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Wwielu kościołach naszej diecezji 
oprócz piątkowych nabożeństw 

istnieje także tradycja odprawiania 
Drogi Krzyżowej w niedzielę. Jak w 
piątek, tak również w niedzielę, ma ona 
charakter grupowy i zorganizowany. 
Także w łowickiej katedrze niedzielna 
Droga Krzyżowa stała się już tradycją. 
Po Mszy św. południowej część wier-
nych zostaje na tym nabożeństwie pro-
wadzonym przez Bractwo Różańcowe. 
Po Drodze Krzyżowej są jeszcze Gorzkie 
Żale. Taki „modlitewny blok” dla wielu 
ludzi stał się niemal cotygodniowym 
dniem skupienia. Katedralne Bractwo 
Różańcowe już od kilku wieków or-

ganizuje różne formy 
modlitwy w łowickiej 
katedrze i pełni funk-
cję asysty liturgicznej. 

MARCIN WÓJCIK

COTYGODNIOWY „DZIEŃ SKUPIENIA”

Niedzielna 
Droga Krzyżowa 
w łowickiej 
katedrze

Rozgwar w pijarskich szkołach 

Pytali o modlitwę
Listę najczęściej zadawanych 
pytań otwiera: 
„Jak długo się modlicie?”.

– Nie wiem, skąd to pytanie. 
Czy komuś z wierzących rodzi-
ców przeszkadza, że młodzież 
zaczyna dzień od krótkiej mod-
litwy? – dziwi się jeden z ojców
spotkany na korytarzu. 

W minioną niedzielę pijarskie 
szkoły w Łowiczu otworzyły swo-
je podwoje dla wszystkich zain-
teresowanych ewentualnym pod-
jęciem nauki. W ubiegłym roku 
placówki te obchodziły pierw-
szy jubileusz – w 1995 r. zakon-
nicy otworzyli szkołę podstawo-
wą, w 1999 r. gimnazjum, zaś we 
wrześniu minionego roku ruszyły 
pierwsze klasy licealne. 

Zespół szkół nie narzeka na 
brak chętnych. Ogółem uczy się 
w nich około 360 uczniów, z cze-
go blisko połowa dojeżdża spoza 
miasta. Czy konieczne zatem było 
organizowanie dnia otwartego?

– Przede wszystkim chcieli-
śmy dostarczyć chętnym rzetelnej 
informacji na nasz temat – wyjaś-

nia Przemysław Jabłoń-
ski, dyrektor placówki. – 
Obalić mity, jakie naro-
sły wokół naszych szkół. 
Tak zrodził się program 
dnia otwartego. Celo-
wo nie było w nim mo-
jego przemówienia, za 
to każdy mógł wejść do 
wszystkich pracowni, 
zadać dowolne pytanie uczniom 
szkoły czy ich rodzicom. 

Mimo że niektórzy goście ba-
li się „nadmiaru modlitwy”, więk-
szość rodziców deklarowała, że 

wyśle dzieci do pija-
rów, ponieważ tutaj du-
żą wagę przywiązuje się 
do wychowawczej roli 
szkoły.

– Przyszłam na 
dzień otwarty, gdyż za-
mierzam rozpocząć na-
ukę w pijarskim gimna-
zjum – deklaruje Klaudy-

na Szkup, kończąca jedną z łowi-
ckich szkół podstawowych. – Na-
wet nie będę chodziła do innych 
gimnazjów na podobne dni, już 
wybrałam szkołę. JAR

Rodzinny Dom Dziecka 
w Strzegocinie to je-

dyny taki dom w diecezji 
utworzony przez Caritas 
Diecezji Łowickiej. W całej 
Polsce w ostatnich latach 
powstało kilkadziesiąt do-
mów, w których na nowo 
odbudowuje się w dzie-
ciach zaufanie i wiarę w 
dorosłych. Jak radzą sobie 
państwo Gackowscy, któ-
rych rodzina powiększyła 
się jednego dnia o ośmioro 
dzieci, piszemy na stronach 
IV–V.
Zapraszamy też na str. III, 
gdzie mowa jest o niezwy-
kłym banku prowadzo-
nym w parafii Miłosierdzia 
Bożego w Skierniewicach. 

ZA TYDZIEŃ
  DIAKONI Z ŁOWICKIEGO SEMINA-

RIUM rozpoczęli praktyki. 
  MINISTER ZBIGNIEW RELIGA 

Z WIZYTĄ w miastach regionu

KATARZYNA 
GRABOWSKA
redaktor wydania

Dużym 
zainteresowaniem 
cieszyły się 
pokazy 
w pracowni 
fizycznej, 
prowadzone 
przez Lidię 
Szymczak
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Święto filmowe Jerzego Hoffmana

SOCHACZEW. Tegoroczny 
Festiwal Filmów Polskich w 
Sochaczewie poświęcony był 
twórczości Jerzego Hoffmana. 
Od kilku lat, w ramach festi-
walu, Sochaczew odwiedza-
ją największe autorytety pol-
skiego kina: Andrzej Wajda, 
Kazimierz Kutz, Krzysztof 
Zanussi. Pierwszego dnia tego-
rocznej imprezy młodzież mia-
ła okazję obejrzeć „Starą Baśń”, 
„Ogniem i Mieczem” oraz spot-
kać się z aktorami grającymi 

w tych filmach: Małgorzatą 
Foremniak i Maciejem 
Kozłowskim. W drugim dniu 
festiwalu do Sochaczewa 
przyjechał sam reżyser. Jerzy 
Hoffman oraz aktor Sylwester 
Maciejewski zostali przywita-
ni przez gospodarzy dyr. MOK 
Halinę Pędziejewską, kierowni-
ka MOK w Chodakowie Teresę 
Mazipus, organizatorkę festi-
walu Barbarę Sobkowicz oraz 
przez burmistrza Sochaczewa 
Bogumiła Czubackiego.

