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Stanisław Skiba to skrzypek wiejski, znany 
i ceniony nie tylko w Rzeczycy. Sława 

o jego osiągnięciach dotarła wreszcie do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Artysta, urodzony w 1932 r. na ziemi sando-
mierskiej, od dziesięcioleci mieszkający w 
Rzeczycy, otrzymał brązowy medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. Z tej okazji w kościele 
parafialnym została odprawiona Msza święta 
w intencji Stanisława Skiby. Po Mszy w sali wi-
dowiskowej OSP odbył się benefis, podczas 
którego wręczono medal.
Jak wielu ludowych grajków Stanisław Skiba 
jest samoukiem, jednak dzięki pracowitości 
i niespotykanemu talentowi osiągnął zdumie-
wające rezultaty. Potrafi także grać na akor-
deonie, harmonii, trąbce, perkusji i bałałajce. 

Zaangażował  się  m.in. w 
orkiestrę parafialną, która 
uświetnia wszystkie więk-
sze uroczystości. 

SKRZYPEK NA MEDAL

Dziś Kościół zachęca do 
modlitw w intencji po-

wołań. O swoim powołaniu 
z perspektywy roku kapłań-
stwa opowiada ks. Piotr (str. 
III).  Kwiecień to dla rodzi-
ców najmłodszych dzieci 
okres wzmożonej aktywno-
ści.  Trwają zapisy do przed-
szkoli. Znaczna część rodzi-
ców woli oddać pociechę do 
przedszkola „dobrego” (co 
to oznacza, najczęściej wie-
dzą tylko oni sami). Bardziej 
zapobiegliwi składają po 
trzy, cztery podania. W ten 
sposób powstaje wrażenie, 
że miejsc przedszkolnych 
brakuje. Jak jest naprawdę? 
– Zapraszamy na str. VI.  

ZA TYDZIEŃ
  Odwiedzimy SIOSTRY SŁUŻEBNICE 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA w Rybnie
  ZWIEDZIMY… WIĘZIENIE W ŁĘ-

CZYCY, które po przepro-
wadzce Zakładu Karnego 
ogląda coraz więcej tury-
stów

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania
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Okruchy z piłkarskiego tortu także dla nas?

Euro pod strzechy
Wszyscy cieszą się z przyznania 
Polsce i Ukrainie organizacji 
Mistrzostw Europy w 2012 r.

Dziennikarze i ekonomiści 
prześcigają się w wyliczeniach 
(może nieco na wyrost), ile na or-
ganizacji mistrzostw zarobią fir-
my budowlane, o ile zmaleje bez-
robocie itp. A czy jakichkolwiek 
korzyści  spodziewać się należy w 
naszej diecezji?

– Oczywiście tak – tryska op-
tymizmem Paweł A. Doliński, 
dziennikarz sportowy Radia Vic-
toria. – Do Polski przyjadą 22 
drużyny (nie licząc gospodarzy), 
które będą musiały gdzieś treno-
wać, odpoczywać.  Miasta naszej 
diecezji leżą tak blisko Warsza-
wy, że jakiś okruch przypadnie i 
nam w udziale.

– W mistrzostwach upa-
trujemy kolejną szansę – mó-
wi Grzegorz Kozłowski, wice-
burmistrz Mszczonowa. – La-
da dzień rusza u nas budowa 
basenów geotermalnych. Do-
celowo ma powstać aquapark 
z centrum rekreacyjnym i ho-
telowym.

Mszczonów położo-
ny jest 45 km od Warsza-
wy na skrzyżowaniu waż-
nych szlaków: Warszawa–
Wrocław z trasą TIR-ow-
ską wschód–zachód.  W 
pobliżu ma przebiegać autostrada 
A-2 z Poznania do Warszawy. Zda-
niem burmistrza, część gości sku-
si się na pobyt w mszczonowskim 
hotelu lub na kąpiel w źródlanej 
wodzie. W Mszczonowie nie ocze-
kują cudu. To miasto i tak szybko 
się rozwija. Euro będą tylko wi-
sienką na torcie.

Inaczej na zagadnie-
nie patrzy Tomasz Mi-
lewski, prezes OSiR w 
Skierniewicach. – Para-
doksalnie rozwój ma-
łych miast może nawet 

ulec… zahamowaniu – uważa. – 
Stanie się tak, gdy rząd wszystkie 
pieniądze przeznaczy na budowę 
reprezentacyjnych autostrad, sta-
dionów itp., i już nie starczy np. 
na dokończenie remontu stadio-
nu w Skierniewicach. 

Jak będzie w rzeczywistości?  
BOF

Czy echa Euro 
2012 dotrą 
na skierniewicki 
stadion?
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Stanisław 
Skiba – chluba 
Rzeczycy
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Wreszcie sypnęło ofertami Świątki w muzeum
ŁOWICZ. Aż 16 podmiotów 
uczestniczyło w targach pra-
cy, zorganizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Łowiczu. W rzeczywistości licz-
bę tę należy powiększyć, gdyż 
obok różnych poszukujących 
pracowników firm z Łowicza, 
Skierniewic, a nawet Łodzi i 
Warszawy, byli przedstawiciele 
agencji pośrednictwa, dyspo-

nujący wieloma zleceniami od 
swoich klientów. Ogromne by-
ło również zainteresowanie ze 
strony bezrobotnych – przez 
stoiska pracodawców przewi-
nęło się ich kilkuset. Podobne 
targi odbyły po raz pierwszy 
od czterech lat.  Obecnie w ło-
wickim PUP zarejestrowanych 
jest około 3,7 tys. bezrobot-
nych. 

