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Para�i Kościoła Rzymsko-Katolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

 Myślę, że idzie już ku wiośnie. Za nami karnawał, 
a wcześniej kolędowe duszpasterskie odwiedziny. 
 Tak już jest w życiu – coś się kończy i coś nowego zaczyna. Kolęda  
pozwoliła mi i moim Współbraciom spotkać się z Wami Drodzy Parafianie 
w Waszych domach. Dużo dobra, radości i szczęścia w nich widać. Wiele też sił 
wkładacie, by pokonać problemy dnia codziennego w pracy, wychowaniu dzieci. 
 Jest również potrzeba dopracowania relacji wewnątrz rodzinnych i między 
sąsiedzkich. Niestety  na tym polu widać tak wiele cierpienia a czasem i dramatów. 
 Niech Boże błogosławieństwo da Wam moc podjąć wysiłek by pokonać 
te trudności. Jest więc nadzieja na zmianę w dobrym kierunku. Kierunek tego 
wspólnego wysiłku ukazuje nam Jezus niosący krzyż. Czas Wielkiego Postu 
przypomina nam o cierpieniu, które wpisane jest w ludzką egzystencję. 
 Ale nie jesteśmy sami. Jezus idzie z nami, solidaryzując się w fizycznym 
i duchowym cierpieniu. Niech więc nasza liczna obecność na nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach, Rekolekcjach wielkopostnych, oraz niedzielnej 
Eucharystii pomoże ze zrozumieniem przeżyć tajemnicę naszego życie, w którym 
często jest tak wiele cierpienia, niezrozumienia, upadków i porażek. 
 Niech nie zabraknie w tym czasie miejsca na wybaczenie, miłość, 
bezinteresowną pomoc i powstanie z upadków grzechowych przez świętą spowiedź.
 Pomyślmy o tym co jest najważniejsze, zanim rozkołyszą się rezurekcyjne 
dzwony.
 Z zachętą do wytrwania w dobru i darem modlitwy  - ks. proboszcz Józef
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AKTUALNOŚCI
MISJE SALEZJAŃSKIE W ZAMBII -
WOLONTARIAT MISYJNY

17.01.2015  r.,  podczas  Mszy 
Świętych, zamiast kazania wysłu-
chaliśmy informacji ks. Marka Ko-
walskiego, Salezjanina z Ośrodka 
Misyjnego w Warszawie  -  na te-
mat misji salezjańskich na świecie 
a szczególnie w Zambii.

Mówił  On  o  pracy  polskich 
księży,  dzieleniu  się  z  tubylcami 
Ewangelią i pomocy w rozwiązy-
waniu  różnych  problemów.  Za-
chęcał  obecnych do praktykowa-
nia  różnych  form  pomocy 
tamtejszym dzieciom, żyjącym w 
bardzo trudnych warunkach. Jed-
ną  z  takich form jest  adopcja  na 
odległość.

O  swoich  doświadczeniach  na 
misjach w Zambii mówiły też wo-
lontariuszki – Ania i Maja, pracu-
jące  w  misyjnym  sierocińcu 
i szkole. 

Pan  Sanza  –  Zambijczyk,  pra-
cownik Ambasady Zambijskiej w 
Polsce  mówił  również  o  proble-
mach tamtejszych dzieci, żyjących 
w wielkim ubóstwie. Zachęcał do 
pomocy  stałej  lub  jednorazowej, 
wspierającej  naukę  lub  zakup 
podręczników  dla  małych  Za-
mbijczyków.

Dziękujemy  naszym  gościom 
za te spotkania, z modlitwą i na-
dzieją na pomoc od naszej wspól-
noty parafialnej.
WYJAZD NA FILM O PAPIEŻU 
FRANCISZKU 25.01.2016

25 stycznia grupa Parafian pod 
opieką  ks.  Wiesława  Kani  wyje-
chała do Elbląga na kolejny film 
pt. Franciszek.

