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Tego już dawno nie było – pasące się na 
łąkach krowy o tej porze roku. Zazwyczaj 

rolnicy kończyli wypas w połowie listopada. 
W tym roku brak śniegu oraz odpowiednie 
temperatury przedłużyły wypas o kilka tygo-
dni. Dla rolników to bardzo dogodna sytuacja 
po tegorocznych upałach i suszach. Wówczas 
niektórzy rolnicy mieli nawet 80 proc. strat 
w  uprawach. Pozwala to zaoszczędzić suchą 
paszę. Świeża i mokra karma wpływa też do-
datnio na mleczność krów, a gdzie jak gdzie, 
ale w Łowiczu mleka zabraknąć nie może. 
Sprzyjająca rolnikom pogoda nie załatwia 
jednak sprawy, bo część z nich  wyprzedała 
swoje stada jeszcze w czasie suszy. Pojawia 
się dziś pytanie o wypłaty odszkodowań, któ-
re obiecywał rząd. Niektórzy rolnicy, widząc 

piętrzące się problemy, 
już dawno zrezygnowali 
z ubiegania się o dopłaty i 
odszkodowania. JS

OSZCZĘDNI ROLNICY I ZADOWOLONE KROWY

Czyżby 
wypatrywały 
zimy?

U przeciętnego Polaka za-
interesowanie książką 

kończy się w chwili zakoń-
czenia edukacji. Ale również 
szkoła nie zawsze może wy-
egzekwować od ucznia prze-
czytania obowiązkowej lek-
tury. Niestety dla wielu ludzi 
książka nie jest nawet alter-
natywą dla filmu i telewizji. 
A szkoda, bo książka rozwija 
i uczy myślenia. Są na szczęś-
cie ludzie, którzy za wszelką 
ceną promują czytelnictwo. 
Niektórzy oddali temu całe 
życie. O takich osobach prze-
czytamy na str. VI. 
Czy niepełnosprawni mają 
swój świat? Nie bacząc na 
odpowiedź, trzeba sprawić, 
by ich świat był naszym świa-
tem, a nasz świat ich świa-
tem. Jak żyją niepełnospraw-
ni i co przeżywają? Zapra-
szam na str. IV i V. 

ZA TYDZIEŃ
  Wywiad z BURMISTRZEM 

MSZCZONOWA 

MARCIN WÓJCIK
redaktor wydania
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Skierniewicki festiwal zakończony

Nagrody rozdane
Przez kilka dni Skierniewice były 
miejscem, w którym odbywał się 
Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Realistycznych „Barbórki 2006 
– Poszukiwanie Alternatywy”. 
Przegląd miał charakter 
konkursowy i skierowany był 
do wszystkich twórców teatru 
realistycznego oraz miłośników 
tego rodzaju sztuki. 

Światło, ciemność, szept prze-
platany z krzykiem, bezruch prze-
chodzący w gwałtowność to efek-
ty, którym nieustannie poddawa-
ny był widz – uczestnik przeglą-
du. Prezentowane spektakle róż-
niły się w formie, sposobie, prze-
kazie i scenografii od teatru kla-
sycznego. Uboga dekoracja, mała 
liczba aktorów i specyficzna gra 
dla jednych stawały się szansą na 
głębokie przeżycia, zaś dla dru-
gich były tylko zbiorem wymyślo-
nych gestów, będących karykatu-
rą rzeczywistości.

Wśród widowni znakomitą 
większość stanowili ludzie mło-

dzi, którzy w takiej grze 
odnajdywali głębię. Przy-
słuchując się ich dysku-
sjom, można było odnieść 
wrażenie, że to, co widzie-
li na deskach, jest im ja-
koś bliskie. Jedna z uczestniczek 
zapytana, co odnajduje w takich 
spektaklach, odpowiedziała krót-
ko: – Wszystko! To jest genialny 
sposób mówienia o świecie i o 
tym, co w nim się dzieje. 

W późnych godzinach noc-
nych jury festiwalu w składzie: El-
żbieta Rojek, Marcin Brzozowski 

i Romuald Wilcza Pokoj-
ski ogłosiło werdykt. I na-
grodę przyznano Teatrowi 
Zielony Wiatrak za spek-
takl „Drapacze chmur” 
Marka Branda i Bartosza 

Frankiewicza. II nagroda powę-
drowała do Teatru Narybek From 
Polan za spektakl „Istota bycia 
cool”, III zaś przypadła Teatrowi 
Art.51 za spektakl „6.27”.

Organizatorem przeglądu by-
ło Młodzieżowe Centrum Kultu-
ry w Skierniewicach i Teatr Reali-
styczny.  AP
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Zwycięski 
spektakl 
„Drapacze 
chmur”
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Życzenia od duchownych i świeckich
IMIENINY BISKUPA AN-
DRZEJA. Księża, siostry za-
konne, przedstawiciele instytu-
cji diecezjalnych i innych zwią-
zanych z Kościołem (np. szkół 
katolickich) przybyli w ostat-
ni czwartek listopada do ło-
wickiej katedry na wieczorną 
Mszę św. Koncelebrze przewo-
dził – w dniu swoich imienin – 
bp Andrzej F. Dziuba. Liturgię 
sprawowali razem z nim po-
zostali łowiccy biskupi. Przed 
Eucharystią życzenia wraz z 
zapewnieniami modlitwy skła-
dali ordynariuszowi przedsta-
wiciele duchowieństwa, władz 
samorządowych Łowicza i po-
wiatu łowickiego, po Mszy po-
zostali świeccy. 

