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MODLITWA, 
POST, JAŁMUŻNA

W  czasie  Wielkiego  Postu  w 
szczególny  sposób  rozważane  są 
trzy  tematy.  Pierwszy to  pokuta, 
drugi  to  chrzest,  trzeci  temat  to 
Męka Pańska. Według najstarszej 
tradycji  chrześcijańskiej  pokuta 
obejmuje trzy elementy życia.  Są 
to: modlitwa, post, jałmużna. Na-
leży  o  nich  pamiętać  przez  cały 
rok  jednak  szczególnie  w  okre-
sach  przygotowawczych  przed 
wielkimi świętami.

Po dniach radości związanych z 
przyjściem na świat Syna Bożego 
przychodzą  dni,  w których zata-
piamy  się  w  refleksji  nad  męką 
Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa. 
W czasie Wielkiego Postu zwięk-
sza się intensywność życia modli-
tewnego. Uczestniczymy w nabo-
żeństwach  charakterystycznych 
dla tego okresu, czyli w Gorzkich 
Żalach i Drodze Krzyżowej. 

Przeżywamy w nich  tajemnice 
Męki  Pańskiej.  Przygotowujemy 
się do pełniejszego udziału w ob-
chodach  świąt  Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. 

Wpatrując się w życie Chrystu-
sa, pamiętając o Jego poświęceniu 
czujemy  potrzebę,  by  ofiarować 
Bogu swoje osobiste wyrzeczenia. 
Podejmujemy  wiele  wyrzeczeń. 
Pościmy, szczególnie w Środę Po-
pielcową  i  Wielki  Piątek.  Post to 
nie  tylko  ograniczenie  ilości  zja-
danych pokarmów,  to  dobrowol-
ne  wyrzeczenie  się  tego,  co  jest 
dla mnie dobre i często korzystne. 
Poświęcamy swoje  przyjemności, 
choć nikt nam tego nie nakazuje.

Trzeci  element  życia  chrześci-
jańskiego  to  jałmużna.  Pomoc 
tym, którzy tej pomocy potrzebu-
ją jest obowiązkiem każdego, kto 
nazywa siebie  uczniem Chrystu-
sa.  Pierwsi  chrześcijanie,  to  byli 
przede wszystkim biedni ludzie. 
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Zadawali  sobie  pytanie:  Jak 
mogę  innym pomóc,  szczególnie 
materialnie, jeżeli sam prawie nic 
nie mam? Znaleźli piękną zasadę, 
która  łączy  modlitwę  z  postem 
 działaniem dla drugiego człowie-
ka. W oznaczonym czasie wspól-
nie modlili się i pościli. Wszystko, 
co zostało zaoszczędzone przeka-
zywano tym,  którzy  jeszcze  bar-
dziej  pomocy  potrzebują.  Nie 
dzielili  się  tym co im zbywa, ale 
tym, co im również do życia było 
konieczne. Swoją radość z pomo-
cy  innym  wyrażali  modlitwą 
i pełnym  napięcia  oczekiwaniem 
na święta Zmartwychwstania.

www.swietykrzyz.org.pl
AKTUALNOŚCI

Środa  Popielcowa  rozpoczyna 
okres Wielkiego Postu. 

18  lutego  br.  naszym  Kościele 
uczestniczyliśmy w Mszach Świę-
tych i  Nabożeństwach.  Do posy-
pania głów popiołem ustawiali się 
dorośli oraz dzieci i młodzież. 

Cieszy  fakt,  że  tego  dnia  do 
świątyni przyszli najmłodsi, z na-
szego Przedszkola oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Tolkmicku. Jest to już długolet-
nia tradycja. Dzieciom i młodzie-
ży towarzyszyli dyrektorzy placó-
wek,  nauczyciele,  opiekunowie, 
oraz rodzice.  Z serca Wam za to 
dziękujemy.

