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MARCIN WÓJCIK
redaktor wydania

Drogi Krzyżowe, krzyże, obrazy i rzeźby Chrystusa 
cierpiącego można już oglądać w łowickim muzeum. 
Od 8 marca czynna jest tu wystawa pt. „Passio 
Domini Nostri Jesu Christi w sztuce dawnej 
i współczesnej”.

Ekspozycja ma niebagatelne walory arty-
styczne i poznawcze. Obok wiekowych dzieł, 
często anonimowych twórców, pokazane są 
współczesne ujęcia tematu ukrzyżowania, 
stworzone przez tak wybitnych artystów jak 
Maria Kubiak, Gustaw Zemła, Jacek Sempoliń-
ski. Jest to wreszcie niepowtarzalna okazja do 
zapoznania się z dziełami bardzo często ukry-
tymi przed oczami szerokiej publiczności – w 
skarbcu bazyliki katedralnej, za kratami klau-
zurowych klasztorów.

– Chcieliśmy, aby wystawa odbyła się właś-
nie teraz – w okresie Wielkiego Postu – zdra-
dza Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor muze-
um w Łowiczu. – Dzięki objęciu nad nią patro-
natu przez bp. Andrzeja F. Dziubę, zarządcy koś-
ciołów i klasztorów chętnie wypożyczali 
nam eksponaty.

Ekspozycja prezentująca blisko 90 
obiektów ze zbiorów muzeum w Łowi-
czu i kościołów diecezji łowickiej czynna 
będzie do 20 kwietnia br.

– Mam nadzieję, że nasza wysta-
wa, wpisująca się w okres wielkopost-

ny oraz wielkanocny, dostarczy wielu 
ważnych przeżyć, a dzięki zgromadzo-
nym dziełom sztuki wnętrza muzealne 
będą dla zwiedzających miejscem sku-
pienia i refleksji – dodaje dyrektor mu-
zeum. – Zachęcam do jej zwiedzania 
grupy parafialne. BOF
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Marzena 
Kozanecka-
-Zwierz zachęca 
do zwiedzania 
interesującej 
wystawy

Rekolekcje w muzeum?

Pasja na Wielki Post
Autor artykułu o Kołach 

Gospodyń Wiejskich 
przekonuje, że nie można 
ich dzisiaj lekceważyć. I 
trudno się z nim nie zgo-
dzić, śledząc zaangażowanie 
gospodyń w życie kulturalne 
wielu gmin i wiosek. W sa-
mym tylko rejonie łowickim 
i skierniewickim funkcjonu-
je łącznie ponad 380 kół, w 
których angażuje się około 
8 tys. gospodyń. Więcej o 
potężnym „ruchu” kobiet, 
nie tylko z okazji dnia ko-
biet, piszemy na str. VI.  
Kilka stron wcześniej bp 
Andrzej F. Dziuba mówi o 
wielkopostnych nabożeń-
stwach oraz o potrzebie cią-
głego nawracania się świe-
ckich, duchownych, a nawet 
biskupów.   

ZA TYDZIEŃ
  Relacja z UROCZYSTOŚCI 

W RADZIWIŁŁOWIE 
  O „ZAGŁĘBIU ŚWIĘTYCH” 
  Diakoni na PRAKTYKACH 

Są uroczystości w życiu człowieka, któ-
re mają swój określony ceremoniał. 

Wiadomo jak się zachować, co powie-
dzieć, komu dać kwiaty. Ale w jaki spo-
sób uczcić 100-lecie kościoła parafialne-
go? Mieszkańcy pewnej parafii od roku za-
stanawiają się, co by tu zrobić dla swoje-
go kościoła, choć trzeba przyznać, że zro-
bili już bardzo wiele. Mimo to ciągle wyda-
je im się, że mogliby zrobić jeszcze więcej; 

tak myśli pani Stanisława 
Garnecka, która postano-
wiła do wakacji wyczyś-
cić ryżową szczotką dol-
ną część murów świą-
tyni zbudowaną z pia-
skowca. O historii koś-
cioła św. Antoniego z 
Padwy w Radziwiłłowie 
Mazowieckim piszemy 
na str. IV i V.  
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URODZINY KOŚCIOŁA

Gorliwość 
parafian 
z Radziwiłłowa 
jest godna 
podziwu. 
Na zdjęciu 
Stanisława 
Garnecka 
czyści elewację 
stuletniej 
świątyni
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Więcej pawilonów – mniejszy tłok

Miasto skuteczniejsze od powiatu

GARBALIN. O 187 miejsc 
dla skazanych powiększył się 
stan posiadania służby wię-
ziennej dzięki oddaniu do 
użytku nowego pawilonu w 
Zakładzie Karnym w Garbalinie 
pod Łęczycą. Uroczyste prze-
kazanie pawilonu nastąpi-
ło w czwartek 28 lutego w 
obecności przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwości z gen. 
Jackiem Pomiankiewiczem – 

dyrektorem generalnym Służby 
Więziennej na czele, samo-
rządowcami z wicewojewodą 
łódzkim Krystyną Ozgą, pra-
cownikami prokuratury, po-
licjantami itp. Nowy pawilon 
zbudowany został od podstaw 
zaledwie w rok i dwa miesiące. 
Osadzeni w nim zostaną głów-
nie więźniowie z innych ZK z 
centralnej Polski, gdzie panuje 
przepełnienie.