Jerzego Hoffmana i aktora Sylwestra Maciejewskiego przywitał burmistrz 
Sochaczewa Bogumił Czubacki

Wspólna inwestycja  
czterech samorządów
TRAKT TARCZYŃSKI. Sa-
morządy powiatów żyrardow-
skiego i grodziskiego oraz gmi-
ny Mszczonów i Żabia Wola pod-
jęły decyzję o budowie traktu tar-
czyńskiego, łączącego powiat ży-
rardowski z sąsiednim powiatem 
grodziskim. Dzięki tak szerokiej 
współpracy jest duża szansa, że 
inwestycja ta zostanie w znacz-

nej części sfinansowana ze środ-
ków unijnych. Trakt jest drogą łą-
czącą Mszczonów z Tarczynem, 
a więc tym samym zapewniającą 
przejazd pomiędzy dwiema tra-
sami międzynarodowymi – kato-
wicką i krakowską. Początek pla-
nowanej inwestycji czterech sa-
morządów został wyznaczony na 
2007 rok.

Misje święte 
MŁODZIESZYN. W parafii 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Młodzieszynie, w niedzie-
lę 26 marca rozpoczynają się mi-
sje święte. Pierwszego dnia Msze 
święte z nauką misyjną dla wszyst-
kich odbędą się o godz.: 8.00; 
10.00; 12.00; 17.00. Misje trwać 
będą przez tydzień. Poniedziałek 
– 27 marca – to dzień odnowie-

nia przyrzeczeń chrztu św. Drugi 
dzień misji będzie dniem sakra-
mentu pokuty, temat trzeciego 
dnia to „Eucharystia źródłem i 
szczytem chrześcijańskiego ży-
cia”. Wierni modlić się będą tak-
że o miłość, jedność i świętość 
małżeństw. Każdy dzień kończył 
się będzie Apelem Jasnogórskim 
o godz. 21.00. 
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Jan Paweł II patronem szkoły
SANNIKI. Rada Gminy Sanniki 
jednogłośnie przyjęła uchwałę 
o nadaniu szkole podstawowej 
w Osmolinie imienia Jana Pawła 
II. Patrona wybrano, przepro-
wadzając referendum wśród 
uczniów, rodziców i nauczy-

cieli. Większość społeczności 
szkolnej chciała, by to właśnie 
Papież został patronem placów-
ki. Decyzję tę zaaprobował bp 
Andrzej F. Dziuba. Uroczystość 
nadania imienia odbędzie się w 
przyszłym roku szkolnym. 

Targi edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów 
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Ostatnie misje święte odbyły się w kościele w Młodzieszynie  
prawie 20 lat temu
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Czas wybrać szkołę
SKIERNIEWICE. Szkoły po-
nadgimnazjalne ze Skierniewic, 
Bolimowa i Godzianowa, a tak-
że Łowicza, Rawy Mazowieckiej, 
Puszczy Mariańskiej oraz Łodzi 
prezentowały się na targach 
edukacyjnych w Skierniewicach. 
Targi mają pomóc uczniom, 
zwłaszcza ostatnich klas gim-
nazjalnych, w wyborze szkoły 
średniej. Młodzież miała oka-
zję zapoznać się z ofertą każ-
dej ze szkół biorących udział w 

imprezie, dowiedzieć się o zaję-
ciach pozalekcyjnych, obejrzeć 
kroniki i zdjęcia. Organizatorzy 
Targów – Urząd Miasta, Centrum 
Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej oraz Centrum 
Edukacji i Pracy OHP w 
Skierniewicach – przyznali na-
grody za najlepiej zaaranżowane 
stoisko. Zwycięzcami zostali: ZSZ 
nr 2 ze Skierniewic oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z 
Bolimowa. 

1% NASZYCH PODATKÓW 
możemy przekazać, rozlicza-
jąc się z Urzędem Skarbowym, 
na rzecz Fundacji „Czyń do-
bro imieniem Jana Pawła II”. 
Fundacja postawiła sobie za 
cel wybudowanie domu po-

godnej starości dla mieszkań-
ców Łowicza i okolic. 
Numer konta: Pekao SA II 
Oddział w Łowiczu, ul. Dłu-
ga 27
98 1240 1819 1111 0010 0705 
1480 

Na dom pogodnej jesieni 
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Co w trawie piszczy 

POZYTYWNIE  
O WŁADZY 

– Chyba każdy Polak narze-
kał, narzeka bądź na pew-
no będzie narzekał na po-
lityków i urzędników. To 
takie proste – wszystkie-
mu jest winna władza. No 

cóż. Trzeba przyznać, że brzmi to ład-
nie, ale jednak nie zawsze poprawnie. 
Już od wieków znana jest i powszech-
nie stosowana, również dzisiaj, meto-
da „spychania winy na fotel urzędni-
ka”. Ostatnio słyszy się również o po-
zytywnych przykładach. 

