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Niepokalana,

Tobie oddaję

moje myśli,

słowa i czyny,

całe moje życie,

śmierć

i wieczność.

Amen.



JAKA JEST NASZA WIARA?

Przemiany polityczne i gospo-
darcze w Polsce po roku 1989
nie spowodowały zachwiania się
życia religijnego. Wiara Polaków
jest zróżnicowana.

35 – 40 % to osoby wierzące
i systematycznie uczestniczące we
Mszy św. niedzielnej i życiu sa-
kramentalnym. Związani są oni
z Kościołem i akceptują naukę
Kościoła. To ta grupa też zasad-
niczo utrzymuje Kościół w sferze
finansowej.

Około 20 – 25 % to ludzie wie-
rzący, ale nieregularnie praktyku-
jący. Są słabiej związani z Kościo-
łem i krytycznie nastawieni do
nauczania Kościoła.

25 – 30 % to osoby wierzące, ale
w zasadzie niepraktykujące. Są
kilka razy w roku na Mszy św. Jest
to grupa praktycznie pozostająca
poza oddziaływaniem Kościoła.

W grupie wierzących jest do
10 % bardzo religijnych i udziela-
jących się w różnych akcjach pro-
wadzonych przez Kościół. W ostat-
nim okresie wzrósł procent ludzi
deklarujących częste praktyki re-
ligijne (jest to w granicach 5 %).
Ale też wzrósł do 7 % wskaźnik
tych, którzy przestali uczęszczać
do kościoła.

Obecnie około 75 % Polaków
deklaruje zaufanie do Kościoła
i Jego nauczania. Coraz też więcej
ludzi wierzy nie na zasadzie tra-
dycji rodzinnych, lecz z własnego

wyboru, w oparciu o osobiste prze-
myślenia. Niepokojące jest jednak
zjawisko polegające na tym, że na
90 % wierzących, tylko 84 % wie-
rzy w istnienie Boga, nieco mniej
wierzy w prawdę, że „Syn stał się
człowiekiem”, jeszcze mniej uzna-
je, że zmartwychwstanie Chry-
stusa nadaje sens naszej śmierci.
W życie pozagrobowe wierzy tylko
trzecia część naszych katolików.

Pocieszający natomiast jest
fakt, że niemal wszyscy katolicy
w Polsce zgadzają się na obecność
krzyża w budynkach publicznych
(urzędach, szkołach, szpitalach).
80 % wierzących jest za naucza-
niem religii w szkole i za re-
ligijnym charakterem przysięgi,
zwłaszcza wojskowej. Trochę „kło-
potów” Kościołowi w Polsce spra-
wia inteligencja. Niemal co drugi
„inteligent” nie praktykuje (jest
parę razy w roku w Kościele).

O wysokiej religijności Pola-
ków świadczy duża ilość powołań
kapłańskich i zakonnych. W ca-
łym okresie powojennym wskaź-
nik powołań w Polsce był najwyż-
szy w całej Europie. Zapleczem
powołań jest południowa Polska.
Diecezja tarnowska cieszy się od
lat najwyższą, w skali całego świa-
ta, liczbą powołań.

ks. E. Szymański
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KOMENTARZ LITURGICZNY
Sierpień 1999

1 sierpnia: 18 Niedziela zwykła

Iz 55, 1– 3a

Rz 8, 35. 37 – 39

Mt 14, 13 – 21

Ludzie słuchają nauk Jezusa. Po-
dążają za Nim pieszo. Zapomina-
ją o codziennych troskach, nawet
o chlebie. Bóg stoi po stronie bied-
nych. Czy w sercach ludzi sytych,
którzy życzą sobie przy posiłku
„smacznego”, obudzi się kiedyś
głód za większym darem? Głód
słowa Bożego i chleba Euchary-
stycznego? Cudowne rozmnożenie
chleba – to temat dzisiejszej Ewan-
gelii Pan Jezusa. Najpierw karmi
lud słowem prawdy, a potem cudow-
nie rozmnożonym chlebem. Jezus
daje tu przykład, że i Jego ucznio-
wie powinni karmić ciała i dusze
ludzi. Będą musieli dzielić zasoby
Kościoła i wierzyć, że dla wszyst-
kich starczy, bo dawać mają z tego
co sami otrzymują. Dla ciała chleb
– dar Boży i dla duszy Słowo Boże
i łaski sakramentów.

