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To będzie V finał przedsięwzięcia, które 
wpisało się na stałe w kalendarz kultural-

ny regionu. Warsztaty Wokalne HARMONIA 
znów rozśpiewają Skierniewice. Tegoroczny 
koncert finałowy będzie zapowiedzią I Kon-
gresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w warsztatach 26 
maja. Dzień później o 17.00 odbędzie się kon-
cert finałowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Informacje znajdują się na stronie www.har-
monia.gospel.com.pl. Zaproszenie do udziału 
w koncercie finałowym warsztatów przyjęła 
Marta Florek, która w ubiegłym roku śpiewała 
solo na krakowskich Błoniach dla Benedykta 
XVI oraz Małgorzata Orzechowska, laure-

atka „Drogi do Gwiazd”, 
Grzegorz Głuch, lider Gos-
pel Rain, oraz Adam Ry-
marz, absolwent Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 

HARMONIA ZAPOWIADA KONGRES

Sześćdziesiąt trzy lata    
– wielu znajomych czy 

członków naszych rodzin nie 
osiąga tego wieku. A tyle lat 
kapłaństwa ma za sobą ks. 
Kazimierz Gorszwa – najstar-
szy ksiądz diecezji łowickiej. 
Tę niezwykłą osobę przed-
stawiamy na str. III.
Nastał maj. Przed kaplicz-
kami siadają i śpiewają ma-
ryjne pieśni starsze panie. 
Jakiż to swojski obrazek. 
Ale dlaczego starsze panie? 
Nasze rozmówczynie mod-
lące się przy kapliczkach 
wspominają, że gdy one po 
raz pierwszy przychodziły 
na majowe nabożeństwa, 
spotykały się w młodzieżo-
wym, i nie tylko kobiecym, 
gronie – str. VI. 

ZA TYDZIEŃ
  PRZYMROZKI W MAJU oznaczają 

dla sadowników wymierne 
straty

  Odwiedzimy PARAFIĘ 
ŚW. STANISŁAWA W GRABOWIE

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania
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Sezon festynów rozpoczęty!

Dla parafii i rodziny
Piknik rodzinny to integracyjna impreza 
dla parafian, od czterech lat organizowana 
w Kurdwanowie.

Stało się już zwyczajem, że w pierwszą nie-
dzielę maja przed kościołem w Kurdwanowie po 
Sumie gromadzą się ludzie. Mimo że opady desz-
czu trochę utrudniły plany organizatorów, także i 
w tym roku piknik się odbył. Impreza przygotowy-
wana jest pod auspicjami parafii, dlatego angażują 
się w nią członkowie rady parafialnej i tutejszego 
koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Zanim rozpoczęła się część rekreacyjna, więk-
szość uczestników wzięła udział w Sumie, podczas 
której żarliwą homilię na temat rodziny wygłosił 
kapucyn o. Błażej, przebywający z gościną w Kur-
dwanowie. Festyn nie stał więc w sprzecz-
ności z homilią, raczej ją uzupełniał.

– Przez te pikniki chcemy zbliżyć lu-
dzi do siebie i do Kościoła, zintegrować 
rodziny, a zyski przeznaczamy na remont 
naszej zabytkowej świątyni – wyjaśnia 
proboszcz ks. Maciej Mroczkowski.  

Tak też impreza traktowana jest przez świe-
ckich.

– Uczestniczę we wszystkich piknikach, od 
kiedy są organizowane w naszej parafii – mó-
wi Teresa Ulińska ze SRK. – Sąsiedzi chętnie 
się włączają w przygotowania do pikniku. A w 
sierpniu organizujemy parafialny motokros. 

W tym roku podczas pikniku można 
było skosztować ciast domowego wy-
pieku, potraw z grilla, bigosu i gołąb-
ków, wziąć udział w turniejach sporto-
wych, wykupić los loterii fantowej, za-
tańczyć na drewnianej estradzie.

Piknik w Kurdwanowie to pierwsza w tym 
sezonie impreza tego typu w naszej diecezji. 
Ale nie ostatnia. Podobne będą się teraz odby-
wały w wielu parafiach aż do jesieni. To napraw-
dę dobry sposób na poznanie się parafian i bu-
dowanie wspólnoty.

 JAR

Deszcz, 
nie deszcz 
– zawody 
muszą być!
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Jedna 
z uczestniczek 
zeszłorocznego 
koncertu 
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Debiut orkiestry
ŁOWICZ. Biskup senior Alojzy 
Orszulik był głównym celebran-
sem uroczystej Mszy św., od-
prawionej w katedrze łowickiej 
3 maja. Do kościoła przybyły 
liczne poczty sztandarowe, har-
cerze, członkowie Konfraterni 

św. Wiktorii i wielu wiernych. 
Jednak zainteresowanie wzbu-
dził udział strażackiej orkiestry 
dętej, która niedawno powstała 
w Łowiczu. Był to pierwszy wy-
stęp zespołu przed tak dużą i 
nobliwą publicznością.  