KUTNO. Ok. 70 obrazów o 
tematyce sakralnej oglądać 
można na wystawie w tutej-
szym Muzeum Regionalnym. 
Ekspozycja przedstawia efek-
ty konkursu pt.  „Malarstwo lu-
dowe i nieprofesjonalne w wo-
jewództwie łódzkim”. W kon-
kursie brali udział twórcy ludo-
wi z miejscowości: Maurzyce, 
Dąbrowice pod Skierniewicami, 
Łowicz, Kutno i innych. Na wy-
stawie zaprezentowano prze-
de wszystkim prace nagrodzo-
ne i wyróżnione, uzupełnione 
o inne zgłoszone na konkurs. 

Wśród tematów dominują wi-
zerunki Matki Boskiej, świę-
tych, aniołów oraz obiekty ar-
chitektury lokalnej.

Najlepsi piłkarze wśród… radnych
WOLSZTYN. Po raz dru-
gi reprezentacja powiatu łę-
czyckiego wywalczyła puchar 
Mistrza Polski Radnych. Do IX 
Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Radnych w Halowej Piłce 
Nożnej przystąpiły 24 zespo-
ły. Podzielone one zostały na 4 
grupy, w obrębie których  gra-
no systemem każdy z każdym. 
Łęczycanie obronili tytuł sprzed 
roku, gromiąc w finale Pajęczno 
6 do 0. Na zakończenie sta-

rosta wolsztyński wręczył me-
dale i puchary oraz statuetki 
dla najlepszych zawodników. 
Wysportowanym łęczyckim rad-
nym przypadły ponadto w udzia-
le dwa indywidualne wyróżnie-
nia: tytuł najlepszego strzelca 
wywalczył Daniel Gorący, który 
we wszystkich spotkaniach zdo-
był 35 bramek, natomiast naj-
lepszego bramkarza – Radosław 
Ławniczak, który we wszystkich 
meczach puścił tylko 3 gole. 

Przed Komuniami z psychologiem
RZECZYCA. „Wychowanie 
dziecka do miłości” było tema-
tem spotkania, jakie odbyło się 
w domu parafialnym w Rzeczycy. 
Na spotkanie zaproszeni zostali 
rodzice dzieci przygotowujących 
się do przyjęcia I Komunii św. 
Mieli oni okazję wysłuchać po-
gadanki oraz zadać pytania prof. 
Magdalenie Ilnickiej z Instytutu 
Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 
w Warszawie. Z zaproszenia sko-
rzystało ponad 70 osób. 
– Od listopada do kwietnia  pani 
profesor prowadziła dwugodzin-
ne nauki, adresowane do mło-
dzieży pracującej, o przygotowa-
niu do życia w rodzinie. Z tych 

cyklicznych spotkań skorzysta-
ło 43 młodych parafian i 8 spo-
za parafii Rzeczyca. Była także 
możliwość indywidualnych roz-
mów psycholog z parami mał-
żeńskimi – informuje proboszcz 
ks. Henryk Linarcik.

Krew przywraca nadzieję
KONGRESOWY DAR. 
„Ofiarując krew, przywraca-
my nadzieję”. Pod takim ha-
słem przebiega w naszej die-
cezji akcja honorowego odda-
wania krwi, podjęta z okazji 
I Kongresu Eucharystycznego 
Diecezji Łowickiej. W cią-
gu najbliższych tygodni we 
wszystkich miastach naszej 
diecezji będzie można oddać 
krew. Pobierana będzie w spe-
cjalnie do tego celu przysto-
sowanym ambulansie od 9.00 
do 13.00 w pobliżu kościołów 

parafialnych. Oto daty stacjo-
nowania ambulansu i wyzna-
czone parafie. 29.04 – piątek, 
par. pw. Świętej Trójcy; 6.05 
– Rawa Mazowiecka, par. pw. 
św. Stanisława; 13.05 – Sanniki, 
par. pw. Józefa Oblubieńca 
NMP; Kutno – par. pw. św. 
Wawrzyńca; 20.05 – Nowe 
Miasto n. Pilicą, par. pw. Opieki 
Matki Bożej Bolesnej; 27.05 – 
Łowicz – katedra; Mszczonów, 
par. pw. św. Jana Chrzciciela, 
30.05 – Dąbrowice, par. pw. św. 
Wojciecha i św. Stanisława.  

Stoiska pracodawców były oblegane

Na wystawie najwięcej jest 
ludowych wyobrażeń świętych

Łęczycanie po raz kolejny wywalczyli piękny puchar. Od lewej: Andrzej 
Owczarek, starosta Wojciech Zdziarski, Andrzej Lubowiecki
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Sprostowanie

Zapowiadany przez nas wywiad z wojewodą łódzkim Heleną 
Pietraszkiewicz z przyczyn niezależnych od redakcji ukaże 

się w następnym numerze „Gościa Niedzielnego”. Przepraszamy. 

Prof. Magdalena Ilnicka  
i proboszcz ks. Henryk Linarcik
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 R E K L A M A 

Po roku pracy duszpasterskiej

Nie jestem kapłanem akcji

MARCIN WÓJCIK: Czy po pierwszej euforii 
z otrzymanych święceń przyszła kolej na 
kubeł zimnej wody? 

