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Pielęgniarki kontynuują protest, który 
rozpoczęły 19 czerwca manifestacją w 

Warszawie. W „białym miasteczku”, przed 
kancelarią premiera, stoi już 138 namiotów. 
Lekarze w szpitalach podjęli głodówki. 
30 czerwca z powodu strajku głodowego 
medyków, trzeba było ewakuować 25 pa-
cjentów Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii 
Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej w 
Warszawie. Chorych przewieziono do in-
nych stołecznych szpitali. 2 lipca do strajku 
głodowego w placówce przy Barskiej przy-
łączyli się anestezjolodzy. Niewykluczone 
więc, że konieczne będą ewakuacje kolej-
nych chorych. 2 lipca rozpoczęły się roz-
mowy z rządem na temat podwyżek płac 

w służbie zdrowia. Do ich 
prowadzenia z ramienia 
premiera jest upoważ-
niony minister zdrowia 
Zbigniew Religa. 

„Białe 
miasteczko” 
przed kancelarią 
premiera

Grupa gimnazjalistów, któ-
ra przyjechała na wakacje 

do Warszawy, siedzi w pizze-
rii. Jedna z dziewcząt zama-
wia piwo. Co robi opiekun? 
Każe jej kupić sałatkę: „żeby 
zagryzła”. Wyniki badań są 
zatrważające: tylko połowa 
nastolatków w Warszawie 
przyznała, że nigdy w życiu 
się nie upiła. A reszta? W 
dzisiejszym numerze pisze-
my o akcji „Młoda Warszawa 
bez %”. Najpierw jednak przy-
dałaby się akcja pod hasłem 
„Dorosła Warszawa bez %”. 
Żeby uzmysłowić dorosłym, że 
nie każdy grill i spotkanie to-
warzyskie musi być okraszone 
alkoholem, a piwo to nie jest 
woda mineralna. Bez niego też 
można dobrze się bawić.  

ZA TYDZIEŃ
  Co dalej ze ŚWIĄTYNIĄ 

OPATRZNOŚCI?
  Książki dla Czytelników: 

„NIEPOKORNE ŚWIĘTE”

PIELĘGNIARKI PROTESTUJĄ, LEKARZE GŁODUJĄ

– Zagubionych owiec, których 
trzeba szukać, jest bardzo wiele, 
także w Polsce i w Kościele 
warszawskim – mówił
abp Kazimierz Nycz, przyjmując 
z rąk Benedykta XVI paliusz. 
Uroczystość odbyła się w bazylice 
watykańskiej podczas głównej 
liturgii ku czci Apostołów Piotra 
i Pawła. Paliusz otrzymał także 
metropolita białostocki
abp Edward Ozorowski. 

Baranki, z których wełny 
utkano paliusze, czyli białe pa-
sy z sześcioma czarnymi krzy-
żykami, Papież pobłogosławił w 
styczniu. Zanim wręczył 
je nowym metropoli-
tom, złożono je na gro-
bie świętego Piotra, są 
bowiem znakiem szcze-
gólnej jedności metro-
politów z biskupem 
Rzymu. Dzień przed 
przyjęciem paliusza przy gro-
bie Apostoła Narodów modlił się 

metropolita warszaw-
ski. W Grotach Waty-
kańskich, w kaplicy MB 
Częstochowskiej, wraz 
z metropolitą krakow-
skim i kilkudziesięcio-
ma kapłanami sprawo-

wał Mszę św. o rychłą beatyfika-
cję Jana Pawła II. 

Nakładając 46 metropolitom 
paliusze, Papież przypomniał, 
że pochodzą oni z różnych kra-
jów i kontynentów, ale powoła-
ni są do służenia jednemu Koś-
ciołowi Chrystusowemu. Me-
tropolita warszawski wskazał, 

Paliusz dla abp. Nycza

Nie jest to ciężka szata

Paliusz to znak 
szczególnej
więzi 
arcybiskupa 
z następcą
św. Piotra
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KKH ZAKOŃCZYŁA KWE-
RENDĘ. Kościelna Komisja 
Historyczna zakończyła kweren-
dę akt SB dotyczących przeszło-
ści żyjących kardynałów, arcybi-
skupów i biskupów. Abp Sławoj 
Leszek Głódź poinformował, że 
w udostępnionych przez IPN ma-
teriałach SB znalazły się infor-
macje o kilkunastu biskupach 
Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce, zarejestrowanych ja-
ko tajni współpracownicy, kon-
takty operacyjne lub informacyj-
ne, a jeden jako agent wywiadu 
PRL. Ponadto niektóre osoby zo-
stały zarejestrowane jako kandy-
daci na TW. Abp Głódź, pełniący 
funkcję łącznika pomiędzy KKH 
i Episkopatem Polski, nie chciał 
ujawnić nazwisk  ani szczegółów 
dotyczących współpracy duchow-
nych z komunistycznymi służba-
mi. Podkreślił, że stan materia-

łów archiwalnych wskazuje na 
znaczne zniszczenia dokumen-
tacji SB, dokonane głównie w 
1989 r. oraz na początku 1990 r.
„Zachowane i przedstawio-
ne Komisji materiały archiwal-
ne SB – znajdujące się obec-
nie w zasobach IPN, a dotyczą-
ce duchownych, którzy zostali 
mianowani biskupami – są nie-
kompletne i chaotyczne. Nie po-
zwala to rzetelnie określić za-
kresu, intensywności i szkodli-
wości ewentualnej i rzeczywi-
stej, świadomej współpracy tych 
osób z organami bezpieczeństwa 
PRL” – powiedział hierarcha. W 
przypadku dostarczenia przez 
IPN nowych, istotnych materia-
łów, Komisja sporządzi aneks. 
Sprawozdanie z prac otrzymali 
już prezydium Episkopatu oraz 
nuncjusz apostolski w Polsce abp 
Józef Kowalczyk.

