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Tegoroczny Kongres Odnowy 
w Duchu Świętym diecezji 
łowickiej miał historyczny wymiar. 
Charyzmatycy, jak się często 
o nich mówi, spotkali się po raz 10.

Hasłem naczelnym jubileu-
szowego kongresu była zachę-
ta św. Pawła (1 Tes 4,1) „Sta-
wajcie się coraz doskonalszy-
mi”. W przeżywaniu kongre-
sowych treści pomocne były 
nauki głoszone przez bp. An-
drzeja Siemieniewskiego – bi-
skupa pomocniczego diecezji 
wrocławskiej. Pierwsza część 
miała miejsce w piątek 12 paź-
dziernika w Boczkach, gdzie 
proboszczem jest ks. Witold 
Okrasa – moderator diecezjal-
ny odnowy. W sobotę uczestni-
cy spotkali się w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Łowi-
czu. Obecni byli przedstawicie-
le 16 grup. Mszę św. podczas 
kongresu odprawił bp Andrzej 
F. Dziuba. 

– W porównaniu do po-
przednich lat następuje powol-
ny rozwój naszego ruchu – 

mówi Krzysztof Kowal-
ski, świecki koordyna-
tor Odnowy w Duchu 
Świętym diecezji łowi-
ckiej. – Jest charakte-
rystyczne, że powstają 
nowe grupy w mniej-
szych miejscowoś-
ciach. Inicjatorami ich powsta-
nia z reguły są ludzie świeccy, 
którzy gdzieś się spotkali z od-
nową i potem przenoszą ją do 
swoich parafii albo mają za so-
bą inną formację, np. oazową, 

a w trochę starszym 
wieku odczuwają we-
zwanie do wspólnej 
modlitwy.  Cieszy nas 
powstanie nowych 
grup w Iłowie i Mło-
dzieszynie. 

Rzeczywiście, pa-
trząc na listę obecności, stwier-
dzić trzeba, że grupy chary-
zmatyczne istnieją we wszyst-
kich miastach naszej diecezji 
poza Rawą Mazowiecką i w 
niektórych wioskach.  BOF

BO
H

D
AN

 F
U

D
AŁ

A

Podczas 
kongresu 
odnowy było 
wiele radosnej 
modlitwy

ZA TYDZIEŃ
  Kto i DLACZEGO ZAMORDOWAŁ 

ks. Tadeusza Stokowskiego?
  Czy nasze lokalne samorzą-

dy POTRAFIĄ ZE SOBĄ WSPÓŁPRA-
COWAĆ?  

Pod hasłem: „Jan Paweł II – obrońca god-
ności człowieka” w niedzielę 14 paź-

dziernika obchodziliśmy Dzień Papieski. W 
tym dniu we wszystkich kościołach sprawo-
wane były Msze św. o rychłą beatyfikację 
Jana Pawła II. W katedrze łowickiej Mszę św. 
w tej intencji odprawił bp. Andrzej F. Dziuba. 
Tradycyjnie podczas  Dnia Papieskiego odby-
wały się prelekcje, koncerty, wystawy i bie-
gi, zaś przed wszystkimi kościołami zbie-
rano pieniądze na fundusz stypendialny dla 
uzdolnionej niezamożnej młodzieży.  – Od 
początku wspieram tę akcję, bo wiem, że  

pieniądze te idą na do-
bry cel  – powiedziała pa-
ni Maria z Żyrardowa. – 
Wspieranie zdolnej mło-
dzieży to także okazanie 
szacunku Ojcu Świętemu, 
który w młodych widział 
nadzieję – dodała. 

W Rawie 
Mazowieckiej 
kwestę 
przeprowadzali 
zawiszacy 
oraz dzieci 
i młodzież
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NAPIÓRKOWSKA

redaktor wydania

Diecezja łowicka posiada 
dwóch patronów: świętą 

Wiktorię i błogosławionego 
ojca Honorata Koźmińskiego, 
którego wspomnienie ob-
chodziliśmy 13 października. 
Sylwetkę tego wielkiego ka-
płana i założyciela 26 wspól-
not zakonnych przybliżamy 
na str. IV i V.
Poczucie bezpieczeństwa 
to jedna z najbardziej pod-
stawowych potrzeb każde-
go człowieka. Niestety coraz 
częściej słyszymy, iż młodzi 
policjanci wyjeżdżają z kra-
ju, by pilnować porządku w 
Irlandii czy Anglii. O tym, czy 
grozi nam widmo opustosza-
łych komisariatów, piszemy 
na str. VI. 

X Kongres Odnowy w Duchu Świętym 

Rozwój na jubileusz

DZIEŃ PAPIESKI PO RAZ SIÓDMY
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Pod płaszczem MB Różańcowej

