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Prezydent Bronisław 
Komorowski 
uhonorował Orderem 
Orła Białego 
bp. Alojzego Orszulika, 
człowieka dialogu 
i postępu.

K omorowski docenił wkład pierw-
szego biskupa łowickiego w prze-

miany ustrojowe państwa. Bp Alojzy 
Orszulik od  1968 roku pracował 
w Biurze Prasowym Konferencji Epi-
skopatu Polski, brał udział w rozmo-
wach z przedstawicielami władz pań-
stwowych dotyczących stosunków 
państwo–Kościół, z ramienia Kościoła 
uczestniczył w obradach Okrągłego 
Stołu. Bp. Orszulika chwali nie tylko 
Komorowski. Na 80. urodziny były 
prezydent Lech Wałęsa napisał o jubi-
lacie na łamach „Gościa Łowickiego”: 
„Tonował moją wściekłość na władzę, 
uczył rozwagi i taktycznego działa-
nia. Był jedynym przedstawicielem 
Kościoła, dopuszczanym do mnie pod-

czas internowania. Ma wielki udział 
w  naszej pokojowej, bezkrwawej 
rewolucji”.

W rozmowie z KAI bp Orszulik 
powiedział, że jest zaskoczony inicja-
tywą prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego odznaczenia go orderem 
za udział w przemianach ustrojowych. 
„Mój udział w tych przemianach trak-
towałem jako służbę Kościołowi i oj-
czyźnie. Za najważniejsze odznaczenie 

uznawałem udzielenie mi przez sługę 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego 
sakramentu kapłaństwa w 1957 r. Od-
znaczenie państwowe przyjmuję jako 
wyraz uznania przez głowę państwa 
polskiego zasług Sekretariatu Episko-
patu Polski z jego sekretarzem śp. abp. 
Bronisławem Dąbrowskim w obronie 
praw ludzi wierzących i osób repre-
sjonowanych przez ówczesne władze 
PRL” – mówił bp A. Orszulik. js

Miasto idealne

N a  Liście Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO 

znalazły się już krakowski Rynek, 
warszawskie Stare Miasto i Zamek 
Królewski. Można mieć nadzieję, 
że to kwestia czasu, kiedy do listy do-
łączy XIX-wieczna osada fabryczna 
w Żyrardowie. Jest ona jedyną taką 
osadą w  Europie, z  zachowanym 
przestrzenno-architektonicznym 
układem miasta. Na początku XX w. 
Żyrardów uchodził wręcz za miasto 
idealne, bo to tutaj wprowadzono 
nowatorskie rozwiązania urbani-
styczne wokół istniejącej fabryki 
lnu. Żyrardów zawdzięcza swoją 
nazwę pierwszemu dyrektorowi 
technicznemu zakładów lniarskich 
– Filipowi de Girard. W fabryce pro-
dukowano len, który był cenionym 
towarem w całej Europie.
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Jesień w Żyrardowie. Dzięki osadzie fabrycznej miasto ma szansę znaleźć się na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
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Prezydent RP odznaczył bp. Orszulika za jego wkład w przemiany 
ustrojowe w Polsce

S zkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy 

obowiązkowo powinien 
przejść każdy, tak 
jak każdy musi 
zaliczyć podstawówkę 
i gimnazjum. Nauczyciel 
wf ze Skierniewic 
Adam Mostowski jakby 
nigdy nic przechodził 
szkolnym korytarzem, 
kiedy dostrzegł 
za oknem... Zresztą 
o tym, jak Mostowski 
przywrócił oddech 
dziecku wyciągniętemu 
z płonącego samochodu, 
opowiada on sam na 
s.  IV–V. W numerze 
także o czytaniu książek. 
Trzeba by jeszcze dodać 
– o słuchaniu książek, 
bo biblioteki idą z duchem 
czasu i oprócz lektur 
papierowych oferują 
audiobooki. Więcej 
na s. III.

Najwyższe odznaczenie dla uczestnika Okrągłego Stołu

Prezydenci chwalą biskupa
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Biskup 
Andrzej F. Dziuba

Każdy z nas, mając swój 
dom albo mieszkanie, 

wie, ile potrzeba pracy 
i trudu, aby dbać o niego, 

aby je remontować. 
W sensie duchowym 
katedra to nasz dom, 

to matka naszych 
parafialnych świątyń. 

Z wdzięcznością myślę 
w tym momencie 

o trudzie wielu 
parafian, którzy 

wspólnie ze swoimi 
proboszczami, często 

kosztem wielu 
wyrzeczeń, podjęli 

prace remontowe przy 
swoich świątyniach 

parafialnych. 
Nawiedzając kościoły 
naszej diecezji, widzę, 

że z roku na rok 
stają się one coraz 

piękniejsze, pomagając 
nam w modlitwie 

i uwielbieniu Boga. 
Wyrażam Wam 

za to wielką wdzięczność. 
Jednocześnie naszą 

troską nad zachowaniem 
tych świątyń – będących 

najczęściej również 
zabytkami wielkiej klasy 

– wypełniamy testament 
naszych przodków, 
którzy je budowali 

i upiększali.

