
ŁOWICKI
15 lipca 2007  nr 28/80

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

15 lipca 2007

I

W żadnym innym mieście w regionie 
łódzkim moda na podróżowanie ro-

werem nie jest chyba tak upowszechnio-
na jak w Łowiczu. Niestety, zdrowy dla 
środowiska i człowieka środek lokomocji 
stwarza również śmiertelne zagrożenie. 
Wszystko za sprawą bezmyślności rowerzy-
stów. Udowodnili to kilka dni temu łowiccy 
policjanci. W akcji promującej bezpieczny 
przejazd przez rogatki kolejowe wzięli 
udział przedstawiciele policji, PKP oraz SOK. 
Kontrola odbywała się w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Bezpieczny przejazd – za-

trzymaj się i żyj”. W ciągu 
kilku godzin policjanci 
nałożyli aż 11 mandatów. 
Mandaty otrzymali zarów-
no kierowcy, jak i rowerzy-
ści. Niektórzy przejeżdżali 
przez torowisko nawet po 
zamknięciu rogatek.  

ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ

Na łowicki 
dworzec PKP 
codziennie 
dojeżdża 
rowerem 
kilkadziesiąt 
osób 

Jedyna misjonarka 
świecka z diecezji ło-

wickiej Ewa Szymańska z 
Bobrownik właśnie wróciła 
z misji w Kazachstanie. Po 
trzech latach trudnej pra-
cy deklaruje, że to jeszcze 
nie koniec misyjnej przy-
gody w jej życiu. Wyjazd 
osoby świeckiej na misje 
to zjawisko dość rzadkie i 
budzące uznanie. Niełatwe 
bywają również powroty. 
Misjonarze świeccy, którzy 
wracają do kraju walczą, by 
przetrwać i na nowo poukła-
dać sobie życie. O swoim 
powrocie do polskiej rzeczy-
wistości, wspomnieniach z 
misji i planach na przyszłość 
opowiada Ewa Szymańska. 
Więcej na str. VI.  

ZA TYDZIEŃ
  Coraz trudniej ZAPALIĆ 

PAPIEROSA – raport 
z regionu 

   O ŻYCIU NA WSI
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Darmowa projekcja w kinie paradokumental-
nego spektaklu „Śmierć rotmistrza Pileckiego”, 
a po nim spotkanie z reżyserem przedstawienia 
Ryszardem Bugajskim, wystawa IPN poświęcona 
Armii Krajowej i odczyt historyka tegoż instytu-
tu złożyły się na program łowickich obchodów 
Dnia Armii Krajowej, które miały miejsce w pią-
tek 6 lipca.

Należy zaakcentować, że inicjatorem obcho-
dów był… tegoroczny absolwent I LO w 
Łowiczu Krzysztof Szachogłuchowicz. 
– Celem zorganizowanej przeze mnie 
uroczystości jest upamiętnienie człon-
ków AK, zwykłych ludzi, dokonujących 
niezwykłych czynów. Ludzi, którzy do-
bro wspólne przedłożyli ponad własne 
życie – powiedzia Krzysztof Szachogłu-
chowicz.

Młody organizator jest pasjonatem historii i 
laureatem licznych konkursów o tematyce histo-
rycznej. Zaproponowany przez młodzieńca pro-
gram zainteresował spore grono, w tym komba-
tantów podziemnych armii i zawodowych histo-
ryków, co jest najlepszą rekomendacją poziomu 
przedsięwzięcia. – W Polsce rotmistrz Pilecki 
jest postacią niemal zapomnianą. Tymczasem był 

on m.in. współorganizatorem Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Jako wysłan-
nik podziemia dobrowolnie dał się osa-
dzić w obozie koncentracyjnym Ausch-
witz w celu zdobycia informacji doty-
czących traktowania więźniów przez 
Niemców. Był żołnierzem Kedywu, wal-
czył w powstaniu warszawskim, następ-

nie trafił do obozu jenieckiego w Niemczech. W 
1945 r. wrócił do Polski. Następnie aresztowany, 
oskarżony o szpiegostwo, w pokazowym proce-
sie został skazany na śmierć i stracony – przypo-
mina organizator spotkania. 

Patronat nad obchodami objął burmistrz 
Krzysztof Kaliński, do niedawna nauczyciel hi-
storii Krzysztofa Szachogłuchowicza. BOF

Wypowiedzi 
Ryszarda 
Bugajskiego 
(z prawej) skłaniały 
do refleksji

Uczeń przygotował dzień AK

Spotkanie z historią 
„Dla chcącego nic trudnego”. Ta prawda patronuje 
pewnemu młodzieńcowi, który zachwycił nawet 
historyków IPN-u. 
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MARCIN WÓJCIK
redaktor wydania
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Bliżej piękna

ŁOWICZ. Recital Karola Gołę-
biowskiego z Brukseli rozpo-
czął XIX Festiwal Muzyki Or-
ganowej w katedrze łowickiej. 
Artysta zaprezentował dość 
zróżnicowany repertuar – po-
cząwszy od kompozycji Dietri-
cha Buxtehudego, przez J. S. 
Bacha po utwory XX-wieczne-
go kompozytora Henri Muleta. 
Zachęcając do uczestnictwa w 

festiwalu, bp Andrzej F. Dziu-
ba zauważył, iż obcowanie z 
muzyką najwyższej próby pro-
wadzi do piękna, zaś najwięk-
szym pięknem jest Bóg. 

W tym roku koncerty odby-
wać się będą we wszystkie śro-
dy lipca i sierpnia o 19.30. Za-
prezentują się podczas nich ar-
tyści z kilku krajów, m.in. Nie-
miec, Włoch, Węgier.