26 lutego br. 30 osobowa grupa 
naszych parafian, w tym młodzież 
z Oratorium, udała się do Elbląga 
na  film.  KAROLINA.To  piękny, 
wzruszający  film o  życiu  dziew-
czyny, wychowanej  w rodzinie  o 
wielkiej pobożności, która zginęła 
broniąc czystości. Bardzo ciekawe 
wątki  towarzyszące  akcji,  świad-
czą o obecności bł. Karoliny w ży-
ciu bohaterów. 

Ten film warto zobaczyć!!!
W sobotę 28 lutego na pokona-

nie odcinka Drogi Świętego Jaku-
ba Apostoła z Fromborka do Tolk-
micka,  wyruszyła  pod 
przewodnictwem  Pani Edyty Pil-
skiej  i  diakona  Cezarego  Lipki, 
ekipa z naszej parafii. Postanowili 
pokonać  ten odcinek Drogi Jaku-
bowej  i  "przetrzeć  ją"  dla innych 
grup pielgrzymkowych. 

Zachęcamy  innych,  by  poszli 
ich  śladem,  co  z  pewnością  nie 
jest  łatwe,  ale  dostarczy  wiele 
przeżyć  duchowych,  jeśli  ma  się 
cel tej pielgrzymki. 
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Można również podziwiać pięk-
ne widoki na trasie. Czekamy na 
kolejnych  odważnych!  Trzeba  tu 
dodać,  że  na  Drodze Św.  Jakuba 
coraz częściej   pojawiają  się  piel-
grzymi polscy oraz z innych kra-
jów.  Odwiedzają  nasz  kościół, 
znajdujący  się  na  trasie  Drogi. 
Przychodzą  też  z  prośbą  o  po-
twierdzenie pobytu w specjalnych 
paszportach.

20 marca o godz. 11:00 organi-
zujemy wyjazd na Drogę Krzyżo-
wą  do  Kalwarii  Wejherowskiej. 
Powrót  ok.  godz. 20:00.  Koszt  20 
zł. Zapisy u ks. Proboszcza lub  w 
kancelarii parafialnej.

Zachęcamy  do  składania  ofiar 
na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego. 
Znając Waszą  hojność,  wierzymy, 
że w tym roku również , wzorem 
lat  ubiegłych,  nie  zabraknie  nam 
kwiatów do dekoracji. 

22 marca na Mszy Św. o godz. 
12:00 dzieci i młodzież, przygoto-
wujący się do Sakramentów I Ko-
munii  Św. i  Bierzmowania,  złożą 
deklaracje  zapewniające  o  chęci 
przyjęcia tych Sakramentów. 

Zapraszamy Was na tegoroczne 
Rekolekcje  wielkopostne   w 
dniach 22 – 25 marca br. Będzie je 
głosił  O.  Krzysztof  Wesołowski, 
karmelita z Wrocławia.

Prosimy  o  zaplanowanie  tych 
dni tak, byście mogli korzystać  z 
mszy  św.,  nauk  rekolekcjonisty 
oraz   sakramentów  spowiedzi  i 
komunii Św. 

W  tym  miesiącu  przypada  4 
rocznica spotkań Grupy AA w na-
szej  wspólnocie.  25  marca  br.  o 
godz.  18:30  odbędzie  się  Mityng 
otwarty  na  który  zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. 

Tradycyjnie już 27 marca odbę-
dzie się Droga Krzyżowa ulicami 
naszego miasta. Bardzo prosimy o 
liczny udział  dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Niech Wasza obecność 
będzie dowodem Waszej wiary.