Unia da na oczyszczalnie
PIENIĄDZE DLA „KRAI-
NY RAWKI”. Ponad 700 tys. zł 
otrzyma Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
Pieniądze unijne przyznane w ra-
mach programu Leader+ prze-
znaczone zostaną na poprawę ja-
kości życia na wsi na terenie pię-
ciu gmin: Rawa Mazowiecka, Bia-
ła Rawska, Cielądz, Regnów, Ko-
wiesy. Pieniądze mają być wyko-
rzystane na przygotowanie inwe-
stycji: analizy, ekspertyzy i do-

kumentacje. A planowane inwe-
stycje to: przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, boiska sporto-
we, ścieżki rowerowe, przebu-
dowa strażnic OSP, a  także pro-
jekt przebudowy alpinarium na 
potrzeby spotkań z muzyką Cho-
pina w Babsku. Wniosek o dota-
cję opracowany przez społecz-
ne stowarzyszenie „Kraina Raw-
ki”, liczące ponad 40 osób, oka-
zał się najlepszy w całym woje-
wództwie łódzkim. 

Samorząd funduje radiowóz

LANOSEM SZYBCIEJ. Głów-
nie dzielnicowy będzie użytko-
wał nowy radiowóz przekaza-
ny miejscowej jednostce poli-
cji przez Jerzego Markiewicza 
– burmistrza Miasta i Gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą. Funda-
torzy – Rada Miejska poprzed-

niej kadencji, która w większo-
ści pokryła koszty zakupu – 
mają nadzieję, iż nowy radio-
wóz usprawni pracę policjan-
tów, pozwalając na skuteczniej-
sze działania na rzecz zapew-
nienia bezpieczeństwa obywa-
teli. Funkcjonariusze otrzyma-
li lanosa z silnikiem 1,6 w wer-
sji specjalnej dla policji. Kosz-
tował on ponad 30 tys. zł, z 
czego 5300 zł pochodziło od 
starosty grójeckiego. Jest to 
już trzeci samochód w prze-
ciągu ostatnich 9 lat, zakupio-
ny lub dofinansowany ze środ-
ków gminy. Poprzednio były to  
polonez 1,6 GLI w 1997 r. i dae-
woo lanos w 2002 r. W ramach 
współpracy w 2003 r. Urząd 
Miasta i Gminy wspomógł rów-
nież remont generalny budyn-
ku posterunku.

Nie dla kariery

ŚWIĘCENIA DIAKONA-
TU. Sylwester Bernat z Luboch-
ni oraz Roman Sękalski z Doma-
niewic otrzymali w łowickiej ka-
tedrze święcenia diakonatu z rąk 
bpa Józefa Zawitkowskiego. – Za 
chwilę mam włożyć ręce na tych, 
którzy będą diakonami – służą-
cymi – mówił w homilii bp Za-
witkowski. – Ludzie przepycha-

ją się o władzę, urządzają wy-
bory, referenda. Między wami 
niech będzie inaczej. Za pół ro-
ku będziecie kapłanami. Jaka to 
kariera?

Przypomnijmy, że przed mie-
siącem w pierwszej turze świę-
cenia otrzymało trzech innych 
alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łowiczu.

Miasto jak staruszek

WIERSZEM O ŁOWICZU. 
Nie tylko z Łowicza nadesła-
no wiersze na konkurs zorga-
nizowany w ramach obchodów 
870-lecia miasta. Swoje prace 
zgłosili ludzie w różnym wieku, 
posiadający już pewien dorobek 
i debiutanci. Autorami są prze-
ważnie mieszkańcy Łowicza, ale 
na kopertach z utworami wid-
niały także pieczątki z tak odle-
głych miast jak Poznań czy Lub-

lin. Jury przyznało trzy nagro-
dy i trzy wyróżnienia. Autorzy 
określając miasto, często posłu-
giwali się zaskakującymi meta-
forami – np. siwobrodego star-
ca. Od jednej z metafor pocho-
dzi też tytuł tomiku zawierają-
cego najlepsze wiersze – „Kro-
nikarz Bzura”. Organizatorami 
konkursu był Łowicki Ośrodek 
Kultury i Łowickie Warsztaty Li-
terackie.
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Solenizant przyjął życzenia  
i prezenty m.in. od ks. kanonika 
Pawła Staniszewskiego (tyłem)  
i ks. prałata Jana Dobrodzieja

Po raz pierwszy przy ołtarzu jako diakoni: Sylwester Bernat (z lewej)  
i Roman Sękalski

Pierwsze miejsce przyznano Ewie Tomczak, która za chwilę odbierze 
nagrodę od byłego już burmistrza Ryszarda Budzałka (w środku).  
Z lewej Jacek Rybus – lider ŁWL

BO
H

D
AN

 F
U

D
AŁ

A
BO

H
D

AN
 F

U
D

AŁ
A

Kierownik posterunku policji  
w Nowym Mieście n. Pilicą  
mł. asp. Janusz Dobrosz  
zagląda nabytkowi pod maskę
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Co w trawie piszczy