SOCHACZEW. Rzadko któ-
ra parafia w naszej diecezji 
poszczycić się może prze-
szło siedmiowiekową historią. 
Piękną rocznicę 750-lecia wy-
budowania pierwszego kościo-
ła świętowano w niedzielę 7 
października w Sochaczewie. 
Kościół poświęcony w 1257 r. 
„w pierwszą niedzielę po św. 
Franciszku”  powierzony został 
opiece dominikanów, a po ich 
kasacie w XIX w. kapłanom die-

cezjalnym. Do jubileuszu para-
fia przygotowywała się przez 
tygodniowe misje głoszone 
przez dominikanów, a także 
liczne nabożeństwa. Główne 
uroczystości odbyły się w nie-
dzielę. Wieczorną Mszę św. 
poprzedził wykład Bogusława 
Kwiatkowskiego na temat so-
chaczewskich świątyń na prze-
strzeni dziejów. W liturgii pod 
przewodnictwem bp. Andrzeja 
F. Dziuby licznie uczestniczyli 
księża w różny sposób związa-
ni z Sochaczewem, siostry za-
konne ze zgromadzeń pracu-
jących w Sochaczewie i tłum 
świeckich. Po Eucharystii ks. 
biskup dokonał aktu zawierze-
nia ojczyzny i Sochaczewa pa-
tronce świątyni – Matce Bożej 
Różańcowej. Uroczystości 
uświetniły orkiestry i chóry z 
miejscowej szkoły muzycznej 
oraz Towarzystwo Śpiewacze 
Ziemi Sochaczewskiej. Jubi-
leusz jeszcze nie dobiegł końca 
– po parafii peregrynuje obraz 
Matki Bożej Różańcowej, zaś w 
muzeum do połowy listopada 
czynna jest wystawa poświę-
cona parafiom dekanatu socha-
czewskiego.
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Jubileusz sanktuarium
SZCZUKI. Prymas Polski kar-
dynał Józef Glemp był głów-
nym celebransem jubileuszo-
wej Mszy św., odprawionej 14 
października w tutejszej świą-
tyni parafialnej. Szczuki świę-
tują w bieżącym roku 20-lecie 
powołania do istnienia para-

fii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, Kapłana i Męczennika. 
Równocześnie jest to rok, w 
którym przypada 25-lecie ka-
nonizacji patrona oraz czwar-
ty rok od konsekracji świątyni 
i podniesienia jej do godności 
Sanktuarium Diecezjalnego. 

1 Spotkanie z księdzem biskupem 
napełniało najmłodszych parafian 
radością

Kościół zwyciężył
ŁOWICZ. „Kościół na zie-
mi łódzkiej wobec dwóch to-
talitaryzmów” – to tytuł wysta-
wy otwartej 10 października w 
domu parafialnym na Korabce. 
Wystawa przedstawia prześla-
dowania księży i świeckich za-
angażowanych w życie Kościoła 
najpierw podczas okupacji nie-
mieckiej, potem za czasów ko-
munistycznych – do papie-
skiej wizyty w Łodzi włącznie. 
Otwarcia wystawy dokonał bp 
Andrzej F. Dziuba przy udziale 
pracowników łódzkiego oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej, 

który ją przygotował, władz po-
wiatu i miasta. – Nawet jeśli nie 
zapamiętacie wszystkiego, to 
chciałbym, żebyście pamiętali, 
iż pokolenie waszych rodziców i 
wasi dziadkowie byli prześlado-
wani za chodzenie do Kościoła, 
za trwanie przy wierze – mó-
wił podczas otwarcia dr Tomasz 
Taborek z IPN. Podkreślił następ-
nie, iż mimo słabości niektórych 
osób, Kościół jako całość chlub-
nie przetrwał czas prześladowa-
nia. Ekspozycję zwiedzać moż-
na do 5 listopada w godz. 8.30–
16.00.

Przewodnikiem po wystawie był dr Tomasz Taborek

Prymasa Józefa Glempa powitał ks. kan. Sławomir Sasin, proboszcz parafii, 
kustosz sanktuarium
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Gospodynie po setce
KOCIERZEW POŁUDNIOWY. 
Sto czterdzieści lat „stuknęło” ko-
łom gospodyń wiejskich! Z oka-
zji jubileuszu w Kocierzewie 
Południowym odbyła się uroczy-
stość dla KGW z rejonu łowickie-
go z grubsza pokrywającego się z 
dawnym woj. skierniewickim oraz 
dla kółek rolniczych świętujących 
145-lecie. Wprawdzie pierwsze 
organizacje kobiece powstawa-
ły w Wielkopolsce, ale i tereny 
dzisiejszej diecezji łowickiej nie 
muszą czuć się gorsze. KGW w 
Janisławicach gm. Głuchów istnie-
je od 130 lat. Uroczystość rozpo-

częła się Mszą św. w miejscowym 
kościele, po czym w domu ludo-
wym nastąpiła część oficjalna, w 
trakcie której m.in. wręczano od-
znaczenia. – My, kobiety wiejskie, 
będące w KGW i poza organiza-
cją, nie wyobrażamy sobie pra-
cy koła bez współpracy z parafią 
i ks. proboszczem. Przynajmniej 
w okresie powoływania organi-
zacji do życia przed ponad stu la-
ty i później – do 1939 r. główną 
ostoją naszej organizacji byli księ-
ża i pozostali do dzisiaj – przypo-
mniała Maria Pietrzak, przewod-
nicząca rejonowej rady KGW.

Prymas Jan Lipski patronem szkoły 
KRZEMIENICA–LIPIE. Mszą 
św., której przewodniczył bp. 
Józef Zawitkowski, w koś-
ciele św. Jakuba Apostoła w 
Krzemienicy rozpoczęły się uro-
czystości, związane z nadaniem 
SP w Lipiu imienia ks. Prymasa 
Jana Lipskiego. Szkoła otrzyma-
ła także sztandar, ufundowany 
przez rodziców i sponsorów.  Po 
Mszy św. nastąpiło posadzenie 
pamiątkowego dębu. Pozostałe 
uroczystości odbyły się na tere-
nie szkoły, gdzie nastąpiło od-
słonięcie tablicy pamiątkowej, 

uroczyste wystąpienia, ślubowa-
nie, a także część artystyczna w 
wykonaniu uczniów. 