Scenariusz  filmu  oparto  na 
książce „Papież Franciszek. Życie 
i  rewolucja”. Kolejne sceny przy-
bliżają  widzom  życie  człowieka, 
który w marcu 2013 roku zasiadł 
na  tronie  Piotrowym”  Piękny 
i wzruszający film  o naszym Pa-
pieżu.
„BERNADETTA. CUD W LOURDES” 
- WYJAZD DO KINA W ELBLĄGU 
30.01.2016

30 stycznia br.  duża grupa Pa-
rafian, wraz z ks. Wiesławem Ka-
nią, wyjechała do  Elbląga na film 
„Bernadetta.  Cud w Lourdes”.  Z 
wielką  uwagą  i  wzruszeniem 
obejrzeli ten wspaniały film. 
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Jest  to  poruszająca opowieść  o 
cudownych  objawieniach  Berna-
detcie Soubirous, które odmieniły 
życie tysięcy ludzi. 

Dziękujemy ks. Wiesławowi za 
tę kolejną, duchową ucztę.
ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
31.01 – 06.02.2016

W dniach 31.01 –  06.02.2016  r.  
dzieci i  młodzież  z naszego Ora-
torium, pod opieką ks. Darka i ks. 
Czarka, przebywały na „Zimowi-
sku w Zakopanem”. Pobyt w tej 
górskiej  miejscowości  dostarczył 
im wiele atrakcji, które z pewno-
ścią pozostaną na długo w ich pa-
mięci.

BAL CHARYTATYWNY 2016

W ostatnią sobotę tegorocznego 
karnawału,  w Restauracji  "Aspa-
zja", miał  miejsce zorganizowany 
przez  naszą  Parafię,  kolejny  w 
swej historii  doroczny Bal chary-
tatywny. Radosna, wspólna zaba-
wa,  przy  dźwiękach  doborowej 
orkiestry trwała do rana. Dochód 
z balu przeznaczony został na na-
sze Oratorium. Dziękujemy i  za-
praszamy za rok

TV REKOLEKCJE 

Redakcja  Franciszkanie  TV 
przygotowała  internetowe  reko-
lekcje  wielkopostne.  Zatytułowa-
ne  są  one  "Jezus  nie  zabawia" 
i opowiadać  będą  o Bożym miło-
sierdziu. Rekolekcje oglądać moż-
na każdy poniedziałek, środę, pią-
tek  i  niedzielę  Wielkiego  Postu. 
Rekolekcje  głosi  o.  Mateusz  Sta-
chowski.  Serdecznie  zapraszamy 
do oglądania franciszkańskich re-
kolekcji. 

Więcej  informacji  można  zna-
leźć  na  stronie  FranciszkanieTV: 
www.franciszkanie.tv
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

05  marca  jest  organizowany 
wyjazd do Czerwińska nad Wisłą 
na  Misterium  Męki  Pańskiej. 
Zgłoszenia u ks. Darka, w kance-
larii lub zakrystii. Koszt 50 zł. 
HUMOR  O NASZYCH 
MILUSIŃSKICH

Dwóch  chłopców rozmawia  w 
przedszkolu:
-  Mój  tata  pływa w marynarce  - 
chwali się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpo-
wiada drugi.

-  Dzieci,  nie widziałyście mojego 
sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzu-
ciliśmy.
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50 – LECIE 
PRACY SALEZJANÓW 
W TOLKMICKIEJ PARAFII 
29.01.2017 r.

    Drodzy 
Parafianie,
Za niespełna rok będziemy ob-

chodzili 50 rocznicę pracy Salezja-
nów w Tolkmicku. To wielkie wy-
darzenie  dla  całej  naszej 
wspólnoty parafialnej i  zakonnej. 
Chcemy się do tego godnie przy-
gotować. Potrzebna jest tu Wasza 
pomoc.

