Lipiec, 2022

AKTUALNOŚCI
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO 25.04.2022

O godz. 15:00 - w odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia następnie ks. Dionizy Mróz
odprawił Mszę Świętą z błogosławieństwem relikwiami Św. Siostry Faustyny i Bł. Michała Sopoćki.
25 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
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IMIENINY
KS. ANDRZEJA DOŁĘGOWSKIEGO

16.05.2022

Księże Andrzeju, dziękujemy
Bogu za dar Twojej obecności w
naszej parafii.

16 maja ks. Andrzej Dołęgowski
obchodził Imieniny. Solenizant
odprawił Mszę świętą o godz.
18:00.

Życzymy Ci przede wszystkim
zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej, siły do realizacji wszystkich zamierzeń
i planów, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki Maryi
Wspomożycielki Wiernych.
Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie.
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KSIĄDZ WOJCIECH KUŁAK
NASZYM GOŚCIEM 29.05.2022

Szczęść Boże na kolejne lata tej
Kapłańskiej Drogi.
W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego okolicznościowe
kazania głosił ks. Wojciech Kułak
- salezjanin. Promował też książki
katolickie, które przywiózł z sobą.
Można było je nabyć w naszej
świątyni po atrakcyjnych cenach.

ZAKOŃCZENIE OKTAWY
BOŻEGO CIAŁA 23.06.2022

Zakończyliśmy
tegoroczną
Oktawę Bożego Ciała. Na nabożeństwie czerwcowym zostały poświęcone wianki, przyniesione
przez wiernych, a następnie procesja wyszła na zewnątrz kościoła
i tradycyjne zrobiono okrążenie
kościoła.

Dziękujemy ks. Wojciechowi za
odwiedziny w naszej Parafii
i uświetnienie Uroczystości Słowem Bożym. Oraz atrakcyjną
lekturą katolicką.
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ODPUST W KAPLICY
CMENTARNEJ 24.06.2022

Monstrancję z Najświętszym
Sakramentem niósł ks. Andrzej
Dołęgowski. Po procesji wierni
weszli do kościoła na wieczorną
Mszę świętą.

Bóg zapłać wszystkim, którzy
brali udział w nabożeństwach
czerwcowych i Oktawie Bożego
Ciała.

24 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nasza kaplica cmentarna odpust.

Mszę świętą koncelebrowaną
w intencji zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu, odprawił ks. Piotr Boryczka w asyście ks. Andrzeja Dołęgowskiego.
On też wygłosił Słowo Boże.
Parafianie odwiedzili groby
swoich najbliższych, by zapalić
znicze i pomodlić się o radość
wieczną w Niebie.
Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…
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IMIENINY
KS. PIOTRA BORYCZKI 29.06.2022

29 czerwca br. Ks. Piotr Boryczka obchodził Imieniny. Solenizant
odprawił Mszę świętą o godz.
18:00.

Czcigodny Księże Piotrze.
Z okazji Imienin składamy Ci
życzenia prawdziwej, apostolskiej
odwagi, pokornej zgody na Boże
plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus, będzie źródłem
siły i radości z wykonywanej
przez Księdza służby w naszej parafii.

Życzymy Ci też wszelkiej pomyślności w realizacji planów
i zamierzeń oraz tego, by Twoje
szlachetne powołanie, przyniosło
Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.
Szczęść Boże
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia i tolkmiccy Parafianie
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FERAJNA Z HOOVERA –
KONCERT W KOŚCIELE
23.04.2022

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, po Mszy świętej
wieczornej
mieliśmy
okazję
uczestniczyć w Koncercie Ferajny
z Hoovera – Zespołu z Warszawy,
składającego się z Grupy znajomych, w znacznej części rodziny
dalszej i bliższej, muzycznie
uzdolnionych.

Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią, ten Koncert
sprawił nam wiele przyjemności.
Zespół zaprezentował piosenki
powstańcze i okupacyjne, a także
utwory legionowe oraz inne znane melodie patriotyczne. Słuchacze mieli przygotowane śpiewniki,
by
śpiewać
razem
z
występującą Grupą.
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Teksty piosenek były bardzo
znane, niektóre lekko zmienione.
Wiele z nich kojarzyło się nam z
wojną na Ukrainie, która tak bardzo przypomina nam II wojnę
światową. Wszyscy z wielką uwagą i powagą wysłuchaliśmy pięknych piosenek w wykonaniu Ferajny Hoovera. O tym, że występ
się wszystkim spodobał, niech
świadczy fakt, że Członkowie Zespołu byli żegnani przez widownię na stojąco.
Ten Koncert dedykowany był
Uchodźcom z Ukrainy, w tym naszym Gościom, , którzy znaleźli
dach na Plebanii w Tolkmicku
i zrobili nam na koniec niespodziankę, śpiewając ukraińską
pieśń.
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kowi Lasów Państwowych, Panu
Maciejowi Romanowskiemu –
Staroście Powiatu Elbląskiego, ks.
Józefowi Grochowskiemu - Proboszczowi Parafii w Tolkmicku,
oraz Pani Magdalenie Zientarze reprezentującej nasze Oratorium.

