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Tych wspomnieñ nie powinno byæ, a Leszek Grajek powinien ¿yæ.
¯yæ, bo zas³u¿y³ sobie na to swym niepospolitym zaanga¿owa-
niem, swym prawym charakterem, niespotykan¹  w dzisiejszych
czasach szlachetnoœci¹, czynieniem dobra, bezinteresownym nie-
sieniem pomocy.

A¿ nieprawdopodobne ile dobroci kry³o w jego sercu...
Wierzy³am, ca³y czas  do koñca wierzy³am, ¿e uda mu siê wygraæ
ten heroiczny, 8-letni bój o ¿ycie. ¯e swoj¹ pasj¹, wol¹ ¿ycia,
niezwyk³¹ charyzm¹ i uporem pokona chorobê, która we wszyst-
kich wzbudza tak ogromny strach. I ten strach od dawna mu towa-
rzyszy³. Wielokrotnie zagl¹da³ w oczy. Nie poddawa³ siê jednak i
walczy³ dalej z podniesionym czo³em. By móc czyniæ dobro jesz-
cze przez kolejny rok, miesi¹c, tydzieñ. Nie zwolni³ tempa, nie da³
sobie taryfy ulgowej. Pracowa³ jeszcze wiêcej, jeszcze wytrwa-
³ej...Wierzy³, ¿e uda mu siê pokonaæ chorobê, która czyni takie
spustoszenie. Ci¹gle trwa³...

 Okaz cz³owieka, który zdarza siê raz na dziesi¹tki lat...
Naprawiacz œwiata i idealista...

Szukam w pamiêci scen z niedalekiej przesz³oœci- Leszek Grajek
na zebraniu organizacji pozarz¹dowych, ustalaj¹cy plan dzia³a-
nia na kolejny rok, wiceprezes Spó³dzielni, osobiœcie nadzoruj¹-
cy bezpieczeñstwo dzieci na p³ywalni, odwiedzaj¹cy rozœpiewa-
ne seniorki, rozdaj¹cy ciep³e s³owa dzieciom specjalnej troski,
wrêczaj¹cy nagrody biegaj¹cym za pi³k¹ przedszkolakom, radny
powiatowy walcz¹cy na sesjach o  pieni¹dze dla naszej gminy...
Mkn¹cy przez miasto swym rozpoznawalnym przez wszystkich
samochodem na kolejne spotkanie, zebranie, posiedzenie, uro-
czystoœæ.... By rozwi¹zaæ kolejny problem, pomóc biednym, ul¿yæ
pokrzywdzonym przez los.

Tytan pracy...Mia³ tyle dobroci w sercu...
Zjednywa³ sobie wszystkich z wyj¹tkiem tych maluczkich, któ-
rych jego  niepospolite zaanga¿owanie razi³o i dra¿ni³o. Niestety,
tacy te¿ byli i s¹...
Redakcja „Tygodnika Swarzêdzkiego” mia³a bardzo wielkie szczê-

œcie. Od stycznia 2001 roku Leszek Grajek by³ naszym Szefem-
Prezesem TMZS, naszym Wydawc¹. Chroni³ nas i broni³, otacza³
opiek¹. Mimo nat³oku obowi¹zków i szczelnie wype³nionego ka-
lendarza, by³ u nas codziennie. By³ naszym Mistrzem i niedoœci-
gnionym  wzorem, a przede wszystkim wspania³ym Szefem i Przy-
jacielem, którego uwielbialiœmy. To on nas mobilizowa³ i wspiera³
w trudnych momentach. To on Nas pociesza³, gdy zamartwialiœmy
siê  o jego zdrowie- „Bêdzie dobrze”- mówi³ z przekonaniem. Kie-
dy odchodzi³ na rentê i gdy ¿egnano Go jako wiceprezesa SM, my
egoistycznie cieszyliœmy siê. Mia³ u nas bowiem bywaæ jeszcze
czêœciej. Wstawi³ do nas swoje biurko, przywióz³ kolejne paczki
dokumentów. Czêœæ z nich zd¹¿y³ pouk³adaæ....
Dzieñ przed operacj¹, póŸnym wieczorem dzwoni³ pe³en obaw,
ale to on mnie jak zwykle pociesza³. Dzieñ po operacji koniecznie
chcia³ nas widzieæ. Czu³ siê i wygl¹da³ œwietnie. Dawno nie wi-
dzia³am Go w tak znakomitej formie. Uœmiechniêty i rozluŸniony,
siedz¹c na szpitalnym ³ó¿ku, snu³ kolejne plany na przysz³oœæ.
„Bêdzie dobrze- nie martwcie siê”- zapewnia³. Nastêpnego dnia
jego „komórka” z któr¹ siê nie rozstawa³ ju¿ nie odpowiada³a...
Poczuliœmy g³êboki niepokój...