W czasie konferencji prasowej abp Leszek Sławoj Głódź i ks. Józef Kloch 
nie wypowiadali się o przeszłości konkretnych biskupów
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Nie będzie listy

4,6 mln zł na remont kościołów
MAZOWSZE. Ponad 4,6 mln zł
dotacji przekazał samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego na 
konserwację i modernizację koś-
ciołów. Na konkurs wpłynęły 202 
wnioski, z czego pozytywnie za-
opiniowano 145. Najwięcej, bo 
aż 100 tys. zł. otrzymała para-
fia w Rzeczniowie k. Lipska. Już 
od ośmiu lat samorząd woje-
wództwa mazowieckiego udzie-
la wsparcia pracom konserwa-
torskim, restauratorskim oraz 
robotom budowlanym przy ma-
zowieckich zabytkach. W 2002 r.
środki na ten cel wynosiły zale-
dwie 130 tys. zł, a w ubiegłym 
już 4,5 mln zł. W minionym roku 

pomoc otrzymało około 70 za-
bytków m.in: bazylika katedral-
na w Płocku, klasztor sióstr nie-
pokalanek w Szymanowie, pa-
rafia Świętej Trójcy w Lipsku 
nad Wisłą, parafia Matki Bożej 
Szkaplerznej w Strzegocinie 
oraz parafia św. Zygmunta w 
Szydłowcu. W ostatnich ośmiu 
latach udało się odnowić szereg 
obrazów, rzeźb, organów, ołta-
rzy i ambon. Wiele małych, wiej-
skich kościółków, perełek archi-
tektury sakralnej, otrzymało do-
tacje m.in. na: odwodnienie fun-
damentów, remonty elewacji, 
wymianę dachów, posadzek i 
chodników. 

Ech, ci dziennikarze…
ETYKA. O etycznych proble-
mach pracy dziennikarzy oraz o 
współczesnej sytuacji mediów 
elektronicznych w Europie i 
Polsce rozmawiali przedstawicie-
le polskich i niemieckich mediów 
podczas czwartej edycji „Media 
Night”, która odbyła się 27 czerw-
ca w warszawskim klubie Fabryka 
Trzciny. Panel dyskusyjny „Zawód 
dziennikarz: misjonarz, propa-
gandysta, sędzia?” poświęcony 
był etycznym problemom pra-
cy we współczesnych mediach. 
„Bez szczypty nastawienia ka-
płańskiego trudno ten zawód 
wykonywać” – mówił Bronisław 
Wildstein.  Jego zdaniem, „po-
wołanie dziennikarskie polega na 
tworzeniu standardów życia pub-
licznego”. –  Dziennikarz walczy 
z korupcją i niesprawiedliwością, 
tropi sprawy ukryte, które powin-
ny być jawne, dochodzić prawdy, 
której nikt inny nie mógł wytro-

pić – wyjaśniał. – Fundamentalny 
problem polega jednak na tym, 
by nie posuwać się w takiej mi-
sjonarskiej skłonności za daleko. 
Zdaniem ks. dr. Andrzeja Lutra, 
dziennikarz w swej pracy powi-
nien być przede wszystkim uczci-
wym człowiekiem. 

Bez szczypty kapłańskiego 
nastawienia trudno być 
dziennikarzem – uważa Bronisław 
Wildstein

Kapelani „Solidarności”
PREZENTACJA KSIĄŻKI.
Ks. Czesław Sadłowski, 
ks. Jan Sikorski, ordyna-
riusz praski abp Sławoj 
Głódź, ks. Tomasz 
Alexiewicz – te nazwi-
ska warszawskich ka-
płanów znalazły się 
pośród siedemna-
stu przypomnianych 
przez Mateusza 
Wyrwicha, poli-
tologa i dzienni-
karza. Drugi tom 
„Kapelanów Solidarności”, 
zaprezentowany w Warszawie  
28 czerwca, przypomina rolę, 
jaką w wielkim społecznych ru-

chu odegrali duchowni. W po-
przednim tomie Wyrwich umieś-

cił sylwetki 13 
kapłanów, m.in. 
ks. Jerzego Po-
piełuszki, czy bp.
Edwarda Fran-
kowskiego. Autor 
zapowiada jednak 
kolejne części serii, 
bo w czasie dzien-
nikarskiej kweren-
dy zainteresowało 
go blisko dwieście 
innych postaci, które 

zapisały w historii niepodległoś-
ciowej walki schyłku XX wieku 
najpiękniejszą kartę.  

Ks. Czesław Sadłowski, 
ks. Jan Sikorski, ordyna-
riusz praski abp Sławoj 
Głódź, ks. Tomasz 
Alexiewicz – te nazwi-
ska warszawskich ka-
płanów znalazły się 

„Kapelanów Solidarności”, 
zaprezentowany w Warszawie  

przednim tomie Wyrwich umieś-

ks. Jerzego Po-
piełuszki, czy bp.
Edwarda Fran-
kowskiego. Autor 
zapowiada jednak 
kolejne części serii, 
bo w czasie dzien-
nikarskiej kweren-
dy zainteresowało 
go blisko dwieście 
innych postaci, które 

zapisały w historii niepodległoś-
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WARSZAWA. Arcybiskupi i bi-
skupi z Prymasem Polski kard. 
Józefem Glempem na czele, 
przedstawiciele rządu, parla-
mentu i korpusu dyplomatycz-
nego uczestniczyli we Mszy św. 
sprawowanej 29 czerwca w war-
szawskiej bazylice Świętego 
Krzyża z okazji uroczystości śś.  
Apostołów Piotra i Pawła. Już 
po raz drugi ten dzień był ob-
chodzony w Polsce jako dzień 
Benedykta XVI. Mszy św. dzięk-

czynnej za kolejny rok papie-
skiego pontyfikatu przewod-
niczył nuncjusz apostolski w 
Polsce abp Józef Kowalczyk. 
„Podczas pontyfikatu Jana Paw-
ła II przyzwyczailiśmy się często 
spoglądać na Rzym. Także obec-
nie, gdy na Stolicy Piotrowej za-
siada następca Jana Pawła II, z 
radością i wdzięcznością przyj-
mujemy jego święte słowa” – 
powiedział metropolita warmiń-
ski abp Wojciech Ziemba.