W nocy z 27 na 28 marca roz-
pocznie się w Elblągu – jedyna w 
całym województwie – Ekstremal-
na Droga Krzyżowa.  Jest  to  eks-
tremalne  wyzwanie  dla  ekstre-
malnych  osób,  ponieważ  do 
przejścia będzie 38 km po polach, 
lasach, wzdłuż Zalewu Wiślanego 
aż  do Archikatedry we Frombor-
ku. Bliższe informacje i zapisy na:

 www.edk.org.pl  
 mail: elblag.edk@gmail.com

     ks. Kamil Leszczyński SDS 
     502-478-820
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Biskup Elbląski  Jacek Jezierski, 
na mocy udzielonej przez Peniten-
cjarię Apostolską władzy ustalił li-
stę  świętych  miejsc,  w  których 
można otrzymać  w dniach od 23 
XI 2014 r. do 2 II 2016 r. odpust z 
racji  Roku  Życia  Konsekrowane-
go, poprzez nawiedzenie Kościoła 
i  modlitwę.  Do  wymienionych 
miejsc należy też  Kościół   św. Ja-
kuba  Apostoła  w  Tolkmicku.Dar 
odpustu można uzyskać dla siebie 
albo  ofiarować  za  osobę  zmarłą, 
na sposób wstawiennictwa.

Warunki potrzebne do zyskania 
daru odpustu:  stan pojednania z 
Bogiem  (spowiedź  sakramental-
na, Komunia św.), modlitwa w in-
tencjach  Ojca  Świętego  Francisz-
ka,  odmówienie  Liturgii  Godzin 
albo medytacja i  modlitwa przez 
dłuższą chwilę,  odmówienie Mo-
dlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wy-
znania  wiary  oraz  modlitwy  do 
Najświętszej Maryi Panny.

Drodzy  Parafianie.  Zachęcamy 
Was do Czytania Gościa Niedziel-
nego  i  innej  prasy  katolickiej. 
Znajdziecie  tam wiele  ciekawych 
artykułów z życia kościoła i  róż-
nych  świętych,  ciekawe  artykuły 
i świadectwa  wiary,  niedzielną 
ewangelię  i  rozważanie,  bieżące 
informacje  z  kraju  i   świata.  Do 
każdego  numeru  dołączony  jest 
tygodniowy program  telewizyjny 
z  krzyżówką.   Warto  czytać  to 
czasopismo.

Międzynarodowa  Organizacja 
Kościoła Katolickiego Pomoc Ko-
ściołowi  w  Potrzebie  składa  po-
dziękowania  wszystkim,  którzy 
wzięli  udział  w zbiórce zużytego 
sprzętu elektrycznego na cele hu-
manitarno – edukacyjne. 
HUMOR

Lew zwołuje zebranie i mówi:
-  Zwierzęta  piękne  na  lewo,  a 

mądre na prawo.
Po  paru  minutach  zwierzęta 

ustawiły się tylko żaba została na 
środku.

- A ty żaba co???? 
- No przecież się nie rozdwoję. 

O TOLKMICKU I PARAFII 
ŚWIĘTEGO JAKUBA 

Trzynaście opowieści.
Jest to tytuł książki, która uka-

zała się w styczniu br. Jej autorką 
jest Pani Edith Marguerite Jurkie-
wicz – Pilska.
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Wiadomości  w  niej  zawarte 
oparte  zostały  na  różnych  źró-
dłach, zarówno archiwalnych jak 
i pozycjach książkowych oraz  ar-
tykułach wybitnych autorów, spe-
cjalistów z dziedziny historii War-
mii  i  Mazur  oraz  Diecezji 
Warmińskiej. 

Ten  olbrzymi  materiał  źródło-
wy posłużył  do opracowania za-
gadnień, które bezpośrednio mają 
związek z Tolkmickiem i jego Pa-
rafią, a w szczególności z dziejami 
duszpasterstwa  na  naszym  tere-
nie.  Autorka  posługuje  się  pro-
stym,  zrozumiałym  językiem, 
używając  pojęć  fachowych  tam, 
gdzie tego nie dało się uniknąć, a 
ich  znaczenie  wyjaśnia  słowni-
czek.

