
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Uroczyste poświęcenie kalwarii w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie 

 30 marca 2018 r. odbyło się uroczy-
ste poświęcenie działoszyoskiej Kalwarii. 
Tego historycznego aktu dokonał biskup 
Andrzej Przybylski. W uroczystości uczest-
niczył burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
Rafał Drab. 
 Proboszcz parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Działoszynie - Jan Skibioski 
przedstawił historię powstania kalwarii, 
którą erygował ks. abp Wacław Depo de-
kretem z dnia 1 lutego 2018 roku oraz po-
dziękował wszystkim za nieocenioną po-
moc w powstaniu tego dzieła, wybudowa-
nego jako wotum wdzięczności parafii za 

1050 lat Chrztu Polski oraz w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Słowa wdzięczności skierował do wszyst-
kich dobrodziejów, artysty-rzeźbiarza Józe-
fa Fiedora, budowniczych kaplic oraz bur-
mistrza Rafała Draba i pracowników wy-
działu komunalnego za wielkie wsparcie  
i zaangażowanie w tworzeniu kalwarii. 
 Następnie ks. bp Andrzej Przybylski 
dokonał poświęcenia figury Chrystusa fra-
sobliwego, terenu kalwarii, krzyża, stacji 
drogi krzyżowej oraz wszystkich krzyży 
przyniesionych przez wiernych. Po poświę-
ceniu odprawiono pod przewodnictwem 

ks. biskupa nabożeostwo drogi krzyżowej. 
Na czele procesji niesiono krzyż, który jest 
powiększoną repliką krzyża sprzed drugiej 
wojny światowej postawionego na 20. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości przez aspiranta Konstantego Różao-
skiego (zginął w Twerze). Rycerze Kolumba 
oraz członkowie Grupy AA „Metanoia”  
w asyście członków Akcji Katolickiej i in-
nych stowarzyszeo nieśli poświęcony krzyż. 
Przy każdej stacji rozważano Mękę Paoską. 
Ks. biskup dokonywał poświęcenia kaplic  
i figur. Po rozważaniu konkretnej stacji ks. 
proboszcz przedstawił ofiarodawców kaplic 

i modlono się w ich intencjach. M.in. stację 
V ufundował ks. arcybiskup senior Stani-
sław Nowak. 
 Na zakooczenie ks. Jan Skibioski 
podziękował wszystkim uczestnikom wyda-
rzenia oraz tym, którzy przyczynili się do 
powstania kalwarii, dziękując za wielki dar 
serca. Następnie ks. biskup Andrzej Przy-
bylski udzielił wiernym błogosławieostwa. 
 Po odprawieniu drogi krzyżowej  
w kościele parafialnym została odprawiona 
liturgia Męki Paoskiej, której przewodniczył 
ks. biskup. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 

 9 kwietnia 2018 r. na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II rozegrane zostały 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeostwie Ruchu Drogo-
wego. W eliminacjach wzięły udział trzyosobowe ekipy uczniów szkół podstawowych  
z terenu gminy Działoszyn. Spośród szkół podstawowych gościły: Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Działoszynie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ra-
ciszynie oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trębaczewie. 
 Uczniowie w ramach turnieju mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru  
z tematyki ruchu drogowego i zasad bezpieczeostwa z tym związanych. Następnie ucz-
niowie poszczególnych drużyn mieli do przejechania rowerem tor przeszkód. 
 Po podliczeniu punktacji składowej z testów i jazdy rowerem, wygrała drużyna 
reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie w składzie: Jakub Bociąga, 
Kamil Mordal i Eryk Kowalski. Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie: Franciszek Gra-
czyk, Kacper Tkaczyoski i Igor Piskuła, reprezentująca Zespół Szkolno-Przedszkolny  
z siedzibą ul. Zamkowa 1 w Działoszynie, natomiast miejsce trzecie zajęła drużyna re-
prezentująca Zespół Szkół w Trębaczewie w składzie: Radosław Pluskota, Piotr Więcła-
wik i Kacper Janeczek. 
 Spośród wszystkich uczestników turnieju najlepszym zawodnikiem okazał się 
Jakub Bociąga, któremu przyznano pierwsze indywidualne miejsce Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeostwie Ruchu Drogowego. Laureatom wręczono nagrody oraz dyplomy. 

M-1 dla Dziuplaka 

 23 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice, podczas ob-
chodów Dnia Ziemi, odbyła się gala finałowa Gminnego Konkur-
su na Budkę Lęgową „M-1 dla Dziuplaka”. Zmagania, mimo iż nie 
należą do najłatwiejszych, cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Podsumowując IX edycję, ustalono, że przez wszystkie lata ist-
nienia idei pozyskano przeszło 300 budek lęgowych. Zmieniający 
się co roku temat przewodni konkursu sprawia, że pozyskane 
konstrukcje są różnorodne i służą jako schronienie oraz miejsce 
lęgu dla wielu gatunków dziuplaków. Tematem tegorocznych 
prac były budki lęgowe typu B, a hasło przewodnie brzmiało – 
„30 budek na 30-lecie Klubu Gaja”. W tym roku organizatorzy 
konkursu podjęli bowiem współpracę z jedną z najstarszych or-
ganizacji proekologicznych w Polsce – Stowarzyszeniem Ekolo-
giczno-Kulturalnym Klub Gaja. Na konkurs wpłynęło rekordowe 

61 prac. Na uroczystości obecny był Jarosław Kasprzyk, współza-
łożyciel stowarzyszenia Inna Kultura oraz doświadczony eduka-
tor i działacz Klubu Gaja. Laureaci konkursu mieli okazję wysłu-
chad jego ciekawej prelekcji na temat działalności Klubu Gaja 
oraz zależności, jaka istnieje pomiędzy rodzajem siedlisk a skła-
dem gatunkowym ekosystemu pt. „Ptaki różnych środowisk i ich 
ochrona”. Na koniec spotkania dyrektor szkoły Zdzisława Różao-
ska, naczelnik oświaty Monika Jabłooska oraz Jarosław Kasprzyk 
wręczyli nagrody uczestnikom i laureatom konkursu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. 
 Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem 
oraz przy wsparciu finansowym burmistrza Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn Rafała Draba oraz Stowarzyszenia Ekologiczno-
Kulturalnego Klub Gaja. 

Miejsce I – Wiktoria Kałwak (SP Raciszyn), Kamil Grala (SP nr 2 Działoszyn), Martyna Szczepaniak (SP Szczyty) 
Miejsce II – Jakub Bociąga (SP Raciszyn), Daniel Szewczyk (SP nr 1 Działoszyn), Kacper Bednarek (SP nr 1 Działoszyn), Kamila Puchała (SP nr 2 
Działoszyn), Julia Malatyoska (SP nr 2 Działoszyn), Zuzanna Włodarz (SP nr 2 Działoszyn), Julia Wawrzyniak (SP Trębaczew), Aleksandra Lesz-
czyk (SP Szczyty) 
Miejsce III – Mateusz Wojtal (SP nr 2 Działoszyn), Aleksandra Cieśla (SP Raciszyn), Julia Stasiak (SP nr 1 Działoszyn), Piotr Stefanek (SP Tręba-
czew), Michał Stefanek (SP Trębaczew), Zuzanna Stefanek (SP Trębaczew) 
Wyróżnienia – Zuzanna Klimczak (SP nr 2 Działoszyn), Bartosz Stasiak (SP nr 2 Działoszyn) 
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