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– Kiedy zostałem 
powiadomiony, 
że dostanę medal, 
pomyślałem sobie: 
„Dobry Boże, Ty masz 
poczucie humoru! Ani 
ze mnie aktor, ani 
muzyk, ani malarz, 
już nie wspomnę 
o śpiewie i tańcu” 
– mówił ks. Henryk 
Linarcik.

W sobotę 5 marca w  kościele 
pa ra f ia lny m w  R zecz y-

cy po  uroczystej Mszy świętej 
ks.  Henryk Linarcik otrzymał 
medal „Zasłużony dla kultury pol-
skiej”, przyznany przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
Odznaczenie wręczył proboszczowi 
Marek Kaźmierczyk, wójt gminy. 
W uroczystości wzięli udział m.in. 
Stanisław Witaszczyk, poseł RP,  

a  także przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego w  Łodzi, powia-
tu tomaszowskiego, radni gminy 
Rzeczyca, dyrektorzy szkół, para-
fianie i goście. Nie zawiedli także 
zaprzyjaźnieni z parafią księża ma-
rianie i ks. Paweł Śmigiel z Konina. 
Przyznanego medalu gratulowali 
wierszem uczniowie. Nie pominęli 
w nim remontów kościołów, o jakie 
w parafiach zabiegał ks. Linarcik. 
Na nowo przywołano także wysta-

wiane w Rzeczycy spektakle w re-
żyserii Mikołaja Grabowskiego.

Wyjątkową oprawę uroczystości 
nadał występ Anny Cymmerman, 
solistki Teatru Wielkiego w Łodzi, 
która – składając gratulacje – powie-
działa, że gdyby tego dnia nie mogła 
być w Rzeczycy, byłaby bardzo roz-
żalona. Podczas koncertu ks. Henryk 
Linarcik wykonał z solistką jedną 
z pieśni, czym zaprzeczył, że nie po-
trafi śpiewać. as

Ciasto z intencją

P rzez całą niedzielę harcerki 
i harcerze z SHK „Zawisza” FSE 

we wszystkich rawskich parafiach 
rozprowadzali upieczone przez siebie 
ciasta. Dochód z akcji zostanie prze-
znaczony na  wyjazd do  Madrytu, 
gdzie mają się odbyć Światowe Dni 
Młodzieży. Zawiszacy – jak zwykle 
– pojadą tam nie tylko jako uczest-
nicy, ale także jako wolontariusze. 
Tydzień przed tym wydarzeniem 
będą też pielgrzymować do Santiago 
de Compostela, gdzie przed grobem 
św. Jakuba Apostoła będą się modlić 
w intencjach parafian. Oba wyjazdy 
są nie tyko dużym przedsięwzięciem 
logistycznym, ale i finansowym, dla-
tego harcerze zwrócili się o pomoc 
do parafian. – Zainteresowanie akcją 
przerosło nasze oczekiwania – mówi 
Anna Dudek. – Parafianie okazali się 
bardzo hojni. Ciasta rozchodziły się 
jak ciepłe bułeczki. wb
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Rawa Mazowiecka, 6 marca. Zawiszacy przed kościołami rozprowadzali ciastka i spisywali 
intencje, w których będą się modlić przed grobem św. Jakuba
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Na uroczystość wręczenia medalu z koncertem przyjechała solistka 
Anna Cymmerman

P odobno ojciec 
rozmawia z synem 

ledwie 7 minut 
dziennie i lepiej niż 
na wychowywaniu dzieci 
zna się na samochodach. 
Na szczęście duszpasterz 
ks. Grzegorz Gołąb 
zauważa poprawę, 
zwłaszcza wśród młodych. 
Według niego, coraz 
częściej ojcowie biorą 
urlop tacierzyński 
i nie boją się rozmawiać 
z... brzuchami żon. Okazją 
do rozmawiania na temat 
ojcostwa będzie na pewno 
VI Sympozjum „Dar Życia”. 
O swoim doświadczeniu 
bycia ojcem powie znany 
i lubiany dziennikarz 
Krzysztof Ziemiec. Jak 
co roku przyjedzie też 
były marszałek Sejmu 
Marek Jurek. Więcej 
na temat sympozjum 
piszemy na s. III.

Odznaczony za działalność na rzecz kultury

Proboszcz na medal