Będą pieniądze na „odnowę wsi”
ŁÓDZKIE. Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego rozdysponował 
blisko 4,5 mln zł na działania 
w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 2004–2006”. Jak 
informuje Marcin Nowicki, rzecz-
nik prasowy marszałka woje-
wództwa łódzkiego, projekty te 
znajdowały się dotychczas na li-
ście rezerwowej, a dodatkowe 
środki finansowe pochodziły z 
dwóch źródeł. Część z nich za-
oszczędzono (np. w trakcie prze-
targów). Dodatkowo zwiększo-
no pulę środków pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Orienta-

cji i Gwarancji Rolnej dla regionu 
łódzkiego. Z naszej diecezji pie-
niądze otrzymają: gmina Maków 
– na budowę świetlicy wiejskiej 
wraz z bazą sportową przy OSP w 
Słomkowie, Wólka Krosnowska – 
na urządzenie Kącika Dobrej Go-
spodyni, Wola Drzewiecka – na 
adaptację pomieszczeń strażni-
cy OSP dla potrzeb mieszkańców 
oraz urządzenie placu zabaw, Ko-
cierzew Południowy – na budo-
wę obiektów sportowych, gmi-
na Inowłódz – na rewaloryzację 
zabytkowego parku w Spale oraz 
budowę centrum rekreacyjnego 
w Inowłodzu, gmina Godzianów 
– na remont sali widowiskowej 
Gminnego Domu Kultury. 

Łowicki festiwal zainaugurował Karol Gołębiowski
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Referendum na jedną czwartą
MSZCZONÓW. Niewiele  
ponad dwadzieścia pięć pro-
cent mieszkańców Mszczonowa 
uczestniczyło w referendum w 
sprawie budowy spalarni śmieci. 
Wprawdzie zdecydowana więk-
szość głosujących opowiedzia-
ła się przeciw powstaniu zakła-
du, jednak dla władz miasta wy-
nik referendum nie jest wiążą-
cy ze względu na zbyt niską fre-

kwencję. Sprawa budowy spalar-
ni w Mszczonowie ciągnie się od 
dłuższego czasu. Za pomysłem 
są władze samorządowe, upatru-
jąc w nowym zakładzie szansę na 
powstanie nowych miejsc pracy i 
wpływy z opłat za spalanie śmieci. 
Przeciw jest część mieszkańców. 
Po nieudanym referendum wiążą-
cą decyzję o tym, czy inwestycja 
powstanie, podejmie samorząd.

Latem krew bardziej potrzebna
ŁÓDZKIE. Problem powraca 
regularnie co roku wraz z let-
nimi miesiącami. W stacjach 
krwiodawstwa jest coraz mniej 
krwi. Spowodowane jest to 
tym, że z jednej strony w cza-
sie wakacji spora część krwio-
dawców, szczególnie młodzie-
ży szkolnej i studentów, prze-
staje oddawać krew. Z drugiej 
strony zwiększona liczba wy-

jazdów skutkuje większą liczbą 
wypadków – potrzeba większej 
ilości życiodajnego płynu. W 
województwie łódzkim brakuje 
przede wszystkim krwi grup Rh 
ujemne i grupy 0 Rh dodatnie. 
Osoby, które chciałyby oddać 
krew, mogą dowiadywać się w 
swoich miastach o stałe stacje 
krwiodawstwa bądź czekać na 
przyjazd ambulansów. 

Ohana dla ponad 100 osób

ŻYRARDÓW. Dobiegły koń-
ca półkolonie, zorganizowane 
przy salezjańskim oratorium. 
Dzieci było 90, świeckich wy-
chowawców i animatorów oko-
ło 20. Całością kierował kleryk 
Mariusz Rygała. Temat półkolo-
nii brzmiał „Ohana – to znaczy 
rodzina”. Został opracowany na 

podstawie bajki „Lilo i Stitch”. 
W trakcie półkolonii dzieci oglą-
dały podzielony na fragmenty 
film, na bazie którego prowa-
dzono wychowawcze dyskusje. 
W programie uwzględniono co-
dzienną modlitwę, zabawy i du-
żo wycieczek, np. na basen w 
Sochaczewie i do Warszawy. 

Podczas półkolonii humory dopisywały

M
AR

IU
SZ

 R
YG

AŁ
A

W maju i czerwcu oddawaliśmy krew jako dzieło kongresu 
eucharystycznego. Ale to wszystko za mało
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Dzieło życia snycerza z Sochaczewa

Licheński pozłacany ogród
W bazylice licheńskiej można już 
posłuchać brzmienia największych 
w kraju organów. Znaczny udział 
w ich powstaniu miał Janusz 
Rogulski, snycerz z Sochaczewa.

Organy zostały poświęco-
ne w poniedziałek 2 lipca. Do-
konał tego biskup włocławski 
Wiesław Mering podczas Mszy 
świętej, odprawionej z okazji 
przypadającego w tym dniu od-
pustu Najświętszej Maryi Pan-
ny Licheńskiej. 

Odpustowa Suma zgroma-
dziła kilka tysięcy pielgrzymów 
z Polski i zagranicy. W tłumie 
zniknął artysta, który przez bli-
sko pięć lat pracował przy instru-
mencie. – Rzeźbiłem zawsze – 
wspomina Janusz Rogulski. – Ja-
ko dziecko nosiłem w kieszeni 
scyzoryk i stale coś strugałem. 

Początkowo nie myślał jed-
nak o zawodowym tworzeniu. 
Ukończył historię sztuki na 
KUL-u. Pracował w pracowni 
plastycznej Chemiteksu – nie-
gdyś jednego z większych za-
kładów w Sochaczewie. Dum-
na nazwa skrywała nieefek-
towną rzeczywistość. Zakłado-
wi plastycy projektowali ety-
kiety do wyrobów Chemitek-
su i wykonywali afisze zachę-
cające do przestrzegania prze-
pisów BHP. 

