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  Gmina Liniewo zdobyła wyróŜnienie w rankingu  

   „ Gmina- Menager 2006 ” 
 na najlepiej zarządzaną gminę w województwie pomorskim w 

kategorii gmin wiejskich 

 
  W dniu 07 kwietnia 2006 roku Skarbnik Danuta Skuza 

odebrała  z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego 
- Jana Kozłowskiego, wyróŜnienie dla jedynej gminy  

z powiatu kościerskiego.  
Ranking prowadzony był przez Fundację Promocji Gmin 

Polskich - Bałtycki Instytut Gmin we współpracy z Marszałkiem 

Województwa Pomorskiego     
            oraz Uniwersytetem Gdańskim.  

 

 

Ranking 

przygotowano po raz pierwszy. Wszystkie zgłoszone 

samorządy oceniała specjalnie powołana komisja. 

Brała pod uwagę przede wszystkim gospodarkę, 
dokumentację strategiczną oraz  finanse gminy. 

Oceniano równieŜ rozwiązania prorozwojowe na 

przyszłość proponowane przez samorządy. Właśnie 

na podstawie tych kategorii znaleźliśmy się w 

czołówce gmin wiejskich województwa. 

 

 

 
 

 

W numerze m.in. :   

                                                            

  VI Zjazd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (str.2)                 ∆  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (str.5) 
 Uroczystość poświęcenia miejsca                                       ∆  Kobiety jadą do Parlamentu (str.5) 

     upamiętniającego Sługę BoŜego Jana Pawła II (str.2)    ∆ Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie 

 „Małe przedszkole w Wysinie” (str.3)                                    - informacje dla bezrobotnych. (str.6)        

 Wywiad z kierownikiem Posterunku Policji(str.4)    ∆ Rozwój ludnościowy Gminy Liniewo 

 Świąteczny konkurs na najładniejsza kartkę (str.5)              w latach  1990-2005 r. (str.6) 
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VI Zjazd Zarządu Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej 
 

W dniu 7 kwietnia 2006 w sali GOKS i R 

odbył się VI Zjazd Zarządu Gminnego OSP RP.  

Uczestnikami zjazdu byli przedstawiciele do 

zarządu, delegaci gminnych OSP ze wszystkich 

jednostek: Liniewa, Wysina, Głodowa i Lubieszyna 

oraz zaproszeni goście.  

 

 

Ustępujący Prezes Robert Gransicki otrzymał  

podziękowania i kwiaty za 25-letnią pracę Prezesa 

Zarządu Gminnego OSP od władz samorządowych 

tj. Wójta Gminy- Mirosława Warczak i 

Przewodniczącego Rady Gminy – Ludwika 

Szparkowskiego 

 
 

 Zjazd  podsumował 5-letnią działalność 
ustępującego Zarządu, wytyczył kierunki działań na 

następną kadencję, oraz wybrał nowe Władze 

Związku szczebla gminnego. 

 Po udzieleniu absolutorium ustępującemu 

zarządowi delegaci wybrali nowy zarząd, z którego 

zostało wybrane nowe  prezydium.  

Prezydium Gminnego ZOSP RP tworzą:  

- Prezes ( Jacek Kmieciak) 

- wiceprezes ( Ks. Kapelan Janusz Grzybek) 

 
- komendant gminny ( Wiesław Szarmach) 

- sekretarz ( Jarosław Gierszewski 

- skarbnik (Tadeusz Rekowski) 
- członkowie prezydium (Wójt Gminy- Mirosław 

Warczak, Jerzy Bałachowski, Stanisław Burek) 

Wybrano teŜ trzech delegatów którzy będą 
reprezentować gminną straŜ  na Zjeździe 

Powiatowym w  Kościerzynie w osobach: 

 Jacek Kmieciak- przedstawiciel 
                                    do Zarządu  

 Krystyna Moltzan        /      delegaci na  

 Tadeusz Rekowski     /    zjazd powiatowy 

 

Uroczystość poświęcenia miejsca 

upamiętniającego Sługę BoŜego 

 Jana Pawła II 
 

 
W niedzielę 2 kwietnia 2006 roku na 

skwerku papieskim przy Urzędzie Gminy w 

Liniewie, odbyła się uroczystość związana z 

pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła II .  