KS. PIOTR KARPIŃSKI: – Nie. Nie było ku-
bła zimnej wody. Myślę, że to za sprawą 
przygotowania w seminarium, gdzie Pan 
Bóg nie oszczędził mi takiego eklezjalne-
go realizmu.

Po prymicjach spokojnie oczekiwałem 
na decyzję biskupa w sprawie przydzie-
lenia mnie do konkretnej parafii. Czas od 
święceń do otrzymania dekretu to było 
wielkie świętowanie kapłaństwa, na któ-
re składały się choćby prymicje w zaprzy-
jaźnionych parafiach. Pamiętam reakcję po 
otrzymaniu dekretu. Byłem po prostu bar-
dzo szczęśliwy. Po ludzku cieszyłem się z 
parafii, do której zostałem posłany. Ale mo-
ja radość miała też głębszy, metafizyczny 
wymiar. Oto jestem posłany przez biskupa, 
który reprezentuje Chrystusa. Pierwszy raz 
w życiu mam nie robić czegoś na własną rę-
kę, ale jestem włączony w misję Chrystusa 
w Kościele. Poczułem się w sposób nama-
calny pracownikiem w winnicy Pańskiej.

Po kilku dniach okazało się, że mój de-
kret, w wyniku konkretnej potrzeby dusz-
pasterskiej, został zmieniony. Do radości z 
bycia posłanym doszło nowe doświadcze-
nie – doświadczenie bycia dyspozycyjnym. 

Czy przez ten rok zmieniła się Księdza wi-
zja posługi kapłańskiej i samego przeży-
wania kapłaństwa?

– Nie nazwałbym tak tego. Trudno mó-
wić o zmianie wizji. Seminarium przeżywa-
łem jako ostateczną rozgrywkę z Panem Bo-

giem. To był czas ciągłego dialogu, wsłuchi-
wania się w to, czego Bóg ode mnie chce. 
Przygotowanie do kapłaństwa przeżyłem w 
dialogu z Bogiem. Ten dialog wciąż trwa i on 
rzutuje na mnie jako na kapłana.  

Udało się Księdzu zrealizować przez ten 
rok wszystkie plany duszpasterskie?

– Nie miałem jakichś konkretnych pla-
nów duszpasterskich, choćby z tego powo-
du, że nie znałem parafii. Dopiero po pew-

nym czasie zorientowałem się w specyfi-
ce tej wspólnoty. Postawiłem na katechiza-
cję dorosłych. Ma ona podwójny wymiar. 
Są to przede wszystkim kazania katechi-
zmowe. W każdą niedzielę podczas Mszy 
św. o 9.00 głoszę kazanie katechizmowe, 
w tym roku poświęcone zgłębianiu rzeczy-
wistości Kościoła. Rozprawiam się z upo-
wszechniającym się obecnie hasłem: „Bóg 
tak, Kościół nie”. Trzeba dać ludziom po-
czucie eklezjalności i ukazać im bogatą rze-
czywistość Kościoła, tak aby poczuli się w 
nim sobą u siebie. 

Drugi wymiar katechizacji dorosłych re-
alizuje się w powstałej niedawno grupie, 
która karmi się duchowością miłosierdzia. 
W grupie tej jest formacja i katechizacja. 
Komentujemy aktualnie encyklikę Jana Pa-
wła II „Dives in Misericordia”, poświęconą 
Miłosierdziu Bożemu.

Jak Ksiądz rozumie swoje kapłaństwo? 

– Jako posługę Słowa przede wszyst-
kim. Nie uważam się za działacza, który 
będzie organizował jakieś grupy. Podej-
muję to, co jest. Nie uważam się za kapła-
na akcji, ale kontemplacji. Ojcowie Koś-
cioła mówili, że dzielą się tym, czym sa-
mi żyją. Słowa te czynię swoimi. Moje ro-
zumienie kapłaństwa chyba dobrze stresz-
cza dominikańska maksyma: „Contemplata 
aliis tradere” – „Dzielić się owocami kon-
templacji z innymi”. Kontemplację rozu-
miem szeroko. 

Trudno dzisiaj być księdzem? 

– A skąd ja mam to wiedzieć? Żeby móc 
coś na ten temat powiedzieć, trzeba by 
znać co najmniej kilka epok i je porównać. 
Raczej stoję na stanowisku, że chrześcijań-
stwo i Kościół wcielają się w konkretne wa-
runki. Kościół w każdych czasach powinien 
mieć na uwadze istotę swojej misji i ją rea-
lizować. Każdą, nawet najtrudniejszą, sytu-
ację można usensownić.  

Prawie rok temu łowiccy neoprezbiterzy zostali 
posłani do ludzi, aby dawać i głosić Chrystusa. 
O kapłaństwie z perspektywy mijającego roku 
z ks. Piotrem Karpińskim 
rozmawia Marcin Wójcik. 
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Pasja to ta-
ki motor 
napędo-
wy, który 

pozwala człowie-
kowi robić i osią-

gać rzeczy, jakie in-
nym nawet na myśl 

nie przyjdą. Ale to właś-
nie w ten sposób powsta-

wały dzieła, które wzbu-
dzają zachwyt. Pasja księ-
dza Andrzeja to coś więcej 
niż zainteresowanie czy ko-

lekcjonowanie pamiątek z Ziemi 
Świętej. W jego przypadku pa-
sja ma charakter podążania ślada-
mi Mistrza. 