Fordem szybciej do wypadku
BIAŁA RAWSKA. O dwa śred-
nie wozy bojowe wzbogacili się 
strażacy z gminy Biała Rawska.  
Uroczyste przekazanie samocho-
dów marki Ford Transit 260 s od-
było się 25 lutego. 
Są to wozy wyposażone w tzw. 
linie szybkiego natarcia. Dzięki 
nim strażacy powinni szybciej 
niż dotychczas być na miej-
scu nieszczęśliwych zdarzeń. 
Samochody kosztowały w su-
mie 166 tys. zł. Zakupione zo-
stały z pieniędzy z budżetu gmi-
ny oraz dotacji w kwocie 66 tys. 

zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Zgodnie z de-
cyzją Zarządu Gminnego OSP 
wozy strażackie otrzymają OSP 
Rosławowice i OSP Teresin.

ŁOWICZ. Reprezentacja mia-
sta Łowicza była triumfatorem 
II Turnieju Samorządowców 
Województwa Łódzkiego w halo-
wej piłce nożnej. W rozegranych 
w sobotę 1 marca w tutejszej hali 
sportowej zawodach uczestniczy-
ło 9 drużyn podzielonych na dwie 

grupy. W meczu finałowym ze-
spół pod szyldem Urząd Miejski w 
Łowiczu pokonał Powiat Łowicki 
1:0. W meczu o trzecie miejsce 
Państwowa Straż Rybacka zwycię-
żyła z UM Kutno 2:1. Dla wszyst-
kich drużyn przewidziano pucha-
ry i upominki.

Z muzyką od zerówki

MSZCZONÓW. „Spotkania z 
muzyką” to cykl zajęć  dla 
uczniów klas zerowych, ja-
kie odbywały się w lutym w 
Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. W warsztatach wzię-
ły udział trzy klasy zero-
we z mszczonowskiej Szkoły 
Podstawowej. Każda z klas wy-
bierała dla siebie jedną  znaną  
piosenkę, której dzieci uczy-
ły się śpiewać. Później pracow-
nicy MOK-u snuli gawędę  na 
temat historii związanej z tą 
piosenką, a także pokazywa-
li, w jaki sposób gra się ją na 

akordeonie. Klasa 0a, której 
wychowawczynią jest Danuta 
Piątkowska, poznała harcer-
ską piosenkę „Płonie ognisko 
w lesie”, klasa 0b Małgorzaty 
Szwagrzyk śpiewała „Przybyli 
ułani”, a klasa 0c Jolanty 
Urbaniak – „Płynie Wisła…”. 
Ponadto maluchy zwiedzały 
MOK: Małą Galerię, salę  kino-
wą i projektornię, sale prób ta-
necznych oraz „obowiązkowo” 
jeździły windą. 
Zerówka z Przedszkola 
Miejskiego odwiedzi MOK w 
marcu.

Rzetelny, ciekawy, wiarygodny
DIECEZJA. W mi-
nioną niedzielę w 
kościołach diece-
zji łowickiej zosta-
ła odczytana zachę-
ta bp. Andrzeja 
F. Dziuby, w któ-
rej proponuje 
wiernym „Gościa 
Niedzielnego” ja-
ko pismo rzetelne, 
ciekawe i wiary-
godne. W ogłosze-
niu między inny-
mi czytamy: „»Gość 
Niedzielny« podej-
muje szereg tema-
tów związanych z 
życiem religijnym i 
społecznym Kościoła 
w naszej diecezji, w 
Polsce i w świecie. 
Często podejmuje na swoich ła-
mach obronę wartości chrześ-

cijańskich, zwłasz-
cza wtedy, gdy 
chodzi o obronę 
rodziny i życia nie-
narodzonego. (…) 

O poziomie ga-
zety świadczy 
uznanie na pol-
skim rynku pra-
sy. Niedawno 
n i e z a l e ż n y 
ośrodek wy-
mienił »Gościa« 
jako jednego z 
czterech naj-
bardziej po-
czytnych ty-
godników w 
Polsce”.
Za uznanie i 
dobre słowo 

biskupowi Andrzejowi Dziubie 
serdecznie dziękujemy – redak-
cja „Gościa Niedzielnego”.

Sześciolatki z zainteresowaniem zwiedzały MOK

godne. W ogłosze-
niu między inny-
mi czytamy: „»Gość 
Niedzielny« podej-
muje szereg tema-
tów związanych z 
życiem religijnym i 
społecznym Kościoła 
w naszej diecezji, w 
Polsce i w świecie. 

O poziomie ga-
zety świadczy 
uznanie na pol-
skim rynku pra-
sy. Niedawno 
n i e z a l e ż n y 
ośrodek wy-
mienił »Gościa« 
jako jednego z 
czterech naj-
bardziej po-
czytnych ty-
godników w 
Polsce”.
Za uznanie i 
dobre słowo 

biskupowi Andrzejowi Dziubie 

Najlepsze drużyny z pucharami i organizatorami turnieju

Wozy przekazał strażakom 
burmistrz Białej Rawskiej Bogdan 
Pietrzak
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Rozmowa na Wielki Post  

Zawsze mamy szansę 
– Chyba nikt nie może na serio powiedzieć,  
że nie potrzebuje nawrócenia – mówi  
w rozmowie z Marcinem Wójcikiem biskup 
łowicki Andrzej F. Dziuba.

