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Spektakl zatytułowany „Powrót” au-
torstwa Ilony Zwolińskiej, oparty 

na przypowieści o synu marnotraw-
nym, obejrzała skierniewicka publicz-
ność w auli „klasyka” na osiedlu Widok. 
Przedstawienie przygotowała działająca 
przy parafii NSPJ Grupa Teatralna Amici 
di Gesù (Przyjaciele Jezusa) pod kierun-
kiem ks. Krzysztofa Antczaka. Spektakl 
opowiada o dziewczynie, która posta-
nawia zostawić rodzinę, szkołę, przyja-
ciół i wyjechać na Zachód robić karie-
rę. Młodzi aktorzy chcą zwrócić uwagę 
na ważne sprawy dotyczące ludzkiego 
życia. Przygotowaną przez nich sztukę 
będzie można jeszcze obejrzeć 26 marca 

i 9 kwietnia o godz. 
19.00, 1 kwietnia o 
godz. 17.00 i 8 kwietnia 
o godz. 17.00 i 19.30. 
Wstęp wolny. KG

„POWRÓT” W TEATRZE 

Młodzi aktorzy 
zapraszają na 
swoje spektakle 
do auli „klasyka”

Dla wiernych po rozwodach

Głód Boga
Rozpad sakramentalnego związku 
małżeńskiego nie musi oznaczać 
odwrotu od Kościoła.

– Nie chodzi o tworzenie ja-
kiegoś lobby w Kościele, ale o 
wzajemną pomoc w zachowa-
niu więzi z Chrystusem i Koś-
ciołem oraz o stworzenie wa-
runków do pojednania z Bo-
giem i bliźnimi – mówią o swo-
im duszpasterstwie członkowie 
kutnowskiej wspólnoty osób ży-
jących w związkach niesakra-
mentalnych.

Od października ubiegłego 
roku w parafii Kutno Łąkoszyn 
dwa razy w miesiącu spotyka-
ją się osoby, których pierw-
sze małżeństwa – zawarte w 
Kościele – rozpadły się, a te-
raz żyją z nowymi partnera-
mi. Do okazania pomocy roz-
wiedzionym wzywał w jednej 
z adhortacji Jan Paweł II już 
w 1981 r.

– Cieszymy się z tej moż-
liwości, bo chcemy być bliżej 
Boga, a do tej pory ludzie tacy 
jak my stawiani byli trochę „z 

boku” Kościoła – wy-
jaśnia Robert Różań-
ski, animator grupy. – 
Cieszymy się, że mo-
żemy uczestniczyć w 
duchowym życiu Koś-
cioła. 

– Używając słów oj-
ca Mirosława Paciuszkiewicza, 
który zainicjował tego rodzaju 
duszpasterstwo, wielu ludzi po 
rozwodach odczuwa tęskno-
tę i głód Boga – tłumaczy ks. 
Tomasz Wieczorek, sprawują-
cy opiekę nad grupą. Nie przy-

padkiem na termin na-
szych spotkań wybra-
liśmy 15.00 – godzinę 
Miłosierdzia Bożego.

Program spotkań 
składa się z Mszy św., 
adoracji, dzielenia się 
swoimi przemyślenia-

mi i wymianą radami.
Spotkania odbywają się 

w 1. i 3. niedzielę miesiąca, 
chętni mogą kontaktować się 
z ks. Tomaszem: (024) 254 17 
78, lub R. Różańskim (024) 
254 30 06. JAR

Do niektórych para-
fii trafili na praktyki 

duszpasterskie diakoni. 
Przyjmijmy ich życzliwie. O 
doświadczeniach kleryków 
– praktykantów piszemy 
na str. IV–V. Czy topniejące 
śniegi nam nie zagrożą? 
– zastanawia się wielu z 
nas. – Raczej nie – mówią 
fachowcy. O sytuacji wokół 
rzek informujemy na str. 
VI. „Nikłe światełko w tu-
nelu” – w ten sposób pod-
sumowali lekarze wizytę 
ministra Zbigniewa Religi 
w kutnowskim szpitalu. 
Co uprawnia do takiego 
stwierdzenia, piszemy na 
str. VII. 

ZA TYDZIEŃ
  Swoimi WSPOMNIENIAMI O POL-

SKIM PAPIEŻU podzieli się z na-
szymi czytelnikami pierwszy 
biskup diecezji łowickiej, je-
den z organizatorów papie-
skich wizyt w naszym kraju, 
ks. bp Alojzy Orszulik

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania

Msza dla osób
w związkach nie-
sakramentalnych 
odprawiana jest 
w kameralnej 
atmosferze
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Balony wzniosły się w niebo Pocztówki zza okna

RAWA MAZOWIECKA. 
Około 30 balonów własno-
ręcznie zrobionych przez mło-
dzież wystartowało na Drugiej 
Rawskiej Fieście Modeli 
Balonów na Ogrzane Powietrze. 

Organizatorem imprezy był 
Hufiec Rawski Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego 
Zawisza Federacja Skautingu 
Europejskiego. Fiestę przy-
gotował i prowadził Tomasz 
Sudakowski – szczepowy 
Szczepu  sł. Bożego Bernarda 
Kryszkiewicza, sędzią głów-
nym był Robert Fedorowicz, 
hufcowy rawski. W zawo-
dach wzięło udział 78 zawod-
ników – harcerze, uczniowie 
rawskich szkół i ministranci. 
Sędziowie oceniali m.in. dłu-
gość lotu i estetykę. Główną 
nagrodą był lot prawdziwym 
balonem (na wysokości oko-
ło 200 metrów) z Aeroklubu 
Warszawskiego. Fiestę wy-
grał Zastęp Niedźwiedź z 3. 
Drużyny Rawskiej. Patronat 
nad imprezą objął burmistrz 
miasta Eugeniusz Góraj, który 
ufundował nagrody oraz prze-
lot balonem dla zwycięskiej za-
łogi.