Podczas Mszy św. został poświęcony 
sztandar szkoły
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Przybywa miejsc dla ofiar przemocy w rodzinie

Problem, którego nie widać
Bezpłatne porady i fachowa 
pomoc w wydawałoby się 
beznadziejnych sytuacjach 
– od sierpnia pracownicy 
łęczyckiego Punktu Interwencji 
Kryzysowej czekają na osoby 
poszkodowane w rodzinnych 
konfliktach.

Pierwsze kroki zawsze są 
najtrudniejsze. Nie tylko dla 
poszkodowanych, którzy mu-
szą przełamać wstyd, ale rów-
nież dla pracowników raczku-
jącego PIK-u, którzy muszą do-
trzeć do osób potrzebujących 
pomocy, a później udowodnić, 
że są godni zaufania. 

Praca u podstaw
– Wiadomości o powstaniu 

punktu rozsyłamy do wszyst-
kich gminnych ośrodków po-
mocy w naszym powiecie i 
do szkół – mówi Iwona Zie-
lińska, kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, 
któremu on podlega. Informa-
cja jest potrzebna, ponieważ 
w ciągu kilku pierwszych ty-
godni działalności PIK, zgło-
siło się do niego bardzo mało 
osób. Czyżby w powiecie łę-
czyckim problem nie istniał? 
Statystyki policyjne takiemu 
twierdzeniu przeczą. Jak po-
daje mł. asp. Paweł Stasiak 
z łęczyckiej KPP, zdarzają się 
przypadki interwencji domo-
wych. – Wszystkie miały miej-
sce na wsiach pod Łęczycą 
– wyjaśnia. – Sprawcami byli 
mężczyźni, a ofiarami ich żo-
ny lub matki; czterech spraw-

ców było pod wpływem alko-
holu, jeden został zatrzymany 
do wytrzeźwienia – precyzuje 
P. Stasiak.  

Po omacku
– Część ofiar przemocy do-

mowej najzwyczajniej w świe-
cie nie wie, gdzie może liczyć 
na wsparcie – mówi Jolan-
ta Pawlak, pracownik socjal-
ny dyżurujący w punkcie. Mi-
mo długiego funkcjonowania 
ośrodka w Skierniewicach, za-
trudniona w nim Ewa Szymań-
ska stwierdza, że zaskakująco 
często spotyka się z opinią, iż 
osoby poszkodowane nie wie-
dzą, gdzie jest on zlokalizowa-

ny. Czasem jednak ofiary z in-
nych powodów nie zgłaszają 
się po pomoc.  – Może wydać 
się to dziwne, ale zwlekają z 
tym kobiety nieźle sytuowane, 
często z wyższym wykształ-
ceniem – opowiada Ewa Szy-
mańska. – Właśnie takim ko-
bietom, wykształconym, pia-
stującym nieraz wysokie sta-

nowiska czy z powodzeniem 
prowadzącym własne firmy, 
wydaje się, iż same najlepiej 
dadzą sobie radę. Stereoty-
powe kojarzenie przemocy w 
rodzinie tylko ze środowiska-
mi patologicznymi nie zawsze 
odpowiada rzeczywistości – 
dodaje.

 BOF

 R E K L A M A 

GDZIE PO POMOC?
Punkt Interwencji Kryzysowej w Łęczycy – ul. Kilińskiego 4, 
tel. (024) 721-61-62.
Pracownik socjalny dyżuruje codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00.
Dyżury specjalistów:
  Pedagog
– poniedziałek od 15.00 do 18.00
– piątek od 15.00 do 17.00
  Psycholog
– wtorek od 12.00 do 14.00
– czwartek od 8.30 do 11.30
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Jolanta Pawlak z PIK w Łęczycy 
czeka na osoby, którym mogłaby 
pomóc
Z prawej: Ewa Szymańska 
w skierniewickim ośrodku  
pomaga głównie kobietom

BO
H

D
AN

 F
U

D
AŁ

A



G O Ś Ć  Ł O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
21

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

07

IV

Fakt, iż to właśnie o. Honorat  został 
patronem diecezji łowickiej, dla sa-
mego bp. Alojzego Orszulika był za-
skoczeniem. – Nie wiedziałem, kogo 

przedstawi nam jako patrona Ojciec Święty 
Jan Paweł II – wyznaje biskup  Orszulik. – 
Ojciec Honorat kształtował młodych ludzi 
przez konfesjonał. Ale oczekiwałem patro-
na, którego postać przemawiałaby do mło-
dego pokolenia. Dlatego podjąłem stara-
nia, aby współpatronką diecezji została 
ustanowiona św. Wiktoria – podkreśla bi-
skup Alojzy.

Od buntu do gorliwości 
i heroizmu
Błogosławiony o. Honorat urodził się w 

1829 r. w Białej Podlaskiej. Pomimo poboż-
ności rodziny, on sam wyparł się Boga i stracił 
wiarę. – Nie tylko wyparł się, ale także odcią-
gał  innych od Boga. Był pewien swojej nie-
wiary – mówi o. Jan Jurczak OFMCap  z No-
wego Miasta. 