Spoglądając na Rzym
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że dla niego paliusz jest szcze-
gólnym zobowiązaniem i za-
chętą do dalszej ofiarnej służ-
by Kościołowi. „Nie jest to sza-
ta fizycznie ciężka. Jest wyra-
zem tego, że przyjęcie przyka-
zań, woli Bożej i pełnienie jej 
przez biskupa wobec Kościoła 
partykularnego i powszechne-
go jest najważniejsze w porząd-
ku wiary i łaski. Równocześnie 
nie jest to brzemię tak ciężkie, 
że trzeba by było przyjmować 
je z wątpliwościami” – powie-
dział abp Nycz. Przypomniał, że 
drugi wymiar paliusza – odnosi 
się do owieczki, z której wełny 
został on zrobiony. „Tej owiecz-
ki trzeba szukać. Nie wystarczy 
być dla tych, którzy przycho-
dzą, ale też dla tej, która się za-
gubiła. Tych pojedynczych za-
gubionych owiec jest bardzo 
dużo – także w Polsce i w Koś-
ciele warszawskim”. Paliusz jest 
też, jak zauważył metropoli-
ta warszawski, wezwaniem, by 
być dobrym pasterzem, który 
zna swe owce, kocha je, prowa-
dzi je do stołu Eucharystii i sto-
łu Słowa Bożego. 

Następnego dnia nowi me-
tropolici zostali przyjęci przez 
Benedykta XVI. Każdy miał 
możliwość porozmawiania z 
Papieżem. „Mówiliśmy po dwa 
zdania o Koszalinie i Warsza-
wie, oraz o tej zmianie” – po-
wiedział abp Nycz. Metropo-
lita warszawski wyraził Papie-
żowi wdzięczność, zapewnia-
jąc o łączności z nim, spotę-
gowanej także przez nałoże-
nie paliusza. 

BEATA ZAJĄCZKOWSKA
 Watykan

dokończenie ze s. I

 R E K L A M A 

Nie jest to 
ciężka szata

Jest ich około setka. Uczniów, 
studentów i pracujących. Poświęcają 
dwa tygodnie, choć mogliby wtedy 
wybrać się w góry albo nad morze. 
Wolą modlić się o trzeźwość narodu  
na pielgrzymce.

Swoją wędrówkę zaczęli 1 
lipca u grobu sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego w archi-
katedrze warszawskiej. Ale pa-
tronuje im jeszcze ktoś – ks. 
Bronisław Markiewicz, od dwóch 
lat błogosławiony. To właśnie do 
Miejsca Piastowego w archidie-
cezji przemyskiej, gdzie jest po-
chowany, dotrą za dwa tygodnie. 
Kroczą pod czujnym okiem księ-
ży michalitów. Już po raz dwu-
dziesty trzeci.  

– Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus. Tam, gdzie nie ma 
wolności, nie będzie też miło-
ści! Dziękujmy Bogu za wszel-
ki dar wolności, ale szczegól-
nie za ten, który daje nam kon-
fesjonał – mówił w czasie Mszy 
św. rozpoczynającej pielgrzym-
kę ks. Jan Seremak, radca gene-
ralny michalitów. 

Michalita wspomniał 
także wydarzenie sprzed 
kilku lat. 

– Pewnego dnia piel-
grzymki spotkaliśmy na 
naszej drodze dwóch 
bardzo pijanych męż-
czyzn. Gdy zobaczyli 
transparent, który niesiemy, za-
częli obrzucać nas wyzwiskami. 
Wtedy zaczęliśmy się modlić w 
ich intencji.

Taka jest główna idea piel-
grzymki – modlitwa o wyzwole-
nie z nałogów ludzi uzależnio-
nych i wynagrodzenie za grzechy 
pijaństwa. Ale młodzi niosą też 
swoje osobiste intencje. 

– Nasz trud pielgrzymi i wy-
rzeczenia to zaledwie kropla w 
morzu potrzeb – uważa Kamil 
Czupski z Sanoka. 

Idzie także, by prosić o 
szczęśliwe zdanie matury. Kasia 
Małota uczestniczy w pielgrzym-
ce po raz trzeci. Teraz dostała się 
na europeistykę na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim i chce za to po-
dziękować. Jednym z organizato-
rów jest Piotrek Pernal z Iwoni-
cza Zdroju. Rozdaje pamiątkowe 
obrazki ze słowami bł. B. Markie-

wicza: „Polska albo bę-
dzie trzeźwa, albo nie 
będzie jej wcale”. 

– W tym roku jestem 
kierowcą służby medycz-
nej. Ale pielgrzymuję 
również, by prosić o po-
moc w wyborze drogi ży-

ciowej – opowiada. 
Wśród pątniczych intencji 

przeważają prośby o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla sie-
bie i najbliższych. Młodzież mod-
li się też o beatyfikację Prymasa 
Tysiąclecia.

Także ci, którzy nie pielgrzy-
mują, mogą włączyć się w piel-
grzymkę. W tym roku stworzo-
no specjalny fundusz. Wspierając 
finansowo tych, których nie stać 
na pokrycie kosztów pielgrzymki, 
powierzają konkretnym osobom 
swoje intencje. Pielgrzymi, zanim 
dojdą do celu, przejdą około czte-
rystu kilometrów, odwiedzą pięć 
diecezji. I wzrosną w siłę. 