Orkiestra powstała dopiero kilka tygodni temu i już gra!
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Policja górą
KUTNO. W trzecim już me-
czu piłki nożnej zmierzyły się 
reprezentacje księży, diako-
nów i kleryków diecezji łowi-
ckiej oraz policjantów powia-
tu kutnowskiego. W spotka-
niu, które odbyło się na stadio-
nie miejskim w Kutnie, lepsi 
okazali się przedstawiciele pra-
wa, pokonując drużynę „czar-
nych” (czarne koszulki, czar-
ne spodenki) 2:1 (1:0). W prze-
rwie wśród około 700-osobo-
wej publiczności  przeprowa-
dzono zbiórkę na budowę po-

mnika Józefa Piłsudskiego, ja-
ki ma powstać w tym mie-
ście. Również w przerwie w 
serii rzutów karnych zmierzyli 
się główni pomysłodawcy te-
go meczu i opiekunowie swo-
ich drużyn: ks. Jan Dobrodziej 
z parafii św. Jana Chrzciciela 
w Kutnie i komendant KPP 
w Kutnie, Krzysztof Michalski. 
W tym przypadku lepszy był 
ksiądz, który raz pokonał 
bramkarza policjantów, pod-
czas gdy komendant nie doko-
nał tego ani razu.

Komendant policji Krzysztof Michalski strzela – niecelnie, za chwilę  
ks. Jan Dobrodziej, tym razem w góralskim kapeluszu, pośle piłkę do siatki
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Majowe festyny
KROŚNIEWICE. Początek 
maja, a nawet koniec kwietnia 
upłynęły w miastach i miastecz-
kach naszej diecezji pod zna-
kiem majówek, niekiedy rozło-
żonych na kilka dni. Bogaty w 
program festyn odbył się 1 maja 
w Krośniewicach.  Harmonogram 
przewidywał m.in. turniej szacho-
wy o puchar burmistrza, konkurs 
muzyczny karaoke, występ Kapeli 
Podwórkowej Krośniewiacy z chó-
rem Seniorzy, zabawę taneczną. 
Dzień wcześniej na stadionie miej-
skim w Krośniewicach odbył się  
I Turniej Getbola w pięciu ka-
tegoriach wiekowych. W turnie-
ju wzięło udział 57 zawodników. 
Przy okazji Eugeniusz Kikosicki – 
pracownik Urzędu Miejskiego – 
opowiedział zebranym o osobie 
gen. Władysława Andersa z okazji 

Roku Andersa. W trakcie trwania 
imprezy odbył się kiermasz ksią-
żek oraz kiermasz roślin ogrodo-
wych i kwiatów.
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Ozdobą turnieju był występ zespołu 
tańca nowoczesnego Fantazja  
z Gimnazjum w Krośniewicach  
pod opieką Doroty Klarzak

Odwiedziny sekretarz
W ZŁAKOWIE KOŚCIEL-
NYM ZNÓW POWIAŁO MI-
SJAMI. Tym razem tamtejsze 
Koło Misyjne odwiedziła sekre-
tarz Papieskich Dzieł Misyjnych 
Dzieci w Polsce, Anna Sobiech. 
Spotkania tematyczne odbyły się 
w trzech grupach wiekowych. 
Przedmiotem rozmów była ogól-
na sytuacja misjonarzy na świe-
cie oraz rola grup misyjnych dzie-
ci w parafiach. Nie zabrakło rów-
nież dobrej zabawy i krótkich wy-
cieczek krajoznawczych. O kole 
misyjnym w Złakowie już nieraz 
było głośno. Należy do najaktyw-
niejszych w diecezji. Skupia oko-
ło 50 osób. Jego opiekunką jest s. 
Barbara ze Zgromadzenia Sióstr 
Służek NMP Niepokalanej. 

Grupa misyjna ze Złakowa 
Borowego. Od prawej: sekretarz PDMD 
Anna Sobiech, opiekunka kół pani 
Zofia oraz s. Barbara 

M
AR

C
IN

 W
Ó

JC
IK

 

Krew – najcenniejszy dar
RAWA MAZOWIECKA. 
Honorowe oddawanie krwi 
to jedna z akcji poprzedzają-
cych I Kongres Eucharystyczny 
w naszej diecezji. – Połączenie 
Kongresu z oddawaniem krwi to 
świetny pomysł – mówili miesz-
kańcy Rawy, którzy w niedzie-
lę 6 maja zgłaszali się do au-
tobusu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi. Najwięcej osób zgłaszało 
się zaraz po Mszach św. w koście-
le Niepokalanego Poczęcia NMP.

Z decyzją o dawaniu krwi Bartosz 
Rychlewski (tegoroczny maturzysta) 
rozpoczął swoją dorosłość
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Przed Kongresem. Eucharystia w życiu kapłana 

Skarb w dłoniach
Bóg posługuje się kapłanem bez względu  
na jego wiek. Stary czy młody, utalentowany 
czy mało zdolny, dla Boga to nie jest ważne. 
Najważniejsze są jego ludzkie ręce, czasami 
słabe, stare, ale uzbrojone mocą samego Boga. 

W naszej diecezji najstarszym kapłanem 
uzbrojonym w tę moc jest ksiądz prałat Ka-
zimierz Gorszwa. Ten 92-letni rezydent przy 
parafii pw. Świętej Trójcy w Piątku cieszy się, 
że dzięki dobroci Boga dane mu jest już od 
63 lat mieć w rękach moc konsekracji i roz-
grzeszania. Trzeba powiedzieć, że w latach 
dziecięcych był tułaczem. Urodził się w głę-
bi Rosji, w Tomsku na Syberii, 11 sierpnia 
1915 roku, w bardzo religijnej rodzinie pol-
skich emigrantów (jego rodzice zdecydowa-
li się w 1892 roku wyemigrować z Białosto-
ckiego w poszukiwaniu lepszych warunków 
bytowych). Gdy miał siedem lat, w 1922 ro-
ku, rodzina Gorszwów powróciła do kraju i 
zamieszkała w Koluszkach. 