8 sierpnia: 19 Niedziela zwykła

1 Krl 19, 9a 11–13

Rz 9, 1– 5

Mt 14, 22 – 33

W każdej trudnej sytuacji powin-
niśmy się modlić: „Panie każ mi
przyjść do siebie”. A Jezus nam od-
powie: „Przyjdź”. Gdy znajdziesz

się w trudnym położeniu, nie ucie-
kaj od Jezusa, lecz zbliż się do
Niego. Ewangelia ukazuje epizod,
gdy Jezus chodzi po jeziorze i przy-
chodzi do łodzi miotanej falami.
Wszyscy trzej Ewangeliści (oprócz
Jana) opisują to wydarzenie. Piotr
gdy ma silną wiarę, może też iść po
falach do Jezusa, gdy wiara w nim
słabnie, zaczyna tonąć. I nam po-
trzebna jest mocna wiara w to,
co Jezus naucza i w skuteczność
naszej modlitwy.

15 sierpnia: Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny

Ap 11, 19a. 12, 1. 3 – 6a. 10ab
1 Kor 15, 20 – 26
Łk 1, 39 – 56

Po zakończeniu życia ziemskiego,
Niepokalana Matka Boża została
z duszą i ciałem wyniesiona do
chwały niebieskiej. Wniebowzięcie
przypomina ludzkości powołanie do
chwały w niebie. Przywilej Wnie-
bowzięcia jest konsekwencją wy-
pełnienia przez Maryję zleconego
Jej zadania. Jest konsekwentnym
następstwem przywileju Niepoka-
lanego Poczęcia. Skoro Maryja była
wolna od grzechu pierworodnego
i osobistego, więc i wolna od śmier-
ci, która jest następstwem grzechu.
Prawdę o Wniebowzięciu, jako do-
gmat wiary, ogłosił papież Pius XII
w 1950 r.

Pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny jest nasz
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parafialny kościół, więc w tym dniu
możemy uzyskać odpust zupełny,
czyli darowanie kary za nasze grze-
chy.

22 sierpnia: 21 Niedziela
zwykła

Iz 22, 19 – 23
Rz 11, 33 – 36
Mt 16, 13 – 20

Pan Jezus zapowiada Piotrowi
przekazanie władzy i obiecuje na
nim zbudować społeczność Kościo-
ła. Kościół jest apostolski, bo spo-
czywa na fundamencie Apostołów,
na ich wierze i nauczaniu. Pan Je-
zus w św. Piotrze ustanowił trwałą
i widzialną zasadę oraz fundament
jedności. Dlatego nazwał go Pio-
trem – Skałą. Po uciszeniu przez
Jezusa burzy na jeziorze Piotr
uroczyście wyznaje: „Ty jesteś Me-
sjaszem”. Jezus potwierdza wyzna-
nie Piotra. Odtąd będzie Piotrem
– Opoką, fundamentem Kościoła.
Jego Kościół oprze się atakom sza-
tana.

29 sierpnia: 22 Niedziela
zwykła

Jr 20, 7 – 9
Rz 12, 1– 2
Mt 16, 21– 27

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie”. Bezpo-
średnio po wyznaniu św. Piotra
(Ewangelia z ubiegłej niedzieli) Je-
zus zapowiada swoją mękę i śmierć.
Zachęca, by każdy wziął swój krzyż
i naśladował Go.

Św. Piotr znowu zabiera głos.
Tym razem przeciwstawia się Je-
zusowi, robiąc Mu wyrzuty. Nie

mógł przyjąć, że Jezus Syn Bo-
ży musi cierpieć. Podobnie Kościół
założony przez Pana Jezusa musi
przejść drogę prześladowań i cier-
pień, by mógł razem z Jezusem
zatriumfować w chwale.

ŚWIĘTA

8 sierpnia: Św. Dominika

10 sierpnia: Św. Wawrzyńca

11 sierpnia: Św. Klary

17 sierpnia: Św. Jacka

18 sierpnia: Św. Maksymiliana
Kolbe (w diec. gdańskiej)

24 sierpnia: Św. Bartłomieja Apo-
stoła (patrona kościoła w Mierze-
szynie)

26 sierpnia: Matki Bożej Często-
chowskiej

28 sierpnia: Św. Augustyna

WYDARZENIA

1 sierpnia: Spotkanie Żywego Ró-
żańca o godz. 930 w sali kateche-
tycznej.