ŻYRARDÓW. Serię pocztó-
wek z widokami współczes-
nego Żyrardowa wyda Urząd 
Miasta. Pomysł na pocztów-
ki powstał po sygnałach od 
kioskarzy, gdy okazało się, 
że brakuje kart pocztowych 
z żyrardowskimi widokami. – 

Odwiedziliśmy wszystkich kio-
skarzy w mieście i urząd pocz-
towy, aby sprawdzić, z jakim 
zapotrzebowaniem trzeba się 
liczyć. Wyprodukujemy mo-
że nawet 5 tys. kart – mówi 
Jarosław Komża, naczelnik wy-
działu promocji i kultury. 

Król Jagiełło patronem gimnazjum
SOCHACZEW. W Gimnazjum 
nr 2 w Sochaczewie odbyła 
się uroczystość nadania imie-
nia Króla Władysława Jagiełły. 
Szkoła otrzymała też nowy 
sztandar ufundowany przez 
radę rodziców i sponsorów. 
Grupa uczniów pod kierun-
kiem Beaty Rybki przygoto-
wała program artystyczny. Jak 
podkreślano podczas uroczy-
stości, król był osobą zwią-
zaną z ziemią sochaczew-

ską.  Przez teren Kozłowa i 
Tułowic szły wojska królew-
skie w drodze na Grunwald, 
gdzie w lipcu 1410 roku od-
była się jedna z najważniej-
szych średniowiecznych bi-
tew. Program zakończył się 
pieśnią „Żeby Polska była 
Polską”. Zaproszony na uro-
czystość burmistrz Bogumił 
Czubacki pogratulował ucz-
niom i nauczycielom wyboru 
patrona.

W rocznicę śmierci Papieża
2 KWIETNIA W KOŚCIO-
ŁACH CAŁEJ DIECEZJI bę-
dziemy się modlić w intencji Jana 
Pawła II. Tego dnia w niektórych 
miastach odbędą się centralne 
uroczystości pod przewodni-
ctwem łowickich biskupów. 
 W katedrze łowickiej biskup 
Andrzej F. Dziuba odprawi Mszę 
świętą o 21.37. Po niej nastą-
pi przejście pod pomnik Jana 
Pawła II.

 W Skierniewicach o godzi-
nie 20.30 na placu Jana Pa- 
wła II odbędzie się Msza świę-
ta pod przewodnictwem bisku-
pa Józefa Zawitkowskiego. 
 Do Kutna na Eucharystię 
w intencji beatyfikacji Jana Pa- 
wła II zaprasza wszystkich wier-
nych biskup Andrzej F. Dziuba. 
Liturgia będzie sprawowana 
na placu Miejskim o godzinie 
16.00.

Miasto studentów
SKIERNIEWICE. Rada mia-
sta Skierniewice podjęła uchwa-
łę w sprawie utworzenia w 
Skierniewicach filii łódzkiego 
Uniwersytetu Medycznego. Na 
początku uczelnia kształciłaby na 
kierunku pielęgniarstwo. Do pod-
jęcia uchwały przekonywała m.in. 
dyr. szpitala, radna Grażyna Krulik. 
– Już w roku przyszłym zacznie w 
szpitalu brakować kadry – mówiła 
pani dyrektor. – Taka uczelnia za-
pewniłaby stały dopływ wykwali-
fikowanego personelu medyczne-
go do skierniewickich, i nie tylko, 
placówek zdrowia.

Zauroczeni Mazowszem
EKSPOZYCJA DLA CHEŁ- 
MOŃSKIEGO. Wystawę za- 
tytułowaną „Pejzaże Mazow-
sza. W 90. rocznicę śmierci 
Józefa Chełmońskiego” pre-
zentuje skierniewickie BWA. 

Na ekspozycji oglądać można 
prace 17 artystów zauroczo-
nych pejzażem Mazowsza. 
Wśród nich m.in. prawnucz-
ka Chełmońskiego Maria 
Aust. 

Własnoręcznie zrobione balony 
wzniosły się w powietrze

Są już gotowe wzory żyrardowskich pocztówek

Do utworzenia filii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi przekonywała 
dyr. szpitala w Skierniewicach 
Grażyna Krulik 

Barbara Walusiak z BWA przy jednym z pejzaży
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List biskupa łowickiego 
Andrzeja F. Dziuby z okazji  

1. rocznicy śmierci Jana Pawła II

TA DATA STAŁA SIĘ SYMBOLEM
Czcigodni Księża, 
Drodzy Bracia i Sio-
stry! Zbliża się 2 kwie- 
tnia, rocznica śmier-
ci sługi Bożego Jana 
Pawła II. Dla nas ta 
data stała się symbo-

lem, wpisała się w kalendarze i pamięć. 
Wracamy do niej co miesiąc zarówno w 
naszych modlitwach indywidualnych, jak 
i gromadząc się we wspólnotach parafial-
nych. Prosimy o wyniesienie do chwały 
ołtarzy wielkiego Papieża, przypomina-
my sobie jego postać i naukę.