O godz. 9ºº, na placu licznie zebrali się mieszkańcy 

naszej gminy oraz zaproszeni goście. Uroczystości 

koncelebrował bp Jan Bernard Szlaga, który 

poświecił miejsce- kamień upamiętniający  Sługę 
BoŜego- PapieŜa Jana Pawła II. Ks. Biskup podczas 

wygłoszonej homilii wspomniał o  swoich 

spotkaniach z PapieŜem oraz podkreślił wagę i 
doniosłość oraz przesłanie na przyszłość symboliki 

tego miejsca. Zaprosił takŜe wiernych do 

odśpiewania  kilku pieśni. Całości towarzyszył 

młodzieŜowy zespół „ Vigaro”, który w hołdzie dla 

Jana Pawła II zaśpiewał między innymi jego 

ulubioną „ Barkę”. 

O godzinie 21.37 minutowym sygnałem 

alarmowym syreny straŜackie przypomniały godzinę 
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śmierci Jana Pawła II. Mieszkańcy po raz drugi 

spotkali się na skwerku, gdzie przy kamieniu 

zapalono znicze i złoŜono kwiaty. 

„Małe Przedszkole w Wysinie” 
 

  Potrzeba małego przedszkola istnieje od lat  

w Wysinie. Dowodem na taką tezę było działanie 

takowego przez kilka miesięcy w roku 2003/2004. 

Nie tylko sprawdziło się ,ale teŜ  cieszyło się duŜym 

powodzeniem. Małe przedszkole przyczyniło się do 

lepszego przygotowania dzieci do nauki szkolnej, 

jak równieŜ do zacieśnienia więzi między rodzicami 

i szkołą. 
        Natomiast brak przedszkola powoduje 

trudniejszą adaptację dzieci wiejskich w klasie 

przedszkolnej. Rodzice, zwłaszcza młodzi, 

„uciekają” do większych miejscowości nie tylko w 

poszukiwaniu pracy  

lecz i lepszych warunków dla swoich dzieci. 

 Po przeprowadzeniu diagnozy w Wysinie i okolicy 

Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie podjęło 

kolejne działania w roku szkolnym 2005/2006 

 w celu prowadzenia małego przedszkola. Rok 

szkolny 2004/2005 był rokiem remontów budynków 

SP Wysin,więc prowadzenie przedszkola było 

wówczas niemoŜliwe.   

          I udało się . Od grudnia 2005 roku działa   

w Wysinie Małe Przedszkole w ramach projektu 

Działaj Lokalnie IV pod tytułem „Zwiększamy 

szanse edukacyjne naszych dzieci tworząc małe 

przedszkole w Wysinie”.  Projekt finansowany  

jest ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji 

Wolności  a realizowany przez Akademię  
Filantropii w Polsce . 

        Zajęcia w małym przedszkolu odbywają się 
przez trzy dni w tygodniu po dwie godziny. 

Prowadzi je Pani mgr Katarzyna Potrykus za 

symboliczną złotówkę. Pani Kasia juŜ wcześniej 

jako wolontariusz prowadziła zajęcia w małym 

przedszkolu .Prowadząc obecnie zajęcia wykazuje  

się nie tylko kompetencją , ale teŜ jej kontakty  

z dziećmi i rodzicami przyczyniły się do tego ,  

Ŝe liczba dzieci uczęszczających na zajęcia stale  

się zwiększała . W grudniu było 15 dzieci , a w 

marcu 24. Z rozmów z rodzicami wynika, Ŝe dzieci 

bardzo chętnie przychodzą do szkoły .Pani Renata 

Friedrch , matka Dominiki i Dawida mówi, ze jest 

bardzo zadowolona z działania małego przedszkola , 

a jej dzieci dosłownie wyrywają się na zajęcia  

i chciałyby chodzić codziennie. Czteroletnia 

Dominika do dzisiaj wspomina zajęcia teatralne, 

które w lutym prowadził z przedszkolakami  

i uczniami SP Wysin Pan Janusz Gawrysiak- 

załoŜyciel i dyrektor Teatru Znak w Gdańsku..  

Była to edukacja przez sztukę. Dzieci wspólnie 

tworzyły przedstawienie, którego myślą przewodnią  
 

była rola ksiąŜki i jej zwycięstwo nad telewizją. 
Poza zajęciami stałymi, na których uczą się 
wierszyków, piosenek,  współpracy w grupie i wielu 

innych rzeczy wpływających na ich właściwy 

rozwój . 