Fragment listu biskupa łowickiego 
w sprawie rewitalizacji katedry, 

który zostanie odczytany 
w kościołach diecezji 14 listopada br.
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Największa kropielnica świata
Łowicz. Dzień przed Wszystkimi 
Świętymi zakończyła się pijarska 
pielgrzymka do Ziemi Świętej, 
w której uczestniczyło prawie 
50 osób z całej Polski, w tym 12 z 
Łowicza. Na trasie wędrówki zna-
lazły się m.in.: Betlejem, Jerozoli-
ma, Kana Galilejska, Cezarea Nad-
morska, Betania, Jerycho. W Kanie 
Galilejskiej pielgrzymi modlili się 
za wszystkich małżonków, a kilka 
par odnowiło swoje przyrzeczenia 
małżeńskie. Był też rejs łodzią po 
wodach Jeziora Galilejskiego.

– Wielkie wrażenie wywarła 
na nas chwila ciszy, przy wyłą-
czonym silniku łodzi. Jezioro Ga-
lilejskie to „największa kropielnica 
świata” – mówi za poetą księdzem 

Twardowskim o. Stanisław Pła-
szewski z Łowicza.

Pielgrzymi odnowili także 
przyrzeczenia chrzcielne, za-

nurzając się w wodach Jordanu. 
Wielkim przeżyciem była Droga 
Krzyżowa (Via Dolorosa) i nawie-
dzenie Grobu Pańskiego. js

W pijarskiej pielgrzymce do Ziemi Świętej wzięło udział  
12 pielgrzymów z Łowicza
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Kutno. Przy ul. Wyszyńskiego otwarto Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych „Wspólny dom”. Tutaj będą organizowane warsztaty, szkolenia 
czy konferencje stowarzyszeń działających na terenie miasta. Sala 
wyposażona jest w zaplecze gastronomiczne, co umożliwi organizo-
wanie okolicznościowych spotkań.

W ramach projektu „Wspólny dom” budowane są jeszcze mieszkania 
chronione, z przeznaczeniem dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Realizacja projektu była możliwa dzięki pieniądzom unijnym. mil

Superkamery dla strażaków
Region. Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej w 
województwie łódzkim otrzymały 
31 kamer termowizyjnych. Uro-
czyste przekazanie sprzętu odbyło 
się w Ośrodku Szkolenia Komen-
dy Wojewódzkiej PSP w Sieradzu. 
Zakup kamer sfinansował marsza-
łek województwa Włodzimierz 

Fisiak, który przekazał na ten 
cel 1 mln zł. Udało się także kupić 
sonar dla grupy wodno-nurkowej. 
Kamery termowizyjne pozwolą na 
szybkie dotarcie do osób rannych 
w pożarze w warunkach całkowi-
tego zadymienia. Ponadto umoż-
liwią dokładne zlokalizowanie 
źródła ognia. dk

Do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem 
trafiło 31 kamer termowizyjnych
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Wspólny dom

Dziesiątak 
nie zapomina
Łowicz. Członkowie Stowarzy-
szenia im. 10. Pułku Piechoty w 
Łowiczu 1 listopada oddali hołd 
żołnierzom poległym za wolność 
ojczyzny. Pamiętali również o 
tych, którzy oddali życie nad Bzu-
rą. „Dziesiątacy” odwiedzili żoł-
nierskie kwatery między innymi 
na cmentarzach w Łowiczu, Doma-
niewicach, Kompinie, Bednarach, 
Nieborowie i Bąkowie. dk

Odwiedzanie żołnierskich 
mogił przez Stowarzyszenie 
im. 10. Pułku Piechoty to już 
tradycja
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60 lat żyrardowskiej biblioteki

Dietetyk 
z audiobookiem

W środowisku 
bibliotekarskim 
istnieje niesłuszna 
opinia, że paprotki 
na regałach 
to symbol zacofania.  
Ale wielu 
czytelników 
nie wyobraża sobie 
bez nich biblioteki.

M iejska Biblioteka Publicz-
na w Żyrardowie obcho-
dzi w tym roku 60-lecie 

swojego istnienia. Z  tej okazji 
do miasta na spotkania z czytelni-
kami przyjechały Małgorzata Kali-
cińska, autorka powieści „Dom nad 
rozlewiskiem”, oraz Roma Ligocka, 
pisarka i malarka. Dyrektor biblio-
teki Jadwiga Nowakowska chcia-
łaby, aby żyrardowscy czytelnicy 
spotykali się z książką nie tylko 
od święta.

DVD nie zagraża?
W ramach 60. urodzin biblio-

teka promuje akcję „Czytaj w Ży-
rardowie”, skierowaną głównie 
do dzieci i seniorów. Książka to do-
skonała możliwość poznawania 
wielkiego świata bez wychodzenia 
z domu. Biblioteka przy ul. Mosto-
wej ma stać się nie tylko wypo-
życzalnią, ale i miejscem nauki. 
Prawdopodobnie już w przyszłym 
roku zostaną tutaj zorganizowa-
ne warsztaty z kaligrafii, obsługi 
komputera, internetu. Planowany 
jest cykl spotkań „Mój specjalista” 
z prawnikiem, dietetykiem, trene-
rem samoobrony. W zrozumieniu 
treści spotkań dodatkowo pomoże 
zgromadzona w bibliotece najnow-
sza literatura.

