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Około 200 osób  
z Ruchu Światło–
Życie przyjechało 
w zeszłą niedzielę 
do seminarium 
w Łowiczu, aby wziąć 
udział w spotkaniu 
opłatkowym.

B yły jasełka, wystawione przez 
młodzież z Gimnazjum im. 

Józefa Piłsudskiego w Szymanowie, 
i Msza św., której przewodniczył 
ks. Grzegorz Gołąb, moderator 
diecezjalny Ruchu Światło–Życie. 
– Jasełka zostały przygotowane 
na podstawie książki „Cień Ojca” – 
mówi siostra Adrianna, katechetka 
z Szymanowa. – Zaczęliśmy próby 
po 11 listopada. Nie było łatwo. Kilka 
osób miało naprawdę długie teksty, 
zwłaszcza Józef i Maryja, co w innych 
scenariuszach raczej się nie zdarza, 
bo Maryja z Józefem albo nic nie mó-
wią, albo mówią niewiele – tłumaczy 
zakonnica.

W homilii ks. G. Gołąb nawiązał 
do chrztu Jezusa. – Słyszymy w Ewan-
gelii, że Duch Święty przychodzi 
na Jezusa w postaci cielesnej, „niby 
gołębica”. Głęboką symbolikę gołębia 
spotykamy w księdze Pieśni nad pie-
śniami. Jego gruchanie to znak miło-
ści, pragnienie spotkania. Bóg niczym 
ten gołąb grucha, śpiewa i domaga się 

odpowiedzi od człowieka. Bóg mówi: 
„Ty jesteś mój syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie” – podkreślał.

Na zakończenie Mszy św. ks. Ro-
man Sękalski przypomniał o rekolek-
cjach oazowych, które mają się odbyć 
na południu Polski w ferie zimowe. 
Natomiast już po Eucharystii wszyscy 
przełamali się opłatkiem. dk

Zima (nie) zaskoczyła

O bfite opady śniegu sparaliżowały 
ruch komunikacyjny w regionie. 

Spóźnione pociągi i autobusy, niena-
dążające piaskarki i nieodśnieżone 
chodniki dla pieszych wpisały się 
w scenerię zimy, która – jak co roku – 
zaskoczyła drogowców i PKP. Pociągi 
na trasie Warszawa–Łowicz–Kutno 
mają nawet godzinne opóźnienia. 
Najgorzej kursują Koleje Mazowieckie, 
którymi sporo osób dojeżdża do pra-
cy w stolicy. W fatalnej sytuacji są też 
mieszkańcy małych miejscowości, 
przez które nie przebiegają ważne cią-
gi komunikacyjne. Narzekają również 
ci, którzy poruszają się po drogach 
osiedlowych.

Ale nie zapominajmy, że zima ma 
także drugie oblicze. Niejeden obco-
krajowiec zazdrości nam, że w ciągu 
12 miesięcy mamy wiosnę, lato, jesień 
i zimę, w najprawdziwszym wydaniu.
 js

Łowicz. Zima nie zaskoczyła Henryka Szwarockiego, bo – jak mówi – zimą trzeba się spodziewać 
zimy
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10 stycznia do Łowicza zjechali członkowie Ruchu Światło–Życie.  
Na zdjęciu wspólnota z parafii św. Stanisława w Skierniewicach

Z ima pustoszy nasze 
portfele, bo kto 

nie chce marznąć 
w mieszkaniu, musi się 
liczyć z wysokimi 
opłatami za ciepłe 
kaloryfery. Jak 
więc zaoszczędzić 
na ogrzewaniu, kiedy 
za oknem biało?  
O tym na str. VI i VII.
W numerze także 
rozmowa z ks. Piotrem 
Karpińskim, 
sekretarzem 
i kapelanem biskupa 
łowickiego. Nie mówi 
on jednak o swojej 
pracy, ale o studiach 
na Akademii 
Ekonomicznej, 
doktoracie z filozofii, 
nielogicznych kazaniach 
i sukienkach  
dla Matki Boskiej 
Częstochowskiej  
(str. IV).

Opłatek oazy i Domowego Kościoła

Gołębie gruchanie
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Bp Andrzej F.  
Dziuba

Prawda Trzech Króli, 
prawda Mędrców 

ze Wschodu jest wpisana 
w Kościół obok prawdy 

Bożego Narodzenia, 
które każe nam przyjąć 
historyczne narodzenie 

Dziecięcia w Betlejem. 
W prawdę przyjęcia 

Chrystusa do serca. (...) 
W tej tajemnicy wiary 
nie jest najważniejszy 

intelekt. 
Nie są najważniejsze 

jakiekolwiek zdolności, 
które posiadamy. 

Najważniejsza 
jest odpowiedź 

serca. Najważniejsza 
jest radość, jaka 

wypływa ze znalezienia. 
Jaka długa była droga 

Mędrców od objawienia 
im prawdy o Dziecięciu 

do spotkania tego 
Dziecięcia! A potem 

do wzięcia prawdy o tym 
Dziecięciu. U nas także 
może często jest długa 

droga podążania 
do spotkania Dziecięcia 

z Betlejem. (...) Może 
czasem przypadkowe 

znaki, może swoista 
gwiazda, którą był 

przypadkowy człowiek, 
a może otwartość 

na piękno architektury 
czy sztuki skróciła nam 

drogę do spotkania 
z Dzieciątkiem Jezus. 
(...) Czasem Betlejem 

jest proste, zwyczajne. 
Jest tak oczywiste, 
że wystarczy tylko 

serce wiary, a wówczas 
poczujemy się dobrze 

razem z tymi wszystkimi, 
którzy otaczają 

betlejemski żłóbek.