Pasja

Ksiądz Andrzej Lisiak jest ka-
płanem diecezji łowickiej. Ale za-
nim osiadł jako rezydent w Łowi-
czu, bywał w różnych częściach 
kraju. Pochodzi z archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Seminarium du-
chowne ukończył w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
1969 r. z rąk kardynała Karola 
Wojtyły. Jest kapłanem należą-
cym do Zakonu Kanoników Re-
gularnych Laterańskich. W 1984 
r. został inkardynowany do ar-
chidiecezji warszawskiej. Po po-
dziale diecezji w 1992 r. został 
w nowo utworzonej diecezji ło-
wickiej. Dzisiaj pomaga w pra-
cy duszpasterskiej przy parafii 

– Pamiętam zdziwienie 
celników, jak w moich 

bagażach zobaczyli 
gałązki cierniowe, 

kamienie, piasek, 
korę i liście 

palmy. To wszystko 
udało się przewieźć, 

bo jako ksiądz 
wzbudzałem 

zaufanie 
– wspomina

ks. Andrzej Lisiak.

G O Ś Ć  Ł O W I C K I

tekst i zdjęcia
MARCIN WÓJCIK

Po lewej: Ks. Andrzej Lisiak 
w 1995 r. miał okazję 
uczestniczyć w procesji 
Niedzieli Palmowej

w Jerozolimie.
Na zdjęciu z zasuszoną gałązką 
palmową z tamtego czasu

Poniżej: Fotografia Jerozolimy
z lotu ptaka
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w Jerozolimie.
Na zdjęciu z zasuszoną gałązką 
palmową z tamtego czasu

Poniżej: Fotografia Jerozolimy
z lotu ptaka

Kilkaset eksponatów w niecodziennym muzeum

Mała Jerozolima w Łowiczu



MBNP w Łowiczu. Jak sam mó-
wi, jego życie to ciągłe podró-
żowanie i zmienianie adresu za-
mieszkania. 

Ks. Andrzej jest z zamiło-
wania archeologiem i zarazem 
świetnym biblistą. – Nie ukoń-
czyłem żadnych studiów spe-
cjalistycznych w tym kierunku, 
ale nie boję się, może mnie pan 
przepytać ze wszystkiego, co 
dotyczy Ziemi Świętej – mó-
wi z uśmiechem. – Odkąd tylko 
go pamiętam zawsze miał „ho-
pla” na punkcie Biblii 
i Ziemi Świętej – do-
daje jego kolega Jerzy 
Szczepaniak. Ks. Wie-
sław Frelek, proboszcz 
parafii MBNP w Łowi-
czu, podziwia ks. An-
drzeja za wrodzoną ży-
wiołowość i zacięcie w 
realizowaniu zamierzo-
nych celów. 

Więcej niż kolekcjoner 

Na wspomnianej łowickiej pa-
rafii ks. Lisiak mieszka w dwóch 
pokojach. Nie widać ścian, po-
nieważ każdą zasłaniają regały z 
książkami. Jego mieszkanie bar-
dziej przypomina bibliotekę albo 
muzeum. Oprócz książek wszech-
obecne są pamiątki, między inny-
mi z Jerozolimy, Betlejem, Pale-
styny. Ale nie są to typowe souve-
niry. Wiele z nich to raczej z tru-
dem zdobyte trofea. Kamienie z 

Jeziora Galilejskiego, sól 
z Morza Martwego, pia-
sek z Pustynni Judzkiej, 
woda ze studni Jakubo-
wej czy gałązki z drze-
wa cierniowego nie zo-
stały kupione na straga-
nie. Ks. Lisiak posiada 
także bogatą kolekcję 
izraelskich monet oraz 
zasuszonych roślin bi-

blijnych. – Mam wszystkie wido-
kówki, które pojawiły się z okazji 
pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi 
Świętej w 2000 r. – zaznacza. 

Nietypowe zamiłowanie ks. 
Andrzeja można podzielić na trzy 
części. Po pierwsze są 
to książki, słowniki, 
albumy, publikacje 
naukowe z zakre-
su biblistyki i te-
matyczne doty-
czące Ziemi Świę-
tej. Kolejną gru-
pę stanowią zbio-
ry o Janie Pawle II 
oraz dzieła napi-
sane przez Papie-
ża. Trzecia część 
to bardzo zróżni-
cowane pamiątki z 
Ziemi Świętej. 

Pielgrzym 

– Prymas Wyszyń-
ski powiedział kiedyś, że 
każdy kapłan powinien 
choć raz w życiu być w 
Ziemi Świętej – mówi ks. 
Andrzej. – Ja byłem dwa-
dzieścia razy. Miałem 
się, gdzie zatrzymać, bo 
mieszkałem u mojej ciot-
ki, która była zakonnicą 
w Jerozolimie.

Kilka razy ks. Andrzej 
organizował pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej. Zna 
każdy fragment ziemi, 
po której stąpał Jezus. Był wszę-
dzie tam, gdzie Jezus uzdrawiał, 

nauczał, modlił się i cierpiał. – 
To wyjątkowe uczucie, zwłasz-
cza dla księdza, kiedy poznaje 
miejsca znane do tej pory tylko 
z opisów Ewangelistów – mówi 
ks. Andrzej. Z uśmiechem wspo-
mina także kontrole na lotnisku i 

zdziwienie celników, kiedy 
zobaczyli worki wypeł-
nione piaskiem i kamie-

niami. Ale jako ksiądz 
mógł liczyć na kredyt 
zaufania. 