Od dziecięcych lat, dzięki przykłado-
wi wiary rodziców, kształtowała się w Kazi-
mierzu postawa umiłowania Boga i Kościo-
ła. Już będąc w szkole elementarnej, marzył 
o zostaniu sługą Eucharystii, zwłaszcza wte-
dy, gdy jego starszy brat Jan wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Petersburgu (nie 
ukończył go jednak ze względów zdrowot-
nych). Sam wstąpił  do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łodzi w 1936 roku, po 
zdaniu matury. Jak się potem okazało, dro-
ga do święceń kapłańskich miała być dłuż-
sza. – W seminarium łódzkim byłem  do 
końca 1939 roku, bo tylko na taki czas je-
go działalności okupant zezwolił – wspo-
mina ks. Gorszwa. – Pierwsze dwa miesią-
ce następnego roku spędziliśmy na nauce 
w posiadłości diecezji łódzkiej w Szczawi-
nie k. Zgierza, po czym seminarium zosta-
ło ostatecznie zamknięte. Na dalsze studia 
zostałem skierowany dopiero w 1942 roku 
do Wyższego Seminarium Duchownego w 
Sandomierzu, jedynego czynnego podczas 
okupacji. Tam też 7 maja 1944 roku otrzy-

małem święcenia kapłańskie z 
rąk biskupa sandomierskie-
go Jana Lorka, po czym 
na polecenie mojego bi-
skupa łódzkiego Włodzi-
mierza Jasińskiego pod-
jąłem pracę duszpaster-
ską w diecezji łódzkiej w 
parafii Łaznów. Jakiż by-
łem wtedy szczęśliwy! Na-
wet nie zwracałem uwagi 
na to, że ze względów bez-
pieczeństwa swoją Mszę świętą 
prymicyjną odprawiłem w środku tygo-
dnia, w środę, i uczestniczyło w niej bardzo 
mało wiernych. To nie było ważne. Najważ-
niejsze było to, że mogłem już sprawować 
Eucharystię. 

Przez pierwszych dwadzieścia lat ks. 
K. Gorszwa pracował jako wikariusz – pre-
fekt w parafiach diecezji łódzkiej. W la-
tach 1964–1971 był proboszczem para-
fii pw. św. Bartłomieja w Topoli Królew-
skiej, a w latach 1971–1992 proboszczem 
parafii św. Andrzeja w Łęczycy i dzieka-
nem dekanatu łęczyckiego. Podczas uro-
czystej Mszy świętej z okazji jubileuszu  
50-lecia kapłaństwa księdza prałata Kazi-
mierza Gorszwy  6 listopada 1994 roku 
piękne świadectwo o jego kapłańskiej po-
słudze dał abp Władysław Ziółek: „…ale 
Ksiądz Jubilat z takąż gorliwością troszczył 
się o kształt i wystrój dusz ludzkich. A gdy 
z czasem w dowód uznania za jego dzieła 
spotykały go kościelne odznaczenia rokie-
tą i mantoletem, a potem prałatura papie-
ska, przyjmował je najskromniej. Cieszył 
się z tego, ale nigdy nie usiłował wynosić 
się próżnie ponad innych. To nie leżało w 
jego naturze. Z jego naturą spleciona była 
wyjątkowa skromność, cichość i wzorco-

wa kultura osobista”. 
– Dzisiaj, w jesien-

nych latach swego życia, 
z perspektywy tych 63 
lat posługi kapłańskiej, 
jako sługa Eucharystii 

często zadaję sobie pytanie: 
„Czym się Panu odpłacę za 

wszystko, co mi wyświad-
czył?” – mówi skromnie 
ks. Gorszwa. – I odpo-
wiadam słowami psal-
misty: „Podniosę kie-
lich zbawienia i wezwę 
imienia Pana.” I tak czy-

ni każdego dnia. A choć 
jego dłonie są już schoro-

wane i nie podnoszą Chry-
stusa Eucharystycznego na pate-

nie tak wysoko jak ręce młodego ka-
płana, to jednak cały czas uzbrojone są tą 
samą mocą Boga. I tą mocą konsekrują i 
rozgrzeszają. 

KS. PAWEŁ STANISZEWSKI
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Ksiądz prałat 
Kazimierz 
Gorszwa
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Teraz, zanim ktoś coś 
wyrzuci, bardzo często 
zastanawia się, czy ten 
przedmiot nie powi-

nien wzbogacić kolekcji w mu-
zeum bądź… u sąsiada.

– Mam w sobie coś takie-
go od dziecka. Jakąś taką żyłkę 
zbieracką – przyznaje Adam Głu-
szek z podskierniewickich Dą-
browic. – Gdy dziadkowie al-
bo rodzice chcieli coś wyrzucić, 
chowałem to. Potem na mnie 
krzyczeli. Ale ja zbierałem dalej.

Dziś prywatnej kolekcji mo-
głoby panu Adamowi poza-
zdrościć niejedno mniejsze mu-
zeum. Przedstawiają go lokalne 
media. Często zapraszany jest 
na różnego rodzaju wystawy, 
niedawno wyjechał do Brukseli 
w oficjalnej delegacji prezentu-
jącej województwo łódzkie.

– Teraz znajomi już wiedzą, 
że stare naczynia czy narzędzia 
rolnicze można przynieść do 
mnie. Powiadają: Adam, ty się 
tym zaopiekujesz, u ciebie to 
przetrwa – kontynuuje Adam 
Głuszek.

Jednak nie zawsze tak by-
ło. Kolekcjoner przypomina, że 
początkowo towarzyszyły mu 
śmiech i drwiny. 