Dyrektor Jadwiga Nowakow-
ska podkreśla, że mimo ekspansji 

internetu i płyt DVD z lekturami 
szkolnymi książka wciąż cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Żyrar-
dowską bibliotekę rocznie odwie-
dza ponad 65 tys. użytkowników, 
którzy mogą korzystać ze zbiorów 
liczących 110 tys. woluminów. Znaj-
dują się one w samej centrali i w 3 
filiach na terenie miasta. Mowa 
o  literaturze popularnonauko-
wej, pięknej, lekturach szkolnych, 
podręcznikach akademickich, 
encyklopediach i  słownikach. 
Jubilatka nie  boi  się innowacji 
i idzie z duchem postępu, tzn. ma 
na swoich półkach coraz więcej 
audiobooków, a także prowadzi... 
wypożyczalnię kaset DVD z lek-
turami szkolnymi, bo i tak są tacy, 
którzy nie przeczytaliby książki, 
więc niech zobaczą chociaż film.

Słaby sufit
Jadwiga Nowakowska jest dy-

rektorem biblioteki od 1997 roku, 

ale pracowała już w niej w latach 
70. ub.w. Później była bibliote-
karką w jednej z żyrardowskich 
szkół. Mówi, że  na  przestrzeni 
lat biblioteka publiczna prze-
chodziła różne trudności, naj-
gorzej, kiedy brakuje pieniędzy 
na nowości. Problemem jest tak-
że zaplecze przy ul. Mostowej, 
bo na pierwszym piętrze nie moż-
na gromadzić zbyt dużej liczby 
zbiorów, ze względu na nadwy-
rężone zębem czasu sufity. Być 
może już niedługo to się zmieni, 
bo w planach jest budowa nowego 
budynku.

Na regałach biblioteki wiszą 
zadbane paprotki. Pani dyrektor 
nie chce się z nimi fotografować, 
bo uważa, że paprocie źle się koja-
rzą, że to przestarzała moda. Ale – 
jak pokazują liczby – wciąż wielu 
czytelników woli posiedzieć pod 
paprotką w bibliotece niż w domu 
przed monitorem. dk

Winna  
zapalniczka
Skierniewice. 
prawdopodobnie 
zapalniczka była przyczyną 
pożaru samochodu, 
w którym dotkliwie 
poparzonych zosta- 
ło dwoje dzieci. Biegli 
wykazali, że maluchy 
mogły nią przypadkowo 
podpalić auto podczas 
zabawy. eksperci stwierdzili, 
że pożar samochodu 
wybuchł na tylnej kanapie, 
za miejscem kierowcy.

Kolej  
do źródeł
Mszczonów. Włodarze 
miasta i gminy chcą, 
aby do Mszczonowa 
docierała Warszawska 
kolej dojazdowa. zostały 
już podjęte działania 
przez gminę Mszczonów 
oraz sąsiednie samorządy, 
które także skorzystałyby 
na tym pomyśle. to również 
dobra wiadomość dla 
warszawiaków, którzy 
mogliby przyjeżdżać 
koleją do mszczonowskich 
gorących źródeł.

Ważne  
dla każdego
Łódź. Muzeum Miasta 
łodzi obchodzi w tym roku 
35-lecie. W jubileuszowym 
spotkaniu uczestniczyła 
jolanta chełmińska, 
wojewoda.  
– te 35 wspaniałych lat 
to wspólny wysiłek całego 
zespołu pracowników 
Muzeum Miasta łodzi. 
Wielu z państwa znam, 
ponieważ chętnie 
uczestniczę w wydarzeniach, 
które organizujecie, 
i zawsze wyczuwam 
tu przyjacielską atmosferę. 
to, co ważne, jest w Muzeum 
Miasta łodzi, a to, 
co jest w Muzeum Miasta 
łodzi, jest ważne dla nas 
wszystkich – powiedziała  
j. chełmińska. 
 •
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Jadwiga Nowakowska jest dyrektorem MBP od 1997 roku

krótko
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Pierwsza pomoc. 
O poparzonych 
dzieciach, udanej 
reanimacji, natrętnych 
dziennikarzach 
i rozgłosie, który 
denerwuje, z Adamem 
Mostowskim 
rozmawia 
Agnieszka Napiórkowska.

Agnieszka Napiórkowska: W czasie po-
żaru, jaki wybuchł 28 października w sa-
mochodzie pod Szkołą Podstawową nr 5 
w Skierniewicach, byłeś jedną z osób, która 
udzielała pierwszej pomocy poszkodowa-
nym chłopcom. Jak to się stało, że się tam 
znalazłeś?
Adam Mostowski: – Jestem nauczycielem 
wychowania fizycznego w tej szkole. Akurat 
wracałem z obiadu i przechodząc szkolnym 
korytarzem, spojrzałem przez okno. Zobaczy-
łem stojący na chodniku samochód i biegną-
cego dyrektora szkoły. Pomyślałem, że ktoś 
potrącił naszego ucznia. Zadzwoniłem po pie-
lęgniarkę, a sam wybiegłem przed szkołę.

To, co zobaczyłeś, przeszło Twoje oczeki-
wania...