Uaktualniamy informacje na te-
mat  wszystkich  Księży  pracują-
cych  w  tym  okresie,  gdyż  żyją-
cych  chcemy  zaprosić  do 
uczestnictwa  w  jubileuszu  a  o 
zmarłych pamiętać w modlitwie. 

Dlatego zwracamy się do Was z 
prośbą o przejrzenie zdjęć rodzin-
nych z księżmi. Mogą to być uro-
czystości chrztu, I Komunii Świę-
tej,  ślubu  lub  innych  wydarzeń 
albo  spotkań.  Prosimy  o  dostar-
czenie ich,  a  my zeskanujemy te 
zdjęcia  i oddamy je. Chcemy zro-
bić  dużą  wystawę  a może wyda-
my jakiś biuletyn? 

Wszystko  będzie  zależało  od 
ilości i jakości zebranych materia-
łów. Liczymy na Waszą pomoc już 
od dziś. 

Zdjęcia - najlepiej podpisane na 
odwrotnej  stronie,  prosimy przy-
nieść do kancelarii parafialnej lub 
zakrystii kościoła.
    Z wyrazami szacunku i wdzięcz-
nością za pomoc

                                  Ks. Proboszcz  
Józef Grochowski

ZIMA W MIEŚCIE 
25-30.01.2016

Ferie są po to, aby dzieci mogły 
odpocząć,  ale  to  nie  znaczy,  że 
mają  przez cały dzień  patrzeć  w 
telewizor. 

Okazuje się, że dzieci mogą do-
skonale  się  bawić  i  odpoczywać 
podczas  półkolonii  zimowych 
„ZIMA W MIEŚCIE 2016” organi-
zowanych przez nasze Oratorium 
św. Jana Bosko w Tolkmicku. Od-
bywały się  one w pierwszym ty-
godniu  ferii,  czyli  od  25  do  30 
stycznia.
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Półkolonie  rozpoczęliśmy  uro-
czystą  Mszą  Świętą,  a  zaraz  po 
niej  dobraliśmy  się  w  grupy. 
Wszystkie  dzieci  wraz z  opieku-
nami  i  księdzem  Darkiem  oraz 
diakonem  Czarkiem  poszły  do 
hali sportowej przy Gimnazjum w 
Tolkmicku,  na  wspólne  zabawy 
i gry integracyjne. 

Wtorek  był  dniem  wyjazdo-
wym.  Pierwszym  punktem  było 
JUMPCITY, czyli  Park Trampolin 
w  Gdyni.  Bardzo  sympatyczni 
i życzliwi  instruktorzy  nauczyli 
nas  szybko  podstawowych  tech-
nik skakania, było przy tym dużo 
radości.  Następnie  udaliśmy  się 
do  Sopotu,  gdzie  pływaliśmy  w 
Aquaparku.  Oczywiście  najwięk-
szą  furorę  zrobiła  rwąca  rzeka 
i zjeżdżalnie. 

Środa  była  dniem  tanecznym. 
Część  dzieci poszła na zajęcia do 
biblioteki, a pozostała część uczy-
ła się „Tańca w kręgu”. Warsztaty 
prowadził  pan  Paweł  Chustak, 
który pokazał  nam m.in.  „Taniec 
komara” oraz inne tańce integra-
cyjne.

Czwartek  był  kolejnym  dniem 
wyjazdowym.  Pojechaliśmy  do 
kina Światowid w Elblągu na film 
pt.  „Alvin  i  wiewiórki”  (Szybcy 
i w sierści). 

Przedostatni  dzień  był  typowo 
sportowy. 

Na  Sali  gimnastycznej  odbyły 
się  gry  i  zabawy,  część  dzieci  w 
oratorium razem z nauczycielka-
mi  piekły  przepiękne  ozdoby  z 
masy  solnej.  W  tym  dniu  odbył 
się  również  pokaz  magicznych 
sztuczek naszego kolegi Krzyśka.

Ostatni dzień był dla osób chęt-
nych,  które   grały  one  w  piłkę 
nożną na hali.