Niemałym sukcesem może się po-
chwalić samorząd miasta Sochaczew, 
który wziął udział w programie Przej-
rzysta Polska. Program promuje m.in. 
jawność działania władzy, fachowość 
administracji i przeciwdziałanie ko-
rupcji. Akcja przejrzysta Polska zo-
stała zainicjowana przez „Gazetę Wy-
borczą” wspólnie z Fundacją im. Ste-
fana Batorego, Fundacją Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej i Bankiem Świa-
towym. W gmachu „Gazety Wybor-
czej” w Warszawie przedstawicie-
le zwycięskich samorządów – przy-
pominam, że również samorządu so-
chaczewskiego – odebrali certyfika-
ty wieńczące akcje. To na pewno du-
że wyróżnienie dla Urzędu Miasta w 
Sochaczewie. Ale takie wyróżnienie 
również zobowiązuje. Sochaczewski 
samorząd już wychodzi naprzeciw 
naszym oczekiwaniom. Pracownicy 
UM ustanowili swój kodeks etyczny, 
a szkoły zobowiązały się do umiesz-
czenia w programach nauczania spe-
cjalnych zajęć z etyki w życiu pub-
licznym. Zostało uruchomione Biu-
ro Obsługi Klienta, a także powstał 
słowniczek trudnych pojęć, wyjaś-
niający zawiły niekiedy język admini-
stracji. Pozostaje tylko życzyć miłej 
lektury.  MARCIN WÓJCIK

Można założyć lokatę, nie mając ani złotówki, 
zaciągnąć kredyt, którego spłata również  
nie w złotówkach się liczy. Cóż to za dziwny 
bank i czym się w nim obraca,  
skoro nie pieniędzmi? 

Lokatą w tym szczególnym banku są 
wielkopostne postanowienia, a zaciąga się 
kredyt w modlitwie. O tym, że to najlep-
szy bank pod słońcem, przekonani są Ewa 
i Marcin Broniarkowie. – Bardzo chcieli-
śmy mieć dzieci, a kilka lat po ślubie wciąż 
dziecka nie było – mówi Ewa Broniarek. – 
18 maja 2002 roku oficjalnie powstała na-
sza parafia. W 2003 roku po raz pierw-
szy powstał Wielkopostny Bank Modli-
twy. Przychodziliśmy codziennie o godz. 
20 przez cały Wielki Post do „Ban-
ku”, czyli do naszej kaplicy, i mod-
liliśmy się w intencji posiadania 
potomstwa. Do naszej modlitwy 
dołączyliśmy wyrzeczenia i po-
stanowienia wielkopostne, m.in. 
post o chlebie i wodzie w każ-
dy piątek Wielkiego Postu. Nasz 
ksiądz proboszcz podtrzymywał nas na 
duchu i twierdził, że taki post jest tak du-
żym wyrzeczeniem, że Pan Bóg z pewnoś-
cią nas wysłucha. W wakacje z wielką ra-
dością przyjęliśmy fakt, że spodziewamy 
się dziecka. Lekarz wyznaczył teoretyczną 
datę poczęcia na 18 maja 2003 roku, czyli 
w rocznicę powstania parafii. To wszystko 
nie może być zwykłym przypadkiem. Głę-
boko wierzymy, że nasza modlitwa zosta-
ła wysłuchana i to dzięki niej cieszymy się 
darem rodzicielstwa – opowiada szczęśli-
wa mama 2-letniej Agnieszki. 

Wielkopostny Bank Modlitwy funkcjonu-
je w parafii Miłosierdzia Bożego w Skiernie-
wicach czwarty rok. Można do niego zgła-
szać intencje i prośby dotyczące najróżniej-
szych spraw, zarówno trudnych problemów, 
jak i kłopotów życia codziennego. W tych 
intencjach ofiarowane i złożone zostały w 
Banku postanowienia wielkopostne. Mogą 

to być postanowienia jednorazowe, 
krótko trwające, albo dłuższe, do-
tyczące całego Wielkiego Postu 

– Lokata wielkopostna im bar-
dziej wymaga wysiłku i trudu, 
tym większą ma wartość – mó-
wi ks. Jan Rawa, proboszcz para-

fii. – Trzeba pamiętać, że nawet najmniej-
sza ofiara jest cenna. Lokatą może być 
modlitwa, post, pomoc koledze w odra-
bianiu lekcji, odwiedzenie osoby samot-
nej. Może nią być również udział w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Ża-
li, powstrzymanie się od gry na kompute-
rze, walka z nałogiem, poprawienie relacji 
w rodzinie, wybaczenie i pogodzenie się z 
bliskimi, pomoc w pracach przy kościele – 
tłumaczy ksiądz proboszcz. 

Wszyscy biorący udział w akcji Wielko-
postnego Banku Modlitwy łączą się codzien-
nie, od poniedziałku do piątku, w godz. 
18.00–20.00 na wspólnej modlitwie, przy-
chodząc na Mszę św. i adorację Najświęt-
szego Sakramentu, lub łącząc się na sposób 
duchowy, gdziekolwiek są. Podczas spotkań 
prowadzone są także refleksje na temat en-
cykliki papieskiej „Bóg jest Miłością”. 