Dok³adnie tydzieñ póŸniej odszed³...
Pozosta³a straszliwa pustka, biurko przy którym ju¿ nie zasi¹dzie
i moc wspomnieñ. I ta dobroæ, któr¹  Nam przekaza³.

Straciliœmy Wspania³ego Szefa i Przyjaciela, którego Nikt nie
jest w stanie zast¹piæ!

Katarzyna Taterka

To nie powinno siê zdarzyæ...

Ten dzieñ nie mia³
prawa nadejœæ...

„Broni³ i chroni³ nasz¹ redakcjê”
Po¿egnanie w kinie Hollywood VI 2002 r.
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Przez ostatnie 20 lat by³em najbli¿szym wspó³pracownikiem,
koleg¹ i przyjacielem i jak nikt inny zna³em Leszka „od
podszewki”. Natura obdarzy³a Leszka wspania³ymi warun-
kami fizycznymi i m¹drym umys³em, twardym charakterem
i zdecydowaniem w dzia³aniu.
Ale mia³ jeszcze jedn¹ cechê, któr¹ rzadko dzisiaj mo¿na
spotkaæ - pozytywne i bezinteresowne nastawienie do ludzi.
Samarytanizm okazywa³ dzieciom, starszym i cierpi¹cym,
pokrzywdzonym, biednym, potrzebuj¹cym wsparcia. W tych

sprawach by³ cz³owiekiem „instytucj¹”. Nikt kto trafi³ do tego bezinteresownego spo³ecznika nie by³ zlekcewa¿ony czy pominiêty.
Obserwowa³em z bliska jak anga¿owa³ siê w pomoc. Jak poœwiêca³ swój prywatny czas, czêsto pieni¹dze i zdrowie.
Wychowany w wielkopolskiej nauczycielskiej rodzinie by³ przyzwyczajony do porz¹dku i dyscypliny, sumiennoœci i odpowiedzialno-
œci, jako podw³adny - lojalny, jako prze³o¿ony - kole¿eñski i kompetentny.
By³ do koñca ¿ycia cz³owiekiem o lewicowych pogl¹dach. Zbyt du¿o widzia³ w ¿yciu fa³szu, ob³udy i zak³amania ¿eby zmieniæ swoje
pogl¹dy.  Nie lubi³ udawania w pracy czy karierowiczostwa.
Czêsto w swoich publicznych wyst¹pieniach do „bólu” szczery, a mimo to przez oponentów czy politycznych przeciwników dostrze-
gany i szanowany.
Prze ostatnie 8 lat chorowa³. Walczy³ z nieuleczaln¹ chorob¹, która pustoszy³a jego organizm. Ale nie poddawa³ siê. W dniu 13 czerwca
kiedy na po¿egnalnym spotkaniu w kinie Hollywood,  na które przyby³o ponad 200 ludzi ¿egnaliœmy Leszka odchodz¹cego z pracy
zawodowej, ³ami¹cym g³osem zapewnia³ nas, ¿e zrobi wszystko, ¿eby ¿yæ jeszcze, ¿e zwalczy chorobê, ¿eby wspólnie dzia³aæ dla dobra
ludzi, Spó³dzielni Mieszkaniowej i Swarzêdza.
Nie jest tajemnic¹, ¿e chcia³ startowaæ w najbli¿szych wyborach, mia³ jeszcze wiele planów.
W pó³godziny po ostatniej operacji dzwoni³ do mnie maj¹c g³êbok¹ nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze dobrze, ¿e bêdzie móg³ dalej dzia³aæ,
¿e wreszcie w nowym domku, do którego o dwa lata za póŸno siê wprowadzi³, znajdzie spokój i radoœæ ¿ycia.
Niestety Leszek nie doczeka³ tej chwili, zmar³ 26 lipca o godzinie 19.05 wœród swoich najbli¿szych.
Mówi¹, ¿e ludzi mo¿na zast¹piæ, niektórych jednak nie da siê zast¹piæ,

Leszka Grajka nikt ju¿ nie zast¹pi.
 Taki cz³owiek rodzi siê tylko raz i wielka szkoda, ¿e tak krótko ¿y³, ¿e odszed³ od nas w najlepszym twórczym okresie ¿ycia.
¯egnamy dzisiaj cz³owieka wyj¹tkowego jakiego Swarzêdz dawno nie mia³ i tak szybko mieæ nie bêdzie.