– Tak. Na  miejscu zobaczyłem małego 
chłopca z czarną buzią, bez skóry, którego 
reanimację prowadził już instruktor nauki 
jazdy. Ciągle nie docierało do mnie, że chło-
piec jest ofiarą pożaru, a nie wypadku. Prze-
mknęła mi nawet przez głowę myśl, pod jaki 
samochód on wpadł, że jest aż tak poszkodo-
wany. W tym momencie usłyszałem, jak ktoś 
zawołał: – Ratujcie drugie dziecko! Wtedy 
dopiero zobaczyłem leżącego obok samocho-
du drugiego chłopca. Podszedłem do niego 
i zacząłem sprawdzać, czy jest przytomny, 
czy oddycha. Niestety, nie reagował na dotyk 
i na swoje imię. Nie wyczuwałem oddechu 
ani krążenia.

Od razu wiedziałeś, co należy robić? Stres 
Cię nie sparaliżował?

– Jestem przeszkolony w udzielaniu pierw-
szej pomocy z racji tego, że jestem ratowni-
kiem WOPR-u. Starałem się postępować zgod-
nie z tym, czego mnie nauczono. Podejmując 
akcję, w głowie układałem sobie kolejne kro-
ki. Stresu wtedy nie czułem, byłem skupiony 
na działaniu. Kiedy rozpiąłem kurtkę chłopca, 
zobaczyłem, że jest on w pieluszce, i wtedy 
uświadomiłem sobie, że nie ma więcej niż dwa 
lata. Dałem spokój z dalszym rozpinaniem. 
Odchyliłem mu głowę i rozpocząłem reani-

Adam 
od przywróconego 
oddechu
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mację krążeniowo-oddechową. W tle słyszałem 
płaczącą i biegającą matkę, która krzyczała:   
– Ratujcie moje dzieci, nie  pozwólcie im 
umrzeć!

Wiem, że egzaminy z pierwszej pomocy zda-
wałeś celująco, masz już tytuł zawodowego 
ratownika WOPR-u, ale ta sytuacja była 
chyba pierwszym prawdziwym egzaminem, 
który również zdałeś na piątkę?

– Nie wiem, czy na piątkę, czy na czwórkę. 
Po kilku godzinach, gdy wszystko analizowałem 
sobie jeszcze raz, zastanawiałem się, czy można 
było zrobić coś lepiej. Nie wiem, czy dokładnie, 
książkowo i z zegarkiem w ręku wszystko wy-
konywałem. Najważniejsze jest to, że udało się 
przywrócić oddech i krążenie. Podczas szkoleń 
wszystko wygląda inaczej. Tu był żywioł. Po kil-
ku cyklach, które wykonałem, usłyszałem, jak 
chłopiec wydał z siebie coś w rodzaju oddechu. 
Po dwóch kolejnych to się powtórzyło. Wtedy 
przyłożyłem swój policzek do jego ust i poczu-
łem jego ciepły oddech. To była najpiękniejsza 
chwila. Miałem też wrażenie, że zmieniła się 
jego buzia. Potem podtrzymywałem oddech 
do czasu przybycia lekarza. Nie trwało do dłu-
go. Przekazałem go ratownikowi, który na rę-
kach zaniósł go do karetki. 

Myślisz o tych chłopakach? Śledzisz donie-
sienia w mediach o ich zdrowiu?

– Powiedziałem, że podczas reanimacji 
nie czułem wielkiego stresu. Pierwszy raz 
zrobiło mi się gorąco i poczułem gęsią skórę 
w chwili, gdy pomyślałem o skali ich obrażeń, 
gdy przypomniałem sobie ich spalone buzie. 
I wyobraziłem sobie ich ból. Informacje o tym, 
że ich stan jest stabilny, powodują wzruszenie. 
Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł się z nimi 
spotkać i porozmawiać.

Czy po tym, co się stało, masz jakieś prze-
myślenia na  temat pierwszej pomocy? 
Ludzie mówili, że chłopcy mieli szczęście, 
bo  akurat trafili na  dwóch przeszkolo-
nych ludzi, którzy wiedzieli, jak pomóc. 
Czy nie sądzisz, że tych przeszkolonych 
jest jednak za mało?

– Masz rację. Po tym wypadku pomyśla-
łem, że szkolenie z pierwszej pomocy powinni 
przechodzić wszyscy. Bez względu na zawód, 
jaki uprawiają. Wtedy spotkanie jakiegokol-
wiek człowieka byłoby już szczęściem, bo każ-
dy wiedziałby, jak pomóc. Wiedza, połączona 
z praktyką daje pewność i sprawia, że nie staje-
my wśród gapiów, ale przejmujemy inicjatywę. 
A, jak wiadomo, pierwsze minuty są naprawdę 
bardzo ważne. Mam taki zwyczaj, że zawsze gdy 
jestem w jakimś miejscu, w którym wisi tablica 
z instruktażem, jak przeprowadzić reanimację, 
zatrzymuję się i czytam ją. W ten sposób utrwa-
lam sobie to, co znam.

W jednej chwili z Adama Mostowskiego sta-
łeś się Adamem bohaterem. Jak się czujesz 
w nowej roli?

