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Konarzyny, październik 2015

Z życia parafii
• 2 VIII 2015 r. - odbyła się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy;
• wrzesień - wymieniono dach na plebanii;
• wrzesień – członkowie Akcji Katolickiej oglądali film pt.
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„Apartament” ( spotkanie w salce katechetycznej);
• wrzesień – w salce katechetycznej odbyło się pożegnanie młodzieży
(SALOS), która brała udział w zawodach w Krakowie. Młodzież wróciła z
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czterema medalami;
• 30 IX 2015 r. - odbyła się Msza św. za wszystkich zmarłych księży
dekanatu;
• 4 X 2015 r. - p. Ewa Cielepa wystąpiła na Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00
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(chór parafialny);
• 7 X 2015 r. - odbyło się poświęcenie różańców dzieci, które przystąpią w
przyszłym roku do I Komunii św. i katecheza dla rodziców;
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ks. Marek Weltrowski
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Plany na przyszłość...
• wymiana w kościele tablicy rozdzielczej prądu;
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• 24 X 2015r. - odbędą się w Przechlewie mistrzostwa dekanatu ministrantów
w piłce nożnej (na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
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średniej);
• 4 XI 2015r. - wykład ks. prof. Chrzanowskiego na temat: „Patriotyzm Jana
Pawła II a działania Unii Europejskiej”.
ks. Marek Weltrowski

Zaduszki – czas zadumy.

Najdroższy czas

Uroczystość Wszystkich Świętych ma wyjątkową moc łączenia rodzin

Który czas jest najdroższy? Jakościowo najcenniejszy? Który czas

oraz jednania przeciwników. W tym dniu czcimy zarówno tych, których
Kościół wyniósł na ołtarze, jak i tych, którzy nie zostali beatyfikowani czy

posiada w sobie największy ciężar gatunkowy? Jaki czas wyda
najdorodniejsze owoce na wieczność?

kanonizowani, a osiągnęli już zbawienie. Ich wstawiennictwo wyprasza nam
u Boga łaski, tak potrzebne w naszej pielgrzymce do nieba. W Dniu

Różnie odpowiadają ludzie na to pytanie. Niektórzy mówią: „Czas to
pieniądz”. Dla nich czas ma tylko wymiary materialne, wymierne w walucie,

Zadusznym odwiedzamy cmentarze i pogrążamy się w modlitwie za

zyskach, kontach, posiadłościach. Dla innych czas to kariera, uznanie, sława.

zmarłych. Staramy się w ten sposób przyjść z pomocą duszom w czyśćcu
cierpiącym, aby jak najszybciej dostąpiły one radości przebywania z Bogiem.

Jeszcze innym wystarczy, by się nie nudzili, by mieli rozrywki, przyjemności,
jednym słowem, by było czym czas zabić.

Zapalamy świeczki, oddajemy się zadumie i wspominamy tych, którzy
wyprzedzili nas w drodze do domu Ojca. Śmierć jest doświadczeniem, które

Gdyby człowiek nie miał duszy nieśmiertelnej, gdyby nie odczuwał
przeznaczenia wiecznego – może wystarczyłaby mu taka egzystencja

czeka nas wszystkich. Zaabsorbowani codziennością nie zastanawiamy się

wypełniona zaspokajaniem najbardziej prymitywnych potrzeb doczesnych.

nad tym zbyt często. Skłonni do odsuwania myśli o śmierci, często
zapominamy, co mówi na jej temat nasza wiara. Dwa pierwsze dni listopada

Ale pytania o prawdziwy czas ludzkiego bytowania na ziemi nie da się zbyć
namiastkami, ochłapami zmysłowej przyjemności, narkotykami, sztuczną

przeżywamy w skupieniu. Powinniśmy jednak mieć świadomość tego, że dla

filozofią niewiary. Sumienia ludzkiego okłamać się nie da.

chrześcijanina cmentarz nie jest miejscem rozpaczy, ale nadziei. Nadziei i
wiary w zmartwychwstanie.

