
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Wycieczki do Warszawy 

 Na zaproszenie posła 
RP Piotra Polaka 11 kwietnia 
2018 r. uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  
w Raciszynie uczestniczyli  
w wycieczce do Warszawy. 
Organizatorem wyjazdu była 
Danuta Cieśla, wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Działo-
szynie. Oprócz uczniów uczest-
nikami wycieczki byli również 
dyrektor szkoły Zdzisława Ró-
żaoska, nauczyciele, przedsta-
wiciele rad sołeckich oraz 
mieszkaocy miejscowości: Ko-
lonia Lisowice, Draby, Kiedosy. 

Honorowym uczestnikiem wy-
cieczki był burmistrz MiG Dzia-
łoszyn Rafał Drab, który w du-
żej mierze przyczynił się do 
zorganizowania wyjazdu do 
Warszawy. 
 Głównym celem wy-
cieczki było zwiedzanie Sejmu, 
które rozpoczęło się wykładem 
na temat historii i współcze-
sności polskiego parlamentary-
zmu. Podczas wizyty zwiedzają-
cym towarzyszył poseł RP Piotr 
Polak. Wszyscy uczestnicy wy-
cieczki otrzymali od niego pa-
miątkowe dyplomy upamięt-

niające wizytę w Sejmie.  
W hallu głównym zwiedzający 
mieli możliwośd obejrzenia 
makiety kompleksu budynków 
sejmowych. Znajdują się tam 
również tablice: upamiętniają-
ca posłów II Rzeczypospolitej 
poległych w czasie drugiej woj-
ny światowej oraz tych, którzy 
zginęli w katastrofie lotniczej 
pod Smoleoskiem. Uczniowie 
mieli też okazję zasiąśd w ła-
wach Sali Posiedzeo i obserwo-
wad odbywające się w tym 
czasie obrady. 
 Zwiedzanie sejmowych 

korytarzy było okazją do spo-
tkania wielu znanych polityków 
i dziennikarzy. Pobyt w Sejmie 
został utrwalony na wspólnym, 
pamiątkowym zdjęciu. 
 Kolejnym punktem 
wycieczki było Centrum Nauki 
Kopernik - miejsce, gdzie moż-
na rozwijad zainteresowania 
naukowe. Uczniowie w wygod-
nych fotelach uczestniczyli  
w pokazie, słuchali interesują-
cego wykładu o gwiazdach  
i planetach prowadzonego na 
żywo przez prezenterów plane-
tarium. Następnie obejrzeli film 
pt. „Jesteśmy Kosmitami”  
w wersji 3D. 
 Z planetarium wyciecz-
ka udała się na interaktywne 
wystawy, gdzie można pozna-
wad prawa przyrody poprzez 
samodzielne przeprowadzanie 
doświadczeo naukowych.  
W tym miejscu wszyscy, bez 
względu na wiek, poczuli się 
naukowcami i eksperymento-
wali pod okiem pracowników 
centrum. 

Konkurs „Baśnie i legendy naszego regionu” 

 20 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego „Baśnie i legendy 
naszego regionu”. Konkurs został zorganizowany przez Wydawnictwo Precjoza przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn oraz Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Działoszyn pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Adresowany był do dzieci przedszkoli, szkół podstawowych  
i młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z gminy Działoszyn. W konkursie udział wzięło 54 uczniów (39 w konkursie plastycznym i 15 w konkursie lite-
rackim). Jury wyłoniło łącznie dziewięcioro laureatów, przyznając tylko pierwsze miejsca. Jury oceniało przede wszystkim pomysłowośd, oryginalnośd oraz samo-
dzielnośd przy pisaniu prac literackich lub wykonaniu prac plastycznych. 

 Nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Precjoza oraz Urząd Miasta i Gminy Działoszyn wręczyli Aneta Cieśla oraz Danuta Kuśnierczyk, sekretarz Mia-
sta i Gminy Działoszyn. Wszystkie prace plastyczne można było obejrzed na zorganizowanej wystawie w  Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy Działoszyn do 
kooca maja 2018. Z pracami literackimi można zapoznad się na miejscu w czytelni biblioteki. 