Zachęcamy do lektury tej książ-
ki.  Można  ją  kupić  w  kancelarii 
parafialnej i księgarniach interne-
towych.
FERIE ZIMOWE 2015 
W TOLKMICKIM ORATORIUM

26  stycznia  w  naszym  Orato-
rium  uroczyście  rozpoczęto 
„ZIMĘ  W MIEŚCIE 2015”.  Na tę 
formę wypoczynku zgłosiło się 90 
osób. 

Ksiądz Darek, animatorzy i wo-
lontariusze zorganizowali im wie-
le atrakcyjnych zajęć, wycieczek i 
spotkań.  Dzieci  mogły zjeść  rano 
kanapkę a po zajęciach gorący po-
siłek, przygotowany przez mamy. 
Nie miały czasu na nudę. 

Ten  pełen  atrakcji  tydzień  był 
możliwy  do  przeprowadzenia 
dzięki pomocy ks. Proboszcza Sła-
womira Szczodrowskiego i pozo-
stałych  współbraci,  doraźnej  po-
mocy  finansowej  Pana  Andrzeja 
Lemanowicza  –  Burmistrza  Mia-
sta  i  Gminy  Tolkmicko  a  także 
życzliwości  Pana Ryszarda Przy-
borowskiego -  Dyrektora Gimna-
zjum w Tolkmicku i Pana Roberta 
Oleszkiewicza  –  Dyrektora  Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tolkmicku.
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Drugi tydzień 40 osobowa gru-
pa dzieci i młodzieży spędziła na 
nartach w Zakopanem. Ci, którzy 
z  nartami  nie  mieli  jeszcze  kon-
taktu,   uczyli  się  pod  okiem  in-
struktora i  wychowawców i  pod 
koniec turnusu wszyscy zjeżdżali 
na stoku.  Jak zwykle, niezawodni 
byli  animatorzy i  rodzice,  którzy 
opiekowali się  grupą, oraz nieza-
wodny ks. Darek.

Zorganizowanie  wyjazdu  na 
narty  w Zakopanem było możli-
we  dzięki  pomocy  finansowej 
Urzędu Miasta  i  Gminy  w Tolk-
micku, naszej parafii, Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Firmy Masfrost, 
która  zafundowała  dzieciom 
przejazd autokarem w dwie stro-
ny.  Wszystkim  z  serca  dziękuje-
my.
HUMOR

Co ci się stało w oko?
- Dostałem śrubokrętem od Ko-

walskiej.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkę od klucza.

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z par-

teru  to  bardzo  dobry  człowiek. 
Cały  swój  dorobek  przekazał  na 
sierociniec.

- A dużo tego było?
- Ośmioro dzieci!

STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie grono ka-
tolików poprzez przyjęcie Sakra-
mentu Chrztu Świętego powięk-
szyli:

Igor Nienierza
Hanna Pionke
Kacper Sparzak
Maja Anna Żurawicka 
Zofia Małgorzata Czenkusz
Antoni Szymański
Stanisław Mostowiec
Sakrament Małżeńtwa zawarli:
Karol Piotrowski – 
Aleksandra Szulc,
Michał Hofman – 
Magdalena Agnieszka Janowicz
Na  miejsce  ostatniego  spo-

czynku zostali odprowadzeni:
Rafał Albin Trybocki
Władysław Gaweł
Stanisław Szarliński
Lech Paciorkowski
Sabina Rydzewska
Hieronima Heiducka
Jan Andrzej Majkowski
Elżbieta Sokołowska
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WIEŻA KOŚCIELNA

Zakończyły się prace budowla-
no – konserwatorskie zabytkowej 
wieży kościelnej w Tolkmicku.

 Zgodnie z  planem, dokonano 
adaptacji  pomieszczeń  do  celów 
turystycznych  poprzez  utworze-
nie Izby Regionalnej i punktu wi-
dokowego.

To  wszystko  było  możliwe do 
zrobienia  dzięki  środkom  pozy-
skanym z Programu Operacyjne-
go Zrównoważony Rozwój Sekto-
ra Rybołówstwa i  Nadbrzeżnych 
Obszarów  Rybackich  PO  RYBY, 
środkom  własnym  Parafii  oraz 
współpracy z Przedsiębiorstwem 
Usługowo-Handlowym  "BUD-
CHEM” w Elblągu.