– Do Miejsca Piastowego do-
ciera nieraz o połowę więcej 
osób, niż zaczynało. Wielu dołą-
cza do nas na trasie – mówi kl. 
Paweł Wojakiewicz z michalickie-
go seminarium.  ŁK
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Do Miejsca Piastowego w intencji trzeźwości

Modlą się za pijaków

W intencji 
trzeźwości 
pielgrzymują 
już po raz 
dwudziesty 
trzeci
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Miasteczko „U Premiera” – tak 
pikietujące pielęgniarki na-
zwały miasteczko namioto-
we, które wyrosło na trawni-

ku i chodniku naprzeciwko kancelarii pre-
miera. Miasteczko, które pojawiło się po 
manifestacji pielęgniarek i położnych 
19 czerwca. Wtedy to przedstawicielki prote-
stujących zaniosły petycję do kancelarii pre-
miera Kaczyńskiego i w budynku już zostały. 
Przez kilka dni prowadziły okupację, a nawet 
rozpoczęły głodówkę. 

W tym czasie ich koleżanki najpierw roz-
łożyły się na jezdni, ale po interwencji poli-
cji  namioty zaczęły pojawiać się na trawniku 
i chodniku przy parku Łazienkowskim. Naj-
pierw było ich kilkanaście, po kilku dniach  
– 130 i wciąż przybywa. Każda nowa grupa, 
która przyjeżdża na pikietę, jest witana przez 
koleżanki oklaskami i turkotem plastikowych 
butelek napełnionych grosikami . 

Te butelki często idą w ruch. Maszerując 
co kilkadziesiąt minut przed kancelarią, po-
trząsa nimi tłum pielęgniarek. Wyją syreny, 
słychać gwizdki, karetki przejeżdżają obok 
kancelarii na sygnale. Czy hałas dochodzi do 
okien premiera?

Początkowo wydawało się, że 
nie. Premier z pielęgniarkami roz-
mawiać nie chciał, a nawet straszył, 
że osobami okupującymi państwo-
wy urząd zajmie się prokurator. Za-
praszał pikietujących na rozmowy poza kan-
celarią. Stawiał sprawę twardo: w tym ro-
ku nie ma pieniędzy na podwyżki w służbie 
zdrowia. 

– Prędzej zgodzę się na utratę stanowi-
ska niż na rozwalenie finansów publicznych – 
mówił premier. 

Oliwy do ognia dolała wicepremier Zyta 
Gilowska, mówiąc, że podwyżki byłyby zwią-
zane z „groźbą rozrzutności”.

Mediatorzy, których pielęgniarki popro-
siły o nawiązanie rozmów z rządem, zazna-
czali, że dialog jest konieczny i nie może 
odbywać się w sytuacji dla kogoś poniżają-
cej. Do dobrej woli i porozumienia nawołu-
je też Kościół. Podczas Mszy św. 24 czerwca 
w kościele Najświętszego Zbawiciela w War-
szawie krajowy duszpasterz służby zdro-
wia ks. Józef Jachimczak zwrócił się do le-
karzy, pielęgniarek i położnych: „Wszystkie 
rządy obiecywały wam poprawę, jednak nic 
się nie zmieniło. Wiem, że obecnie sytua-
cja jest graniczna. Jesteście zdeterminowa-
ni, ale dotyczy to też innych grup społecz-
nych”. W podobnym tonie wypowiadał się 
także abp Kazimierz Nycz, zachęcając obie 
strony do dialogu.

– Kiedy państwo jest „na do-
robku’”, to na pewnych dziedzi-
nach życia próbuje oszczędzać. 
I to jest problem odkładany przez 
różne rządy, bo on jest politycznie 

nienośny – mówił arcybiskup.
Premier spotkał się już z pielęgniarkami. 

Do ich miasteczka przyszedł także minister 
zdrowia Zbigniew Religa. Impas został prze-
łamany, teraz czas na trudne rozmowy. 

Na Mazowszu strajkuje 28 szpitali, a pielęgniarki z całej Polski koczują przy kancelarii premiera

Tysiąc złotych do pierwszego
Na Mazowszu coraz trudniej jest się 

leczyć. Strajk służby zdrowia 
daje się we znaki. Lekarze 

masowo biorą urlopy, nie wypisują 
dokumentacji medycznej, szpitale 

pracują jak na ostrym dyżurze, 
a w tych, które tylko 

„się solidaryzują”, panuje tłok. 
Pacjenci zaciskają zęby i... 

zanoszą ciepłe zupki pikietującym 
pielęgniarkom.

tekst i zdjęcia  
JOANNA JURECZKO-WILK

Biały marsz 
przed kancelarią 
premiera



A tymczasem miasteczko na-
miotowe w Alejach Ujazdowskich 
rośnie, podobnie jak determinacja 
pikietujących. 

– Każdą podwyżkę musimy 
rządowi wydzierać. To już nasz 
szesnasty protest. I nic się nie 
zmienia… Jak długo można?! – 
mówi Barbara Pułaska z Dzier-
żoniowa.

Grupki pielęgniarek siedzące 
przy namiotach żywo dyskutują, 
co rząd może, co powinien, co wy-
starczyłoby zrobić… Do dyskusji 
włączają się warszawiacy, przeważ-
nie starsi, którzy znoszą pielęgniar-
kom żywność. Na samym początku 
jeden z dziennikarzy przywiózł ro-
sół. Przyszedł też Wietnamczyk – 
właściciel baru – z porcjami „chiń-
szczyzny”. Emerytce z Gocławia 

zrobiło się żal sióstr i przywiozła koszyczek 
truskawek – z własnego ogródka działko-
wego. W pomoc włączyły się okoliczne 
szpitale – zapewniając pikietującym ciepłe 
posiłki, herbatę i kanapki.

