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Księża w szatach liturgicznych zasiadający 
w ławkach w głównej nawie to dość nie-

zwykły widok, możliwy do oglądania w zasa-
dzie tylko raz w roku – w Wielki Czwartek. 
W tym dniu we wszystkich katedrach świa-
ta sprawowana jest Msza św., podczas któ-
rej księża odnawiają swoje przyrzeczenia ka-
płańskie i święcone są oleje używane pod-
czas sprawowania sakramentów.
W diecezji łowickiej pracuje około 400 księ-
ży diecezjalnych i kilkudziesięciu zakon-
nych. Większość z nich przybyła na wielko-
czwartkową Eucharystię. W bocznych na-
wach siedziało kilkudziesięciu ministrantów 
i lektorów, ponieważ jest to również dzień 
Liturgicznej Służby Ołtarza. W homilii bp 

Andrzej F. Dziuba uczulał 
księży, aby nawet po raz 
tysięczny sprawując ten 
sam sakrament, starali się 
unikać rutyny. JAR

UNIKAJCIE RUTYNY

W Wielki 
Czwartek księża 
siadają w 
zwykłych ławkach

Tak pięknie śpiewają tylko starsi

Rezurekcja jak odpust
W łowickich wsiach tak naprawdę 
nikt nie chodzi w strojach 
kojarzących się z regionem 
– kolorowych wełniakach. 
Zakładane są one tylko od święta.

„Księżacy” – jak sami o sobie 
mówią mieszkańcy regionu łowi-
ckiego – już nie na każde świę-
to i nie w każdej miejscowości 
przywdziewają tęczowe ubrania. 
Turyści masowo zjeżdżają do Ło-
wicza na procesję Bożego Cia-
ła, gdyż wtedy można mieć pew-
ność zobaczenia dużej grupy Ło-
wiczanek i Łowiczan w wełnia-
kach. W niektórych wiejskich pa-
rafiach ludzie zakładają jeszcze 
regionalne stroje w odpusty. Pa-
rafianie ze Złakowa Kościelnego 
ubierają się tak na każde święto. 
Procesja rezurekcyjna wokół koś-
cioła w Złakowie należy do wy-
jątkowo barwnych.

– To nie jedyny dawny zwy-
czaj, jaki kultywują parafianie 
– chwali swoją trzódkę ks. pro-
boszcz Piotr Jankowski. – Spo-
ra grupa spędza noce przed 
Niedzielą Zmartwychwstania, 

śpiewając przy gro-
bie w kościele dawne 
pieśni. Mieliśmy już 
nawet wizyty dzien-
nikarzy radiowych, 
którzy nagrywali 
śpiewy.

Teksty pieśni prze-
kazywane były z po-
kolenia na pokolenie. Odpisy-
wano je sobie do specjalnych 
zeszytów.

– Śpiewam już ponad 40 lat, 
mój mąż Edward jeszcze dłużej 
– opowiada Zofia Wrona. – Sama 
już nie pamiętam, od kogo od-

pisywałam zeszyt. W no-
cy z Wielkiego Piątku na 
Wielką Sobotę śpiewamy 
żałobne pieśni. W sobotę 
przychodzimy wieczorem 
do kościoła i zostajemy 
już do Rezurekcji. Wtedy 
śpiewamy więcej pieśni 
do Matki Bożej. 

Niestety, nieformalna grupa 
z roku na rok kurczy się. Star-
szym choroby nie pozwalają na 
nocne czuwanie w kościele, a 
młodzi nie kwapią się do kon-
tynuowania starych zwycza-
jów. JAR

Niedawno w regionie goś-
ciliśmy ministra zdro-

wia prof. Zbigniewa Religę. 
Zarówno przed, jak i po 
jego wizycie w służbie zdro-
wia wrze. Niezadowoleni 
są lekarze i cały personel 
medyczny, niezadowolony z 
ich niezadowolenia jest na 
pewno minister Religa, ale 
najbardziej niezadowoleni z 
niezadowolonych są pacjen-
ci. Cóż, może ktoś wreszcie 
wymyśli szczepionkę na nie-
zadowolenie. O proteście w 
służbie zdrowia piszemy na 
str. VI.

„Ośmiu wspaniałych” 
przedstawiamy na stronach 
IV i V. To młodzi ludzie, któ-
rzy potrafią bezinteresownie 
pomagać innym. 

ZA TYDZIEŃ
  Przebieg III Koncertu Finało-

wego Warsztatów HARMONIA
  PAPIESKI KONKURS o cenne 

książki

MARCIN WÓJCIK
redaktor wydania

Większość 
uczestników 
procesji 
rezurekcyjnej
w Złakowie 
ubrana jest
w wełniaki
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SKIERNIEWICE. Podczas kon-
certu finałowego w kinie Polonez 
przekonać się będzie można, cze-
go nauczyli się uczestnicy III War-
sztatów Wokalnych HARMONIA. 
W ciągu dwóch dni przygotowa-
no się do wykonania kilkunastu 
pieśni w konwencji pop-gospel, 
zaaranżowanych na wielogłoso-
wy chór i solistę z zespołem mu-
zycznym. Specjalnie z okazji war-
sztatów do Skierniewic przyje-
dzie Didier Likeng – kompozy-
tor i solista, który śpiewa i wy-
stępuje z wieloma znanymi wiel-
kimi postaciami i grupami mu-
zyki gospel. Wystąpi także Vio-
la Brzezińska, jedna z najbardziej 
utalentowanych wokalistek mu-

zyki chrześcijańskiej, która na co 
dzień śpiewa w zespołach „Saru-
el” i „TGD”. Koncert finałowy roz-
poczyna się w niedzielę 23 IV o 
16.00. Imprezie patronuje „Gość 
Niedzielny”. 