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Łagiewniki 

 12 maja 2018 r. parafia bło-
gosławionego Michała Kozala  
w Działoszynie zorganizowała piel-
grzymkę autokarową do światowe-
go Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
Łagiewniki – Kraków ufundowaną 
przez burmistrza Miasta i Gminy 
Działoszyn Rafała Draba w ramach 
XXV Dni Kultury Chrześcijaoskiej. 
 48 pielgrzymów z działoszyo-
skich parafii wraz z burmistrzem 
Rafałem Drabem, pod duchową 
opieką ks. proboszcza Czesława 
Janczyka wyruszyło o 6 rano na piel-
grzymi szlak. Pielgrzymkę rozpoczę-
to modlitwą, w drodze śpiewano 
Godzinki do Najświętszej Marii Pan-
ny oraz odmawiano różaniec. Piel-
grzymowanie miało charakter dzięk-
czynno-błagalny. Pielgrzymi dzięko-
wali za wszystkie łaski otrzymane od 
Boga dla siebie, swoich bliskich, 
parafii i całej społeczności oraz pro-
sili o dalsze błogosławieostwo Boże. 

 Wizytę w sanktuarium  
w Łagiewnikach rozpoczęła msza 
święta, w której uczestniczyły rzesze 
pielgrzymów, a wśród nich dzieci 
pierwszokomunijne. Ksiądz pro-
boszcz wspólnie z 12 kapłanami  
z różnych diecezji koncelebrował to 
nabożeostwo we wszystkich inten-
cjach, które przynieśli pielgrzymi do 

Jezusa Miłosiernego. Po Mszy piel-
grzymka zwiedziła kaplicę pod Sank-
tuarium, którą 17 sierpnia 2002 
roku poświęcił św. Jan Paweł II, od-
dając całą ludzkośd Bożemu Miło-
sierdziu. Doświadczywszy wszelkich 
doznao duchowych w Sanktuarium 
pielgrzymi udali się do starego ko-
ścioła, w którym modliła się św. 

Faustyna i gdzie znajdują się jej reli-
kwie. Mieli okazję zwiedzid jej 
skromną celę, i zobaczyd znajdujące 
się tam atrybuty jej umartwiania 
oraz ascetycznego życia, jak również 
oryginalny dzienniczek, w którym 
zapisywała swoje objawienia Jezusa 
Miłosiernego. Następny etap piel-
grzymki obejmował zwiedzanie 

centrum św. Jana Pawła II. Liczne 
mozaiki na ścianach przedstawiają-
ce sceny ze Starego i Nowego Testa-
mentu oraz treści encyklik papie-
skich wywarły ogromne wrażenie na 
pielgrzymach. Bardzo wielkim prze-
życiem było zwiedzanie muzeum 
św. Jana Pawła II, w którym można 
było zobaczyd dary otrzymane  
w czasie pielgrzymek papieskich  
z różnych krajów, a także osobiste 
rzeczy jakich używał nasz papież. 
 Ostatnim etapem pielgrzym-
ki było prastare opactwo Benedyk-
tynów w Tyocu z XI wieku, w którym 
pielgrzymi, zachwyceni wielowieko-
wym klimatem modlitwy, ascezy  
i wielkiej duchowości zakonników, 
podziwiali urokliwe położenie klasz-
toru nad Wisłą. Na zakooczenie 
pielgrzymki jej uczestnicy na ręce 
proboszcza złożyli dar na budowę 
kościoła. 

 12 maja 2017 roku uczniowie gimnazjum w Tręba-
czewie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Działo-
szynie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd 
zorganizowano przy współpracy z burmistrzem Miasta  
i Gminy Działoszyn w ramach realizacji innowacji pedago-
gicznej prowadzonej we wspomnianych placówkach. 
Uczestnicy wycieczki wraz z burmistrzem Rafałem Drabem 
zwiedzili Sejm RP, gdzie zobaczyli salę posiedzeo Senatu  
i Sejmu, hall główny, Salę Kolumnową, Korytarz Marszał-
kowski. Zainteresowanie wzbudziły historyczne już dziś 
laski marszałkowskie. Poruszenie wywołał widok tablicy 
upamiętniającej polityków, którzy zginęli podczas katastro-
fy lotniczej w 2010 roku. Następnie wycieczka udała się do 
Muzeum Fryderyka Chopina, które jest jednym z najnowo-
cześniejszych muzeów w Warszawie. Celem wycieczki było 
przede wszystkim kształcenie postaw patriotycznych i sza-
cunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 
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