Pierwsza rocznica śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II będzie dla nas szcze-
gólną okazją przypomnienia sobie tych 
chwil, gdy wraz z nim czuwaliśmy u kre-
su jego ziemskiej drogi. Uczył nas, w tych 
pełnych wzruszenia godzinach, co zna-
czy, że „przemijanie ma sens” (Jan Paweł II 
„Tryptyk rzymski”).

Moi Drodzy, niech niedziela 2 kwiet-
nia będzie dla nas wszystkich dniem 
szczególnym. Dniem zadumy nad wiel-
kim dziedzictwem, które pozostawił 
nam sługa Boży Jan Paweł II, dniem 
wdzięczności za dar jego osoby, dar 
ojca, który troszczył się o nas, a któ-
rego odejście tak boleśnie przeżyli-
śmy. Przede wszystkim jednak niech 
będzie to dzień naszej modlitwy o 
jego rychłą beatyfikację. Tego dnia 
w czasie każdej Mszy św. odmów-
my wspólnie modlitwę o beatyfika-
cję. Wieczorem o 21.37, w rocznicę 
śmierci papieża Jana Pawła II, spotkaj-
my się w naszych kościołach i na pla-
cach, podobnie jak uczyniliśmy to rok 
temu. Proszę Was, wszystkich Dusz-
pasterzy i Wiernych, niech połączy 
nas w tej godzinie wspólna, zanoszo-
na z wiarą modlitwa. Niech z niej zro-
dzi się raz jeszcze wielkie dobro, któ-
rego tak niedawno doświadczyliśmy. 

Na początku marca do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w diecezji łowickiej trafiły 
wielkopostne skarbonki. 

Łącznie łowicka Caritas rozesłała 50 000 
skarbonek do szkół i parafii. A wszystko to 
za sprawą ogólnopolskiej akcji „Jałmużna 
wielkopostna”, która po raz kolejny orga-
nizowana jest przez Caritas Polską. „Przy-
wracać nadzieję chorym” – tak brzmi hasło 
tegorocznej akcji. Zgromadzone fundusze 
trafią do oddziałów parafialnych Caritas. 
Tam zostaną przekazane najbardziej po-
trzebującym. W tym roku w sposób szcze-
gólny pomoc otrzymają chorzy dorośli i 
dzieci. Zebrane środki zostaną przekazane 
na ich leczenie i rehabilitację. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Łowiczu na lekcji religii do-
wiedzieli się, czym jest Caritas i ko-
mu pomaga. – Wielkopostne skar-
bonki to dobry pomysł pomagania 
ludziom i sobie samemu, bo w ten 
sposób gromadzimy dobre uczyn-
ki – mówiła katechetka Anna Bu-
ry. Dzieci nie widziały żadnego po-
wodu, by nie mogły dołączyć się do akcji. 
Szybko posypała się lawina wyrzeczeń. – 
Możemy zrezygnować z ulubionych chip-
sów, batonów… Inne dzieci potrzebują na-
szych umartwień – z wielkim zaangażowa-
niem podjęli temat uczniowie. 
 KRZYSZTOF FRONTCZAK: – Te drobne dat-
ki, które możemy ofiarować biedniejszym 
od nas, bardziej są potrzebne im niż nam. 
Myślę, że to dobry sposób, aby nauczyć 
się pomagać ludziom. Cieszę się, że dzieci 
mogą mieć w tym swój udział. Wiem, że li-
czy się nawet najmniejsza ofiara. My takie 
małe ofiary możemy składać.  
 MATEUSZ ANYSZKA: – Wielu ludziom po-
trzebne jest wsparcie. Zazwyczaj nie ocze-
kują dużo. Z naszej strony drobny gest to 
obowiązek. Takie akcje mogą niektórych 
wyleczyć z chytrości. Mnie ten sposób po-
magania potrzebującym przekonuje.

 KATARZYNA OSTAPOWICZ: – My-
ślę, że ja i moje koleżanki nie za-
pomnimy o tym, że w naszej szko-
le jest wielkopostna skarbonka, 
która ma służyć najbiedniejszym. 
Rezygnując z tego, co zbyteczne, 
postaramy się ją zapełnić. Przy 
okazji mamy szansę, aby być do-
brym dla innych. 

 MACIEJ KUCHAREK: – Każdego dnia mam 
dobry obiad w domu, więc mogę sobie od-
mówić chipsów czy coli. Przecież nie mu-
szę codziennie wydawać kieszonkowego. 
Z chęcią się przyłączę. Ta akcja jest już 
znana i wiem, że idzie na dobry cel.  

– Postanowiliśmy przekazać skarbon-
ki szkołom, gdzie przecież wychowuje 
się młodego człowieka. Dzieci w ten spo-
sób uczą się nie tylko wrażliwości na po-
trzeby innych, ale także odmawiania sobie 
małych rzeczy. Umiejętność ta w ich doro-
słym życiu może przynieść dobre owoce – 
mówi zastępca dyrektora łowickiej Caritas 
ks. Piotr Krzyszkowski. 

Wszystkie dzieci, które posiadają wiel-
kopostne skarbonki, przyniosą je do swoich 
parafialnych kościołów w Niedzielę Miłosier-
dzia. Wtedy podczas Mszy św. zostaną uro-
czyście złożone na ołtarzu.  JS

Jałmużna wielkopostna trafiła do szkół

Skarbonka wyrzeczeń

Katecheci 
informowali 
dzieci  
o wielkopostnej 
akcji. Na zdjęciu 
katechetka  
Anna Bury
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Praktyki diakońskie w 
założeniu mają być 
przedsmakiem przy-
szłej pracy na parafii. 