Nocny chrzest
SKIERNIEWICE–ZADĘBIE. W 
pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa chrzty odbywały się wyłącz-
nie w Wielkanoc. Do tej tradycji 
nawiązano podczas liturgii odpra-
wionej w skierniewickiej parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Skier-
niewicach. Liturgia przebiegała w 
rzadko już spotykany w naszych 
kościołach sposób – rozpoczęła 
się o 21 w Wielką Sobotę, by za-
kończyć się procesją rezurekcyjną 
w niedzielę nad ranem.

Uczniowie pomagali budować grób
ŁOWICZ. W Wielki Piątek 
pracownicy kościelni i wolon-
tariusze kończą budowę gro-
bów. W kościele ojców pijarów 
w Łowiczu pracownikom koś-
cioła przy tej czynności poma-
gali uczniowie zespołu szkół 
prowadzonego przez zakon-
ników.

Ministranci też odnawiają 
przyrzeczenia

DOMANIEWICE. Wielki 
Czwartek jest również dniem 
służby liturgicznej. Szczegól-
nie dobrze widoczne było to 
w takich parafiach jak Doma-

niewice, gdzie podczas Mszy 
św. prezbiterium zapełniło się 
chłopcami i młodymi mężczy-
znami z miejscowej służby oł-
tarza.

Święcone w domu
ZABOSTÓW. W wielu pa-
rafiach wiejskich święcenie 
pokarmów w Wielką Sobo-
tę odbywa się nie w kościo-
łach, lecz w kilku czy kilku-
nastu wyznaczonych domach. 

W miejscach tych gromadzą 
się mieszkający po sąsiedzku 
ludzie i oczekują na przyjazd 
księdza. Zwyczaj taki prakty-
kowany jest na przykład w pa-
rafii Kompina.

Ubiegłoroczny koncert finałowy 
miał miejsce w łowickiej katedrze

Pomocą służyli m.in. Piotr Boryczka 
(z lewej) i Karol Gromek

Ks. kan. Julian Ryznar w otoczeniu licznych ministrantów
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Dzień pokuty
GŁOWNO–OSINY. Wielki Pią-
tek to jedyny dzień, w którym nie 
odprawia się Mszy. Jest to dzień 
powagi, skupienia i postu, w któ-
rym szczególnie czci się drzewo 
krzyża. Centrum tego dnia jest 

liturgia na cześć Męki Pańskiej, 
rozpoczynająca się od charakte-
rystycznego gestu kapłana, który 
pada na twarz i przez kilka minut 
leży krzyżem. W tym czasie wier-
ni modlą się, klęcząc. 

W Osinach i wszystkich innych kościołach liturgia wielkoczwartkowa 
zaczęła się od gestu pokuty
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Ks. Adam Bednarczyk święci pokarmy w jednym z domów w Zabostowie
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Wielkie śpiewanie w Polonezie

Podczas nocnej liturgii na Zadębiu 
ochrzczonych zostało pięcioro 
dzieci
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Co w trawie piszczy

TO, CO DOBRE, 
POWRACA

Kilka tygodni te-
mu, podczas 
przygotowywania 
raportu o sytuacji 
pogotowia ratun-
kowego w woje-

wództwie łódzkim, odbyłem 
wiele rozmów, głównie ze 
środowiskiem medycznym. 
Jedno z tych spotkań było 
całkiem przypadkowe i wy-
dawało się zupełnie niepo-
trzebne. Jednak, jak się oka-
zało, tylko to spotkanie zo-
stało w mojej pamięci. Moją 
rozmówczynią była emery-
towana pielęgniarka, bardzo 
dystyngowana, o nieprzecięt-
nej inteligencji. Opowiadała 
o ciężkiej pracy w szpitalu, 
o trudnych komunistycznych 
czasach, kiedy człowiek nie 
miał właściwie żadnych praw. 
Ale te wątki zawarły się w kil-
ku zdaniach. Później wspomi-
nała tylko nieuleczalnie chore 
dzieci, z którymi pracowała 
przez prawie całe swoje za-
wodowe życie. A mówiła o 
nich jak o swoich, nawet z 
łezką w oku. 
Dzisiaj, schorowana i na 
wpół niepełnosprawna, ży-
je samotnie, bez dzieci, w 
jednej ze skierniewickich ka-
mienic. Tylko z opieki spo-
łecznej czasami ktoś wpad-
nie. I jak tu być miłosiernym? 
Moją rozmówczynię na sta-
rość zawiodło zdrowie i lu-
dzie. Nie zawiodły tylko cho-
re dzieci, które dzisiaj, dzię-
ki wspomnieniom, są dla niej 
największą nagrodą. I jak tu 
nie być miłosiernym?