Miasteczko „U Premiera” funkcjonuje 
bez zarzutu, choć pikietujących przybywa. 
Od kancelarii oddziela je kordon policji, ru-
chliwa ulica i metalowe barierki, których nie 
usunięto po manifestacji. Przy namiotach 
stoją wozy transmisyjne kilku stacji telewi-
zyjnych. Kiedy nadawane są nowe wiadomo-
ści z kancelarii premiera, pikietujące oble-
piają samochody. Czekają na lepsze wieści. 

Rozgoryczenie rośnie. Lekarze w szpi-
talach zaostrzają strajk: nie wypisują nume-
rów PESEL na receptach pacjentów, niektó-
rzy rozpoczęli  głodówki. Pielęgniarki i po-
łożne planowały koczować pod kancelarią 
do 27 czerwca. Są tam nadal.
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Na Mazowszu strajkuje 28 szpitali, a pielęgniarki z całej Polski koczują przy kancelarii premiera

Tysiąc złotych do pierwszego
Sonda

NIE CHCEMY KOKOSÓW
MAŁGORZATA SMOLIŃSKA, POŁOŻNA 
ZE SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYMSTOKU
– Jako położna pracuję dwa-
dzieścia lat. Mam ukończone 
studia wyższe, specjalizację 
i zarabiam po podwyżkach 
1400 zł na rękę. Wcześniej 
było jeszcze mniej. Zawód 
to moja pasja. Mogę go wykonywać, bo 
mąż mnie utrzymuje. Ale wśród nas są 
osoby samotne i takie, których mężo-
wie też pracują w służbie zdrowia i mało 
zarabiają. Jestem najmłodszą pielęgniar-
ką na oddziale – reszta wyjechała za gra-
nicę, sprzedaje marchewkę, zajmuje się 
ubezpieczeniami… Nie chcemy zarabiać 
kokosów, ale tyle, żeby normalnie żyć.

KRYSTYNA PIEKUT, POŁOŻNA Z BIAŁEGOSTOKU 
– Żeby dorobić, pracuję 
dodatkowo prywatnie. To 
jest inny świat: tam mam 
długopis, który pisze, biur-
ko, które się nie rozwala, 
komputer, który się nie za-
wiesza co dziesięć minut i rękawicz-
ki jednorazowe zawsze pod ręką. Nie 
martwię się, że brakuje mydła, a w ła-
zience spadają kafelki… Nam nie tyl-
ko chodzi o pieniądze. Nie wyobraża 
pani sobie, jak trudno zrobić coś z ni-
czego. A to my wysłuchujemy żali pa-
cjentów na warunki w szpitalach, któ-
re są z epoki wczesnego Gierka. My 
chciałybyśmy pracować jak te pielęg-
niarki z serialu, z Leśnej Góry…

BEATA KOLACHA, 
SANITARIUSZKA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
– Tysiąc dwieście złoty net-
to po dziewiętnastu latach 
pracy. Trzeba coś więcej 
mówić?! Chciałabym za-
rabiać ponad dwa tysiące 
złotych.

JOANNA BIERUŃ, PIELĘGNIARKA POGOTOWIA
– Zarabiam tysiąc złotych. 
Ciągnę nadgodziny, które 
są niepłatne, a które ma-
my mieć oddawane w ra-
mach rozliczenia nadgo-
dzinowego. Musimy zro-
bić kursy kwalifikacyjne w związku z 
wejściem ustawy o ratownictwie me-
dycznym, mimo  że w ubiegłym ro-
ku skończyłam studia pielęgniarskie. 
Często kursy są płatne – kosztują 
1200 zł. Kosztowne są też dojazdy. 
Przy takich zarobkach – nie stać nas 
na dokształcanie.

Służba 
zdrowia jest 
zdeterminowana 
walczyć 
o podwyżki 
do końca
Poniżej: Początkowo 
pielęgniarki 
rozmawiały 
z rządem poprzez 
media
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Zmiany personalne w diecezji

Wikariusze wędrują
W tym roku zmian wikariuszowskich jest sporo. 
Ale warto wiedzieć, do której parafii trafił 
nasz ulubiony ksiądz. Publikujemy zatem 
pełną listę zmian.

KS.  KRZYSZTOF BAŃKOWSKI – wikariusz i dusz-
pasterz akademicki, par. Najświętszego 
Zbawiciela;

KS.  DARIUSZ BARTOSZEWICZ  –  rezydent par. 
św. Józefa Oblubieńca NMP;

KS.  ADAM BEDNAREK – MB Fatimskiej;
KS.  PAWEŁ BIAŁKOWSKI – Niepokalanego Po-

częcia NMP;
KS.  RAFAŁ  BOGDAŃSKI  –  św.  Andrzeja  Apo-

stoła;
KS.  MAREK BOLEWICKI – św. Franciszka z Asyżu;
KS.  MARIUSZ BRZOSTEK – św. Anny w Grodzisku 

Mazowieckim;
KS.  MAREK CHRÓŚCIK – św. Grzegorza Wiel-

kiego;
KS.  PAWEŁ  CONDER  –  Dobrego Pasterza;
KS.  MIROSŁAW CYBULSKI – św. Tomasza Ap.;
KS.  TADEUSZ CZOCHARYN – rezydent par. Zesła-

nia Ducha Świętego; 
KS.  DR MICHAŁ DUBICKI – św. Jana Kantego;
KS.  KAZIMIERZ FIEĆKO – św. Anny w Grodzisku 

Maz.;
KS.  HENRYK GNIADEK – św. Anny w Piasecznie;
KS.  SŁAWOMIR GOCAŁEK – bł. Władysława z 

Gielniowa;
KS.  SŁAWOMIR  HERMANOWICZ  –  Narodzenia 

Pańskiego w Błoniu;
KS.  ADAM JACZEWSKI – św. Józefa Oblubieńca 

NMP;
KS.  MIROSŁAW JANUSZ – św. Stefana Króla;
KS.  SŁAWOMIR  JASTRZĘBSKI  –  św. Szczepana 

w Raszynie; 
KS.  JERZY  JASTRZĘBSKI  –  Wniebowzięcia NMP 

w Konstancinie;
KS.  PIOTR JAWORSKI – św. Franciszka z Asyżu 

w Izabelinie;
KS.  MARIUSZ  JEDLICZKA  – św. Wojciecha BM;
KS.  PIOTR  JĘDRASZEK  –  MB  Szkaplerznej  w 