KATARZYNA GRABOWSKA

Wielkopostny Bank Modlitwy w Skierniewicach

Wymodlili dzieci

Ewa i Marcin 
Broniarkowie 
z 2-letnią 
Agnieszką  
i 2-miesięcznym 
Michałkiem
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Wiktor i Dorota 
Gackowscy poznali 
się w Bydgoszczy. 
Ona studiowała na-

uczanie początkowe na Akademii 
Pedagogicznej, on nauki społecz-
ne na tej samej uczelni. W 1993 
roku wzięli ślub. Później urodzi-
ły się dzieci – Weronika i Natalia. 
Mieszkali i pracowali w Kutnie. 
Codzienność wypełniała praca 
zawodowa i rodzina. Ale w ciągu 
jednego dnia wszystko się zmie-
niło. We wrześniu 2005 roku ich 
rodzina powiększyła się o… oś-
mioro dzieci. Nie mogło już być 
tak jak dawniej.

Rodzinny kalendarz

U Gackowskich dzień roz-
poczyna się o 7.00. W cią-
gu tygodnia wszystko skupia 
się wokół zajęć szkolnych. Jed-
nak każdy dzień przynosi coś 
„ekstra”, bo dzieci rosną, mają 
swoje problemy i dylematy. Na 
zmianę tradycyjnego progra-
mu mogą sobie pozwolić tylko 
w sobotę i niedzielę. Ale i to 
ma swoje ograniczenia. Dwu-
nastoosobowa rodzina i „woju-
jący” pies nie zmieszczą się w 
małym samochodzie. Pozosta-
ją więc prze-
jażdżki na ra-
ty bądź do-
bry pomysł 
na spędze-
nie weekendu 
w domu. Tak 
czy owak te 

dni są wyjątkowe, bo spędzo-
ne razem. Dla niektórych dzie-
ci to również czas odwiedzin. 
Za zgodą kuratora sądowego 
biologiczni rodzice mogą się 
spotykać z dziećmi. Również 

sąd decyduje, czy dzieci mogą 
jechać do domu. – Nie możemy 
odcinać dzieci od rodziny. One 
powinny znać swoich rodziców 
– mówi pani Dorota. – Chce-
my, aby dzieciaki odwiedza-

ły rodziców i miały o nich jak 
najlepsze zdanie. Jednak dzie-
ci rzadko o nich pytają.

Może porozmawiajmy?

Dorota jest nauczycielką. 
Nauczycielem był również Wik-
tor, ale dla zapewnienia właś-
ciwej opieki nad „nowo naro-
dzonymi” dziećmi musiał zre-
zygnować z pracy zawodowej. 
Być może szkolne doświadcze-
nie obojga rodziców ułatwiło 
im zapamiętanie długiej listy 
powtarzających się imion już 
w pierwszym dniu. Adrian, Pa-
tryk, Mateusz, Grzegorz, Ma-
teusz, Justyna, Klaudia, Justy-
na. Większy problem miały We-
ronika i Natalia – rodzone córki 
Wiktora i Doroty. 

Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie powstał z inicjatywy Caritas łowickiej

Szczęśliwa dwunastka

Odrabianie lekcji 
to codzienny 

obowiązek 
wszystkich 

dzieci. Wiedzą 
o tym zwłaszcza 

chłopcy

Trafiły tutaj  
z domów dziecka bądź 
prosto od mamy i taty.  

Nie pytają dlaczego.  
W tym domu  

rodzina rodzi się  
po raz drugi.  

Czy zaufają jej 
jeszcze raz?

tekst i zdjęcia 
MARCIN WÓJCIK
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Najmłodszy jest Ad-
rian, który ma 4 lata. O 
12 lat starsza jest Justy-
na. Skoro młodzież już 
dorasta, to muszą się 
pojawiać młodzieńcze 
problemy i dylematy. To 
czasami rodzi konflikt 
pokoleń. Wtedy najsku-
teczniejszą metodą sta-
je się rozmowa. – Coraz 
częściej przeprowadza-
my dojrzałe rozmowy z naszy-
mi dorastającymi dziećmi, które 
uważają, że już są dorosłe – mó-
wi pan Wiktor. – Uświadamiamy 
im potencjalne zagrożenia i spro-
wadzamy na ziemię. Tłumaczy-
my również, że do osiągnięcia 
pełnoletności pozostało im jesz-
cze kilka lat. Więc do tego czasu 
pozostają pod naszą opieką. 

Młodsze dzieci to 
„ciągle wojujący męż-
czyźni”. Mieszkanie 
jest duże, więc zaba-
wy w gonionego albo w 
chowanego należą do 
ulubionych zajęć chło-
paków. Problem tyl-
ko w tym, że po ta-
kim szturmie pani Do-
rota nie może poznać 
mieszkania. 

Udało się 

Wiktor i Dorota już od wie-
lu lat należą do Domowego Koś-
cioła. Tam pogłębiali wiedzę o 
tym, czym w zamyśle Bożym jest 
chrześcijańska rodzina, i usły-
szeli wiele teorii i modelowych 
propozycji. Także tam zaszcze-

pili w sobie pragnienie wycho-
wania dzieci zgodnego z war-
tościami katolickimi. Trwające 
przez cały rok wizyty w Archi-
diecezjalnym Ośrodku Adopcyj-
nym w Łodzi również miały cha-
rakter przygotowawczy. Ale mi-
mo to wszystko stało się nagle 
i niespodziewanie. – Pewnego 
wieczoru zadzwonił do nas ks. 
Wojciech Wawrzyniak – mówi 
pan Wiktor. – Powiedział wtedy, 
że chce nam poprzewracać ży-
cie. I jak powiedział, tak zrobił, 
a myśmy się zgodzili. Staliśmy 
się rodziną dla ośmiorga właś-
ciwie obcych nam dzieci. Ale te-
raz to już są nasze dzieci, o któ-
re się martwimy i chcielibyśmy 
zapewnić im jak najlepszy życio-
wy start. 