MARCIN WÓJCIK 

– Nie wiem, czy usłyszycie dzwony 
rezurekcyjne, ale wiedzcie,
że Chrystus przyjdzie do was 
nawet przez zamknięte drzwi
i kraty w oknach – mówił 
bp Józef Zawitkowski. 

W tegorocznym spotkaniu 
wielkanocnym uczestniczyło 
około 70 więźniów. Niestety, 
warunki lokalowe nie pozwo-
liły na to, aby wszyscy skaza-
ni, czyli około 1000 osób, mo-
gli przyjść na spotkanie z bi-
skupem. – Święta w krymina-
le nie odróżniają się od in-
nych dni. Dlatego takie spot-
kania jak dzisiaj podkreślają i 
przypominają o świętach. Ina-
czej można by o nich w ogó-
le zapomnieć – mówi Tomasz 
Malingewicz, jeden ze skaza-
nych. 

Każdy uczestnik spotkania 
otrzymał obrazek z wizerun-
kiem krzyża, który trzymał Jan 
Paweł II w czasie nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej w Wielki Pią-
tek, niespełna tydzień przed 
swoją śmiercią. Biskup Zawit-
kowski podkreślił znaczenie 
krzyża, ale takiego, po którym 
przychodzi zmartwychwstanie. 
W krótkim przemówieniu po-
równał więźniów do dwóch bi-
blijnych postaci: Tomasza Apo-
stoła, któremu niełatwo było 
uwierzyć w Chrystusa zmar-
twychwstałego, i św. Pawła – 
człowieka, który przed nawró-
ceniem skazywał na śmierć nie-
winnych ludzi. – Po co tutaj je-
stem i po co wam to wszyst-
ko opowiadam? Bo chcę być 
świadkiem tego, co się do-

konało w Wielkanoc – 
mówił biskup. 

Oczywiście nie 
obyło się bez życzeń. 
Święconym jajkiem z 
więźniami podzielili się bp Za-
witkowski, ks. prałat Wiesław 
Skonieczny i duszpasterz więź-
niów ks. Mirosław Targaszew-
ski. W spotkaniu uczestniczy-

li także więzienni wy-
chowawcy oraz dy-
rektor główny Zakła-
du Karnego w Łowi-
czu Artur Kowalski. O 

oprawę muzyczną zadbali nie 
tylko klerycy łowickiego semi-
narium. Swój udział mieli tak-
że skazani. 

MARCIN WÓJCIK

Dla niektórych więźniów święta wielkanocne nie istnieją 

Święconka za kratkami
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Poświęcone 
owoce szybko 
znikały
z kosza
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Na boisku z chłopa-
kami gra w nogę, al-
bo wytrwale trenuje 
i uczy innych kolej-

nych figur breakdance. Czapka 
z przekrzywionym daszkiem, 
opadające na twarz blond wło-
sy i nieco zawadiacki uśmiech. 
Monika Starosz, żyrardowska 
laureatka tegorocznej edycji 
konkursu „Ośmiu wspaniałych” 
ma 17 lat i chodzi do II kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Żeromskiego. 

Dziewczyna  
z charakterem
Zawsze uśmiechnięta i peł-

na energii. Wszędzie jej peł-
no, ale jak przyznaje, trochę 
ostatnio przesadziła z dodat-
kowymi zajęciami i w szkole 
pojawiły się gorsze stopnie. – 
Muszę bardziej przyłożyć się 
do nauki – mówi. Oprócz co-
dziennych zajęć w szkole i w 
Ogrodzie Jordanowskim Mo-
nika działa w stowarzyszeniu 
Fabryka Feniksa, gdzie pro-
wadzi zajęcia sportowe i gru-
pę taneczną dla dzieci i mło-
dzieży. Dzięki niej rozpoczęła 
się też współpraca grupy spor-
towców niepełnosprawnych z 

podopiecznymi Ogro-
du. – Jej osobowość 
miała tu bardzo du-
że znaczenie, zaważy-
ła wręcz na tej współ-
pracy – mówi Jolanta 
Bakalarska, dyrektor 
placówki. – Jest otwarta, peł-
na akceptacji dla  innych. We 
wszystkim, co robi, jest natu-
ralna i autentyczna. 

Zaraźliwe pasje

Postawa Moniki stała się 
zaraźliwa dla jej rówieśników. 
Młodzież z Ogrodu z przeję-
ciem ćwiczy z niepełnospraw-
nymi, którzy często okazują się 
w sporcie lepsi od nich. Wspól-
ne wyjazdy na basen, ćwiczenia 
na siłowni, a w marzeniach pla-
ny. – Chciałabym, by w Żyrardo-
wie powstał klub sportowy dla 
osób niepełnosprawnych. Nie 

ma takiego miejsca, a 
bardzo by się przydało 
– mówi Monika. 

Sport i taniec to 
dwie pasje Moniki, 
którymi zaraża wszyst-
kich wokół. W tym też 

widzi swą przyszłość. – Zamie-
rzam zdawać na AWF. Chcę też 
zrobić kurs instruktora tańca i 
fitness. Może wyjechać na tro-
chę za granicę, by tam się do-
kształcić. 