Warce;
KS.  ZBIGNIEW JĘDRZEJCZYK – św. Anny w Pia-

secznie;
KS.  MARCIN KAMIŃSKI – Najświętszego Zba-

wiciela, kapelan Szpitala Dziecięcego;
KS.  ANDRZEJ  KAMIŃSKI  –  MB  Nieustającej 

Pomocy w Pruszkowie;
KS.  TOMASZ  KĄDZIK  –  św.  Michała  Archa-

nioła;
KS.  MACIEJ KLIM – św. Mikołaja w Warce; 
KS.  PIOTR  KOZŁOWSKI  –  Zwiastowania  Pań-

skiego;
KS.  JERZY KRÓL – Świętej Trójcy w Belsku; 
KS.  GRZEGORZ KUDLAK – rezydent par. św. Anny 

w Grodzisku Maz. z obowiązkiem bu-
dowy kościoła w Adamowiźnie;

KS.  PAWEŁ KULPIŃSKI – św. Krzysztofa w War-
szawie;

KS.  JAN  KUŹNIAR  –  św. Barbary;
KS.  ROBERT LEGEŻYŃSKI – katechista wędrow-

ny Drogi Neokatechumenalnej;
KS.  MIROSŁAW LEWASZKIEWICZ – św. Rocha w 

Jasieńcu;
KS.  DR  HAB.  FRANCISZEK LONGCHAMPS DE BERIER 

– rezydent par. św. Jakuba Apostoła;
KS.  PIOTR MACHNIK – Zesłania Ducha Św.;

KS.  ARKADIUSZ MAJEWSKI – Ofiarowania Pań-
skiego;  

KS.  ADAM  MAZUR  –  katechista  wędrowny 
Drogi Neokatechumenalnej; 

KS.  TOMASZ   MICHAŁOWSKI   –   św.   Jakuba 
Apostoła;

KS.  DARIUSZ  MIROS  –  św.  Michała  Archa- 
nioła;

KS.  NORBERT  MOJŻYN  –  rezydent  par.  MB 
Częstochowskiej;

KS.  TADEUSZ NIEDZIAŁEK – św. Stanisława BM 
w Sobikowie;

KS.  LUDWIK  NOWAKOWSKI  –  św. Katarzyny;
KS.  ROBERT OGRODNIK – MB Różańcowej w 

Piasecznie;
KS.  MARCIN  OŚKO –  Świętej  Rodziny w Ursusie;
KS.  MAREK PAWLAK – Bogurodzicy Maryi;
KS.  WOJCIECH PIETRUSIAK – św. Marii Magdaleny;
KS.  JAROSŁAW  POGORZELSKI  –  św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus;
KS.  WOJCIEH  POKRZYWNICKI  –  św.  Jakuba 

Apostoła;
KS.  ROBERT  RASIŃSKI  –  św.  Jana Kantego;
KS.  KRZYSZTOF RÓŻAK – NMP Królowej Pokoju 

w Baniosze;
KS.  JAN RÓŻYCKI – Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Pruszkowie;
KS.  MAREK RYMUZA – rezydent par. Niepokala-

nego Poczęcia NMP, prefekt szkoły;
KS.  MACIEJ SMOLIŃSKI – Podwyższenia Krzyża 

Świętego;
KS.  PAWEŁ SOKOŁOWSKI – św. Wojciecha BM;
KS.  RAFAŁ STANIEC – rezydent par. Narodzenia 

NMP;
KS.  SŁAWOMIR  STARKOWSKI  –  św. Mikołaja w 

Tarczynie;
KS.  JAROSŁAW  STOLARCZYK  –  św.  Józefa 

Opiekuna Pracy w Józefosławiu;
KS.  PIOTR  SZEPIETOWSKI  –  MB Bolesnej w 

Milanówku;
KS.  JAROSŁAW  SZULC  –  św.  Floriana  w 

Mogielnicy;
KS.  GRZEGORZ ŚLEDZIK – śś. Apostołów Piotra 

i Pawła w Przybyszewie;
KS.  PIOTR WALASEK – św. Ignacego Loyoli;
KS.  TOMASZ WICHEREK – Chrystusa Króla w 

Piastowie;
KS.  GRZEGORZ WIECZOREK – św. Józefa Oblu-

bieńca;
KS.  JERZY WIKIEŁ – św. Tadeusza Apostoła;
KS.  BOGUSŁAW  ZALEWSKI  –  św.  Krzysztofa  w 

Podkowie;
KS.  JACEK ZBYSZYŃSKI – św. Krzysztofa w Pod-

kowie;
KS.  LESZEK ZUCHMAŃSKI – Wniebowstąpienia 

Pańskiego;
KS.  ROBERT  ZYŚK  –  MB  Bolesnej  w  Mila-

nówku;
KS.  ZDZISŁAW  ŻELAZKO  –  św.  Rocha  w  Lip-

kowie. 
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KS. KAROL OPARCIK
neoprezbiter, przyszedł 

do swojej pierwszej parafii,  
pw. św. Stanisława Kostki

– Starsi księża uczyli nas, że pierwsza parafia, to ta-
ka pierwsza miłość, na której się wzoruje całe życie 
kapłańskie. Parafia św. Stanisława Kostki nie jest mi 
całkiem obca. Przynajmniej dwa razy w roku przy-
jeżdżaliśmy tu z seminarium, na imieniny ks. Jerzego 
Popiełuszki i w rocznicę jego śmierci. Natomiast w styl 
jej prowadzenia, w całą posługę,  dopiero się wdra-
żam. Myślałem, że trafię gdzieś pod Warszawę, po-
nieważ sam pochodzę z małej miejscowości Dawidy. 
Może trochę się obawiałem, że te warszawskie kil-
kunastotysięczne parafie są bardziej anonimowe, że 
nie będę miał kontaktu z ludźmi. Ale tutaj po Mszy 
św. można porozmawiać z wiernymi, ludzie są życz-
liwi, otwarci... Od września będę uczył w gimnazjum 
i poprowadzę grupę charyzmatyczną. 