– Możesz nie wierzyć, ale jest mi z tym źle. 
Nie czuję się bohaterem. Zrobiłem to, co mo-
głem i do czego byłem przygotowany. W ca-
łej sprawie ten rozgłos jest najtrudniejszy. 
I nie chodzi tu o jakąś próżność czy fałszywą 
skromność. Ciągle słyszę za plecami: „To ten 
facet, który uratował dziecko”. Denerwuje 
mnie, że mówi się tylko o mnie, pomijając męż-
czyznę, który jako pierwszy reanimował star-
szego chłopca. Ja bym się z nim chętnie spotkał 
i porozmawiał o jego emocjach, przeżyciach 
i o tym, co mu zostało w głowie po tej akcji. 
Staram się rozumieć, że dla ludzi jest to waż-
ne, że  chcą mnie dowartościować. Pewnie 
gdyby jakiś mój kolega tak się zachował, też 
bym mu powiedział: Stary, nie masz pojęcia, 
jak się cieszę, że tam byłeś i że pomogłeś temu 
chłopakowi.

Wiem, że  z  podziękowaniami przyszła 
do Ciebie też matka chłopców. Czy to też 
było trudne spotkanie?

– Nie, ono było wzruszające. Na początku 
nie poznałem jej. Dopiero gdy z płaczem rzuci-
ła mi się na szyję, co chwilę powtarzając słowa: 
„Dziękuję panu za uratowanie życia mojego 
syna”, zrozumiałem, że to mama chłopców po-
szkodowanych w pożarze samochodu. Ich oj-
ciec też mi dziękował. To spotkanie nie trwało 
długo. Zapytałem tylko, czy mogę jeszcze coś 
dla nich zrobić. Zasugerowałem, że jeśli będzie 
potrzeba, na przykład zbierania pieniędzy, 
jestem gotów się w nią zaangażować.

Kiedy poprosiłam Cię o rozmowę, nie byłeś 
tym zachwycony. Rzuciłeś nawet, że obie-
całeś sobie, że nie udzielisz już żadnego 
wywiadu. Czym Ci tak podpadły media?

– Nigdy wcześniej nie  miałem takich 
doświadczeń. Pierwszego wywiadu udzieli-
łem TVN, bo oni byli najszybciej na miejscu. 
Nie mam pojęcia, kto podał im moje namiary 
i mnie wskazał. Chcieli, bym relacjonował to, 
co się działo. Potem byli kolejni. Gdy nie chcia-
łem już rozmawiać, jedna z pań redaktorek 
zaczęła mnie błagać, mówiąc, że muszę się 
zgodzić, bo  jej  szef dzwonił już  pięć razy 
i kazał jej nie wracać bez wywiadu. To było 
straszne. Po czasie, gdy opadły mi trochę emo-
cje, wyobraziłem sobie, jak trudno musi być 
tym, których media nie traktują jak bohate-
rów, tylko jak winnych. Wtedy można tego 
nie wytrzymać.

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Cię w tele-
wizji i posłuchałam, jak udzielasz wywiadu, 
od razu stanął mi przed oczami obraz z na-
szych wspólnych jasełek, w których zawsze 
obsadzałam Cię w roli św. Józefa. Nie wiem 
czemu, ale to wydarzenie wywołało tamte 
wspomnienia.

– Przyznam ci się, że tamte role powróciły 
też do mnie. Dziś dziękuję Bogu, że nie tylko 
pozwolił mi zagrać św. Józefa, który trosz-
czy się i ratuje życie, ale także je uratować.

 •

Adam 
od przywróconego 
oddechu

Nauczyciel wf-u w SP nr 5 był jednym 
z mężczyzn, którzy udzielili pierwszej 
pomocy poparzonym chłopcom
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Troska o niemiecką nekropolię w Wólce Łasieckiej

Puzzle historii

W okolicach Bolimowa rozegra-
ło się wiele wydarzeń histo-

rycznych, związanych z potopem 
szwedzkim, powstaniami, a także 
I i II wojną światową. O toczących się 
tu walkach świadczy wiele okopów, 
pomników i cmentarzy. Jeden z nich 
znajduje się w Wólce Łasieckiej. Spo-
czywa na nim ponad 380 żołnierzy 
niemieckich, poległych w  latach 
1914–1915 r. Na liście nazwisk nie-
trudno rozpoznać polskie. I  nic 
w  tym dziwnego. Wiadomo bo-
wiem, że zaborcy do swoich oddzia-
łów wcielali także Polaków, którym 
często przychodziło walczyć z roda-
kami. Do dziś wśród miejscowych 
wspominany jest wieczór wigilijny 
1915 r., podczas którego, gdy cichły 
wystrzały, w rosyjskich i niemiec-
kich okopach dało się słyszeć śpiew 
polskich kolęd.

Dla garstki zapaleńców, którzy 
postanowili zadbać o  to  miejsce, 
ocalenie cmentarza jest wyrazem 
pamięci o trwających tu walkach 
i ofiarach.

Pot i wzruszenie
Pomysł zajęcia się cmentarzem 

zrodził się podczas spotkania człon-
ków Skierniewickiego Klubu Kolek-
cjonerów. – Na jednym z naszych 
spotkań Andrzej Lewandowski opo-
wiadał nam o starych cmentarzach, 

które od lat odwiedza i porządkuje 
– wyjaśnia Jacek Słupski.

Opowieść o zdobywaniu cemen-
tu potrzebnego do wykonania tablic 
i stawianiu krzyży w czasach głę-
bokiej komuny oraz paleniu zniczy 
w Dniu Zadusznym zaimponowały 
Mariuszowi Pierzankowskiemu, 
Jackowi Słupskiemu i  Piotrowi 
Moskwie. Zdecydowali, że wspól-
nymi siłami zadbają o ten w Wólce 
Łasieckiej.

