IV Nepomucenalia
27 maja 2018 r. Parafialny Zespół Caritas zorganizował Jarmark Charytatywny, który
przyjął nazwę od drugiego patrona parafii, św. Jana Nepomucena. Dla uczestników przygotowano
wiele atrakcji. Rozrywkę muzyczną zapewniał Zespół Muzyczny „Credo”. Jego członkowie pod
kierunkiem Krzysztofa Palusińskiego przygotowali szeroką gamę piosenek z okazji Dnia Matki.
Wcześniej dzieci przygotowały laurki z dedykacjami dla swoich mam, odczytywane przed
piosenkami przez księdza Mariusza Adamczewskiego. Troszkę poważniej zabrzmiały utwory
wykonane przez zespół wokalny- instrumentalny z Osieka którego liderką jest Gabriela Szymczak.
W piknikowej atmosferze konsumowano grochówkę, którą ugotowała pani Maria Płóciennik ze
Straszkowa przy czynnym udziale członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszem Krupą na
czele, którzy później zajęli się jej dystrybucją. Produkty mięsne do zupy sponsorował Poseł na Sejm
RP Leszek Galemba, bułki którymi zagryzano zupę Marcin Jóźwiakowki. Ciasta upieczone zostały
przez: Annę Komorowską, Małgorzatę Wojciechowska, Elżbietę Russek, Jolantę Baranowską,
Agatę Olczak, Kamila Spławskiego i uczniów ZSRCKU w Kościelcu pod kierunkiem Jolanty
Fraszczyk-Frątczak. Pragnienie w ten upalny dzień zaspokoić można było ekologicznymi sokami z
gospodarstwa Grzegorza Fjałkowskiego, ich fundatora.
Swój program artystyczny zaprezentowała najmłodsza grupa Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”
pod kierunkiem instruktorki Anny Kucharskiej. Miłośników pląsów do nauki kroków tańca Zorba
i Hiszpanka poprowadziła Weronika Michaś, tancerka Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”.
Po raz kolejny rywalizowali ze sobą szachiści z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska”
pod czujnym okiem Jolanty i Dariusza Ostrowskich oraz Marty i Sebastiana Hanusków. Pani Anna
Zagozda i Liliana Anastaziak roztaczały opiekę nad dziećmi w kąciku plastycznym. Dzieci
wykonywały laurki dla mam i prace o dowolnej tematyce. Natomiast dzieciom buźki kolorowały
panie ze stoiska kosmetycznego znanej firmy. Panie katechetki: Marzena Elert i Gabriela Mikusik
pomagały w układaniu puzzli o tematyce religijnej. Stanowisko
gier zręcznościowych
zorganizował Mirosław Zagozda. Na pchlim targu można było kupić ciekawe książki, również o
tematyce religijnej, bibeloty, drobną biżuterię i płyty z nagraniami muzycznymi. Zbiórkę tych
rzeczy na potrzeby Parafialnego Zespołu Caritas przeprowadziła Harcerska Drużyna Wędrownicza
„Leśny Ogród” działająca w Internacie ZSRCKU w Kościelcu pod komendą Bogumiły
Cichomskiej oraz Arleta Radziemska z Zespołu Szkół. Dzięki życzliwości Wójta Gminy Kościelec
Dariusza Ostrowskiego, wice wójta Sylwestra Chęcińskiego i sekretarza Krzysztofa Nawrockiego
do dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas została oddana i przetransportowana kuchnia polowa i
kosze na śmieci. Wielkiej pomocy udzielili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach
Starych pod dowództwem Pawła Kujawy, którzy zajęli się przewiezieniem i rozstawieniem sprzętu
oraz pan Arkadiusz Olczak i jego syn Jakub, którzy rozwiesili banery ogłaszające imprezę.
Szczególne podziękowania Parafialny Zespół Caritas skierował pod adresem Księdza Proboszcza
Tomasza Jenera za wydrukowanie zaproszeń na jarmark dla parafian oraz laurek z okazji dnia matki
dla dzieci, zakupienie naczyń jednorazowych, załatwienie drobnych ale niezbędnych spraw
organizacyjnych, cenne rady i rozpropagowanie jarmarku w środowisku. Ksiądz wikariusz Mariusz
Adamczewski czytał życzenia dla mam wypisane na lurkach i zabawiał zgromadzonych rozmową.
IV Nepomucenalia zjednoczyły kościelecką parafię we wspólnym dziele, jakim było pozyskanie
środków na kolejne dzieła pomocowe. Widzów i chętnych do dobrej i kulturalnej zabawy nie
zabrakło. Imprezę należy uznać za udaną, tym bardziej, że uzyskano więcej dochodów niż w
poprzednich latach.