Monika przez wiele lat by-
ła wychowanką Ogrodu Jorda-
nowskiego. Pełniła też funk-
cję przewodniczącej samorzą-
du. Teraz pomaga kolegom i 
koleżankom w rozwiązywaniu 
problemów, uczy sportowych 
zasad i ciekawych form spę-
dzania wolnego czasu. Wobec 
młodszych zawsze opiekuńcza, 
troskliwa i pomocna, a przy 
tym ambitna i wytrwała. 

Rozstrzygnięto samorządowy etap konkursu „Ośmiu wspaniałych” 

Są tacy ludzie

Wolontariusze 
z rawskiej 
świetlicy 
– wspaniali  
i bez konkursu

tekst i zdjęcia 
 KATARZYNA 
GRABOWSKA

Miejski Ogród Jordanowski 
w Żyrardowie  

i Świetlica Środowiskowa 
Stowarzyszenia  

Przymierza Rodzin  
w Rawie Mazowieckiej  
to miejsca, w których 

można spotkać nie tylko 
„Ośmiu”, ale znacznie 

więcej wspaniałych 
młodych ludzi. 

JOLANTA BAKALARSKA,  
DYREKTOR MIEJSKIEGO OGRODU 
JORDANOWSKIEGO  
W ŻYRARDOWIE

– Idea konkursu 
jest piękna, bo 
promuje cha-
raktery. Monika 
ma w sobie ta-
ką dobrą reflek-

sję i umiejętność anali-
zowania swoich czynów. 
Potrafi przemyśleć swoje 
zachowanie i wyciągnąć 
wnioski. Oddzielić dobro 
od zła. Przez tych kilka 
lat, kiedy jest u nas, roz-
winęła swoje umiejętno-
ści, zainteresowania i po-
ciągnęła za tym innych. 
Jest cierpliwa i spokojna. 
Własnym przykładem po-
kazuje, co można dobre-
go robić w życiu.

MARTA NIERODA
– Dobrze, że 
Monika wzięła 
udział i wygrała 
konkurs „Ośmiu 
wspaniałych”. 
Monika prowa-

dzi bardzo dużo różnych 
zajęć, pomaga dzieciom i 
wychowawcom również. 
Jest fajna i potrafi zara-
zić innych swoim podej-
ściem do życia i optymi-
zmem. Chciałabym robić 
tyle, co ona. 

WIOLA PINDOR
– Monika jest 
miła i sympa-
tyczna. Ma bar-
dzo dużo cierp-
liwości. Pomaga 
we wszystkim, 

co dzieje się w naszej pla-
cówce. Organizuje dysko-
teki i wiele innych imprez. 
Jest dla nas wzorem. Co 
trzeba zrobić, by być do 
niej podobnym? Dużo po-
magać, być przy tym spo-
kojnym i cierpliwym. A 
czasami, wobec niektó-
rych, o tę cierpliwość jest 
bardzo trudno. Ona to po-
trafi. 

Sonda

PROMOWANIE 
DOBRA
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W zwycięskiej żyrardowskiej 
ósemce znaleźli się także: Bo-
gusława Prusik i Jacek Rubikow-
ski z Gimnazjum nr 2, Karol Ton-
dera, Magdalena Boniecka, Mi-
chał Dudek, Piotr Wierzbicki i 

Wioleta Polińska z Gimnazjum 
nr 1. Do tzw. małej ósemeczki, 
czyli laureatów konkursu wśród 
młodszych jego uczestników, 
zakwalifikowały się ponadto An-
na Pindor ze Szkoły Podstawo-
wej w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym i Julia Dębska ze Szko-
ły Podstawowej nr 4. 

Pierwsi wspaniali  
z Rawy
W Rawie Mazowieckiej w tym 

roku po raz pierwszy zorganizo-
wano konkurs. Świetlica Środowi-
skowa Stowarzyszenia Przymie-
rze Rodzin zgłosiła 16 kandyda-
tów, z czego w finałowej ósem-
ce znalazło się pięciu. Wśród nich 
laureat całej rawskiej edycji Da-
mian Zajączkowski. Uczeń Lice-
um Ogólnokształcącego pracu-
je jako wolontariusz od 2 lat. 
Przede wszystkim pomaga dzie-
ciom w lekcjach, ale uczestniczy 
również w wielu innych inicjaty-
wach w swojej szkole i w świetli-
cy. Jak podkreślają wolontariusze 
ze świetlicy, to, że tam 
przychodzą to dla nich 
wręcz zaszczyt. – Nie tyl-
ko my dajemy, ale sami 
czerpiemy – mówi Moni-
ka Broniarz, jedna z wo-
lontariuszek. – Dużą ma-

my radość z kontaktów z dzieć-
mi. Uczymy się od nich, pozna-
jemy się wzajemnie. Choć wie-
lu z nas chodzi do jednej szko-
ły, to dopiero tutaj, w świetli-
cy, poznaliśmy się i zaprzyjaźnili-
śmy. Wśród laureatów są też oso-
by, które nie chciały startować w 
konkursie. Trzeba było je nama-
wiać, niektórych namówić się nie 
udało. Chcą pomagać bez wyróż-
nień i rozgłosu. 