NIE KRADNIJ 
W łowickich skle-
pach przed świę-
tami pojawiła się 
plaga „kupują-
cych” złodziei. 
Jak pokazują sta-

tystyki, najwięcej tajemni-
czych zniknięć ze sklepo-
wych półek pojawia się w 
okresie jesień–zima. Problem 
jest na tyle poważny, że w ło-
wickich sklepach zimową po-
rą będzie więcej niż zwykle 
ochroniarzy. Każdy złodziej 
złapany na gorącym uczyn-
ku jest przekazywany poli-
cji. Jeżeli wartość skradzio-
nego produktu nie przekro-
czy 250 zł, to nieuczciwy 
klient zapłaci mandat wyso-
kości 100 złotych i odda lub 
zwróci równowartość tego, 
co ukradł. Według policyj-
nych danych, od stycznia 
do października tego roku 
Komenda Powiatowa Policji 
w Łowiczu odnotowała 52 
przypadki kradzieży w skle-
pach. 
W dawnych czasach za kra-
dzież groziła surowa kara, 
która posuwała się nawet 
do okaleczenia. Na pew-
no niewychowawczym był-
by fakt bagatelizowania naj-
mniejszego przejawu zło-
dziejstwa. Jestem pewien, 
że z psychologicznego i 
społecznego punktu widze-
nia wszystkimi sklepowymi 
złodziejami kierują podob-
ne pobudki. Niepokoi mnie 
fala kradzieży w sklepach. 
Może faktycznie ludziom 
żyje się źle i są bardzo bied-
ni? Nie sądzę, by wszyscy 
chorowali na kleptomanię.
 MARCIN WÓJCIK
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Dzieciaki z Zadębia co tydzień na basenie

Czy diabeł umie pływać?
Udzielenie odpowiedzi na tak 
postawione pytanie może być 
trudną zagwozdką. Bo kto to może 
wiedzieć? Inaczej rzecz się ma 
z dziećmi z parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego na Zadębiu. Tu odpowiedź 
zdaję się być prostsza. Jeśli nie 
umieją, to się na pewno niebawem 
nauczą. 

W każdy piątek dzieci z Zadę-
bia mają możliwość wyjazdu na 
basen. Inicjatywa wyszła od księ-
dza  proboszcza Jana Rawy. Zapy-
tany, skąd pomysł i czemu ma on 
służyć, odpowiada: – To prosta 
sprawa. Na terenie naszej parafii 
nie mamy szkoły, przez co mamy 
utrudniony kontakt z dziećmi i 
młodzieżą. Zawsze zależało mi na 
tym, by Kościół nie był wspólnotą 
wymierającą. Dlatego już od kilku 
lat staram się zachęcić młodzież, 
a także dorosłych do wspólnego 
trenowania. W tym celu zawiąza-
liśmy klub sportowy o nazwie SA-
LOS-FAUSTYNA. Zadębie jest po-
łożone na obrzeżach miasta, w 
pobliżu nie ma obiektów sporto-
wych. Jeśli parafia nie stworzy cie-
kawych propozycji, to najpraw-
dopodobniej młodzież przeniesie 
swoje spotkania na klatki schodo-
we czy zarośla zalewu. Ja staram 
się realizować zasadę ks. Jana Bo-
sko: „Tam, gdzie boiska są pełne 
– diabeł jest martwy, tam, gdzie 
puste – diabeł jest żywy” – doda-
je ks. Rawa.  

Przy parafii ciągle coś się 
dzieje i trudno się temu dziwić, 
skoro działają tu trzy drużyny pił-
ki nożnej, organizowany jest tur-
niej piłki halowej, dwa razy do 

roku odbywają się raj-
dy rowerowe. W cza-
sie przygotowań znako-
wane są rowery, rozda-
wane światła, dzwon-
ki i kamizelki odblasko-
we, a wszyscy uczestnicy infor-
mowani są przez policję o zasa-
dach bezpiecznego poruszania 
się po drogach. No i są nagro-
dy, a te zawsze cieszą. Ponad-
to przeprowadzane są dwa bie-
gi: jeden w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, drugi 16 października w 
dzień wyboru Papieża na Stoli-
cę Piotrową. Poza wspomnianym 
basenem są jeszcze tygodnio-
wo dwa wyjścia na salę OSiR, do-
stępny jest także bilard i stół do 
ping-ponga. 

Dzieciaki uwielbiają te wspól-
ne spotkania, mówią, że choć 
przy księdzu nie można głupio 
się zachowywać, zawsze jest faj-
nie. – Tu ciągle coś się dzieje. 
Moi rodzice nie zawsze mogą tu 
ze mną przyjechać, a ja lubię so-
bie popływać, poza tym jestem 
tu z kolegami, więc razem może-

my poszaleć – mówi To-
mek Admiec, uczestnik 
ostatniej wyprawy na 
basen. Jego mama Mał-
gosia również nie kry-
je zadowolenia. – Jak je-

dzie z księdzem, to jestem spo-
kojna, bo wiem, że jest pod do-
brą opieką i że nic mu się złe-
go nie stanie. Podobnego zda-
nie są również ratownicy. Jeden 
z nich, Marcin Teodorski, nie kry-
je zadowolenia z powodu obec-
ności na basenie dzieci z Zadę-
bia. – Takie inicjatywy według 
mnie są nie tylko potrzebne, ale 
i konieczne – stwierdza. Ruch 
to podstawa i świetna forma 
wychowywania. Większość tych 
dzieciaków nie miałaby szansy 
na taki odpoczynek, gdyby nie 
było wyjazdów z parafii – doda-
je. Stare przysłowie głosi, iż dia-
beł boi się święconej wody, ale 
chyba to przekonanie (zgodnie 
z założeniami ks. Bosko) wolno  
nam doprecyzować o stwierdze-
nie, iż nie tylko święconej. Base-
nowej też!  KR

Drużyna 
odliczona 
i gotowa 
do zanurzenia
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Mamy tu ludzi z 
różnymi schorze-
niami: z zespo-
łem Downa, pa-

daczką, upośledzeniem umy-
słowym, niepełnosprawnoś-
cią ruchową – wylicza Justyna 
Sosnowska. 