***
5 sierpnia: pierwszy czwartek
miesiąca; spowiedź św. dzieci miej-
scowych oraz dorosłych od godz.
1630.

***
6 sierpnia: pierwszy piątek mie-
siąca; odwiedzanie chorych z udzie-
leniem Komunii św. w Trąbkach
Wielkich od godz. 800; spowiedź
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święta dzieci z wiosek oraz do-
rosłych od godz. 1530; Msza św.
o godz. 1700.

***
W sierpniu przypadają uroczystości
odpustowe w następujących para-
fiach dekanatu:
� 6 sierpnia: Przemienienie Pań-

skie – odpust w Sobowidzu.
� 15 sierpnia: Wniebowzięcie Naj-

świętszej Maryi Panny – odpust

w Trąbkach Wielkich; Sumę od-
pustową o godz. 1100 odprawi ks.
Remigiusz Langowski, proboszcz
parafii św. Jadwigi w Gdańsku
Oruni Górnej.

� 29 sierpnia: odpust ku czci św.
Bartłomieja w Mierzeszynie; Su-
ma odpustowa o godz. 1200.

ks. E. Szymański

UTRZYMANIE FINANSOWE KOŚCIOŁA W POLSCE

Do wybuchu II wojny świa-
towej Kościół rzymskokatolicki
w Polsce utrzymywał się z mająt-
ków ziemskich oraz ofiar składa-
nych przez wiernych. W 1950 r.
państwo odebrało Kościołowi ma-
jątki ziemskie, szpitale, szkoły
i wiele budynków będących w jego
posiadaniu. W zamian zobowiąza-
ło się utworzyć Fundusz Kościel-
ny, który w części finansował-
by działalność wszystkich Kościo-
łów zarejestrowanych w Polsce.
Jest on uzależniony, jak wykaza-
ła praktyka życia, od polityki wy-
znaniowej władzy państwowej. Po
1989 r. Fundusz Kościelny został
zreformowany i część tego Fun-
duszu jest przeznaczona na ubez-
pieczenie duchownych, zwłaszcza
sióstr klauzurowych, misjonarzy
udających się na pracę misyj-
ną, na utrzymanie Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz

Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie i Warszawie, ponadto
na częściowe pokrycie remontów
budynków sakralnych – zabytków
klasy „zerowej”.

Zasadnicze finansowanie Ko-
ścioła w Polsce od zakończenia
wojny opiera się więc na ofia-
rach składanych przez wiernych
na tacę i z okazji różnych posług
religijnych. Z ofiar składanych na
tacę utrzymywane są parafialne
świątynie (ubezpieczenia, remon-
ty, opłaty za energię elektryczną,
zakup przedmiotów na cele spra-
wowania kultu i liturgii).

Część ofiar przeznaczana jest
na budowę nowych świątyń czy
konserwację tych, które mają cha-
rakter ponadparafialny (np. ko-
ścioły katedralne, kolegiackie,
konkatedralne). Każda parafia
płaci też podatek do Urzędu Skar-
bowego, naliczony nie od liczby
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parafian, ale od liczby mieszkań-
ców na terenie danej parafii.

Część ofiar składanych w na-
szych kościołach jest przezna-
czana na misje, na działal-
ność charytatywną, na utrzyma-
nie seminariów, uczelni katolic-
kich, w tym Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego oraz na
utrzymanie struktur diecezjal-
nych i niektórych instytucji ko-
ścielnych o wymiarze ponaddie-
cezjalnym (np. Domy Samotnej
Matki). Z uwagi na rosnące koszty
utrzymania świątyń i renowację
zabytków kościelnych oraz po-
wstające szkoły katolickie, ofiary
składane przez wiernych są nie-
wystarczające.

Dlatego w wielu parafiach,
zwłaszcza tych gdzie budowane
są nowe świątynie lub zakłada-
ne są szkoły katolickie, dusz-
pasterze podejmują działalność
gospodarczą, a uzyskane docho-
dy przeznaczane są na cele bu-
dowlane, kultowe, charytatywne
lub szkolnictwo. Dochody o ta-
kim przeznaczeniu są zwolnione
od podatku. Dyskusyjna pozostaje
kwestia, czy jest to właściwe za-
jęcie dla duszpasterzy, dla księży
proboszczów?

Przykładem sięgania przez
Kościół po nowe formy zdoby-
wania funduszy jest utworze-
nie przez Konferencję Episkopatu
Polski wspólnie z amerykańską
firmą Amvescap Powszechnego

Funduszu Emerytalnego Arka-
-Invesco. Zysk będzie przezna-
czony na cele charytatywne oraz
kulturalno-wychowawcze.