Katecheza, kancelaria, mło-
dzież i to, co dla ludzi oka-
zuje się najważniejsze – au-
tentyczne świadectwo wiary. 
Przed takimi zadaniami sta-
nęli diakoni łowickiego semi-
narium. 

„Upatrzcie zatem, bracia, 
siedmiu mężów spośród sie-
bie, cieszących się dobrą sła-
wą, pełnych Ducha i mądro-
ści” (Dz 6,3). Te słowa z Dzie-
jów Apostolskich to biblijny 
początek ustanowienia diako-
natu. Tegoroczni diakoni – w 
liczbie siedmiu – ten liczbowy 
przypadek traktują dość żar-
tobliwie. 

Problemy z krążeniem

W seminarium każdą go-
dzinę dyktuje określony plan 

dnia. Klerycy 
mówią, że po 
roku forma-
cji codzien-
ny rozkład 
zajęć ma się 
już we krwi. 
Małe problemy z krążeniem 
zaczynają się po odejściu z 
seminarium. Świeżo upieczo-
ny kapłan staje się kowa-
lem swojego czasu. Walka o 
dobre wykorzystanie każdej 
chwili rozpoczyna się już na 
praktykach. To zadziwiające. 
Większość diakonów na py-
tanie o największe zmaga-
nia wymienia walkę o dobrze 
wykorzystany czas. Są i ta-
cy, którzy każdego wieczoru 
piszą plan na kolejny dzień. 
Taki zabieg to nic innego, 
jak odważne i zdecydowane 
trzymanie czasu w ryzach. Na 
praktyce dotychczasowy wy-
chowanek seminarium pozo-
staje sam, jemu pozostawia 

Diakoni łowickiego seminarium rozpoczęli praktyki duszpasterskie

Siedmiu wspaniałych 

Dla diakona 
Piotra 

Karpińskiego 
szkoła  

to wyzwanie

Mówią, że seminarium  
to konieczność wyjścia  

na „pustynię”, gdzie przez 
odpowiednią formację 

kształtuje się powołanie. 
Skoro są wyjścia,  

to muszą być  
i powroty. Zobaczmy 

więc, jak wyglądają pierwsze 
parafialne doświadczenia 

przyszłych kapłanów. 

tekst i zdjęcia 
MARCIN WÓJCIK

Sonda

NASZE OCZEKIWANIA 
EWA SKIERSKA 

– Myślę, że dla 
każdego diako-
na najtrudniej-
szy jest pierw-
szy kontakt z 
parafianami. Na 

praktykach uczą się ludzi i 
uczą się przełamywać lęk. 
Oni przecież nie mogą się 
bać. Od diakona oczekuję 
dyspozycyjnoś0ci i świę-
tości życia, czyli tego sa-
mego, czego oczekuję od 
kapłana. 

JAROSŁAW CICHOCKI 
– Domyślam 
się, że coraz 
trudniej gło-
sić Ewangelię i 
być księdzem. 
To wielka sztu-

ka trafiać do ludzi poranio-
nych i zagubionych. Dia-
kon powinien wiedzieć, 
że przede wszystkim po-
trzebują go ludzie moral-
nie i duchowo chorzy. Ale 
to niełatwa posługa, więc 
diakon już na samym po-
czątku musi być wytrwały.
 
HANNA CIESIELSKA 

– Chciałabym, 
aby każdy dia-
kon był wzo-
rem. Żebym 
przez niego 
mogła patrzeć 

na Kościół szeroko otwar-
tymi oczami. Powinien to 
być człowiek zarówno roz-
mowny, jak i rozmodlony. 
To rzecz oczywista, że nie 
może rozmawiać z każ-
dym, ale na pewno może 
to czynić poprzez grupy 
parafialne
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się wybór odpowiednich me-
tod, które prowadzą zarów-
no do Boga, jak i do ludzi. 
Muszą to być wybory odpo-
wiedzialne. 

Doświadczenie 
Boga i ludzi
– Praktyki to weryfika-

cja naszej wiedzy. Możemy 
upraktycznić teorię. W tym 
roku po raz pierwszy poma-
gam ludziom przygotować 
się do świąt wielkanocnych. 
Jest to dla mnie duże prze-
życie – mówi diakon Paweł 
Józwiak. – To czas dziele-
nia się z ludźmi własnym do-
świadczeniem – dodaje dia-
kon Artur Badełek. – Rów-
nież dobra okazja, aby przy-
patrzeć się pracy kapłanów i 
jeszcze się czegoś nauczyć.

Zazwyczaj klerycy na pod-
stawie swoich niewielkich do-
świadczeń mogą się tylko do-

myślać, jak funkcjonuje para-
fia. Często jest to idealistycz-
ny obraz, który nie zawsze 
pokrywa się z parafialną rze-
czywistością, bo każda parafia 
ma swoją specyfikę, którą pi-
szą ludzie. Dla niektórych tak 
zwane mocne uderzenie do-
konuje się na praktykach dia-
końskich. – Człowiek z powo-
łaniem każdą sytuację może 
rozegrać we właściwym i do-
brym stylu. Wystarczy tylko w 
całej autentyczności przeży-
wać swoje powołanie – mówi 
diakon Piotr Karpiński. 

Praca na parafii codzien-
nie dostarcza wiele okazji do 

spotkań z ludźmi. Umiejęt-
ność słuchania ludzi to jed-
na z podstawowych cech 
każdego kapłana. Głównymi 
rozmówcami diakonów jest 
młodzież. A co za tym idzie 
– cała masa młodzieńczych 
problemów. Trudne i długie 
rozmowy są dobrym przygo-
towaniem do pełnienia ro-
li spowiednika. Taka szko-
ła to niezastąpione doświad-
czenie. O tym doświadcze-
niu wśród diakonów mówi 
się tylko w superlatywach. 

