GOŚĆ ŁOWICKI

Rekolekcje w seminarium
kolekcje są kontynuacją wykładów, ale także czasem na modlitwę, wspólny wyjazd do Domaniewic i wypoczynek – powiedział ks. Dariusz Kuźmiński, odpowiedzialny za rekolekcje wicerektor WSD w Łowiczu.
Ostatnim etapem przygotowań będą promocje lektorskie
udzielone przez biskupa w październiku i listopadzie.

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

ŁOWICZ. Rekolekcje dla l grupy lektorów, będące drugim etapem 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, uczestniczyli w wykładach z Pisma Świętego, liturgiki, teologii życia wewnętrznego oraz fonetyki. – Re-

Koncerty i warsztaty
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Uczestnicy festiwalu mogli oglądać walki rycerskie

SKIERNIEWICE. Europejski Festiwal Muzyki Folk i Etno
„Ethnosfera” już po raz kolejny
odbywał się 30 czerwca i 1 lipca. Podobnie jak w latach ubiegłych na miejsce festiwalu wybrano skierniewicki zalew „Zadębie”. Celem Ethnosfery była prezentacja polskiej publiczności różnorodności kultur europejskich. Dlatego przez dwa
dni rozbrzmiewała muzyka folkowa z różnych regionów Europy. Wśród zespołów występujących na scenie największymi gwiazdami były: Psio Crew,

Shamrock, De Press oraz zespół W-Z Orkiestra. Poza dobrą
muzyką organizatorzy przygotowali bogaty program imprez
towarzyszących, wśród których
znalazły się warsztaty garncarskie, wikliniarskie i plastyczne. Niemałą atrakcją była możliwość zwiedzenia osady zbudowanej przez Bractwo Rycerskie Ziemi Skierniewickiej „Szara Kohorta”. Skierniewicki festiwal otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszechradzkiego i z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Folklor rządzi
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RZECZYCA. Od kilku dni
oczy ludzi przychodzących do
miejscowego kościoła cieszą
świeże barwy odnowionych
witraży. Witraże wymagały renowacji – pojawiły się w nich
miejscowe odkształcenia, wybrzuszenia, przerwy w ołowianych łączach. Szkła były mocno
zabrudzone, nadto nosiły ślady
uszkodzeń mechanicznych w
postaci ubytków, tymczasowo
wypełnionych barwioną folią.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 90 tys. zł.
Na wniosek proboszcza parafii,
ks. prałata Henryka Linarcika,

Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych na wymianę okien
i prace remontowo-konserwatorskie witraży. Reszta została sfinansowana ze środków
własnych parafii. Konserwacja
witraży i wymiana okien jest
kolejnym etapem przywracania
zabytkowi pięknego i estetycznego wyglądu. W 2006 r. wykonano tu kapitalny remont dachu i wież kościoła. W najbliższej przyszłości ks. proboszcz
planuje remont i malowanie
elewacji kościoła.

BOHDAN FUDAŁA

Święci za 90 tysięcy

Jedną z głównych nagród zdobył zespół z Krzemienicy

ŁOWICZ. Występy kilkunastu zespołów folklorystycznych oraz orkiestry dętej z
Francji, stoiska twórców ludowych – to najważniejsze wydarzenia VI Ogólnopolskich
Spotkań Folklorystycznych „O
Łowicki Pasiak”. Konkursowe
zmagania, jak również impre-

zy towarzyszące, oglądały tysiące widzów nie tylko z Łowicza. W tym roku główne trofea – „Łowickie pasiaki” otrzymały: Wesele Krzemienickie z
Krzemienicy pod Łańcutem, a
w kategorii folkloru oryginalnego zespół góralski Ślebodni
z Groń-Leśnicy.

