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Piękne dwórki, dzielni rycerze, samorzą-
dowe władze Łęczyccy i nawet diabeł 

Boruta od wieków zamieszkujący lochy łę-
czyckiego zamku uczestniczyli w uroczysto-
ści wręczenia insygniów władzy Arturowi 
Kłoczko. Pan Kłoczko tytuł honorowego 
kasztelana zamku w Łęczycy „kupił”, a nawet 
wylicytował w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Na konto fundacji wpły-
nęło z tego tytułu 8105 zł. Objął swój urząd 
ponownie. Rok temu do objęcia stanowiska 
wystarczyło 5 tys. zł. 
Zwycięzcy przysługuje m.in. prawo tytuło-
wania się mianem Honorowego Kasztelana 
Zamku Królewskiego w Łęczycy, noszenia 

pierścienia i bezpłatnego 
wstępu na imprezy odby-
wające się na zamku, or-
ganizowane przez Urząd 
Miejski i Muzeum w Łę-
czycy. JAR

KASZTELAN OBJĄŁ ZAMEK

Wdzisiejszą niedzie-
lę Kościół w szcze-

gólny sposób czci Boże 
Miłosierdzie.  Ale przecież 
to nie tylko Pan Bóg „ma 
być” miłosierny. To my sami 
nawzajem mamy sobie oka-
zywać życzliwość, świad-
czyć pomoc. O konkretnych 
formach wsparcia chorych 
i ubogich niesionej przez 
parafialne zespoły Caritas 
piszemy na str. IV–V.

Wydawać by się mo-
gło, że instytucji i organi-
zacji powołanych do poma-
gania jest wiele, wciąż jed-
nak powstają nowe. Funda-
cję „Chodźmy Razem”, któ-
ra swoją  działalność roz-
poczęła w marcu tego roku, 
przedstawiamy na str. VII.
 

ZA TYDZIEŃ
  SALOS – KATOLICKA ORGANI-

ZACJA wychowuje nie tylko 
przez sport

  Informacje z DIECEZJI I REGIONU

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania
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Wmurowano kamień węgielny w katolickiej SP 

Oparci na skale
Wysoki poziom nauczania, sukcesy 
w olimpiadach i konkursach, 
uzyskany tytuł  „szkoły z klasą”, 
uczestnictwo w programie 
Edukacji Europejskiej „Sokrates 
Comenius” – to dorobek bardzo 
młodych szkół: Klasycznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum.

W roku szkolnym 2006/07 
uruchomiono trzecią – szko-
łę podstawową. Wprawdzie 
budowę podstawówki rozpo-
częto już wcześniej,  dopiero
4 kwietnia po uroczystej Mszy 
św. wmurowano kamień wę-
gielny, pochodzący z miejsca 
urodzenia ks. Stanisława Konar-
skiego. Aktu wmurowania do-
konał ks. bp Andrzej F. Dziuba 
i założyciel dwóch poprzednich 
szkół, bp Alojzy Orszulik, który 
nie krył zadowolenia z faktu, iż 
to dzieło tak się rozrosło.

Bp Andrzej F. Dziuba wyra-
ził nadzieję, iż fakt uczęszcza-
nia do szkoły katolickiej uczą-
cym się w niej dzieciom i mło-

dzieży pomoże w przy-
szłości stać się ludź-
mi zdolnymi i gotowy-
mi do miłości, pokoju i 
sprawiedliwości.

W uroczystościach 
wzięły udział władze 
miasta, władze oświato-
we, projektanci i wyko-
nawcy trwającej budowy 
oraz rodzice i dzieci. 

– Bardzo się cieszę, 
że moje dzieci mogą chodzić 
do takiej szkoły. Czekaliśmy na 
placówkę, która będzie z jed-

nej strony miała wy-
soki poziom naucza-
nia, a z drugiej bę-
dzie uwzględniała na-
szą wiarę i zasady, któ-
re wpajamy dzieciom 
w domu. Fakt, iż dzie-
ci będą już w przy-
szłym roku w nowym 
budynku, to także po-
wód do radości – po-
wiedział Michał Biele-

nin, tata trojaczków – uczniów 
I klasy SP. 

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

Akt erekcyjny, 
który został 
wmurowany 
wraz
z kamieniem 
węgielnym, 
podpisali  
biskupi, księża, 
włodarze miasta 
i wykonawcy 
budowy
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Certyfikat 
przekazał 
kasztelanowi 
sam diabeł 
Boruta
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Biegali dla Papieża

SKIERNIEWICE. W drugą 
rocznicę śmierci Jana Pawła II  
w Skierniewicach odbył się IV 
Bieg Papieski. Do udziału w nim 
zgłosiło się ponad 500 osób, nie 
tylko ze Skierniewic, ale także 
z  Rawy Mazowieckiej, Łęczy-
cy, Łyszkowic, Boguszyc. Trasę 
biegu wytyczono wokół kościo-
ła Miłosierdzia Bożego na Zadę-
biu. Organizatorami biegu był: 
OSiR Skierniewice, MKS Wojow-
nik, Salos Faustyna i Fundacja Po-
mocy Społecznej „Chodźmy Ra-

zem”. Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali medale i dyplomy.