MARCIN WÓJCIK: Wielki Post to czas nawra-
cania się, o czym pisze Ksiądz Biskup w 
liście do diecezjan. Czy biskupi również 
muszą się nawracać? Czasami dla wier-
nych brzmi to zaskakująco.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA: – Chrystusowe we-
zwanie „nawracajcie się” dotyczy każdego 
ochrzczonego. Mnie też posypano głowę 
popiołem. Przecież w sakramencie chrztu 
św. zapoczątkowała się w każdym z nas 
szczególna bliskość z Bogiem, Jego wielkie 
zaufanie i miłość. Niestety, w swych słaboś-
ciach, egoizmie i pysze wielokrotnie zawo-
dzimy, a zatem potrzebujemy nawrócenia i 
pojednania, zarówno świeccy, jak i biskupi, 
zarówno kapłani, jak i siostry zakonne. Na-
wracanie się wpisane jest w życie każdego 
człowieka wiary, niezależnie od tego, jakie 
jest jego powołanie lub jaką spełnia funkcję 
w Kościele czy życiu świeckim – a więc doty-
czy także biskupa. Nawrócenie to ciągłe od-
krywanie na nowo obrazu Boga w sobie sa-
mym i jednocześnie obowiązek troski o Nie-
go przez prawdę, dobro i wolność. Chyba 
nikt nie może na serio powiedzieć, że nie 
potrzebuje nawrócenia. Ja to samo muszę 
powiedzieć, w przeciwnym razie byłbym za-
przeczeniem siebie samego.

Czy Ksiądz Biskup ma stałego spowiedni-
ka i czy powinien go mieć każdy katolik?

 – Skoro mowa o nawróceniu, to oczy-
wistą dalszą drogą winien być sakrament 
pokuty i pojednania, a więc szczególny 
dar jednania z Bogiem, ludźmi i sobą sa-
mym, dany i zarazem zadany Kościołowi. 
To wyjątkowy znak Bożego miłosierdzia, a 
więc owej miłości przebaczającej, spełnia-

ny z mandatu samego Chrystusa. 
Ideałem w tej drodze nawrócenia 
jest korzystanie z pomocy stałego 
spowiednika, który niekiedy mo-
że stać się nawet kierownikiem 
duchowym. Cieszę się tym darem 
i chciałbym, aby każdy miał taką 
możliwość, taką łaskę.

O czym Księdzu Biskupowi trudniej mó-
wić na ambonie – o męce i śmierci Chry-
stusa czy o Jego zmartwychwstaniu?

– W przepowiadaniu ewangelizacyjnym 
elementy całego paschalnego misterium są 
szczególnie często obecne, gdyż ono prze-
cież stanowi centrum posłannictwa Koś-
cioła. Ich wewnętrzna więź, a zwłaszcza 
męki i śmierci Zbawiciela oraz tajemnicy 
zmartwychwstania, wskazuje, że wymaga-
ją się wzajemnie, w przeciwnym bowiem 
razie niemożliwe jest ich rozumienie. Jed-
nak trudniej mówić o męce i śmierci, je-
śli nie traktuje się ich tylko w czysto ludz-
kim wymiarze owego dramatu szczególne-
go doświadczenia cierpienia. Zatem znów 

musi tu wrócić ich ukierunkowanie 
ku zmartwychwstaniu, gdyż tylko 
wówczas mają autentyczny i peł-
ny sens. Chętniej mówię o zmar-
twychwstaniu, ale zazwyczaj jest 
to jednak w środowisku owego Pa-
na, doświadczonego bólem i cier-
pieniem, owego Baranka prowa-
dzonego na skazanie.

Ulubione wielkopostne nabożeństwo Bi-
skupa łowickiego to...?

– W czasie Wielkiego Postu nie spra-
wuję sam nabożeństw, ale uczestniczę w 
Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach, 
udając się za każdym razem do innej pa-
rafii. W tym roku modliłem się m.in. w Ło-
wiczu, Bolimowie i Kutnie. Jest to dla mnie 
dar wspólnotowej modlitwy oraz spotka-
nie z wiernymi w tym szczególnym czasie. 
Mogę posłuchać interesujących rozważań 
oraz bardzo poruszających i ciekawych 
modlitw. Poznaję również pewne miejsco-
we zwyczaje, które niekiedy mają bardzo 
długą i piękną tradycję. MARCIN WÓJCIK 

Biskupi też 
potrzebują 
nawrócenia 
– twierdzi 
ordynariusz 
łowicki Andrzej 
F. Dziuba
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100-lecie kościoła św. A ntoniego z Padwy w Radziwiłłowie Mazowieckim 

Wiek, który zobowiązuje

Wierni z parafii 
św. Antoniego 
w Radziwiłłowie 
M a z o w i e c k i m , 

czując doniosłość okrągłej 
rocznicy swojego kościo-
ła, chcieli pozostawić trwa-
ły ślad dla kolejnych 
pokoleń. Dlatego nie-
wielkiej wspólnocie w 
krótkim czasie udało 
się wiele zrobić, za-
równo w wymiarze du-
chowym, jak i mate-
rialnym. Wybudowano 
bramę, zakupiono 

nowe krzesła do prezbiterium, 
i zainstalowano dwa reflekto-
ry oświetlające piękny kościół. 
Wszyscy – od najmłodszych do 
najstarszych – chcieli cokol-
wiek zrobić, by mieć udział w 
historii – tej, co minęła, i tej, 
która się tworzy. 