Dopiero upadek Chemitek-
su pozwolił rozwinąć się talen-
towi Rogulskiego. Snycerz wy-
konywał początkowo drobne 
naprawy i pojedyncze rzeźby 
do kościołów. Ukoronowaniem 
tego etapu było zlecenie wyko-
nania tronu i klęcznika, z któ-

rych korzystał Jan Paweł II pod-
czas wizyty w Łowiczu. 

W pewnym momencie sny-
cerz nawiązał współpracę ze 
znaną firmą organową Zy-
chów. Razem wykonali m.in. 
organy do katedry w 
Taegu (Korea Płd.). 
Firma wygrała kon-
kurs na budowę 
organów w licheń-
skiej bazylice. Ich 
projektantami są 
prof. Andrzej Cho-
rosiński z war-
szawskiej Akade-
mii Muzycznej i 
Dariusz Zych. W 
rzeczywistości li-
cheńskie orga-
ny, liczące 157 
głosów, to kil-
ka instrumen-

tów. Składają się z pięciu czę-
ści rozmieszczonych w nawach 
głównej i bocznych bazyliki. 
Prospekt organów – czyli to, 
co widzi przeciętny słuchacz 
– własnoręcznie wykonał Ja-
nusz Rogulski. – Z wyjątkiem 
kilku aniołków przeważają mo-
tywy roślinne – opowiada sny-
cerz. – W sanktuarium powin-
ny być rośliny kojarzące się z 
określeniami Matki Boskiej, za-
tem na jednym chórze mamy 
zioła, na innym lilie itp. Zro-
bione są z drewna lipowego, 
pokrytego cienką warstwą zło-
ta – opowiada artysta. – Zdaję 
sobie sprawę, że jest to dzieło 
mojego życia – dodaje snycerz. 
– Może zbuduję jeszcze wiele 
pięknych rzeczy, ale nigdy na 
taką skalę i w takim miejscu. 

BOFW pewnym momencie sny-
cerz nawiązał współpracę ze 
znaną firmą organową Zy-
chów. Razem wykonali m.in. 
organy do katedry w 
Taegu (Korea Płd.). 
Firma wygrała kon-
kurs na budowę 
organów w licheń-
skiej bazylice. Ich 
projektantami są 

mii Muzycznej i 

taką skalę i w takim miejscu. 
BOF

Organy
w nawie bocznej 

licheńskiej bazyliki

Snycerz w swoim warsztacie
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Co w trawie piszczy

POWIAŁO GOTÓWKĄ 
Od przystąpienia 
Polski do Unii 
Europejskiej mi-
nęły trzy lata. 
Trudno spotkać 
samorząd, któ-

ry dzisiaj byłby niezadowo-
lony z tego faktu. Powody 
do zadowolenia ma mię-
dzy innymi Sochaczew, któ-
ry znalazł się na 17 pozy-
cji na Mazowszu w  rankin-
gu – Europejska Gmina – 
Europejskie Miasto. Ranking 
oparty jest na liczbie i war-
tości zawartych umów o 
wsparcie z budżetu Unii, 
zebranych w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. 
Prezydent Sochaczewa Bo-
gumił Czubacki podkre-
śla, że wyniki tego rankin-
gu  pokazują, jak skutecz-
nie miasto ubiega się o 
środki unijne. Od 2003 ro-
ku Urząd Miejski pozyskał 
prawie 14 mln złotych z 
funduszy unijnych,  nadzo-
rowanych przez minister-
stwa lub samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. 
Jednocześnie wciąż podej-
mowane są starania o ko-
lejne dotacje. Na rozpatrze-
nie czeka już kilka nowych 
projektów. Wśród nich jest 
złożony w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wnio-
sek  o przyznanie 50 000 zł 
dotacji na zakup windy dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
jaka ma być zamontowana 
w SP nr 4. Jak widać i sły-
chać, pieniądze leżą i czeka-
ją. Trzeba tylko umiejętnie 
po nie sięgnąć. 
 MARCIN WÓJCIK 

 R E K L A M A 
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Mało jest takich pa-
rafii, w których o 
proboszczu słyszy 
się tylko w super-

latywach. Każda spotkana w 
Wilkowie osoba, bez względu 
na wiek, zapytana o probosz-
cza, z zaangażowaniem odpo-
wiadała: „Brak słów, cóż to za 
człowiek, tacy się już nie ro-
dzą, on nikogo nie pominie, 
z każdym porozmawia, każde-
mu pomoże i do tego taki z 
niego organizator”. – My go 
na rękach do nieba zaniesie-
my – mówi jedna z parafianek. 
– A jaki to gospodarz i budow-
niczy, brak słów… – dorzuca 
przez ramię druga. Pochwałom 
nie ma końca.

Pomysłodawca, 
ekonom, robotnik
Ksiądz Marian Panek solid-

nie zapracował na tak dobre 
imię. Od kiedy przybył do Wil-
kowa, wiele się tu zmieniło. W 
ciągu 23 lat, dzięki jego zaan-
gażowaniu i wyjątkowej go-
spodarności, stary zabytkowy 
kościół został odrestaurowa-
ny i poszerzony o dwie zakry-
stie. Nowa klinkierowa dzwon-
nica z trzema dzwonami zastą-
piła starą, drewnianą. Ponadto 
wybudowane zostały plebania, 

budynki gospodarcze, 
parkingi i symbolicz-
na nekropolia narodo-
wa. Wygląd cmenta-
rza też zmienił się nie 
do poznania. To tyl-
ko niektóre z prac wykonanych 
przy kościele. Aktywność księ-
dza proboszcza sięgała także 
poza teren kościoła i plebanii. 
Dzięki jego zapałowi udało się 
wybudować ośrodek zdrowia 
i szkołę. Miejscowi mówią, że 
od 23 lat każda większa inwe-
stycja realizowana jest przy po-
mocy ks. Panka. – Na początku 
nie było łatwo – wspomina ka-
płan. – Gdy przyszedłem, lu-
dzie byli nieufni. Nie wierzy-
li, że uda się podźwignąć para-
fię, a plany, które miałem, będą 
zrealizowane. Z każdym dniem 

nabierali coraz więk-
szego zaufania i coraz 
bardziej garnęli się do 
pracy.