Od kilku miesięcy 
ks. Andrzej segreguje 
i podpisuje nietypowe 
pamiątki, bo w pla-
nach jest wystawa pt. 
„Ziemia Święta w Ło-
wiczu”. Być może bę-
dzie to stała ekspozy-
cja. Ksiądz proboszcz 
Wiesław Frelek zgodził 
się udostępnić na ten 
cel kilka pomieszczeń. 

Ks. Andrzej podczas 
rozmowy ani raz nie 
użył słowa wycieczka. 
Mówiąc o podróżach 
do Ziemi Świętej mó-
wi o pielgrzymowaniu 
śladami Jezusa. Dwu-
dziesta pierwsza piel-
grzymka jest już w pla-
nach. I tym razem – po 
raz dwudziesty pierw-
szy – będzie przekony-
wał celników, że pia-
sek, kamienie i ciernio-
we gałązki zabiera do 

Polski w dowód sympatii do Zie-
mi Świętej.  
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matyczne doty-
czące Ziemi Świę-
matyczne doty-

tej. Kolejną gru-
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sane przez Papie-
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to bardzo zróżni-
cowane pamiątki z 

mina także kontrole na lotnisku i 
zdziwienie celników, kiedy 

zobaczyli worki wypeł-
nione piaskiem i kamie-

niami. Ale jako ksiądz 
mógł liczyć na kredyt 
zaufania. 

ks. Andrzej segreguje 
i podpisuje nietypowe 
pamiątki, bo w pla-
nach jest wystawa pt. 
„Ziemia Święta w Ło-
nach jest wystawa pt. 
„Ziemia Święta w Ło-
nach jest wystawa pt. 

wiczu”. Być może bę-
dzie to stała ekspozy-
cja. Ksiądz proboszcz 

Kilkaset eksponatów w niecodziennym muzeum

Mała Jerozolima w Łowiczu

Gałąź z krzewu 
cierniowego
(z takiego krzewu 
zrobiono koronę 
cierniową dla Jezusa), 
a pod nią kawałki 
wapiennej skały, 
na której Chrystus 
modlił się
przed męką 

Woda ze studni 
Jakubowej oraz 
woda ze studni 
Maryi z Nazaretu

Poniżej:
Sól z Morza 
Martwego (z lewej) 
oraz kamienie 
z Jeziora 
Galilejskiego.
W środku 
kadzidło 
jerozolimskie 
oraz piasek
z Pustyni 
Judzkiej 
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W tych dniach rodzice maluchów nerwowo 
odwiedzają przedszkola. W placówkach 
wywieszane są listy przyjętych dzieci.

Jak wynika z przeprowadzonej przez 
nas sondy, nie ma powodów do niepokoju. 
W zasadzie wszystkie dzieci zgłoszone do 
przedszkoli powinny znaleźć w nich miej-
sca. Z drugiej strony placówki te nie będą 
grzeszyć nadmiarem wolnej powierzchni.

– Uważam, że sieć przedszkoli w na-
szym mieście jest optymalna – twierdzi Jo-
anna Mostowska, dyrektor Zakładu Obsłu-
gi Przedszkoli w Łowiczu. – Ostatnia reor-
ganizacja miała miejsce w latach 1995–96, 
kiedy zamknięto trzy placówki. Od tego 
czasu nie było potrzeby likwidacji oddzia-
łów przedszkolnych. Nie docierają też sy-
gnały, żeby brakło miejsc.

Siedem łowickich samorządowych 
przedszkoli może przyjąć ogółem ponad 
630 dzieci, z czego kilkanaścioro nie-
pełnosprawnych w oddziałach integracyj-
nych. Od kilku lat na mocy osobnych 
umów z miejskich przedszkoli korzystają 
dzieci z sąsiednich gmin, za co zaintere-
sowane samorządy uiszczają opłaty do ka-
sy miejskiej.

W Skierniewicach w bieżącym roku 
szkolnym w przedszkolach było 
49 oddziałów, z których korzysta-
ło 1184 dzieci. 

– W związku z koniecznością 
zwiększenia liczby miejsc w skier-
niewickich przedszkolach w sto-
sunku do rosnącego zapotrzebo-
wania w Przedszkolu nr 10 w ro-

ku szkolnym 2006/2007 otworzono jeden 
dodatkowy oddział dla 25 dzieci – infor-
muje Małgorzata Konarska, rzecznik pra-
sowy miasta.

W przyszłym roku szkolnym w Skiernie-
wicach przybędą kolejne dwa oddziały, tak 
że ogólnie przedszkola będą mogły przyjąć 
1250 maluchów. Ponadto 125 dzieci chodzić 
będzie do oddziałów 0 przy szkołach. 

W Sochaczewie istnieje pięć miejskich 
przedszkoli dla ponad 450 dzieci oraz pry-
watne – prowadzone przez siostry pasjo-
nistki. W wyniku rosnącego zaintereso-
wania rodziców tą formą opieki we wrze-
śniu ubiegłego roku uruchomiono od-
dział w Chodakowie. Według wiedzy miej-
skich urzędników, liczba przygotowanych 
miejsc jest wystarczająca. Czasami nad-
komplet podań wpływa do placówek z 
jakichś powodów preferowanych przez 
rodziców. Jednak w przypadku odmowy 
przyjęcia dziecka nie powinno być proble-
mu z umieszczeniem go w innym przed-
szkolu. 