 

 Dzieci uczestniczyły w kuligu, który zorganizował 

dla nich i ich rodziców sołtys Wysina Pan Paweł 

Zieliński . Rozgrzewkę przy ognisku zapewnili 

Państwo Maria i Andrzej Biesikowie. 
 

 
 Przedszkolaki wspólnie z dziećmi z „zerówki”  

SP Wysin w styczniu zabawiali swoich dziadków  

i babcie na spotkaniu z okazji Dnia Babci. DuŜym 

powodzeniem cieszyły się wśród maluchów zajęcia 

w szkolnej pracowni komputerowej. Topienie 

Marzanny w Wietcisie (2,5 km od Wysina) to 

przeŜycie nie tylko dla dzieci, ale teŜ dla matek 

towarzyszących w tej wyprawie.  Jak powiedziała 

Pani Iwona Plichta ,mama pięcioletniej Marty ,nie 

spodziewała się , Ŝe dzieci bez problemów dojdą i 
wrócą , jest to przecieŜ razem    5 kilometrów drogi. 

Ciekawe zajęcia i ulubiona Pani Kasia niewątpliwie 

spowodowały to , Ŝe dzieci nie czuły zmęczenia , ale 

teŜ doskonale się bawiły. 

   Zakończenie projektu nastąpi podczas Pikniku 

Rodzinnego 28 maja .W pikniku będą brali udział 

dzieci i  rodzice z Małego Przedszkola oraz 

uczniowie, rodzice i nauczyciele  ze Szkoły 
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Podstawowej w Wysinie. Kontynuacja Małego 

Przedszkola nastąpi od września 2006 roku dzięki 

projektowi „Alternatywne formy przedszkolne”. 
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Wywiad z Kierownikiem Posterunku 

Policji w Liniewie 

-Mirosławem Plattą. 
 

1.Jakie trzeba ukończyć szkoły, aby zostać 
policjantem i czy wszyscy policjanci w naszym 

posterunku je mają? 

 
śeby rozpocząć słuŜbę w policji, wymagane jest 

posiadanie przez kandydata średniego 

wykształcenia, nienagannej opinii w miejscu 

zamieszkania, dobrego stanu zdrowia i mile 

widziane są takŜe zainteresowania dotyczące 

róŜnych dyscyplin sportowych. 

2. Kto sprawia najwięcej trudności młodzieŜ czy 

dorośli? 
 

Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć 
jednoznacznie, poniewaŜ są kategorie zdarzeń, czyli 

przestępstw, którymi my się zajmujemy, gdzie 

dominują ludzie młodzi, a niektóre z przestępstw są 
domeną ludzi starszych, tak zwanych recydywistów, 

którzy często powracają na przestępczą drogą i 

popełniają te same błędy kolejny raz. Generalnie 

młodzieŜ bywa rozbrykana, ale liniewska  jest 

bardzo  (Mirosław Platta)   grzeczna. W swojej pracy 

częściej spotykam się z ludźmi   

                                                 dorosłymi. 

 

3.Czy moŜe pan powiedzieć, Ŝe ma pan duŜe 

doświadczenie w tym zawodzie? 
- W przypadku policjanta według mnie w ogóle nie 

moŜna mówić o tym, Ŝe ma się duŜe doświadczenie, 

gdyŜ słuŜba w Policji jest bardzo specyficznym 

zawodem i bardzo rzadko zdarza się aby 

kiedykolwiek zachodziły dwie identyczne sytuacje, 

w których naleŜy postępować w taki sam sposób, 

Jest to niebezpieczna i bardzo trudna praca, gdyŜ 
nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia tzn. czy 

jest to niebezpieczny przestępca czy teŜ zwyczajny 

obywatel. Oczywiście w fazie wstępnych czynności 

i w kaŜdej chwili naleŜy być przygotowanym na 

kaŜdą moŜliwą ewentualność i reakcję osoby, z 

którą mamy do czynienia. 

 

4. Jakie są plusy i minusy tej pracy? 
Muszę przyznać, Ŝe to trudne pytanie. Na pewno 

plusem jest to, Ŝe słuŜy się społeczeństwu, Ŝe dba się 
o bezpieczeństwo innych. Minusami są róŜnego 

rodzaju kłopoty, jakie niesie ze sobą słuŜba w tej 

jednostce. Czasami są to przejawy nieŜyczliwości, a 

czasami wręcz obawa ze względu na to, iŜ 
ludzie,mszczą się za to, nie biorąc pod uwagę tego, 

Ŝe policjant wykonuje tylko to, co powinien. 