– Jestem tu ze względu na 
osobę Ojca Świętego – powie-
działa Małgosia Guzewska, któ-
ra zajęła I miejsce. – Papież 
był ważną osobą w moim ży-
ciu. Chciałam ten bieg oddać je-
mu, dlatego cieszę się, że wy-
grałam. 

Takich i podobnych wy-
powiedzi z ust młodych ludzi 
można było tego dnia usłyszeć 
znacznie więcej.

Zajączki na sztandar
NOWE MIASTO NAD PI-
LICĄ. Prace uczniów Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Nowym Mieście n. 
Pilicą można było nabyć na kier-
maszu urządzonym w mieście. 
Na placu o. Koźmińskiego zo-
stała zorganizowana wystawa 

prac nawiązujących tematycz-
nie do świąt wielkanocnych. Or-
ganizatemi kiermaszu była Ra-
da Rodziców SOSW. Zebrane ze 
sprzedaży pieniądze planuje się 
przeznaczyć na zakup sztanda-
ru dla placówki, której w tym 
roku zostanie nadany patron.

Bezrobocie znów w dół
WIĘCEJ OFERT. W lutym – 
po dwóch miesiącach wzrostu – 
bezrobocie w regionie łódzkim 
znów spadło, podaje Wojewódz-
ki Urząd Pracy. Tradycyjnie już zi-
mą, gdy maleje popyt na prace se-
zonowe, bezrobocie wzrasta. W 
roku ubiegłym poprawa sytuacji 
nastąpiła dopiero w marcu. W lu-
tym br. stopa bezrobocia wynosiła 
w woj. łódzkim 15 proc. (165286 
zarejestrowanych bezrobotnych). 
Bezrobocie zmniejszyło się w 14 
powiatach, wzrosło w 3, a w 4 nie 
zmieniło się. Największy spadek 
zanotowano w pow. rawskim (0,5 
pkt. proc.). Wskaźnik ten wzrósł 
natomiast m.in. w kutnowskim 
(0,1 pkt. proc.). Najwyższe bez-
robocie utrzymuje się w powia-
tach zgierskim (21,5 proc.) i kut-
nowskim (20,3 proc.), najmniej-
sze w skierniewickim (9 proc.), 

rawskim (10,3 proc.) i łowickim 
(11,3 proc.).

Bezrobocie spadło również 
w woj. mazowieckim – w sto-
sunku do poprzedniego miesią-
ca o 1,3 pkt. proc. (3864 oso-
by). Bardzo duży spadek zano-
towano w  pow. żyrardowskim 
– o 22,4 pkt. proc. (1001 osób). 
Na koniec lutego br. stopa bez-
robocia w Polsce sięgnęła 14,9 
proc., tj. o 0,2 pkt. proc. mniej 
niż w grudniu (2331 tys. zareje-
strowanych osób, czyli o 34 tys. 
mniej niż w poprzednim miesią-
cu). Specjaliści podkreślają, że 
spadek bezrobocia jest głównie 
efektem coraz większej ilości 
miejsc pracy: dla przykładu w lu-
tym PUP-y w woj. łódzkim zano-
towały w sumie o ponad 2,2 tys. 
więcej ofert pracy w porówna-
niu do stycznia.

Otwarta furtka do kąpieli

ŻYRARDÓW. Jeśli nie nastą-
pią nieprzewidziane przeszkody, 
za 18 miesięcy mieszkańcy Ży-
rardowa lubiący pływać nie będą 
musieli wyjeżdżać do sąsiednich 
miast. Rozstrzygnięty został prze-
targ, a za kilka dni nastąpi prze-

kazanie placu pod budowę miej-
skiego kąpieliska. Firma z Tarno-
wa za ponad 26 mln zł wybudu-
je kompleks składający się z kry-
tej pływalni z zapleczem hotelo-
wym, gastronomicznym, i sztucz-
nego lodowiska.

Młodzi biegali nie dla siebie, ale dla Papieża
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Uczniowie na miarę swych możliwości wspierają zakup sztandaru
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Za półtora roku powstanie basen
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Stypendia – żywym pomnikiem
MSZCZONÓW. W ubiegłym 
roku w Mszczonowie stanął po-
mnik Jana Pawła II. Ponieważ ze 
zbiórki datków na ten cel zostało 
trochę pieniędzy, społeczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Jana Pa-
wła II przy parafii św. Jana Chrzci-
ciela w Mszczonowie postano-
wił kontynuować dzieło. Komitet 
przyznał stypendia dla uzdolnio-
nych studentów z terenu gminy 
i parafii Mszczonów. Jednorazo-
we stypendia w kwocie  1000 zł 
otrzymali Tomasz Kuran student 

SGGW w Warszawie oraz Beata 
Olczak, studentka Instytutu Pro-
filaktyki Społecznej i Resocjaliza-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wręczone one zostały w czasie 
Mszy świętej, odprawionej  w 2. 
rocznicę śmierci Jana Pawła II. Po-
dobne stypendia mają być przy-
znawane co roku. W związku z 
tym Łukasz Koperski, przewodni-
czący komitetu, apeluje, aby zgła-
szali się do niego lub do skarbni-
ka Krzysztofa Gołyńskiego poten-
cjalni ofiarodawcy. 



Łowiczanie dzielą się na dwie frakcje. Tych, 
którzy wszystko widzą w paski, i tych, co chcą 
uwspółcześnić dawne zwyczaje.