Mimo niżu demograficznego ruch pa-
nuje także w przedszkolach wiejskich – 
tam gdzie one są.

– Przyjmujemy dzieci nie tylko z na-
szej gminy, ale i z sąsiednich, w których 
kiedyś lekkomyślnie pozamykano przed-

szkola – relacjonuje Ewa Białas, 
wychowawczyni w przedszkolu w 
Bolimowie. – Coraz więcej rodzi-
ców przekonuje się do instytucji 
przedszkola, więc – mimo że sami 
muszą dowozić dzieci po parę ki-
lometrów – nie brakuje nam chęt-
nych.  BOF

Nie tylko mieszkańców Krośniewic po- 
winny zainteresować imprezy, które od- 
będą się w tym mieście z okazji Roku 
Generała Władysława Andersa.

Rok bieżący ogłoszony został przez Sejm 
rokiem dowódcy II Korpusu. Jego oficjalne 
rozpoczęcie odbyło się 13 marca 2007 r. w Se-
nacie RP. W uroczystości tej uczestniczył m.in. 
ostatni prezydent II RP na uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski, a także byli żołnierze ge-
nerała.

Nie wszystkim wiadomo, iż przyszły do-
wódca spod Monte Cassino przyszedł na świat 
w 1892 r. w Błoniu pod Krośniewicami (zmarł 
12 maja 1970 r., prawie dokładnie w rocznicę 
rozpoczęcia bitwy o klasztor). 

Rada Miejska w Krośniewicach przyjęła 
harmonogram działań przypominających wiel-
kiego rodaka. Większość z nich przeznaczona 
jest dla miejscowych – np. różnego rodzaju 
konkursy dla młodzieży. Niemniej są i punkty, 
które zainteresują zapewne także gości spoza 
miasta. Należy do nich uroczystość patriotycz-
na 16 maja pod tablicą pamiątkową w Błoniu. 
Ceremonii towarzyszyć będzie otwarcie wy-
stawy o generale, plenerowy pokaz filmów o 
Władysławie Andersie. Natomiast 1 czerwca 
odbędzie się widowisko plenerowe o tym żoł-
nierzu i polityku.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Kutnowskiej oddział w Krośniewicach za-
wiązał się Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika gen. Władysława Andersa, który ma 
stanąć w centrum miasta. Jego członkowie 
zamierzają też wyremontować „Andersów-
kę”, czyli dworek, w którym urodził się przy-
szły generał. W dworku powstanie izba je-
go pamięci. Komitet apeluje o dokonywanie 
wpłat na wymienione cele na konto: Bank 
Spółdzielczy w Krośniewicach, 86 9023 0006 
0000 0390 2000 0020. JAR

Krośniewice wspomną  
swego rodaka

Rok Generała

Urodzaj przedszkolaków

Listy bez niżu

Zdaniem 
pedagogów, 
pobyt  
w przedszkolu 
wpływa  
na szybszy 
rozwój dziecka
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Grób gen. Andersa na Monte Cassino
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Jak w gminie Słupia pomagają uzależnionym?

Sprowadzili psychologa
„Jest najsprytniejszym złodziejem 
– włamuje się do kieszeni, 
domów, serc i rodzin, ma swoich 
zwolenników we wszystkich 
warstwach społecznych, 
w jego obecności podejmowane są 
najważniejsze decyzje, przy nim 
ludzie tańczą, bawią się 
i płaczą...”*. Któż go nie zna?

Alkohol, bo o nim tu mowa, 
może prowadzić do choroby alko-
holowej, wokół której krąży wie-
le stereotypów i która obciążo-
na jest szczególnym piętnem. Pi-
cie i wszystko, co z nim związane, 
traktuje się jak brud, który trzeba 
prać we własnym domu. Nieste-
ty, taka postawa nie pomaga ani 
pijącemu, ani tym, którzy z nim 
mieszkają. Na szczęście jest co-
raz więcej inicjatyw, które dążą do 
poprawy tej sytuacji. Jedną z nich 
jest utworzenie w gminie Słupia 
punktu konsultacyjnego dla ro-
dzin z problemem alkoholowym 
i ofiar przemocy domowej, w któ-
rym zatrudniono psychologa. 

Kto wpadł 
na taki pomysł?
– Sprowadzenie i zatrudnie-

nie psychologa było inicjatywą 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
Wcześniej z pijącymi mieszkań-
cami rozmowy przeprowadzał 
zespół interwencyjny, w które-
go skład wchodzili: policjant, 
lekarz i pracownik GOPS. Wi-
dząc skalę problemu i mając na 
uwadze skuteczniejsze poma-
ganie, gmina podpisała decy-
zję o zatrudnieniu psychologa 
– mówi Małgorzata Bachura z 
Urzędu Gminy w Słupi.

Program jest w całości fi-
nansowany z tzw. kapslowego, 
czyli z dochodów, jakie gmina 
uzyskuje z tytułu sprzedaży al-
koholu na swoim terenie. Środ-
ki te, zgodnie z ustawą, w cało-
ści muszą być przeznaczane na 
profilaktykę uzależnień, która 
w Słupi jest realizowana rów-
nież na terenie szkół.

A co na to 
ludzie?
Agnieszka Czapliń-

ska pracująca w skle-
pie spożywczym o 
gminnym pomyśle wy-
powiada się przychyl-
nie. Bardzo by chciała, 
by obecność psychologa zmie-
niła krajobraz pod sklepem, 
zwłaszcza po 15. każdego mie-
siąca, kiedy to znaczna część 
pijących otrzymuje emerytury. 
Czy tak będzie, nie wie.