Kościół wczoraj... 
Świątynia w Radziwiłłowie 

była budowana w latach 1905 
– 1907. Ufundował ją hrabia 
Feliks Sobański z Guzowa wraz 
z żoną Emilią. Sobańscy by-

li właścicielami licz-
nych posiadłości ziem-
skich, folwarków, la-
sów, przetwórni, go-
rzelni, a także znanej 
w owych czasach Cu-
krowni Guzów. 

Murowany z cegły 
kościół, jednonawo-

wy, w stylu neogotyckim, wybu-
dowany został w południowej 
części Radziwiłłowa. Szybko po-
wierzono go trosce Zgromadze-
nia Księży Zmartwychwstańców, 
a 29 listopada 1922 r. kard. A. Ka-
kowski erygował parafię św. An-
toniego z Padwy w Radziwiłło-
wie Mazowieckim, wówczas była 
to archidiecezja warszawska, te-
raz diecezja łowicka. 

...i dziś 
Obecnie wspólnota para-

fialna liczy ponad 2500 wier-
nych i od samego początku 
duszpasterstwem zajmują się 
tu księża zmartwychwstańcy. 
Do parafii należy kilka 

miejscowości: Bartniki, Radzi-
wiłłów, Grabina, Zabudziska i 
Grabie.

Dla Zofii Majkrzak kościół 
w Radziwiłłowie ma szczególne 
znaczenie. Tu została ochrzczo-
na, przyjęła Komunię św. i sa-
krament bierzmowania. W tym 
kościele powiedziała sakramen-
talne „tak” swojemu mężowi. – 
Tęsknię za moim kościołem, kie-
dy z powodu wyjazdów uczest-
niczę w niedzielnej Mszy św. w 
innej świątyni – mówi. – Archi-
tektura świątyni stwarza dobry 
klimat do modlitwy, o co trud-
no w niektórych współczesnych 
kościołach – podkreśla ks. pro-

Kwiaty zwiędną, 
a płomienie świeczek 

wreszcie zgasną. Co zatem 
ofiarować kościołowi, 

w którym od stu 
lat odprawiane 

są Msze święte? 

tekst
MARCIN WÓJCIK

krótkim czasie udało 
się wiele zrobić, za-
równo w wymiarze du-
chowym, jak i mate-

sów, przetwórni, go-
rzelni, a także znanej 
w owych czasach Cu-

Do parafii należy kilka 
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rialnym. Wybudowano 
bramę, zakupiono 
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Przedstawiciele 
parafii 
z Radziwiłłowa 
M. na Jasnej 
Górze. Zdjęcie 
pochodzi 
sprzed II wojny 
światowej
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100-lecie kościoła św. A ntoniego z Padwy w Radziwiłłowie Mazowieckim 

Wiek, który zobowiązuje

boszcz Grzegorz Żurek 
ze Zgromadzenia Księ-
ży Zmartwychwstań-
ców, który przyjechał 
do Radziwiłłowa z Po-
znania w styczniu ze-
szłego roku. Zofia Maj-
krzak ma w kościele swoje ulu-
bione miejsce – piątą ławkę po 
zewnętrznej stronie. – Myślę, 
że większość parafian 
– zwłaszcza starszych – 
ma swoją ławkę, takie 
ulubione miejsce, niby 
zarezerwowane. Od ra-
zu widać, jeśli kogoś 
nie ma, zwłaszcza na 

porannej Mszy w nie-
dzielę.  Długo też miej-
sce jest puste, gdy ktoś 
odchodzi do wieczno-
ści. 

Parafia świętuje
Obchody 100-lecia świąty-

ni rozpoczęły się 14 paździer-
nika 2007 roku. Zwień-
czenie stanowi uroczy-
sta Msza św. celebro-
wana 9 marca przez bi-
skupa łowickiego An-
drzeja F. Dziubę. Uro-
czystość została połą-

czona z wizytacją ka-
noniczną biskupa ordy-
nariusza. Poprzedziły 
ją misje święte, które 
trwały w parafii od 23 
lutego do 2 marca. 

Pod koniec zeszłego roku 
w porozumieniu z łowicką cen-
tralą „Caritas” w Radziwiłłowie 
jako żywe wotum powstała pa-
rafialna grupa „Caritas”. Liczy 
9 osób, a jej prezesem jest Zo-
fia Majkrzak. – Zaangażowanie 
w pomoc biednym to moje du-
chowe miejsce we wspólnocie 
wiernych – zaznacza pani Zo-
fia. – Wielu parafian jest blisko 
kościoła. Angażują się w róż-
ne prace i akcje, tak jak teraz z 
racji 100-lecia. Przychodzą do 
proboszcza i pytają, co mogli-
by zrobić – zapewnia.