– Zwróciliśmy się do Fundacji 
Wspierania Inicjatyw i  Rozwoju 
„WIR”, a później do Stowarzysze-
nia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej 
z prośbą, by pozwolili nam działać 
niejako pod ich agendą – wyjaśnia 
Słupski. – Na początku miejscowi 
dziwili się, patrząc na nasze zmaga-
nia. Wspomnienia z okupacji spra-
wiały, że to, co niemieckie, nie ko-
jarzyło się dobrze i nie zasługiwało 
na szacunek. Miejsce to było w opła-
kanym stanie. Wiele tablic wrosło 
w ziemię, zaszło mchem i porosło 
krzakami. Inne zostały rozgrabio-
ne. W pierwszym momencie trudno 
było się zorientować, że jest to cmen-
tarz. Na szczęście w swoich archi-
wach miałem fotografię, wykonaną 
tuż po jego powstaniu. Dzięki niej 
wiedzieliśmy, jak to wszystko wyglą-
dało na początku – opowiada Piotr 
Moskwa.

Wydobywanie starych, ka-
miennych tablic, które wykonane 
zostały po II wojnie światowej, trójce 
pasjonatów przysporzyło nie tylko 
potu na czole i odcisków na rękach, 
ale także wielu wzruszeń. – Do dziś 
pamiętam moment, w którym wyko-
pałem tablicę z nazwiskiem Adam-
kiewicz Roman. Zrobiło mi się gorą-
co. Byłem szczęśliwy, widząc polskie 
nazwisko. Później przeżywałem 
to jeszcze kilka razy – wyznaje Ma-
riusz Pierzankowski.

Patriotyczne śpiewy Maćka
Skierniewiccy miłośnicy historii 

nie tylko zajęli się porządkowaniem 
cmentarza, ale także poszukiwaniem 
zaginionych tablic. Na  specjalnie 
przygotowaną mapę nanosili miej-
sca odkopanych nagrobków.

Zdarzyło się, że jednego dnia, 
gdy pracowali na cmentarzu, przy-
szły do nich dzieci ze wsi. – Poprosili-
śmy, by pytały ludzi, czy nie wiedzą, 
gdzie mogą być jeszcze fragmenty 
pochodzące z tego cmentarza. W po-
szukiwania zaangażowała się też 
miejscowa pani sołtys. To sprawiło, 
że w różnych miejscach udało się 
odnaleźć 16 kamiennych tablic z na-
zwiskami poległych – opowiada 
Jacek Słupski.

Wspólna praca, w którą włączy-
ła się też młodzież bolimowska, dla 
Moskwy, Pierzankowskiego i Słup-
skiego stała  się prawdziwą pasją. 
Od kwietnia tego roku każdą wolną 
chwilę spędzają na starym cmenta-
rzu. Niejeden raz zabierali do pomocy 
swoją rodzinę i znajomych. – Pamię-
tam, jak pierwszy raz Jacek przyje-
chał tu ze swoim 10-letnim synem 
Maćkiem. Ten, widząc cmentarz, 

ukląkł i zaczął się modlić. Bardzo 
mnie to  zaskoczyło. Pomyślałem, 
że jest szczęściarzem, bo ma rodzi-
ców, którzy nauczyli go, czym jest pa-
triotyzm. Chłopak lekko się zdziwił, 
gdy odkrył, że to cmentarz niemiecki. 
Po wyjaśnieniu historii tego miejsca, 
sprzątając, śpiewał pieśni patriotycz-
ne – wspomina M. Pierzankowski.

Prace przy sprzątaniu pasjonaci 
historii kończyli zazwyczaj wspól-
nym posiłkiem, który obowiązko-
wo jedli w menażkach. – Siedząc 
w tym miejscu, mieliśmy wrażenie, 
że historia zatacza jakieś koło, czego 
jesteśmy świadkami. Z dnia na dzień 
odkrywaliśmy kolejne historyczne 
puzzle. Powiększała się też nasza 
wiedza na temat walk, jakie miały 
tu miejsce, a także zwyczajów nie-
mieckich. Odkryliśmy na przykład, 
że na każdej tablicy Niemcy układali 
szrapnele, na które nieraz trafiali-
śmy – mówi Jacek Słupski.

W dalszych planach skiernie-
wiczanie mają ogrodzenie całego 
terenu i wykonanie tablicy infor-
mującej, kto i kiedy został tu pocho-
wany. Obecnie trwa inwentaryzacja 
nagrobków, które sukcesywnie na-
noszone są na mapę. – Przez pewien 
moment obawialiśmy się, że budowa 
autostrady A4 zagrozi cmentarzowi. 
Na szczęście dziś już wiadomo, że tak 
nie będzie. By ocalić cmentarz, cof-
nięto nawet pas drogowy – podkreśla 
Pierzankowski. – Mamy nadzieję, 
że nasza inicjatywa będzie zachętą 
dla innych do podejmowania podob-
nych działań. Jak uporamy się z tym 
cmentarzem, poszukamy jeszcze 
jakiejś mogiły rosyjskiej, którą też 
uporządkujemy – zapewnia Piotr 
Moskwa. nap 

Kiedy wpadli na pomysł uporządkowania 
niemieckiego cmentarza, ludzie dziwili się, 
że poświęcają czas i pieniądze na ocalanie 
grobów zaborców. Odkrywanie kolejnych 
tablic z nazwiskami: Adamkiewicz, Olszewski, 
Jagodziński wielu ludziom otworzyło oczy.