Zaszczyt uczestniczenia w tym
koncercie, mieliśmy dzięki Organizatorom, szczególnie Panu Michałowi Gzowskiemu – Rzeczni-

W ławkach naszego Kościoła
siedziało wielu znakomitych Gości: Maciej Romanowski - Starosta
Elbląski, Mirosław Kudliński Wicestarosta Braniewski, Pani Renata Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, Magdalena
Dalman - Burmistrz Tolkmicka,
Dorota Wasik - Wójt Gminy Markusy, Szymon Nowak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin, Marcin Cichowicz - Przedstawiciel
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, Dariusz Szczawiński - Nadleśniczy Nadleśnictwa
Lidzbark, mł. bryg. Łukasz Kochan - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, ppłk Marek Sokół - Dyrektor
Aresztu Śledczego w Elblągu.
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Oraz ppłk Adam Poćwiardowski Zastępca Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Gdańsku.

Rok 2022

DZIEŃ STRAŻAKA 2022
MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE.
POŚWIĘCENIE TABLICY
PAMIĄTKOWEJ
NA CMENTARZU 07.05.2022

Członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej z całej Gminy Tolkmicko, zebrali się w sobotę 07 maja
br. na przesunięty w czasie Dzień
Strażaka.

Dziękujemy wszystkim Członkom Ferajny z Hoovera, Organizatorom i Sponsorom, Gościom z
Ukrainy, oraz tym, którzy uczestniczyli w pięknym Koncercie.
Najpierw uczestniczyli w Mszy
świętej, koncelebrowanej, pod
przewodnictwem ks. Dziekana Józefa Grochowskiego, tolkmickiego Proboszcza, w asyście ks. Janusza Niksy – Proboszcza z Łęcza i
ks. Stanisława Szestowickiego –
Proboszcza z Pogrodzia.
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tolkmicki cmentarz parafialny.
Tam ks. Janusz Niksa poświęcił
pamiątkową tablicę, upamiętniającą zmarłych Strażaków w Tolkmicku i całej Gminie.

Słowo Boże, nawiązujące do życia św. Floriana, patrona Strażaków, wygłosił ks. Stanisław. Na
organach grał ks. Piotr Boryczka.
W Mszy św. uczestniczyła Pani
Magdalena Dalman – Burmistrz
Miasta i Gminy, oraz radny – pan
Mateusz Wojnar. Obydwoje skierowali do Strażaków słowa
wdzięczności i podziękowania za
trudną pracę, oraz życzenia zdrowia i odwagi na kolejne lata tej
trudnej posługi.

Po błogosławieństwie i zakończeniu Mszy świętej, poczet sztandarowy poprowadził Strażaków
i gości, oraz strażackie wozy, na
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Dziękujemy
wszystkim
za
udział w tej Uroczystości. Wszystkim Strażakom życzymy satysfakcji z tej pięknej, potrzebnej
nam służby.

Niech Wasz Patron św. Florian,
wyprasza Wam potrzebne łaski na
kolejne dni i lata. Szczęść Boże.

I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI
28.05.2022
W sobotę 28 maja, w samo południe, rozpoczęła się Msza Święta, w której uczestniczyło 30 dzieci, ich rodzice, krewni i znajomi.
Dzieci zostały pobłogosławione
przed kościołem przez Rodziców,
a następnie pokropione święconą
wodą przez ks. Proboszcza.
strona 12

Rok 2022

Lipiec, 2022

Następnie weszły do Kościoła,
gdzie całą ceremonię poprowadził
ks. Proboszcz Józef Grochowski.
Cieszymy się, że grono naszych
parafian powiększyło się o 30
osób, mogących korzystać z sakramentu Spowiedzi i Komunii
Świętej.
Życzymy Wam, byście korzystali z tych sakramentów jak najczęściej. Niech Jezus Wam błogosławi każdy kolejny dzień, a
Maryja, Matka Boża wyprasza
Wam potrzebne łaski w życiu.