 fragment homilii  podczas wieczornej 
Eucharystii w katedrze łowickiej  

w uroczystość Objawienia Pańskiego

Nauczycielski opłatek

Łowicz. Jak zwykle, aula Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
była miejscem spotkania opłatko-
wego biskupa łowickiego Andrzeja 
F. Dziuby z dyrektorami, nauczy-
cielami, kuratorami i innymi 
pracownikami oświaty z terenu 
naszej diecezji. Doroczne spotka-
nie odbyło się we wtorek 5 stycz-
nia. Zgodnie z przyjętym od lat 

harmonogramem, w pierwszej 
części zebrani obejrzeli jasełka. 
Co roku wystawiają je uczniowie 
z innej szkoły. Teraz nadeszła kolej 
na Szkołę Podstawową i Gimna-
zjum z Witoni. W przedstawieniu 
uczestniczyło kilkanaścioro mło-
dych aktorów, wspierał ich także 
kilkunastoosobowy chórek.  
 bof

W tym roku jasełka przedstawiła młodzież z Witoni

Baseny bliżej
Kutno. Zarząd Województwa 
Łódzkiego zmienił uchwałę w spra-
wie projektów dofinansowania 
w ramach konkursu Infrastruktu-
ra Turystyczno-Rekreacyjna Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2007–13. W nowej wersji zarząd 
na zadanie „Rozbudowa basebal-
lowego kompleksu turystyczno- 

-rekreacyjno-sportowego w Kutnie 
– budowa aquaparku” przeznaczył 
prawie 10 mln zł. – Cieszę się – 
mówi Zbigniew Burzyński, pre-
zydent miasta – że podjęte przez 
nas działania znalazły uznanie 
w oczach marszałka województwa 
i jego współpracowników i dopro-
wadziły do pozytywnego finału. 
 jar

Zwycięstwo i nobilitacja
Powiat sochaczewski. 
W tym roku powiat 
uzyskał zaszczytne 
miano Stolicy Kul-
turalnej Mazowsza. 
We wrześniu ubie-
głego roku Wydział 
Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Sta-
rostwa Powiatowego w 
Sochaczewie opracował 
szczegółowy projekt wraz 
z kalendarzem imprez 
kulturalnych, zgłosił go 
do konkursu, ogłoszone-
go przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego 
Adama Struzika, i został 

laureatem. Warto dodać, 
że o miano Stolicy Kul-

turalnej Mazowsza 
2010 walczyło kilka 
powiatów (nowodwor-
ski, miński, kozienic-
ki, lipski, siedlecki i 

sochaczewski) z terenu 
Mazowsza. Zwycięzca, 

oprócz zaszczytnego 
tytułu i symbolicznych 
kluczy, otrzyma także 
dofinansowanie w wyso-
kości 200 tys. zł. Środki 
te zostaną przekazane 
podmiotom wskazanym 
przez Starostwo Powiato-
we w Sochaczewie.  nap

Twórcze 
gospodynie
Łęczyca. Tradycyjnie już 6 stycz-
nia, w uroczystość Objawienia 
Pańskiego, Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Łęczyckiej zorganizowało 
w Domu Kultury w Łęczycy VIII 
Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Gospodyń. W programie zna-
lazły się m.in.: widowisko „Pępek” 
w wykonaniu zespołu śpiewacze-
go „Świniczanki”, występ dziecię-
cego zespołu folklorystycznego 
„Marysie i Jaśki” z Łęczyckiego. 
Przybyli do Domu Kultury, poza 
występami, mogli także podzi-
wiać wystawę starych bombek 
i ręcznie wykonanych ozdób cho-
inkowych. Nad całością przedsię-
wzięcia czuwała Maria Cieślak. 
 sa

W Domu Kultury w Łęczycy 
wystąpił m.in. zespół 
śpiewaczy „Świniczanki”  
z kapelą ludową

Wiele 
imprez, które 
zaplanowano 
na terenie 
powiatu w roku 
2010, będzie 
związanych  
z Fryderykiem 
Chopinem

Bo
h

d
an

 F
u

d
ał

a

ja
n

u
sz

 ja
n

ko
W

sk
i

ag
n

ie
sz

ka
 n

ap
ió

rk
o

W
sk

a

Hej, kolęda!
Domaniewice. Gminny Ośro-
dek Kultury zaprasza na dorocz-
ny Przegląd Kolęd. Koncert 
finałowy będzie miał miejsce na 
terenie GOK w niedzielę 17 stycznia  
o godz. 15. Wystąpią młodzież  
i dzieci z trzech powiatów: łowickie-
go, skierniewickiego i zgierskiego. 
Patronem prasowym przeglądu jest 
„Gość Niedzielny”. js
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Nowi kanonicy

Służba w mantolecie

Noszą fioletowe 
peleryny i rokietę, 
czyli komżę 
z podbiciem 
fioletowym, 
ale nie są biskupami. 
O kim mowa?

T uż przed świętami Bożego 
Narodzenia bp Andrzej 
F. Dziuba mianował no-

wych kanoników, których na-
zwiska przedstawiamy poniżej. 
W diecezji łowickiej istnieją 
trzy kapituły: katedralna przy 
katedrze w Łowiczu, archiko-
legiacka przy kościele w Tumie 
oraz kolegiacka przy kościele 
NSPJ w Skierniewicach. Każda 
składa się z kanoników rzeczy-
wistych i honorowych i każda 
ma własny statut. Na czele kapi-
tuły stoi prepozyt. Dla kapituły 
katedralnej w Łowiczu jest nim 
ks. Mieczysław Iwanicki, dla 
łęczyckiej – ks. Franciszek 
Śliwonik, a dla skierniewickiej – 
ks. Mirosław Nowosielski.