I wciąż na nowo stawać będzie przed nami pytanie o sens czasu. Co z
nim zrobić? Jak go wykorzystać? Co robić, aby go nie zmarnować? Jaką

Kiedy Kościół stwierdza unieważnienie małżeństwa?

treścią go wypełnić dzień po dniu, godzina po godzinie? W jakim „banku”
ulokować ten najcenniejszy kapitał życia?

Kiedy Kościół stwierdza unieważnienie małżeństwa?
Nikt nie ma prawa dawać rozwodów, ponieważ małżeństwo jest jedno
i nierozerwalne. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których Kościół stwierdza,
że małżeństwo od samego początku zostało zawarte nieważnie( brak wieku:
mężczyzna i kobieta 18 lat). Dziewczyna od 16 r. życia może starać się o

Na podst. książki ks. F. Grudnioka „Blaski cierpienia”

HUMOR
Na stadionie dziecko pyta ojca:
- Tato, po co oni biegną?
- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę.
- A reszta po co biegnie?

dyspensę od wieku ( zgoda rodziców, sądu i biskupa). Powody- małżeństwo
zwiedzione podstępem i zawarte pod przymusem, choroba psychiczna przed
ślubem ( schizofrenia), pokrewieństwo, małżeństwo niedopełnione aktem
seksualnym
Ks. Marek Weltrowski

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

Lata dziecięce Jana Pawła II
Lolek chętnie grał w piłkę nożną. Boisko – łąka - znajdowało się za
kościołem. Wystarczyło zbiec po skarpie na dół, obok domu pani Heleny.
(…) Tam czekali na niego koledzy. Dwóch kapitanów wybierało szybko
spomiędzy zebranych dwie drużyny. Potem odmierzali krokami długość
bramek. Należało je odmierzyć sprawiedliwie, żeby były jednakowo długie.
Wreszcie piłka szła na środek boiska i zaczynał się mecz. Do sześciu. Potem
zmiana bramek. Lolek kończył grę, gdy na zegarze kościelnym wybiła jego
godzina. Wtedy odchodził do domu, chociaż namawiali go i prosili, żeby
został jeszcze chwilę. Z ciężkim sercem, ale odchodził. Mówił wprost, że
musi jeszcze odrobić lekcje albo pomóc rodzicom w domu.(...)
Czasem, gdy nie było dość chłopców albo gdy nie było dużo czasu na
prawdziwy mecz, grali w piłkę na podwórku przed kościołem. Ale tylko
wtedy, gdy ksiądz proboszcz był nieobecny. Bo on przepędzał ich stamtąd.
Bał się, aby nie uszkodzili witraży. Raz wybili piłką szybę w witrażu
kościelnym. A ksiądz proboszcz dbał bardzo o kościół. Bo też było o co dbać.
Kościół był ładny, barokowy.
Lolek lubił w tym kościele służyć do Mszy świętej. Ale musiał
wstawać wcześnie rano: służył na Mszy św. o godzinie szóstej rano, by
zdążyć spokojnie do szkoły. Najbardziej lubił roraty. Wtedy kościół był
rzęsiście oświetlony. Na ołtarzu nad tabernakulum paliła się gruba świeca
przewiązana białą kokardą, a cały kościół śpiewał: „Spuście nam na ziemskie
niwy”. Roraty oznaczały, że już grudzień, że zbliża się Boże Narodzenie.
Cieszył się zimą. Gdy świat pokrywał się białym płaszczem i było
cicho, a pod butami chrzęścił śnieg. Po południu, zaraz po szkole jeździł z
kolegami na sankach(...)
Czekał z utęsknieniem na Boże Narodzenie – z drzewkiem, na którym
paliły się świece, z kolędami, z szopką. Ale przedtem był długi Adwent z
długimi wieczorami. Podczas nich przygotowywał zabawki na drzewko. (…)
Na koniec przychodził dzień wigilijny. Lolek przed południem
pomagał mamie w kuchni. Mełł mak na maszynce, bił pianę, ucierał żółtka,
łuskał orzechy. Po południu ubierał drzewko w pokoju. Było tu cicho i
chłodno. Pachniało jedliną.
Gdy pierwsza gwiazda pojawiła się na niebie, wszyscy zasiadali do
wieczerzy. Stół był nakryty śnieżnym obrusem, pod którym leżało siano, na
środku stołu – opłatki. Przed wieczerzą wspólnie się modlili. Potem