Dla tworzącej się rodziny 
początki nie były łatwe. Nowy 
dom, przygotowany na potrze-
by dużej rodziny, nowe i zupeł-
nie obce otoczenie. Ale prze-
de wszystkim nowi ludzie. – 
Obawialiśmy się o nasze cór-
ki. Im również poprzewracało 
się życie. Jednak, jak się okaza-
ło, to dzielne dziewczyny i nic 
nie mają przeciwko ośmiorgu 
rodzeństwa naraz – śmieje się 
pani Dorota. Pomysł na „nie-
znaczne” powiększenie rodzi-
ny również nie spotkał się ze 
sprzeciwem najbliższych Wik-
tora i Doroty. – Dzieci lubią 
odwiedzać naszych rodziców – 
mówi Wiktor. – Nawet mówią 
do nich: babciu, dziadku. Takie 
momenty bardzo nas cieszą. 

Po południu wszyscy odra-
biają lekcje. Kto sobie nie ra-
dzi, może liczyć na pomoc Wik-
tora i Doroty. Przerwy wypeł-
nia wspólna zabawa. Później 
jest kolacja, a przy okazji roz-
mowy poważne i mniej poważ-
ne. Przed snem każdy każdemu 
mówi dobranoc. Słowa podzię-
ki za cały dzień z prośbą o noc-
ną opiekę usłyszy również Anioł 
Stróż. 

Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie powstał z inicjatywy Caritas łowickiej

Szczęśliwa dwunastka

Nie udało 
się zrobić 
rodzinnego 
zdjęcia 
w komplecie. 
Starsze 
dziewczyny 
stwierdziły, 
że są 
niefotogeniczne

W ciągu kilku ostatnich 
lat w Polsce powsta-

ło kilkadziesiąt Rodzinnych 
Domów Dziecka. Ten spo-
sób wychowania opuszczo-
nych i osieroconych dzie-
ci już przynosi pozytyw-
ne efekty. Również Caritas 
Diecezji Łowickiej wraz z 
biskupem ordynariuszem 
Andrzejem F. Dziubą wyszła 
naprzeciw powiększającej 
się liczbie pozbawionych 
zdrowej rodziny dzieci. 
Dysponując odpowiednim 
zapleczem gospodarczym, 
w 2005 roku powołaliśmy 
do istnienia Rodzinny Dom 
Dziecka w Strzegocinie. 
Organem nadzorującym 
jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kutnie. 
Z powiatu kutnowskiego, 
na terenie którego znaj-
duje się ośrodek, wiele 
dzieci trafiało do domów 
dziecka w innych regio-
nach. To było wbrew po-
wszechnej dzisiaj tenden-
cji umieszczania dzieci 
w ośrodkach wychowaw-
czych znajdujących się w 
pobliżu dotychczasowe-
go miejsca zamieszkania. 
Chcielibyśmy takich do-
mów mieć więcej, bo ak-
tualnie widzimy takie po-
trzeby. Gwarancją dobre-
go funkcjonowania rodzi-
ny zastępczej jest dobór 
odpowiednich opieku-
nów. Państwo Gackowscy 
spełniają wszystkie wy-
magania. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. PIOTR KRZYSZKOWSKI

zastępca dyrektora 
Caritas Diecezji Łowickiej
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Były kwiaty, gratulacje, życzenia 
wytrwania na obranej drodze. 
Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Nie ma mocnych” obchodziła 
10. rocznicę powstania. 

Dziesięć lat to młody wiek, 
nawet jak na grupę wsparcia. 
Trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę, iż jest to grupa działająca w 
środowisku wiejskim – w gminie 
Zduny w powiecie łowickim.

– Na wsi takie grupy funkcjo-
nują w zupełnie inny sposób niż 
w miastach – mówi jeden z jej 
członków. – Wbrew nazwie, tu 
wcale nie jesteśmy anonimowi. 
Tu sąsiedzi doskonale wiedzą, 
kto należy go grupy, kto nie pi-
je, a komu się nie powiodło i po 
pewnym czasie znowu „zapił”. 

– Z tego, co mi wiadomo, na-
sza grupa – jako wiejska – była 
pierwszą w Polsce, a na pewno 
w województwie łódzkim. Pew-
nie, że wiele grup ma znacznie 
dłuższy staż, ale one wszystkie 
działają w miastach – mówi Zbi-
gniew Bończak, jeden z założy-
cieli i nieformalny lider „Nie ma 
mocnych”. 

Bończak nie ukrywa, iż po-
czątki były bardzo ciężkie, i to 
mimo wyjątkowo życzliwej po-
stawy władz gminy. Na wsi wiele 
osób pije, ale traktowane jest to 
jako swoista norma. Na pierwsze 

spotkanie przyszły zale-
dwie cztery osoby, a i to 
nie alkoholicy, lecz ich 
żony. Jednak z biegiem 
czasu na spotkania za-
częło przychodzić coraz 
więcej uzależnionych. 

– Przeciętnie na 
spotkaniach jest 12–15 
osób. W sumie przez 
grupę przewinęło się kil-
kadziesiąt osób – kon-
tynuuje Zbigniew Boń-
czak. – Nie wszyscy są z nami do 
tej pory, bo i nie muszą – wystar-
czy, że nauczyli się żyć na trzeź-
wo. Niektórzy przyjeżdżali z in-
nych gmin i potem zorganizowa-
li podobne grupy u siebie. Gwo-
li ścisłości trzeba dodać, iż nie 
wszyscy, niestety, wytrzymali w 
trzeźwości. 