Praktyczni do bólu

Rzeczywiście. Kilkadziesiąt 
lat temu zachowywanie przed-
miotów codziennego użytku 
czy nawet tradycyjnych ludo-
wych ozdób, jak pająki albo 
wycinanki, nie było w modzie. 
W państwie, gdzie wzorem był 
wielkoprzemysłowy robotnik, 
nie było miejsca na wyszywane 

koszule, gliniane garnki, drew-
niane brony i wiele innych rze-
czy, powszechnie używanych 
dawniej na wsiach. Ludzie ma-
sowo pozbywali się „wstydli-
wych” przedmiotów, wyrzuca-
jąc je do śmietników. 

– Po drugiej wojnie świato-
wej zmieniły się mody. Ludzie 
przestali ozdabiać chałupy wy-
cinankami i kwiatami z bibułki. 
Nastała moda na ubrania, meb-
le, ozdoby „miejskie” – wyjaś-
nia Magdalena Bartosiewicz, et-
nograf z łowickiego muzeum.   

Ale to niejedyna przyczy-
na pozbywania się z lekkim 
sercem starych przedmiotów. 
Mieszkańcy wiosek z reguły by-
li skrajnie pragmatyczni.

– Nawet „święte” obrazy 
pełniły przede wszystkim funk-
cję praktyczną, a dopiero w dal-
szej kolejności estetyczną. Prze-
de wszystkim święci z obrazów 
mieli zapewnić urodzaj, uchro-
nić przed klęskami – tłumaczy 
Magdalena Bartosiewicz.

Nic dziwnego, że 
przy takim podejściu 
do rzeczywistości nikt 
nie przejmował się 
wyszczerbionym tale-
rzem czy dziurawym 
garnkiem ani nawet 
koszulą zdobną hafta-
mi. Niestety, nikt też 
nie zdawał sobie spra-
wy, iż niekiedy bezpo-
wrotnie niszczone są 
świadectwa pewnej epoki, pew-
nej kultury. 

– Uważam, że w Polsce ma-
my wspaniałe dziedzictwo kul-
turowe – twierdzi Małgorza-
ta Zielińska, dyrektor zespołu 
szkół w Łyszkowicach. – Nieste-
ty, często nie umiemy o nią dbać 
i jej docenić. Gdyby na przykład 
Amerykanie mogli poszczycić 
się takim dziedzictwem jak my, 
na pewno otoczyliby je pieczo-
łowitą opieką i promowali. 

Małgorzata Zielińska jest dy-
rektorem szkoły od 1999 r. Jed-
nym z pierwszych jej posunięć 

było założenie kącika 
regionalnego, który z 
czasem rozrósł się do 
izby pamięci. W ogó-
le łyszkowicką pla-
cówkę zaliczyć nale-
ży do szkół, w których 
w szczególny sposób 
dba się o korzenie. Na 
lekcjach plastyki dzieci 

Jeszcze kilka lat temu 
ludzie na wsiach 

wyrzucali zużyte 
garnki, stare 

żelazka, kilimy 
w łowickie pasy. 

Bo popsute, bo niemodne.

G O Ś Ć  Ł O W I C K I

tekst i zdjęcia
BOHDAN FUDAŁA

Spuścizny przodków nie należy się wstydzić

Chluba ze strychu

Wnętrze 
starego spichlerza 
to istne muzeum. 
Poniżej: Kiedyś 
powszechnie 
korzystano 
z fajansowych 
talerzy 
wyprodukowanych 
we Włocławku, 
jak ten z 1842 r.

 ze strychu
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wykonu-
ją drzewka ge-
nealogiczne, 
poznają doro-
bek patrona 
– Józefa Cheł-
mońskiego – 
jak wiadomo, 
piewcy wsi.

Pomijając osobiste zainte-
resowania, dyrektor Zielińska 
uważa, iż poznawanie spuści-
zny przodków ma istotne zna-
czenie wychowawcze.

– Badania socjologiczne 
wykazują zagubienie człowie-
ka we współczesnym świecie 
w  momencie, gdy jest on po-
zbawiony możliwości identy-
fikacji z bliskim mu środowi-
skiem – sądzi pani dyrektor. – 
Podstawą jest poczucie przyna-
leżności do konkretnego miej-
sca, wspólnoty, kultury, w któ-
rej człowiek wchodzi w bezpo-
średnie kontakty.

Oczywiście najsilniejsze 
więzy łączą każdego z rodzi-
mym regionem, z najbliższą 
okolicą.  

Tym trzeba się szczycić

Trudno oceniać, w jakim 
stopniu, ale dzięki upartej dzia-
łalności społeczników mental-
ność ludzi powoli się zmienia.

– Nasze dzieci już wiedzą, że 
łowickie tradycje, łowicka kul-
tura to coś niepowtarzalnego, 
czym należy się szczycić – do-
strzega Małgorzata Zielińska.

Uczniowie sami, bez zachę-
ty, przynoszą eksponaty mogą-
ce wzbogacić izbę regionalną. 
Najważniejsze, że dorośli ich za 
to nie karcą, odwrotnie – sami 
przekazują wyszperane w zaka-
markach starocie. 

– Zaczęli rozumieć, że rze-
czy przekazane do naszej iz-
by mają ogromną wartość, z ja-
kiej przedtem nie zdawali so-
bie sprawy. 