następowało łamanie się opłatkiem. Najpierw rodzice składali sobie
nawzajem życzenia, potem całowali się. Lolek patrzył na to wzruszony, nie
bardzo nawet słysząc, co mówią. A potem rodzice składali życzenia
starszemu bratu, który przyjeżdżał z Krakowa, ze studiów, na przerwę
świąteczną, a potem jemu, Lolkowi. Zawsze miał oczy pełne łez. Czuł ciepłe
pocałunki na swojej buzi i słone łzy, które mamie płynęły z oczu. Całował ją
w rękę, tak jak tatusia. Biło mu bardzo serce ze wzruszenia, gdy wysłuchiwał
życzeń, ażeby był dzielnym człowiekiem, aby w szkole dobrze się uczył, aby
z niego byli wszyscy zadowoleni i żeby Pan Bóg mu błogosławił. Potem on
życzył mamie i tatusiowi wszystkiego najlepszego i przyrzekał, że będzie się
starał dobrze uczyć i będzie grzeczny.
(…) Uczył się dobrze, nawet bardzo dobrze. Przeważnie był najlepszy
w klasie. Żadne przedmioty nie sprawiały mu trudności. Pomagał w nauce
kolegom, którzy nie mogli sobie poradzić. Najchętniej uczył się języka
polskiego. Czytał powieści, ale przede wszystkim podobała mu się poezja.
Uczył się wierszy na pamięć bardzo szybko. Już po paru czytaniach potrafił
recytować. Miał dobry głos.
(…) Często chodzili na wycieczki w pobliskie góry. W niedziele z
mamą, z tatą. Tego nauczył ich tatuś od samego początku. Kiedy Lolek był
jeszcze malutki i nóżki szybko mu się męczyły, tatuś albo brat brał go „na
barana” i szli z nim w góry nawet na kilkugodzinne wycieczki. Było im
wszystkim dobrze i zdawało się, że nic nie potrafi zburzyć ich szczęścia
rodzinnego.
Aż stało się. W 1929r. Umarła mama. To było tak szybko, że nie mógł
długo uwierzyć, że mamy nie ma, chociaż dawno minął już pogrzeb. Tak
płakał, że spuchły mu oczy. Ojciec go uspokajał, pocieszał, przytulał,
całował. Lolek modlił się za duszę mamy. Wiedział, że tak trzeba. Ale był
prawie pewny, że mama jest w niebie. Była przecież taka dobra i taka
pogodna.
(…) 4 grudnia 1932r. Niespodziewanie umarł Edmund, brat Karola.
Wielki, mądry, przyjazny. Lolek przeżył jego śmierć bardzo ciężko. Został
tylko z ojcem, już bez mamy, teraz bez brata.
Ojciec od śmierci Edmunda jeszcze bardziej starał się być w domu.
Wracał z pracy możliwie jak najszybciej, żeby Karol nie czuł samotności.
W soboty i niedziele chodzili razem, jak dawniej, na wycieczki.
Ks. Mieczysław Maliński „Nasz papież”

„OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA”