Członkowie grupy nie zamy-
kają się w skądinąd gościnnych 

murach ośrodka kultu-
ry, gdzie mają siedzi-
bę. Wielokrotnie dawali 
świadectwo w szkołach i 
kościołach. Raz do roku 
organizują pielgrzymki 
do Częstochowy i do Li-
chenia. 

– Najważniejsze, że 
zawsze staramy się być 
blisko siebie, żeby sobie 
wzajemnie pomagać – 
mówi jeden z trzeźwych 

alkoholików. – W trudnych chwi-
lach nadchodzi pokusa powro-
tu do nałogu – ważne, żeby mieć 
wtedy oparcie w kolegach.

BOHDAN FUDAŁA

Spotkania grupy „Nie ma mocnych” 
odbywają się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zdunach w czwartki: zimą 
o 18, latem o 20. Otwarte mityngi są 
w ostatnie czwartki miesiąca

Jubileuszowy kalendarz na medal

Graficy docenili projekt
Kalendarz na 2006 rok, który 
został wydany w związku z 
obchodami 870-lecia Łowicza, 
uzyskał prestiżową nagrodę 
grafików komputerowych. 

Zaprojektowany przez ło-
wickiego grafika Jacka Rut-
kowskiego kalendarz zdobią 
reprodukcje łowickich po-
cztówek z pierwszego dwu-
dziestolecia XX wieku. Strony 
kalendarza są tak skonstruo-
wane, że po oderwaniu gór-
nej części z datami pozosta-

ją gotowe pocztówki do wy-
słania. 

Projektant zgłosił swoje dzie-
ło na konkurs ogłoszony przez 
pewne ogólnopolskie czasopis-
mo komputerowe. Wśród oko-
ło 100 prac zakwalifikowanych 
do finału łowicki kalendarz zdo-
był 2. miejsce. W nagrodę pro-
jektant otrzymał dwa programy 
komputerowe.

– Miejsce w czołówce spra-
wiło mi ogromną satysfakcję – 
nie ukrywa Jacek Rutkowski. – 
Tym bardziej że zajmuję się gra-
fiką komputerową po amator-
sku, a z tego, co wiem, zgła-
szane były kalendarze wykona-
ne przez profesjonalistów. Sa-
tysfakcja jest tym większa, że 
werdykt wydało jury składające 
się z czołowych grafików. 

Nadmienić warto, iż Jacek 
jest również twórcą projektu lo-
go obchodów rocznicy. 

BOF

Jacek Rutkowski 
ubrany w koszulkę z logo obchodów 

i jego nagrodzony kalendarz

Generalnie we wszyst-
kich niewielkich śro-

dowiskach, takich jak ma-
łe miasteczka, a tym bar-
dziej wsie, podjęcie tera-
pii, a więc przyznanie się 
do alkoholizmu, wymaga 
więcej odwagi. Tutaj wszy-
scy wszystkich znają, przy-
glądają się sobie wzajem-
nie. Zmaganiom alkoho-
lika z chorobą towarzy-
szy wzrok ciekawskich – 
czy mu się uda? U sąsia-
dów może wystąpić za-
zdrość – on nie pije, a ja 
tak. Tacy ludzie nieustan-
nie są na cenzurowanym. 
Jednak jeżeli uda się wy-
trwać bez picia, stają się 
dla innych pijących zna-
kami nadziei i lokalnymi 
autorytetami. Najlepszym 
przykładem jest Zbyszek 
Bończak, który jest w swo-
jej gminie radnym.

MOIM 
ZDANIEM

JOLANTA BOBROWSKA

psycholog kliniczny, 
kierownik Poradni 

Leczenia Uzależnień 
w Łowiczu
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Większość 
członków grupy 
uczestniczyła 
bądź nadal 
uczestniczy 
w spotkaniach 
terapeutycznych, 
prowadzonych 
przez Zbigniewa 
Bończaka
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Na wsi trudniej trzeźwieć

Niełatwa dekada abstynentów
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STOWARZYSZENIE 
RODZIN KATOLICKICH 

W GŁOWNIE
ul. Łowicka 7/11
Stołówka czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 11–13
Biuro stowarzyszenia czyn-
ne w jednym tygodniu w godz. 
8–14, w następnym 14–18, tel. 
042 710-71-27



Cacka z niepełnosprawnych rąk

Sztuką przywracani życiu
Pośród gości, którzy odwiedzali 
zakończone kilka dni temu 
w łódzkiej hali Expo targi 
turystyczne „Na styku kultur”, 
wielu zatrzymywało się  
przy stoisku powiatu łowickiego. 
Wystawiono tam urzekające 
obrazy, rzeźby i wyroby 
wikliniarskie.

Zdumienie gości 
budziło, że prawdzi-
we cudeńka wyszły z 
rąk uczestników War-
sztatów Terapii Zajęcio-
wej w Parmie – niepeł-
nosprawnych, niekiedy 
bez rąk, niewidomych.

– Z naszych warsztatów ko-
rzysta 30 osób – mówi Jerzy Doł- 
hań, kierownik placówki. – Są to 
dorośli mieszkańcy powiatu łowi-
ckiego: niepełnosprawni od uro-
dzenia lub ofiary wypadków, w 
wyniku których doznali poważne-
go uszczerbku na zdrowiu. 