Urszula Pecyna – nowo za-
trudniony psycholog – nie ma 
wątpliwości, że uda się po-
móc rodzinom uzależnionych, 

a także ofiarom prze-
mocy. Znacznie trud-
niejszym zadaniem 
jest pomoc samemu 
alkoholikowi, bo alko-
holizm jest chorobą 
uczuć, a te leczy się 
długo. – Oprócz tego 
w procesie leczenia 

bardzo istotną rolę odgrywa 
grupa wsparcia, w której trzeź-
wiejący doświadcza akceptacji, 
a także godzi się i uznaje swo-
ją bezsilność wobec substancji 
uzależniającej – wyjaśnia pani 
psycholog. 

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

* Cytat pochodzi z zasobów Internetu.

Sonda 

PRZYJŚĆ Z POMOCĄ

MIROSŁAW MATULSKI, WÓJT GMINY SŁUPIA
– Mam nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z dobrym 
przyjęciem mieszkańców. Zależało nam na tym, aby 
osoby mające problemy z alkoholem, a także ich ro-
dziny miały możliwość spotkania się z psychologiem. 
Odsyłanie takich osób do miasta skazane było na nie-
powodzenie, bo uzależnieni znajdowali wiele wymó-
wek, by tam nie dotrzeć. Tą, którą najczęściej słyszeliśmy, było 
stwierdzenie, iż brakuje pieniędzy na dojazd do specjalisty.

KS. STEFAN SUT, PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W SŁUPI
– Każde działanie, które ma na celu dobro człowieka, 
jest cenne i warte wspierania. Osobiście jestem zado-
wolony z tego pomysłu i mam nadzieję, że ci, którzy 
potrzebują pomocy, znajdą w sobie odwagę, by po-
konać wstyd i udać się do psychologa po fachową po-
moc i wsparcie. Sam będę zachęcał ich do takiego kro-
ku. Jestem za!

Psycholog 
Urszula Pecyna 
nie przekreśla 
nikogo, 
bo wielokrotnie 
widziała tych, 
którzy odbili się 
od dna
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Co w trawie piszczy

SAMO ŻYCIE 
O niełatwym 

życiu nauczycie-
li w tym miej-
scu już była mo-
wa. Ale obec-
ny temat nie 

jest powielany, choć po-
dobny. Nauczyciele coraz 
głośniej mówią, że pracu-
ją za darmo. Obecne wy-
nagrodzenie w żaden spo-
sób nie rekompensuje spe-
cyficznych warunków pra-
cy, liczby przepracowanych 
godzin w szkole i w do-
mu. Nauczyciele nie mają 
czasu, by wychowywać, bo 
albo gdzieś z konieczno-
ści dorabiają, albo w wielu 
przypadkach brak im moty-
wacji. W takich warunkach 
zniechęcenie bierze górę. 

Nie ma dobrych infor-
macji dla nauczycieli z gmi-
ny Biała Rawska. Blisko 200 
nauczycieli ze szkół, któ-
re podlegają gminie, może 
w kwietniu otrzymać tyl-
ko trzecią część wynagro-
dzenia. Winnymi takiej sy-
tuacji są radni z Białej Raw-
skiej, którzy w terminie nie 
uchwalili regulaminu wyna-
grodzenia dla nauczycieli. 
Oni natomiast winą obar-
czają ZNP, który zajmo-
wał się wówczas protesta-
mi. Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że taki stan rzeczy 
przeciągnie się na kolejne 
miesiące, choć radni uspo-
kajają i zapewniają, że pie-
niądze zostaną zwrócone. 
Nauczyciele w to nie wie-
rzą i straszą sądem. 

Sporo się dzisiaj mówi 
o idei dobrego wychowa-
nia i potrzebie dobrych wy-
chowawców. Najpierw trze-
ba jeszcze długo mówić o 
uczciwości i sprawiedliwo-
ści. Wciąż przecież aktual-
ne są słowa: „Godzien jest 
robotnik zapłaty swojej”. 
Na pewno w pełni odno-
szą się one do nauczycieli. 
Niestety w gminach i mia-
stach wciąż ważniejsza od 
wychowania jest budowa 
dróg, mostów itp.   

MARCIN WÓJCIK



Adres redakcji: ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz,
tel. 046 837 20 21
Redagują: Marcin Wójcik – dyrektor oddziału, Bohdan Fudała, 
Agnieszka Napiórkowska, ks. Paweł Staniszewski – asystent kościelnylowicz@goscniedzielny.pl
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KS. JERZY BORS 
Urodzony w 1941 r. Świę-
cenia kapłańskie przy-
jął w 1967 r. Poprzednio 
był proboszczem parafii 
Matki Bożej Pocieszenia w 
Żyrardowie oraz w łowi-
ckiej katedrze. Od 2000 r. 
jest proboszczem para-
fii pw. Świętej Rodziny w 
Jaktorowie. W pracy dusz-
pasterskie pomaga mu ks. 
Robert Sumiński. 