W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II
zgromadził chorych m.in. także w grodzie Jasnogórskiej Pani i Jej
powierzył w opiekę swoich cierpiących rodaków. Oto fragmenty jego
przemówienia z 4 VI 1979r.:
„Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa” ( Łk 1,38) – oto słowa, które Maryja wypowiada poprzez tyle
ludzkich warg: czasem spieczonych gorączką, trawionych cierpieniem,
czasem bliskich rozpaczy. Te słowa, które zostają jedynym blaskiem
życia, niech staną się dla was wszystkich stałym światłem waszej
trudnej drogi. I Bóg wam zapłać. Drodzy Bracia, Siostry, Bóg wam
zapłać. Wy wszyscy bezimienni, którzy tutaj jesteście, bliscy mojemu
sercu, do których mówię i o których mówię wobec Pani Jasnogórskiej”.
Papież kocha chorych i cierpiących, nie tylko w swej ziemskiej
ojczyźnie, ale na całym świecie. Kocha, tak jak Matka Teresa z
Kalkuty, która rozsiała swe domy miłości na wszystkich kontynentach.
Oboje są zapatrzeni w Służebnicę Pańską – Wielką Pielęgniarkę
schorzałej ludzkości, Która niesie nieustanną pomoc wszystkim
potrzebującym zdrowia fizycznego, a przede wszystkim moralnego.
Tylko Ona ma najpełniejszy dostęp do Boskiej „Apteki” Dzieła
Odkupienia Jej Syna Jezusa i tylko za Jej pośrednictwem Kościół
czerpie „lekarstwa” na śmiertelne choroby upadłej ludzkości. Tylko ona
jest z mandatu Bożego autentyczną „Pielęgniarką” rodzaju ludzkiego,
który należy na powrót doprowadzić do Domu Ojca.
W Nią zapatrzona jest Matka Teresa i Ją próbuje naśladować w trosce o
chorych na duszy i ciele. Tę troskę wyraziła Matka Teresa w swej
modlitwie znanej pod nazwą „Żyć dla chorych”.
Na podst. książki ks. Grudnioka „Blaski cierpienia”

Dawni wikariusze
Ks. Władysław Szulist ur. 22 X 1936r. W Skorzewie koło Kościerzyny. Całą
młodość spędził w Gostomku parafia Lipusz. Święcenia kapłańskie otrzymał
12 VII 1959r., a magisterium w 1980r. Na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie. Przez trzynaście lat pracował jako wikariusz między
innymi : w latach 1960 – 1961 w Konarzynach. Przez dwadzieścia dwa lata
jako proboszcz w Mściszewicach i Matarni. Od 1994r. Osiadł w Lipuszu jako
emeryt, zajmując się pracą 318 artykułów prasowych. Napisał również
pierwszą pracę przedstawiającą dzieje naszej parafii.
Ks. Zygmunt Pepliński urodził się w Chojnicach w 1937r. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1960r. Jako wikariusz pracował między innymi w
Przodkowie, Sulęczynie, ale najdłużej w Konarzynach., bo przez jedenaście
lat. W 1983 r. został proboszczem w Strzelnie. Prawdopodobnie był za
łagodny i zapłacił za to zdrowiem. Zmarł na udar mózgu w 1990 roku w
Strzelnie i tam też został pochowany. Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył ks. biskup Andrzej Śliwiński – sufragan chełmiński.
Ks. Teodozy Winter ur. 6 II 1847r. W Mrocznie. Kształcił się w
Progimnazjum w Krzętniku i Gimnazjum w Chojnicach. Miał wielki talent
muzyczny, dyrygował chórem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1872 r. Był
wikariuszem w Kościerzynie i Przodkowie ( 1873 – 1883). Od 12 X 1886r.
Został proboszczem w Konarzynach. Działał w Polskim Ruchu Wyborczym.
Był lokalnym inspektorem szkół ludowych. Dużo pieniędzy przekazał na
Zakład Karola Boromeusza w Chojnicach. W 1899r. odszedł z Konarzyn do
Miłobądza . W diecezji zasłynął jako wielki muzyk. Zmarł w Miłobądzu 28 V
1908r.
Ks. Fabian Ulatowski żył w latach 1870 – 1927. Urodził się w Lubawie.
Uczył się w progimnazjum w lubawskim oraz gimnazjum chełmińskim.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. Był wikariuszem w Lisewie ( św.
Wojciech). Tam też był administratorem parafii. Od 18 IV 1900r. Został
proboszczem w Konarzynach. Należał do Towarzystwa Naukowego w
Toruniu i do Stowarzyszenia „Straż”.Był czynny w Ruchu Wyborczym. Był
też wiceprzewodniczącym Komitetu Wyborczego na powiat człuchowski. Od
5b IV 1907 r. został proboszczem w Barłożnie. Zmarł 21 VIII 1927r. w tej
miejscowości i tam został pochowany.
Ks. Marek Weltrowski