Gdy został aresztowany w 1846 r. pod 
zarzutem przynależności do spisku i osa-
dzony w cytadeli warszawskiej, ocierając się 
o śmierć, przeżył nawrócenie, które zwią-
zane było z tajemniczą wizją. Pisał o niej: 
„Matka Boża ubłagana przez moją matkę... 
przyczyniła się do Pana Jezusa, iż przyszedł 
do mnie do celi więziennej i łagodnie do 
wiary przyprowadził”. Od tego momentu 
życie o. Honorata odwraca się o 180 stop-
ni. Nie wraca na studia na wydział budow-
nictwa, ale wstępuje do zakonu kapucynów, 

ZAŁOŻYCIEL I WZÓR
S. WANDA ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEK  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (SŁUŻKI)

– To, co mnie dziś  zachwy-
ca, gdy patrzę na życie o. 
Honorata, to fakt, iż żyjąc 
w trudnych warunkach i cza-
sach, nie szukał ucieczki, a 
chciał być tu i teraz. Dla mnie 

jest to też drogowskaz, że w tym miej-
scu, w którym jestem, mam służyć, ko-
chać i trwać.

S. WIESŁAWA ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR  
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS POD OPIEKĄ  
NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH (IMIENIA JEZUS)

– Ciągle odkrywam w osobie 
o. Honorata wielkiego czci-
ciela Matki Bożej. On był z 
Nią prawdziwie związany, a 
przez Nią należał do Jezusa.  
Nieustannie zachwyca mnie 

jego kapłaństwo: miłość do Eucharystii i 
Najświętszego Sakramentu, która była si-
łą zmieniającą jego i innych. 

S. JUDYTA ZE ZGROMADZENIA MAŁYCH SIÓSTR  
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI (HONORATKI)

– Ojciec Honorat trwał na 
drodze swojego powołania, 
bo potrafił zawierzyć Bogu  
bez warunków. Był wierny 
w małych rzeczach, dlatego 
Bóg powierzył mu wielkie. 

Rozpoznał znaki czasu i we wszystkim wi-
dział wolę Boga. Świadectwo jego życia 
uczy mnie posłuszeństwa wobec Kościoła 
oraz miłości do człowieka i ojczyzny. 

S. SEWERYNA ZE ZGROMADZENIA  
CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ (NIEPOKALANKI)

– Bł. Honorat zadziwia mnie 
swoją cierpliwością. Pomimo 
wielu przeciwności nigdy nie 
zdradził wybranych ideałów. 
Wręcz przeciwnie, im więk-
sze nadciągały chmury, tym 

większy parasol cierpliwości otwierał nad 
sobą. Dlatego wytrwał do końca i tak 
wiele uczynił dla Kościoła i polskiego na-
rodu.

S. LUCYNA ZE ZGROMADZENIA  
CÓREK NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP (SERCANKI)

– Wskazówki i rady ojca 
Honorata, których udzielał,  
są nadal aktualne dla młodych 
ludzi. Wielką jego mądrość 
upatruję w tym, iż powołał 
nas jako siostry bezhabitowe. 

Nie mając znaku zewnętrznego świadczą-
cego o przynależności do Chrystusa, ja-
kim jest habit, musimy  życiem świadczyć 
o tym, że do Niego należymy.

O. Honorat Koźmiński – współpatron diecezji łowickiej

Chciał być 
świętym 

Będąc nastolatkiem, 
stracił wiarę. 

Mawiał, iż jeśli kiedyś 
ktoś spotka go w kościele, 

 będzie mógł 
mu napluć w twarz. 

Po latach odkrył, 
że nie ma szczęścia 

poza Chrystusem. 
Wówczas zapragnął 

„być świętym z jakąkolwiek ofiarą”. 

tekst i zdjęcia 
AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA
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gdzie w roku 1852 przyjmuje święcenia ka-
płańskie. Po nawróceniu chce stawać się 
świętym. I nie była to pycha, ale kierunek je-
go zmagań. Pomocą była mu Maryja, której 
bezgranicznie zawierzył. 

Surowy i wymagający 
– Był surowy przede wszystkim dla siebie 

– opowiada o. Jan. – Jedna kobieta wyjawiła 
mi, iż jej dziadek spowiadał się u ojca Hono-
rata i został odesłany. Miał wrócić, gdy zrobi 
solidnie rachunek sumienia. Zdarzało się cza-
sem, że nie dał komuś rozgrzeszenia! To praw-
da, ale w relacjach świadków ojciec Honorat 
nie jawi się jako surowy. Wręcz  przeciwnie. 
O tym, jak troszczył się o ludzi i ich zbawie-
nie, może świadczyć fakt,  że gdy nie mógł 
sobie poradzić z grzesznikiem,  szedł do ce-
li, gdzie umartwiał się, prosząc o miłosier-
dzie dla niego. 

Od zgromadzeń, które założył, doma-
gał się posłuszeństwa woli Bożej, w którym 
widział drogę do świętości. Sam poddawał 
się wyrokom przełożonych z całkowitą ule-
głością.

Założyciel wspólnot 
bezhabitowych 
– Z 26 zgromadzeń zakonnych, które po-

wołał ojciec Honorat, do dziś działa 16 – mó-
wi o. Piotr Stasiński OFMCap.  Każda wspól-
nota miała swoje zadania i kierowana była do 
konkretnych środowisk i grup społecznych. 
Siostry i bracia mieli prowadzić życie ukryte, 
by nie narażać się na ataki ze strony władz i 
łatwiej docierać do potrzebujących. Zadanie 
to świetnie im się udało. Dziś honoratki z Ży-
rardowa mieszkają w jednym  z bloków. Są-

siedzi wiedzą, że współlokatorki to zakonni-
ce, ale dzięki temu mają gdzie zostawić dzie-
ci, do kogo przyjść w potrzebie i kogo pro-
sić o modlitwę. Jedynie maluchy czasem się 
gubią, gdy spotykają na ulicy siostrę w habi-
cie. Pytają, kto to jest? Nie chcą wierzyć, że 
to siostra zakonna. I z oburzeniem stwier-
dzają, że siostry przecież mieszkają w blo-
ku. Dziś na terenie diecezji łowickiej obecne 
są siostry: służki, imienia Jezus, niepokalanki, 
honoratki, wspomożycielki i sercanki. Z cze-
go większość ma swoje domy w Nowym Mie-
ście, gdzie o. Honorat spędził ostatnie 24 la-
ta swojego życia. 