Album pt. „Łowicz w XX w. – kronika fo-
tograficzna” autorstwa Jacka Rutkowskie-
go zdobył prestiżową nagrodę Złoty Eksli-
bris 2006 jako najlepsza książka wojewódz-
twa łódzkiego w kategorii „wydawnictwo al-
bumowe o Ziemi Łódzkiej”. Konkurs organi-
zowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Łodzi. 

Łowicz, choć jest miasteczkiem małym, 
zawsze miał swój prestiż i styl. Historycz-
ne znaczenie tego miasta i bogactwo folklo-
ru tworzą atrakcyjną mozaikę kultury, która 
ciekawi i inspiruje. Miasto cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem zagranicznych 
turystów. W ciągu minionego roku zainte-
resowali się nim także inwestorzy. Wciąż ot-

wierają się nowe perspektywy, które stwa-
rza ogólnoeuropejska moda na podkreślanie 
rodzimych tradycji. To prawda, że folklor już 
od wielu lat jest asem w rękawie miasta. Ale 
tak dogodnych warunków na jego „sprzeda-
nie” jeszcze nigdy nie było. 

Jacek Rutkowski, znany rysownik (autor 
rysunków na stronie 10 GN) i założyciel mu-
zeum guzików, uważa, że wielkie znaczenie 
dla zachowania łowickiej kultury mieli ludzie 
z okolicznych wiosek, którzy osiedlili się w 
mieście. – Łowicz uniknął napływu ludności z 
innych części Polski w celu poszukiwania pra-
cy. Tak się stało między innymi w Żyrardowie 
i Kutnie, gdzie duża część ludzi przyjechała 
kiedyś do pracy w fabrykach – mówi. 

Ścieranie się współczesności z tym, co 
dawne, niesie pewne zagrożenia, ale Ło-
wicz zrobi wszystko, by zachować daw-
nego ducha. Na pewno jest to jedno z 
podstawowych zadań, jakie stoją obecnie 
przed miastem. JS
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 R E K L A M A 

Folklor przyciąga turystów

Złoty okres Łowicza 

Jacek Rutkowski, autor zwycięskiego albumu 
„Łowicz w XX w. – kronika fotograficzna”

Po lewej: Łowicz, ul. Hindenburga (dziś Zduńska), 
ok. 1916 r.
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Postęp cywilizacyjny, 
zwłaszcza w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat, od-
nosi wielkie sukcesy na 

wielu frontach. Prawda ta ma też 
drugie oblicze – mniej optymi-
styczne. Skala ubóstwa w świe-
cie wciąż pozostaje ogromna. 
Jedni się bogacą, inni ubożeją. 
Czyli nic się nie zmieniło. Bieda 
i bogactwo chodzą po ludziach 
jak szczęście i nieszczęście. 

Kazus 

Żona Dariusza Kozińskiego 
miała 36 lat, kiedy przegrała wal-
kę z rakiem. Piątka na wpół osie-
roconych dzieci i bezrobotny oj-
ciec powoli odnajdują się w świe-
cie, bo ktoś w porę podał im po-
mocną dłoń. Nie ma wątpliwo-
ści, że gdyby nie ingerencja ze-
społu Caritas, dzieci znalazłyby 

się w domu dziecka. – Po śmier-
ci matki młodemu ojcu z piątką 

dzieci trudno było związać ko-
niec z końcem – mówi pre-
zes zespołu Caritas w Między-

borowie Lidia Sobol. – Przede 
wszystkim należało wyremon-

tować od podstaw dom i zna-
leźć zatrudnienie dla głowy 
rodziny. 

Od niedawna rodzina 
mieszka w nowym domu, 

a pan Dariusz ma pra-
cę. Dziećmi opiekuje 
się babcia Barbara Ko-
zińska, która poświę-
ciła się wnukom bez-
granicznie. Do tego 
domu pomoc przyszła 
w porę. Parafialny ze-

spół Caritas stanął na wy-
sokości zadania. – Pieniądze 

na całkowity remont otrzyma-
liśmy od anonimowych darczyń-
ców. Ludzie ci wiedzieli, że trze-
ba pomóc – mówi Lidia Sobol. 
Przykład z Międzyborowa móg-
łby posłużyć jako kazus wszędzie 
tam, gdzie z bezradności rozkła-
da się ręce i jak refren powtarza 
się słowa – to jest niewykonalne. 

Sztuka 

Zofia Berent, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sochaczewie, i jej zastęp-
ca Magdalena Żakowska uważa-
ją, że receptą na dobre i skutecz-
ne pomaganie ludziom nie są pie-
niądze, ale dobra wola, szeroko 
otwarte oczy i serce oraz chęć 
niesienia pomocy. Jeśli są chęci, 
wówczas można zdziałać wiele. 
Uważają również, że pomaganie 
jest sztuką i nie każdy w tej dzie-
dzinie będzie artystą. Jest kilka 
podstawowych warunków, któ-
re należy spełnić, by nie zabić w 
ubogim i pokrzywdzonym przez 
los resztek samodzielności i od-
powiedzialności za życie swoje i 
innych. – Podawanie wszystkiego 
na przysłowiowej tacy deprawu-
je i rozleniwia – mówi Magdale-

na Żakowska. – Należy tak poma-
gać, aby dana osoba sama uświa-
domiła sobie problem i tym trud-
nościom zechciała stawić czoło. 
To już jest odpowiednie wycho-
wywanie. Jednak należy pamiętać, 
że nie możemy podopiecznymi 
kierować, tylko wskazywać drogę 
do wyjścia z problemów – mówi 
Magdalena Żakowska. 

