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Rekolekcje w seminarium
ŁOWICZ. Rekolekcje dla l gru-
py lektorów, będące  drugim eta-
pem przygotowań do promocji 
lektorskich, odbyły się od 24 do 
29 czerwca w łowickim WSD. 
W rekolekcjach wzięło udział 45 
kandydatów, którzy przez cały 
rok, raz w miesiącu, uczestni-
czyli w wykładach z Pisma Świę-
tego, liturgiki, teologii życia we-
wnętrznego oraz fonetyki. – Re-

kolekcje  są  kontynuacją wykła-
dów, ale także czasem na  mod-
litwę, wspólny wyjazd do Doma-
niewic i wypoczynek – powie-
dział ks. Dariusz Kuźmiński, od-
powiedzialny za rekolekcje wice-
rektor WSD w Łowiczu. 

Ostatnim etapem przygoto-
wań  będą promocje lektorskie 
udzielone przez biskupa w paź-
dzierniku i listopadzie.

Królewskie dokumenty
KROŚNIEWICE. 
Muzeum im. J. Du-
nin-Borkowskiego
przygotowało dla 
wszystkich miłoś-
ników archiwa-
liów nie lada grat-
kę. Przez okres 
wakacji można tu 
obejrzeć auten-
tyczne dokumen-
ty wydane przez 
polskich królów: 
Jana Kazimierza, 
Jana III Sobieskie-
go, Augusta II,
Augusta III i Stani-
sława Augusta.

Do ciekawostek należą listy 
pisane przez tego ostatniego 
do syna, płk. Cichockiego. Lo-
kalnym akcentem jest  przywilej 
targowy dla Krośniewic, nada-
ny przez ostatniego króla Pol-
ski. Archiwalia z epoki stanisła-
wowskiej są uzupełnione kolek-
cją medali wydanych za jego pa-
nowania. Osobną grupę ekspo-

natów stanowią 
pamiątki związa-
ne z rodem Bac-
ciarellich, m.in. 
dyplom z nada-
niem tytułu szla-
checkiego, a tak-
że ciekawostka: 
klamra z trzewi-
ka Marcella Bac-
ciarellego – słyn-
nego królewskie-
go malarza, któ-
rego obrazy moż-
na podziwiać nad 
gablotami. Zbiory 
zaprezentowane 

zostały po raz pierwszy.
– Zapraszamy do odwie-

dzenia muzeum. Podobna oka-
zja może nieprędko się zda-
rzyć. Ze względów konserwa-
torskich, w trosce o  bezpie-
czeństwo, tego typu ekspona-
ty jak dokumenty  pokazuje się 
w muzeach niezmiernie rzad-
ko – zachęca Piotr A. Stasiak z 
muzeum. 

Święci za 90 tysięcy
RZECZYCA. Od kilku dni 
oczy ludzi przychodzących do 
miejscowego kościoła cieszą 
świeże barwy odnowionych 
witraży. Witraże wymagały re-
nowacji – pojawiły się w nich 
miejscowe odkształcenia, wy-
brzuszenia, przerwy w ołowia-
nych łączach. Szkła były mocno 
zabrudzone, nadto nosiły ślady 
uszkodzeń mechanicznych w 
postaci ubytków, tymczasowo 
wypełnionych barwioną folią. 
Całkowity koszt przedsięwzię-
cia wyniósł około 90 tys. zł. 
Na wniosek proboszcza parafii,  
ks. prałata Henryka Linarcika, 

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał dofinan-
sowanie w wysokości 40 tysię-
cy złotych na wymianę okien 
i prace remontowo-konserwa-
torskie witraży. Reszta zosta-
ła  sfinansowana ze środków 
własnych parafii. Konserwacja 
witraży i wymiana okien jest 
kolejnym etapem przywracania 
zabytkowi pięknego i estetycz-
nego wyglądu. W 2006 r. wyko-
nano tu kapitalny remont da-
chu i wież kościoła. W najbliż-
szej przyszłości ks. proboszcz 
planuje remont i malowanie 
elewacji kościoła. 

Koncerty i warsztaty

SKIERNIEWICE. Europej-
ski Festiwal Muzyki Folk i Etno 
„Ethnosfera” już po raz kolejny 
odbywał się 30 czerwca i 1 lip-
ca. Podobnie jak w latach ubie-
głych na miejsce festiwalu wy-
brano skierniewicki zalew „Za-
dębie”. Celem Ethnosfery by-
ła prezentacja polskiej publicz-
ności różnorodności kultur eu-
ropejskich. Dlatego przez dwa 
dni rozbrzmiewała muzyka fol-
kowa z różnych regionów Eu-
ropy. Wśród zespołów wystę-
pujących na scenie największy-
mi gwiazdami były: Psio Crew, 

Shamrock, De Press oraz ze-
spół W-Z Orkiestra. Poza dobrą 
muzyką organizatorzy przygo-
towali bogaty program imprez 
towarzyszących, wśród których 
znalazły się warsztaty garncar-
skie, wikliniarskie i plastycz-
ne. Niemałą atrakcją była moż-
liwość zwiedzenia osady zbu-
dowanej przez Bractwo Rycer-
skie Ziemi Skierniewickiej „Sza-
ra Kohorta”. Skierniewicki festi-
wal otrzymał wsparcie finanso-
we z Funduszu Wyszechradz-
kiego i z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Folklor rządzi

ŁOWICZ. Występy kilkuna-
stu zespołów folklorystycz-
nych oraz orkiestry dętej z 
Francji, stoiska twórców ludo-
wych – to najważniejsze wy-
darzenia VI Ogólnopolskich 
Spotkań Folklorystycznych „O 
Łowicki Pasiak”. Konkursowe 
zmagania, jak również impre-

zy towarzyszące, oglądały ty-
siące widzów nie tylko z Łowi-
cza. W tym roku główne tro-
fea – „Łowickie pasiaki” otrzy-
mały: Wesele Krzemienickie z 
Krzemienicy pod Łańcutem, a 
w kategorii folkloru oryginal-
nego zespół góralski Ślebodni 
z Groń-Leśnicy.

List Jana III Sobieskiego
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Uczestnicy festiwalu mogli oglądać walki rycerskie
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Jedną z głównych nagród zdobył zespół z Krzemienicy
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