Patron na miarę czasów
To patron, którym można się dziś zachwy-

cić. Niestety, wśród zapytanych osób mało kto 
zna sylwetkę patrona diecezji. Najwięcej wie-
dzą o patronie mieszkańcy Nowego Miasta.  

– Dla mnie jest to człowiek wiary i mod-
litwy, a także wyjątkowej pokory. Proszę go 
o pomoc we wszystkich trudnych sprawach 
– wyznaje Maria Kosiacka. Dziewięcioletni 
Krzyś w drodze do szkoły zatrzymuje się 
przy pomniku ojca Honorata, by prosić go 
o pomoc. – Wiem, że dzięki jego wsparciu 
nawet w szkole będzie dobrze. Chciałbym 
też kiedyś być księdzem, ale nikomu o tym 
nie mówię – to moja tajemnica. Ojciec Ho-
norat jako patron diecezji i Nowego Miasta 
jest dumą tutejszych władz. – Mieć takiego 
patrona to zaszczyt i duża promocja – wy-
znaje Zygmunt Bigos, sekretarz UMiG. Taki 
patron, o którym w związku z beatyfikacją 
mówi się nie tylko w Polsce, ale i na świe-
cie, rozsławia nasze miasto. Ojca Honorata 
można nazwać patronem na miarę XXI w. 
On łączy i przyciąga.  

G O Ś Ć  

Po lewej:
O. Honorat wśród 
współbraci
(drugi z lewej 
w drugim rzędzie)

Po prawej:
W klasztornej 
izbie pamięci 
można zobaczyć 
archiwalne 
fotografie 
błogosławionego
i narzędzia służące
do umartwiania

Poniżej po lewej: 
Doczesne szczątki 
Błogosławionego 
spoczęły
w ozdobnym 
relikwiarzu

O. Honorat Koźmiński – współpatron diecezji łowickiej

Chciał być 
świętym 
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Komendy powiatowe policji  
biją na alarm, bo brakuje  
im chętnych do pracy.  
W ślad za murarzami, lekarzami 
czy fryzjerami za granicę 
wyjeżdżają również policjanci  
oraz ci, którzy mogliby  
nimi zostać. 

Niedawno Komenda Woje-
wódzka Policji w Łodzi oraz 
Powiatowy Urząd Pracy w Ło-
wiczu zorganizowały dzień 
otwarty pod hasłem „Zostań 
policjantem”. Ów dzień od-
był się w łowickim urzędzie 
pracy i cieszył się sporym za-
interesowaniem młodzieży – 
nie tylko męskiej. W ciągu na-
stępnych tygodni podobnych 
akcji na terenie województwa 
ma być więcej, o czym infor-
muje łódzka komenda. 

Etaty czekają  
w szufladzie
Komendant Komendy Po-

wiatowej Policji w Sochacze-
wie, Dariusz Sipak, ma 21 wa-
katów do rozdania. Jednak je-
go dobre chęci rozbijają się o 
coraz grubszy mur braku za-
interesowania pracą w sze-
regach policji. – Zdaję so-
bie sprawę z tego, że prob-
lem braku pracowników nie 
dotyka tylko nas – mówi ko-
mendant D. Sipak. – To ogól-
na tendencja podyktowana w 
dużej mierze zagranicznymi 
wyjazdami. Ci, którzy zosta-
ją, szukają pracy w firmach, 
gdzie mogą zarobić o wie-
le więcej niż w policji. U nas 
początkujący policjant zara-
bia maksymalnie 1200 zł net-
to. Taka kwota nie jest konku-
rencyjna. 

Ale konkurencyjne mogą 
być późniejsze zarobki, czyli 
ponad 2000 zł netto oraz  staż 
pracy, po którym funkcjona-
riusz może przejść na emerytu-
rę. Do najmłodszych emerytów 
w Polsce należą właśnie poli-
cjanci, bo już w wieku nawet 

38 lat, po 15-letniej 
służbie, mogą przejść 
na emeryturę. 

Idealny kandydat 
do policji to obywa-
tel polski, niekarany 
i korzystający z pełni 
praw publicznych. Mu-
si także posiadać przy-
najmniej wykształcenie śred-
nie, mieć uregulowany stosu-
nek do służby wojskowej i być 
sprawny fizycznie. 

W służbach mundurowych 
jest także miejsce dla płci pięk-
nej. Od kilku lat można obser-
wować coraz większe zaintere-
sowanie pracą w policji wśród 
kobiet, i nie dziwi już widok 
dzielnicowej u boku dzielnico-
wego.  