G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
8 lipca 2007  

VII

Spotkanie ekumeniczne 

Kościoły bliżej siebie
Spotkaniu Kościołów chrześcijańskich 
w Sibiu w Rumunii oraz VII Zjazdowi 
Gnieźnieńskiemu poświęcono 23 
czerwca comiesięczne nabożeństwo 
ekumeniczne w warszawskim kościele 
św. Alojzego Orione.

– W 1997 r. na II Spotkanie 
Ekumeniczne przybyło 1000 Ru-
munów. Oni są bardzo zaanga-
żowani w pracy na rzecz jednoś-
ci między Kościołami. To jeden z 
powodów, dla których spotkamy 
się w tym kraju – mówił podczas 
nabożeństwa Andrzej Wójtowicz, 
dyrektor Biura Polskiej Rady Eku-
menicznej.  W Sibiu zostaną pod-
jęte trzy zagadnienia nawiązujące 
do światła Chrystusa: Kościół, Eu-
ropa i świat. 

– Zastanowimy się 
m.in., na ile jesteśmy 
bliżej naszego Pana, co 
osiągnęliśmy na drodze 
do jedności – tłumaczył 
dyrektor BPRE. – Będziemy roz-
mawiać na temat nowego modelu 
współżycia na Starym Kontynen-
cie, bo przecież 8 proc. Europej-

czyków to muzułmanie. 
Mówić będziemy o glo-
balizacji, pokoju i spra-
wiedliwości społecznej – 
mówił Wójtowicz.

Jak zauważył bp Janusz Ja-
gucki, zwierzchnik luteran, wi-
ceprezes Polskiej Rady Ekume-
nicznej, motyw światła Chrystu-

sa pojawił się też na VII Zjeździe 
Gnieźnieńskim.

Gościem specjalnym nabożeń-
stwa był ambasador Rumunii Ga-
briel C. Bârtas,, z małżonką, któ-
ry zapewnił, że ambasada wes-
prze merytorycznie zjazd w Si-
biu. Modlitwie przewodniczył bp 
Jacek Jezierski z Olsztyna, wice-
przewodniczący Rady Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. ekume-
nizmu.

W nabożeństwie w koście-
le przy ul. Lindleya 12 wzię-
li udział m.in. przedstawicie-
le Kościołów polskokatolickie-
go, greckokatolickiego i refor-
mowanego. Psalmy w języku 
polskim i hebrajskim śpiewa-
ła Towa Ben-Zwi. Po modlitwie 
uczestnicy podzielili się chle-
bem i wzięli udział w agapie. DJ
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Motyw 
światła Chrystusa 
łączy chrześcijan

Nawet pół miliona osób rocz-
nie ma odwiedzać powsta-
jące Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Co zobaczą?

– W tym mieście mieszkało 
najwięcej Żydów i Muzeum speł-
ni tu swoją rolę – powiedział 26 
czerwca prezydent Lech Kaczyń-
ski, wmurowując m.in. wraz z 
Hanną Gronkiewicz-Waltz, Alek-
sandrem Kwaśniewskim, Micha-
elem Schudrichem oraz metro-
politą warszawskim abp. Kazi-
mierzem Nyczem akt erekcyj-
ny pod budowę Muzeum Histo-
rii Żydów przy pomniku Bohate-
rów Getta. Muzeum zostanie ot-
warte w 2009 r.

W rozpisanym konkursie na 
projekt wystawy zwyciężyli fiń-
scy architekci, którzy w budynku 
o powierzchni ponad 18 tys. me-
trów, zaplanowali ponad 4 tys. 
metrów dla wystawy stałej. Eks-
pozycja będzie podzielona na 
okresy historyczne. Pierwszy to 
symboliczne spotkanie Polaków i 
Żydów. Las, w którym słychać gło-
sy, modlitwę i zgiełk XII-wiecznej 
osady, będzie prowadził do naj-

starszej macewy za Śląska (1203 
r.), a potem przez archeologiczne 
kopaliny do zrekonstruowanego 
żydowskiego domu w 
Warszawie z XV wieku. 
W centralnej części mu-
zeum znajdzie się du-
ża makieta krakowskie-
go Kazimierza. Po przej-
ściu przez kolejne etapy, 
m.in. przez wnętrze cha-
rakterystycznej drewnia-
nej synagogi, zwiedza-
jący staną przed szkla-
ną ścianą – to niepod-
ległość Polski w 1918 
r. Za nią rekonstrukcja 

warszawskiej ulicy Nalewki, oto-
czona przez liczne galerie tema-
tyczne. Kolejny etap to zagłada 

Żydów polskich, poka-
zana przez symbolicz-
ne obrazy gett w War-
szawie i Łodzi. Potem 
jeszcze panorama po-
wojennych ruin i rela-
cje ocalonych z Holo-
kaustu, w które wpisa-
ny jest pomnik powsta-
nia w getcie. A na ko-
niec życie w warunkach 
komunistycznej Polski i 
historia rozpisana na los 
konkretnych ludzi, któ-

rych potomkowie od kilkunastu 
lat próbują na nowo przywrócić 
i podtrzymać pamięć o przeszło-
ści. Galerie zostaną wyposażone 
w najnowsze techniki multime-
dialne. Ekspozycje będą wspo-
magane przez wideo, filmy doku-
mentalne, hologramy oraz trady-
cyjne makiety trójwymiarowe. 