Adam Głuszek otrzymał 
stypendium z Ministerstwa 
Kultury, dzięki czemu mógł 
część pokaźnej kolekcji wy-
eksponować w starych spichle-
rzach. Budowle z początku XX 
w. własnoręcznie rozbierał, a 
potem stawiał na swoim po-
dwórku. Do spichlerzy coraz 
częściej zaglądają wycieczki. 
Sąsiedzi widząc zainteresowa-
nie mediów i gości z innych 
okolic, już nie pozbywają się 
bezrefleksyjnie wygrzebanych 
na strychach czy w stodołach 
dawnych maszyn i innych urzą-
dzeń. Adam Głuszek ma w pla-
nie przeniesienie na swoje po-
dwórko starej drewnianej cha-
łupy. W łowickim muzeum nie 
mogą narzekać na brak sta-
roci przynoszonych przez lu-
dzi. Inna sprawa, że ofiarodaw-
cy niekiedy przeceniają swoje 
„skarby”, żądając za nie niebo-
tycznych kwot. Mimo wszystko 
chyba lepiej tak, niż gdyby mie-
li pozbywać się znalezisk. 

Docenienie spuścizny przy-
szło chyba w ostatnim mo-
mencie. Polska wieś zmienia 
się bardzo szybko. Nie bra-

kuje wiosek, szcze-
gólnie położonych w 
bezpośredniej blisko-
ści miast lub przy do-
godnych szlakach ko-
munikacyjnych, w któ-
rych są zaledwie trzy 
czy cztery gospodar-
stwa rolnicze. Pozo-
stali mieszkańcy do-
jeżdżają do pracy do miast 
bądź zajmują się różnego ro-
dzaju usługami. Dzieci w mia-
stach nierzadko na py-
tanie, skąd bierze się 
mleko, odpowiadają, 
że ze sklepu i goto-
we są przysiąc, że jaja 
produkowane są w ta-

jemniczych fabrykach 
w zgrzewkach. 

– Uczniowie ogląda-
ją wrzeciona czy żelazka 
na dusze, nie wiedząc, 
do czego te przedmio-
ty służą, a przecież ko-
rzystały z nich jeszcze 
ich prababcie czy na-
wet babcie – obserwu-

je Małgorzata Zielińska. 
Dobrze, iż jest grono spo-

łeczników przejętych losem ma-
terialnej spuścizny na-
szych przodków. Tym 
bardziej że do swojej 
działalności na ogół 
dopłacają. 
 

Spuścizny przodków nie należy się wstydzić

Chluba ze strychu
Adam Głuszek 
zaczął zbieranie 
od tłuczka 
do ogłuszania 
królików, 
niegdyś 
używanego 
na wsiach

ją drzewka ge-

stopniu, ale dzięki upartej dzia-
łalności społeczników mental-
ność ludzi powoli się zmienia.

łowickie tradycje, łowicka kul-
tura to coś niepowtarzalnego, 
czym należy się szczycić – do-
strzega Małgorzata Zielińska.

ty, przynoszą eksponaty mogą-
ce wzbogacić izbę regionalną. 
Najważniejsze, że dorośli ich za 
to nie karcą, odwrotnie – sami 
przekazują wyszperane w zaka-
markach starocie. 

czy przekazane do naszej iz-
by mają ogromną wartość, z ja-
kiej przedtem nie zdawali so-

stypendium z Ministerstwa 
Kultury, dzięki czemu mógł 
część pokaźnej kolekcji wy-

 ze strychu

wykonu-

Dumą 
Małgorzaty 
Zielińskiej jest 
zabytkowy 
kredens (w tle)Takie mankiety 

nosili przy 
koszulach 
w XIX w. 
eleganccy chłopi 
łowiccy
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Nabożeństwa majowe nie tylko w kościele 

Wzywana po imieniu
Gdy czujemy się szczęśliwi, zwracamy się 
do Niej: „Przyczyno naszej radości”, gdy 
zapadniemy na jakąś chorobę, szepczemy: 
„Uzdrowienie chorych”, gdy zaś tracimy 
głowę, jedynie słusznym wydaje się wołanie: 
„Stolico mądrości” – módl się za nami.  
W maju przywołujemy wszystkie Jej imiona.

Maj – dla wielu najpiękniejszy mie-
siąc roku – to w Kościele okres szczegól-
nej czci dla Matki Bożej. We wszystkich 
kościołach, ale także przy krzyżach i przy-
drożnych kapliczkach odprawiane są na-
bożeństwa, w czasie których cen-
tralnym punktem jest śpiewanie 
Litanii Loretańskiej, będącej hym-
nem wysławiającym cnoty i przy-
wileje Maryi. 

– Przychodzę tu, do kaplicz-
ki, już 63 lata. Gdy zbliża się maj, 
czuję radość i wielką potrzebę, by 
iść i Jej śpiewać. Od dziecka za-
wsze tak spędzałam wieczory majowe. 
Czasem to sobie myślę, że ja żyję od ma-
ja do maja… – wyznaje Marianna Kara-
lus z Krężc. 

Inne spotkane kobiety mówią 
nie tylko o radości. Przyznają się 
również do niepokoju, jakiego do-
świadczają w związku z brakiem 
tych, którzy chcieliby podtrzymy-
wać dalej to  majówkowe śpiewa-
nie. Czy to znaczy, że już niedługo 

może całkowicie zniknąć z nasze-
go krajobrazu widok modlących 
się ludzi? To byłaby wielka stra-
ta. Ale jest też i nadzieja. Przejeż-
dżając przez kolejne wsie, w kilku 
miejscowościach dało się zauwa-
żyć grupki dzieci i młodzieży, któ-
re jeszcze mało pewnym głosem 

śpiewały: „Chwalcie łąki umajone, góry, 
doliny zielone…”. Zapytane o to, dlacze-
go tu przychodzą, odpowiadają: widziały-
śmy, że tak robiły nasze babcie, i bardzo 

się nam to podobało, dlatego też 
chcemy tu śpiewać. Dobrze, że 
młodzi ludzie chcą sięgać pamię-
cią również do trzeciego pokole-
nia, by tam poszukiwać tego, co 
mądre, wielkie i piękne. 