– Nie jest problemem znale-
zienie czasu na zajęcia z dziećmi 
– mówi Monika Rzeźnicka. – Jeśli 
się wie, że można pomóc, to cie-
szy i motywuje do takiej pracy. 
Spotykamy się często ze słowa-
mi „Co oni takiego wielkiego ro-
bią”. Rzeczywiście, nic wielkiego 
nie robimy – dodaje dziewczyna. 

We wspaniałej ósemce w Ra-
wie, oprócz Damiana, znaleźli się 
Arkadiusz Mejer z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. 
Reymonta, Sławomir Tomaszew-
ski i Katarzyna Gołka z Gimna-
zjum nr 1, Olga Stankiewicz, Jo-
anna Matuszewska, Marta Mu-

szyńska, Łukasz Stańczy 
ze Świetlicy Środowi-
skowej Stowarzyszenia 
Przymierza Rodzin.

Sukces jest 
potrzebny

Konkurs „Ośmiu wspania-
łych” to według jego uczest-
ników, zarówno organizatorów, 
jak i młodzieży, doskonały po-
mysł. Młodzież czyni wiele do-
brego, ale lubi też, gdy jest do-
ceniana. Przychodzi moment w 
działalności młodych, kiedy po-
trzebne jest potwierdzenie, że 
to, co robią jest dobre i potrzeb-
ne. A „Ośmiu wspaniałych” da-
je im takie poczucie. Warto po-
przeć i docenić ich działania. W 
przyszłości może to zaowoco-
wać w pracy i całym ich życiu. A 
patrząc na nich, nie ma się wąt-
pliwości, że swą działalnością 
zmieniają świat na lepsze.  

Rozstrzygnięto samorządowy etap konkursu „Ośmiu wspaniałych” 

Są tacy ludzie

Breakdance  
dla Moniki 
Starosz  
to wyjątkowa 
pasja 

ELŻBIETA MUSZYŃSKA,  
DYREKTOR ŚWIETLICY ŚRODOWIS- 

KOWEJ IM. BŁ. EDMUNDA  
BOJANOWSKIEGO W RAWIE  

MAZOWIECKIEJ
– W naszym mie-
ście po raz pierw-
szy zorganizo-
wano konkurs 
„Ośmiu wspania-
łych”. Wdzięczna 
jestem za to władzom samo-
rządowym, a szczególnie pa-
ni Teresie Sekuter z urzędu 
miasta. Bardzo ważne jest, by 
promować postawy młodzie-
ży, która ma tak wiele do po-
kazania i dania innym. Każdy 
wolontariusz, który przycho-
dzi do świetlicy zasługuje na 
miano „wspaniały”.

DAMIAN ZAJĄCZKOWSKI
– Jeśli się chce, 
to nie jest prob-
lemem poma-
ganie innym. 
Zawsze znajdzie 
się na to trochę 
czasu. My wszyscy, którzy 
przychodzimy do świetlicy, 
sami czerpiemy z tego wie-
le dobrego. Poznajemy się 
wzajemnie, uczymy współ-
pracy, cierpliwości. Czujemy 
się wyróżnieni tym, że mo-
żemy tu przychodzić. 

TOMASZ ORNAFA
– Nie chcia-
łem brać udzia-
łu w konkursie, 
bo uważam, że 
za mało zrobi-
łem dla świetlicy, 
bym mógł startować. Mam 
jeszcze trochę samokrytyki 
i uważam, że nie powinie-
nem. Jeszcze nie teraz. 

Sonda

PROMOWANIE 
DOBRA
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30-procentowe podwyżki pensji w służbie zdrowia nie zlikwidują złych praktyk

Trzy stówy więcej, i co dalej?
Lekarze zarabiają za mało. Co do 
tego nikt nie ma wątpliwości. Czy 
jednak 30-procentowa podwyżka, 
której domagają się od zaraz, jest 
w stanie ich zadowolić i zmienić 
złe praktyki w służbie zdrowia?

– Powinni zarabiać więcej pie-
niędzy – mówi pani Barbara z Ży-
rardowa, która w dniu protestu 
w służbie zdrowia przyjechała do 
skierniewickiego szpitala na zdję-
cie szwów. – Ale skoro chcą pod-
wyżek, to niech polikwidują pry-
watne gabinety. Trudno chyba le-
karzom liczyć na zrozumienie in-
nych ludzi, którzy widzą, że po-
za szpitalami zarabiają ogromne 
pieniądze. Lekarz, u którego się 
leczę, prowadzi cztery prywatne 
gabinety: w Żyrardowie, Grodzi-
sku Mazowieckim i dwa w War-
szawie. Za jedną wizytę bierze 
sto złotych. Dołożyć im do pen-
sji, a gabinety zabrać – dodaje po-
ważnie kobieta, która nie jest od-
osobniona w swych poglądach. – 
Podwyżki 30-procentowe nie zli-
kwidują patologii w służbie zdro-
wia, czyli łapówkarstwa i lekcewa-
żenia pracy w państwowych pla-
cówkach zdrowia na rzecz leczni-
ctwa prywatnego – twierdzi Cze-
sław Baryła, który również przy-