– Dziś należy prowadzić w Pol-
sce działania kompleksowe. Zająć 
się nie tylko dziećmi, ale również 
ojcem i matką, bo zazwyczaj ca-
ła rodzina wymaga uzdrowienia 
– twierdzi Zofia Berent. Okazuje 
się, że działania jednokierunkowe 
nie rozwiązują problemów rodzi-
ny. Pomaganie powinno być pro-
cesem, który wyprowadza rodzi-
nę na prostą. – Jeśli ojciec naduży-
wa alkoholu, a przy tym bije żo-
nę i dzieci, to istnieje duże ryzy-
ko przenoszenia tych zachowań 
na kolejne pokolenia. Tworzy się 
w ten sposób rodzina patologicz-
na z tradycjami. Dlatego tak waż-
ne jest działanie kompleksowe – 
mówi Magdalena Żakowska. 

Inicjatywa 

Na Zachodzie pomaga się tyl-
ko trzy razy. Do trzech razy sztu-
ka, a później należy sobie radzić 
samemu. To oczywiście zależy od 
konkretnego przypadku, ale po-
moc społeczna ma tam swoje gra-
nice. W Polsce pomaga się za każ-
dym razem i każdemu, kto sobie 
nie radzi. – Cóż, pomagamy na-
wet tzw. pijakowi, bo to przecież 
też człowiek – mówi Magdalena 
Żakowska. 

W Polsce można wymienić 
trzy główne placówki świadczą-
ce pomoc najuboższym: Caritas 
Polska, miejskie ośrodki pomocy 
społecznej i organizacje pozarzą-
dowe. W diecezji łowickiej istnie-
je kilkanaście zespołów Caritas. 
Prowadzą one różnorakie działa-
nia na rzecz ubogich. – zespoły 
Caritas mają ogromne znaczenie, 
bo są najbliżej ludzi. Dzięki nim 

ABC skutecznego pomagania 

Miłosierdzie to nie litość

tekst i zdjęcia
MARCIN WÓJCIK

się w domu dziecka. – Po śmier-
ci matki młodemu ojcu z piątką 

dzieci trudno było związać ko-
niec z końcem – mówi pre-
zes zespołu Caritas w Między-

borowie Lidia Sobol. – Przede 
wszystkim należało wyremon-

tować od podstaw dom i zna-
leźć zatrudnienie dla głowy 
rodziny. 

Od niedawna rodzina 
mieszka w nowym domu, 

a pan Dariusz ma pra-
cę. Dziećmi opiekuje 
się babcia Barbara Ko-
zińska, która poświę-
ciła się wnukom bez-
granicznie. Do tego 
domu pomoc przyszła 
w porę. Parafialny ze-

spół Caritas stanął na wy-
sokości zadania. – Pieniądze 

na całkowity remont otrzyma-
liśmy od anonimowych darczyń-
ców. Ludzie ci wiedzieli, że trze-
ba pomóc – mówi Lidia Sobol. 
Przykład z Międzyborowa móg-
łby posłużyć jako kazus wszędzie 
tam, gdzie z bezradności rozkła-
da się ręce i jak refren powtarza 

Miłosierdzie

Kiedyś z Pomocy Społecznej 
korzystały osoby 

w podeszłym wieku 
i chore. Dzisiaj są to 

ludzie młodzi, piękni, 
wykształceni 
i... z wielkimi 

życiowymi 
problemami. 

Nie ma 
jak u taty



Caritas ma bardzo dobre struktu-
ry „reagowania kryzysowego” – 
mówi ks. Grzegorz Korczak z Ca-
ritas Diecezji Łowickiej. – Caritas 
prowadzi również zajęcia z akty-
wizacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych. Dzięki tym inicja-
tywom osoby niepełnosprawne z 
łatwością mogą się poruszać po 
rynku pracy. Wiedzą, gdzie i jak 
szukać zatrudnienia. 

Dziś „Miłosierdzie gminy” Ko-
nopnickiej byłoby zafałszowa-
nym obrazem działalności insty-
tucji państwowych na rzecz naju-
boższych. Niemniej do wielkiego 
happy endu jeszcze spora droga. 
Być może wszystkie organizacje, 
które pomagają ubogim, z góry 
są skazane na przegraną, bo tak 
naprawdę problem ubóstwa ni-
gdy nie zostanie rozwiązany. To 
jednak nie oznacza, że nie należy 
próbować go rozwiązywać.  