Dzisiaj znaczenie kapituł 
na świecie jest bardzo zróżni-
cowane, w zależności od kraju 
czy diecezji. W niektórych die-
cezjach w Niemczech i Szwajcarii 

to kapituły wybierają biskupa, 
ale są także takie, w których kapi-
tuł nie ma wcale. Tak jest na przy-
kład w diecezjach gliwickiej 
czy opolskiej. Zdarzają się przy-
padki, że kapituły mają jakieś 
tradycyjne przywileje, co wynika 
z uwarunkowań historycznych, 
ale nie z prawa powszechnego. 
Ogólnie rzecz biorąc, współcze-
sne znaczenie kapituł związane 
jest bardziej z liturgią niż z pra-
wem decydowania, jednak dla 
biskupa diecezjalnego mogą mieć 
charakter doradczy.

Kanonicy gromadzą się pod-
czas uroczystości w katedrze i za-
siadają w stallach. Na przykład 
do katedry w Łowiczu kapituły 
przybywają 11 listopada na pro-
cesję i Mszę św. ku czci patronki 
diecezji – św. Wiktorii. Dawniej 
ich członkowie byli zobowiązani 
do wspólnego brewiarza, obecnie 
kapituły mają raczej charakter 
honorowy.

Kapituła jest organem kole-
gialnym, złożonym z duchownych. 
Stąd prawdopodobnie słowo kole-
giata. Różne są rodzaje kapituł. 
Obok zakonnej czy kolegiackiej, 
najczęściej mamy do czynienia 
z katedralną. Kapituła katedral-
na to kolegium kanoników przy 
kościele biskupim, czyli katedrze. 
 dk

Godności i przywileje nadane kapłanom 
przez biskupa łowickiego,  
ogłoszone 23 grudnia 2009 r.

Do Katedralnej Kapituły Łowickiej zostali włączeni:
jako kanonicy rzeczywiści: ks. adam Bednarczyk – proboszcz parafii 
pw. MBp w Żyrardowie, dziekan miejscowego dekanatu; ks. prał. 
andrzej józwowicz – radca nuncjatury apostolskiej w iranie; 
ks. Bogumił karp – ekonom diecezjalny.
jako kanonicy honorowi: ks. jerzy dzięgielewski – senior w dks 
w sochaczewie; ks. Wiesław Frelek – proboszcz parafii pw. MBnp 
w łowiczu; ks. jacek grzywacz – proboszcz parafii pw. św. Michała 
archanioła w chruślinie, dziekan dekanatu łowicz – Świętego 
ducha; ks. robert kwatek – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha 
w Białej rawskiej, dziekan miejscowego dekanatu; ks. piotr Żądło  
– proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w sochaczewie.
Do Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej zostali włączeni:
jako kanonicy rzeczywiści: ks. Tomasz Bojanowski – proboszcz 
parafii pw. WnMp w Lubochni, dziekan miejscowego dekanatu; 
ks. Mirosław czarnołęcki – proboszcz parafii pw. św. stanisława 
w kutnie; ks. stanisław dujka – proboszcz parafii pw. św. józefa 
oblubieńca nMp w sannikach, dziekan miejscowego dekanatu; 
ks. andrzej kapaon – proboszcz parafii pw. św. Barbary w głownie; 
ks. józef rudzki – proboszcz parafii pw. narodzenia nMp 
w Młodzieszynie.
jako kanonicy honorowi: ks. henryk gronkiewicz – proboszcz 
parafii pw. św. Marcina w chojnacie; ks. stanisław pawlina – 
proboszcz parafii pw. nMp jasnogórskiej w stachlewie; ks. zdzisław 
prus – proboszcz parafii pw. MB anielskiej w korabiewicach; 
ks. józef staszewski – proboszcz parafii pw. św. józefa robotnika 
w sochaczewie, dziekan dekanatu sochaczew – św. Wawrzyńca.
Do Kolegiackiej Kapituły Skierniewickiej zostali włączeni:
jako kanonicy honorowi: ks. henryk krzeszowski – proboszcz 
parafii pw. św. stanisława w grabowie; ks. dariusz kuźmiński  
– wicerektor Wsd w łowiczu.
Odznaczeni przywilejem noszenia rokiety i mantoletu koloru 
czarnego: ks. Mieczysław głowacki – proboszcz parafii pw.  
św. Michała archanioła w głuchowie; ks. paweł górniak – senior, 
zamieszkały na terenie parafii pw. św. jakuba apostoła w zdunach; 
ks. józef paciorek – proboszcz parafii pw. św. Macieja apostoła i św. 
Małgorzaty w Bednarach; ks. ryszard szmołda – proboszcz parafii 
pw. św. stanisława kostki w Trębkach; ks. Franciszek urbaniak 
– proboszcz parafii pw. znalezienia krzyża Świętego w Lipcach 
reymontowskich; ks. jan Widera – proboszcz parafii pw. narodzenia 
nMp i św. józefa w Bielawach; ks. ireneusz Wojciechowski – 
proboszcz parafii pw. nMp królowej polski w kurzeszynie.
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Kanonicy uczestniczą w najważniejszych uroczystościach 
diecezjalnych, jak choćby w procesji ku czci św. Wiktorii,  
patronki diecezji łowickiej
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Pasje księży

Kto pyta, ten błądzi
Duchowo 
i intelektualnie 
najbliżsi mu są  
Sokrates i Leszek 
Kołakowski, 
choć na ambonie 
najczęściej cytuje 
Lévinasa i Tischnera. 
Z księdzem filozofem 
Piotrem Karpińskim 
rozmawia  
Marcin Wójcik.