W najbliższym czasie udostęp-
nimy wieżę  do  zwiedzania i  za-
prosimy Państwa na tę  „niezwy-
kłą wycieczkę”.

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy moi.
Przeżywamy  okres  Wielkiego 

Postu,  czasu  szczególnej  łaski 
i daru  nawrócenia.  Trwamy  na 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej, 
Gorzkich Zali i dobrych postano-
wień.  Mam nadzieję,  że  wielu  z 
Was wzięło do swoich serc Chry-
stusowe  słowa  „nawracajcie  się 
i wierzcie w Ewangelię”. 
Życzę  głębokich  przemyśleń 

i udanych rekolekcji.
Powoli  zagląda wiosna do na-

szych okien. Trzeba już będzie ro-
bić porządki po zimie, posprzątać 
ulicę i przed domem, zajrzeć tak-
że na cmentarz. Miło będzie kie-
dy  wokół nas będzie czysto i ład-
nie. 

Kończymy  na  razie  prace  na 
wieży oraz okna i witraże w ko-
ściele.  Zapraszamy  do  zwiedza-
nia  wyremontowanych  pomiesz-
czeń zabytkowej wieży. 

Dziękuję  wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do  tak  wielkiego 
dzieła.  W  duchu  wdzięczności 
polecam  Was  wstawiennictwu 
patrona naszej świątyni. 

Jeszcze  wiele  przed  nami,  ale 
już bardzo duży etap jest za nami.
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Wyrażam wdzięczność  wszyst-
kim organizatorom Zimy w Mie-
ście i wyjazdu dzieci i młodzieży 
na narty w góry. Wierze, że wiele 
dobra  dokonywało  się  w  czasie 
tego twórczego wypoczynku.

Cieszy  fakt  wydanej  książki  o 
naszym  mieście  i  naszej  parafii. 
Mam nadzieje że na Dni Jakubo-
we uda  się  zorganizować  konfe-
rencję  na temat naszego miasta i 
duszpasterstwa w Tolkmicku. Za-
praszam do współpracy w przy-
gotowaniu Święta Jakubowego. 

Drodzy  moi.  Rozpoczęliśmy 
przygotowania  do  Sakramentu  I 
Komunii św. i Bierzmowania. Wy-
razem tego będą złożone deklara-
cję kandydatów na ołtarzu w cza-
sie naszych rekolekcji.

 Przygotowania  do  innych  sa-
kramentów są prowadzone syste-
matycznie  w  kancelarii  parafial-
nej.  Ponawiam  prośbę  by 
zatroszczyć  się  o sakrament cho-
rych dla naszych bliskich. Nie bój-
my się zatroszczyć by kapłani od-
wiedzali  osoby  starsze  i  chore  z 
komunią św. 

Cieszy fakt, że w naszej parafii 
od kilku lat  działa grupa Anoni-
mowych Alkoholików. Może war-
to  podpowiadać  tym wszystkim, 
którzy  mają  problemy  z  uzależ-
nieniami.  Warto  wiedzieć  i  wie-
rzyć, że wiara w Boga pomaga w 
terapii. 

Pozwólcie bym mógł podzięko-
wał tym wszystkim, którzy anga-
żują się materialnie i duchowo w 
życie  naszej  parafii:  za  systema-
tyczne  sprzątanie  kościoła,  za 
składane ofiary na utrzymanie ko-
ścioła, za zamawiane msze św., za 
wspólne spotkania na modlitwie.