Maryja o różańcu

W 1858r. czternastoletnia Bernadeta Soubirous mieszkająca w pobliżu
Lourdes u stóp Pirenejów stała się uczestniczką nadzwyczajnych wydarzeń –
wielokrotnie ukazywała jej się tajemnicza kobieca postać w białym welonie, która
wydawała polecenia, przekazywała treść swojego przesłania do świata, wreszcie
samą siebie określiła dziwnymi słowami, których dziewczynka nie zrozumiała. Po
czterech latach Kościół katolicki uznał wizje Bernadety za autentyczne objawienia
Matki Bożej w realnym świecie. Jaką rolę odegrał w nich różaniec? Bernadeta tak
opisała swoje pierwsze spotkanie z Matką Bożą: „Kiedy Ją zobaczyłam, przetarłam
oczy sądząc, że mi się przewidziało. Zaraz też włożyłam rękę do kieszonki i
znalazłam swój różaniec. Chciałam przeżegnać się, ale nie mogłam unieść
opadającej ręki. Dopiero, kiedy Pani uczyniła znak krzyża, wtedy i ja drżącą ręką
spróbowałam i udało się. Równocześnie zaczęłam odmawiać różaniec. Także Pani
przesuwała ziarenka różańca, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam
odmawianie, widzenie ustało natychmiast”.
Podczas trzeciego objawienia Maryja poprosiła dziewczynę, by przez 15 dni
przychodziła w to samo miejsce w pobliżu groty Massabeille i odmawiała tam
różaniec. Mimo zakazów matki, która sądziła, że wizje to sprawka złych duchów,
Bernadeta spotykała się z Piękną Panią, za każdym razem obie trzymały w rękach
różańce. Któregoś dnia Maryja wskazała Bernadecie źródło, którego woda
uzdrawiała ( do dziś przyciąga ono do siebie miliony pielgrzymów z całego świata),
a podczas jednego z ostatnich spotkań Matka Boża powierzyła dziewczynie, a przez
nią całemu Kościołowi, własną tajemnicę: „ Jestem Niepokalanym Poczęciem”.
Gietrzwałd
Pierwszą wzmiankę o tym, że coś niezwykłego zdarzyło się latem w
niewielkiej wsi Gietrzwałd na Warmii w Prusach Zachodnich, podał w 1877 roku
pelpliński „Pielgrzym”. News nie miał w sobie niczego z pogoni za sensacją,
redaktor rzetelnie informował czytelników diecezji chełmińskiej o ciągu zdarzeń, w
których uczestniczyły miejscowe dzieci. Dwóm dziewczynkom z niezamożnych
polskich rodzin wielokrotnie ukazywała się w koronie klonu przed kościołem – jak
ja nazwały – Jasna Pani i rozmawiała z nimi w lokalnej, warmińskiej gwarze. Na
pytanie - „Czego żądasz, Matko Boża?” odpowiedź brzmiała: „Życzę sobie, abyście
codziennie odmawiali różaniec!” Wieść o cudownych wydarzeniach rozeszła się w
okolicy i młode wizjonerki przekazywały Maryi pytania i prośby od ludzi w
rozmaitych sprawach. W każdej radzie udzielanej przez Maryję pojawiało się słowo
– różaniec.
- Czy chorzy będą uzdrowieni? - pytały Justyna i Barbara.