Do rany przyłóż 
Starszy sierżant Krzysztof 

Majewski pracuje w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Ży-
rardowie. Wcześniej pracował 
w zakładzie stolarskim, robiąc 
trumny. – To nie była robo-
ta dla mnie, wciąż myślałem 
o policji, ale najpierw musia-
łem, oprócz zawodówki, skoń-
czyć technikum – mówi Krzysz-
tof Majewski. Jak widać, cel zo-
stał osiągnięty. – Obecnie mo-
ja praca jako dzielnicowego to 

ciągły kontakt z ludź-
mi, którzy oczekują, 
że rozwiążę ich pro-
blemy. Są to zazwyczaj 
rodzinne czy też są-
siedzkie kłótnie, wie-
loletnie spory, nieste-
ty, również przemoc 
w rodzinie – wylicza 

dzielnicowy Majewski. Zapyta-
ny o jeden z najtrudniejszych 
dni w swojej ośmioletniej ka-
rierze policjanta, opowiada 
o groźnym przestępcy, który 
zabarykadował się w swoim 
mieszkaniu, grożąc, że wysadzi 

w powietrze cały blok. – Prze-
ciętnie interwencja trwa 45 mi-
nut. Ta akcja zakończyła się po 
pięciu godzinach – wspomina. 

Niechętnie o zawodzie gli-
niarza chcą rozmawiać żony 
policjantów, bo, jak się oka-
zuje, większość z nich oba-
wia się o swoich mężów, a po-
wodów do obaw jest wiele. – 
Boję się, że mój mąż przenie-
sie na grunt rodzinny pewne 
cechy rodem z komisariatu – 
mówi Karolina Gałecka, któ-
rej mąż pracuje w policji od 3 
lat. – Mam na myśli źle poję-
tą stanowczość, władcze za-
rządzanie domem czy mono- 
pol na rozwiązywanie wspól-
nych problemów – kontynu-
uje K. Gałecka. O obawach 
swojej żony mówi również 
Krzysztof Majewski. – Już 
przed ślubem wiedziałem, że 
moja przyszła żona nie lu-
bi policjantów. Kiedy powie-
działem jej, że chcę pracować 
w policji, nie była zadowolo-
na. Myślę, że dzisiaj również 
najchętniej widziałaby mnie 
w innym zawodzie, ale prze-
de wszystkim z troski o moje 
bezpieczeństwo.   

Niemniej jednak praca w 
policji czeka również na żona-
tych mężczyzn i zamężne ko-
biety. A więc… za mundurem 
do komendy sznurem. 

MARCIN WÓJCIK

CZY MOŻEMY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE? 
Z roku na rok zmniejsza się w Polsce liczba popełnianych przestępstw. 
Przede wszystkim w budżecie państwa znalazły się dodatkowe środ-
ki na  bezpieczeństwo. Przez to policja jest bardziej widoczna i dostęp-
na. W bezpośrednim kontakcie z obywatelem nieodzowną rolę pełnią 
tzw. dzielnicowi. 
Województwo łódzkie zawsze przodowało w szarych statystykach. Podobnie 
też było w Mazowieckiem. Jednak komenda powiatowa w Sochaczewie od-
notowuje spadek popełnianych przestępstw w ciągu ostatnich lat. Spadek 
zanotowała także komenda w Żyrardowie. Wśród najczęściej popełnia-
nych przestępstw na terenie tych dwóch powiatów są kradzieże i włama-
nia. Udało się natomiast znacznie ograniczyć zorganizowane nocne napady 
na samochody dostawcze oraz kradzieże samochodów. 



Policjant na dzień dobry zarabia 1200 zł netto 

Moja żona jest gliniarzem

Starszy sierżant 
Krzysztof 
Majewski 
podczas patrolu 
na terenie 
jednej z dzielnic 
Żyrardowa
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Ludzie w podeszłym wieku nie powinni 
mieć złudzeń, że jeśli zajdzie taka 
potrzeba, znajdą między Łodzią  
a Warszawą Dom Pogodnej Starości. 
Dopiero za kilka lat może się to zmienić. 

Ogólnie rzecz biorąc, region ten po-
za Zakładami Opieki Społecznej nie ma 
nic do zaoferowania starszemu pokole-
niu. Nawet na trenie Skierniewic – czy-
li byłego miasta wojewódzkiego – nie 
ma ani jednego domu dla osób w po-
deszłym wieku. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy może być kilka. Przede wszyst-
kim należy pamiętać, że obszar od Ło-
dzi do Warszawy to przede wszystkim 
tereny wiejskie, a na wsi za punkt ho-
noru stawia się należną troskę nad star-
szym pokoleniem. Inaczej jest w mie-
ście. Tam w ciasnym mieszkaniu może 
zabraknąć miejsca dla dziadka lub bab-
ci. Ale są również wioski, z których ma-
sowo wyjeżdża młode pokolenie, a ci, 
którzy zostają, to zazwyczaj osoby star-
sze. Takie i podobne przyczyny powo-
dują, że coraz dotkliwiej od-
czuwany jest w regionie brak 
miejsc dla ludzi pozbawionych 
na starość opieki. Z myślą o 
nich powstała w Łowiczu fun-
dacja „Czyń dobro im. Jana 
Pawła II”. Głównym celem fun-
dacji jest wybudowanie Do-
mu Pogodnej Starości, w któ-
rym znalazłyby miejsce oso-
by z Łowicza i okolic. Dom ten 
ma być pomnikiem wybudo-
wanym jako wotum wdzięcz-

ności za pontyfikat Jana Pawła II, a w 
szczególności za jego wizytę w Łowi-
czu. Dzisiaj blisko tego miejsca, gdzie 
Mszę św. sprawował Jan Paweł II, po-
wstaje właśnie DPS. 