 

5.Która z gmin (Stara Kiszewa, Liniewo, Nowa 

Karczma) jest najbardziej niebezpieczna pod 

względem przestępczości? 
Specyfika gmin jest podobna- wszystkie gminy 

zagroŜone są na kradzieŜe i włamaniami  do 

domków letniskowych. Na rejonie gminy Stara 

Kiszewa takich przestępstw odnotowujemy 

najwięcej. Gmina Liniewo nie jest np. tak naraŜona 

na kolizje i wypadki jak gmina Nowa Karczma. 

UwaŜam Ŝe Gmina Liniewo jest 

najbezpieczniejszym rejonem, które obsługuje 

Liniewska Policja. 

 

Dziękując  za rozmowę  Ŝyczę Panu  oraz 

wszystkim  podległym Panu  policjantom  duŜo  

sukcesów zawodowych  i spełnienia wszystkich 

planów  i zamierzeń.  
 

(W. Ł.) 
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Kobiety jadą do 

Europejskiego Parlamentu 
 

 
                                                           ( Maria Labuda) 

 

Od dawna jako działaczka społeczna jestem 

związana z ruchem kobiecym na wsi- mówi Radna 

Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Maria 

Labuda, i to z mojej inicjatywy i pomocy Wójta  

Gminy Liniewo, Pana Mirosława Warczaka, został 

przygotowany nasz wyjazd studyjny do Brukseli. 

 Jedziemy tam na zaproszenie Pani Alicji 

Majewskiej- Gałęziak- Dyrektor Biura 

Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenia „ 

Pomorskie w Unii” z czego jesteśmy bardzo 

zadowolone. Program pobytu przewiduje 

odwiedziny wielu instytucji, oraz spotkań z 

przedstawicielami Parlamentu Unii Europejskiej. 

Bardzo wiele z tego wyjazdu wyniesiemy, co 

pozwoli nam lepiej zrozumieć naszą toŜsamość w 

Unii Europejskiej. Poza tym nasze Kobiety będą 
promować nasz rejon i Gminę na przygotowanym 

stoisku. 
Maria Labuda 

 

Świąteczny konkurs na najładniejszą 
kartkę Wielkanocną. 

Od wielu lat w Gminnym 

Ośrodku Kultury Sportu i 

Rekreacji w Liniewie ogłasza się 
konkurs plastyczny na najładniejszą 
kartkę świąteczną dla młodzieŜy szkolnej z naszej 

gminy.                                                                                 

W tym roku wpłynęło do nas 51 kartek ze szkół w 

Głodowie Wysina i Garczyna. 

Komisja konkursowa w składzie : 
Krystyna Krakowiak,Wiesława Łankowska,Marlena 

Wróbel wybrała najciekawsze prace ,które zdaniem 

komisji wymagały najwięcej pracy ,waŜna była 

technika wykonania prac oraz  liczył się ciekawy 

pomysł. Kartki były bardzo piękne i starannie 

wykonane dlatego zdecydowano, Ŝe  

z kaŜdej szkoły zostali wyróŜnieni uczniowie: 

Szkoła Podstawowa w Garczynie 
- Karolina Zdrojewska 

- Weronika Sapierzyńska 

- Marta Kurszewska 

- Iwona Basendowska 

- BłaŜej Potrykus 

- Dariusz Potulski 

Szkoła Podstawowa w Głodowie 
- Aleksandra Okrój 

- Mariola Rzewuska 

- Karolina Iwanowska 

- Szymon Lipiński 

Szkoła Podstawowa w Wysinie 
-Barbara Derdowska 

-Malwina Keister 

-Julian Wakuliński 

 

 

Wszystkim ,którzy wzięli udział w konkursie 

wielkanocnym serdecznie dziękujemy, a 

jednocześnie juŜ dzisiaj zapraszamy młodzieŜ 
szkolną na turniej tenisa stołowego o puchar 

GOKSiR w trzech kategoriach 

,który odbędzie się 15 maja 2006 o 

godz. 14.00( poniedziałek). 

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 maja. 
  