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

Sonda

MIŁOŚĆ I TRADYCJA
GENOWEFA BARTOSIEWICZ ZE SŁOMKOWA
– Jak przychodzi maj, to 
każdego dnia przychodzi-
my tu, pod krzyż, i śpie-
wamy Litanię i pieśni ma-
ryjne. Mnie osobiście przy-
prowadza tu miłość do 
Najświętszej Panienki, która mi poma-
ga i mną kieruje. Mam jej za co dzięko-
wać i o co prosić. To majowe śpiewanie 
to wyjątkowo piękna tradycja i modli-
twa, a tej nigdy nie jest dość. 

KRYSTYNA NOWICKA Z KRĘŻC
– Do kościoła mam kawa-
łek drogi, a do kaplicz-
ki tylko parę kroków. 
Wcześniej, ładnych pa-
rę lat temu, przy krzyżach 
i kapliczkach zbierały się 
głównie młode panienki. Teraz nieste-
ty młodzież jakoś słabo się garnie do 
modlitwy, a szkoda. Pieśni maryjne są 
tak  piękne i rzewne. My tu, przy ka-
pliczce, śpiewamy bardzo stare pieśni 
z mojego modlitewnika, który przy-
wiózł mój teść z niewoli.

WIOLETTA WOJCIECHOWSKA Z MAKOWA
–  Pani katechetka na lekcji 
religii zachęcała nas do te-
go, abyśmy w maju zbiera-
ły się pod kapliczką i mod-
liły się do Matki Bożej. Ja i 
kilka moich koleżanek tak 
właśnie zrobiłyśmy. Fajnie jest tak 
modlić się z innymi. Zrobiłyśmy so-
bie nawet listę obecności. Kapliczkę, 
przy której śpiewamy, zbudował z 
sąsiadem mój pradziadek w 1959 r. 
Podobno wtedy to nie była łatwa spra-
wa i wymagała odwagi.

TERESA STROŻEK Z JASIENIA
– Kapliczka, przy której 
śpiewam majówki wraz z 
moimi córkami, znajduje 
się obok mojego domu. 
Co roku, tuż przed ma-
jem, odnawiam ją, sadzę 
wokół kwiatki, wieszam nowe wstąż-
ki. Troszczę się o nią, bo to ważne 
dla mnie miejsce. Tu przecież pro-
szę Matkę Bożą o zdrowie i wszel-
kie łaski. 
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Dzieci ze wsi 
Maków obiecały,  
że do kapliczki 
będą przychodzić 
każdego dnia

Modlące się 
przy krzyżach 
kobiety można 
w maju zobaczyć 
jeszcze w wielu 
miejscach
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Listy nadesłane: Komunia święta w mojej rodzinie 

Rosół z królika 
i tekturowe buciki

Mnóstwo samochodów, tłum ludzi. 
Kościół tonie w kwiatach. Błyskają 
flesze. Piękny śpiew dzieci. 
Wiersze. Patrzę na to wszystko 
ze łzą w oku i nagle... nasuwają 
się wspomnienia. 

Moja Pierwsza Komunia Świę-
ta miała miejsce dawno, dawno 
temu. Tuż przed wojną. Poprze-
dziły ją długa nauka, rachunek 
sumienia i spowiedź, która dla 
wszystkich dzieci stała się ogrom-
nym przeżyciem. Ja sama byłam 
nią tak przejęta, że klękałam trzy-
krotnie przy konfesjonale, zalicza-
jąc dwie tzw. poprawki. Spowied-
nik prawdopodobnie zmęczony 
moim, być może zbyt skrupulat-
nym, sumieniem po udzieleniu mi 
trzeciej absolucji pouczył mnie ła-
godnie, żebym po przypomnieniu 
sobie jakiegoś następnego nie-
wyznanego grzechu po prostu 
wzbudziła za niego żal wewnętrz-
ny i odmówiła krótką modlitwę. 

Rodzinne spotkanie 

W uroczystości komunijnej 
towarzyszyli mi brat, rodzice i 
być może babcia, czego nie je-
stem jednak całkiem pewna. Po 
wyjściu z kościoła odebrałam od 
wszystkich życzenia, w których 
główny akcent położony został 
na odpowiedzialność za swoje 
postępowanie, którą od tej chwi-
li będę ponosiła. W tym podnio-
słym nastroju poszliśmy do po-
bliskiego zakładu fotograficznego 
przy ul. Szkolnej, którego właści-
ciel, a mój wujek, zrobił mi w ra-
mach prezentu bezpłatne zdję-
cie komunijne przy stoliczku z 
serwetką, kwiatkami i świętym 
obrazkiem. 

Na obiad mamusia ugotowa-
ła m.in. pyszny rosół z królika, 
pochodzącego z naszej komór-
kowej hodowli. W uczcie uczest-
niczyła również babcia, która by-
ła moją matką chrzestną. Od niej 
to otrzymałam wspaniały prezent 
komunijny w postaci dziesięcio-

złotowej monety z po-
dobizną naszego idola 
– Józefa  Piłsudskiego. 
Pamiątkę tę przechowu-
ję do dzisiaj. Niezmier-
nie wdzięczna jestem ro-
dzicom, że mimo wielu 
potrzeb życiowych, nie-
kiedy wręcz dramatycz-
nych, nigdy mi jej nie zabrali. 