Fundacja już nie mówi o planach, 
ale o konkretach. Pod koniec 2006 r. 
wybudowano fundamenty pod zapro-
jektowany na 60 osób dom. 20 paź-
dziernika rozpoczęto prace murarskie. – 
Mam nadzieję, że w 2010 roku będzie-
my mogli przeciąć wstęgę i wprowa-
dzą się pierwsi pensjonariusze – mó-
wi ks. Wiesław Wronka, członek za-
rządu fundacji. Fundacja nie ukrywa, 
że potrzebuje niemałych środków na 
realizację swojego zamierzenia. Same 
tylko fundamenty kosztowały ponad 
150 000 zł. Ale mogły kosztować wię-
cej, gdyby nie bezinteresowne zaan-
gażowanie wielu ludzi. Od dwóch lat 
wpływają pieniądze z tzw. 1 procen-
ta. Jednak to tylko kropla w morzu po-
trzeb. – Mamy nadzieję, że uda nam 
się pozyskać na ten cel środki z Unii 
Europejskiej – mówi ks. Wronka. 

Dom Pogodnej Starości im. 
Jana Pawła II w Łowiczu to nie 
tylko bezpieczna przyszłość 
najstarszych mieszkańców re-
gionu, ale także nowe miejsca 
pracy. W przyszłości w domu 
zatrudnienie ma znaleźć po-
nad 30 osób.  JS
  
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć 
powstające dzieło, mogą dokonywać 

wpłat na następujące konto: 
Pekao SA II Oddział w Łowiczu, 
ul. Długa 27, 98 1240 1819 

1111 0010 0705 1480. 

Ruszyła budowa Domu Pogodnej Starości 

Wotum wdzięczności

rym znalazłyby miejsce oso-
by z Łowicza i okolic. Dom ten 
ma być pomnikiem wybudo-
wanym jako wotum wdzięcz-

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć 
powstające dzieło, mogą dokonywać 

wpłat na następujące konto: 
Pekao SA II Oddział w Łowiczu, 
ul. Długa 27, 98 1240 1819 

1111 0010 0705 1480. 

U góry: Projekt 
powstającego 
DPS

Poniżej: 
Ks. Wiesław 
Wronka (z lewej) 
z prezesem 
fundacji 
Wojciechem 
Urbankiem 
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WŁowiczu ofiary II wojny światowej ma 
upamiętnić pomnik. W odrestaurowanym 

parku Błonie staną trzy słupy, pod każdym z 
nich tablica w trzech językach  – polskim, rosyj-
skim i jidysz – informująca, komu poświęcony 
jest monument. Wydawałoby się, że pomysł 
godny pochwały. Niekoniecznie. Dlaczego bo-
wiem wydawać pieniądze na ofiary II wojny 
światowej czy obozów pracy? Należy je upa-
miętnić, zgadzają się oponenci, ale można na 
przykład poświęcić im nowo wybudowaną ulicę, 
na której znajdzie się tablica ze stosowną infor-
macją. Taka ulica będzie i pomnikiem, i rzeczą 
społecznie użyteczną.

Kto dziś pamięta, że w Łowiczu przez 140 
lat żyli Żydzi? Co wiemy o Rosjanach, któ-

rych losy splatają się też z tym miastem? 
Niestety jesteśmy narodem, który niewiele 
wie o swojej historii. Co szybciej trafi do na-
szej świadomości? Szkoła imienia, na przy-
kład,  Bohaterów Września 1939 roku czy po-
mnik?

Pomniki czy chodniki? 

Wody w usta nabrali zwłaszcza ci po-
litycy, którzy kilka lat temu z krytyki 

Unii Europejskiej  uczynili sztandarowe hasło 
swojego programu. Dzisiaj ów temat jest dla 
nich przynajmniej niewygodny. Dlaczego? Bo 
Unia daje pieniądze, o których nikt nawet nie 
marzył. Województwo łódzkie może liczyć na 
wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 1006,38 mln euro, 
co wraz z wkładem własnym da 1282,34 mln 
euro. Taka suma wymaga rozsądnego zagospo-
darowania. W związku z tym w Łodzi odbyło 
się spotkanie, któremu przewodniczyła Helena 
Pietraszkiewicz, wojewoda łódzki. Podczas 
spotkania przedstawiony został wykaz tzw. pro-
jektów kluczowych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013. 

Na liście projektów znalazły się m.in. roz-
budowa Portu Lotniczego im. Władysława 

Reymonta w Łodzi czy renowacja zespołu daw-
nej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu. Dzięki 
funduszom z Unii Polska coraz bardziej przy-
pomina jeden z bogatych krajów Europy, a nie 
jak do tej pory jedno z biedniejszych państw, 
bliżej czy dalej rosyjskiej granicy.

Bogata ciotka Unia


CO W TRAWIE PISZCZY?
MARCIN WÓJCIK


UCHEM DO ŚCIANY
BEATA GRASZKA

dziennikarka Radia Victoria
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lowicz@goscniedzielny.pl
ŁOWICKI 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 kościelny

HISTORIA CZTERECH KOŚCIOŁÓW  
Wzmianka o parafii w Kocierzewie występuje 

już w dokumentach lokacyjnych wsi z 1345 r. Z te-
go też okresu pochodził pierwszy drewniany ko-
ściółek. W połowie XVI w. arcybiskup gnieźnieński 
Jan Łaski ufundował nowy kościół, który przetrwał 
blisko 200 lat. Znajdowały się w nim dwie kaplice; 
jedna poświęcona patronowi parafii św. Wawrzyń-
cowi, a druga Matce Boskiej ze Strudziany. Szcze-
gólnym kultem otaczano znajdujący się w kaplicy 
obraz Matki Boskiej. 