Zmienia się też struktura do-
chodów osób duchownych. Do nie-
dawna głównym źródłem utrzy-
mania były stypendia mszalne.
Obecnie często są one przezna-
czane na dofinansowanie braków
w utrzymaniu kościoła, a w środo-
wiskach wiejskich wielu księżom
brakuje intencji mszalnych.

Do uregulowania spraw fi-
nansowych zobowiązuje państwo
Konkordat. Niewykluczone, że
w niedalekiej przyszłości czeka
katolików w Polsce dyskusja na
temat wprowadzenia podatku ko-
ścielnego. Do tej dyskusji zachęca
II Ogólnopolski Synod Plenarny.
Póki co, wśród księży myśl ta nie
zyskuje większej aprobaty.

Postuluje się, aby w parafii
funkcjonowały rady ekonomiczne
prowadzone przez świeckich (na
wzór niemiecki), które przyję-
łyby całkowitą odpowiedzialność
za finansowanie wszystkich wy-
datków parafialnych. Dla rządów
komunistycznych ulubionym te-
matem było pomawianie Kościoła
o posiadanie kolosalnych docho-
dów. Obecnie wiele diecezji w Pol-
sce oficjalnie publikuje sprawoz-
dania finansowe.

ks. E. Szymański

6



ZAKONY I DZIEŁO MISYJNE KOŚCIOŁA W POLSCE

Obecnie w Polsce jest zarejestro-
wanych 227 instytutów życia kon-
sekrowanego – w tym 60 wspólnot
męskich i 167 żeńskich. Skupiają
one prawie 40 tys. członków, w tym
23 577 sióstr zakonnych. Po 1989 r.
wspólnoty zakonne ożywiają swoją
działalność i podejmują pracę zgod-
ną z duchem zakonu, co w czasach
PRL-u nie zawsze było możliwe. Dziś
zakony otwierają przedszkola, szko-
ły, internaty i domy opieki. Siostry
zakonne podejmują pracę w szpita-
lach, skąd w czasie komunizmu by-
ły usuwane. Zgromadzenia zakonne
odzyskują placówki skonfiskowane
przez władze komunistyczne.

Powstają nowe zgromadzenia,
lub przybywają do nas zgromadze-
nia zakonne z zagranicy, by w Polsce
otworzyć swoje placówki, zwłaszcza
o charakterze misyjnym. Powodem
jest duża liczba powołań w naszym
kraju, który stanowi dla tych zako-
nów zaplecze do poszukiwania no-
wych kandydatów do swoich wspól-
not.

W ciągu ostatnich lat, po uzyska-
niu pełnej wolności, także religijnej,
rozpoczęło w Polsce pracę 17 no-
wych zgromadzeń męskich oraz 24
zgromadzenia żeńskie.

Do najstarszych zakonów w Pol-
sce należą benedyktyni, a do naj-
młodszych należą ojcowie somascy
(rozpoczęli oni działalność w 1955
roku). W Polsce jest 8 rodzimych
męskich wspólnot zakonnych. Są to
albertyni, bracia Serca Jezusowe-
go, chrystusowcy, doloryści, maria-
nie, michalici, słudzy Maryi i zmar-
twychwstańcy. Pozostałe wspólnoty

przybyły do nas z innych krajów
(np. franciszkanie, dominikanie, je-
zuici i inni). Wspólnoty męskie sku-
piają łącznie 12 868 osób. Palmę
pierwszeństwa mają franciszkanie –
1365 członków.

Wśród 167 wspólnot żeńskich
jest 14 zakonów klauzurowych oraz
14 bezhabitowych (prowadzą życie
wspólne i pracują w różnych świec-
kich instytucjach).

Najstarszy zakon żeński w Polsce
to siostry benedyktynki, a najmłod-
szy to zgromadzenie Sióstr Miłości
Naszej Pani Dobrej i Nieustającej,
założone w 1998 r. w Krakowie.
W czasie gdy Polska była pod zabo-
rami, sługa Boży bł. Honorat Koź-
miński założył 16 bezhabitowych
i habitowych żeńskich zgromadzeń
zakonnych. Najliczniejszym żeńskim
zgromadzeniem są siostry elżbietan-
ki – liczą 1345 osób.