Pani Justyna jest kierow-
niczką Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Urzeczu. W tej pro-
wadzonej przez Caritas Die-
cezji Łowickiej placówce po 
kilka godzin dziennie spędza 
30 osób. Łączy ich to, że są 
pełnoletni, wszyscy są miesz-
kańcami powiatu łowickiego, 
wszystkim nabyta lub wro-
dzona choroba uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie w 
świecie. Dzieli ich wszystko 

pozostałe: wiek, wykształce-
nie, upodobania, zdolności.

Dzień w pracowni

– Nasza praca z nimi zaczy-
na się już na przystanku – wy-
jaśnia Jacek Rybus, jeden z te-
rapeutów. – Uczestnicy warszta-
tu z Łowicza dojeżdżają tu zwy-
kłym autobusem PKS.  (Na mar-
ginesie dodajmy, iż mieszkań-
ców wiosek odwozi i potem roz-
wozi mikrobus należący do Ca-
ritas).  – Wiele z tych osób ca-
łe lata siedziało w domu. Dla 
nas – zdrowych – wszystko wy-
daje się oczywiste. Dla nich jest 
to już nauka: trzeba poczekać na 
przystanku, wsiąść do autobu-
su, wysiąść. Dla niepełnospraw-
nych często to trudne czynno-
ści. Przeprowadzamy trening 
ekonomiczny. Większość z nich 
nie zna wartości pieniądza, nie 
potrafi samodzielnie dokonać 
najprostszego zakupu. Uczymy 
ich rozróżniać banknoty, poka-
zywać, ile co kosztuje. 

W WTZ mieszczącym się  w 
budynku po byłej szkole pod-
stawowej czeka na uczestników 
6 pracowni, rehabilitant, logo-
peda, pielęgniarka. Do każdej z 
pracowni przypisanych jest po 5 
chorych. O tym, kto trafi do któ-

rej pracowni, decydują 
rehabilitanci w porozu-
mieniu z terapeutami. 
Pracownie nie są „do-
żywotnie” – co pewien 
czas następuje rotacja. 

W pracowni kompu-
terowej uczestnicy po-
znają podstawy obsługi 
komputera i poruszania 
się po Internecie. W pra-

cowni przyrodniczej ho-
dowane są kwiaty, pie-
lęgnowany ogródek. W 
pracowni gospodarstwa 
domowego uczestnicy 
uczą się przyrządzać po-
siłki i potem sprzątać 
po nich. 

– U nas nie ma ku-
charek ani sprzątaczek 
– zaznacza Jacek Ry-
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Tu nauczyli się malować, śpiewać, tańczyć…

Nie tylko dla zabicia czasu
Krzysztof Dubiela 

zajął III miejsce  
w międzynaro-

dowym konkursie. 
Sukces ogromny, gdyż 

reprezentant WTZ Urzecze, 
podobnie jak pozostali 

koledzy i koleżanki 
z warsztatów, jest 
niepełnosprawny.

tekst 
BOHDAN FUDAŁA

Zespół  
z Urzecza 
podczas 
festiwalu  
w Łęczycy

Hanna 
Kułakowska  
(z prawej) i Sylwia 
Olesińska lubią 
malować
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bus. – Na obiad jemy to, co 
przygotowane zostało w pra-
cowni gospodarstwa domowe-
go. Uczestnicy sami zmywają 
naczynia, zamiatają posadzki, 
uczą się korzystać z żelazek, 
pralek itp.

Kolorowy świat

Przybysz z zewnątrz po 
wejściu do pracowni plastycz-
nej staje oczarowany. Wszyst-
kimi kolorami mienią się po-
wieszone na ścianach, usta-
wiane na półkach obrazy, róż-
nego rodzaju ozdoby, stroi-
ki świąteczne itp. Pracowni-
cy warsztatu z dumą mówią o 
wystawach, na których poka-
zywane były prace ich podo- 
piecznych. Wykonane tu ozdo-
by bardzo łatwo zdo-
bywają uznanie prag-
nących nabyć piękne 
drobiazgi za symbo-
liczną cenę.

Krok dalej znajduje 
się pracownia muzycz-
na. Jej „gwiazdą” jest 
pan Piotr.

– W warsztacie je-
stem od 4 lat – opo-
wiada mężczyzna na 
wózku. – Tu nauczy-
łem się śpiewać. Z na-

szym zespołem występowali-
śmy w wielu miejscach, na fe-
stiwalach w Łęczycy, w Kon-
stantynowie Łódzkim. Stąd 
wyjeżdżamy na wiele wycie-
czek.

– U nich wszystkich dopie-
ro w WTZ objawiają się niezna-
ne im talenty – mówi Marian 
Sokół, opiekun warsztatu mu-
zycznego. – Dorośli niepełno-
sprawni ludzie u nas uczą się 
z powodzeniem grać na instru-
mentach, tańczyć, malować, pi-
sać wiersze… 

Praktycznie dla wszystkich 
uczestników WTZ pobyt tu jest 
zbawienny. Tu prowadzą inte-
resujące, urozmaicone życie, 
rozwijają zainteresowania. Są 
świadomi, że ich wyroby się 
podobają, otrzymują dyplo-

my i wyróżnienia, jak 
wspomniany we wstę-
pie Krzysztof Dubiela, 
który znalazł się w ści-
słej czołówce konkur-
su, rywalizując z nie-
pełnosprawnymi nie 
tylko z Polski, lecz i 
Ukrainy, Węgier, Chor-
wacji, Rumunii. Zaś w 
domu…?