 Można by  drodzy  wymieniać 
jeszcze inne wymiary pomocy. Pi-
smo św. mówi: „Radosnego daw-
cę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7). 
Niech Dobry Bóg Wam Błogosławi,

                                    Z modlitwą
                                Ks. Proboszcz  

Sławomir Szczodrowski
UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. JANA BOSKO TOLKMICKO

Po  raz  kolejny  przeżywaliśmy 
31 stycznia Uroczystość  Św. Jana 
Bosko  wielkiego  Wychowawcy 
dzieci i młodzieży. To Święto na-
brało jeszcze większego wymiaru.

Rok 2015 jest jubileuszowy. 
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200 lat temu urodził się Św. Jan 
Bosko,  późniejszy  założyciel 
Zgromadzenia  Salezjanów.  Uro-
czystej Mszy Św. koncelebrowanej 
w intencji dzieci i młodzieży oraz 
wychowawców  przewodniczył 
ks. Biskup Jacek Jezierski. On też 
wygłosił Słowo Boże. 

Tę  parafialną  Uroczystość  za-
szczycili również: Pan Maciej Ro-
manowski  -  Starosta Powiatu El-
bląskiego, Pan Tomasz Domżalski 
–  Dyrektor  Powiatowego  Cen-
trum  Pomocy  Rodzinie,  Pani 
Magdalena Dalman – Przewodni-
cząca Rady Miasta i Gminy Tolk-
micko oraz Pan Burmistrz Miasta 
i Gminy Tolkmicko.

Przybyli  też  dyrektorzy  szkół 
oraz wychowawcy z terenu mia-
sta i gminy. Zaszczycili nas swoja 
obecnością inni goście, którzy eta-
towo i społecznie pracują na rzecz 
dzieci i młodzieży. 

Miło nam donieść,  że nasz ks. 
Dyrektor otrzymał piękne podzię-
kowanie  od  Starosty  Elbląskiego 
za dotychczasową pracę na rzecz 
młodzieży.

Następnego dnia w naszym ko-
ściele  mieliśmy  okazję  uczestni-
czyć  w  Koncercie  Chóru  Repre-
zentacyjnego  Zespołu 
Artystycznego  Wojska  Polskiego 
w Warszawie. 

Zespół  rozpoczął  występ  pie-
śnią  Bogurodzica,  potem  była 
wspaniała  podróż  historyczna 
przez  wieki.  Usłyszeliśmy  wiele 
pięknych  pieśni  patriotycznych  i 
wojskowych.  Występ  zakończyły 
znane  kolędy,  które  śpiewali 
wszyscy obecni.

Z  okazji  tego  święta,  szczerze 
życzymy  naszym  kapłanom  by 
nie zabrakło im sił  i  Bożego Bło-
gosławieństwa na dalsze lata pra-
cy duszpasterskiej. 
HUMOR

Spotyka się dwóch znajomych:
-  Mój  królik  rozumiesz  stracił 

oczy... przyszyłem mu i widzi!
- Tak? A mojej śwince odpadła 

głowa... przyszyłem jej i żyje!
- Śwince? Przyszyłeś głowę?! A 

kto to widział?!!!
- Twój królik!
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Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim,  którzy  w  ostatnim  okresie 
złożyli ofiary na remont i renowa-
cję naszych witraży. Są to:

Krystyna Idzikowska, Wiesława 
i Karol Szewczyk, Mariusz Szew-
czyk, Henryka i Lucjan Grzebiela, 
Katarzyna  Borowiec,  Roman  Ba-
ran,  Agnieszka  i  Marek  Urbano-
wicz,  Krystyna  Rosół,  Beata 
i Piotr  Korsak,  Wanda  Radlof, 
Krystyna  Pettke,  Beata  Cybula 
i Jerzy  Rosołowski,  Leokadia 
i Edward  Stankiewicz,  Barbara 
Płyta, Mariusz i Edyta Krakowscy, 
Emilia Miszkiewicz, Danuta i Zbi-
gniew  Grudzińscy,  Barbara  Gra-
bara, Maria i  Jan Wilczyńscy, Bo-
gusława  i  Marek  Broda,  Anna 
Wilczyńska,  Marlena  i  Andrzej 
Ebertowscy oraz Agnieszka Tom-
czak,  Danuta  Lenart  i  Jarosław 
Stołycia,  Krystyna  i  Roman  Cie-
ciora, Kazimiera i Stanisław Łuce-