Minął miesiąc maj – miesiąc
Maryi Matki Bożej. Przez cały ten
czas spotykaliśmy się na wspólnej
modlitwie w kościele.
Oprócz nabożeństw w kościele,
spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. W tym roku
było 9 takich spotkań. Wszystkie
prowadził ks. Proboszcz Józef
Grochowski.

Szczęść Boże

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH - MAJ 2022
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Dziękujemy Księdzu Proboszczowi i wszystkim uczestnikom tych
spotkań, zakończonych wspólnym ogniskiem.

Dziękujemy Parafianom, którzy
dbają o wygląd przydrożnych
miejsc kultu, nie tylko na własnych posesjach, ale z miłości do
Maryi i Jej Syna, również w innych miejscach.
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Bóg zapłać

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA 16.06.2022

16 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa - uroczystość liturgiczną, obchodzoną w kościele
katolickim co roku.

O godzinie 11:00 ksiądz Proboszcz Józef Grochowski odprawił Mszę Świętą, po której na ulice naszego miasteczka wyszła
procesja do czterech ołtarzy.

Ta liczba związana jest z ilością
ewangelistów, czyli Markiem, Janem, Łukaszem i Mateuszem.
Przy ołtarzach czytane były fragmenty ewangelii.

strona 15

Informator Parafialny

nr 2 (122)/2022

Rok 2022

Błogosławieństwem objął również tych, którzy z różnych przyczyn nie byli na Mszy, oraz tych,
którzy są za granicami Polski.

W procesji wzięła udział służba
liturgiczna, dzieci I – komunijne,
dzieci sypiące kwiaty, orszak procesyjny z udziałem wspólnot parafialnych i parafian, oraz Członkowie naszej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Nasi Księża zmieniali
się przy poszczególnych ołtarzach.
Przy ostatnim ołtarzu
monstrancję wziął ks. Proboszcz
Józef Grochowski. Przed kościołem pobłogosławił wszystkich Parafian – na cztery strony świata.
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Bóg zapłać wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu tej
Uroczystości : Panom, którzy bardzo rano ustawili ołtarze na stałych miejscach, całemu orszakowi
procesyjnemu i wszystkim wiernym, którzy zamanifestowali
swoją obecnością przynależność
do naszego Kościoła.
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TRIDUUM PASCHALNE.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
14 - 18.04.2022

Po obostrzeniach spowodowanych pandemią. Tegoroczne TRIDUUM PASCHALNE I NIEDZIELĘ
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO przeżyliśmy bardzo
uroczyście.

W WIELKI CZWARTEK uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy
Wieczerzy Pańskiej. To pamiątka
Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Czwartek to
święto wszystkich kapłanów.

My też dziękowaliśmy naszym
Księżom za ich kapłańską posługę, za to, że są wśród nas. Po
Mszy św. puszka z Najświętszym
Sakramentem została przeniesiona do kaplicy adoracji, zwanej
ciemnicą.
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W WIELKI PIĄTEK od godzin
porannych trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu.

O godz. 15:00 zebraliśmy się na
Koronce do Bożego Miłosierdzia
i ostatniej w tym Wielkim Poście
Drodze Krzyżowej.
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O godz. 18:00 odprawiona została Liturgia Męki Pańskiej z ucałowaniem Chrystusa na krzyżu.
Na zakończenie Liturgii, Najświętszy Sakrament został przeniesiony i ustawiony nad Grobem
Pańskim.

W WIELKĄ SOBOTĘ święciliśmy pokarmy na Wielkanocne
śniadanie. Wierni trwali też na
Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Jezusa. Głównym punktem Wielkiej Soboty
była uroczysta Wigilia Paschalna.
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To najważniejsza Liturgia w
Roku Liturgicznym. Poświęconym ogniem została zapalona
świeca paschalna. Poświęcona została też woda. Odnowione też
przyrzeczenia Chrztu Świętego.
W kościele zabrzmiały dzwony
i radosne Alleluja, zwiastujące
Zmartwychwstanie Chrystusa.

Obchody NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA rozpoczęły się
procesją rezurekcyjną o godz. 6:00
rano, po której odśpiewany został
hymn
„Ciebie
Boga
wysławiamy”, po którym odprawiona została Liturgia wielkanocna.
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Wielkanoc, to największe święto chrześcijańskie. Gdyby bowiem
Chrystus nie Zmartwychwstał,
nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi w ciągu całego roku się cieszymy. Nie byłoby
również wspólnoty chrześcijan,
której fundamentem jest przecież
Zmartwychwstanie Chrystusa.
Dziękujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w tych uroczystościach.
Bóg zapłać!