Nie ma się czemu 
dziwić, skoro sam no-

wy proboszcz pracy się nie bał. 
Razem z parafianami stawał do 
kopania fundamentów. Rwał 
się do murarki i innych prac 
budowlanych. – Każdego dnia 
byłem na budowie. Chciałem 
wszystkiego doglądać, spraw-
dzić. Taki już jestem – mówi 
ksiądz proboszcz. – Nigdy nie 
bałem się ciężkiej pracy. Nie 
męczyła mnie. Zamiłowanie do 
pracy i trudu oraz ogromną ak-
tywność wyniosłem z domu ro-
dzinnego. Tacy byli moi rodzi-
ce i takie też jest moje rodzeń-
stwo. Dzięki nim wiele rzeczy 

potrafię zrobić sam – wyjaśnia 
ks. M. Panek. 

Justyna Chmielewska, pa-
rafianka, śmieje się, mówiąc, 
iż proboszczowi zapału i po-
mysłów wystarczy jeszcze na 
sto lat.

Miłośnik przyrody 
i zwierząt
Nie tylko budownictwo jest 

pasją księdza proboszcza. Je-
go drugim konikiem jest rol-
nictwo. Ubolewa, że w Wilko-
wie nie ma gospodarstwa. – 
Kiedyś gospodarowałem na kil-
ku hektarach. Miałem owce, 
krowy, konie. Gdy musiałem 
je sprzedać, płakały, ja zresztą 
też. Od dziecka lubiłem wieś i 
zwierzęta. Teraz, poza psem, 

tekst i zdjęcia 
AGNIESZKA 

NAPIÓRKOWSKA

Można przywołać psa 
i to nikogo nie zdziwi. 

Ale niejednego wprawia 
w osłupienie, gdy 

krowy przychodzą 
na zawołanie. 

Dla księdza Mariana Panka 
takie porozumiewanie 

to normalność. On zawsze 
lubił zwierzęta i potrafił 

się z nimi dogadać.

Ksiądz proboszcz 
ma zawsze głowę 
pełną pomysłów 
i planów

O proboszczu, co sowy hoduje 

Jak święty Franciszek



krową i dwo-
ma byczkami, 
hoduję jedy-
nie gołębie. 
W dzwonni-
cy wyciąłem 
specjalne otwory dla sów i nie-
toperzy, by spokojnie mogły 
wchodzić do środka. Krów i 
psa nie wiążę. Chcę, by cho-
dziły swobodnie. Przecież Pan 
Bóg nie stworzył łańcucha. Go-
łębi też nie zamykam w klat-
kach. Zawiesiłem im w budyn-
ku gospodarczym specjalne ko-
sze – mówi ksiądz proboszcz. – 
Swój pierwszy medal otrzyma-
łem za hodowlę koni. Jestem 
z niego bardzo dumny. Któ-
ry proboszcz może pochwa-
lić się takim medalem? To od-
znaczenie pewnie spodobało-
by się św. Franciszkowi. Mnie 
ono też cieszy – przyznaje z 
uśmiechem.

Czynny całą dobę

Ktoś mógłby powiedzieć, 
że jeśli człowiek tak dużo ma 
na głowie, to musi zaniedby-
wać sprawy duchowe i ma-
ło czasu poświęcać Bogu i lu-
dziom. Nic bardziej mylnego. 
Parafianie zawsze wiedzą, że 
proboszcza można znaleźć al-
bo na plebanii, albo w polu. 
Czasem wystarczy tylko zawo-
łać. Kancelaria parafialna nie 
ma wyznaczonych ram czaso-
wych. Czynna jest 24 godzi-
ny na dobę. Gdy ktoś potrze-
buje pomocy, chce porozma-
wiać, zamówić Mszę św. czy 
poradzić się w jakiejś sprawie, 
bez względu na porę może 
przyjść do swojego probosz-
cza. On nie odmawia. – Parafia-
nie są przecież moją rodziną. 
Do większości zwracam się po 
imieniu. Jak mógłbym im od-

mówić swojej rady czy pomo-
cy. Przecież to oni mnie utrzy-
mują. Dzięki ich pracy nie cho-
dzę głodny. Oni mi wszystko 
przynoszą i we wszystkim po-
magają – mówi ks. Panek. 

Na potwierdzenie tych słów 
na plebanii zjawia się Zygmunt 
Konopiński, pszczelarz. Przy-
szedł zamówić Mszę św. Z 
teczki wyciąga słoik mio-
du. – To dla ciebie, pro-
boszczu! Zapyta-
ny o ten gest, 
wyjaśnia: – On 
jest dobry aż do 
przesady. Cza-
sem zapomina 
o sobie, o od-
poczynku, dla-
tego my przychodzi-
my tu i troszczymy się 
o niego. Sam nas tego na-
uczył. Tu każdy jest obda-
rowywany, choćby cukier-
kiem dla dzieci 
czy wnu-
ków. Je-
go do-
b r o ć 

i nam się udziela. Zjednoczył 
nas swoją dobrocią – mówi da-
lej Zygmunt Konopiński. 