Ks. Piotr Karpiński: – Na począt-
ku chcę zaprotestować, bo nie 
jestem filozofem w naukowym 
rozumieniu. Jestem raczej człowie-
kiem, dla którego filozofia stała się 
pasją i stylem życia.

Marcin Wójcik: Ile Piotruś miał 
lat, kiedy zaczął interesować się 
filozofią?

– To już raczej był Piotr. Cho-
ciaż...? W szkole podstawowej 
pisałem wypracowania do szufla-
dy. Raz napisałem tekst, w którym 
postawiłem pytanie: czy żeby się 
z kimś przyjaźnić, trzeba mieć 
wsp ólne za interesow a n ia? 
Ale to czasy szkoły podstawowej 
i wtedy na pewno nie myślałem 
o filozofii, a przynajmniej nie na-
zywałem tak tego.

Filozoficzne przebudzenie 
nastąpiło w liceum, a przebu-
dziły mnie – o dziwo! – „Treny” 
Kochanowskiego. To, co napisał, 
nie mogło się zrodzić wyłącznie 
ze smutku po śmierci córki. Tam 
był ukazany kryzys, który dotknął 
sfery światopoglądowej.

Ale po maturze nie wybrałeś filo-
zofii jako kierunku studiów.

– Zupełnie nie brałem tego 
pod uwagę. Myślałem o medycy-
nie, a konkretnie o psychiatrii, 
bo interesowało mnie wnętrze 
człowieka. Brałem też pod uwa-
gę sinologię na warszawskiej 
orientalistyce. Ostatecznie wy-
brałem stosunki międzynarodo-
we na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie.

Czyli wybrałeś ekonomię, która 
nie ma nic wspólnego z filozo-
fią.

– I z tym się nie zgodzę. Przez 
pierwsze dwa lata wszyscy uczyli-
śmy się narzuconych przedmiotów, 
ale już na trzecim roku mogliśmy 
wybierać to, co nas interesowało. 
Większość koleżanek i kolegów 
wybierała rachunkowość i finan-
se, a ja – filozofię polityczną albo 
przedmiot o wdzięcznej nazwie: 
„Anarchia, państwo, utopia”. Fi-
nanse międzynarodowe i rynki 
kapitałowe zupełnie mnie nie in-
teresowały. W tamtym czasie zaczą-
łem czytać Platona, Arystotelesa, 
„Wyznania” św. Augustyna. Wtedy 
też nawracałem się i odkrywałem 
swoje powołanie kapłańskie. Pełne 
studium filozofii odbyło się już w se-
minarium duchownym, po studiach 
ekonomicznych. W seminarium 
łowickim poznałem ks. Leszka 
Niewiadomskiego, wykładowcę 
antropologii filozoficznej. Napi-
sałem u niego pracę magisterską. 
Jest on jednym z wybitniejszych fi-
lozofów, jakich spotkałem. Do dziś 
spotykamy się i filozofujemy.

Na jaki temat jest Twoja praca 
doktorska?

– Tego nawet najstarsi górale 
nie wiedzą (śmiech). Tematem mo-
jego doktoratu jest antropolo-
gia kazań księdza Tischnera. 
Wyczytuję z nich koncep-
cję człowieka i komentuję 
za pomocą dzieł filozoficz-
nych. Momentem krytycz-
nym pracy jest postawienie 
pytania, po co kaznodziei 
antropologia na ambonie.

No właśnie, po co 
kaznodziei filo-
zofia człowie-
ka?

– Tischner powiedział: „Filozof 
szuka prawdy, ksiądz prawdę głosi”. 
Ja tam widzę jedną osobę. Kapłan 
ma osobiście spotkać Chrystusa 
i głosić go światu. Jeżeli go nie od-
kryje, to będzie politrukiem. Słu-
cham nieraz kazań, w których 
wszystko jest jasne i oczywiste 
– nauka Jezusa jest jasna, dogmat 
o Trójcy Świętej jest jasny, nie ma 
problemu, jest tak i tak, macie go-
tową instrukcję i proszę ją tylko 
wcielić w życie. Takie podejście 
jest straszne i nie do przyjęcia dla 
współczesnego człowieka. Niestety, 
preferuje je tzw. chrześcijaństwo 
tomistyczne, które uważa, że jedy-
ną prawdę bytu trzeba narzucić, 
a źródłem błędu jest filozofia współ-
czesna. Tischner stwierdził, że to-
mizm to zacna filozofia, ale mało 
przydatna w życiu. Powiedział też, 
że nie ma w dziejach filozofii tak 
przenikniętej duchem chrześcijań-
skim, jak właśnie filozofia współ-
czesna. Podpisuję się pod tym.

Filozofia współczesna jest mi po-
trzebna na ambonie, żeby pokazać, 
że nie wszystko jest jasne, żeby ra-
zem ze słuchaczem współmyśleć, 
współpytać. Często wychodzę 
od ludzkiego doświadczenia – miło-
ści, strachu, śmierci. Nieraz muszę 
przyznać się, że czegoś nie wiem, 

że nie ma łatwego rozwią-
zania. Tischner mówił 

o stawianiu pytań, 
o tym, że w żywio-

le prawdy można 
pobłądzić, prze-
wrotnie mówiąc 
– kto pyta, ten 

błądzi, ale to wę-
drówka w po-

szukiwaniu 

prawdy. Najgorzej, gdy ktoś stwier-
dzi, że prawdę już osiągnął. Nigdy 
w tym świecie nie posiądziemy ca-
łości prawdy. Możemy się do niej 
tylko pokornie zbliżać.