G O Ś Ć  Ł O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
15 kw

ietnia 2007

V

ABC skutecznego pomagania 

Miłosierdzie to nie litość
PROFESJONALNIE  

I SKUTECZNIE

KATARZYNA KAJAK, PEŁNOMOC-
NIK BURMISTRZA SOCHACZEWA 
DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZA-
CJAMI POZARZĄDOWYMI 
– Myślę, że 
głównymi ini-
cjatorami do-
brze zorgani-
zowanej pomo-
cy dla najuboż-
szych powinno być mia-
sto i Kościół. W Socha-
czewie współpraca mia-
sta i Kościoła dla dobra 
ubogich jest dobrze zor-
ganizowana. Oprócz dzia-
łalności MOPS-u istnieją 
tu przynajmniej trzy or-
ganizacje pozarządowe, 
które pomagają ludziom 
w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. W trzech miej-
scach na terenie miasta 
działa Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci. Każda grupa 
skupia około 30 osób. Ale 
w momencie podwieczor-
ku czy kolacji tych dzie-
ci jakoś dziwnie przyby-
wa. Istnieje również Pol-
skie Towarzystwo Zapo-
biegania Narkomanii, któ-
re prowadzi zajęcia tera-
peutyczne z dziećmi, a 
nawet z uzależnioną mło-
dzieżą. Towarzystwo zaj-
muje się także dożywia-
niem dzieci. Na terenie 
miasta działa ponadto 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym 
„Przystań”. Świetlica pro-
wadzona przez stowarzy-
szenie skupia dorosłych i 
dzieci. Uważam, że ubo-
dzy w Sochaczewie nie 
mogą narzekać na brak 
pomocy. Pomoc ta jest co-
raz bardziej profesjonalna 
i skuteczna.

Po prawej: Prezes zespołu Caritas  
w Międzyborowie i przyszli 
członkowie zespołu podczas 
pakowania świątecznych paczek 

Magdalena Żakowska (z lewej)  
i Zofia Berent od wielu lat pracują 
w MOPS. Uważają, że niesienie 
pomocy ubogim jest powołaniem
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Rawa Mazowiecka ma festiwal 
bluesowy, Łowicz ludowe pasiaki. 
Czy znakiem rozpoznawczym 
Kutna stanie się baseball?

Ta egzotyczna dla wielu z nas 
dyscyplina sportu obecna jest w 
Kutnie od wielu lat. Jednak dopie-
ro od niedawna zaczyna się po-
strzegać ją jako wizytówkę – coś, 
z czym gościom kojarzyć się bę-
dzie nazwa miasta.

Baseball zawitał do Kutna w 
połowie lat 80. Wówczas to w 
jednej z tutejszych szkół praco-
wał… Kubańczyk, prywatnie mi-
łośnik tej dyscypliny. Swoją pasją 
udało mu się zarazić uczniów. W 
miejscowym klubie sportowym 
powstała nawet sekcja baseballa. 
Jej zawodnicy wielokrotnie zdo-
bywali mistrzostwo Polski i czo-
łowe lokaty na wielu zawodach, 
w tym międzynarodowych. 

Kolejny impuls nadszedł po 
około 10 latach. Edward Piszek, 
amerykański milioner polskiego 
pochodzenia i wielbiciel basebal-
lu, wymarzył sobie, żeby w jego 
rodzinnym kraju chłopcy grali w 
ulubiony sport Amerykanów i Ku-
bańczyków. W znacznej mierze 
dzięki jego staraniom i oszczęd-
nościom w 1996 r. w Kutnie ot-
warto centrum 

Małej Ligi 
Baseballu 

– najnowocześniejszy i 
najnowszy obiekt tego 
typu w Europie. Mała Li-
ga to międzynarodowa 
organizacja urządzają-
ca rozgrywki dla dzieci. 
W kutnowskim centrum 
odbywają się turnieje dla 
regionu obejmującego Europę, 
Afrykę i Bliski Wschód. Utrzymy-
wane ono jest wyłącznie z zagra-
nicznych funduszy. Mimo iż cen-
trum skończyło w ubiegłym roku 
10-lecie istnienia, do niedawna w 
Kutnie jakoś nikt nie pomyślał, że 
stanowić może magnes przycią-
gający turystów. A właściwie już 
takim magnesem jest, tyle że nie 
w pełni wykorzystanym.

– Nasz obiekt jest użytkowa-
ny praktycznie przez cały rok – 
opowiada Beata Kaszuba, dyrek-
tor Małej Ligi. – Odbywają się u 
nas mecze oraz szkolenia, semi-
naria, narady dla trenerów i dzia-
łaczy baseballa z Polski i między-
narodowe. 

Prawdziwe oblężenie cen-
trum przeżywa w lipcu i sierpniu. 
Wówczas to w Kutnie odbywają 
się rozgrywki strefowe. Do nie-
wielkiego miasta w centrum Pol-

ski przyjeżdżają druży-
ny z Niemiec, Holandii 
czy Republiki Południo-
wej Afryki. 

– Przeważnie są to 
ludzie o innej kulturze 
bycia niż my – objaśnia 
dyrektor Kaszuba. – Na-
sza młodzież najczęściej 
jeździ sama. 

Zawodnikom z Za-
chodu z reguły towa-

rzyszy cała rodzina. Większość 
z tych ludzi ma wypchane port-
fele. Po zakończonych meczach 
chętnie wydaliby pieniądze. 
Tylko że w Kutnie, nawet jeśli 
się chce, nie bardzo jest gdzie 
„przepuścić” grubszą gotówkę. 
Znamienne, iż często zawodni-
cy i ich rodziny nawet mieszka-
ją poza Kutnem. W mieście są 
zaledwie 

dwa dwugwiazdkowe 
hotele 

i jeden jednogwiazdkowy. Zda-
niem dyr. Kaszuby, lokalne wła-
dze bardziej powinny zaintere-
sować się warunkami, na jakie 
trafiają goście. Miarą tego za-
interesowania, czy raczej jego 
braku, jest choćby ulica prowa-
dząca do centrum. Jak na nasze 
warunki – przeciętna, ale za-

graniczny turysta niekoniecznie 
musi wiedzieć, iż cechą polskiej 
drogi są dziury.