W porządkowanie cmentarza w Wólce Łasieckiej 
zaangażowała się trójka skierniewiczan

Nekropolia po sprzątaniu
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Święto chleba w Zduńskiej Dąbrowie

Zdrajcy wracają 
za zapachem

Sprzedawcy w sklepach 
spożywczych mówią zgodnie, 
że rano do 8.30 rozchodzą się 
bułki i drożdżówki, a przed 
południem – chleb.  
Kto kupuje bułki, a kto chleb?

U czniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Zduńskiej Dąbrowie zorganizowali 

po raz drugi Tydzień Żytniego Chleba. Szkoda, 
że takich imprez jak na lekarstwo, bo pożytku 
z nich sporo.

Może sami spróbują
– W całej szkole pachniało chlebem, a snopki 

zbóż i bukiety jesiennych kwiatów towarzyszyły 
codziennej pracy uczniów i nauczycieli – rela-
cjonuje wicedyrektor Zofia Rosa. – Ten jeden 
tydzień to przykład, jak można wplatać nasze 
staropolskie zwyczaje w naturalny rytm pracy 
szkoły. Dzięki obchodom Tygodnia Żytniego 
Chleba uczniowie poznali i będą kultywować 
piękną tradycję, związaną z symboliką i historią 
chleba pieczonego na zakwasie, a także w przy-
szłości może sami spróbują upiec zdrowy, żytni 
chleb.

W ramach tygodnia przygotowana została 
gazetka pod hasłem: „Od ziarenka do bochen-
ka”, na której znalazły się informacje dotyczące 
produkcji żyta i jego przetwórstwa, historia 
powstania zakwasu, w szkole odbywały się lek-
cje pieczenia chleba. Było także stoisko z kilko-
ma gatunkami pieczywa, które prezentowały 
uczennice w strojach łowickich – częstowały 
nauczycieli i młodzież żytnim chlebem ze smal-

cem, masłem oraz miodem. Nie zabra-
kło prezentacji multimedialnej promu-
jącej zdrowe odżywianie.

Bez ulepszaczy
Grażyna Sękowiak od ponad 30 lat 

pracuje jako sprzedawczyni w sklepie, 
obecnie przy ul. 11 Listopada w Łowi-
czu. Rozmarzyła się na chwilę i pobie-
gła za zapachem chleba do Parzęczewa 
pod Łęczycą, gdzie w latach 60. jej babcia 
piekła chleb w piecu. Ale zachwala również pie-
czywo, które leży obok, na sklepowych półkach, 
i podkreśla, że nie ma ono ulepszaczy i spulch-
niaczy, że właściciel piekarni stosuje tradycyjne 
metody wypieku. Mówi, iż doceniają to wierni 
klienci, a ci, co zdradzili, i tak powracają.

– Mamy klientów, którzy na  jakiś czas 
odeszli, bo zaczęli kupować trochę tańsze pie-

czywo w hipermarketach, ale wrócili 
do nas, bo nasz chleb pachnie i sma-
kuje – podkreśla G. Sękowiak.

Na ul. 11 Listopada z samego rana 
po bułki i drożdżówki przychodzą 
młodzież, która spieszy się do szkoły, 
a także dorośli pracujący. Nieco póź-
niej zjawiają się emeryci, kupujący 
chleb – najczęściej wiejski krojony, 
duży tradycyjny i razowy. Zaś buł-
kę angielską kupują osoby robiące 

w domu własne wyroby masarskie.
Grażyna Sękowiak zauważyła, że chleb 

to  produkt, który najczęściej podaje. Tego 
samego zdania jest pani Kamila – sprzedaw-
czyni ze sklepu przy ul. Mostowej w Łowiczu 
– ale dodaje, że są i tacy, dla których chleb 
powszedni, to... wody z procentami. 

 mw

Sprzedawczyni 
Grażyna 
Sękowiak 
mówi, 
że pieczywo 
to produkt, 
który 
najczęściej 
podaje 
klientom sklepu
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Z Łupianki Starej 
niedaleko już 
nad brzeg Narwi 
i do Narwińskiego 
Parku Narodowego, 
gdzie pewnie nieraz 
biegał mały Franek.

C hodzi o ks. Franciszka Łupiń-
skiego, który wychowywał się 

w  Łupiance Starej na  Podlasiu. 
Ale w jego dzieciństwo bardziej 
niż piękne krajobrazy regionu 
wpisały się armaty, samoloty woj-
skowe i śmierć matki, która zginęła 
od wybuchu bomby. A urodził się 
niedługo przed wojną, bo w 1936 
roku. Po śmierci mamy wychowy-
wał go ojciec.