W WTZ niepełnosprawni pod-
dawani są rehabilitacji, uczą się, 
jak żyć z kalectwem. Jedną z form 
terapii są zajęcia ze sztuki.

– W warsztatach uczestniczę 
już piaty rok – opowiada Zyg-
munt Haczykowski. Jego palce 
wyplatają kosze z wikliny. Z twa-

rzy nie znika uśmiech. 
Tylko ciemne okulary 
zdradzają, że pan Zyg-
munt na skutek choro-
by stracił wzrok. – Wikli-
niarstwa nauczyłem się 
tutaj, nigdy wcześniej się 
tym nie zajmowałem. Po-

czątkowo wyplatanie sprawiało 
mi sporo trudności, ale teraz na-
brałem wprawy – kontynuuje Zyg-
munt Haczykowski. – Oprócz te-
go lubię lepić ceramikę: wazoniki, 
garnki. Ciekawostką jest, że cera-
mikę niepełnosprawni wypalają 
sami, w zbudowanym przez sie-
bie piecu garncarskim. 

– Lubię tu przychodzić, przy-
najmniej nie nudzę się w domu – 
mówi Anna Szcześniak, którą za-
staliśmy w pracowni plastycznej. 
– Tutaj zawsze coś się dzieje.

Nie wszystkich uczestników 
warsztatów można dobrze zro-

zumieć. Część z nich ma kło-
poty z narządami mowy, część 
jest zatopiona we własnym 
świecie. Ale wszyscy są dum-
ni ze swoich dzieł. Dumni mo-
gą być już choćby z te-
go powodu, że wielu 
z nich porusza się na 
wózkach czy o kulach, 
nie wszyscy w pełni 
władają dłońmi. Mimo 

to ich wyroby budzą szczery 
zachwyt. 

– Sporo ludzi chce kupować 
nasze wyroby – nie ukrywa Jerzy 
Dołhań. – Podczas wystaw nasze 
stoiska odwiedza wielu zwiedza-
jących. Kupujący często mówią, 
że pragną wydać parę złotych nie 
z litości, lecz dlatego, że to, co ro-
bią nasi podopieczni jest ładniej-
sze niż w sklepach z pamiątkami.   

– Na pewno praca z kaleki-
mi osobami ma swoja specyfi-
kę – przyznaje Liliana Kozłow-
ska-Grzelczyk, instruktorka pla-
styki w WTZ, absolwentka Wyż-
szej Szkoły Plastycznej w Łodzi. – 
Jest to jednak praca wdzięczna, a 

pomysłowości, inwencji, 
wyobraźni plastycznej 
mógłby tym ludziom po-
zazdrościć niejeden za-
wodowy plastyk. 
 BOHDAN FUDAŁA

Telefony alarmowe 

Głodnych nakarmić
Po II wojnie światowej 

w Głownie powsta-
ło wiele zakładów pracy. 
Obecnie duże zakłady nie 
istnieją, w innych znacznie 
zmniejszyło się zatrudnie-
nie. Duża grupa ludzi nie 
ma pracy – bezrobocie w Głownie 
sięga 20 procent. Wiele rodzin, 
mimo pomocy ze strony władz, 
nie ma możliwości zabezpiecze-
nia minimalnych warunków do ży-
cia. Wychodząc naprzeciw ich po-
trzebom, w 1996 r. z inicjatywy ks. 
bpa Alojzego Orszulika i ks. dzie-
kana dr. Stanisława Banacha przy 

parafii św. Jakuba powsta-
je Koło Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich. 

Od samego początku 
zarówno zarząd SRK w po-
rozumieniu z ks. probosz-
czem, jak i Urząd Miejski 

uznały, że celowe jest zorgani-
zowanie stołówki dla osób naj-
bardziej potrzebujących. Dzięki 
pomocy władz miasta i kilku za-
kładów adaptowaliśmy piwnice 
plebanii, w których po uzyska-
niu pozytywnej opinii sanepidu 
ruszyła stołówka. Otwierając ją, 
zakładaliśmy, że skorzysta z niej 

50 osób dziennie. Jednak z każ-
dym dniem rosło zapotrzebowa-
nie. Obecnie liczba przychodzą-
cych na obiady wynosi nawet 190 
osób dziennie. Od poniedział-
ku do piątku wydawana jest zu-
pa z wkładką mięsną. Koszty po-
siłków pokrywane są z dotacji 
Urzędu Miejskiego, Regionalne-
go Centrum Polityki Społecznej, 
dotacji sponsorów. Posiłki wyda-
wane są za darmo. 

MIECZYSŁAW DYLIK
prezes Stowarzyszenia  

Rodzin Katolickich  
przy parafii św. Jakuba w Głownie
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Tomasz Rybus  
i Anna 
Szcześniak 
w pracowni 
plastycznej

Zygmunt 
Haczykowski 
wyspecjalizował 
się w wyplataniu 
wikliny  
i w ceramice
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Mikołajew to spokojna 
miejscowość leżąca  
11 kilometrów  
od Sochaczewa. Trudno 
dzisiaj powiedzieć,  
od czego pochodzi nazwa 
Mikołajew, gdyż czas 
zatarł wszelkie ślady. 
Wiadomo jedynie, że od 
najdawniejszych czasów 
zamieszkiwała te tereny 
rodzina Mikołajewskich. 