Zapytany, skąd bierze na ta-
kie zaangażowanie siłę, ks. Pa-
nek wyjaśnia, iż z modlitwy, 
na którą zawsze ma czas. To 
ona daje mu siłę do działania. 
Wzór, jak żyć i nie ustawać, 

czerpie z postawy Prymasa Ty-
siąclecia. 

Przyjaciel dzieci

O tym, jak wyjątkowym czło-
wiekiem jest ks. Panek, dobrze 
wiedzą dzieci. Czasem nazywają 
go „słodkim proboszczem”, nie 
tylko dlatego, że zawsze ma peł-
ne kieszenie cukierków. Nawet 
najmłodsi wiedzą, ile dla nich zro-
bił, angażując się w budowę szko-
ły, której dziś nie powstydziło-
by się nawet miasto. W dowód 
uznania za to dzieło dzieci wy-
stąpiły do Międzynarodowej Ka-
pituły Orderu Uśmiechu z proś-
bą o odznaczenie ich proboszcza. 
Prośba została przyjęta i w 2000 
roku ksiądz Marian Panek zasilił 
szeregi kawalerów Orderu Uśmie-
chu. W Wilkowie nikt nie miał 

wątpliwości, że ten order pro-
boszcz dostał za ciężką 

pracę, a nie tylko 
za uśmiechanie 

się.  
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Ktoś mógłby powiedzieć, 
że jeśli człowiek tak dużo ma 
na głowie, to musi zaniedby-
wać sprawy duchowe i ma-
ło czasu poświęcać Bogu i lu-
dziom. Nic bardziej mylnego. 
Parafianie zawsze wiedzą, że 
proboszcza można znaleźć al-
bo na plebanii, albo w polu. 
Czasem wystarczy tylko zawo-
łać. Kancelaria parafialna nie 
ma wyznaczonych ram czaso-
wych. Czynna jest 24 godzi-
ny na dobę. Gdy ktoś potrze-
buje pomocy, chce porozma-
wiać, zamówić Mszę św. czy 
poradzić się w jakiejś sprawie, 
bez względu na porę może 
przyjść do swojego probosz-
cza. On nie odmawia. – Parafia-
nie są przecież moją rodziną. 
Do większości zwracam się po 
imieniu. Jak mógłbym im od-

szedł zamówić Mszę św. Z 
teczki wyciąga słoik mio-
du. – To dla ciebie, pro-
boszczu! Zapyta-
ny o ten gest, 
wyjaśnia: – On 
jest dobry aż do 
przesady. Cza-
sem zapomina 
o sobie, o od-
poczynku, dla-
tego my przychodzi-
my tu i troszczymy się 
o niego. Sam nas tego na-
uczył. Tu każdy jest obda-
rowywany, choćby cukier-
kiem dla dzieci 
czy wnu-
ków. Je-
go do-
b r o ć 

tylko dlatego, że zawsze ma peł-
ne kieszenie cukierków. Nawet 
najmłodsi wiedzą, ile dla nich zro-
bił, angażując się w budowę szko-
ły, której dziś nie powstydziło-
by się nawet miasto. W dowód 
uznania za to dzieło dzieci wy-
stąpiły do Międzynarodowej Ka-
pituły Orderu Uśmiechu z proś-
bą o odznaczenie ich proboszcza. 
Prośba została przyjęta i w 2000 
roku ksiądz Marian Panek zasilił 
szeregi kawalerów Orderu Uśmie-
chu. W Wilkowie nikt nie miał 

wątpliwości, że ten order pro-
boszcz dostał za ciężką 

pracę, a nie tylko 
za uśmiechanie 

się.  

W dniu obchodów
jubileuszu 50 lat kapłaństwa 

Wszystkie 
zwierzęta mają 
imiona, nadane 

przez księdza 
proboszcza

O proboszczu, co sowy hoduje 

Jak święty Franciszek
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Misjonarka Ewa Szymańska już w Polsce 

Powrót z bólem serca 

MARCIN WÓJCIK: – Czy tęskni Pa-
ni za „poprzednim” życiem? 

EWA SZYMAŃSKA: – Tęskniłam 
już na lotnisku w Ałma Acie. A 
później na lotnisku we Frankfur-
cie. Pierwszy dzień w domu ob-
fitował w wiele wrażeń. Na chwi-
lę przestałam tęsknić, ale już dziś, 
wyspana, cały czas myślę, co tam 
się dzieje. Następnego dnia po 
moim odlocie zaczął się obóz re-
kolekcyjny dla młodzieży, przeży-
wam to. Pierwsze trzy dni spędzi-
łam z moimi najbliższymi, z córką 
chrzestną. Zajrzałam również na 
chwilę do katedry łowickiej.

Jakie ma Pani plany na najbliż-
szy rok? Podobno świeccy mi-
sjonarze mają ogromne trud-
ności po powrocie z misji. Pa-
pieskie Dzieła Misyjne w Polsce 
nie zabezpieczają przyszłości 
misjonarza „na emeryturze”. 

– Będę szukać pracy, a to nie-
łatwe. Trochę odzwyczaiłam się 
od szybkiego tempa i zarabia-
nia pieniędzy. Nawet nie bar-
dzo wiem, jak napisać CV. W Pol-
sce rzeczywiście jeszcze nie ma 
określonego zabezpieczenia dla 
misjonarza na emeryturze. Znam 
pojedyncze przypadki, 
gdy misjonarze świeccy 
zostali otoczeni dosko-
nałą opieką. Ale mnó-
stwo ludzi wróciło i ra-
dzą sobie sami. Specyfi-
ka misjonarza świeckie-
go polega na tym, że 

często musi być samot-
nikiem. 