 

Udzielenie absolutorium 

Wójtowi  Gminy Liniewo. 
 

Głównym tematem XXXVII Sesji Rady 

Gminy Liniewo w dniu 31 marca br. było 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo 

Mirosławowi Warczak. Po wysłuchaniu  

pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej oraz 

Regionalnej Izby Obrachunkowej przy 94% 

frekwencji radni podjęli jednogłośnie uchwałę w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta gminy z 

tytułu realizacji budŜetu za rok 2005. 
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Wszystkie komisje problemowe oceniły 

pozytywnie wykonanie budŜetu gminy za roku 2005. 

Komisja BudŜetowa stwierdza, Ŝe realizacja budŜetu 

gminy w 2005r. była wykonana z naleŜną 
starannością, obiektywnością, rzetelnością i 
odpowiedzialnością za prawidłową gospodarkę  
środkami publicznymi. Komisja Rewizyjna nie 

stwierdziła przy kontroli i analizie wykonania 

budŜetu gminy za 2005 rok uchybień czy 

przekroczeń finansowych określonych w ustawie o 

finansach publicznych. Pozytywna była równieŜ 
opinia RIO.              Dziękując radnym za udzielenie 

absolutorium Wójt Gminy  powiedział, Ŝe efekty 

realizacji tego budŜetu są widoczne, choć nie było 

łatwo go realizować. Udało się w ciągu roku 

zwiększyć budŜet z początkowego stanu 7.893,170,- 

zł do 8.801,272,- zł po stronie dochodów oraz z  

9.457,170,- zł do 9.744,775 ,-zł po stronie 

wydatków, natomiast wykonanie to kwota   

9.500,191 ,- zł. Wójt podziękował takŜe radnym     

za mądrość przy podejmowaniu uchwał, a Pani 

skarbnik Danucie Skuza za wykonaną dobrą  pracę.  
  

Powiatowy Urząd Pracy w 

Kościerzynie zaprasza do udziału w 

Programie „Pomoc dla młodzieŜy 

poszukującej pracy @lternatywa” 

 
Program adresowany jest do osób, które: 
- są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, 

-nie ukończyły 25 roku Ŝycia, 

- nie ukończyły 27 roku Ŝycia ( jeŜeli uzyskały 

dyplom wyŜszej uczelni w okresie ostatnich 12 

miesięcy przed dokonaniem rejestracji w 

Powiatowym Urzędzie Pracy) 

W ramach programu moŜna skorzystać z: 
- bezpłatnych szkoleń, 
-poradnictwa zawodowego, 

-doradztwa biznesowego, 

-praktyk, 

-pośrednictwa pracy, 

 

 

BliŜsze informacje  
moŜna uzyskać w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy, 
pokój nr 12 lub 10  

( I piętro) 
Telefonicznie pod nr tel. 058 686-58-88, 

wew. 273,263 
 

 

Rozwój ludnościowy Gminy Liniewo 

w latach 1990-2005 r. 
 

Gmina Liniewo jest podzielona na 16 sołectw, w 

skład których wchodzą 22 miejscowości. 

W końcu 2005 roku na terenie gminy (wg U.S.) 

zamieszkiwało 4746 osób, co stanowiło  

- 0,21% ludności województwa ogółem,  

- 0,64 % ludności wiejskiej województwa 

pomorskiego, 

- 11,1% ludności wiejskiej województwa powiatu 

kościerskiego 

Od roku 1990 w gminie Liniewo (tabl.1) 

odnotowano przyrost naturalny liczby ludności o 

3,6% a średnioroczna stopa wzrostu w tych latach 

wynosiła 0,34 %. Jest to tempo niŜsze od tempa 

wzrostu w sąsiedniej gminie Nowa Karczma, ale 

znacznie wyŜsze od odnotowanego w wielu 

miastach województwa. Przyrost ludności powiatu 

kościerskiego na terenach wiejskich w tym samym 

czasie wyniósł około 10%. Głównym powodem 

mniejszego przyrostu w gminie jest migracja 

spowodowana brakiem miejsc pracy. 

 

  Tabl. 1 Rozwój liczby ludności gminy Liniewo w 

latach 1990-2005. 
 