nia, Janusz i Barbara Łuszczykie-
wicz, Agata i Tomasz Sierzputow-
scy, Anna i Stefan Niżnik, A.R.D. 
Sępka, Irena i Jerzy Jernat, Barba-
ra i Janusz Szarlińscy, Olga i Le-
szek  Lebioda,  Stefania  Zaremba, 
Katarzyna  i  Stanisław  Lebioda, 
Agnieszka  i  Dariusz  Popowicz, 
Irena i Adam Chromik, Irena Bur-
cewicz, Blanka Burcewicz, Helena 
i  Ryszard  Kowalscy,  Marzena 
i Piotr  Płyta,  Zofia  Szarlińska 
i Anna,  Mieczysław  Rudak,  Da-
nuta  i  Robert  Podlascy,  Maria 
Szarlińska, Małgorzata Nienierza, 
Wioletta  i  Robert  Jaroszek,  Ga-
briela  Jarząbska,  Krystyna 
i Krzysztof Piopiołek, Zofia i Sta-
nisław Kosiorek, Zofia Czenkusz, 
Julia  Szymońska,  Halina  i  Józef 
Sokoluk, Elżbieta i Czesław Wie-
lesik, Elżbieta i Tadeusz Tuszkow-
scy,  Marta  i  Julian  Borek,  Maria 
i Mieczysław  Stołycia,  Wiesława 
i Karol Szewczyk, Grażyna i An-
drzej  Lewandowscy,  Joanna 
i Krzysztof  Sępka,  Roma  i  Da-
riusz  Popiołek,  Jan  i  Barbara 
Szandrowscy,  Edyta  i  Paweł 
Mnich,  Barbara  i  Michał  Janusz-
kiewicz,  Bożena  i Krzysztof  Piś-
kiewicz,  Natalia  i Piotr  Jernat, 
Grażyna  i  Krzysztof  Sieniccy, 
Aniela i Józef Tkacz, Hanna i Ma-
rian Michaliszyn, Anna i Ryszard 
Przyborowscy, Dorota, Piotr i Mi-
chał  Lorbieccy,  Monika  i  Jacek 
Siemaszko,  Zofia  Pogonowska  – 
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Mielcarzewicz,  Henryk  i  Wiesła-
wa Rulak, Lidia i Robert Rutkow-
scy,  Gabriela  i Mieczysław  Bach, 
Jadwiga  Rudak,  Krystyna  i  Ry-
szard Łaszczewscy, Ewa, Patrycja 
i  Robert  Niewiadomscy,  Małgo-
rzata  i  Andrzej  Staszewscy,  Elż-
bieta Ćwiklińska i Robert Brzeski, 
Jan  Mackiewicz,  Eliza  Mnich, 
Agnieszka  Dworzecka  i  Janusz 
Birkholc,  Grażyna  Szandrowska, 
Joanna i Witold Sochaccy, Magda-
lena i  Tomasz Chmielewscy, Lila 
Danielik, Janina Pawlukowicz, Ja-
nina Zbiciak, Irena i Werner Kur-
szewscy,  Aleksandra  i  Andrzej 
Puk,  Antonina  Socha,  Joanna 
i Wojciech  Kurszewscy,  Agniesz-
ka i Krzysztof Kaczorowscy, Ma-
rek Zamojcin, Anita i Adam Ru-
blewscy, Jolanta Myszka, Elżbieta 
i Sławomir Niżnik, Janina i Wła-
dysław Szczygieł,  Lucjan Janusz-
kiewicz,  Kamila  i  Przemysław 
Brzezińscy, Grażyna i Robert Bur-
cewicz,  Jadwiga  i  Zdzisław 
Pruchniewscy,  Zofia  Banucha, 
Klara Gregor,  Jan,  Teresa,  Maciej 
Paprzyccy  i  Wujciccy,  Halina 
Dworzecka, Wiesława Żuk, Bogu-
miła  i  Grzegorz  Dziełak,  Anna 
i Krzysztof  Lebioda,  Czesława 
Drewniak,  Joanna  i Piotr  Kuce-
wicz,  Gabriela  i Krzysztof  Staro-
steccy, Marek i Karolina Żochow-
scy,  Bożena  Podlasiak,  Barbara 
i Wiesław  Koniecko,  Magdalena 
i Paweł Górni, Małgorzata i Miro-