Czym dla Ciebie jest filozofia?
– Jest dla mnie stylem życia, 

sposobem patrzenia na świat, ro-
zumienia człowieka... Bo można 
zrobić doktorat z filozofii, a nie być 
filozofem. Odkąd zacząłem przyjaź-
nić się z filozofami, stawiać im róż-
ne pytania, nie potrafię inaczej spoj-
rzeć na rzeczywistość. Po pierwsze 
– w każdej sprawie szukam istoty 
rzeczy, po drugie – szukam w tym, 
co zmienne, tego, co niezmienne, 
a po trzecie – mam umysł krytycz-
ny. Krytycznie słucham np. kazań 
i denerwuje mnie, gdy kaznodzieja 
mówi: „Jak z powyższego wynika...”. 
A tam nic nie wynika.

Być filozofem to także nie być 
uprzedzonym, nie etykietować lu-
dzi, bo wówczas mamy do czynienia 
z ideologią, która nie ma nic wspól-
nego z Ewangelią. Ideolog, zanim 
cię wysłucha, najpierw zapyta, skąd 
jesteś, kogo reprezentujesz. Filozofa 
to zupełnie nie interesuje, on chce 
usłyszeć, co masz do powiedzenia, 
i znaleźć w tym ziarno prawdy. 
Chrystus nie był ideologiem i każ-
dy, kto robi z Ewangelii ideologię, 
zniekształca ją.

No i na koniec jeszcze jedna 
cecha filozofa: otóż, stawia on py-
tania nieraz niewygodne. Kiedyś 
na Jasnej Górze zapytałem moich 
kolegów, po co są te drogie sukienki 
dla Matki Boskiej Częstochowskiej, 
jakie jest ich teologiczne czy choćby 
zdroworozsądkowe uzasadnienie. 
Bogaci ludzie prześcigają się, kto 
ufunduje droższą, kto da więcej 
od Kulczyka. Moi koledzy obu-
rzyli się, że postawiłem takie py-
tanie, ale żaden z nich nie potrafił 
mi udzielić odpowiedzi. Stawiając 
pytania, wyruszam w podróż, 
nie wiedząc, dokąd mnie ona do-
prowadzi. Ale ta podróż jest fascy-
nująca.� •

Ks. P. Karpiński: – Filozofia jest 
dla mnie stylem życia, sposobem 
patrzenia na świat, rozumienia 
człowieka M
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Koncert z wysokiej półki

Mariańskie Betlejem
Kolędy i pieśni 
maryjne, zaśpiewane 
przez znakomitych 
artystów, przeplatane 
refleksjami ks. Jana 
Twardowskiego, 
złożyły się 
na wyjątkowy 
koncert, jaki odbył się 
w parafii św. Michała 
Archanioła w Puszczy 
Mariańskiej.

O d XIII-wiecznej contige, 
pieśni maryjnej, napi-
sanej przez Alfonsa X 

Mądrego, króla Kastylii i Leónu, 
rozpoczął się koncert, który 
w świątyni zgromadził nie tylko 
parafian, ale i sporą grupę go-
ści. I nic w tym dziwnego, skoro 

wśród wykonawców znaleźli się 
Grażyna Mądroch, sopranistka, 
uczennica i pierwsza dyplomantka 
Bogny Sokorskiej, solistka Teatru 
Wielkiego Opery Bydgoskiej, od lat 
związana z Warszawską Operą 
Kameralną, oraz Piotr Kusiewicz, 
tenor, jeden z najwybitniejszych 
Polskich śpiewaków, występu-
jący na estradach oraz scenach 
operowych w Polsce i na świecie, 
mający w swoim repertuarze 
ponad 130 dzieł oratoryjnych, 
opery Haendla, Monteverdiego, 
a także dzieła Pendereckiego, 
Lutosławskiego, Kilara, Preisnera; 
odznaczony w 2008 r. krzyżem Pro 
Ecclesia et Pontifice przez papieża 
Benedykta  XVI.

Wśród wykonawców był też 
Cezary Morawski, aktor teatralny 
i telewizyjny, związany z Warszaw-
skim Teatrem Współczesnym i Po-
wszechnym. Szerszej publiczności 
znany między innymi z roli Karo-
la Wojtyły w filmie „Z dalekiego 

kraju” i seriali „Na dobre i na złe” 
oraz „M jak miłość”, gdzie zagrał 
Krzysztofa Zduńskiego, męża Ma-
rii. W jego interpretacji zebrani 
wysłuchali fragmentów rozwa-
żań bożonarodzeniowych ks. Jana 
Twardowskiego, pochodzących 
z dopiero co wydanej książki „Kilka 
myśli o Bożym Narodzeniu”, która 
w Puszczy Mariańskiej miała swoją 
premierę.

Podczas trwającego kilkadzie-
siąt minut koncertu, w którym 
większość repertuaru stanowiły 
kolędy i pieśni opowiadające o Bo-
żym Narodzeniu, nie zabrakło tak-
że osobistych wspomnień i refleksji 
artystów oraz księdza proboszcza 
Krzysztofa Wojcieszka.

– Ten koncert winien się naj-
pierw odbyć w Londynie, gdzie 
wcześniej pracowałem. Tam bowiem 
poznałem Piotra Kusiewicza, z któ-
rym uzgodniłem, że takie wydarze-
nie będzie miało miejsce. Powrót 
do Polski sprawił, że odbywa się 

ono w Puszczy Mariańskiej – wy-
jaśnił ks. proboszcz.

Na zakończenie koncertu ar-
tyści i wszyscy zebrani zaśpiewali 
wspólnie „Cichą noc” z podkładem 
muzycznym, w którym śpiewał 
Krzysztof Kiljański wraz z Kayah.