Po odbyciu praktyk dia-
koni wrócą do seminarium. 
Tam rozpocznie się bezpo-
średni czas przygotowania 
do święceń. Później zasilą 
w diecezji szeregi kapłanów. 
Przyda się każda para no-
wych rąk. Obecnie nie ma 
większych problemów z licz-
bą  kapłanów w diecezji, ale 
kiedyś może ich przecież za-
braknąć. 

Diakoni łowickiego seminarium rozpoczęli praktyki duszpasterskie

Siedmiu wspaniałych 

Po lewej 
Diakon Piotr Jóźwiak 
stawia pierwsze kroki 
na ambonie

Po prawej
W kancelarii nie można się nudzić. 
Diakon Paweł Józwiak

PRAKTYKUJEMY 
CAŁE ŻYCIE

– Praktyka to 
inaczej świa-
doma i celo-
wa działalność 
ludzka, zdoby-
wanie doświadczenia w 
łączeniu teorii z rzeczy-
wistością. Czym są tzw. 
praktyki diakońskie, czy 
pasują do tej ogólnej defi-
nicji? Przez sześć lat alum-
ni seminarium w Łowiczu 
przygotowują się do po-
sługi w Kościele. Prawie 
jedną czwartą tego cza-
su nasi klerycy spędza-
ją poza murami semina-
rium, wśród ludzi, do któ-
rych w przyszłości zosta-
ną posłani. Praktyka dia-
końska jest więc tylko 
małą, bo kilkutygodnio-
wą częścią procesu przy-
gotowania do święceń ka-
płańskich. Podczas prak-
tyk diakoni stają się sa-
modzielni i odpowiedzial-
ni za różne powierzane 
im zajęcia, takie jak: gło-
szenie kazań i homilii, ka-
techeza, praca kancelaryj-
na czy prowadzenie po-
grzebów. To już nie ćwi-
czenia, ale posługa tym, 
czego alumni nauczyli się 
podczas formacji w semi-
narium. Oczywiście pod-
czas praktyk ważny jest 
głos i uwagi bardziej do-
świadczonych księży, bę-
dących opiekunami prak-
tykantów, ale akcent po-
łożony jest na samodziel-
ność. Doświadczenia nie 
można zdobyć przez kil-
ka tygodni, zwłaszcza je-
śli chodzi o sprawy du-
cha. Można powiedzieć, 
że praktykujemy przez ca-
łe życie, bo czyż nieustan-
nie nie przeżywamy w no-
wy sposób naszej relacji 
z Bogiem i z ludźmi? Tak 
więc ciągle każdy z nas – 
nie tylko obecnie nasi dia-
koni – jest zaproszony do 
łączenia teorii z praktyką, 
a owocem tego procesu 
staje się mądrość.

 KS. DR JACEK SKROBISZ
rektor WSD w Łowiczu
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Powódź raczej nam nie grozi, uciążliwe podtopienia – owszem

Między Wartą a Wisłą spokojnie
Zwały śniegu i coraz wyższe 
temperatury napełniają 
obawami przed zalaniem domów, 
magazynów, pól wodą.

–  Spektakularnych powo-
dzi raczej nie musimy się oba-
wiać – uspokaja Ryszard Delu-
ga, dyrektor wydziału ochrony 
środowiska i zarządzania kry-
zysowego w łowickim staro-
stwie. – Podtopień nie unik-
niemy.

Powiat łowicki znajduje się 
w swoistej czołówce powia-
tów województwa łódzkiego 
zagrożonych powodziami. Ten 
powiat i kilka sąsiednich poło-
żone są na terenie zlewni Bzu-
ry – największej rzeki pomię-
dzy Wisłą i Wartą. Jednak to 
nie ten dopływ Wisły jest po-
tencjalnym źródłem najwięk-
szego zagrożenia. Mieszkań-
cy Łowicza doskonale pamięta-
ją jeszcze sytuację sprzed kil-
ku lat, gdy Bzura płynęła spo-
kojnie swoim korytem, nato-
miast woda wystąpiła z malut-
kich rzeczułek i kanałów. Sytu-
acja była na tyle groźna, że roz-
ważano ewentualność ewakua-
cji szpitala; kilkadziesiąt osób 
musiało remontować domy.

Od tego czasu w Łowiczu 
poprawiło się o tyle, że oczysz-
czono i pogłębiono zaniedbane 
przez lata kanały. Jednak kanały 
– i te w mieście, i na obszarze 
powiatu – nie do końca spełnia-
ją swoją rolę. Złomiarze, czy  in-
ni ludzie, którym „przydadzą 
się” w gospodarstwie deski lub 
elementy metalowe, dewastują 
zastawki i inne urządzenia wod-
ne, w konsekwencji czego woda 
przelewa się na teoretycznie za-
bezpieczone obszary. 

Przykład tego, czego mo-
gą dokonać mniejsze rzeczki, 
mieli w ubiegłym roku miesz-
kańcy kilku miejscowości le-
żących nad Skierniewką. Ze-
szłą wiosną woda wystąpiła z 
brzegów i wyrządziła rolnikom 
spore szkody. Gospodarze wi-
ną obarczyli włodarzy Skier-
niewic, którzy spuścili nadmiar 
wody z zalewu. 