W Rzeczycy 
i Domaniewicach

Ks. Franciszek Łupiński skoń-
czył podstawówkę w rodzinnej wsi, 
a maturę zdał w 1954 roku w pobli-
skich Łapach. Zaraz po egzaminie 
dojrzałości zgłosił się do Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium Du-
chownego w Warszawie. Kilka lat 
później w katedrze warszawskiej 
otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Nie były to łatwe czasy dla Kościoła, 
w latach 50. prymas był więziony 
przez władze PRL. Ojczyzna, wol-
ność, naród, prawda, miłość nie-
przyjaciół – to słowa, z którymi 
w czasie formacji kapłańskiej kle-
ryk Łupiński musiał spotykać się 
często.

Pierwszą placówką duszpa-
sterską ks. Franciszka była parafia 
w Rzeczycy, następnie w Piasecz-
nie i św. Katarzyny w Warszawie 
na Służewcu. W tej ostatniej or-
ganizował punkt katechetyczny 
na osiedlu i dążył do wybudowa-
nia nowego kościoła. Powołał nawet 
komitet budowy świątyni, ale ten 
nic nie wskórał, jednak sprawę na-
głośnił i po kilku latach przyszło 
pozwolenie na budowę kościoła bł. 
Maksymiliana Kolbego i utworzo-
na została nowa parafia.

W  roku 1973 władze kościel-
ne skierowały ks.  Łupińskiego 
do  pracy duszpasterskiej w  Do-
maniewicach pod Łowiczem. Tam 
wyremontował kościół i plebanię, 
wybudował dom parafialny i robił 
pierwsze przymiarki do korona-
cji obrazu Matki Bożej Domanie-
wickiej. Osiem lat później został 

proboszczem u św. Wawrzyńca 
w Sochaczewie.

– Dla mnie ksiądz Łupiński 
zawsze był w mieście, pamiętam 
go od dziecka. Wraz z jego śmier-
cią jakby skończyła  się pewna 
epoka – mówi Daniel Wachow-
ski, rzecznik Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie.

Budowniczy świątyń
Zaraz po utworzeniu diecezji 

łowickiej ks.  Franciszek Łupiń-
ski został jedynym jej infułatem 
i oprócz tego, że pełnił funkcję 
proboszcza, był jeszcze wikariu-
szem generalnym kurii łowickiej. 
Wyremontował i  przebudował 
kościół św. Wawrzyńca w Socha-
czewie, a także zaangażował się 
w zakończenie budowy świątyń 
w Pilawicach i Kątach. Przyczy-
nił się również do budowy kościo-
ła św. Brata Alberta na obrzeżach 
Sochaczewa.

Nie zapominał o budowaniu 
Kościoła z  ludzi. Wokół infuła-

ta gromadziła  się inteligencja, 
zwłaszcza w latach 80. Przyszedł 
do parafii w 1981 roku, czyli w mo-
mencie narastających niepokojów 
społecznych i dotkliwych repre-
sji ze  strony komunistycznych 
władz. Był cenionym duszpaste-
rzem i  bronił tego, co  polskie – 
tradycji, symbolów, tożsamości, 
chrześcijańskich korzeni. Cenio-
ny był nie tylko przez świeckich, 
ale i przez księży, pomagał klery-
kom. Troszczył  się o  powołania 
kapłańskie, czego najlepszym do-
wodem jest długa lista powołanych 
w  czasie, gdy był proboszczem. 
A przestał nim być – ze względu 
na  stan zdrowia – 15 maja 2003 
roku. Odchodzącego na emeryturę 
infułata zastąpił ks. Piotr Żądło.

Ludzie znicze palą
20 września 2003 r. na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie pojawił się komu-
nikat pod tytułem „Pożegnanie 
ks. infułata”. Oto jego treść: „W śro-
dę 18 września zmarł wieloletni 
proboszcz parafii św. Wawrzyńca 
w Sochaczewie ks. infułat Franci-
szek Łupiński. (…) W połowie maja 
br., mając na uwadze m.in. doro-
bek ewangelizacyjny ks. infułata, 
zakończone sukcesem wieloletnie 
starania o utworzenie parafii dla 
mieszkańców zachodniej czę-
ści miasta, burmistrz Bogumił 
Czubacki postanowił wystąpić 
do  Rady Miejskiej z  wnioskiem 
o  nadanie ks.  Łupińskiemu Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta 
Sochaczewa. Tytuł został nadany 
27 maja. Uchwałę w  tej sprawie 
przyjęto jednogłośnie. Podczas 
sesji RM odczytano życiorys wie-
loletniego proboszcza parafii św. 
Wawrzyńca, przypomniano jego 
dokonania i zasługi. Ze względu 
na  stan zdrowia ksiądz infułat 
nie uczestniczył w sesji”.

Ks. Franciszek Łupiński uro-
dził się nad rzeką Narwią, a umarł 
nad Bzurą, która płynie tuż obok 
plebanii. Spoczął na sochaczew-
skim cmentarzu. We Wszystkich 
Świętych jego grób tonął w zni-
czach. mw

Nasi wielcy

Z dobrym nurtem

Ks. Franciszek Łupiński 
(na pierwszym planie) 
podczas obiadu z papieżem 
Janem Pawłem II, który 
pielgrzymował do Łowicza 
14 czerwca 1999 roku 
po prawej: Dekret 
przyznania honorowego 
obywatelstwa

ar
ch

iW
u

M
 u

rz
ęd

u
 M

ie
js

ki
eg

o
 W

 s
o

ch
ac

ze
W

ie
 

d
an

ie
l 

W
ac

h
o

W
sk

i