Pierwsza wzmianka o 
miejscowości pochodzi 
z 1603 roku. Wówczas 
to biskup poznański W. 
Goślicki, wizytując para-
fię sochaczewską, przybył 
do Mikołajewa, aby zoba-
czyć tutejszą kaplicę pod 
wezwaniem Świętej Trój-
cy, fundacji rodziny Mi-
kołajewskich. W 1815 ro-
ku o kaplicy nie ma już 
informacji, natomiast 
wzmiankowana jest kapli-
ca we wsi Skotniki, która 
przez wiele lat pełniła ro-
lę kościoła parafialnego. 

Na początku XIX wie-
ku właściciel tych tere-
nów Jan Paweł Łuszczew-
ski widząc, że wszystkie 
wsie Łuszczewskich leża-
ły w dużej odległości od 
swoich kościołów para-
fialnych, na miejscu daw-
nej kaplicy w Mikołaje-
wie postanowił wybudo-
wać murowany kościół i 
założyć nową parafię. Wy-
chodząc naprzeciw temu 
projektowi, abp Ignacy 
Raczyński – administra-
tor diecezji warszawskiej 
– dekretem z 20 listopa-
da 1816 roku erygował 
parafię Mikołajew. No-
wo wybudowany kościół 

w Mikołajewie poświęcił 
w 1824 roku kanonik ło-
wicki, proboszcz parafii 
Młodzieszyn ks. Wawrzy-
niec Kruszewski.

Na terytorium para-
fii, w odległości 7 kilome-
trów od kościoła, we wsi 
Białynin Nowy, znajduje 
się wybudowana w latach 
1983–1986 kaplica Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Jak 
mówi ksiądz proboszcz 
Janusz Zabłocki, każdej 
niedzieli na Mszy świę-
tej gromadzi się w niej od 
100 do 150 wiernych. Po-
za tym „wszystko jest tu-
taj jak w każdej innej pa-
rafii” – uważa skromnie 
ksiądz proboszcz. Szcze-
gólną opieką otacza miej-
scowy duszpasterz cho-
rych w parafii, których 
każdego miesiąca w licz-
bie ponad dwudziestu od-
wiedza z Najświętszym 
Sakramentem, bowiem, 
jak twierdzi, są oni „skar-
bem Kościoła”.

Parafia Mikołajew jest 
mała, liczy zaledwie ok. 
2100 osób. W jej skład 
oprócz Mikołajewa wcho-

dzi kilka wiosek. Więk-
szość parafian mieszka w 
rodzinach wielopokole-
niowych. Niestety, sytu-
acja ekonomiczna wielu 
mieszkańców jest trudna. 
Upadła lub przeszła re-
dukcję zatrudnienia więk-
szość okolicznych zakła-
dów. Przestały istnieć 
między innymi znajdujące 
się na terenie parafii czte-
ry PGR-y. Stąd spora część 
parafian jest bez pracy, a 
młodzi uciekają do miast. 
Wystarczy wspomnieć, iż 
według statystyk kościel-
nych jeszcze przed kil-
ku laty, pod koniec lat 
90. ubiegłego wieku, pa-
rafia liczyła 2300 wier-
nych, a dzisiaj – jak sza-
cuje proboszcz po ostat-
niej „kolędzie” – zmniej-
szyła się o 200 osób. Poza 
tym wiele rodzin wymaga 
pomocy materialnej. Na 
szczęście w parafii istnie-
je oddział parafialny Cari-
tas, który swoim działa-
niem wspiera materialnie 
około 40 rodzin.

KS. PAWEŁ 
STANISZEWSKI 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Troska o religijną atmosferę życia w rodzinie, 

o gruntowne wychowanie dzieci i młodzieży w 
duchu chrześcijańskim, o zachowanie tradycji 
– to problemy stojące dzisiaj przed wszystkimi 
duszpasterzami. Szczególną rolę mają w tym za-
kresie rodzice. Trudnością w integracji młodzie-
ży z życiem Kościoła jest nauka w różnych miej-
scowościach, poza parafią. Późne powroty do 
domów utrudniają angażowanie się w życie reli-
gijne – jest to problem wielu parafii, także mo-
jej. Ale cieszy mnie, kiedy widzę, że rodzice dba-
ją o wychowanie i wykształcenie dzieci. Wielu 
młodych idzie na studia, często łącząc je z pracą 
zawodową. Zauważam także troskę rodziców o 
swoje dorosłe dzieci, którzy w czasie świątecz-
nych spotkań przypominają im o praktykach reli-
gijnych. Napawa mnie nadzieją, kiedy widzę, że 
przyjeżdżając na wakacje czy święta, przychodzą 
na niedzielną Mszę świętą i przystępują do sa-
kramentów świętych. To znak, że pamiętają, Kto 
w tym wszystkim jest najważniejszy.

Zapraszamy na Msze święte
  W niedziele i święta: 9.00, 11.00 (w kaplicy w Nowym 

Białyninie), 12.30
  W dni powszednie: godz. 18.00 
      (w zimie godz. 16.00)

KS. JANUSZ 
ZABŁOCKI 

urodził się w 1961 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął 28 ma-
ja 1992 r. To jego pierw-
sze probostwo. Do parafii 
Mikołajew przybył w czerwcu 
2004 r. Wcześniej pracował 
jako wikariusz w parafiach: 
Rzeczyca, Skierniewice – 
św. Jakuba, Iłów, Lubochnia, 
Żychlin i Piątek.

Świątynia  
w Mikołajewie  

została erygowana  
w 1816 roku
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PANORAMA PARAFII  
Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie

W spokojnym miejscu