– Jestem zauroczona tym, 
co usłyszałam – powiedziała 
po koncercie Aneta Astrabas. – 
Było to jednocześnie wielkie wy-
darzenie artystyczne i duchowe. 
Wiele usłyszanych treści udało 
mi się odnieść do siebie, dlatego 
będę do nich powracać.

Równie zadowolona i poruszo-
na była pani Leokadia ze Skier-
niewic. – Połączenie wyjątkowo 
pięknego śpiewu z tekstami księ-
dza Twardowskiego, który potrafi 
nazywać trudne rzeczy po imieniu, 
wytworzyło wyjątkową atmosfe-
rę i dostarczyło wielu wzruszeń 
– wyznała. Wszyscy wychodzący 
z kościoła mieli nadzieję, że nie było 
to wydarzenie jednorazowe. nap

Na zakończenie koncertu, który odbył się 10 stycznia, artyści  
i wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali „Cichą noc”Śpiew Grażyny Mądroch i Piotra Kusiewicza zachwycił zebranych
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W naszym klimacie 
i w sytuacji, gdy 
w miastach lu-
dzie w większości 

mieszkają w blokach, zimą cie-
pło staje się gorącym tematem. 
Dosłownie i w przenośni.

Dla tej większości mieszkańców 
ciepło dostarczają przedsiębior-
stwa ciepłownicze. To od ich kon-
dycji zależy, czy w zimę będzie się 
można ogrzać przy kaloryferze.

miejskie czy zewnętrzne?
Jednym z kryteriów podzia-

łu owych przedsiębiorstw może 
być właściciel. W przeważającej 
części naszych miast są to spół-
ki z większościowym, a nawet 
100-procentow ym kapitałem 
miasta. Tak jest np. w Skiernie-
wicach, Łęczycy, Sochaczewie. 

Ale w Kutnie zapadła decyzja, żeby 
miejskie ciepło oddać w obce ręce. 
Jednym z ważniejszych czynników 
decydujących o tym, czy dopuścić 
kapitał z zewnątrz, jest stan ko-
tłowni sieci przesyłowych. W Łę-
czycy od dawna systematycznie 
modernizuje się infrastrukturę 
ciepłowniczą. – Obecnie kotłow-
nie i sieci przesyłowe mamy w 100 
proc. zmodernizowane. Powinno 
to wystarczyć na kilkadziesiąt lat 
– zaznacza Marek Stasiak, prezes 
PEC w Łęczycy.

W Kutnie system ciepłowni-
czy wymagał potężnych nakładów 
finansowych. Na tyle dużych, 
że miasto z trudem by je udźwi-
gnęło samo. – W marcu ub.r. pod-
pisano umowę sprzedaży udziałów 
pomiędzy miastem Kutno a Ener-
getyką Cieplną Opolszczyzny SA. 
Miasto za ponad 28 mln zł sprze-
dało 85 proc. udziałów w Przed-
siębiorstwie Energetyki Ciepl-
nej. Pozostałe 15 proc. udziałów 

zostanie nieodpłatnie przekazane 
pracownikom PEC w Kutnie. In-
westor wyraził zainteresowanie 
zakupem udziałów od pracowni-
ków. Zgodnie z umową, ECO SA 
zobowiązała się w latach 2009–2013 
do poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych na kwotę nie mniejszą niż 
15 mln 150 tys. zł na modernizację 
kutnowskiej ciepłowni – wyjaśnia 
Michał Adamski z biura prasowe-
go tutejszego Urzędu Miejskiego.

– Prywatyzacja kutnowskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej była konieczna ze względu 
na potrzeby modernizacyjne całego 
systemu ciepłowniczego w mieście. 
Z powodu bardzo dużych kosztów 
tego zadania zdecydowaliśmy się 
na sprzedaż udziałów miasta 
w spółce na rzecz inwestora bran-
żowego z dużym doświadczeniem 
w energetyce cieplnej. Na pewno 
jest to potężny zastrzyk finanso-
wy – twierdzi prezydent miasta 
Zbigniew Burzyński.

Olej? Gaz?
Struktura kapitału nie ma 

najmniejszego wpływu na ceny 
energii sprzedawanej przez przed-
siębiorstwa. – Każda podwyżka 
musi być zgłaszana do Urzędu 
Regulacji Energetyki. Oni duszą 
ceny jak mogą, ścinają wszystkie 
– ich zdaniem – zbędne kosz-
ty – mówi jeden z pracowników 
branży.

Podstawowym składnikiem 
kosztów ciepła jest paliwo. Stanowi 
ono od 40 do nawet 75 proc. całej 
ceny energii. Najtańszy jest miał. 
Gaz, wprawdzie droższy, nie zatru-
wa w takim stopniu środowiska. Jed-
nak ma istotną wadę: nikt nie wie, 
czy z dnia na dzień sąsiad zza miedzy 
nie zakręci kurka. Z kolei za używa-
nie węgla prawdopodobnie trzeba 
będzie dopłacać opłaty za rzekomy 
(wystarczy wyjrzeć przez okno) jego 
wpływ na ocieplenie klimatu.

Tak naprawdę – jak twierdzą 
ciepłownicy – ceny energii będą 
w miarę stabilne do końca 2012 r. 
A potem? Kto wierzy wróżce, może 
u niej szukać odpowiedzi.

Kolejnym ważnym czynnikiem 
kosztów ciepła jest cena prądu 
elektrycznego, którego ogromne 

Nasze drogie ciep ło
Ciepłownictwo. Gdy za oknem minus 10, gorący kaloryfer 
to szczyt marzeń. Korzystających z energii wytwarzanej przez 
ciepłownie często mrozi dopiero, gdy czytają rachunki.

tekst
Bohdan Fudała

bfudala@goscniedzielny.pl
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ilości zużywają piece i wszelkiego 
rodzaju pompy. Ze swoich zasobów 
przedsiębiorstwa muszą wykroić 
jeszcze pieniądze na wspomniane 
remonty.