– Region kutnowski należy 
do regionów o wysokim bezro-
bociu – przypomina Witold Ma-
cher, kierownik biura promocji 
i rozwoju miasta. – Do niedaw-
na władze koncentrowały się na 
przyciągnięciu zewnętrznych in-
westorów, co się udało: w ostat-
nich latach liczba bezrobotnych  
w mieście spadła z 6500 do 3800 
osób. Większość miejskich środ-
ków szła na rozbudowę infra-
struktury na potrzeby zakładów 
– dróg dojazdowych, wodocią-
gów itp.

Brak hoteli i restauracji do-
strzegają również włodarze mia-
sta. Japońską kadrę menedżer-
ską budującą zakład Fuji Seal 
trzeba było kłaść spać w... Łodzi. 
Tyle że miasto nie jest od budo-
wania hoteli, zwłaszcza kilku- 
gwiazdkowych.

Niemniej ostatnio coś drgnęło 
w temacie ligi baseballu. Za kilka 
tygodni na ulicy prowadzącej do 
centrum wylewany będzie asfalt. 
Zaś przedstawiciele miasta, po-
wiatu i Małej Ligi prowadzą roz-
mowy, co zrobić, aby wciąż mało 
znana w Polsce dyscyplina sportu 
rzeczywiście stała się wizytówką 
Kutna.  BOHDAN FUDAŁA

Baseball sposobem na turystów

Wizytówka z kijem

Po lewej: 
Do najlepszych 
zawodników  
MKS Kutno 
należał Piotr 
Mikołajczyk

Po prawej:
Rozgrywki 
małych chłopców 
budzą emocje

Z
D

JĘ
C

IA
 M

KS
 K

U
TN

O



G O Ś Ć  Ł O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
15 kw

ietnia 2007

VII

Jan Zamoyski mawiał, iż „takie 
Rzeczpospolite będą, jakie ich 
młodzieży chowanie”. Jaka zatem 
jest dzisiejsza młodzież? Dobra, 
mądra, twórcza – czy może zła, 
znudzona, wulgarna i agresywna? 
Jedno jest pewne: by mogła być 
dobra, nie może być pozostawiona 
sama sobie.

Rozumieją to dobrze Beata 
i Roman Czyżewscy, którzy od 
lat pracują z dziećmi i młodzie-
żą. Oni wiedzą, jak do nich do-
trzeć, jak z nimi rozmawiać i co 
im proponować.  Dlatego wspól-
nym wysiłkiem i przy współpra-
cy kilku osób urucho-
mili w Skierniewicach 
nową Fundację Pomo-
cy Społecznej „Chodź-
my Razem”, która swo-
ją działalność rozpoczę-
ła w marcu tego roku. 

Fundacja na star-
cie uruchomiła dwie świetlice. 
Pierwszą socjoterapeutyczną, 
prowadzoną przy współpracy z 
TPD, której zadaniem jest pod-
noszenie wartości osobowej każ-
dego z uczestników, a także ob-
jęcie fachową pomocą terapeu-
tyczną jej członków. Grupa ta ma 
charakter zamknięty. Osoby do 
niej kwalifikowane to głównie 
wychowankowie domu dziecka, 
a także uczniowie, którzy stwa-
rzali problemy wychowawcze. 

Drugą jest świetlica środowi-
skowa, będąca wspólnym dzie-
łem fundacji i parafii Miłosier-
dzia Bożego, która użyczyła jej 
swoich pomieszczeń. – To waż-
ne, żeby młodzież miała co ro-
bić i gdzie przyjść. Jeśli my im 
czegoś nie zaproponujemy, to z 
nudy zaczną robić złe rzeczy – 
mówi proboszcz ks. Jan Rawa. 

Głównym zadaniem tej świet-
licy jest pomoc w odrabianiu lek-
cji i  zagospodarowywanie czasu 
wolnego poprzez rozwijanie za-
interesowań tych, którzy tu przy-
chodzą. Obecnie zgłosiło się po-
nad 40 osób. – Wiedzieliśmy, że 
na tym terenie jest  taka potrze-
ba, ale zainteresowanie, z jakim 

spotkała się inicjatywa, 
przeszło nasze oczeki-
wania. Zajęcia odbywa-
ją się tu od poniedział-
ku do piątku. W ofercie, 
w zależności od dnia, 
są między innymi zaję-

cia sportowe, taneczne, plastycz-
ne, teatralne, wokalne, a już nie-
bawem będą także zajęcia mo-
delarskie – wyjaśnia Beata Czy-
żewska.

Fundacja nawiązała już współ-
pracę z innymi organizacjami, 
stowarzyszeniami, szkołami, by 
przygotowywać wspólne przed-
sięwzięcia. Najbliższe z nich to 
Dzień Dziecka, który ma mieć 
miejsce w kinoteatrze „Polonez”.