– A nudziłam się – 
bez ogródek stwierdza 
Kasia. – Całymi dniami 

gapiłam się w telewizor albo 
chodziłam po ulicach.

W WTZ pani Kasia nauczyła 
się gotować, malować na szkle, 
teraz przygotowuje się do wy-
stępu w jasełkach. 

– Tu nie ma czasu na nudę. 
Latem urządzamy sobie ogni-
ska, chodzimy na wycieczki – 
relacjonuje Hanna Kułakowska. 
– Przyjedziemy do Urzecza i 
godziny szybciej zlecą.

Sytuacja pani Hanny jest o 
tyle odmienna, że jest pensjo-
nariuszką Domu Pomocy Spo-
łecznej w Borowie. A co z inny-
mi? Jak wyjaśniają pracownicy 
WTZ, ich podopieczni wywo-
dzą się z różnych środowisk. 
Pani Kasia jest w lepszej sytua-
cji, gdyż pochodzi z normalnej 
rodziny. Bywają pensjonariusze 
ze środowisk patologicznych. 
Ci niekiedy nawet nie mają ty-
le szczęścia, aby móc oglądać 
telewizor.  

Co dalej?

WTZ jawi się jako oaza 
szczęśliwości w smutnym na 
ogół życiu kaleki. W Urze-
czu chorzy nabywają niezbęd-
nych umiejętności do (w mia-
rę) samodzielnego życia. Inna 
sprawa, że czasami najwięk-

szym „przeciwnikiem” niepeł-
nosprawnych bywają ich ro-
dzice, rodzeństwo chroniące 
chorego pod kloszem. Tyle że 
warsztaty mają być szkołami, 
a nie „przechowalniami”. 

– Teoretycznie naszym za-
daniem jest takie przygoto-
wanie niepełnosprawnych, że-
by po opuszczeniu WTZ mogli 
podjąć pracę, samodzielnie za-
troszczyć się o siebie – tłuma-
czy Justyna Sosnowska. 

W praktyce okazuje się to 
niewykonalne. W Polsce pracy 
nie jest w stanie znaleźć wie-
lu młodych, zdrowych, silnych, 
doskonale wykształconych lu-
dzi. Trzeba niemal cudu, aby 
posadę otrzymał ktoś porusza-
jący się na wózku. Nie cho-
dzi nawet o faktyczne umiejęt-
ności. W naszej rzeczywisto-
ści nadal silne są bariery psy-
chiczne przysłaniające praco-
dawcom  walory prezentowa-
ne przez absolwentów WTZ 
w Urzeczu czy innych miej-
scowościach. Nie słychać, nie-
stety, by kampania medialna 
na rzecz zatrudniania niewi-
domych, niepełnosprawnych 
umysłowo itp. odniosła szer-
szy skutek w praktyce.  A 
szkoda.

 

Tu nauczyli się malować, śpiewać, tańczyć…

Nie tylko dla zabicia czasu

Po lewej
W pracowni 
plastycznej 
przygotowywane 
są kostiumy  
do jasełek 

z prawej
Uczestnicy 
warsztatu 
startują  
w zawodach 
sportowych
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Książka sposobem na samotność

Biblioteka dla wszystkich
Znany osiemnastowieczny 
myśliciel Monteskiusz mawiał, 
iż „książki są jak towarzystwo, 
które sobie człowiek dobiera”. 

Z takim poglądem zgadza 
się Teresa Treder, która od 
trzech lat prowadzi bibliote-
kę parafialną przy parafii św. 
Stanisława w Skierniewicach. 
Pani Teresa z wykształcenia 
jest bibliotekarką. Jak sama 
mówi – książki są jej pasją, są 
jej najlepszymi przyjaciółmi 
i sposobem na złagodzenie 
tęsknot, których w życiu ma 
wiele. Po śmierci męża mu-
siała opuścić swoje miasto, 
znajomych i przenieść się tu 
– bliżej dzieci. Gdy przepro-
wadziła się do Skierniewic w 
2002 r., nie mogła się odna-
leźć. Brakowało jej zaangażo-
wania w służbę innym i cią-
głego obcowania z książkami. 
Marzyła o małej bibliotece, w 
której mogłaby spędzać czas 
na numerowaniu, katalogo-
waniu i obkładaniu książek. 
Rodzina poradziła jej, by uda-
ła się do księdza proboszcza 
z pytaniem, czy nie zechciał-
by otworzyć w parafii biblio-
teki. Tak też zrobiła. Ksiądz 
proboszcz Grzegorz Go-
łąb pomysł przyjął 
z właściwą so-

bie otwartością. I tak to się 
zaczęło. 

Poświęcenie księgozbio-
ru w liczbie 500 egzempla-
rzy miało miejsce 7 grudnia 
2003 r. Większość książek po-
chodziła wówczas z darów od 
parafian. Sam proboszcz ze 
swego księgozbioru podaro-
wał bibliotece 150 książek i 
zawsze, gdy tylko ma oka-
zję, przynosi kolejne. Część 
pozycji udało się bibliotece 
pozyskać od różnych wydaw-
nictw. Obecny księgozbiór li-
czy 1523 książki. Wszystkie  
są skatalogowane i ułożone 
według działów. Z biblioteki 
korzysta 159 osób, które wy-
pożyczają średnio 140 książek 
w miesiącu. Większość czytel-
ników to emeryci, ale ku ra-
dości pani Teresy do bibliote-
ki przychodzą również ludzie 
młodzi. 