 To było sześć dni wspólnej za-
bawy  wypełnionych  radością. 
Wszystkim  osobom,  instytucjom, 
stowarzyszeniom,  które pomogły 
nam w przygotowaniu i przebie-
gu ferii serdecznie dziękujemy. 

Dziękujemy serdecznie ks. Pro-
boszczowi Józefowi Grochowskie-
mu  i  tolkmickim  duszpasterzom 
oraz Urzędowi Miasta i Gminy w 
Tolkmicku za dofinansowanie te-
gorocznej „Zimy w mieście”.

Justyna Sępka
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ROZPOCZĘLIŚMY  
WIELKI POST

 Środą Popielcową Kościół kato-
licki  rozpoczął  liturgiczny  okres 
Wielkiego Postu. Jest to czas przy-
gotowania  do  Wielkanocy,  która 
w tym roku przypada 27 marca.

 Wielkanoc  jest  liturgicznym 
przeżyciem największego i funda-
mentalnego wydarzenia chrześci-
jaństwa — Zmartwychwstania Je-
zusa  Chrystusa,  Syna  Bożego, 
który stał się człowiekiem i umarł 
dla zbawienia wszystkich ludzi. 

W naszym kościele, na Mszach 
Św. i  Nabożeństwach zbierali  się 
wierni.  Oprócz  osób  dorosłych, 
tego dnia odwiedzili  kościół  naj-
młodsi – z Przedszkola Miejskie-
go w Tolkmicku. Potem przyszły 
dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  a 
następnie młodzież  z  tolkmickie-
go  Gimnazjum.  Wszystkim  gru-
pom  towarzyszyli  Dyrektorzy 
placówek  oraz Nauczyciele i Wy-
chowawcy. 

Kapłani, po modlitwach i krót-
kich  katechezach,   posypywali 
głowy  popiołem  z  ubiegłorocz-
nych palm - wypowiadając słowa: 
"Pamiętaj,  że  prochem jesteś  i  w 
proch się obrócisz" lub "Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię". 

Niektórzy  skorzystali  z  Sakra-
mentu spowiedzi, by dobrze roz-
począć ten czas postu i oczekiwa-
nia  na  Zmartwychwstanie  Pana 
Jezusa.

Cieszy  fakt,  że  ta  tradycja  jest 
trwała w naszej parafii, że oprócz 
osób  starszych,  przychodzi 
i młodsze pokolenie.

 Dziękujemy wszystkim, którzy 
swoją  obecnością  potwierdzili 
przynależność  do Kościoła Kato-
lickiego:  dzieciom,  młodzieży, 
osobom dorosłym. Szczególne po-
dziękowania  składamy  Dyrek-
cjom Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Tolkmicku 
oraz  wszystkim  Nauczycielom 
i Opiekunom,  towarzyszącym 
swoim grupom.
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Wielki Post to czas intensywne-
go życia duchowego,  zerwania z 
grzechem i  nawrócenia do Boga, 
pokuty,  walki  z  własnymi słabo-
ściami i z mocami zła. 

Jest to  czas  modlitwy i umar-
twienia.  Minimum  praktyk  po-
kutnych  na  Wielki  Post  zostało 
wyznaczone przez prawo kościel-
ne. Jednakże cały ten okres litur-
giczny jest wezwaniem do pełnie-
nia  dzieł  miłosierdzia,  jałmużny 
i wzmożonej modlitwy.

Szczególnymi  nabożeństwami 
Wielkiego Postu są:  Droga Krzy-
żowa  w  piątki  oraz  niedzielne 
Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła 
Katolickiego  przypomina,  że  bez 
nawrócenia serca, czyny pokutne 
pozostają  bezowocne i  kłamliwe. 
I odwrotnie  —  nawrócenie  we-
wnętrzne  skłania  do  uzewnętrz-
nienia  takiej  postawy  przez  wi-
dzialne gesty i czyny pokutne. 