W latach 2002–2004 
kościół parafialny 

pochodzący 
z pierwszej 

połowy XX w. 
został rozbudowany

Zapraszamy na Msze św. 
 Niedziela: 8.30, 10.30, 12.00, 18.00
 Dni powszednie: 7.00, 18.00

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kiedy dokonuję chrztu dziecka, zadaję sobie 
pytania o jego przyszłość i o to, co zrobi z 
tym sakramentem. Kiedy asystuję przy ślubie, 
zastanawiam się, jak ci ludzie będą żyć i na ja-
kim miejscu w ich życiu będzie Bóg. Kiedy cho-
wam zmarłego, martwię się, gdzie poszła je-
go dusza. Żarliwa troska o zbawienie wiernych 
musi być udziałem każdego proboszcza. Jako 
księża musimy być czytelnymi znakami Boga, 
wiary dojrzałej. Ewangelizacja jest wymagają-
ca. Ludzie nie są otwarci na pełne przyjęcie 
Ewangelii. Dlatego tak ważna jest nieustan-
na i dobrze prowadzona formacja. W chrześci-
jaństwie nie wystarczy być dobrym i przykład-
nym człowiekiem, bo dobrze czynić może na-
wet niewierzący. Ciągle chodzi o pełne przyję-
cie Chrystusa i jego nauki oraz troskę o to, co 
w życiu najważniejsze – czyli o zbawienie. 

– Parafia i proboszcz 
po to są, aby prowadzić 
ludzi do dojrzałej wiary 
i wskazywać drogę do 
zbawienia – mówi ksiądz 
proboszcz Jerzy Bors. 

W Jaktorowie udział 
świeckich w życiu i 
funkcjonowaniu parafii 
jest zdumiewający. Ale 
nie jest to tylko zaan-
gażowanie w konkret-
ne grupy czy akcje. Tu-
taj hasłem wywoław-
czym jest katechume-
nat i kerygmat. Wielkie 
i trudne słowa, ale prze-
cież nie sposób być ka-
tolikiem idącym z wia-
rą przez świat owczym 
pędem. Jak mówi ksiądz 
proboszcz, mozolna 
ewangelizacja od pod-
staw przyniesie owo-
ce nawrócenia.  Kate-
chumenat i kerygmat to 
podstawy wiary, których 
na nowo uczą się ci, co 
zostali ochrzczeni. 

Do roku 1932 Jak-
torów należał do para-
fii w Grodzisku Mazo-
wieckim. W tym też ro-
ku zakończono budowę 
kościoła w Jaktorowie, 
co pozwoliło na powoła-
nie nowej parafii. Konse-
kracji kościoła dokonał 
kardynał Stefan Wyszyń-
ski dopiero w 1974 r. 
Cztery lata temu obecny 
proboszcz ks. Jerzy Bors 
rozbudował świątynię. 

Katechumenat

Rozbudowa kościoła 
idzie w parze z budo-
wą dojrzałej wspólnoty 
wiary. Ks. Bors postawił 
na katechumenat pochrz-

cielny. – Ci, którzy mają 
Ducha Bożego, zasalają 
tych, co są jeszcze dale-
ko od Boga. Są świadka-
mi, którzy mają niepoko-
ić, przywoływać do wiary 
– mówi. 

Powyższe zdanie do-
kumentują same fakty. 
– W niedziele Wielkie-
go Postu wspólnoty neo-
katechumenalne chodzi-
ły po ulicach Jaktorowa 
przepowiadając ludziom 
prawdę o Chrystusie, 
który umarł i zmartwych-
wstał, i kocha człowie-
ka, dając mu przebacze-
nie  – wspomina parafia-
nin Andrzej Fuks. – Cho-
dzi przecież o to, żeby 
życie parafii budować od 
podstaw. Doprowadzić 
do Chrystusa zmartwych-
wstałego.

– Nie należy z ludzi 
rezygnować i nie wierzyć 
w ich dobre intencje, bo 
człowiek może znajdo-
wać się na różnym eta-
pie życia – dodaje Krysty-
na Czajkowska z Odno-
wy w Duchu Świętym. – 
Czasami należy go wes-
przeć słowem, dać przy-
kład modlitwy. 

– Co piątek mamy 
spotkania i każdy może 
na nie przyjść – zapra-
sza pani Bogumiła Szu-
macher, również z Od-
nowy. 

Odpowiedzialni

Troska o dobre, 
uczciwe, ale przede 
wszystkim dojrzałe ży-
cie chrześcijańskie sca-
la parafian. Zależy im 
na stojących z dala od 
Kościoła, na tych, któ-
rzy nie chcą wcielać w 
życie Słowa Bożego. 

Regina Bałagulska 
wiele zawdzięcza wspól-
nocie parafialnej, a prze-
de wszystkim działające-
mu w niej neokatechu-
menatowi. – To tutaj do-
konało się moje nawró-
cenie. W 2000 r. wzięłam 
rozwód, moje życie było 
na manowcach. W para-
fialnym neokatechume-
nacie spotkałam dziew-
czynę chorą na raka. By-
ła osobą pełną pokoju, 
mocna wiarą. Moje życie 
uległo przewartościowa-
niu. Wróciłam do męża, 
nasze małżeństwo zosta-
ło odbudowane na no-
wo. Działa w nas i przez 
nas Słowo Boże – opo-
wiada pani Regina. 

Podobnych świa-
dectw i opinii jest wię-
cej. To tylko świadczy 
o dobrych owocach 
chrześcijańskiej forma-
cji we wspólnocie para-
fialnej. 

MARCIN WÓJCIK 
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PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Świętej Rodziny w Jaktorowie

Przede wszystkim zbawienie


