
20 maja br. w sali konferencyjnej Urz´du Miasta odby∏a si´ VIII uroczysta sesja Rady Miejskiej,
podczas której ksi´dzu Pra∏atowi Grzegorzowi Antoniemu Karolakowi wr´czono tytu∏ „Honorowego
Obywatela Ciechocinka”.
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Ksiàdz Pra∏at Grzegorz Karolak
Honorowym Obywatelem Ciechocinka

Rada Parafialna oraz Rada Rycerzy Kolumba im.
Âw. Jana Paw∏a II, pismem z dnia 5 lutego 2015 r. wy-
stàpi∏a z inicjatywà uhonorowania tytu∏em „Honoro-
wego Obywatela Ciechocinka” ksi´dza Pra∏ata Grzego-
rza Karolaka - proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
w Ciechocinku, dziekana Dekanatu Nieszawskiego,
kanonika Kapitu∏y Katedralnej we W∏oc∏awku oraz ka-
pelana Rycerzy Kolumba za zas∏ugi dla Ciechocinka
i Jego mieszkaƒców. Stosownym pismem wniosek ten
popar∏o równie˝ Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka.

Kapitu∏a tytu∏u „Honorowego Obywatela Ciechocin-
ka” dwukrotnie spotka∏a si´, by szczegó∏owo zapoznaç
si´ ze z∏o˝onym wnioskiem i przeanalizowaç zasadnoÊç
nadania honorowego tytu∏u. Pierwsze posiedzenie od-
by∏o si´ 16 marca 2015 r., a drugie, podczas którego
podj´ta zosta∏a uchwa∏a Kapitu∏y, pozytywnie opiniu-
jàca wniosek, 11 maja br.

Podczas uroczystej sesji w swym wystàpieniu prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej Marcin Zajàczkowski przy-
bli˝y∏ sylwetk´ ksi´dza Pra∏ata oraz wymieni∏ jego za-
s∏ugi dla lokalnego Êrodowiska:

Praca kap∏aƒska ksi´dza Grzegorza Karolaka roz-
pocz´∏a si´ w Z∏oczewie ko∏o Sieradza, gdzie 25 maja
1980 r. objà∏ obowiàzki wikariusza, by po niespe∏na
pi´tnastu latach - 23 kwietnia 1995 r., dekretem ks.
biskupa Bronis∏awa D´bowskiego, zostaç proboszczem
w Ciechocinku. W ubieg∏ym miesiàcu min´∏o zatem
20 lat pracy w naszej parafii, a za kilka dni ksiàdz
proboszcz b´dzie obchodzi∏ 35-lecie pos∏ugi kap∏aƒ-
skiej. (…)

Ksiàdz proboszcz inicjowa∏ wiele przedsi´wzi´ç
charytatywnych, takich jak: pomoc ˝ywnoÊciowa dla
ubogich i pokrzywdzonych przez los oraz wsparcie
duchowe; pomoc chorym i cierpiàcym, a tak˝e pomoc
materialna i edukacyjna dzieciom i m∏odzie˝y z naj-
ubo˝szych rodzin. (…) Poza pracà duszpasterskà
i spo∏ecznà ksiàdz proboszcz okaza∏ si´ nieocenionym
gospodarzem swojej parafii, realizujàc liczne inwe-
stycje w koÊciele i jego otoczeniu oraz sprawnie zarzà-
dzajàc cmentarzem parafialnym. Kolejnym z na-
macalnych dzie∏ ksi´dza proboszcza, by∏a budowa
pomnika Êw. Jana Paw∏a II i Ofiar Katastrofy Smo-
leƒskiej. (…)

Przemówienie wyg∏osi∏ równie˝ uhonorowany
ksiàdz Pra∏at Grzegorz Karolak, który dzi´kowa∏ prze-
wodniczàcemu Wysokiej Rady Marcinowi Zajàczkow-
skiemu oraz radnym: Izabeli Kowackiej, Krzysztofowi
Czajce, Paw∏owi Kanasiowi, Jerzemu Sobierajskiemu,
W∏odzimierzowi S∏odowiczowi, Jerzemu Draheimowi

i Bartoszowi Ró˝aƒskiemu, którzy podj´li stosownà
uchwa∏´. S∏owa podzi´kowania proboszcz skierowa∏
równie˝ w stron´ burmistrza Ciechocinka Leszka
Dzier˝ewicza, Kapitu∏y Honorowych Odznaczeƒ Miasta,
Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka oraz Eugeniusza
Rakocy - Przewodniczàcego Rady Parafialnej i Wielkiego
Rycerza Rady Kolumba Âw. Jana Paw∏a II w Ciechocin-
ku, który wraz z cz∏onkami powy˝szych gremiów z∏o˝y∏
wniosek o uhonorowanie ksi´dza Pra∏ata poparty pod-
pisami mieszkaƒców.

Proboszcz przyjà∏ wiele gratulacji od zebranych
goÊci. Z kolei o godzinie 16.00 w ciechociƒskiej para-
fii odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta koncelebrowana
przez J.E. ksi´dza -Biskupa Wies∏awa Meringa - Pasterza
Diecezji W∏oc∏awskiej. Homili´ wyg∏osi∏ ks. pra∏at dr
Dariusz Kaliƒski ze Zduƒskiej Woli, który tak wypowie-
dzia∏ si´ na temat proboszcza Karolaka: Podczas ostat-
niego 20-lecia pracy w Ciechocinku stara∏ si´ prowa-
dziç duszpasterstwo otwarte na wszystkich ludzi:
najpierw w∏asnych parafian, póêniej przybywajàcych
goÊci. Mo˝na powiedzieç, ˝e nale˝y do nielicznych
duchownych w Polsce, którym zale˝y wy∏àcznie na
dobru drugiego cz∏owieka, koÊcio∏a - a nie na dobru
w∏asnym. Naczelnà cechà Jubilata jest ogromna
skromnoÊç osobista, wielka inteligencja emocjonalna
i wrodzona dobroç serca.


