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Musical na placu

KUTNO. W poniedziałek 13 
sierpnia plac Piłsudskiego za-
mienił się w scenę. Około 50 
osób przedstawiało fragmenty 
słynnych spektakli i filmów mu-
zycznych, jak „West Side Sto-
ry”, „Hair”, „Kabaret”. Spektakl 
„Musicale, musicale”, przed-
stawili uczestnicy XII Letnich 

Spotkań Artystycznych. Są to 
doroczne warsztaty odbywa-
jące się w Kutnowskim Domu 
Kultury dla chętnych z całej 
Polski. Młodzi adepci trudnej 
sztuki śpiewania i równocze-
snego tańczenia ćwiczenia roz-
poczęli 6 sierpnia. Nagrodą by-
ły burzliwe oklaski.

W Kutnie spektakl muzyczny można było oglądać pod gołym niebem
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Świętowali dwa dni
GŁOWNO. W parafii w Za-
brzeźni – jednej z dzielnic 
Głowna, obchody sierpniowe-
go święta rozciągnięte są na 
dwa dni. Nie może być  inaczej, 
gdy patronem jest św. Maksy-
milian Kolbe. Uroczystości mia-
ły dwa aspekty – duchowy i re-
kreacyjny. Mszę odpustową od-
prawił gość – ks. Tadeusz Ja-
ros, proboszcz z Dmosina. Zaś 
na placu obok kościoła odby-
ła się 9. Biesiada Parafialna. We 

wtorek wieczorem przewidzia-
no czas na wspólne śpiewanie 
przy ognisku, konsumpcję kieł-
basek z grilla i na loterię fan-
tową, z rowerami jako głów-
nymi nagrodami. W środę po 
południu zgodnie ze zwycza-
jem o poczęstunek zadbali cu-
kiernicy, natomiast miejscowi i 
goście mogli potańczyć i wziąć 
udział w konkursach. Jako że 
pogoda sprzyjała w festynie 
brały udział setki ludzi.

Przygotowują się do beatyfikacji
RZECZYCA. Do uroczysto-
ści beatyfikacyjnej o. Stanisła-
wa Papczyńskiego, która odbę-
dzie się 16 września w sanktu-
arium licheńskim, w szczegól-
ny sposób przygotowuje się tu-
tejsza wspólnota wiernych. – Pa-
rafia św. Katarzyny w Rzeczycy 
dla wyrażenia wdzięczności Bo-
gu za beatyfikację funduje w ko-
ściele parafialnym nowy witraż 
przedstawiający błogosławione-
go, a w Luboczy mieszkańcy re-
staurują starą kapliczkę i po-
rządkują przyległy do niej te-
ren. W kapliczce (na zdjęciu) zo-
stanie umieszczony obraz Mat-
ki Bożej Licheńskiej i bł. o. Pap-
czyńskiego. Urząd Gminy Rze-
czyca ufunduje okolicznościową 
tablicę pamiątkową – informuje 
ks. Henryk Linarcik, proboszcz 
parafii w Rzeczycy.

Okoliczni mieszkańcy mają 
specjalny powód dla uczczenia no-
wego błogosławionego. W kape-
lanii Jakuba Karskiego w Luboczy 
(obecnie parafia Rzeczyca) o. Pa- 
pczyński przez medytacje przy-
gotowywał się do założenia no-
wego zgromadzenia (marianów). 
Tam opracował projekt ustawy 
dla przyszłego zakonu pt. „Norma 
vitae” (Reguła życia), a we wrze-
śniu 1671 r. przywdział biały habit 
na cześć Niepokalanego Poczęcia 
Matki Najświętszej.  

Na zakończenie Festiwalu

SKIERNIEWICE. 19 sierpnia 
2007 r. w kościele św. Jakuba Ap. 

w Skierniewicach odbył się kon-
cert pt. „Pamięć i tożsamość” w 
wykonaniu  Łomżyńskiej Orkie-
stry Kameralnej pod kierunkiem 
Jana Miłosza Zarzyckiego, połą-
czony z recytacją poezji Karo-
la Wojtyły, którą zaprezentował 
ks. Tomasz Chludziński. Wyjątko-
wa muzyka z aktorsko przedsta-
wioną recytacją to zdaniem wie-
lu osób połączenie, wywołujące 
refleksję i wspomnienia. Koncert 
zakończył trwający od 29 lipca 
VII Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej.
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Ważny moment: proboszcz ks. Tomasz Trzciński losuje główną nagrodę
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Żur na medal
ŁOWICZ. Pierwsza, ale jak już 
zapowiadają organizatorzy nie 
ostatnia impreza pod nazwą 
,,Księżackie Jadło” odbyła się w 
niedzielę 19 sierpnia w Łowi-
czu. Na Nowym Rynku można 
było skosztować potraw obec-
nie rzadko goszczących na do-
mowych stołach. Jeden z kon-
kursów, adresowany do kół go-
spodyń wiejskich, polegał na 
ugotowaniu najsmaczniejszego 
żuru. W osobnych konkursach 
startowały restauracje i samo-
rządy osiedlowe. Okrasą impre-
zy był występ znanego z autor-
skiego programu telewizyjnego 
kucharza Karola Okrasy. Licz-

nie zebrana publiczność oprócz 
kosztowania żurów, pyz, piero-
gów i innych specjałów domo-
wych (niestety, nie za  domowe 
ceny), mogła nabywać w mno-
gich stoiskach artykuły spożyw-
cze, wyroby ludowe, posłuchać 
występujących zespołów, po-
strzelać z łuku itp. 

Łomżyńska Orkiestra Kameralna 
jest laureatem szeregu nagród, 
zdobytych w kraju i za granicą
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Medal za najlepszy żur wywalczyły 
panie z KGW w Kocierzewie