– W tym roku to się 
nie powtórzy – zapew-
niają w skierniewickim 
referacie zarządzania 
kryzysowego. – Już je-
sienią znacznie obniży-
liśmy poziom wody w zalewie. 
Nawet jeśli śnieg zacznie gwał-
townie topnieć, nie powinno 
być problemów.

Ponadto samorządowcy ze 
Skierniewic i Łowicza urzą-
dzili naradę, podczas któ-
rej ustalono między innymi, 
że gdy zalew w pierwszym 
z tych miast będzie przepeł-
niony, o zamiarze spuszcze-
nia wody powiadomiony zo-
stanie sztab kryzysowy w dru-
gim mieście. 

Na początku marca posie-
dzenie Miejskiego Zespołu Re-
agowania odbyło się również 
w Sochaczewie. W tym mie-
ście bacznie obserwują Bzurę. 
Kierownik Inspektoratu Obrony 
Cywilnej UM Tomasz Wasilew-
ski uspokajał, że w Sochaczewie 
ostatnia większa powódź mia-
ła miejsce w 1921 roku, a po-
za tym dochodziło jedynie do 
mniejszych zalań. Od połowy lat 
80. nie zdarzyło się, aby wody 
Bzury wylały poza koryto rzeki. 
Nawet w ubie-
głym roku, gdy 
wiosenna po-
wódź stano-
wiła realne za-
grożenie, wo-
da sięgała je-

dynie do krawędzi ko-
ryta rzeki. 

Członkowie Zespo-
łu Reagowania oraz 
zaproszeni goście, re-
prezentujący m.in. po-

licję, wojsko, szpital, sanepid 
i Wojewódzki Zarząd Meliora-
cji, poinformowali, które służ-
by i za co są odpowiedzialne w 
związku z zagrożeniem powo-
dziowym. Reprezentanci wspo-
mnianych służb i instytucji 
przedstawili wykaz sił i środ-
ków, jakimi dysponują na wy-
padek wystąpienia powodzi. 

– Bzura mogłaby nam za-
grozić tylko w jednym wypad-
ku: gdyby na Wiśle utworzył 
się zator i nastąpiłaby „cofka”. 
Nic nie wskazuje na to, by do 
tego miało dojść – uspokaja 
Tomasz Wasilewski. 

Powodzi nie obawiają się 
także mieszkańcy wiejskich 
gmin.

– Co roku zalewane są łąki 
nad Nerem – informuje Janusz 
Jagodziński, sekretarz gminy 
Grabów w powiecie łęczyckim. 
– Nie pamiętam, żeby rolnicy 
zgłaszali z tego tytułu ponie-
sienie znacznych strat.

Jak dalej wyjaśnia sekre-
tarz, rolnicy nie tyle obawiają 
się podtopień marcowych, co – 
o ile będą – majowych. Wtedy 
już na pola wyjeżdżają maszy-
ny, wysiewane są nawozy. Wo-
da spływająca z pól niweczy 
efekt pracy rolników. 

– Bzura co roku występu-
je z brzegów i już zdążyliśmy 
się do tego przyzwyczaić – 
mówi Danuta Borecka, inspek-
tor z Urzędu Gminy w Młodzie-
szynie. – U nas tak już jest: al-
bo powódź, albo susza. Ale od 
czasu głośnej powodzi w 1997 
r. woda nie była przyczyną ja-
kichś znaczących szkód.

Nasi rozmówcy zapewniają 
nas, że odpowiednie służby są 
przygotowane na wypadek po-
wodzi średniej skali. Na bieżą-
co odczytywany jest stan wo-
dy w rzekach, w magazynach 
zgromadzono łopaty, worki na 
piasek, latarki itp. Ponadto po-
goda – jak na razie – nie daje 
powodu do obaw. No, chyba że 
przyjdzie gwałtowne ocieple-
nie i cały śnieg stopnieje w je-
den dzień. 

BOHDAN FUDAŁA

Na czele sztabu 
kryzysowego 
w Łowiczu stoi 
Ryszard Deluga

Na remonty 
urządzeń 
wodnych 

pieniędzy jest 
stale zbyt mało
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Zdaniem ministra, należy uzdrowić system zarządzania służbą zdrowia

Szpitale trudniej ratować 
niż serca

Publiczne placówki służby zdrowia 
w regionie łódzkim mają 
ponad miliard złotych długów. 
Minister zdrowia Zbigniew Religa 
odwiedził trzy szpitale 
w województwie łódzkim.

– Inaczej widzi się zza biur-
ka w Warszawie, inaczej w du-
żych klinikach, a inaczej w po-
wiatowych szpitalach – tłuma-
czył się z wyboru placówek 
Zbigniew Religa.

Minister zdrowia wraz z 
wojewodą łódzkim Hele-
ną Pietraszkiewicz odwiedził 
szpitale w Zgierzu, Łęczycy 
i Kutnie. Oficjalnym celem 
spotkań było sprawdzenie, w 
jakim stopniu placówki przy-
gotowane są do wejścia w ży-
cie ustawy o ratownictwie me-
dycznym. Od czterech lat w 
Kutnie przy telefonach alar-
mowych siedzą wspólnie dys-
pozytorzy pogotowia ratun-
kowego i straży pożarnej. Mi-
nister z zainteresowaniem wy-
słuchał uwag personelu służb 
ratowniczych.

– Czasami są jeszcze kłopo-
ty z dodzwonieniem się z te-
lefonów komórkowych – przy-
znał Andrzej Czerwiński, za-
stępca dyrektora kutnowskie-
go ZOZ. – Nie z naszej winy, 
tylko operatorów sieci komór-
kowych.