Nie tylko Papieskie 
Dzieła Misyjne zajmu-
ją się świeckimi. Istnie-
je Komisja Misyjna Epi-
skopatu Polski, istnieje 
Instytut Misyjny Laika-
tu. To oni zajmują się ta-
kimi jak ja.

Co Pani robiła na misjach i co 
spowodowało, że młoda ambit-
na dziewczyna postanowiła je-
chać na misje?

– Pracowałam w katedralnym 
kościele diecezji ałmaackiej. Po-
magałam, w czym się dało, ale 
najwięcej serca zostawiłam wśród 
młodzieży i dzieci. Katecheza, ka-
techeza, katecheza… Zamiatałam 
też wokół kościoła, układałam 
kwiaty przy ołtarzu, itp. Dlaczego 
wyjechałam... tajemnica powoła-
nia. Tak zechciał Duch Święty i dał 
mi to wyraźnie do zrozumienia.

W czasie tych trzech lat kilka 
osób z naszej parafii odeszło do 
Pana. Odprowadzałam je w ostat-

niej drodze. Kilka osób 
się urodziło, jedna nawet 
nie wie, jak jest wymod-
lona! Jednemu oddałam 
– dosłownie – trochę 
(400ml) własnej krwi. 

Wyjechało kilku księży, 
przybyło o wiele mniej. 
Pojawiła się nowa świe-
cka misjonarka – Justy-
na. Wyjechali wolonta-
riusze Domu Serca. Przy-
jechały nowe siostry. Po-
jawiły się trzy kampanie 
sieci komórkowej. Odby-

ły się wybory prezydenckie. War-
tość dolara spadła o kilka procent. 
Przybyło bardzo dużo wysokich 
domów i drogich sklepów. Zmie-
niłam mieszkanie jeden raz, kolor 
włosów – kilka razy, przytyłam, a 
potem schudłam.

Misje to Pani życiowe powo-
łanie?

– Na takie pytanie nie da się 
odpowiedzieć krótko. To powo-
łanie każdego człowieka. Już Oj-
ciec Święty Jan Paweł II w ency-
klice „Redemptoris misio” na-
pomina, że „Kościół z założenia 
jest misyjny”. A misje z daleka 
od domu to wyjątkowe powoła-
nie. Jeszcze nie wiem, czy na ca-
łe życie, czy tylko na jakiś czas.

Dlaczego zdecydowała się Pani 
na powrót? 

– Kontrakt minął i nie było  
wyraźnych znaków z nieba na je-
go przedłużanie. Do Ałma Aty na 
moje miejsce przyjechała Justyna 
z Głogowa. Będzie kontynuować 
pracę na misji. Ja wróciłam tutaj 
ze spokojnym sumieniem, a zara-
zem z bólem serca. Jeśli zdecydu-
ję się na kolejny wyjazd, to zde-
cydowanie na Wschód. Od dłuż-
szego czasu wciąż przychodzi mi 
na myśl Kaukaz.  
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Międzynarodowe 
Spotkanie Młodych

w Polsce 

Przed 
każdym
jest nadzieja
Pamiętacie Perugię czy Volken-
roda? W tych spotkaniach mło-
dych poprzedzających Świato-
we Dni Młodzieży z Janem Pa-
włem II, a potem z Benedyk-
tem XVI, uczestniczyły rzesze 
młodzieży z naszej diecezji. 

W tym roku nie ma ŚDM, 
ale Międzynarodowe Spotkanie 
Młodych odbędzie się – i to po 
raz pierwszy w Polsce – w Wol-
borzu między Tomaszowem Ma-
zowieckim a Piotrkowem Try-
bunalskim. Zaczęło się 13 lipca 
i potrwa prawie tydzień. Zapro-
szeni są uczniowie, którzy ukoń-
czyli 16 lat, studenci, pracujący 
młodzi ludzie – wszyscy pragną-
cy poświęcić trochę czasu pogłę-
bieniu swej wiary i jednocześnie 
przeżyć spotkanie z rówieśnika-
mi z innych krajów środkowej i 
wschodniej Europy. 

Wspólnota Chemin Neuf or-
ganizuje te spotkania już od 15 
lat. W programie tegoroczne-
go są m.in. konferencje, dysku-
sje panelowe, spotkania z bar-
dzo ciekawymi ludźmi, kon-
certy, muzyka, sport – ale i li-
turgia, adoracja, uwielbienie, 
noc modlitwy. Dobrze prze-
żyte dni spotkania mogą po-
móc w znalezieniu odpowie-
dzi na fundamentalne pytania, 
stawiane sobie u progu doro-
słego życia: Co znaczy oddać 
swoje życie Bogu? Czy można 
wszystko przebaczyć? Jak ko-
chać? Czy można zaangażować 
się na całe życie? Jak się mod-
lić? Jak być chrześcijaninem w 
świecie?

Organizatorzy spodziewają 
się kilkuset osób, bądź wśród 
nich! Koszty uczestnictwa nie-
wielkie. Możesz sporo zyskać – 
przede wszystkim nadzieję.

CCN

Wszelkie informacje na stronie
www.festiwalwolborz.pl

dzą sobie sami. Specyfi-
ka misjonarza świeckie-
go polega na tym, że 

(400ml) własnej krwi. 

Jednym
z ulubionych 
zajęć
E. Szymańskiej 
było 
przystrajanie 
kaplicy

Misjonarka
miała czas 
zaprzyjaźnić się
także z … osłami

Kilka dni temu do rodzinnych 
Bobrownik wróciła z misji 
w Kazachstanie Ewa 
Szymańska. O świecie „tam” 
i „tutaj” z jedyną misjonarką 
świecką diecezji łowickiej 
rozmawia Marcin Wójcik. 
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Zwiedzaj z „Gościem”

Duch Chopina 

M
W

M

Kiedyś Żelazowa Wola była jedną z wielu wsi, 
otaczających Sochaczew. Dzisiaj niektórzy 
złośliwie mówią, że to Sochaczew leży koło 
Żelazowej Woli. To ostatnie zdanie można 
uznać za prawdziwe tylko wtedy, kiedy ma się 
na myśli Fryderyka Chopina. 