W czasach zaborów podjęcie dzie-
ła misyjnego było utrudnione. Peł-
ne zaangażowanie misyjne Kościo-
ła w Polsce stało się możliwe po
pierwszej wojnie światowej. Najważ-
niejszymi terenami dla polskich mi-
sjonarzy stały się Zambia, Chiny,
Sachalin i Nagasaki (Japonia). Po
II wojnie światowej rząd komuni-
styczny uniemożliwiał duchownym
wyjazdy na misje. Mogli udawać się
na misje polscy księża przebywa-
jący za granicą. Prowadzili misje
w Indonezji, Nowej Gwinei, Tanza-
nii i Ghanie. Najliczniejszą grupę
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stanowili księża werbiści. Od 1968 r.
liczba polskich misjonarzy systema-
tycznie wzrasta. W 1968 r. było
575 misjonarzy, a w roku 1998 by-
ło już 1905 misjonarzy pracujących
na wszystkich kontynentach w 76
krajach.

Obecnie najwięcej misjonarzy
pracuje w zgromadzeniu księży wer-
bistów (241) oraz franciszkanów
(101). Do pracy misyjnej włączyły
się w ubiegłym stuleciu także zakony
żeńskie. Obecnie na misjach pracuje
463 sióstr zakonnych, a także 19
świeckich misjonarzy. Przygotowa-
niem świeckich zajmuje się Centrum
Formacji Misyjnej w Warszawie.

W Afryce pracuje 869 misjonarzy,
w tym w Kamerunie 128, w Zambii
105, na Madagaskarze 63, w Republi-
ce Południowej Afryki 57, w Tanzanii

54. W Ameryce Łacińskiej pracuje
765 misjonarzy, w tym w Brazy-
lii 327. W Azji działalność misyjną
prowadzi 203 misjonarzy. Najwięcej
w Izraelu – 41. Obecnie coraz częściej
pracę misyjną podejmują i kapłani
diecezjalni.

Kościół w Polsce cieszy się licz-
nymi powołaniami. Około 30 % nowo
wyświęconych księży w Europie sta-
nowią Polacy. Do biskupów polskich
wpłynęło 7 tys. próśb o kapłanów na
placówki misyjne. Kościół w Polsce
ma więc ważne zadanie dzielenia się
z innymi Kościołami swoim bogac-
twem powołań kapłańskich i zakon-
nych.

ks. E. Szymański

PRYMICJA W NASZYM KOŚCIELE

26 czerwca w naszym kościele
Mszę św. prymicyjną odprawił ks.
Dominik Cichy z Gdańska Cheł-
ma, który w roku akademickim
1997/1998 jako kleryk pełnił po-
sługę (praktykę klerycką) w kościele
w Trąbkach Wielkich. Swoją gorliwą
postawą i życzliwością zdobył wte-
dy serca wielu parafian, sam także
poczuł się związany z Trąbkowskim
Sanktuarium. Kilkakrotnie odwie-
dzał Trąbki Wielkie jako diakon, tu
też pragnął odprawić Mszę św. i
zawierzyć swoje kapłaństwo Matce
Bożej Trąbkowskiej.

Na wstępie Mszy św. księdza neo-
prezbitera powitała delegacja dzie-
ci, przewodniczący Rady Parafial-
nej oraz przedstawiciel szafarzy Eu-
charystii. Podziękowali oni księdzu

Dominikowi za klerycką posługę,
za jego gorliwość i zaangażowanie.
Wyrazili pewność, że stawiając na
Maryję, oddając Jej siebie młody ka-
płan nie może się zawieść, lecz tym
skuteczniej będzie mógł realizować
swoje powołanie.

Ksiądz proboszcz wyraził szcze-
gólne podziękowanie rodzicom księ-
dza Dominika za wychowanie syna
na służbę Bogu.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz
neoprezbiter udzielił wszystkim
obecnym błogosławieństwa prymi-
cyjnego poprzez nałożenie rąk.

Jadwiga Pianowska
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CZAS POŻEGNAŃ

Rok szkolny 1998/1999 dobiegł
końca. Nadszedł jak zwykle czas
pożegnań. W tym roku jednak
nie jak zwykle. . . pożegnań było
więcej. W środę 23 czerwca opusz-
czały szkolne mury klasy ósme. Po
porannym apelu, na którym na we-
soło społeczność szkoły rozstawała
się z najstarszymi koleżankami
i kolegami, o godzinie siedemna-
stej nastąpiło uroczyste rozdanie
świadectw.

Powaga chwili, eleganckie stro-
je i odświętne fryzury sprawiły, że
hol w godzinach popołudniowych
wypełnił się młodzieżą jakby do-
roślejszą od tej, która dostawała
tradycyjne, pożegnalne „lanie” od
wychowawców, na porannym ape-
lu.