Jednak w rozmowach z 
białym personelem najwięk-
sze emocje budziły pieniądze, 
a dokładniej ich brak. Leka-
rze i pozostałe służby medycz-
ne narzekają na niskie płace, 
dyrektorzy na ogromne dłu-
gi. Minister zapowiedział 30 
proc. podwyżki płac dla leka-
rzy i pielęgniarek od 1 stycz-
nia 2007 roku, a także zwrot 
kosztów dla szpitali za po-
byt rodziców przy łóżku cho-
rego dziecka. Równocześnie 
nie ukrywał, że trzeba na no-
wo zdefiniować cały system fi-

nansowania publicznej służby 
zdrowia.

– Przez lata nam wmawia-
no, że służba zdrowia jest za 
darmo – wtórowała ministro-
wi wojewoda Helena Pietrasz-
kiewicz. – Nadszedł czas, żeby 
powiedzieć, że służba zdrowia 

jest bardzo droga i trzeba roz-
począć dyskusję, skąd wziąć na 
nią pieniądze.

– Znacznie łatwiej uleczyć 
ludzkie serce niż służbę zdro-
wia – półżartem odpowiedział 
dziennikarzom na jedno z py-
tań profesor Religa.  BOF

Zbigniew Religa (z lewej) w kutnowskim Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego rozmawia z st. kpt. Bogusławem Foksem 
i Andrzejem Czerwińskim
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Telefony alarmowe 

PRZYWRACAMY 
LUDZIOM GODNOŚĆ 

DANUTA KWAŚNIEWSKA, 
KIEROWNIK SKIERNIEWICKIEGO 
ODDZIAŁU PCK

– PCK od trzech 
lat prowadzi do-
żywianie dzieci 
w szkołach mia-
sta i gminy Skier-
niewice. Zajmu-

jemy się też dożywianiem 
osób najuboższych i bez-
domnych, których kieruje 
do nas MOPR. Z tej formy 
pomocy korzysta 128 osób. 
Oprócz gorącej zupy każdy 
dostaje pół bochenka świe-
żego chleba i bochenek z 
dnia poprzedniego. Myślę, 
że tym świeżym chlebem 
przywracamy ludziom god-
ność. Wiele osób pomaga 
w naszej działalności. Woj-
ciech Nicia codziennie do-
starcza dla naszych pod-
opiecznych 100 bułek i po-
nad 100 bochenków chle-
ba. Przetwory mączne, jak 
pierogi i kopytka, dostarcza 
Marek Kopczyński z Rawy 
Mazowieckiej. Ogromną po-
moc otrzymujemy od Danu-
ty i Tadeusza Jeznachów, któ-
rzy dają wyroby cukiernicze. 
Rozpoczęliśmy również re-
alizację unijnego programu 
żywnościowego, w ramach 
którego ponad 100 osób 
otrzymało już mąkę i cukier. 
Transport przywiózł do nas 
Krzysztof Staszewski, a na-
si podopieczni sami rozłado-
wali dwie i pół tony żywno-
ści. Niedługo powinien do-
trzeć kolejny transport, a w 
nim mleko UHT, kasza, ryż i 
makaron. Udało nam się też 
osiągnąć to, że ludzie korzy-
stający z pomocy PCK poczu-
li się jego gospodarzami. Od-
śnieżają i utrzymują porzą-
dek wokół budynku. Choć 
biuro PCK czynne jest od 
godz. 8 do 16, to nawet je-
śli ktoś głodny przyjdzie póź-
niej, dostanie coś do jedze-
nia. Do godziny 19 bowiem 
działa nasza świetlica. 
PCK W SKIERNIEWICACH, UL. KOŚ-
CIUSZKI 2, TEL. 046 833 22 46.

Moje wrażenia po wizycie pana ministra są bardzo po-
zytywne. Dobrze, że zapoznał się z sytuacją powia-

towych szpitali, takich jak nasz, których położenie jest tra-
giczne. 
Z nadzieją odebraliśmy zapowiedź podwyżek w służbie 
zdrowia. Wprawdzie mają one nadejść dopiero w przyszłym 
roku, ale to już jest coś – płace lekarzy i pielęgniarek nie 
były podnoszone od kilku lat, a przecież następuje inflacja. 
Bardzo pozytywnie odebraliśmy zapowiedź włączenia na-
szego szpitala do krajowej sieci, która ma powstać. Istnie-
nie szpitala w Kutnie jest bardzo ważne ze względu na jego 
położenie w pobliżu skrzyżowania dwóch dróg krajowych, 
na których bardzo często dochodzi do wypadków. Jego dal-
szy byt jest również ważny ze społecznego punktu widzenia 
– ZOZ to największy pracodawca w powiecie kutnowskim.  
Z rozmów, jakie przeprowadziłem po wizycie, wynika, że 
wśród ludzi pojawiła się niewielka nadzieja. 

MOIM ZDANIEM

MACIEJ FOCZPANIAK

dyrektor naczelny ZOZ w Kutnie
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Według legendy, obraz 
Matki Bożej Miłosiernej 
ufundowała królowa Bona. 
Czy tak było naprawdę? 
Nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast na pewno, 
że cudowny obraz 
w Białej Rawskiej czczony 
jest do dziś. 