 – Pani Stanisława Garnecka 
ma ponad 70 lat i mimo swoje-
go wieku zdeklarowała się wy-
czyścić piaskowiec na koście-
le do końca lata. Piecze też cia-
sto na 9 mar-
ca. Nie wiem, 
skąd ona ma 
w sobie tyle 
siły – dziwi się 
ks. proboszcz. 
– Bardzo moc-
no w uroczy-
stość włącza-

ją się władze gminy, z 
wójtem Michałem Sta-
niakiem na czele. Na-
leży podkreślić, że nie 
jest to tylko zaangażo-
wanie od święta.

Ks. Grzegorz Żurek chciał-
by, aby coraz więcej wiernych 
angażowało się w grupy mod-
litewne, które już istnieją przy 
parafii i które jeszcze będą po-
wstawały. W końcu rozmodlo-
na parafia to gwarancja dłu-
gowieczności dla każdego z 
osobna i dla całej wspólno-
ty.  To również gwarancja, że 
przez następne sto lat kościół 
nie będzie świecił pustkami, 
wszystkie ławki będą zarezer-
wowane, a puste miejsca szyb-
ko się zapełnią. 
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Ks. proboszcz 
Grzegorz Żurek 
otwiera stuletnie 
drzwi kościoła

Zofia Majkrzak 
od dzieciństwa 
związana jest 
kościołem  
w Radziwiłłowie

Kościół 
zbudowano 
według projektu 
Teodora 
Talowskiego
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Od słowa do słowa

KONCERT ŻYCZEŃ
W 1842 roku
wydano po raz
pierwszy „Mar-
twe dusze” 
Mikołaja Gogola. 
Groteskowy bo-
hater powieści Paweł 
Iwanowicz Cziczikow robi 
złote interesy dzięki kłam-
stwu. Jego taktyka jest nie-
zmiernie prosta, mówi in-
nym to, czego oczekują, 
co przyniesie im przyjem-
ność i poczucie satysfakcji. 
Metoda sprawdzona od wie-
ków nie straciła nic ze swej 
skuteczności. Współczesny 
koncert życzeń święci 
triumfy; nieważne, czy ży-
czenia dotyczą rozmaitych 
gabinetów, czy fantastycz-
nej przyszłości, ważne, że-
by mieć dobre samopoczu-
cie. Gwarantuje je przeka-
zanie informacji przez środ-
ki społecznego przekazu, bo 
przecież „powiedzieli w te-
lewizji, w radiu, w gazecie 
napisali...”. Jakiś czas temu 
pokazano „rzecznika praw 
ucznia”, który ogłosił, że nie 
należy zadawać dzieciom i 
młodzieży prac domowych. 
Dzisiaj wielu nauczycieli ze 
zdziwieniem słyszy od swo-
ich podopiecznych, że za-
bieranie im czasu po lek-
cjach na naukę jest bezpra-
wiem. Nie pomogą tłuma-
czenia, nie uspokoi stwier-
dzenie, że młodzież żyje w 
wirtualnym świecie kompu-
terów i ma dziwne wyma-
gania. Absurdalne życzenia 
i próby ucieczki od rzeczy-
wistości znajdą zawsze gru-
pę zwolenników niezależnie 
od długości ich życia.
Jeśli jeszcze nie zapomnieli-
śmy wezwania „Gorzkie ża-
le, przybywajcie, serca nasze 
przenikajcie...”, to jest szan-
sa na powrót do rzeczywi-
stości. Nie łudźmy się, ona 
jest lepsza niż najprzyjem-
niejsze marzenia, bo doty-
czy nas i w niej mamy swoje 
prawdziwe „ja”, chyba że za-
dowoli smutne skazanie się 
na życie życzeniami.

KS. JERZY SWĘDROWSKI

Moneta dla historycznego miasta

Złoty Łowicz
Łowicz doczekał się swojej monety. 
W piątek 7 marca Narodowy 
Bank Polski wprowadził do obiegu 
złotą monetę o nominale 2 zł, 
upamiętniającą stolicę naszej 
diecezji. 

We wrześniu 2005 r. rozpo-
czął emisję serii monet „Histo-
ryczne miasta w Polsce”. Uka-
zały się już złote krążki z wi-
zerunkami m.in.  Bielska-Bia-
łej, Bochni, Gniezna, Kalisza, 
Płocka, Sandomierza. Każdy z 
nich, choć wykonany jest ze 
stopu złota Nordic Gold, w 
urzędowych punktach sprze-
daży dostępny jest po cenie 
nominalnej, czyli za 2 złote. 
NBP przygotował ponad mi-
lion łowickich monet.

Jak dowiadujemy się z ko-
munikatu NBP, komisja histo-

ryków przy wyborze 
miast uwzględniała 
następujące kryte-
ria: przynajmniej 
500-letnia trady-
cja posiadania sa-
morządów; istotne 
znaczenie w dzie-
jach Polski, znacz-
ny wkład w zasób jej 
kultury; ważna ro-
la w strukturach 
administracyjnych 
kraju.

Awers mone-
ty zawiera wizeru-
nek orła, napis 2 zł 
i Rzeczpospolita Pol-
ska oraz oznaczenie roku 
emisji – 2008. Poniżej orła sty-
lizowany fragment muru miej-
skiego z blankami oraz bramą 
o rozwartych wrotach, z unie-
sioną kratą w prześwicie. Pod 
lewą nogą orła znak mennicy. 