sław  Ilczuk,  Robert  i  Izabela 
Boczkowscy,  Aneta  i Rafał  Jur-
czak, Państwo Marszałek /senio-
rzy/,  rodzina  P.  Podborowskich, 
Agnieszka  i  Damian  Legiewicz, 
Małgorzata Słomska, Władysława 
Mnich, Marianna Kierpiec, Moni-
ka  i  Paweł  Legiewicz,  Dawid 
i Danuta  Miszkowicz,  Agnieszka 
i  Daniel  Chmielewscy,  Ewa 
Gwóźdź i Henryka Chromik, Zo-
fia Jamróz, Elżbieta i Tadeusz Ko-
nowalscy,  Kamil  i Edyta  Chmie-
lewscy,  Teresa  i  Jacek  Żabińscy, 
Urszula i Jerzy Siedleccy, Magda-
lena  i  Krzysztof  Dudek,  Danuta 
i Eugeniusz  Urbańscy,  Jarosław 
i Lucyna Szulc, Anna i Stanisław 
Danilewicz,  Anna  i  Waldemar 
Gozdek,  Jadwiga  Idzikowska, 
Halina  i  Florian  Bonieccy,  Irena 
Grabińska, Sabina i Stefan Łojew-
scy, Adriana i Dariusz Podgórscy, 
Zofia  i Edward  Podgórscy,  Lila 
i Roman Wojciechowscy, Wojciech 
Górski,  Jolanta  i  Mirosław  Bu-
kiert,  Bernarda   Kessler,  Irena 
i Andrzej  Szczygieł,  Wiesława 
Godlewska,  Genowefa  i  Euge-
niusz Stankiewicz, Janusz i Lidia 
Kościanowscy,  Halina,  Witold 
i Marcin  Jaroszek,  Wanda  Rym-
sza, 3 rodziny anonimowe.
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Ocena i nagrody: 
Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
zgodność wykonania z regulaminem konkursu, ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
technikę wykonania, dobór materiałów.

O�cjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową 
29 marca 2015 r. po Mszy św. o godz.12:00.

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe
dyplomy i upominki. Wyniki zostaną podane w Informatorze  para�alnym  oraz innych 
dostępnych mediach.

Ustalenia końcowe:
Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny. Palmy, które nie zostaną odebrane 
do dnia 15 kwietnia 2015 r., zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ  na
organizację i przebieg  konkursu, decydują organizatorzy.              
                    Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ  2015
Para�a pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Centrum Spotkań Europejskich Światowid  

w  Elblągu, Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Boskow Tolkmicku 
ogłaszają konkurs  NA PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Cele konkursu:
Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców miasta i gminy
Tolkmicko.
Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

Warunki konkursu:

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo -  bez ograniczeń wiekowych.

2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna  
nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować  1 przedstawiciela grupy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane  z naturalnych surowców takich jak: 
pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.

4. Forma i technika wykonania prac dowolna.

5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr.

6. Każda praca powinna być podpisana,  z podaniem następujących danych: imię 
i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela  – reprezentanta grupy, rodziny, ilość 
i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.

7. Prace należy dostarczyć do kancelarii  Para�i św. Jakuba Ap. w Tolkmicku 
 do dnia 23 marca 2015 r.

TOLKMICKO 2015
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