W ogóle były to inne czasy. 
Dzieci wcale nie uważały, że z ty-
tułu przystąpienia do Pierwszej 
Komunii Świętej coś im się od ko-
gokolwiek należy. Sama uroczy-
stość wystarczała za wszystko.

Komunia mojego brata 

Pierwsza Komunia mojego 
młodszego nieco brata przypadła 
już na okres wojny – bardzo bied-
ny i bardzo smutny. Tatuś został 
wywieziony na tzw. roboty rolne 
do Niemiec, mamusia zarabiała 
w tkalni grosze. No, ale przecież 
trzeba było jakoś ubrać syna na 
tę uroczystość. W szafie leżał ja-
kiś kremowy materiał, z którego 
znajoma krawcowa uszyła garni-
turek z krótkimi spodenkami (na 
długie było go za mało). Pozostał 

do rozwiązania problem 
bucików, na które już zu-
pełnie nie było pienię-
dzy. Ale mamusia i z tym 
jakoś sobie poradziła. Z 
grubszej tektury wycięła 
podeszwy na miarę, ob-
szyła je materiałem po-
zostałym ze spodenek, 

zrobiła z niego również paski i 
wyszły z tego zupełnie niezłe san-
dałki, tyle że niezbyt mocne i „na 
sucho”. Nie należało tylko zbyt-
nio zginać ich przy chodzeniu, 
aby nie pękły, czego niestety nie 
udało się uniknąć. Cóż nam pozo-
stało? Tylko modlitwa o ładną po-
godę. Została na szczęście wysłu-
chana! Brat przystąpił wraz z inny-
mi dziećmi do Pierwszej Komunii 
i brał udział we wszystkich zwią-
zanych z nią uroczystościach. 

BLANKA PELE-WRÓBLEWSKA 
z Żyrardowa

 
List ukazał się w ramach przygotowań 
do I Kongresu Eucharystycznego 
Diecezji Łowickiej. Zachęcamy 
Czytelników do nadsyłania wspomnień. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do wyboru wypowiedzi, ich korekty 
i skrótów.

Uroczyste 
przyjęcie 
w domu 
podkreśla 
wyjątkowość 
dnia 
I Komuni św. 
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Co w trawie piszczy

ZABIŁ, ALE…
Mieszkańcy Dą-
browic pod Skier-
niewicami nie 
mogą się otrząs-
nąć po trage-
dii, jaka roze-

grała się w jednym z blo-
ków. 28-letni Piotr S. za-
mordował swoją przyjaciół-
kę i ich dwuletniego synka. 
Następnie popełnił samo-
bójstwo. 
Po tej tragedii wszy-
scy zadają sobie pytanie: 
Dlaczego tak się stało? Nie 
trudno zauważyć, że sce-
nariusz znowu się powta-
rza. Zwykli dobrzy ludzie. 
Cieszący się uznaniem 
wśród sąsiadów. Spokojni, 
zakochani. Jeszcze niedaw-
no kochający tatuś cieszył 
się z drugich urodzin syn-
ka. Miał uczciwą i dobrą 
pracę, mieszkanie, plany. 
Tym bardziej bieg tragicz-
nych wydarzeń zaskakuje. 
A może nie było tak ko-
lorowo, jak mówią sąsie-
dzi? Może problemy były 
skrzętnie skrywane... 
Pięć lat temu w Skiernie-
wicach doszło do podob-
nej tragedii. 24-letnia kobie-
ta i jej 3-letnia córka zginęły 
z rąk męża i ojca. Ten przy-
znał się do winy już na sa-
mym początku. Sąd umorzył 
postępowanie ze względu 
na niepoczytalność spraw-
cy. Czy tragiczne wydarze-
nia w Dąbrowicach również 
spowodował niepoczytalny 
sprawca? Czy zdrowy czło-
wiek, mąż, ojciec, przyja-
ciel zdolny jest do tak be-
stialskich czynów? Co się 
dzieje z psychiką człowie-
ka, który nagle traci kontro-
lę nad sobą? Czy niepoczy-
talność jest czymś nagłym, 
czy też procesem, który się 
nawarstwia i w końcu wybu-
cha? Jeśli wybucha, to prze-
cież muszą pojawiać się nie-
pokojące objawy. Więcej 
jest pytań niż odpowiedzi. 
Jednak człowiek jest tajem-
nicą. Czasami drzemiącym 
wulkanem.

 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. JAN WIDERA 
Pochodzi z diecezji opolskiej. 
WSD ukończył w Warszawie, 
święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1975 r. od prymasa 
kard. S. Wyszyńskiego. Był 
wikariuszem m.in. w Iłowie, 
Bedlnie, kilku parafiach 
warszawskich. Pierwszą no-
minację na proboszcza do-
stał do Kurdwanowa, gdzie 
zastał go nowy podział die-
cezji. Następnie pracował w 
Spale. W Bielawach jest od 
1998 r.