Niewielkie wzgórze 
nad rzeką Białą było miej-
scem kultu jeszcze w cza-
sach pogańskich. W tym 
miejscu znajdowało się 
prasłowiańskie cmenta-
rzysko. W IX w. ucznio-
wie św. Metodego zbu-
dowali tu kaplicę. Kilka-
dziesiąt lat później wzgó-
rze było świadkiem jedne-
go z pierwszych chrztów 
w dziejach Polski. W 966 
r. do grupowego chrztu 
w rzece Białej przystąpi-
ła miejscowa ludność. Ka-
plica stała się jednym z 
głównych ośrodków mi-
syjnych na Mazowszu. W 
XIV w. w Białej Rawskiej 
erygowano parafię. 

Sanktuarium 
Matki Miłosiernej 
Przed wiekami kasz-

telania, a potem miasto 
Biała Rawska, leżące przy 
szlaku łączącym Mazow-
sze ze Śląskiem, odgrywa-
ło ważną rolę. W XVI w. 
księstwo rawskie, na któ-
rego terenie leżała m.in. 
Biała, było dziedzictwem 
królowej Bony. To jej przy-
pisuje się ufundowanie dla 
tutejszego kościoła obra-
zu malowanego na wzór 
tego, który znajduje się 
w rzymskiej Bazylice Mat-
ki Bożej Większej. Para-

fianie od dawna otacza-
ją hołdem wizerunek ty-
tułowany rzadko spotyka-
nym mianem Matki Bożej 
Miłosierniej. W aktach pa-
rafialnych z XVIII w. moż-
na przeczytać, że w oł-
tarzu głównym „znajduje 
się godny czci i łaskami 
słynący obraz Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem na rę-
ku”. W parafii przechowy-
wany jest dokument, wy-
dany przez papieża Piu-
sa X, zezwalający na sze-
rzenie kultu Matki Miło-
sierniej. Podczas wizyty w 
Łowiczu, w czerwcu 1999 
r., Jan Paweł II poświęcił 
korony, którymi rok póź-
niej prymas Józef Glemp 
uwieńczył obraz. 

Z Piastem 
na stropie
Kościół w Białej Raw-

skiej należy do najstar-
szych w diecezji łowickiej. 
Z pierwotnej budowli nie 
zostało do naszych cza-
sów prawie nic. Dwa wiel-
kie pożary zniszczyły pier-
wotne wyposażenie koś-
cioła. Ale i w obecnej 
świątyni, pochodzącej z 
połowy XIX w., zachowały 
się pamiątki z wcześniej-
szych epok. Ciekawost-
ką jest barokowa ambona 
w kształcie łodzi. O prze-
szłości tego terenu jako 
centrum chrześcijaństwa 
przypomina współczes-
ne malowidło na stro-
pie, ukazujące postrzyży-
ny Piasta. Według legen-
dy, akt ten stanowił zapo-
wiedź chrztu Słowian.

Obecnie Biała Rawska 
to niewielkie miasteczko. 
Liczy około 4 tys. miesz-
kańców. O drugie tyle pa-
rafię powiększają ludzie z 

przyległych wiosek. Aby 
ułatwić im modlitwę, księ-
ża w niedzielę odprawiają 
Msze św. także w dwóch 
kaplicach – w Niemirowi-
cach i Wólce Lesiewskiej. 

Świeccy bardzo chęt-
nie angażują się w pomoc 
proboszczowi. W Białej 
Rawskiej wyjątkowo pręż-
nie działa rada duszpa-
sterska. To pod jej kie-
runkiem czyniono przy-
gotowania do uroczysto-
ści ukoronowania obrazu. 
Ostatnie medialne oskar-
żenia wobec księdza pro-
boszcza pokazały, że para-
fianie potrafią także czyn-
nie stanąć w obronie swo-
jego duszpasterza. Może 
m.in. śmiałe wyznawanie 
wiary buduje młodzież? 
Niezbyt wielka parafia w 
Białej Rawskiej poszczycić 
się bowiem może aż trze-
ma klerykami w diecezjal-
nym seminarium.

BOHDAN FUDAŁA

ZDANIEM PROBOSZCZA
Raduje mnie liczny i aktywny udział 

wiernych w nabożeństwach do Matki Bożej 
Miłosiernej. Nowenna odbywa się w każdą 
środę przed wieczorną Mszą świętą. Mod-
limy się w intencjach Ojczyzny, Kościoła, 
ważnych wydarzeń bieżących i w intencjach 
przedstawianych przez wiernych. 

Co roku w Wielki Piątek ulicami miasta 
przechodzi procesja Drogi Krzyżowej. To 
nabożeństwo – teraz tak popularne w wie-
lu miastach – wprowadziliśmy jako jedni z 
pierwszych w diecezji łowickiej, na począt-
ku mojej posługi jako proboszcza w tej pa-
rafii. Uczestniczą w nim tysiące wiernych.

Cieszy zaangażowanie materialne wier-
nych – mimo ich nie zawsze najlepszej kon-
dycji materialnej – w remonty starego koś-
cioła.

Zapraszamy na Msze święte
  W niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
  W kaplicach: Wólka Lesiewska – 12.00; 

Niemirowice – 14.30
  W dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00. 

KS. KANONIK 
JÓZEF JEROMIN

Urodzony w 1940 r. 
Święcenia z rąk kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego 
otrzymał w 1967 r. 
Proboszczem w Białej 
Rawskiej jest od 1993 r.; 
w posłudze pomagają mu 
ks. Dariusz Szeląg i ks. 
Radosław Sawicki.

Oszkarpowana 
jednonawowa świątynia 

góruje nad okolicą 
na niewielkim wzniesieniu
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Wojciecha w Białej Rawskiej

Tu chrzcili Słowian