W XVIII w. stary kościół został zastąpiony no-
wym. Tym razem ufundował go prymas Teodor Po-
tocki. W ołtarzu głównym umieszczono krucyfiks, 
który przetrwał do dziś. Jednak kościół ten nie po-
służył długo parafianom, bo już pod koniec XVIII 
w. konieczny był gruntowny remont. W 1873 r. zo-
stał wybudowany nowy kościół. Po raz pierwszy 
była to świątynia murowana, która przetrwała do 
obecnych czasów. W roku 2001 proboszcz parafii 
ks. Jan Janik dokonał gruntownego remontu ele-
wacji kościoła, a w 2004 r. przeprowadził remont 
wewnątrz świątyni. Kościół w Kocierzewie wpisa-
ny jest do rejestru zabytków. 

Mówiąc o kościele parafialnym, nie można nie 
wspomnieć cmentarza, który również wpisuje się 
na listę zabytków sakralnych gminy Kocierzew Po-
łudniowy. Wyodrębniony został także cmentarz 
wojskowy.
OBECNIE PROBOSZCZEM parafii jest ks. Jan Janik, 
pomaga mu ks. dr Marek Kania.  

Zapraszamy na Msze św.
Msze św. w kościele św. Wawrzyńca w Kocierzewie 
  Niedziela: 8.00; 10.00; 12.00; 16.00. 
  Dni powszednie: 7.00; 7.30. 

Pierwsza połowa 
października to wyjątkowy 
czas dla parafii 
w Kocierzewie. Od niedzieli 
do niedzieli trwały tam 
misje święte. To nie tylko 
duchowe przeżycie 
dla wiernych, ale również 
wydarzenie historyczne 
dla całej parafii. 

Zofia Stańczyk jest 
przewodniczącą Gminnej 
Rady Kół Gospodyń Wiej-
skich w Kocierzewie Połu-
dniowym. Na co dzień zaj-
muje się domem i prowa-
dzi gospodarstwo rolne. 
Jako czołowa działaczka i 
współorganizatorka wielu 
imprez folklorystycznych 
zapraszana jest do tele-
wizji i udziela wywiadów 
dla prasy. Wspólnie z ko-
leżankami z Koła Gospo-
dyń  Wiejskich jest wszę-
dzie tam, gdzie pokazy-
wane są tradycje ludo-
we, bo, jak niektórzy 
mówią, łowicki folklor 
narodził się właśnie 
w Kocierzewie. – Na-
leży pamiętać, że nie 
byłoby tradycji bez Ko-
ścioła – mówi Zo-
fia Stańczyk. 
– To czym 

teraz się chlubimy, rodzi-
ło się kiedyś przy parafii 
– kontynuuje. Podobnego 
zdania jest Danuta Blus. 
Poszczególne święta mają 
specyficzną, bo naszą ko-
cierzewską oprawę – mó-
wi D. Blus. 

Również o parafii, ale 
z innej strony, opowiada 
niegdyś czołowy działacz 
gminny pan Franciszek Bu-
czek. – W latach komu-
ny byłem prezesem „Soli-
darności” w Kocierzewie. 
Zawsze mogliśmy liczyć 
na pracujących tutaj księ-
ży – opowiada F. Buczek. 
– Raz nawet udostępnili 
nam kościół na spotkanie, 
a jak wróciłem z pogrzebu 
księdza Popiełuszki, wy-
szedłem z inicjatywą spe-
cjalnej Mszy św. w intencji 
Ojczyzny i dzięki zaanga-
żowaniu tutejszych kapła-
nów Msza się odbyła, a lu-
dzi było co niemiara. 

Franciszek Buczek jest 
autorem książki 

„Parafia Kocierzew – Mo-
ja mała ojczyzna”, wyda-
nej własnym sumptem 
wiosną tego roku. Autor 
pisze o dziejach parafii i 
wsi. – Napisałem tę książ-
kę, kiedy leżałem chory 
w łóżku. Tytuł odzwier-
ciedla moje przywiązanie 
do wioski i do parafii. Tu-
taj jest moja mała ojczy-
zna, tutaj się urodziłem, 
wychowałem dzieci, pro-
wadziłem gospodarstwo i 
zawsze tutaj powracałem, 
choć miałem możliwości, 
by gdzie indziej mieszkać, 
co innego w życiu robić – 
mówi F. Buczek. Jak pod-
kreślają Zofia Stańczyk i 
Franciszek Buczek, para-
fianie z Kocierzewa to wy-
jątkowo solidarna społecz-
ność. Wraz z solidarnością 
w parze idzie pracowitość, 
uczciwość oraz przywiąza-
nie do tradycji i Kościoła. 
W cenie jest zwłaszcza ta 
ostatnia cecha przekazy-
wana z pokolenia na po-
kolenie.  JS 
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Książka Franciszka Buczka  
została napisana w dowód 
wdzięczności wobec Boga 
i mieszkańców Kocierzewa

dzie tam, gdzie pokazy-
wane są tradycje ludo-
we, bo, jak niektórzy 
mówią, łowicki folklor 
narodził się właśnie 
w Kocierzewie. – Na-
leży pamiętać, że nie 
byłoby tradycji bez Ko-
ścioła – mówi Zo-
fia Stańczyk. 
– To czym 

autorem książki 

Kościół pw. św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 
w Kocierzewie

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika w Kocierzewie 

Moja mała ojczyzna