Kościół wymieniany 
jest jako najbardziej 

reprezentatywny  
przykład tzw. gotyku 

mazowieckiego

Zapraszamy na Msze św. 
 Niedziele: 9.00, 11.30 
 Dni powszednie: 18.00 (latem), 16.00 (zimą)

ZDANIEM PROBOSZCZA
Boli mnie dysproporcja między frekwen-

cją na niedzielnych Mszach św., jaką odno-
towuje się w moich rodzinnych stronach – 
ponad 70 proc. – i tutaj. Zdarzają się dni, że 
na Mszy oprócz kościelnego i pani Kazi, któ-
ra przychodzi codziennie mimo swoich po-
nad 80 lat, nie ma nikogo. Brakuje mi ludzi 
na nabożeństwach czterdziestogodzinnych, 
kiedy często nikt nie adoruje Najświętsze-
go Sakramentu.  

Nadzieję pokładam w powoli, lecz stale 
rosnącym gronie ministrantów oraz działają-
cej od kilku lat grupie modlitewnej, skupia-
jącej młodzież ze starszych klas szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Cieszy mnie tak-
że rosnąca liczba uczestników Drogi Krzy-
żowej, odprawianej w Wielkie Piątki po uli-
cach. 

Rezydent: ks. Ludwik Wnukowicz 

Dzieje tej parafii 
pełne są wspaniałych 
chwil i upadków. 
Jak na ponad 600-letnią 
historię przystało.

Bielawy to jedna z 
najstarszych parafii na zie-
mi łowickiej. Przed wieka-
mi było to zasobne mia-
sto, czerpiące bogactwo 
z korzystnego położenia 
przy szlaku łączącym kró-
lewską Łęczycę z pryma-
sowskim Łowiczem. Śla-
dem miejskiej przeszło-
ści jest charakterystycz-
ny układ urbanistyczny z 
rynkiem pośrodku. 

Jak wiele innych mia-
steczek, zniszczonych 
szwedzkim potopem, a 
potem pożarami, Biela-
wy zdegradowane zostały 
pod koniec XIX w. przez 
władze carskie do osady 
wiejskiej i siedziby gmi-
ny. Miejscowością gmin-
ną Bielawy pozostały do 
dzisiaj. 

Kościół zamykali 
i otwierali 
Nie mniej burzli-

we są losy kościoła pa-
rafialnego. Erygowana w 
1403 r. świątynia, mogą-
ca się poszczycić szere-
giem interesujących za-
bytków, miała być chlubą 
miasteczka. Miała być, ale 
nie zawsze była. Pod ko-
niec XVIII w. zaniedbana 
budowla popadła w rui-
nę. Zniszczenia były tak 
znaczne, iż rząd pruski 
nakazał zamknięcie koś-
cioła, zaś władze kościel-
ne – parafii bielawskiej. 
Przyłączona została wów-
czas do parafii w Chruś-

linie. Kościół szczęśliwie 
odnowiono, lecz  parafia-
nom nie dane było długo 
cieszyć się z tego faktu. 
Na początku XIX w. pro-
boszczem został ksiądz – 
oględnie mówiąc – nie-
zbyt gorliwy.  Niech mia-
rą jego zainteresowania 
parafią będzie fakt, iż na 
stałe mieszkał w Łowiczu. 
Podczas wizytacji w 60. la-
tach tamtego stulecia abp 
Zygmunt Szczęsny Feliń-
ski załamał ręce: „Kiedy 
przybyłem (…), przedsta-
wił mi się obraz tak bo-
lesny, że oczom własnym 
wierzyć nie chciałem. Sta-
ra murowana świątynia 
tak była odarta i zrujno-
wana, że wyglądała na ja-
kiś opuszczony spichlerz, 
gdzie nietoperze tylko i 
puszczyki wewnątrz, bo-
ciany zaś na dachu się 
gnieździły (…). A cóż mó-
wić o wykładzie katechi-
zmu dzieciom, o naucza-
niu ludu…” – wspomina 
późniejszy błogosławio-
ny. Niegodny proboszcz 
został zdjęty z urzędu. 

Dobro 
wymaga czasu
Historyczne zaszłości 

chyba jeszcze przez ja-
kiś czas będą rzutowały 
na oblicze wspólnoty pa-
rafialnej. Kilku ostatnich 
proboszczów boryka się 
z nieustającymi remonta-
mi kościoła, co nie jest 
łatwe, gdy niezbyt wiel-
ka parafia ma na utrzy-
maniu duży zabytkowy 
obiekt. Księża muszą się 
także mierzyć z wyzwa-
niami natury duszpaster-
skiej – frekwencja na nie-
dzielnych Mszach świę-
tych należy tutaj do jed-

nych z najniższych w die-
cezji łowickiej. 

– Posługi religijnej z 
pewnością nie ułatwia 
znaczny kryzys demogra-
ficzny – mówi ksiądz pro-
boszcz. – Rocznie w księ-
gach metrykalnych odno-
towuje się około 30 po-
grzebów wobec niespeł-
na 10 chrztów. Licząc z 
emigrującymi, zaledwie 
w ciągu kilku ostatnich 
lat liczba parafian zma-
lała o przeszło 16 pro-
cent! 

Niemniej jak w każ-
dej wspólnocie nie braku-
je osób gorliwych. Okaza-
le wypadły obchodzone 
trzy lata temu uroczysto-
ści z okazji jubileuszu pa-
rafii. Ludzie chętnie włą-
czają się w procesje rezu-
rekcyjne po rynku i pro-
wadzoną przez świeckich 
różnych stanów i zawo-
dów Drogę Krzyżową – 
przy asyście strażaków z 
pochodniami. 

Pozostaje mieć na-
dzieję, że za jakiś czas 
parafia znów się odrodzi, 
jak to już wiele razy w jej 
dziejach bywało. 

BOHDAN FUDAŁA 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Bielawach

Jak Feniks z popiołów
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