Starajmy  się  nie  zmarnować 
tego czasu uczestnicząc w Mszach 
Świętych,  Nabożeństwach,  Reko-
lekcjach  wielkopostnych,  Tridu-
um paschalnym.

Droga  Krzyżowa  w  naszym 
kościele   –  w  piątki  o  godz.  
17:30 dla dorosłych, o 16:30 dla  
dzieci  i  młodzieży.  Ulicami 
Miasta  przejdziemy  18  marca  
po Mszy Św.  wieczornej. 

Gorzkie Żale -
niedziela godz. 17:30 
Rekolekcje wielkopostne - 
13 - 16 marca br.

Wykorzystano fragmenty z: 
www.opoka.org.pl

UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. JANA BOSKO
KONCERT ANTONINY KRZYSZTOŃ  
Z ZESPOŁEM  31.01.2016 r.

Niedzielny wieczór 31 stycznia 
br. będą długo pamiętali wszyscy, 
którzy  przyszli  do  tolkmickiego 
Kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła 
na  Koncert  Antoniny  Krzysztoń 
i Jej  Zespołu,  zorganizowany  z 
okazji  Uroczystości  Św.  Jana  Bo-
sko – patrona Salezjanów.

Piosenkarka,  autorka  tekstów, 
kompozytorka i gitarzystka już po 
raz drugi gościła w naszej świąty-
ni. Tym razem wysłuchaliśmy ko-
lęd,  innych  niż  te,  które  znamy, 
ale jakże pięknych.
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Niezwykły,  wibrujący,  wysoki, 
mocny,  wzbudzający  zaufanie 
głos, pełen harmonii i ciepła spra-
wił,  że  publiczność  słuchała  Jej 
śpiewu jak zahipnotyzowana. Na 
prośbę  Pani  Antoniny,  wszyscy 
włączali  się  w  śpiewanie  refre-
nów.

Kolędy w Jej  wykonaniu  skła-
niały do refleksji i zadumy o Bo-
żym  Narodzeniu.  Przeżyliśmy 
100 pięknych minut  z  wspaniałą 
piosenkarką i cudowną osobą.

Pani Antonino, dziękujemy.

Ten wspaniały koncert był moż-
liwy  dzięki  naszym  duszpaste-
rzom a szczególnie  ks.  Wiesława 
Kani. Dziękujemy Panu Andrzejo-
wi Lemanowiczowi – Burmistrzo-
wi Miasta i  Gminy Tolkmicko za 
współorganizację tego niezwykłe-
go  spotkania,  Panu  Robertowi 
Oleszkiewiczowi  –  Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury w Tolkmicku – 
za pomoc w oświetleniu koncertu, 
oraz Członkom miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej, jak zwykle 
pełniącym służbę porządkową.

Swoją  obecnością  na Koncercie 
zaszczycił nas również Pan Maciej 
Romanowski – Starosta Elbląski.

ŚWIATOWY 
DZIEŃ CHOREGO 11.02.2016 r.

Światowy Dzień  Chorego usta-
nowił Jan Paweł II w liście skiero-
wanym 13 maja 1992 r. do ówcze-
snego  przewodniczącego 
Papieskiej  Rady  ds.  Duszpaster-
stwa  Służby  Zdrowia,  kard.  Fio-
renzo Angeliniego. Papież wyzna-
czył też od razu na obchody tego 
Dnia  wspomnienie  objawienia 
Matki  Bożej  w  Lourdes,  które 
przypada 11 lutego.