  Rok  
Ludność  
(osoby) 

Rok 1990 
= 100% 

1990 4581 100,0 

1991 4567 99,7 

1992 4645 101,4 

1993 4680 102,2 

1994 4669 101,9 

1995 4683 102,2 

1996 4708 102,8 

1997 4719 103,0 

1998 4774 104,2 

1999 4771 104,1 

2000 4719 103,0 

2001 4764 104,0 

2002 4828 105,4 

2003 4813 105,1 

2004 4794 104,7 

2005 4746 103,6 
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I wizyta Benedykta XVI w Polsce 

25-28 maja 2006 r. 
„ Trwajcie mocni w wierze” 

 

 PapieŜ Benedykt XVI przyjedzie do Polski w 

dniach 25-28 maja i odwiedzi kolejno Warszawę, 
Częstochowę, Kraków, Wadowice,                                                  

 

 

Wykaz majowych rocznic i świąt jest 

imponujący.                                                              

1 maja – Święto Pracy 
JuŜ 1 maja 2005 roku jest Międzynarodowe Święto 

Pracy - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy. W tym samym dniu 2005 roku przypada 1. 

rocznica naszego przystąpienia do Unii 

Europejskiej.  

2 maja – świętego Floriana i Dzień Flagi 
Święto naszych straŜaków, tych z ochotniczych i 

zawodowych straŜy poŜarnych. Jest okazją do 

podsumowania dorobku, parad i defilad straŜackich, 

a takŜe do nadawania sztandarów i odznaczeń dla 

tych którzy szczególnie wyróŜnili się w ratowaniu 

Ŝycia i mienia swoich bliskich.  Od dwóch lat dzień 
2 maja świętowany jest jako Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Został on ustanowiony  

przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie 

ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wprowadzenie do kalendarza świąt Dnia 

Flagi RP ma na celu propagowanie wiedzy o 

symbolach narodowych, ich historii, zasadach 

uŜywania godła, flagi i hymnu narodowego przez 

obywateli i instytucje publiczne. 

3 maja – Święto Narodowe jest świętem wolnym od 

pracy - Świętem Konstytucji 3 Maja. Kościół 

katolicki oddaje w tym dniu hołd Najświętszej 

Maryi Pannie - Królowej Polski. Świat obchodzi zaś 
w tym dniu Międzynarodowy Dzień Wolności 

Prasy. 

 

Kalwarię Zebrzydowską i były obóz koncentracyjny 

Auschwitz-Birkenau.                              

Przypominając hasło tegorocznej papieskiej 

pielgrzymki do Polski:"Trwajcie mocni w wierze", 

prymas podkreślił, Ŝe słowa te są jakŜe proste i 

zrozumiałe, ale wcale nie są łatwe, aby zastosować 
je w swoim Ŝyciu. Wiara jest ciągle tym motorem do 

oŜywiania naszego działania, do zmieniania oblicza 

ziemi - powiedział kardynał Glemp.   

        O Ŝyczliwe przyjęcie i powitanie papieŜa 

Benedykta XVI podczas jego majowej 
pielgrzymki do Polski zaapelował w Niedzielę 
Palmową do młodzieŜy Archidiecezji 
Warszawskiej prymas Polski kardynał Józef 

Glemp. 
 

 

 

9 maja – Dzień Zwycięstwa 
Zakończyła się najstraszliwsza w skutkach II wojna 

światowa. Toczyła się w Europie, Azji i Afryce, na 

lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą na 

wszystkich morzach i oceanach świata. Na frontach, 

w ruchu oporu, łagrach i obozach koncentracyjnych 

Ŝycie straciło miliony ludzi. My Polacy złoŜyliśmy 

na ołtarzu boga wojny ofiarę największą: 6 

milionów istnień ludzkich i 38 % majątku 

narodowego.                                                              

26 maja- Dzień Matki                                    
Korzenie Dnia Matki sięgają staroŜytności. JuŜ 
Grecy i Rzymianie celebrowali święto na cześć 
Matki Bogów. Dzień Matki to święto obchodzone 

corocznie jako wyraz 

szacunku wobec 

matek. W tym dniu są 
one zwykle 

obdarowywane 

laurkami, kwiatami i 

prezentami przez 

własne dzieci, rzadziej 

inne osoby.    

Z okazji  Dnia Matki,                                   

wszystkim matkom Ŝyczę wszystkiego 

najlepszego, szczęścia, pomyślności    

i duŜo radości.                                      

Mirosław WarczakMirosław WarczakMirosław WarczakMirosław Warczak 