Na rewersie umiesz-
czono wizerunek 
ratusza w Łowi-
czu w otoczeniu 
drzew. U dołu sty-
lizowany wizeru-
nek fragmentu wy-

cinanki łowickiej. U 
góry półkolem napis: 
Łowicz.

Toczenie mode-
lu monety ponad-
naturalnych roz-
miarów oraz de-
gustacja tortu w 

kształcie monety 
to tylko niektóre – 

najbardziej intrygują-
ce – punkty uroczysto-

ści, która odbyła się w Łowiczu 
w związku z emisją monet. W 
programie przewidziano jesz-
cze m.in. referat historyka, wy-
stępy, konkursy plastyczne. 

JAC

Wiejskie gospodynie dobre na wszystko

Żeby nie było jak w blokowisku
Kół Gospodyń Wiejskich nie 
można lekceważyć! To one 
decydują o obliczu naszych wsi, 
i basta!

Niejeden mieszczuch na sa-
mą nazwę KGW uśmiechnie się 
z pobłażaniem. Niesłusznie. 
KGW istnieją od półtora wieku i 
nic nie wskazuje, żeby ta forma 
działalności się przeżyła. Prze-
ciwnie!

– W naszej wsi kiedyś było 
koło, ale od dawna nie działało. 
Skrzyknęłyśmy się z innymi pa-
niami i od pięciu lat znowu je u 
siebie mamy – opowiada Beata 
Rokicka, przewodnicząca koła w 
Zielkowicach pod Łowiczem.

 Tworzy je obecnie 18 gospo-
dyń w wieku od 30 do 75 lat.

Kół niedawno powstałych 
jest sporo, jeszcze więcej dzia-
łających bez przerwy. Efekt? W 
samym rejonie łowickim (obej-
mującym mniej więcej dawne 
woj. skierniewickie) funkcjonu-
je obecnie ponad 380 kół, sku-

piających około 8 tysięcy ko-
biet. I koła te nie istnieją tylko 
na papierze. Podobnie jak ich 
babki, współczesne społecznicz-
ki prowadzą w swoich 
wsiach działalność kul-
turalną i oświatową: 
organizują wycieczki, 
imprezy gminne i po-
wiatowe, a także pa-
rafialne. 

Co decyduje o ich 
atrakcyjności?

– Najważniejsze za-
dania koła? – zastana-
wia się Beata Rokicka. 

– Moim zdaniem, integracja. W 
pewnym momencie na wsiach 
zaczęło robić się jak w blokowi-
skach, ludzie nie mieli dla siebie 

czasu. Poza tym wielu 
dawnych mieszkańców 
emigrowało do miast, 
a na ich miejsce spro-
wadzili się inni. Teraz, 
po tych kilku latach, 
wręcz się przyjaźnimy 
i nie wyobrażamy so-
bie na przykład imie-
nin innych niż urzą-
dzane wspólnie.

BOF

Gospodynie 
z Kocierzewa 
Południowego pod 
Łowiczem słyną 
z wyśmienitej 
kuchni. 
Ich kulinaria 
na różnych 
konkursach 
wielokrotnie 
zdobywały 
medale i nagrody
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jach Polski, znacz-

Na rewersie umiesz-
czono wizerunek 

cinanki łowickiej. U 
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jach Polski, znacz-
ny wkład w zasób jej 

i Rzeczpospolita Pol-

góry półkolem napis: 
Łowicz.

to tylko niektóre – 
najbardziej intrygują-

jach Polski, znacz- góry półkolem napis: 
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Na ścianie frontowej budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Łowiczu znajduje się tab-

lica upamiętniająca Milicję Obywatelską i Służbę 
Bezpieczeństwa. Wisi od 1964 roku. Ustrój w Polsce 
się zmienił. Czyżby policjantom to umknęło? Jak się 
okazuje, wcale nie, tylko nie chcą zdjąć tablicy, bo to 
powinność starostwa powiatowego w Łowiczu. 

To zdanie komendanta powiatowego policji 
Zygmunta Galanta. Starosta Janusz Michalak, 

odpowiada, że tablicą powinien zając się ten, na 
czyim budynku ona wisi. Problemem mieli zająć się 
na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni. Rada miała za-
jąć stanowisko w tej sprawie. Tak się jednak nie sta-
ło. Stosowne pisma wędrują więc pomiędzy budyn-
kami komendy policji i starostwa powiatowego. 

Tablicę w październiku 1964 roku w hołdzie 
MO i SB ufundowali mieszkańcy ziemi ło-

wickiej. Janusz Michalak odpowiada jednak, 
że to nie ci mieszkańcy, których reprezentuje 
Starostwo Powiatowe. Spokojnie, nie chodzi o 
dzisiejsze społeczeństwo powiatu łowickiego. 
Kierując te słowa, starosta odnosi je do lat 60.

Kto ją zdejmie?

Znowu na gadatliwych dziennikarskich  języ-
kach znalazły się Skierniewice. Tematem nu-

mer jeden są władze miasta – ex aequo z po-
wtarzającym się do znudzenia tematem służby 
zdrowia. W dramatycznej scenerii okazało się, iż 
pięćdziesięciotysięczne miasto oraz jego okolice 
obsługują tylko trzy karetki pogotowia. 