Zachowajmy Leszka na zawsze w pamiêci.
Pawe³ Paw³owski

LESZEK GRAJEK
1947-2002

WSPOMNIENIE

„Zna³em Leszka od podszewki...”
Uroczystoœæ „Swarzêdzanina Roku” V 2001 r.
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Leszek Grajek - wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia, nasz wielki nieod¿a³owany
przyjaciel, cz³owiek wyj¹tkowy, niezwykle wra¿liwy na sprawy innych. Z naszym Stowa-
rzyszeniem zwi¹zany by³ od zawsze. Problemy dzieci niepe³nosprawnych znalaz³y miej-
sce w jego ¿yciu i sercu. By³ za³o¿ycielem, wspó³twórc¹ sukcesu, koleg¹, przyjacielem i
doradc¹ czêsto bardzo œmia³ych, wydawa³oby siê nierealnych pomys³ów, np. zakupu
„Bajki” - konia do hipoterapii, nowatorskiej formy rehabilitacji. Razem z grup¹ kilku
osób zorganizowa³ zbiórkê pieniêdzy na operacjê Jakuba. Pamiêtamy wielk¹ radoœæ z
pierwszej siedziby na osiedlu Czwartaków i otwarcia salki rehabilitacyjnej w Szkole

Koœciuszkowców 13 i Cegielskiego. Razem z nami odwiedza³
domy dzieci nie poruszaj¹cych siê samodzielnie, ¿eby zapewniæ
im rehabilitacjê. Nie tylko pracowa³ z nami, ale spotyka³ siê z
dzieæmi, rodzicami. Pozna³ nas z wieloma ludŸmi, którzy tak jak
On pokochali „sprawnych inaczej”. Jego wk³ad pracy w powsta-
nie Warsztatu Terapii Zajêciowej by³ ogromny. Leszek Grajek
by³ jednym z filarów Stowarzyszenia, do ostatnich dni mieliœmy
wspólne plany. Lepiej ni¿ inni wiedzia³, ¿e przed nami jeszcze
ogrom pracy. Jeœli s¹ ludzie niezast¹pieni to On taki by³. Chce-
my za³o¿yæ Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej, który razem plano-
waliœmy. Dziœ musimy dŸwign¹æ wspomnienia, w których Le-
szek Grajek, nasz kolega, przyjaciel dzieci i m³odzie¿y pozosta-
nie z nami. Wchodz¹c do piêknego oœrodka na osiedlu Koœciusz-
kowców i widz¹c uœmiechniête i szczêœliwe twarze dzieci nie-
pe³nosprawnych, m³odzie¿y i doros³ych bêdziemy zawsze pa-
miêtaæ, ¿e zawdziêczamy to Leszkowi. Jesteœmy szczêœliwi, ¿e w
¿yciu uda³o nam siê spotkaæ Leszka i wiemy, ¿e On chcia³by,
abyœmy kontynuowali wspólnie podjête dzie³o pomocy innym.
W imieniu Stowarzyszenia: Barbara Kucharska, Marek Lis

PRZYJACIEL
„Wdziêcznoœæ   jest pamiêci¹ serca”

Podstawowej nr 2.
To On wkompo-
nowa³ Stowarzy-
szenie na osiedle

Pokocha³ sprawnych
inaczej - a oni Jego
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Wybory samorz¹dowe «2002
Leszek by tego chcia³