SAKRAMENT
BIERZMOWANIA 18.06.2022

18 czerwca naszym kościele
mieliśmy uroczystość przyjęcia
przez
młodzież
Sakramentu
Bierzmowania. Udzielił go ks. Biskup Wojciech Skibicki. On też
skierował do kandydatów Słowo
Boże, przybliżające powagę tego
Sakramentu i kiedy można go
otrzymać.
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Przyjęli Oni na siebie pełnię
praw i obowiązków chrześcijańskich.

Sakrament Bierzmowania jest
całkowitym dopełnieniem Chrztu
Świętego. Jest to kolejny etap
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem udzielanym tylko jeden raz w
życiu.
Został ustanowiony przez Jezusa w momencie zesłania Ducha
Świętego na Apostołów w wieczerniku.

Dzięki Sakramentowi Bierzmowania osiem osób, w tym sześcioro z naszej Parafii i dwoje z Parafii
w Pogrodziu, stało się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty.
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Bóg zapłać Młodzieży, która
przyjęła ten Sakrament, oraz Ich
Rodzicom, którzy z pewnością
byli dla nich wzorem i wsparciem.
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Bóg zapłać wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 23.06.2022
23 czerwca do naszego kościoła
na Mszę świętą przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej w Tolkmicku. Obecne były: Pani Anetta
Gulbertowicz dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku i Pani Renata Rzepnicka –
v-ce Dyrektor Szkoły, oraz nauczyciele, katecheci i kilkoro rodziców.

Bóg zapłać Księdzu Biskupowi
Wojciechowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, Mszę świętą i Słowo Boże. Dziękujemy księdzu Andrzejowi Dołęgowskiemu
i ks. Stanisławowi Szestowickiemu – proboszczowi z Pogrodzia
za przygotowanie młodzieży, ks.
Józefowi Grochowskiemu - Dziekanowi i naszemu Proboszczowi,
oraz pozostałym Współbraciom,
również z Próchnika za asystę w
Mszy Świętej, Panu Markowi Żochowskiemu –za oprawę muzyczną, a służbie liturgicznej za posługę w czasie tej Mszy Świętej.

Mszę świętą dziękczynną za
miniony rok odprawił ks. Andrzej
Dołęgowski, na organach grał ks.
Piotr Boryczka. Poszczególne modlitwy przygotowała Pani Katechetka z dziećmi.
Ksiądz Andrzej wygłosił kazanie, mówiące o łaskach Bożych w
minionym roku, za które należy
dziękować, prosząc jednocześnie
o dobry wypoczynek i szczęśliwy
powrót do szkoły po wakacjach.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 11.00 i czwartek 15.30 – 17.00
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Telefon: 605 622 456, www.salezjanie-tolkmicko.pl
Konto parafii: Bank Spółdzielczy w Malborku Oddział w Tolkmicku
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Prosił też, żeby wszyscy pamiętali
o niedzielnych Mszach świętych
w czasie wakacji. Msza święta zakończyła się błogosławieństwem
duszpasterskim na czas wakacji.

Rok 2022

Życzymy wszystkim wspaniałego wypoczynku wakacyjnego,
oraz opieki Matki Bożej na każdy
dzień.

JAKUBOWE DNI
TOLKMICKA 23 – 24.07.2022
Szczegółowy Program Jakubowych Dni Tolkmicka będzie
wkrótce dostępny na plakatach.
Przewidujemy rozpoczęcie w sobotę o godz. 16:00.
W programie m.in.:
- wejście na „Dwie wieże” (Kościół i Urząd Miasta i Gminy), z
uzyskaniem okolicznościowych
pieczątek.
- występy zespołów, degustacja
potraw, zabawy rekreacyjne dla
rodzin.
W niedzielę 24.07.2022 r.
- godz. 11:00 – Msza święta z procesją,
- poczęstunek zupą rybną,
- prezentacja multimedialna n.t.
Drogi Jakubowej
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- 16:00 poświęcenie akwenu portowego, łodzi i jachtów
- przejażdżki po Zalewie Wiślanym
- 18:00 Msza święta z poświęceniem pojazdów.

PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH

Organizatorzy serdecznie zapraszają Mieszkańców i Gości do
wspólnego świętowania.

RENOWACJA OŁTARZA
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Drodzy Parafianie. Rozpoczęliśmy konserwację bocznego ołtarza Matki Bożej Różańcowej.
Mimo składanych projektów, nie
otrzymaliśmy żadnych dotacji na
ten cel, dlatego musimy to zrobić
ze środków własnych. Przewidywany koszt to 90 tysięcy złotych.
Każda pomoc w tym względzie
mile widziana, również na tacę w
II niedziele miesiąca. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać.