Jedna z wychodzących z 
biblioteki osób zapytana, dla-
czego czyta książki, odpowie-
działa, iż czytanie pozwala 
jej godnie żyć, bez poddawa-
nia się zwątpieniu. In-
ni zabierali  swo-
je książki i 
p o -

śpiesznie wracali do domu, 
by pewnie tam zatopić się w 
nowej lekturze, by poczuć się 
w centrum wydarzeń czy po-
znać kogoś wielkiego – czy-
tanie to przecież czas głębo-
kich spotkań i przeżyć z bli-
skimi. Rekordzistką w czyta-
niu jest Jadwiga Mielcarek, 
która wypożyczyła i przeczy-
tała już ponad sto książek.

Na szczególna uwagę za-
sługuje jeszcze jeden fakt. 
Otóż  książki mogą wypoży-
czać również osoby chore. A 
to dzięki  pani Teresie, która, 
rozumiejąc cierpienie, choro-
bę i często przeżywaną w 
tym czasie samotność, zanosi 
swoim czytelnikom książki do 
domu. Po jakimś czasie po-
nownie ich odwiedza, by ode-
brać już przeczytaną lekturę i 
zanieść coś nowego. 

Biblioteka czynna jest każ-
dego dnia po porannej Mszy św. 
i wieczorem od 17.00 do 19.00. 
W niedzielę również po 

Mszach św. jest możliwość 
zwrócenia bądź wypożyczenia 
książek. 

– Do biblioteki mogą zapi-
sać się wszyscy, którzy kochają 
książki i chcą je czytać, tu nie ma 
rejonizacji – z uśmiechem mó-
wi pani Krystyna. – Każdy może 
znaleźć coś dla siebie. W zbio-
rach biblioteki najwięcej pozycji 
poświęconych jest życiu religij-
nemu, duchowości ale nie bra-
kuje również literatury pięknej, 
biografii, historii czy psycholo-
gii. Biblioteka posiada również 
czasopisma, m.in. „Niedzielę”, 
„Różaniec”, „Arkę”, z których 
można  skorzystać na miejscu.

W opowieści o parafialnej 
bibliotece ostatnie słowo chy-
ba warto oddać znów Mon-
teskiuszowi, który mówił, iż 
„pisząc, nie trzeba tak wy-
czerpać przedmiotu, aby nic 
nie pozostało dla czytelnika. 
Nie chodzi wszak o to, aby 
ludzie czytali, ale o to, aby 

myśleli”. Ci którzy czytają  
książki, zapewne z tym 

się zgodzą.
AGNIESZKA 

NAPIÓRKOWSKA

której mogłaby spędzać czas 
na numerowaniu, katalogo-
waniu i obkładaniu książek. 
Rodzina poradziła jej, by uda-
ła się do księdza proboszcza 
z pytaniem, czy nie zechciał-
by otworzyć w parafii biblio-
teki. Tak też zrobiła. Ksiądz 
proboszcz Grzegorz Go-
łąb pomysł przyjął 
z właściwą so-

czego czyta książki, odpowie-
działa, iż czytanie pozwala 
jej godnie żyć, bez poddawa-
nia się zwątpieniu. In-
ni zabierali  swo-
je książki i 
p o -

W niedzielę również po myśleli”. Ci którzy czytają  
książki, zapewne z tym 

się zgodzą.
AGNIESZKA 

NAPIÓRKOWSKA
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Nadszedł czas spełniania wy-
borczych obietnic. Teraz się 
okaże, co było tylko chwytem 
wyborczym, a co słowem nie 
bez pokrycia. 

W całym regionie zmieniły 
się władze samorządowe. No-
wi włodarze przystępują do 
„lepszego” rządzenia. Każdy 
wyznaczył już konkrety, któ-
rymi będzie się zajmował ja-
ko sprawami priorytetowymi. 
Tak na przykład nowy wójt 
gminy Bolimów Stanisław Li-
nart stawia na rozwój tury-
styki ze względu na atrakcyj-
ność terenu. Wójt Makowa Je-
rzy Stankiewicz najpierw zaj-
mie się zmniejszeniem zadłu-
żenia gminy. Chce to zrobić 
przez sprowadzenie do gmi-
ny nowych inwestorów, a spo-
sobem na to mają się stać 
dogodne warunki podatkowe. 
Nowy starosta powiatu skier-
niewickiego Jerzy Dzierzbiń-
ski już się zajął przygotowa-
niami do solidnego odśnieża-
nia dróg, tak aby kierowców 
nie zaskoczyła nawet najwięk-
sza zima stulecia. Leszek Tręb-
ski, który w drugiej turze po-
konał dotychczasowego pre-
zydenta Skierniewic, stawia na 
kreatywność i samodzielność 
urzędników ratusza. 

Wielu nawet bezpośrednio 
niezainteresowanych polityką 
zastanawia się, jaką rolę będzie 
odgrywać stara kadra. Trudno 
uwierzyć, by jeszcze przed wy-
borami osoby te nie miały przy-
gotowanego planu awaryjne-
go i tak po prostu zgodziły się 
przejść do lamusa. 

Każdy zwycięzca tegorocz-
nych wyborów na swój sposób 
będzie realizował program rzą-
dzenia. Jak pokazuje historia, 
nawet najlepszy polityk przy 
końcu swojej kadencji ma co-
raz mniejsze szanse na kolej-
ny wybór. Jak się wydaje, aktu-
alna władza zawsze będzie na 
minusie. Politycy w oczach lu-
dzi bohaterami zostają tylko 
na chwilę.  JS

Samorządy po wyborach 

Czas 
nowej ekipy Adwent to czas radosnego 

oczekiwania i przygotowywania 
się na przyjście Jezusa, 
ale to także czas wytężonej pracy 
duchowej i fizycznej. Tradycje 
adwentowe, które  wyróżniały 
księstwo łowickie, są bardzo 
barwne i warte zachowywania 
obecnie i w przyszłości.