Słowa dyrektora Mariusza Pa-
radeckiego, pobudzające jak zwykle
do zadumy i refleksji, rozpoczęły
uroczystość. Następnie wójt Sta-
nisław Dziemiński przekazał gra-
tulacje i nagrody dla najlepszych
absolwentów, począwszy od Agaty
Wojewódki, legitymującej się świa-
dectwem ze średnią ocen 5,29.
Rada Szkoły także uhonorowała
wysiłek uczniów, którym udało się
uzyskać świadectwa z paskiem.
Dostrzeżono również wysiłek tych,
którzy nie opuścili ani jednego
dnia nauki na czele z Michałem

Presiem mogącym pochwalić się
100 % frekwencją w ciągu całych
ośmiu lat nauki! Nagrodzono też
uczniów za osiągnięcia sportowe,
wyniki w czytelnictwie, za działal-
ność w Lidze Ochrony Przyrody.

Gdy podziękowań i pożegnań
nadszedł kres, nastał czas zabawy.
Rodzice i nauczyciele gawędzili
przy kawie, a młodzież bawiła się
na ostatniej już w murach tej
szkoły dyskotece.

24 czerwca podobna uroczy-
stość, podobny scenariusz i scene-
ria, tylko absolwenci nieco niżsi,
nieco młodsi i jakby bardziej prze-
jęci. Czuli chyba na sobie ciężar tej
historycznej chwili. Oto oni – ucz-
niowie klas szóstych kończą szkołę
podstawową i pierwszego wrze-
śnia staną się pierwszymi uczniami
gimnazjum. Wśród tych najmłod-
szych absolwentów SP w Trąb-
kach Wielkich na szczególne gra-
tulacje zasłużył Maciej Kucharski,
który na świadectwie opatrzonym
dopiskiem „świadectwo niniejsze
jest równoważne ze świadectwem
ukończenia szkoły podstawowej”
uzyskał średnią ocen 5,41.

25 czerwca pozostałe klasy po-
żegnały się. . . ale tylko na czas
letniego wypoczynku.

Ewa Wojewódka
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Grono pedagogiczne z zainteresowaniem obserwuje występy artystyczne uczniów
klasy szóstej.

Wszyscy absolwenci składali autografy w „Księdze absolwentów”.
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Podziękowania za pracę na rzecz szkoły odbiera pani Mirosława Jaszewska z Trąbek
Wielkich.

Gratulacje i nagrodę dla najlepszej absolwentki z rąk wójta gminy odbiera Agata
Wojewódka.
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GMINNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY
w Trąbkach Wielkich 17 lipca 1999 r. – fotoreportaż

Drużynowe zmagania siłaczy – zespół z Trąbek Wielkich w konkursie przeciągania
liny.

Indywidualne zmagania siłaczy – Andrzej Dończyk w konkursie siłowania na rękę.

12



Rodzinny tor przeszkód – zawodniczka ze Złej Wsi Lidia Glina „wynurza się
z brezentowego tunelu.

Konkurs obierania ziemniaków – na pierwszym planie Krystyna Sienkiewicz
z Czerniewa i Teresa Kaczmarek z Trąbek Wielkich.
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Młodzi kibice z zapałem dopingują drużynę startującą w konkursie przeciągania
liny.

Samochodowy tor przeszkód – na starcie państwo Ptach reprezentujący Czerniewo.
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WIADOMOŚCI GMINNE

9 lipca odbyła się V zwyczajna
sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się
nietypowo, ponieważ przewodniczą-
cy Rady Gminy Marian Płotka,
przed przyjęciem porządku dzien-
nego, odczytał wniosek o odwołanie
wójta podpisany przez czternastu
radnych. W związku z tym wnio-
skiem poprosiła o głos Zofia Trofi-
mowicz, dyrektorka SP w Ełgano-
wie, która w imieniu kilku dyrekto-
rów szkół, odczytała ich stanowisko
w tej sprawie i przekazała je na
ręce przewodniczącego. W tej samej
sprawie, w imieniu mieszkańców
Trąbek Wielkich głos zabrał Teofil
Bąk. Po krótkiej przerwie przystą-
piono do realizacji zaplanowanego
porządku obrad:
� o planach polepszenia stanu bez-

pieczeństwa na terenie gminy wy-
powiedział się komendant Komi-
sariatu Policji w Trąbkach Wiel-
kich Bogusław Baryła. Radni pod-
jęli decyzję o pomocy rzeczowej
dla policjantów w Trąbkach Wiel-
kich, polegającej m.in. na zakupie
telefonów komórkowych w celu
usprawnienia łączności mieszkań-
ców gminy z dyżurnymi policjan-
tami;