– Przy naszym budżecie, prze-
kraczającym 20 mln zł, na remonty 
wydajemy przeciętnie 2,5–3 mln zł 
– mówi Mariusz Dziuda, dyrektor 
ds. technicznych spółki Energetyka 
Cieplna, ogrzewającej Skierniewi-
ce. – Była w branży nadzieja na fun-
dusze unijne na modernizacje sieci. 

Z powodów nadmiernej biurokracji 
te pieniądze nie mogą się „przedo-
stać na dół”. W całym wojewódz-
twie łódzkim na ciepłownictwo 
wydano z unijnych dotacji… 2,5 
mln euro.

Nie ma jak szczelne okno
Ceny ciepła sprzedawanego 

przez ciepłownie nieustannie, choć 
powoli, rosną. Aby przyhamować 
nieco ten wzrost, administratorzy 
domów szukają wszelkich możli-
wych sposobów. Przede wszystkim 
ocieplają budynki.

– Wspólnota mieszkaniowa, 
w której mieszkam, zabrała się 
za termomodernizację i wymia-
nę okien na szczelne – mówi 
Daniel Wachowski z Sochacze-
wa. – I, jak widzę, dzieje się tak 
w większości wspólnot. W efek-
cie opłaty za ogrzewanie u nas 
nie wzrosł y, a nawet lekko 
spadły.

Politykę systematycznego do-
cieplania domów prowadzą m.in. 
w największej kutnowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pionier”. 
– Termomodernizacja w spół-
dzielni prowadzona jest od 2000 
roku. Jej celem głównym jest ob-
niżenie kosztów ogrzewania, jak 
również osiągnięcie efektów do-
datkowych, takich jak: podnie-
sienie komfortu użytkowania, 
ochrona środowiska, ułatwie-
nie obsługi oraz konserwacji 
urządzeń i instalacji – wylicza 
Krzysztof Matusiak, zastępca 
prezesa ds. technicznych.

Do końca 2009 r. spółdzielnia 
ociepliła 164 budynki. Skutek 
jest widoczny gołym okiem. – 
Ilość ciepła pobieranego obecnie 
jest niższa od tej z 2000 r. o prawie 
34,5 proc. – wyjaśnia prezes.

Mimo że w ciągu dekady ceny 
ciepła wielokrotnie wzrastały, to – 
dzięki znacznemu zmniejszeniu za-
potrzebowania na energię – koszty 
pozostały praktycznie na tym sa-
mym poziomie. Zarząd spółdzielni 
zamierza iść dalej, wykorzystując 
najnowsze technologie.

– RSM „Pionier” w roku minio-
nym rozpoczęła montaż instalacji 
solarnych, a pierwsze kolektory 
słoneczne zainstalowano na trzech 
budynkach. Ocenia się, że przy-
niesie to oszczędności kosztów 
podgrzania ciepłej wody w wyso-
kości 40 proc. w stosunku rocznym 
– szacuje prezes Matusiak.

Ciepło kosztuje
To wszystko, o czym piszemy 

powyżej, to jedna strona medalu. 
I zakłady ciepłownicze, i spółdziel-
nie czy wspólnoty mieszkaniowe 
robią wiele, żeby ograniczyć koszty 
ogrzewania. Ale dla przeciętnego 

mieszkańca stanowią one spory 
wydatek.

– Mieszkamy w dwie osoby 
w mieszkaniu o powierzchni ponad 
60 mkw. – wylicza Bożena Godlew-
ska ze Skierniewic. – Za ogrzewa-
nie płacimy miesięcznie ponad 100 
zł zaliczki. Zużywamy średnio od 3 
do 4 m sześc. ciepłej wody, po oko-
ło 25 zł za metr. Na koniec sezonu 
zawsze musimy jeszcze dopłacić 
przynajmniej 700 zł wyrówna-
nia. Wychodzi więc prawie 300 zł 
miesięcznie za ogrzewanie i ciepłą 
wodę.

Właścicielom domów jedno-
rodzinnych wcale nie jest łatwiej. 
Joanna Sokołowska z tych samych 
Skierniewic na ogrzanie gazem 
100-metrowego domu i podgrza-
nie wody wydaje zimą 350–400 zł 
miesięcznie.

Niestety, kto nie chce marznąć, 
musi być przygotowany na wydatki.
� •

Nasze drogie ciep ło

Gdzieniegdzie jeszcze działają kotłownie węglowe, które bardziej 
trują, ale są tańsze 
Z lewej: Większość bloków w kutnowskiej spółdzielni została 
docieplona, przy okazji zyskując na estetyce

Joanna Sokołowska samodzielnie ogrzewa dom, co wymaga  
nie tylko pieniędzy, lecz i troski o urządzenia grzewcze Bożena Godlewska przegląda rachunki za ciepło z niepokojem
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Nasi wielcy – cotygodniowy cykl „Gościa”

Gorliwy apostata

Wymienienie 
zgromadzeń,  
które założył  
bł. Honorat 
Koźmiński, 
świetnie nadaje się 
do testów i olimpiad 
religijnych. Jego zaś 
życie, służba Bogu, 
ludziom i ojczyźnie 
nie tylko zachwyca, 
ale i przemienia.