Podczas rozgrywek ligi piłki nożnej w hali OSiR 
zdarzyły się dwa wypadki. Do pierwszego na-

tychmiast przyjechała karetka, do drugiego, po-
ważniejszego, dopiero po 40 minutach. Warto do-
dać, że odległość między szpitalem a halą sporto-
wą to niecały kilometr. Na terenie największego 
w regionie miasta znajdowała się tylko jedna ka-
retka, która i tak była zajęta udzielaniem pomocy 
pierwszemu piłkarzowi. Drugi piłkarz z nienatu-
ralnie wykrzywioną nogą, w wielkich męczarniach 
musiał czekać aż 40 minut, czyli w tych okoliczno-
ściach całą wieczność. 

Pobliski Żyrardów chwalił się ostatnio, iż najda-
lej za dwa miesiące na terenie miasta powsta-

nie tor dla miłośników deskorolek i rolek, czyli tzw. 
skate park. Najpierw proponuję władzom miasta 
upewnić się, czy za dwa miesiące żyrardowski szpi-
tal będzie jeszcze funkcjonował, bo ze Skierniewic 
karetka na pewno nie dojedzie. 

Szybciej „na barana”


CO W TRAWIE PISZCZY?
MARCIN WÓJCIK


UCHEM DO ŚCIANY
BEATA GRASZKA

dziennikarka Radia Victoria

Igrzyska Salezjańskie w Kutnie

W trosce o ciało 
i ducha

Wszystko odbywało się jak podczas 
wielkich igrzysk. Były władze miasta, 
powiatu, prezesi organizacji 
i stowarzyszeń, nie zabrakło mediów 
i kibiców. Zapłonął także znicz olimpijski. 

Przez trzy dni Kutno było miastem 
olimpijskim, a to wszystko za sprawą XII 
Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Sale-
zjańskiej w futsalu. Igrzyska odbywają się 
co roku w innym mieście. W tym roku 
wybrano Kutno. O laur zwycięstwa zma-
gało się osiemnaście drużyn ze stowa-
rzyszeń SALOS z całej Polski. Drużyny ry-
walizowały w trzech kategoriach wieko-
wych. Na zwycięzców czekały puchary i 
medale. W grupie A – najstarszej – zło-
ty medal wywalczyła Rumia, w grupie B 
– Bydgoszcz, zaś w grupie C złotym me-
dalistom została Częstochowa. Ze srebr-
nego medalu bardzo cieszyły się dzieci z 
Połczyna-Zdroju, które, jak się okazało, 
trenowały tylko trzy miesiące. 

– To osiągnięcie jest dla 
chłopców bardzo ważne i na 
pewno będzie zachętą do dal-
szej pracy – zapewniała s. Maria 
Kapczyńska, opiekun grupy. 

– Przy organizacji igrzysk 
zależało nam na tym, by po-

za zmaganiami spor-
towymi przybyłe dru-
żyny miały szansę na 
zawarcie nowych zna-
jomości, odpoczynek 
i atrakcje – wyjaśniła 
Alicja Wojciechowska, 
prezes SL SALOS Kutno. – Chcąc dowar-
tościować młodzież, a także ukazać, jak 
ważna jest kultura osobista, podjęliśmy 
decyzję o zakwaterowaniu uczestników 
w ośrodku Małej Ligi Basebollowej – do-
dała prezes Wojciechowska. 

Widząc zaangażowanie zawodników, 
trenerów i sędziów, można by sądzić, że 
SALOS jest organizacją stawiającą jedynie 
na sport. Ale tak nie jest. 

– Nasza działalność ma charakter wy-
chowawczo-sportowy, ale główny aspekt 
kładziemy na wychowanie młodego czło-
wieka i to nie tylko w sporcie, ale także 
na płaszczyźnie moralnej, kulturalnej i 
społecznej – powiedział  Zbigniew Dziu-
biński, prezes Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej. 
Na boisku i podczas roz-

grywek zawodnicy zachowywa-
li się fair, a czas wolny chętnie 
spędzali z trenerami i opieku-
nami. – W modelu wychowaw-
czym bardzo istotną rolę speł-
nia osoba wychowawcy – po-

wiedział krajowy duszpasterz sportow-
ców, ks. Edward Pleń SDB. – Sport, to jed-
na z lepszych metod, bo jest akceptowa-
ny przez młodzież, ale bez mądrego i za-
angażowanego trenera – wychowawcy, 
nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 
Wskazywał na to św. Jan Bosko – dodał 
ks. Pleń. Jak widać sprawdzone metody 
nadal są skuteczne NAP

W średniej 
grupie wiekowej 

zwyciężyła 
drużyna 

z Bydgoszczy
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Siostra Maria 
Kapczyńska była 
bardzo dumna 
ze swoich 
zawodników
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lowicz@goscniedzielny.pl
ŁOWICKI
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ZDANIEM PROBOSZCZA
O parafii w Jeruzalu mogę powiedzieć, że jest 
miejscem szczególnym, i to nie tylko ze wzglę-
du na panujący tu mikroklimat. Tu wszyst-
ko jest w zasięgu ręki: kościół, cmentarz i do-
brzy ludzie, na których zawsze mogę liczyć. 
Szczególnie wdzięczny jestem moim parafia-
nom za troskę i pomoc, jakiej doświadczyłem 
od nich podczas swojej choroby. W czasie po-
bytu w szpitalu ciągle ktoś mnie odwiedzał, a 
gdy wróciłem do parafii, mając duże kłopoty z 
mówieniem, spotkałem się z ogromną wyro-
zumiałością i wsparciem. Martwi mnie fakt, iż 
wspólnota starzeje się w zastraszającym tem-
pie. Wielu moich parafian nie wychodzi już z 
domów. Schorowani i starsi utrzymują łączność 
z parafią jedynie przez modlitwę i cierpienie. 
Dzieci i młodzieży niestety jest coraz mniej. 
Cieszy mnie natomiast dobra współpraca ze 
szkołą i jej dyrektorem panią Marią Cygan.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 9.00, 12.00, w kaplicy (Karolinów Stary) 