W 1810 r. w Żelazowej Woli uro-
dził się wybitny kompozytor i piani-
sta Fryderyk Chopin. W tym samym 
roku jego rodzice przeprowadzi-
li się do Warszawy. Żelazowa Wola 
stała się miejscem spędzania wakacji 
i rodzinnych świąt. Tutaj rozbrzmie-
wają pierwsze kompozycje młode-
go Fryderyka, które zachwycą lu-
dzi kolejnych epok. Po śmier-
ci kompozytora w Żelazowej 
Woli stanął jego pomnik. Po-
czyniono też pierwsze kro-
ki, aby w rodzinnym dworku 
Chopinów zorganizować mu-
zeum. Ostatecznie powsta-
ło ono dopiero po drugiej 
wojnie światowej. Od 1953 r.
dworek wraz z przylegającym 

do niego parkiem jest pod opieką Towarzy-
stwa im. Fryderyka Chopina. 

Dworek Chopina wyposażono w latach 
50. W sześciu pokojach umieszczono meb-
le i przedmioty codziennego użytku, któ-
re pochodzą z czasów kompozytora. Te na-
leżące do rodziny Chopinów nie przetrwa-
ły do naszych czasów. Niemniej jednak spra-
wiają one wrażenie autentyczności. Wyda-

je się, że jeszcze wczoraj ktoś tu 
mieszkał. Nie mniejsze wra-
żenie robi spacer po par-
ku Chopina. Na obszarze 

7 hektarów rosną niety-
powe odmiany drzew, 
krzewów, kwiatów, by-
lin. Park przecina pły-
nąca wolnym strumie-

niem Utrata. Wszyst-
kie te naturalne wa-
lory malują piękny 
obraz, będący kom-
pozycją kolorowych 
kwiatów i drzew. 

Od maja do września w 
Żelazowej Woli odbywają 
się koncerty chopinowskie, 
w których uczestniczą znani 

kompozytorzy polscy i zagraniczni. 
Biorą w nich udział laureaci Między-
narodowych Konkursów Pianistycz-
nych im. Fryderyka Chopina. Z cyklu 
„Estrada Młodych” w każdą sobotę 
lipca i sierpnia występują tu także 
młodzi pianiści z kraju i zagranicy.  

Co roku Żelazową Wolę odwie-
dza prawie 200 tysięcy ludzi ze 
wszystkich zakątków świata. Te da-
ne zachęcają do wakacyjnych prze-
jażdżek do miejsca urodzin wybit-

nego Polaka. JS

W okresie wakacji muzeum w Żelazowej Woli jest 
czynne od 9.30 do 17.30 oprócz poniedziałków

Zmiany personalne w diecezji 

Proboszcz na walizkach
Ponad czterdziestu kapłanów naszej diecezji 
zmieniło adresy zamieszkania.

Od tego numeru będziemy prezento-
wać zmiany personalne księży w parafiach 
diecezji łowickiej. Począwszy od probosz-

czów, wikariuszy, aż do innych zmian po-
danych do publicznej wiadomości przez 
łowicką kurię. JS

Imię i nazwisko Zwolniony Mianowany

KS. MGR LIC. ADAM BEDNARCZYK z prob. par. pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika i św. Barbary w Kompinie

prob. par. pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Żyrardowie

z prob. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła 
i św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
w Strzegocinie

z prob. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Żelechlinku

z prob. par. pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Dzierzbicach

z rezed. par. pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika i św. Barbary w Kompinie

prob. par. pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Dzierzbicach

prob. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła 
i św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
w Strzegocinie

administ. par. pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika i św. Barbary w Kompinie

prob. par. pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Żelechlinku

administ. par. pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Skułach

z wikar. par. pw.  św. Stanisława Kostki 
Zakonnika w Trębkach

KS. KAN. MGR PAWEŁ JUREK

KS. TADEUSZ PIOTROWSKI

KS. MGR ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI

KS. DR BOGDAN ZATORSKI

KS. ANDRZEJ WRÓBEL
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W 1810 r. w Żelazowej Woli uro-
dził się wybitny kompozytor i piani-
sta Fryderyk Chopin. W tym samym 
roku jego rodzice przeprowadzi-
li się do Warszawy. Żelazowa Wola 
roku jego rodzice przeprowadzi-
li się do Warszawy. Żelazowa Wola 
roku jego rodzice przeprowadzi-

stała się miejscem spędzania wakacji 
i rodzinnych świąt. Tutaj rozbrzmie-
wają pierwsze kompozycje młode-
go Fryderyka, które zachwycą lu-

je się, że jeszcze wczoraj ktoś tu 
mieszkał. Nie mniejsze wra-
żenie robi spacer po par-
ku Chopina. Na obszarze 

7 hektarów rosną niety-
powe odmiany drzew, 
krzewów, kwiatów, by-
lin. Park przecina pły-
nąca wolnym strumie-

Co roku
dworek Chopina 
odwiedza blisko 
200 tysięcy ludzi

Z lewej: Duch 
Fryderyka 
Chopina jest 
wciąż obecny
w Żelazowej 
Woli
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Nie mogą postępować źle 
mieszkańcy okolic, 
które swymi widocznymi 
łaskami obdarzyła święta.