jechał do Skierniewic z Żyrardo-
wa. – Inaczej wygląda sytuacja, je-
śli chodzi o pielęgniarki. One na-
prawdę powinny dostawać więcej 
pieniędzy. Nie mają możliwości 
dorobienia, a dźwigają cały cię-
żar opieki nad chorymi. Bardzo 
ciężka praca za marne grosze. Ni-
skie pensje powodują, że lekarze 
i pielęgniarki wyjeżdżają za grani-
cę lub odcho-
dzą z zawodu. 
– Nie jest przy-
padkiem, że 
osiem lat temu 
zdecydowałem 
o odejściu od 
czynnego wykonywania zawodu 
i postanowiłem szukać innej pra-
cy – mówi lekarz Zbigniew Figat, 
były dyrektor łowickiego szpita-
la. – Zarobki są śmiesznie niskie. 
Może obiecane podwyżki to po-
czątek procesu, który za kilka lat 
doprowadzi do godziwego wyna-
grodzenia i uzdrowienia sytuacji 
w służbie zdrowia. 

Według moich rozmówców, 
zarówno ze środowiska lekarskie-
go, jak i spośród pacjentów, 5 tys. 
złotych to suma, przy której leka-
rze mogliby mówić o satysfakcjo-
nujących zarobkach. – Może na-
wet przestaliby brać w łapę – za-
stanawia się pan Andrzej ze Skier-
niewic.  KATARZYNA GRABOWSKA

Plenerową wystawę foto-
gramów pt. „Krajobrazy ge- 
ologiczne Wisły” oglądać mogą 
na ogrodzeniu osady pałacowej 
mieszkańcy Skierniewic. 

To już kolejna wystawa zorga-
nizowana w plenerze przez Mło-
dzieżowe Centrum Kultury. Fo-
togramy zostały wypożyczone ze 
zbiorów Instytutu Geologicznego 
w Warszawie. Ukazują krajobrazy 
rzeki Wisły i jej doliny – od źródeł 
aż do ujścia Zatoki Gdańskiej – 
ujęte z różnych perspektyw: zdję-
cia satelitarne, lotnicze, fotogra-
fie wykonane na brzegu i z nur-

tu Wisły. Można podziwiać pej-
zaże nadwiślańskich miast i wsi, 
sztuczne zbiorniki i powodziowe 
rozlewiska. – Taka galeria na ulicy 
to świetna rzecz – mówi pani Ka-
tarzyna, oglądając zdjęcia. – Uli-
ca jakby ożywa i staje się ładniej-
sza. Każdy, przechodząc tędy, mo-
że obejrzeć. Sama, ile razy prze-
chodzę, przyglądam się fotogra-
fiom. Nie trzeba specjalnie wybie-
rać się do galerii, by uczestniczyć 
w jakimś wy-
darzeniu kul-
turalnym. Cie-
szy też, że eks-
ponaty spokoj-

nie mogą wisieć na ogrodzeniu, 
pięknie oświetlone i nikt nicze-
go nie niszczy. Skierniewiczanie 
zdali ten egzamin – mówi zado-
wolona. 

Wystawę można oglądać do 
15 maja (na ogrodzeniu Instytu-
tu Warzywnictwa, przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja). 

 KG

SKĄD WZIĄĆ NA PODWYŻKI
JACEK KANIEWSKI, KIEROWNIK SKIERNIEWICKIEJ 
DELEGATURY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
– Nie wiem, jak minister chce podnieść pensje. Nie 
bardzo widzę dzisiaj mechanizmy, na podstawie 
których można by to zrobić. Być może zwiększone 
zostaną nakłady na wykonanie niektórych świad-
czeń i w ten sposób pieniędzy w szpitalach będzie 
więcej. Nie wiem jednak, w jaki sposób, przy takim 
zadłużeniu szpitali, przekazać te pieniądze akurat na pensje. 
Oczywistym jest, że większe fundusze w służbie zdrowia mogą 
pochodzić tylko ze zwiększenia naszych składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne. Mnie na razie cieszy, że zaczęło się już w woje-
wództwie łódzkim wyrównywanie stawek za wykonanie świad-
czeń medycznych w stosunku do pozostałych województw. Do 
tej pory były one jednymi z najniższych w kraju. Od lipca za-
cznie się dziać to samo w podstawowej opiece zdrowotnej.  

Wiślane krajobrazy na ulicznej wystawie

Galeria w plenerze

Plakaty 
informujące  
o proteście  

w skierniewickim 
szpitalu M
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Galeria zdjęć 
na ulicy budzi 

powszechne 
zainteresowanie M
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Telefony alarmowe

DRZWI OTWARTE 
DLA KAŻDEGO

RYSZARD KLIMEK, WICEPREZES 
RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA 
ABSTYNENCKIEGO „SZANSA” 

– Nasz klub li-
czy około 50 
członków, ale 
korzystających 
z naszej pomo-
cy jest znacz-
nie więcej. 