Ten tytu³ mo¿e Ciê zdziwiæ, zszokowaæ, zniesmaczyæ. Ale cokolwiek byœ nie pomyœla³ i jak¹kolwiek kalumniê pod moim adresem nie
rzuci³ - prawda jest w³aœnie taka: LESZEK BY TEGO CHCIA£.
Chcia³by mianowicie, by wszyscy, którzy go kochali, lubili, szanowali, podziwiali - po prostu poszli g³osowaæ. Bo On zrobi³by to
pierwszy. Jako jeden z nielicznych w naszym ma³ym œwiatku odda³ ca³e doros³e ¿ycie sprawom spo³ecznym. Nie dba³ o kasê, samochód,
dach nad g³ow¹. Dba³ o biednych, chorych i pokrzywdzonych. Pochyla³ siê nad ka¿dym istnieniem z uœmiechem, dobroci¹, wspó³czu-
ciem. Pamiêtam jego akcje ratowania bezdomnych psów, pakowania paczek dla ubogich, rozwo¿enia prezentów œwi¹tecznych...
Jak Leszek by³ cierpliwy i kochany w kontaktach ze s³abszymi, tak wkurza³ siê na ludzi decyduj¹cych o jakoœci ¿ycia w gminie.
Bezlitoœnie têpi³ aroganck¹ w³adzê, wytyka³ b³êdne decyzje gospodarcze, pokazywa³ palcem z³odziejstwo. I dziwi³ siê. Zawsze w
prywatnych rozmowach okazywa³ bezgraniczne zdumienie  - dlaczego normalne, inteligentne osobniki trac¹ rozum przy urnach.
„Zobacz, wszyscy wiedz¹, ¿e Iksiñski to z³odziej, Igrek baran, a Zet malwersant.. I jednak g³osuj¹ na nich” - denerwowa³ siê - „Bo Iksiñski
obieca³, ¿e po wyborach zrobi Eldorado, Igrekiem ³atwo sterowaæ, a spryt Zeta budzi uznanie” - odpowiada³am. Leszek burcza³ pod
nosem, przek³ada³ stosy papierów i ... przygotowywa³ siê na kolejne starcie. Starcie o Swarzêdz.
Chcia³, by gmina dorówna³a Tarnowu Podgórnemu. By zniknê³y po³acie biedy, nêdzy, bezrobocia. Pokazywa³ jak to zrobiæ i kim to
robiæ. Nie uda³o siê. Leszek Grajek zmar³. Miasto jest nadal zapyzia³e, szarpane prywat¹, rozdzierane niesnaskami. Ale tak nie musi byæ.
Mo¿esz TO zmieniæ. I TYM sprawisz Mu najwiêksz¹ radoœæ, bo TO by³o dla Niego najwa¿niejsze. I Ty, i ja, i ka¿dy kto kiedykolwiek
go spotka³, o tym wie.

Lidia Zakrzewska

Leszek
Panie Bo¿e! Jeœli tam u Ciebie jest tak przyjemnie, tak spokojnie i tak piêknie (jak nam mówi¹) to
dlaczego zabra³eœ Leszka do siebie?
On zawsze by³ cz³owiekiem czynu. On tam w niebie bêdzie siê nudzi³, a tu u nas mia³ jeszcze tyle do
zrobienia!
S¹ wakacje, kto na drugi turnus kolonijny wyœle dzieci z biednych rodzin? Kto jesieni¹ bêdzie sadzi³
zieleñ na naszych osiedlach? Kto bêdzie pomaga³ dzieciom specjalnej troski? Kto bêdzie kierowa³
„Tygodnikiem Swarzêdzkim”? Kto wreszcie wybuduje schronisko dla bezdomnych zwierz¹t?
To wszystko robi³ on sam! Jego dzieñ pracy trwa³ 16 godzin. Zawsze mia³ czas dla innych, nie mia³
go tylko dla siebie! Dlatego tak szybko nas opuœci³.
Powiesz mi Panie, ¿e to s¹ drobiazgi. Tak! Ale z takich drobiazgów sk³ada siê nasze ¿ycie!
Pytasz czy mia³ wrogów? Oczywiœcie! Dzisiaj, kiedy ju¿ Go nie ma, wszystko sta³o siê jasne!
Zazdroszczono Mu mi³oœci, któr¹ nas obdarza³!

Za to dziêkujê Mu!
W³adek
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Ze smutkiem w sercu kreœlê tych kilka s³ów o Przyjacielu - który
odszed³. Ponad 10 lat temu, na swej ¿yciowej drodze spotka³em
Leszka Grajka. To on w³aœnie zaszczepi³ we mnie spo³ecznikow-

sk¹ pasjê, by³ dla mnie niedoœcignionym wzorem. By³ cz³owiekiem, który
nigdy nie odmawia³ pomocy innym, wierzy³ w ludzi - ich dobroæ i m¹-
droœæ, niestety nie zawsze by³ doceniany w naszym mieœcie. By³ cz³owie-
kiem jakby innej epoki - okresu pozytywizmu, cz³owiekiem pracy orga-

