




____________________________________3…WYDARZENIA…

 Jak już pisaliśmy na łamach naszej gazety, rok 2020 w naszej Gminie jest rokiem, gdzie w szczególny sposób 
obchodzimy 90. Rocznicę święceń kapłańskich ks. abp. Antoniego Baraniaka. Relacjonowaliśmy uroczystości 
w Sebastianowie, odsłonięcie tablicy oraz otwarcie questu pod nazwą „Rowerowy Baraniak”, którego 
organizatorem było KGW w Sebastianowie. Również na terenie wiejskim przy stawie, został wyświetlony film 
dokumentalny pot tytułem „Zapomniane męczeństwo” w reżyserii Jolanty Hajdasz. W niedzielę 13 września 
ten sam film, został wyświetlony w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, o godz. 19.00. 
Tym razem organizatorem było KGW Gogolewo - Świączyń, Radni Rady parafialnej w Gogolewie oraz Radni 
Rady Duszpasterskiej z Książa Wlkp. Radni, dzięki uprzejmości Pani Barbary Kapturek Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Mchach im. ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 
której znajduje się jego Izba Pamięci, przygotowali wystawę pamiątek 
abp., w świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Już przed seansem filmowym 
od godziny 17.00 można było zwiedzać wystawę, której kustoszem była 
Pani Maria Pawłowska, na co dzień opiekująca się Izbą Pamięci w 
Mchach. Pani Maria przekazała zebranym gościom, wiele ciekawych 
faktów i wspomnień z życia naszego Arcybiskupa. Bardzo jej za to 
dziękujemy, że przybliżyła nam postać Wielkiego człowieka 
zasłużonego dla Polski i kościoła XX wieku, który wyszedł z naszej 
małej Ojczyzny, pobliskiego Sebastianowa. Każdy z uczestników 
wystawy otrzymał specjalnie przygotowany na tą okazję obrazek, z 
wizerunkiem abp. i wiersza pamiątkowego oraz z słowem od autora 
wiersza. Panie z KGW zadbały również by zwiedzający wystawę, mogli 
usiąść przy kawie, placku i wspólnie porozmawiać. Również po 
skończonym filmie na gości czekał słodki upominek w postaci 
cukierków od naszego „Antosia”, który był znany z tego, że zawsze 
gdzie się pojawił to w kieszeni miał cukierki.     M.K.

Kolejne KGW uczciło 
abp. Antoniego Baraniaka  



____________________________________4 REKLAMA

gazety .pldarmowe
kupując jedną parę okularów, 
drugą otrzymujesz - 50% ceny

dodatkowy rabat na zakup 
okularów  z własną receptą