Profilaktyczna dezynfekcja (impregnacja i sezonowanie w oparach preparatu Per-Xi110)

ZAKRES PRAC
KONSERWATORSKICH:
OŁTARZ BOCZNY
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Z DZIECIĄTKIEM JEZUS

Wstępne oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych (delikatne pędzle, miękkie szmatki)

Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny
zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz
estetyczny.

Pobranie próbek warstwy malarskiej do badań laboratoryjnych
Usunięcie zardzewiałych elementów metalowych (gwoździe,
kotwy)

Oczyszczanie właściwe usuwanie warstwy werniksu oraz wtórnych warstw przemalowań, uzupełnień drewnianego podłoża
i ubytków gruntu (proponowane
środki: Vulpex, dowanol, cytrynian amonu)
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Oczyszczanie partii złoconych
(polerowanie, cytrynian amonu,
aceton)
Wzmacnianie osłabionych i
zniszczonych przez drewnojady
elementów drewnianego podłoża
( miejscowa impregnacja roztworem Paraloidu B-72)
Podklejanie łuszczących się
fragmentów warstwy malarskiej
(roztwory Primal AC 33 i Plextol
B)
Impregnacja i konsolidacja oryginalnej polichromii (proponowany środek: Paraloid B 82 w alkoholu etylowym o odpowiednio
dobranych stężeniach)
Uzupełnianie ubytków drewna
(mniejsze ubytki — preparat Araldite SV/HV 36, większe ubytki —
fleki drewniane)
Uzupełnianie ubytków gruntu
(kit emulsyjny na bazie Klucelu G,
kredy bolońskiej i terpentyny weneckiej)
Retusz polichromii (farby ketonowe i olejno-żywiczne firmy Maimeri)
Retusz złoceń — złoto płatkowe
na wytrawie olejnej
Werniksowanie (werniks damarowy)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisowej, fotograficznej i rysunkowej
strona 26

Rok 2022

HUMOR
Lekcja religii. Pani pyta Marysię:
- Jak nazywała się mama Jezusa?
- Nie wiem.
- No przecież tak jak ty!
- Kowalska?
Rozmawiają dwie pchły:
– Gdzie byłaś na wakacjach?
– Na krecie
Pod koniec wakacji spotykają
się dwie koleżanki - blondynki.
- Och jak wspaniale schudłaś.
Co stosowałaś?
- Przez miesiąc jadłam czysty
bulion, używając do tego chińskich pałeczek.
Jasiu przychodzi ze szkoły i
mama pyta się Jasia:
- Jasiu jak było w szkole?
- A dobrze- odpowiada Jasio.
Pani mnie wyróżniła, powiedziała że cała klasa to
debile a ja największy.
Tata pyta Jasia:
- Poprawiłeś jedynkę z matematyki?
- Nie, bo pani miała cały czas
dziennik przy sobie.
Nauczyciel do Jasia:
- Za karę napiszesz: ”Będę sam
odrabiał lekcje”, a mama podpisze to 100 razy.

Lipiec, 2022

Na matematyce Jasio odpowiada:
- Przez trzy dowolne punkty
można przeprowadzić jedną prostą.
Nauczyciel łapie się za głowę.
Jasio orientuje się, że się pomylił i
wyjaśnia:
- Oczywiście, o ile ta prosta będzie odpowiednio gruba!

Z ŻYCIA ORATORIUM

„Boże, spraw aby mi się chciało tak, jak mi się nie chcę!”

Skąd się bierze motywacja? Jak
to jest, że jedni wchodzą na Mount Everest, a innym jest ciężko
wstać z łóżka?

8 czerwca odbyło się spotkanie
międzypokoleniowe - w ramach
projektu „Wolontariat drogą do
praworządności” przy współpracy z Panią psycholog – Martyną
Przybysz, Biblioteką Publiczną
Miasta i Gminy w Tolkmicku - seniorka Pani Helena Żmijewska
spotkała się z młodzieżą klas
ósmych Szkoły Podstawowej w
Tolkmicku.

O pokonywaniu trudności i wyborach, których każdy z nas dokonuje niezależnie od wieku.

Bardzo dziękujemy młodzieży
oraz wszystkim pracownikom naszej Biblioteki za to spotkanie.

To zdanie jest chyba wszystkim
bardzo dobrze znane. Jak sprawić
żeby robić rzeczy, na których nam
zależy?
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