� powołano komisję konkursową
do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora SP w Trąb-
kach Wielkich;

� negatywnie rozpatrzono wnio-
ski o lokalizację kopalni żwiru
w Czerniewie i Gołębiewku;

� wysłuchano wyjaśnień wójta doty-
czących propozycji lokalizacji wie-
ży telefonii komórkowej w Gra-
nicznej Wsi, w związku z pro-
testami części mieszkańców tego
sołectwa;

� dyskutowano na temat wykorzy-
stania środków przeznaczonych
na rolnictwo w budżecie gminy
na bieżący rok;

� zlecono inwentaryzację mająt-
ku GOZ w Trąbkach Wielkich,
w związku z planem przekazania
mienia w bezpłatne użytkowanie
tej jednostce;

� rozpoczęto dyskusję dotyczącą
ustalenia opłat za znakowanie
zwierząt i wystawianie świadectw
pochodzenia zwierząt;

� dokonano zmian w budżecie gmi-
ny na 1999 rok.

***
19 czerwca na stadionie w Trąb-

kach Wielkich odbyły się zawo-
dy sportowo-pożarnicze jednostek
OSP z terenu gminy. Do rywalizacji
przystąpiło 6 jednostek OSP oraz
6 Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, które rywalizowały nieofi-
cjalnie między sobą. Zawody obej-
mowały ćwiczenia bojowe oraz tor
przeszkód. W rywalizacji jednostek
OSP zwyciężyła drużyna z Sobowi-
dza, a kolejne miejsca zajęły druży-
ny z Rościszewa, Ełganowa, Trąbek
Wielkich, Kleszczewa i Mierzeszy-
na. Na stronie 16 prezentujemy
zdjęcia z tych zawodów.
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Drużyna z Trąbek Wielkich w czasie ćwiczenia bojowego – na pierwszym planie
druh Jarosław Keler.

Tor przeszkód – tzw. ścianę pokonuje druh Piotr Budnik z drużyny z Trąbek
Wielkich.
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***
W dniach 23, 24 i 25 czerwca w szko-

łach podstawowych odbywały się uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego. W SP
w Ełganowie odbyło się jednocześnie
pożegnanie odchodzącej na emeryturę
dyrektorki tej szkoły Zofii Trofimowicz.
Po 37 latach pracy i 31 latach „dyrektoro-
wania” Pani Zofia postanowiła zakończyć
swoją aktywność zawodową.

Na uroczystość przybyło wielu miesz-
kańców, dyrektorzy pozostałych szkół
i nauczyciele związani z Panią dyrek-
tor przez dziesiątki lat wspólnej pracy
nauczycielskiej. Wszyscy goście, w tym
przedstawiciele władz gminnych, pospie-
szyli z podziękowaniami i życzeniami,
a następnie bawiono się i śpiewano przy
wspólnym stole. Prezentujemy migawki
zdjęciowe z tej uroczystości.

Do podziękowań i życzeń dla Pa-
ni Zofii przyłącza się również redakcja
„Kany”.

Delegacja „gminna” składa podziękowania i życzenia Pani Zofii Trofimowicz.
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Solenizantka Zofia Myśliwiec (siedząca) w towarzystwie gości. Z prawej Adam
Zarzycki – zastępca wójta, w głębi Henryk Nowakowski – sołtys.

***
92. urodziny obchodziła Pani Zo-

fia Myśliwiec z Gołębiewa Wielkie-
go. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził
zastępca wójta Adam Zarzycki oraz
Krystyna Roda – kierownik GOPS
w Trąbkach Wielkich. Dostojnej Ju-
bilatce wręczono wiązankę kwiatów
i upominek oraz złożono życze-
nia wszelkiej pomyślności. Do tych
życzeń dołącza się również nasza
redakcja.

***
20 lipca odbyła się VI sesja

Rady Gminy, tematem której było
głosowanie radnych nad wnioskiem
o odwołanie wójta gminy z zajmo-
wanego stanowiska. Na początku

sesji radni postanowili, aby przed
głosowaniem nad odwołaniem wójta
nie udzielać głosu gościom oraz soł-
tysom uczestniczącym w sesji, czym
wywołali oburzenie więkoszości soł-
tysów i gości. W wyniku tajnego
głosowania stosunkiem głosów 15:4
(przy jednym głosie nieważnym)
odwołano Stanisława Dziemińskie-
go ze stanowiska wójta gminy, którą
to funkcję pełnił nieprzerwanie od
1990 roku. Postanowiono ponadto,
że wybory nowego wójta odbędą się
3 sierpnia.