Dzisiaj  tj  11.02 o godz.  9:00 w 
naszym  kościele  została  odpra-
wiona  Msza  Św.  w  intencji  cho-
rych  z  naszej  parafii.  W  homilii 
ks. Proboszcz Józef Grochowski z 
zaniepokojeniem  stwierdził,  że 
patrząc  na  obecność  w  kościele, 
chyba w naszej parafii nie ma cho-
rych.   Powiedział  wiele  ciepłych 
słów do zebranych, którzy cierpią 
z  powodu  różnych  dolegliwości 
ciała i duszy. Wskazał też na cier-
pienie  Pana Jezusa i  Jego śmierć 
dla naszego zbawienia. 

strona 8



Luty 2016

Prosił,  by  własne  cierpienia 
ofiarować w różnych intencjach a 
zwłaszcza za tych, którzy  potrze-
bują modlitwy.

Następnie  wierni   przyjęli  Sa-
krament  Namaszczenia  Chorych 
i uczestniczyli w dalszej części Li-
turgii. 

Wszystkim  chorym  życzymy 
wiele  cierpliwości.  Niech ulgę  w 
cierpieniu daje Wam świadomość 
pomocy modlitewnej Waszym bli-
skim i znajomym, żywym i zmar-
łym... 

Szczęść Boże.

STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie  Sakrament 
Chrztu otrzymali:

Wojciech Włodzimierz Lipczyński
Alan Siedlecki
Marienne Tele
Filip Osojca
Maksymilian Kurszewski
Brajan Wiśniewski

Na miejsce wiecznego spoczyn-
ku odprowadziliśmy:
Grzegorza Nienierzę
Adama Wojciecha Rogowskiego 
Zdzisława Waś
Klarę Gregor
Czesława Długosz
Stanisława Sienickiego
Stanisławę Kosewską

Wieczny odpoczynek racz im dać,  
Panie,  a  światłość  wiekuista  niechaj  
im świeci. Niech odpoczywają w po-
koju.                                         Amen
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
RODZINY: JEZUSA, MARYI  
I JÓZEFA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
MAŁŻEŃSTW I ICH RODZIN -  
27.12.2015

Uroczystość zgromadziła w na-
szym kościele  wiele  par  małżeń-
skich  z  rodzinami.  Wszyscy  z 
uwagą wysłuchali czytań i Ewan-
gelii oraz Listu pasterskiego, które 
 skłoniły do refleksji  nad rodziną 
chrześcijańską,  nad  jej  powoła-
niem, godnością i wielkością.
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Ks. Proboszcz Józef Grochowski 
powiedział, że Rodzina zbudowa-
na na prawie Bożym jest ojczyzną 
życia, miłości i  wierności.  W Ro-
dzinie Nazaretańskiej mamy wzór 
i oparcie dla naszych rodzin, dla-
tego powierzamy je opiece Świętej 
Rodziny.

Małżeństwa  ze  wzruszeniem 
odnowiły  przyrzeczenia  małżeń-
skie, złożone przed laty. Gestami 
pocałunku  wyraziły  wzajemną 
wdzięczność  i  miłość,  za  to  co 
było i za to, co przed nimi.

Następnie ks. Proboszcz udzie-
lił  wszystkim obecnym błogosła-
wieństwa. Pary małżeńskie ucało-
wały  relikwie  Św.  Jakuba 
Apostoła – patrona Parafii i otrzy-
mały  pamiątkowe  książki,  ufun-
dowane przez parafię. 

Drodzy Małżonkowie - Szczęść 
Boże na dalsze, wspólne lata.

OFIARY 
NA REMONT ORGANÓW

W ostatnim okresie ofiary na re-
mont naszych organów złożyli:

Janina Szynkowska, Janusz Zię-
tek,  Małgorzata  i  Krzysztof  Kar-
pińscy,  Maria  i  Gustaw Ułanow-
scy,  Ewa  i  Ryszard  Szynkowscy, 
Kazimiera Kosicka, Tadeusz i Ma-
rianna Sołtyk, Barbara Płyta, Kry-
styna  Pettke,  Eugenia  Osiak,  Le-
okadia  i  Edward  Stankiewicz, 
Krystyna i Sebastian Kratkowscy, 
Renata i Zygmunt Rzepniccy, Kla-
ra Noga, Klub Kulinarny „Gospo-
sia”  przy  Ośrodku  Kultury  w 
Tolkmicku, Dorota i Tadeusz Her-
breder, Krystyna Idzikowska, Zo-
fia i Maciej Pietrzak.