Kiedy ponad dwa lata temu w kole¿eñskiej rozmowie opowie-
dzia³em Leszkowi Grajkowi o swojej dopiero co odbytej wraz z
turystami z Oddzia³u PTTK „Meblarz” wycieczce do Giecza oka-
za³o siê, ¿e Leszek nigdy tam nie by³...
W codziennym „zalataniu” i zaaferowaniu mia³ czas dla wszyst-
kich - tylko nie dla siebie.  Obiecaliœmy sobie wtedy, ¿e do Giecza
wybierzemy siê razem, bo to przecie¿ tak blisko, zaledwie dwa-
dzieœcia kilka kilometrów a tyle tam ciekawych spraw. Oczywi-
œcie, domyœlaj¹ siê Pañstwo, ¿e nie pojechaliœmy tam nigdy: za-
wsze brakowa³o czasu. Kiedy dzwoni³em do Leszka, próbuj¹c siê
z nim umówiæ zawsze s³ysza³em odpowiedŸ, ¿e w tym tygodniu
„nie dam rady Piotrze” bo trzeba siê zaj¹æ dzieæmi specjalnej tro-
ski, bo mam bardzo wa¿ne sprawy Spó³dzielni Mieszkaniowej, bo
trzeba przygotowaæ materia³ na sesjê Rady Powiatu, bo przyje¿d¿a-
j¹ Niemcy z zaprzyjaŸnionej gminy, bo... ale w nastêpnym tygo-
dniu to ju¿ na sto procent! W kolejnych tygodniach by³o tak samo.
PóŸniej, widz¹c jak dzielnie zmaga³ siê z podstêpn¹ chorob¹ nie
mia³em ju¿ œmia³oœci wyci¹gaæ Go na wycieczkê, zreszt¹ nadal
nie mia³ czasu, bo zawsze  ktoœ tego czasu od Niego potrzebowa³.

nicznej, pracy od podstaw.
Z racji wspólnego organizo-
wanie ró¿norakich imprez
sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y, czêsto
spotykaliœmy siê w Jego ga-
binecie jak i poza nim. Im-
ponowa³ zawsze zaanga¿o-
waniem i rzetelnoœci¹. To
Leszek by³ pomys³odawc¹
m. in. Mistrzostw 6-latków
w pi³ce no¿nej czy nawi¹-
zania wspó³pracy z niemiec-

NAJD£U¯SZY RAJD...
W czasie owej rozmowy o ostatnich sensacyjnych odkryciach ar-
cheologicznych w Gieczu Leszek zaproponowa³ mi, bym na ³a-
mach „Tygodnika Swarzêdzkiego” prowadzi³ sta³¹ rubrykê po-
œwiêcon¹ turystyce i krajoznawstwu, coœ w rodzaju poradnika -
dok¹d warto wybraæ siê w wolnych dniach.  Ale i tu da³a siê od-
czuæ szczególna wra¿liwoœæ Leszka na sprawy ludzkie: prosi³, by
propozycje wycieczek by³y propozycjami zw³aszcza dla ludzi o
niskich dochodach -  bo „ci bogatsi zawsze sobie poradz¹”. Ra-
zem wymyœliliœmy te¿ tytu³ rubryki - „Na turystycznym szlaku”.
Staram siê wspomniane zalecenie Leszka realizowaæ; plonem
owych starañ jest ju¿ oko³o osiemdziesiêciu artyku³ów, w których
próbujê zachêciæ naszych Czytelników do ruszania w plener, do
zwiedzania naszej piêknej Wielkopolski od najbli¿szych okolic
Swarzêdza  poczynaj¹c. Szkoda wielka, ¿e na ¿adn¹ z nich nie
namówiê ju¿ Leszka Grajka, który wyruszy³ ju¿ na swoj¹ najd³u¿-
sz¹ wêdrówkê, rajd który ma start ale nie ma mety...Ale przecie¿ na
trasie tego rajdu spotkamy siê kiedyœ nieuchronnie wszyscy, wiêc
mo¿e Lechu i ten Giecz  nam siê uda?

Obieca³eœ, a Ty jak nikt s³owa dotrzymujesz...
                                                                                   Piotr Osiewicz

WYDANIE  SPECJALNE

Odszed³... Przyjaciel

k¹ gmin¹ Fredersdorf-Vogelsdorf.
Mia³em w ¿yciu wielu kolegów, lecz niewielu prawdziwych przyjació³ - na Leszku nie
zawiod³em siê nigdy.
Jak¿e trudno pogodziæ siê z myœl¹, ¿e ju¿ nigdy siê nie spotkamy - pozostaniesz jednak w
sercach tych, którzy Ciê kochali.