- Odmawiajcie różaniec – mówiła Matka Boża.
- Czy smutni będą pocieszeni?
- Odmawiajcie różaniec – brzmiała odpowiedź.
- Płacze pewna kobieta, bo ojciec w jej rodzinie oddał się pijaństwu, gdzie szukać
ratunku?
- Odmawiajcie różaniec.
- Zamknięto kościoły, wywieziono kapłanów.
- Odmawiajcie gorliwie różaniec...
Fatima, Medjugorie
Maryja nakłania do odmawiania różańca, sama uczestniczy w modlitwie, a
także wskazuje modlitewne intencje. W portugalskiej Fatimie ( objawienia z
udziałem trojga ubogich wiejskich dzieci w 1917r.) Matka Boża prosi Franciszka,
Hiacyntę i Łucję o codzienne odmawianie różańca wyszczególniając najważniejsze
sprawy ówczesnego świata: rychłe zakończenie wojny, pokój na świecie, a także
nawrócenie grzeszników.
- „Módlcie się wiele – mówiła Maryja trojgu pasterzom.
- Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż
nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”.
W Medjugorie w 1988r. Maryja tak mówi o różańcu do widzących:
„Pragnę jedynie, by różaniec stał się dla was życiem. Módlcie się i miejcie go
zawsze pod ręką. To dla szatana znak, że do mnie należycie”. Natomiast XXwieczna mistyczka Barbara Kloss przytacza słowa Maryi o różańcu, który jest też
egzorcyzmem: „Kto nie jest uzbrojony różańcem, przepasany różańcem, wsparty
różańcem, umocniony różańcem i oczyszczony różańcem, niechaj nie myśli, że
może stanąć do walki z szatanem. A kto jest - to od niego idzie taki blask, że godzi
w złe duchy.”
Na podst. czasopisma „Pielgrzym”
Krzyżówka - objaśnienia haseł
1. Urządzenie komputerowe z ekranem;
2. Słodycze;
3. Nasza …. pelplińska;
4. Papilarne – na dłoni;
5. Szkolna pracownica służby zdrowia;
6. Trzymają się dowcipnisia;
7. Przestarzale: szczególne względy;
8. Muza poezji miłosnej;
9. Symbol chrześcijaństwa;
10. „Baśka” Wilków;
11. … za grzechy;
12. Silne stukanie, łomotanie;
13. Obibok;
14. Gabriel w niebiosach;
15. Brak jej środków do życia;
16. Błotnisty, podmokły teren;
17. Znana marka wiecznych piór.

D O DAT E K SAM O R Z Ą D O WY

cmentarzu. Koszt inwestycji: 120 tys. zł. Prace powinny by zakończone na

• Inwestycja, która od czterech miesięcy utrudnia poruszanie się po

tydzień przed świętem Wszystkich Świętych.

Konarzynach dobiega końca. Całkowity jej koszt, to prawie dwa miliony

• W ostatnim czasie nasza gmina została

złotych, z czego nasza gmina dokłada ok. 25%, a drugie 25% powiat.

uhonorowana dwiema nagrodami: jedną

Nowością w gminie będą światła sygnalizacyjne na przejściu koło szkoły

ogólnopolską za ekoinnowcję i drugą za

oraz wyspy spowalniające ruch pojazdów. Jednocześnie realizowana jest

ekoinwestycję Pomorza. W obu konkursach

druga inwestycja, tj. remont kanalizacji deszczowej przy ul. Szerokiej i

nagrodzona została budowa oświetlenia

Szkolnej za ok. 120 tys. zł. Połowę tej kwoty pokrywa Powiat Chojnicki a

ledowego ścieżki rowerowej zasilanego z

drugą połowę Gmina Konarzyny.

paneli fotowoltaicznych.

• Trwa rozbudowa monitoringu gminnego. Większa ilość kamer pojawi się

• Podobnie jak w zeszłym roku, w okresie przed świętem Wszystkich

przede wszystkim w centrum Konarzyn. Materiały z monitoringu były już

Świętych i w samo święto, przygotowane zostanie miejsce do parkowania

kilkukrotnie wykorzystywane w czasie dochodzeń prowadzonych przez

na polu od strony Konarzynek.

policję.
• W Żychcach trwa remont chodnika. Materiały do remontu: kostkę brukową
i krawężniki dostarczył Powiat Chojnicki. Prace wykonują pracownicy
urzędu gminy.
• Konarzyńska hydrofornia została ocieplona warstwą styropianu i otrzymała
nową elewację. Prace wykonali pracownicy UG.
• Także pracownicy urzędu remontują dach na świetlicy w Zielonej
Chocinie. Budynek zostanie przykryty powlekaną blachą trapezową.
Kominy zostały już odnowione.
• Został rozstrzygnięty drugi przetarg na wykonanie remontu ulicy
Spacerowej. Wygrała firma Strabag. Prócz remontu nawierzchni ma zostać
wykonane odwodnienie drogi i wbudowanie geokraty w parking przy

• W niedzielę 18 października odsłonięte i poświęcone zostanie miejsce
pamięci historycznej w centrum Konarzyn. Na uroczystość i poczęstunek
po uroczystości zaprasza Komitet Społeczny.