– Chcemy pozyskać jak naj-
więcej sponsorów i funduszy 
strukturalnych z UE. Mamy wie-
le zapału i jeszcze więcej pomy-
słów. Zamierzamy dotrzeć do 
tych, którzy najbardziej potrze-
bują wsparcia. Mam tu na myśli 
zdolną młodzież, ale także ro-
dziny, które doświadczają róż-
norakich trudności, chcemy im 
pomagać, udzielając choćby po-
mocy rzeczowej – mówi Roman 
Czyżewski. Zapraszamy także 
wszystkie osoby, które chcia-
łyby się zaangażować w to no-
we dzieło. Szczególnie mam na 
myśli emerytowanych nauczy-
cieli. Wszelkie informacje moż-
na uzyskać pod nr. tel.  602–
653–384. 

Narodziny nowej fundacji

Chcemy pomagać i wspierać
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Dzieci
ze świetlicy 
środowiskowej 
w trakcie zajęć 
plastycznych

POMYSŁ
DLA MŁODYCH

BEATA CZYŻEWSKA
PREZES FUNDACJI POMOCY 
SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
– Moja praca 
zawodowa za-
wsze skupia-
ła się, i nadal 
skupia, na pra-
cy z młodzie-
żą i dziećmi w zakre-
sie opiekuńczo-wycho-
wawczym oraz profilak-
tycznym. Przez wiele lat 
pracowałam w punkcie 
profilaktyki rozwiązywa-
nia problemów alkoho-
lowych, a także w do-
mu dziecka – co czynię 
nadal. Jestem też socjo-
terapeutą. Te wszystkie 
doświadczenia skłoniły 
mnie do tego, by zacząć 
coś robić od początku 
do końca na swoich za-
sadach, według własne-
go pomysłu i bez sztucz-
nych ograniczeń. Stąd 
pomysł fundacji. Zależy 
mi na tym, by stwarzać 
takie miejsca dla mło-
dych ludzi, w których bę-
dą mogli się spotykać po 
to, by robić rzeczy fajne 
i dobre.

Co w trawie piszczy

PSI PROBLEM 
Okazuje się, 

że Polacy wyda-
ją miesięcznie 
około 300 zło-
tych na utrzyma-
nie czworonoż-

nego przyjaciela. Przemysł 
związany z produkcją karmy 
dla kotów i psów przeżywa 
obecnie złoty okres. Śred-
nio puszka kociego przysma-
ku kosztuje 2,50 zł. Dwa ra-
zy droższy jest szampon, za-
bawka, drapaczka, piłeczka z 
piórkiem, sztuczne kości… 
No cóż. Przyjaźń kosztuje. 

Ale nie wszystkie czwo-
ronogi mają przyjaciół. Te, 
o których chcę wspomnieć, 
narobiły sobie wrogów. A 
poszło o pieniądze. W Ra-
wie Mazowieckiej nie ma 
chętnych do prowadzenia 
schroniska. Już od trzech 
lat bezdomne psy wywo-
żone są aż do Łodzi. Ta-
ka przeprowadzka również 
kosztuje. Dlatego już po 
raz czwarty miasto przystą-
pi do ogłoszenia przetargu 
na przetrzymywanie czwo-
ronogów. Oczywiście w grę 
wchodzi również wychwy-
tywanie wałęsających się po 
mieście psów. Ale chętnych 
nie ma, bo schronisko to 
poważna inwestycja i prob-
lemy, które na pewno bę-
dą wiernym towarzyszem. 
Powstające schronisko musi 
mieć opinię lekarza wetery-
narii, wójta gminy i inspek-
tora nadzoru budowlanego. 
Poza tym schronisko zaczy-
na być przedmiotem stałe-
go zainteresowania ze stro-
ny Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. 

Największe psie wę-
drówki odbywają się wios-
ną. Zwierzaki przybywają do 
miasta za chlebem z okolicz-
nych wiosek, bo w mieście 
zawsze łatwiej. Wtedy na 
ulicach robi się niebezpiecz-
nie. Bezpańskie psy są prob-
lemem dla mieszkańców Ra-
wy, którzy boją się zwłasz-
cza o swoje dzieci. Te obawy 
są przecież uzasadnione. 

MARCIN WÓJCIK



Adres redakcji: ul. Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz,
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Jedną z najstarszych 
wspólnot parafialnych 
w naszej diecezji jest 
leżąca 10 km od Kutna 
parafia pw. Świętej Trójcy 
w Strzelcach. Jej początki 
sięgają 1389 roku. 

Kościół z tamtego 
okresu nie zachował się 
jednak do dzisiaj. Obec-
ny, neogotycki, wybu-
dowany został w latach 
1911–1917. Dzisiaj pa-
rafia liczy ok. 2100 wier-
nych mieszkających w 
11 wioskach. Od czerw-
ca ub.r. w Strzelcach 
proboszczuje ks. Grze-
gorz Ziąbski. – Po przyj-
ściu do Strzelec prze-
czytałem dokładnie kro-
nikę parafii, która mówi 
o pięknych tradycjach 
duszpasterskich z okre-
su lat 70. i 80. ubiegłe-
go wieku. Wtedy wier-
ni bardzo się jednoczy-
li przy różnego rodza-
ju akcjach duszpaster-
skich, była prężna rada 
parafialna, działała po-
radnia życia rodzinne-
go, kilka zespołów mło-
dzieżowych. Niestety, 
ostatnimi laty duszpa-
sterstwo nieco osłabło. 
Dlatego od samego po-
czątku mojego pobytu 
postanowiłem je odbu-
dować – mówi ks. pro-
boszcz. 