Ofiary na remont organów skła-
dano również  w czasie  tegorocz-
nej  kolędy. Wszystkie,  skrupulat-
nie  zostały  odnotowane  w 
kartotekach  rodzin.  Nie  jesteśmy 
w stanie ich  w tej  chwili  „wyło-
wić” i podać do Informatora.

Wszystkim,  którzy  pośpieszyli 
z  pomocą,  składamy  serdeczne 
Bóg zapłać.

Dziękujemy również Panu Jaro-
sławowi Rama z Borzuchowa za 
ofiarę na potrzeby parafii. Bóg za-
płać.
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KONKURS 
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Parafia Św. Jakuba Apostoła  w 
Tolkmicku  ogłasza  Konkurs  „Na 
najpiękniejszą  palmę 
wielkanocną”.   Współorganizato-
rami  są:  Centrum  Spotkań  Euro-
pejskich  „Światowid”  z  Elbląga, 
Urząd Miasta i  Gminy Tolkmicko 
oraz  Oratorium Św. Jana Bosko w 
Tolkmicku.  Zapraszamy  wszyst-
kich chętnych do udziału, zgodnie 
z warunkami, przedstawionymi w 
Regulaminie. 

Pierwszy  konkurs  dla  Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Przed-
szkola w Tolkmicku ogłoszony był 
w 2008 roku.

Z roku na rok palmy były ład-
niejsze,  dlatego w 2012 roku po-
szerzyliśmy  go  na  teren  miasta 
i gminy  Tolkmicko.  Włączyły  się 
szkoły i Stowarzyszenia.

Każdego roku było ich  więcej, 
palmy były coraz piękniejsze. 

Organizatorem  był  ks.  Sławo-
mir Szczodrowski. Sponsorem na-
gród była Parafia. 

W  ubiegłym  roku  2015,  do 
współorganizacji  konkursu  włą-
czył  się  „Światowid”  Elbląg. 
Mimo, że konkurs miał  charakter 
gminny,  zgłoszono  nam  palmy 
spoza  gminy,  które  oczywiście 
przyjęliśmy. 

Nowy Proboszcz - ks. Józef Gro-
chowski,  z ogromną  radością  za-
akceptował  ten  konkurs.  Powstał 
pomysł, żeby zaistniał on jako “re-
gionalny”...

Jesteśmy otwarci na wszystkich 
chętnych  -  zgodnie  z  Regulami-
nem. 

Zdjęcia i  informacje z poprzed-
nich  konkursów  znajdują  się  na 
naszej stronie: 

www.salezjanie-tolkmicko.pl 
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Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko,

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w  Elblągu, 
Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku, 

ogłaszają konkurs regionalny
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”  2016

Organizatorzy

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko,

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w  Elblągu, 
Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku, 

ogłaszają konkurs regionalny
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”  2016

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, 

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w  Elblągu, 

OrganizatorzyTolkmicko, 22.01.2016 r.

 Cele konkursu:
Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców miasta i gminy
Tolkmicko oraz chętnych spoza tego terenu.
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, kontakt.
7. Prace należy dostarczyć do kancelarii  Parafii św. Jakuba Ap. w Tolkmicku 
   do dnia 14 marca 2016 r.

 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.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r.
po Mszy św. o godz.12:00. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników 
konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki. Wyniki zostaną podane w Informatorze  
parafialnym  oraz innych dostępnych mediach.

 Ustalenia końcowe:
Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny. Palmy, które nie zostaną 
odebrane do dnia 10 kwietnia 2016 r., zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ  na organizację 
i przebieg  konkursu, decydują organizatorzy.
                                      

Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, 

    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.