Według legendy, 
wędrującą przez świat 
świętą Małgorzatę nie 
zawsze przyjmowano 
życzliwie. Czasem wy-
pędzano ją z wioski. W 
osadzie blisko dzisiej-
szej Łęczycy podjęto ją 
wyjątkowo gościnnie. 
Chcąc się odwdzięczyć 
za ugoszczenie, zebra-
ła z pól kamienie i usy-
pała z nich górę. Sta-
nął na niej kościół, zaś 
cała miejscowość otrzy-
mała nazwę Góra Świę-
tej Małgorzaty. Legendę 
przypomina polichro-
mia w zakrystii kościo-
ła oraz potoczna nazwa 
jednej z pobliskich osad 
– Piekiełko. Według po-
dania, świętą potrak-
towano tam niezwykle 
nieuprzejmie…

Zawsze gościnni

Legenda, rzecz jas-
na, nie odzwierciedla 
faktów. Święta Małgo-
rzata z Antiochii ponio-
sła śmierć męczeńską 
podczas prześladowa-
nia chrześcijan za cza-
sów panowania cesarza 
Dioklecjana. Niemniej 
i w tym podaniu moż-
na odnaleźć elementy 
prawdy. Kościół rzeczy-
wiście usytuowany jest 
na pagórku, wyrastają-
cym ok. 25 m ponad 
równinę. Jest stary. Do 
dziś zachowały się mury 
dawnej kaplicy klasztor-
nej, wzniesionej przed 
1141 r. W późniejszych 

wiekach rozbudowano 
ją, tworząc obecną świą-
tynię. 

– Ludzie są tu rze-
czywiście tak gościnni, 
jak w legendzie – pod-
kreśla proboszcz, ks. Ry-
szard Pajda. To wspólna 
cecha społeczności żyją-
cych z uprawy roli, da-
leko od gwaru miasta. 
Taka właśnie jest ta pa-
rafia. Jej rolniczy cha-
rakter ma też mniej ko-
rzystną stronę. Począw-
szy od wiosny, do jesie-
ni, gdy uprawom trze-
ba poświęcić dużo cza-
su, wiele osób nie znaj-
duje go już na praktyki 
religijne. Lecz i tak fre-
kwencja na niedzielnych 
Mszach, w porównaniu 
z sąsiednimi parafiami, 
jest przyzwoita.

Zachować dawne, 
tworzyć nowe
Sezonowy rytm pra-

cy wpływa także na li-
czebność i działania 
zespołów parafialnych. 
Obecnie istnieje tu kilka 
kół różańcowych. Mło-
dzież śpiewa w scho-
li i zrzesza się w gru-
pie modlitewnej oraz w 
kole powstałym po 
śmierci Jana Pawła II. 
W parafii jest ponad 40 
ministrantów i 11 lek-
torów. 

Z gościnnych pro-
gów budynku kateche-
tycznego korzysta koło 
teatralne „Barka” i gru-
pa AA „Metamorfoza”.

– Trzeba docenić 
tych ludzi, iż nie wsty-
dzą się przyznać przed 
sąsiadami do swojego 
nałogu i głośno mówią, 
że chcą z nim zerwać 

– ocenia ksiądz pro-
boszcz. 

W remizie strażac-
kiej ćwiczy także para-
fialno-gminna strażacka 
orkiestra dęta. Występu-
je głównie podczas świąt 
kościelnych i państwo-
wych, ale ma za sobą 
również udane popisy w 
konkursach. 

Kilka dni temu do pa-
rafii przybył neoprez-
biter, ks. Roman Sękal-
ski. – Doświadczyłem 
już znanej gościnności 
mieszkańców Góry Świę-
tej Małgorzaty – cieszy 
się ks. Sękalski. – Zosta-
łem bardzo ciepło przy-
jęty zarówno przez nich, 
jak i przez księdza pro-
boszcza. Żywię nadzie-
ję, że współpraca mię-
dzy nami będzie ukła-
dała się bardzo dobrze i 
uda się wprowadzić kil-
ka nowych pomysłów na 
ożywienie parafii. 

BOHDAN FUDAŁA 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Siłą moich parafian są rodziny. W większo-
ści zdrowe moralnie, bardzo często z 3, 4 
dzieci. Słyną z gościnności i przywiązania do 
Kościoła. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc. 
By wspierać potrzebujących, powstało para-
fialne koło Caritas, które pomogło już 162 
rodzinom. Bóg im błogosławi w myśl biblij-
nej zasady: „Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”. 
Chciałbym rozwijać w nich gorliwość religij-
ną, nawyk systematycznego uczestnictwa w 
Eucharystii i wytrwałego życia sakramental-
nego. Otuchą napawają istniejące już gru-
py. Być może pod kierunkiem neoprezbitera, 
który przybył do parafii pełen zapału, wkrót-
ce powstaną nowe.

Kościół wybudowany 
przed 1250 r., 

w stylu romańskim, 
w ciągu wieków 
był kilkakrotnie 
przebudowany

PANORAMA PARAFII 
pw. św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy w Górze Świętej Małgorzaty

Tam, gdzie dobrzy ludzie

Zapraszamy na Msze św. 
  Niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00
  Dni powszednie: 7.00, 7.30

KSIĄDZ KANONIK 
RYSZARD PAJDA

Pochodzi spod Mińska Maz. 
Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1967 r. z rąk kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 
Był wikariuszem m.in. w 
Kamieńczyku nad Bugiem, 
Błoniu pod Warszawą, pa-
rafii Nawrócenia św. Pawła 
w Warszawie. Posługę pro-
boszcza pełnił w Kamionie 
Skierniewickim, Lutkówce. 
W tutejszej parafii prze-
bywa od 1997 r. Jest wice-
dziekanem dekanatu piąt-
kowskiego
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