Prowadzimy terapię dla 
osób uzależnionych od al-
koholu i współuzależnio-
nych. Od niedawna organi-
zujemy też zajęcia dla dzie-
ci. W czasie gdy rodzice, 
najczęściej mamy, spoty-
kają się na terapii dla osób 
współuzależnionych, pani 
pedagog zajmuje się dzieć-
mi. W najbliższych planach 
mamy maraton trzeźwoś-
ciowy. Jest to 30-godzin-
ny czas pracy nad sobą: za-
jęć, warsztatów, spotkań, 
prowadzonych bez żadnej 
przerwy. Takie maratony 
organizowane są przeważ-
nie dla osób, które nie-
dawno wstąpiły w nasze 
szeregi. Zanim ktoś sta-
nie się członkiem klubu, 
przez pół roku jest kan-
dydatem. Drzwi naszego 
klubu otwarte są dla każ-
dego, kto szuka pomocy. 
Doskonale znamy prob-
lemy związane z alkoho-
lem. Sami przecież przez 
to przechodziliśmy. Teraz, 
gdy mamy wiedzę i współ-
pracujemy ze specjalista-
mi, udaje się pomagać lu-
dziom. „Szansa” prowadzi 
też Bank Żywności. Dużą 
pomocą służy nam urząd 
miasta, który zapewnia 
pomieszczenia magazy-
nowe i chłodnię, a także 
urząd gminy, dzięki któ-
remu mamy transport. Z 
banku żywności korzysta 
do 1800 osób. 

Rawskie Stowarzyszenie 
Abstynenckie „Szansa” Rawa 
Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j. 
Czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00–14.00 i 18.00.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 
otrzyma w 2006 roku 561 tys. zł 
więcej z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy. Jest to „premia” 
za najbardziej efektywną walkę 
z bezrobociem w minionym roku.

– W ubiegłym roku stopa bez-
robocia zmalała u nas o 3,4 proc., 
w liczbach bezwzględnych o oko-
ło 2 tys. osób – wyjaśnia Danu-
ta Raciborska, zastępca dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kutnie. – Był to najlepszy wskaź-
nik w województwie łódzkim.

To nie jedyna dobra wiado-
mość dla mieszkańców regionu. 
W lutym w Urzędzie Wojewódz-
kim wręczono koncesje inwesto-
rom tworzącym zakłady w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. 

– Swoje inwestycje planują 
u nas dwie zagraniczne firmy – 
wyjaśnia Joanna Brylska, rzecz-
nik prasowy i asystent prezydenta 
miasta. – Sirmax rozpocznie dzia-
łalność w tym roku, zatrudni ok. 
50 osób. Fuji Seal także ma jesz-
cze w tym roku zatrudnić ok. 250 
osób. Sukces?

– Przychodzę tu już 6 lat – 
zwierza się napotkany w PUP 
Piotr Strawiak. – Przez prawie 
30 lat pracowałem jako spawacz, 
teraz gotów jestem podjąć każ-
dą pracę, ale dla takich jak ja nie 
ma nic.

Nie tylko pan Piotr bezsku-
tecznie szuka jakiejkolwiek pra-
cy. Mimo wysiłków władz mia-
sta, mimo aktywności PUP kut-

nowski nadal znajduje 
się w czołówce powia-
tów o największym bez-
robociu. 

– Trzeba przyznać, 
że prezydent robi wie-
le w kierunku uruchomienia no-
wych miejsc pracy – twierdzi Iwo-
na Matczak, prezes Kutnowskie-
go Komitetu Obrony Bezrobot-
nych. – Ale my nie widzimy, że-
by bezrobocie malało. Na święta 
przygotowaliśmy 800 paczek dla 
ubogich rodzin – jak dotąd rekor-
dową liczbę. 

Niestety, należy przypuszczać, 
że w Kutnie bezrobocie szybko 
nie spadnie. W latach 70. i 80. 
w regionie funkcjonowało kil-
kanaście zakładów zatrudniają-
cych relatywnie wielu pracowni-
ków. Obecnie część z nich w ogó-

le nie istnieje, inne 4-, 
5-, a nawet 6-krotnie 
zredukowały personel – 
na przykład żychliński 
Emit. Kiedyś zatrudniał 
około 2000 osób, teraz 

500. W 2005 r. zewnętrzni in-
westorzy stworzyli w sumie 779 
miejsc pracy.

Najgorsze jest to, iż często 
wymagania pracodawców mija-
ją się z kwalifikacjami poszukują-
cych pracy.

– Od dłuższego czasu mamy 
oferty dla pracowników ze śred-
nim wykształceniem technicz-
nym: mechaników, elektryków, 
dwuzawodowców: blacharzy-la-
kierników, stolarzy- tokarzy. Pra-
codawcy na te stanowiska nie mo-
gą znaleźć pracowników – mówi 
dyrektor Raciborska.  BOF

W Kutnie bezrobocie maleje, ale nadal jest duże

Prymus z końca stawki
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Bezrobocie w powiecie kutnowskim
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Źródło: Powiatowy 
Urząd Pracy w Kutnie 

Piotr Strawiak 
od dawna 
bezskutecznie 
wertuje oferty
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Na początku 
angażowaliśmy się  
na rzecz parafii,  
bo czuliśmy taką potrzebę 
i motywację. Teraz  
po prostu wrośliśmy w nią 
na stałe – mówią państwo 
Szalkowscy z Ludwikowa.

Dekretem bp. Alojze-
go Orszulika kościół zo-
stał erygowany w 2002 
roku. W zamierzeniu ma 
tutaj być sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia. W cią-
gu czterech lat udało się 
wznieść piękną świąty-
nię, a tym samym prze-
konać ludzi, że to oni są 
najważniejszą częścią po-
wstającego kościoła. Jak 
mówi ksiądz proboszcz 
Jan Rawa – bardziej opor-
ni okazali się ludzie niż 
ciężkie cegły.

