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Pomoglismy Michalowi

Ameryko

Koncert
w Straszynie
"Odrobina dobra, okazana dru
giemu czlowiekowi, lepsza jest nii
cala milosc do ludzkosci"
- to motto prawdziwego wy
darzenia kulturalnego jakie
mialo miej sce 24 czerwca br.
w sali Domu Rekolekcyjnego

jestesmy z Tob q!
Masakra, jakiej dokonali arab
scy terrorysci na Mannhatanie,
stanowi wypowiedzenie wojny
calej zachodniej cywilizacji.
Dla nich to "swiC(ta wojna",
dla nas akt bezsensownej, bar
barzynskiej przemocy, wscie
klej nienawisci i pogardy dla
zycia ludzkiego w imiC( AlIa
cha o W tych trudnych chwi
lach musimy bye solidarni
z narodem amerykanskim.
W czasie stanu wojennego to
on okazal nam wiele wsp6!
czucia i pomocy. TakZe dziC(ki
temu jestesm y teraz panstwem
wolnym i demokratycznym 
red.
czlonkiem NATO.

na zanik miC(sni 13-letniego
Micha!a Pasko z Arciszewa.
Zaproszono wiele znakomito
sci ze swiata polityki i biznesu.
Honorowymi gosemi byli:
lego Ekselencja ks. Abp Ta
deusz Godowski - metropoli
Michala Pasko , kt6ry wraz
z mam'l obecny by! na sali.
NastC(pnie zabra! glos Ks. Abp
Tadeusz Goclowski wyrazaj'lc
cieplymi slow ami swoje uzna
dokoftczenie na SIr. 3

Autoryzowany Dystrybutor Oleju Opa.owego
w Straszynie - goscinnie uzy
czonej przez jego dyrektora
ks. Ryszarda Bugajskiego.
Stowarzyszenie "Dolina Ra
duni" zorganizowa!o koncert
charytatywnyna rzecz chorego

ta gdanski, lacek Karnowski 
prezydent Sopotu, Aleksan
der Hall - poser na Sejm RP
z matzonk'l oraz pani Elzbieta
Ptazynska - ma!zonka mar
sza!k a Sejm u RP. PrzybyJi
rowniez: Janusz Wr6bel - wi
cestarosta powiatu, Ryszard
Swilski - przewodnicz'lcy Ra
dy Powiatu Gdanskiego, Mag
dalena Kotodziejczak - prezes
spoidzieini Rotmanka, An
drzej Baumgart - soltys wsi
Straszyn oraz liczna reprezen
tacja miejscowego biznesu. Nie
zabrakio r6wniez przedstawi
cieli medi6w z "Dziennika Bal
tyckiego" i "Radia Plus " .
Koncert otworzy! prezes stow.
"Dolina Raduni " - Ireneusz
Tybel. Witaj'lc wszystkich,
przedstawil cel koncertu oraz
bohatera tego wydarzenia -
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80 -176 Gdansk - Kielpine
ul. SzczElsliwa 56
tel. 058/ 302 00 21-22
Przedstawiciel:
tel. korn . 0 607 0 4 1 4 99

Zam6wienia calodobowo
tel. kom. 0 607 070 07
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