S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. Sierpień 1999

1. Za śp. Irenę i Kazimierza
Struckiel oraz za śp. Brunona,
Zofię i Józefa Garczyńskich,
godz. 700

Za śp. Krystynę Niemczyk
oraz za śp. Irmgardę Marocką,
godz. 830

Za śp. Rozalię, Józefa, Fran-
ciszka i Witolda Piszczuków,
godz. 1100

2. Za śp. Sylwestra Reimus
3. Za śp. Elżbietę Laga
4. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
5. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie
i zakonne w parafii – z róży
św. Cecylii – p. Halba

6. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Katarzyny
– p. Keler

7. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Magdaleny – p. Karcz

8. Za śp. Franciszkę i Jana Selków,
godz. 700

Za śp. Władysława Myszk
(1. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodziny Zielke,
godz. 830

Za zmarłych z rodziny Karassek
i Elmanowskich, godz. 1100

9. Za zmarłych z rodziny
Sławińskich i Karczów

10. Dziękczynna w 90-lecie urodzin
Jubilatki Kunegundy Karassek

11. Za śp. Jana, Janusza i Jerzego
Brandt

12. Za śp. Piotra Cieszyńskiego

13. Za śp. Józefa i Leokadię
Ziemann

14. Dziękczynna w 18-lecie urodzin
Agnieszki Łepek

15. Za śp. Brunona Senger (10.
rocznica śmierci), godz. 700

Za śp. Władysława Wróblew-
skiego, godz. 830

Za śp. Romana Jaszczyk,
godz. 1100

16. Za śp. Edwina i Jana
Kobierzyńskich

17. Za śp. Zofię i Władysława
Wróblewskich oraz za
śp. Antoniego i Magdalenę
Piotrowskich

18. Za śp. Sylwestra Reimus, z
intencji młodzieży

19. Za śp. Piotra i Agnieszkę Kotula
oraz za śp. Antoninę i Józefa
Miś

20. Za śp. Jana Stępień
21. Dziękczynna w 17. rocznicę

sakramentu małżeństwa Janiny
i Stanisława Cieszyńskich

22. Za śp. Alojzego Ptach (4.
rocznica śmierci), godz. 830

Za śp. Marię i Jerzego
Szwindowskich oraz za
śp. Wandę i Franciszka
Mazurowskich, godz. 1100

23. Dziękczynna w 40. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Henryki i Zygmunta Platów

24. Za zmarłych z rodziny
Kitowskich

25. Za śp. Eugenię i Stanisława
Machniców

26. Za śp. Witolda Piszczuk

19



27. Za śp. Jana Nadolskiego oraz za
śp. Feliksa Warczyńskiego

28. Za śp. Dorotę i Franciszka
Smugała

29. Za śp. Alojzego i Jerzego
Kisickich (15. rocznica śmierci
Alojzego), godz. 700

Za śp. Stanisława Drąg oraz za
zmarłych z rodziny Jaszczyków
i Drąg, godz. 830

30. Za zmarłych z rodzin Płockich i
Lisów, godz. 830

31. Za śp. Jadwigę Garczyńską

ROCZNICE

Jubileusz:

10 sierpnia: 90-lecie urodzin obchodzi Jubilatka Kunegunda Karassek z
Ełganowa; Msza św. zaplanowana jest w mieszkaniu Jubilatki. Ad multos
annos.

Pierwsza rocznica chrztu:

2 sierpnia: Kamil Sylwester Makuch oraz Patryk Lewek

Pierwsza rocznica sakramentu małżeństwa:

15 sierpnia: Anna i Stanisław Domachowscy
29 sierpnia: Monika i Wojciech Niedźwieccy
29 sierpnia: Iwona i Paweł Zajączkowscy

25. rocznica sakramentu małżeństwa:

24 sierpnia: Ewa i Jerzy Machowie
31 sierpnia: Cecylia i Günter Smentek
31 sierpnia: Janina i Seweryn Szolle

Odeszli do wieczności:
7 sierpnia: Pierwsza rocznica śmierci śp. Władysława Myszk

Pismo redaguje zespół Przymierza Rodzin wraz z ks. E. Szymańskim.

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