Mistrz piekarnika

– Średnio na niedzie-
lę trzeba upiec trzy, czte-
ry ciasta. Tym razem za-
jął się tym mąż i trzeba 
przyznać, że mu to nie-
źle wyszło – mówi pani 
Ewelina Szalkowska, któ-
ra wraz z mężem ma nie-
dzielny dyżur w parafial-
nej kawiarence.

Kawiarnię od począt-
ku prowadzi Koło Cari-
tas. Każdy, kto ma ocho-
tę może po niedzielnej 
Mszy wpaść na kawa-
łek dobrego ciasta, kawę 
czy herbatę. A wszyst-
ko to za dowolną ofia-
rę. Uzyskane w ten spo-
sób pieniądze przekazy-
wane są na cele chary-
tatywne, których w pa-
rafii nie brakuje. Przed 

świętami wielkanocnymi 
z inicjatywy księdza pro-
boszcza i koła Caritas we 
wszystkich osiedlowych 
sklepach znalazły się ko-
sze na żywność. Dzięki 
tej zbiórce można było 
zrobić paczki dla najbar-
dziej potrzebujących. Z 
pomocy Koła Caritas ko-
rzysta 270 osób. W nie-
długim czasie ma rów-
nież powstać parafialna 
stołówka dla najuboż-
szych.

Wspólnota 
jak rodzina
Wśród licznych grup 

parafialnych najwięk-
szą tworzy młodzież z 
Klubu Sportowego, któ-
ry jest oczkiem w gło-
wie księdza proboszcza. 
– Trzy razy w tygodniu 
młodzież chodzi na sa-
lę gimnastyczną. W tym 
roku po raz pierwszy bę-
dziemy uczestniczyć w 
ogólnopolskich rozgryw-
kach klubów parafialnych 
– mówi ks. Rawa.

Przy parafii działają 
także chór i schola. Dużą 
grupę stanowi liturgiczna 
służba ołtarza.

Księdzu proboszczo-
wi udało się pozyskać 
sympatię parafian, co wo-
bec powszechnej niechęci 
do budowy nowego koś-
cioła nie było łatwe. – 
Dzisiaj ceniony jest prze-
de wszystkim za życzli-
wość, spontaniczność, za-
angażowanie w sprawy 
i problemy ludzi, auten-
tyczne przeżywanie wia-
ry i ogromny upór w kwe-
stii budowy kościoła. Tu-
taj czuję się jak w rodzi-
nie – wylicza jedna z pa-
rafianek.

Radzimy  
i pomagamy
– Rola naszej rady 

polega na wspieraniu 
oraz organizacji two-
rzącej się parafii – mó-
wi Andrzej Gorzkow-
ski, przewodniczący ra-
dy parafialnej. – Każda 
nasza praca i wsparcie 
na rzecz parafii wypły-
wa ze szczerego serca, 
bo wiemy, że budujemy 
dla przyszłych pokoleń. 
Nie możemy im zosta-
wić niedokończonej ro-
boty. Liczymy, że uda 
nam się wszystko zapiąć 
na ostatni guzik.

Obecnie rada para-
fialna liczy 14 członków, 
ale, jak mówi ks. Ra-
wa, ludzi zaangażowa-
nych w budowanie para-
fii jest znacznie więcej.

MARCIN WÓJCIK

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kiedy w 2002 r. przyszedłem do tej para-
fii, spotkałem wielu ludzi, którzy byli zbun-
towani i nieżyczliwi idei budowania koś-
cioła. Starałem się przede wszystkim zro-
zumieć, bo to już była ich trzecia parafia 
– nie przenosząc się z miejsca zamieszka-
nia. Zacząłem budowę kościoła od mod-
litwy. Rozesłałem wtedy listy po wszyst-
kich zakonach żeńskich w diecezji z proś-
bą o modlitwę w intencji parafian i budo-
wy. Wszystkie te sprawy zawierzyłem tak-
że św. Faustynie. Dziś, choć kościół jesz-
cze nie jest wykończony, już możemy spra-
wować w nim Eucharystię. Na brak ludzi 
nie narzekamy. Od jakiegoś czasu zauwa-
żam tendencję zwyżkową na niedzielnych 
Mszach. Chciałoby się powiedzieć, że jed-
nak się udało.

Zapraszamy na Msze święte
 W niedziele i święta: 8.00; 9.30; 12.00; 17.00
 W dni powszednie: 7.00 i 18.00

KS. JAN RAWA
Urodził się w 1960 roku w 
Rawach. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1987 roku 
w Warszawie. Jego poprzed-
nie parafie to: Karczew, 
Piaseczno, Słubice. Był 
również dyrektorem ds. ad-
ministracyjnych w semina-
rium łowickim. Od 2002 r.  
jest proboszczem para-
fii Miłosierdzia Bożego w 
Skierniewicach. W pracy 
duszpasterskiej pomaga mu 
ks. Grzegorz Słomiński.

Kościół wymaga 
jeszcze wielu prac 
wykończeniowych
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PANORAMA PARAFII 
Parafia Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach

Budujemy z cegły i ducha