¯egnaj Przyjacielu,
Spoczywaj w pokoju

Janusz Niklaus
Uprawia³ sport i namawia³ innych

By³ pomys³odawc¹
Mistrzostw 6-latków
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Z Leszkiem spotkaliœmy siê prywatnie po raz pierwszy na im-
prezie biegowej dla dzieci na Os. Raczyñskiego w czerwcu 1996.
Wysoki, uœmiechniêty pan mierzy³ czas biegaj¹cym maluchom.
Nasz¹ uwagê zwróci³a jego konkretnoœæ i konsekwentne wyma-
gania w przestrzeganiu regu³ gry przy jednoczesnej wielkiej
sympatii i bezpoœrednioœci w kontakcie z dzieciakami.  Szybko
znaleŸliœmy wspólny jêzyk i zaczêliœmy  realizowaæ nasze wspól-
ne pasje. To Leszek wprowadzi³ jedno z nas do TKKF „Swarek”,
a drugie do swarzêdzkiego ko³a Unii Pracy.  Bacznie przez Nie-
go obserwowani w pocz¹tkowym okresie naszej znajomoœci
zdobyliœmy chyba Jego zaufanie, bo byliœmy obdarzani przez
Niego coraz bardziej odpowiedzialnymi spo³ecznymi funkcja-
mi, ostatni¹ by³a organizacja dorocznego Biegu Swarków.
To On sprawi³, ¿e my - nap³ywowy element poznañski - poczu-
liœmy siê dobrze w Swarzêdzu i znaleŸliœmy pole do dzia³alno-

WYDANIE  SPECJALNE

WSPOMNIENIE

œci, jak¹ lubimy prowadziæ. To jednak, co dla nas stanowi³o podstawê i zasadnicz¹ czêœæ tej pracy dla Niego by³o jedynie ma³ym
fragmentem codziennej dzia³alnoœci.
Nigdy w kontaktach z Nim ani my, ani nasze dzieci nie czuliœmy dystansu - potrafi³ rozmawiaæ z ka¿dym - z wa¿n¹, oficjaln¹ osobisto-
œci¹  jak i kilkuletnim brzd¹cem.
Wzruszaj¹co pamiêta³ o ma³ych, drobnych sprawach, które powoduj¹, ¿e rozmówca i jego potrzeby staj¹ siê w
tym momencie najwa¿niejsze.
Na równi z nami cieszy³ siê z sukcesów sportowych naszych dzieci i zawsze siê nimi ¿ywo interesowa³.  Sympatycznym akcentem
naszych kontaktów by³ fakt, ¿e Jego matka, pani Helena Grajek, by³a w latach 60-tych moj¹ wychowawczyni¹ w szkole podstawowej.
Imponowa³ nam pracowitoœci¹, szerokimi kompetencjami, opanowaniem wielk¹ odpowiedzialnoœci¹ za s³owo, gotowoœci¹ niesienia
pomocy w ka¿dej sprawie, jaka dotyczy³a ludzi jej potrzebuj¹cych.
Czujemy siê zaszczyceni, ¿e mogliœmy cieszyæ siê Jego sympati¹ i ¿yczliwoœci¹.
To, co robimy dla Swarzêdza bêdziemy staraæ siê robiæ tak, by Go nigdy nie zawieœæ.

Ale trudno uwierzyæ, ¿e ju¿ nigdy nie powita nas ciep³y uœmiech i tradycyjne, jedyne „Witam pani¹, pani profesor”.....
                                                                           Ewa  i  Bogdan Czajkowie

„Uwielbia³ dzieciaki ...”



8     TYGODNIK  SWARZÊDZKI

WYDANIE  SPECJALNE

Parafialny Zespó³ Caritas w Wierzenicy
zawiadamia, ¿e we wtorek 24 wrzeœnia br.

o godz. 17.30 w koœciele p.w. Œw. Miko³aja
w Wierzenicy zostanie odprawiona

Msza Œw. w intencji

Œ.P.
Leszka Grajka

w podziêkowaniu za okazan¹ pomoc i  serce, na
któr¹ zapraszamy wszystkich ¿yczliwych pamiêci