10.30 
  Dni powszednie: lato 18.00, zima 16.00

KS. LECHOSŁAW 
ŁAPIŃSKI 

ur. w 1946 r. w Undach. MWSD 
ukończył w Warszawie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał  
w 1972 r. z rąk kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Był na jednym 
roku z ks. Jerzym Popiełuszką. 
Pierwszą parafią probosz-
czowską było Imielno, na-
stępnymi Krzemienica i Zła-
ków Kościelny. W Jeruzalu 
od 2000 r.

Obecny jednonawowy, 
barokowo-klasycystyczny 
kościół został zbudowany 
w 1798 r. z fundacji Józefa 
i Franciszki Niemiryczów

Przy drodze ze 
Skierniewic w kierunku 
Huty Zawadzkiej leży 
malownicza wieś. Każdego 
roku, w ciągu jednego 
dnia, kilka tysięcy 
osób przychodzi tu na 
obiad. Wszyscy zostają 
nakarmieni.

Jadąc drogą nr 70, 
warto zboczyć z trasy i 
choć na chwilę zatrzy-
mać się na obrzeżach 
Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. Stoi tu 
kościół, który jest praw-
dopodobnie trzecim 
wzniesionym na tym te-
renie. Pierwsze wzmian-
ki o parafii pochodzą z 
roku 1290.

Pamięć i troska
W tak długiej histo-

rii parafii nietrudno zna-
leźć ciekawe wydarze-
nia. Jedno z nich upa-
miętnia stojąca w le-
sie kaplica. Według ust-
nych przekazów zosta-
ła wzniesiona w 1626 r.  
w miejscu, w którym 
kilkakrotnie ukazał się 
świetlisty krzyż. Podczas 
I wojny światowej zosta-
ła rozebrana, ale w 1926 
roku w miejscu starej po-
stawiono nową, murowa-
ną. Dziś cztery razy do ro-
ku procesyjnie przycho-
dzą tu parafianie. – To są 
bardzo piękne procesje – 
opowiada Jolanta Białek, 
organistka. – Przez całą 
drogę śpiewamy, odma-
wiamy litanie, Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, a na 
miejscu wszyscy uczestni-
czymy we Mszy św.

– Każdy idzie w ja-
kiejś intencji, wierząc, 
że tam zostanie wysłu-
chany – wyjaśnia Broni-
sław Owczarski. Wspo-
mniane procesje ma-
ją miejsce w tzw. Dni 
Krzyżowe, przypadające 
na poniedziałek, wtorek 
i środę przed Wniebo-
wstąpieniem, a także na 
15 sierpnia. – Ale ludzie 
cały czas przychodzą tu 
się modlić – dopowiada 
Stanisław Michalecki. 

Parafianie zawsze 
troszczyli się o swój koś-
ciół i wiarę. – W 1906 r. 
doszło nawet do trzydnio-
wych walk między katoli-
kami i mariawitami, któ-
rzy chcieli przejąć świąty-
nię – wspomina S. Micha-
lecki. – Starcie zakończy-
ło się na połamanych że-
brach, siniakach, i wypę-
dzeniu mariawitów.

Palce lizać
Nie można pominąć 

gościnności, z jakiej sły-
ną mieszkańcy. – Gdy zbli-
ża się czas pielgrzymki do 
Częstochowy, ludzie sami 

się organizują, by godnie 
podjąć pątników – opowia-
da ks. proboszcz Lecho-
sław Łapiński. – W przy-
gotowanie posiłków anga-
żują się niemal wszystkie 
kobiety – zapewnia Jolan-
ta Białek. Ugotowanie tak 
dużej ilości zupy zajmu-
je wiele czasu. Nad cało-
ścią czuwa kościelny Bro-
nisław Owczarski, który 
przygotowuje kuchnie po-
lowe i drewno. – W czasie 
obiadu teren wokół pleba-
nii i kościoła wygląda jak 
mrowisko. Niemalże każ-
dy centymetr jest wyko-
rzystany. Jeszcze nie zda-
rzyło się, by ktoś wyszedł 
stąd głodny – zaznacza ks. 
Łapiński. 

Niestety, parafia Pod-
wyższenia Krzyża Święte-
go, podobnie jak wiele in-
nych wiejskich parafii, na-
leży do wymierających. 
Dzieci i młodzieży jest tu 
garstka, stąd nieduża gru-
pa ministrantów i biela-
nek. Prężnie działają koła 
Żywego Różańca, których 
jest dziewięć, i mała gru-
pa Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich.  NAP

PANORAMA PARAFII 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu Skierniewickim
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