Kościół 
– wspólnota 
wspólnot 
Już w lipcu 2006 r. 

powstała Wspólnota 
Modlitwy za Kapłanów. 
Jej członkowie każdego 
czwartku półtorej godzi-

ny adorują Jezusa eucha-
rystycznego, modląc się 
za duchowieństwo i o 
dobre powołania kapłań-
skie. Ponadto od tego 
czasu powstało w parafii 
sześć kół różańcowych: 
trzy dziecięce i trzy do-
rosłych. – Bardzo mnie 
ujęła troska moich para-
fian o przygotowanie li-
turgiczne Wielkiego Ty-
godnia – z radością mó-
wi ks. Grzegorz. Od po-
czątku Wielkiego Postu 
zorganizowała się po-
nad 20-osobowa grupa 
świeckich, którzy każdej 
soboty na spotkaniach 
przygotowują liturgię 
Wielkiego Tygodnia, 
łącznie z dekoracjami – 
grobem Bożym i ciem-
nicą. Również w sobotę 
po południu poszczegól-
ne grupy parafialne pro-
wadzą przed Najświęt-
szym Sakramentem Ró-
żaniec w intencjach pa-
rafii. Poza tym zaprowa-
dzono Nowennę do Mat-
ki Bożej Nieustającej Po-
mocy. We wrześniu ub.r. 
powstała Wspólnota 
Anonimowych Alkoholi-
ków. Działają także para-
fialne oddziały Akcji Ka-
tolickiej i Caritas Diece-
zji Łowickiej. Oczywiście 
istnieje również Litur-
giczna Służba Ołtarza, 
skupiająca czterdziestu 
ministrantów i lektorów, 
oraz grupa ok. 20 biela-
nek. Od niedawna zawią-
zała się kilkunastooso-
bowa schola dziecięca. 

Zaangażowanie 
parafian
Nie znaczy to jed-

nak, że w parafii nic 
się nie dzieje na po-

lu materialnym. Wystar-
czy wymienić rozpo-
czętą naprawę poważ-
nie zniszczonych orga-
nów, remont w pleba-
nii, prace porządkowe 
na cmentarzu. – Mu-
szę w tym miejscu po-
chwalić wielkie zaanga-
żowanie parafian. Przez 
trzy miesiące ubiegłe-
go roku (lipiec–wrze-
sień) w każdy wtorek 
wyznaczone były kon-
kretne wsie do podję-
cia prac na wytyczonym 
odcinku. Przez ten czas 
nigdy się nie zdarzyło, 
aby któraś wioska zi-
gnorowała moją proś-
bę, co mnie bardzo cie-
szy. Widzę, że w tym 
ludzie tkwi wielki po-
tencjał duchowy, trzeba 
tylko go na nowo roz-
budzić – konkluduje ks. 
Ziąbski.

KS. PAWEŁ  
STANISZEWSKI

KS. GRZEGORZ 
ZIĄBSKI

Ur. w 1964 r. Święcenia ka-
płańskie przyjął 24.05.1990 r. 
z rąk kard. J. Glempa w ar-
chikatedrze warszawskiej. Pra-
cował jako wikariusz w pa-
rafiach Tarczyn i św. Łukasza 
w Warszawie. Potem przez  
5 lat studiował na KUL, by na-
stępnie po powrocie do diecezji 
duszpasterzować w parafiach 
Boczki Chełmońskie, Pilawice  
i Jesionka. Od czerwca 2006 
roku przewodzi wspólnocie  
parafialnej w Strzelcach.

Kościół parafialny 
został wybudowany 

w latach 1911–1917

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Świętej Trójcy w Strzelcach

Wspólnota ludzkiego ducha

Zapraszamy na Msze św. 
  Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 , 13.00 (w kaplicy filial-

nej w Niedrzewiu)
 Codziennie: 17.00 (czas zimowy) lub 18.00 (czas letni)
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Dla mnie najważniejsza jest pobożność moich pa-
rafian. W swojej pracy duszpasterskiej koncentru-
ję się na tym, aby fundamentem ich życia religij-
nego nie były tylko tradycje parafialne, lecz po-
głębiona duchowość. Dlatego dużą wagę przywią-
zuję do rozwoju róż różańcowych, wspólnot pa-
rafialnych, rozbudzenia miłości do Chrystusa eu-
charystycznego, a więc i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Z formacji oazowej nauczyłem się, że 
Kościół jest wspólnotą wspólnot. Staram się pobu-
dzić moich parafian także do wspólnego działania, 
co integruje wspólnotę. Próbuję w parafii zaanga-
żować jak najwięcej świeckich do pewnych dzieł. 
W jednej parafii witano mnie, życząc, „oby księdza 
bolały ręce od stukania w konfesjonał i od udziela-
nia Komunii św.”. I to jest moje wielkie pragnienie, 
abym tego doświadczył w Strzelcach.