W  naszym cyklu nie może za-
braknąć bł. ojca Honorata 

Koźmińskiego, którego przy po-
woływaniu diecezji jako patrona 
wskazał Ojciec Święty Jan Paweł  II. 
Decyzja ta zaskoczyła pierwszego 
jej ordynariusza bp. Alojzego 
Orszulika, który przyznaje, że oba-
wiał się, iż o. Honorat nie będzie po-
stacią przemawiającą do młodych 
ludzi. A jednak. Sługa konfesjona-
łu, kierownik duchowy i założy-
ciel 26 zgromadzeń, z których 16 
działa do dziś, pociąga wszystkich. 
Fakt, że wielu młodych ludzi prosi 
bł. Honorata o pomoc w wyborze 
drogi życiowej, w trudnościach 
związanych z wiarą, przeko-
nuje, że jego pragnienie bycia 
świętym fascynuje młodzież. 
W tym miejscu warto dodać, 
że 16 października 2008 r. rów-
nież Senat RP uznał bł. Honorata 
Koźmińskiego za wzór godny 
naśladowania.

Droga do radykalizmu
Wacław Koźmiński uro-

dził się w 1829 r. w Białej 
Podlaskiej w rodzinie inte-
ligenckiej. Wykształcenie 
podstawowe otrzymał w ro-
dzinnym mieście, średnie – 
w Płocku, a wyższe – w Szkole 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Pomimo pobożności rodziny, 
on sam wyparł się Boga i stracił 
wiarę. – Nie tylko się wyparł, 

ale i innych od Boga odciągał – 
mówi o. Jan Jurczak OFMCap 
z Nowego Miasta. – Był tak pewny 
swojej niewiary, że mawiał, iż jeśli 
kiedyś ktoś spotka go w kościele, 
będzie mógł mu napluć w twarz – 
dodaje o. Jan.

W 1846 roku, pod zarzutem 
przynależności do spisku, Honorat 
(wówczas jeszcze Wacław) zostaje 
osadzony w Cytadeli Warszawskiej. 
Ocierając się o śmierć, przeżywa 
nawrócenie, po którym w 1848 r. 
wstępuje do zakonu kapucynów. 
W 1852 r. otrzymuje święcenia 

kapłańskie. Po upadku powstania 
styczniowego kapucynów war-
szawskich deportowano z War-
szawy do Zakroczymia nad Wi-
słą, gdzie pozostawali więźniami 
we własnym klasztorze. Pomimo 
aresztu, o. Koźmiński nie rezygnu-
je ze swojej działalności duszpa-
sterskiej i patriotycznej. Nie mogąc 
opuszczać klasztoru i mając zakaz 
głoszenia kazań, posługuje przez 
konfesjonał, który zawsze jest ob-
legany. Zakłada 26 zgromadzeń 
zakonnych, ukrytych przed świa-
tem i rządem zaborczym, opartych 
na III Regule św. Franciszka. Bez-
habitowi zakonnicy i zakonnice 
idą w świat głosić Dobrą Nowinę 

w miastach, wsiach, zakładach 
rzemieślniczych, szpitalach, 
przytułkach, chowając głęboko 
w sercu tajemnicę przynależ-
ności do wielkiej rodziny fran-
ciszkańskiej, której duchowym 
ojcem był o. Koźmiński. Ostat-

nie 25 lat życia Honorat spędził 
w Nowym Mieście nad Pilicą, po-
święcając się modlitwie i kontem-

placji. Zmarł 
16 grudnia  
1916 r., wyczer-
pany choro-
bami i pracą. 
16 paździer-
nika 1988 r. 
papież Jan 
Paweł II zali-
czył go w po-
czet błogo-
sławionych.

Skuteczny z maryją
Największą wiedzę o patronie 

diecezji mają mieszkańcy Nowego 
Miasta i osoby związane z zakona-
mi założonymi przez o. Koźmiń-
skiego. Oni też w bł. Honoracie 
widzą skutecznego orędownika. – 
Ostatnio coraz więcej ludzi z mojego 
otoczenia przeżywa kryzys wiary 
– wyznaje s. Judyta Kowalska, ho-
noratka. – Wszystkich powierzam  
o. Honoratowi, bo kto lepiej niż 
on rozumie ten problem? Kiedy bra-
kuje mi wytrwałości, przypomina 
mi się jego wytrwałość i zaufanie 
Bogu oraz jego słowa: „Nadzieja 
to kotwica, co nas od zatonięcia 
ratuje” – dodaje.

– Gdy moja rodzina przyjmo-
wała w domu jego relikwie, moc-
no się z nim związałam. Zaczęłam 
też znacznie więcej o nim czytać. 
Teraz z każdą trudną sprawą zwra-
cam się do niego – mówi Maria 
z Nowego Miasta.

Warto wspomnieć o ogrom-
nej miłości o. Honorata do Maryi. 
Jej wstawiennictwu – jak pisał 
– zawdzięczał wszystkie łaski, 
począwszy od tych wielkich, jak 
powrót do wiary, uwolnienie z wię-
zienia, łaska powołania, aż po naj-
drobniejsze dary. To dzięki jego 
inicjatywie zostało ustanowione 
święto Matki Bożej Częstochow-
skiej, obchodzone po raz pierw-
szy 29 sierpnia 1906 r., a 15 sierpnia 
tegoż roku – pomimo utrudnień 
ze strony zaborców – odbyła się 
pielgrzymka narodowa. nap

W muzeum bł. Honorata przechowywanych jest wiele 
przedmiotów, których używał, m.in. kubek i pióro

Bł. Honorat (w głębi)  
z o. Prokopem Leszczyńskim

Relikwie  
bł. Honorata 
znajdujące się 
w bocznym 
ołtarzu 
sanktuarium  
w Nowym 
Mieście.
na górze:
Ojciec Honorat 
w wieku 50 lat 
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