Księżacy należeli do lu-
dzi religijnych i bardzo praco-
witych. Adwent był dla nich 
czasem nie tylko przygotowa-
nia swojego serca – co czynili 
przez modlitwę, post  i uczest-
nictwo we Mszy św. roratniej. 
Tradycją było również przygo-
towanie  mieszkania na ten 
szczególny okres. Dlatego cha-
łupę odmalowywano, dokład-
nie sprzątano i zmieniano ca-
łą dekorację, która była bardzo 
rozbudowana. Wiele trzeba by-
ło włożyć pracy, by przygoto-
wać wszystkie ozdoby. U sufitu 
wieszano misternie wykonane 
barwne pająki z bibuły, słomy, 
włóczki. Od pająka odchodziły 
nici pajęcze – słomkowo-bibu-
łowe łańcuchy. Ponadto wyko-
nywano wycinanki, które były 
umieszczane pomiędzy obra-
zami; kodry tematyczne przed-
stawiające sceny z życia wsi, 
okrągłe  wycinanki – gwioz-
dy, oraz tasiemki.  Ozdoby były 
wieszane  na ścianach, 
belkach stropowych, a 
także na suficie, czy-
li wszędzie tam, gdzie 
można je było wyeks-
ponować.

Również wszyst-
kie ozdoby choinko-
we wychodziły 
spod ręki  kobiet  
bądź ewen-
tualnie dzie-
ci. Na 
c h o i n c e 
nie mo-
gło zabrak-
nąć: anioł-
ków, jeży-
ków, koszycz-
ków, łańcu-

chów, dzbanuszków 
i oczywiście gwiaz-
dy. Wszystkie zabaw-
ki były bogato zdo-
bione. Ponieważ przy-
gotowanie ich wyma-
gało dużo czasu, dla-
tego wielokrotnie ko-
biety schodziły się do 
jednej chałupy, w któ-
rej najbardziej zdolne 
i doświadczone prze-
kazywały innym nowe 
wzory, sposoby i po-
mysły. W czasie takiego spot-
kania zebrane Księżanki śpie-
wały pieśni adwentowe, mod-
liły się i słuchały gawędzia-
rek, które w sposób sobie 
właściwy opowiadały o isto-

cie świąt, o historii i  
tradycji. Oto fragment 
jednej gawędy, napisa-
nej przez Teresę Woj-
dę, prezesa Stowarzy-
szenia Regionalnego 
Wsi Urzecze – Łowi-
czanie. (...) Tero to je 
cas w Kościele świntym 

przygotowanio na 
przyjście Zba-

wiciela – Ad-
wynt. A jaz 4 
niedziele Ad-
wyntu a to na 
samiuchnom 
pam iun tke 

sztery tysiun-
ce lot łocekiwa-

nio. Bez tyn cas to 

wszysciuchne wierzun-
ce w pokucie. Babcia 
mi gadali, co to dow-
ni ludzie to sie napoś-
cieli, co ino! Kościół 
świnty nakazywoł po-
sty: na wszytkie śro-
dy, na wszytkie piont-
ki nadto sobote suche-
dniowom i wilijom Bo-
żego Narodzynio. W 
Adwyncie smutek ła-
godzi a ino spojrze-
nie na Maryjom Mat-

ke Bożom, co to łuna przedsta-
wiano je kiej Zorza Poranno, co 
to mo rozproszyć ciemności no-
cy grzechowej. Takie gawędze-
nie trwało czasem kilka go-
dzin  – wspomina pani Tere-
sa. Ówczesne tradycje zosta-
ją coraz bardziej zapomina-
ne i wypierane przez współ-
czesność. O to, co je wypeł-
ni, martwi się Teresa Kapuś-
cińska, która wzrastała w ro-
dzinie sławnych wycinarek. 
Czy to przypadkiem nie bę-
dzie puste oglądanie telewi-
zji i oddalenie się od siebie 
i od Boga? Oby nie! Kończąc, 
wyznaje: – A ja mam jeszcze 
tak dużo do powiedzenia, a 
jeszcze więcej do pokaza-
nia. Potrzeba tylko, by zna-
leźli się ci, dla których folk-
lor jest zachwycający i warty 
zgłębiania.

AGNIESZKA 
NAPIÓRKOWSKA

Adwent to czas przemiany

Bogactwo folkloru

Również wszyst-
kie ozdoby choinko-
we wychodziły 
spod ręki  kobiet  
bądź ewen-
tualnie dzie-

c h o i n c e 

gło zabrak-
nąć: anioł-
ków, jeży-
ków, koszycz-
ków, łańcu-

Wsi Urzecze – Łowi-
czanie. (...) Tero to je 
cas w Kościele świntym 

przygotowanio na 
przyjście Zba-

wiciela – Ad-
wynt. A jaz 4 
niedziele Ad-
wyntu a to na 
samiuchnom 
pam iun tke 

sztery tysiun-
ce lot łocekiwa-

nio. Bez tyn cas to 

Po lewej:
W rękach Teresy 
Kapuścińskiej 
kartka papieru 
bardzo szybko 
zamienia się 
w anioła

Z prawej:
Teresa Wojda 
z wykonanym 
przez siebie 
pająkiem

Dzieło Otylii 
Uczciwek 
– laureatki 
nagrody im. 
Oscara Kolberga
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O tym kościele mówi się 
jako o najznakomitszym 
obiekcie sakralnym 
na Mazowszu. Wysoka 
wieża góruje nad całym 
miastem. Mimo to 
nie wszyscy mieszkańcy 
zauważają kościół. Jedni 
go ignorują, inni udają, 
że go nie widzą. 

Wokół kościoła sto-
ją stare kamienice, któ-
re wyglądem i wiekiem 
przypominają śląskie fa-
miloki. To pozostałość 
po złotym okresie mia-
sta, które dzięki fabry-
kom i napływie ludzi 
przeżywało kiedyś swój 
renesans. Dzisiaj trudno 
mówić o renesansie i zło-
tym okresie. Miasto i pa-
rafia od kilku lat wylud-
niają się, a dobrej pracy 
jak na lekarstwo. Jak więc 
z tymi problemami radzi 
sobie najstarsza parafia 
w Żyrardowie?

Opustoszałe 
miasto i kościół 
Choć formalnie pa-

rafia liczy ponad jede-
naście tysięcy wiernych, 
na niedzielne Msze św. 
przychodzi średnio dwa 
tysiące ludzi. Podczas 
odwiedzin duszpaster-
skich wychodzą na jaw 
wszystkie przyczyny ni-
skiej frekwencji. – Lu-
dzie tłumaczą się, że 
nie mają czasu – mówi 
ksiądz proboszcz Stani-
sław Janusz. – Są też ta-
cy, którzy kolędę trak-
tują tylko jako zwyczaj. 
Kolęda ich nie mobili-
zuje do tego, aby być 

bliżej Kościoła. Boję się 
o religijne wychowa-
nie dzieci, czyli nowe-
go pokolenia, bo w wie-
lu przypadkach szwan-
kują sami rodzice – do-
daje ks. Janusz. 

Przyczyną niskiej fre-
kwencji jest bezrobocie, 
które spowodowało, iż 
młodzi ludzie wyjecha-
li za granicę lub pracują 
w pobliskiej Warszawie. 
Wielu z nich kończy tak-
że studia systemem za-
ocznym, czyli również w 
niedzielę. Zbigniew Bo-
recki, który od piętna-
stu lat jest kościelnym, 
mówi o trudnych dzielni-
cach, gdzie króluje pato-
logia. Ale mówi też o po-
stępie i religijnym zaan-
gażowaniu. – Widzę, że 
do kościoła przychodzą 
ludzie, którzy przez całe 
życie byli z dala od niego 
– opowiada. – Jest wiele 
ślubów starych par, ludzi, 
którzy mają dorosłe dzie-
ci. Po latach chcą sforma-
lizować związek w ko-
ściele. 

Nadzieja 
dla duszy i ciała 
Wokół parafii zgro-

madzili się ludzie, którzy 
pragną czynnie uczest-
niczyć w życiu Kościo-
ła, nie zapominając o 
swojej formacji. W pa-
rafii działa neokatechu-
menat. Przez jedenaście 
lat zajmował się nim 
ksiądz proboszcz. Jed-
ną z większych grup jest 
także Domowy Kościół. 
Ale troska kapłanów nie 
ogranicza się tylko do 
zaradzania potrzebom 
duchowym. Duszpaste-
rze wraz z Caritas sta-

rają się konkretnie po-
magać najbiedniejszym, 
których w Żyrardowie 
nie brakuje. Likwidacja 
fabryk postawiła wielu 
ludzi w trudnej sytuacji. 
W październiku parafial-
ne koło Caritas rozpro-
wadziło około 10 ton 
żywności. 

Tak jak w życiu oso-
bistym, tak również w 
życiu całej parafii należy 
przede wszystkim pole-
gać na tych, którzy są 
obok. – Uważam, że sto-
sunek parafian do pra-
cujących tutaj księży był 
zawsze życzliwy – mó-
wi z uśmiechem ksiądz 
proboszcz. – Widzę w 
ludziach – zwłaszcza 
starszych – wdzięczność 
i potrzebę Boga, Kościo-
ła i księdza. JS

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dostrzegam problem lekceważenia spraw wia-
ry i Kościoła w wielu rodzinach. To proces, któ-
ry zazwyczaj przechodzi z pokolenia na poko-
lenie. Ale nie sposób mówić tylko o tym, co 
złe. Pewna część parafian jest zawsze w koś-
ciele i na nich można polegać. Niestety, coraz 
bardziej brakuje nam młodych ludzi. To para-
fia emerycka. Młodzi wyprowadzili się na no-
we osiedla lub wyjechali z miasta w poszuki-
waniu pracy. W pewien sposób to kierunkuje 
duszpasterstwo. Widzę, że nasi parafianie bo-
rykają się nie tylko z biedą, ale także z samot-
nością. Na wigilię Bożego Narodzenia każdego 
roku przychodzi ponad dwieście osób. Te dane 
o czymś świadczą.  

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 14.00; 17.00; 

19.00
  Dni powszednie: 7.00; 18.00

KS. STANISŁAW 
JANUSZ

Urodził się w 1939 r. na po-
łudniu Polski. Przez 20 lat 
był wikariuszem w Łodzi; 
później pracował jako 
duszpasterz w Domaniewie 
i Piątku. W 1992 r. został 
proboszczem w Żyrardowie. 
Tam przez 11 lat prowadził 
neokatechumenat.

Kościół pw. MB Pocieszenia 
został erygowany 

w 1898 roku

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

W cieniu fabryki
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