Powstanie Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich jest moż-
liwe dzięki władzom Warsza-
wy, które w 1998 r. przekazały 
pod jego budowę 13 tys. mkw. 
działki w obrębie dawnej dziel-
nicy żydowskiej i warszawskie-
go getta. TG

Muzeum zapewni 
dostęp 
do baz danych 
zawierających 
ok. 60 tys. 
dokumentów 
i przedmiotów 
związanych 
z historią 
polskich Żydów. 
Na zdjęciu 
rekonstrukcja 
ul. Nalewki

Kolejne nowoczesne muzeum w stolicy

Pomnik życia
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– Byłam w szoku, kiedy dziecko po po-
wrocie z wycieczki szkolnej opowiadało, że 
zaraz na początku pani sprawdziła wszyst-
kim plecaki. Tylko troje uczniów nie miało ich 
wyładowanych piwem i winem – mówi mama 
początkującej gimnazjalistki.

Z badań przeprowadzonych w czerwcu 
przez firmę Homo Homini wśród warszaw-
skich nastolatków w wieku od 14 do 17 lat wy-
nika, że jest gorzej, niż mogłoby się wydawać. 
Tylko jedna piąta spośród 4 tys. badanych przy-
znała, że nie piła jeszcze piwa. Jedna 
trzecia nie sięgnęła po wino. Niespeł-
na połowa nie skosztowała drinków 
i tyle samo pytanych nie miało w us-
tach produktów spirytusowych. 

A co z resztą? Pierwszy raz po pi-
wo najczęściej sięgają 9- i 14-latki. Z 
innymi trunkami młodzi najczęściej 
eksperymentują w wieku 14 lat. Wte-
dy też najczęściej po raz pierwszy się upijają. 
Z badań wynika, że młodzi nie mają trudności 
ze zdobyciem piwa, wina czy alkoholi wysoko-
procentowych. 

2 lipca, w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Lato bez %”, w stolicy rozpoczęła się kam-

pania „Młoda Warszawa bez %”, któ-
ra jest skierowana nie tylko do mło-
dzieży, ale też do dorosłych: rodzi-
ców, nauczycieli i sprzedawców. Ci 
ostatni są zobowiązani do spraw-
dzenia wieku młodych kupujących 
alkohol. Z powodu niedopełnienia 
tego obowiązku, w ubiegłym roku 

w Warszawie szesnastu punktom cofnięto 
pozwolenie na sprzedaż alkoholu. W tym ro-
ku także do akcji wkroczą „tajni agenci”, czy-
li młodo wyglądające osoby, które będą pró-
bowały kupić alkohol i ocenią zachowanie 
sprzedawców. JJW
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WARSZAWSKI

ZapowiedziTylko połowa warszawskich nastolatków przyznaje,
że nigdy w życiu się nie upiła

Pijące małolaty

Ponad 16 proc. 
nastolatków 
wypiło pierwsze 
piwo, gdy miało 
9 lat albo nawet 
mniej
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 W SPRAWIE NAJMNIEJSZYCH
W „Dobrym Miejscu” (ul. Dewajtis 3), w 
Galerii Krużganek, w lipcu będzie można 
obejrzeć wystawę: „Ojciec Święty w spra-
wie najmniejszych”. Ekspozycja przypomi-
na nauczanie Jana Pawła II oraz słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty o szacunku do ży-
cia, ilustrując je zdjęciami posługi wobec 
młodych.
 A MOŻE BONIFRATRZY?
Od 5 DO 8 LIPCA, a potem od 23 DO 26 
SIERPNIA zainteresowani mogą poznać du-
chowość i życie codzienne braci bonifra-
trów. Rekolekcje powołaniowe dla mło-
dzieży męskiej odbędą się w klasztorze 
przy ul. Sapieżyńskiej 3 w Warszawie. 
Zgłoszenia: tel. 0668-972-134, e-mail: 
promotor@bonifratrzy.pl.
  RODZINY NA PIELGRZYMKĘ
Już ruszyły zapisy na sierpniowe piel-
grzymki na Jasną Górę.  Na Pieszą Praską 
Pielgrzymkę Rodzin „Totus Tuus”, która 
wyruszy z Warszawy 5 SIERPNIA, można 
zapisywać się do 4 sierpnia. Chętni mo-
gą przyjść do sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w parafii Narodzenia 
Pańskiego (ul. Ostrobramska), w godz. 
17.00–20.00 (od poniedziałku do so-
boty) oraz w godz. 10.00–13.000 
(w niedziele). Pielgrzymka ma charakter 
rodzinny – jest oddzielna grupa dla 
dzieci.
 WARSZAWA KOBIET
Na bezpłatne zwiedzanie z przewodni-
kiem ciekawych zakątków Warszawy za-
prasza Biuro Przewodników Turystycznych 
TRAKT. 7 LIPCA o godz. 11.00 przewod-
nik będzie oprowadzał po „Warszawie 
kobiet”. Spotkanie na Rynku Nowego 
Miasta przed kościołem sióstr sakramen-
tek. Tego samego dnia o godz. 10.00 na 
pl. Weteranów 1963 r. przewodnik wy-
ruszy „Szlakiem trzech religii” – w miej-
sca ściśle związane z wyznaniami katoli-
ckim, prawosławnym i judaizmem: kate-
dra św. Floriana, miejsce po praskiej sy-
nagodze, cerkiew prawosławna z Domem 
Metropolity Prawosławnego. Obowiązują 
zapisy: tel. 022 827-80-69. 14 lipca prze-
wodnicy zapraszają na zwiedzanie parku 
Ujazdowskiego.
 MOZART NA WAKACJE
W ramach XVII Festiwalu Mozartowskiego 
9 LIPCA kościół seminaryjny (Krakowskie 
Przedmieście 52/54) zaprasza na „Mszę 
c-moll KV 427”. Początek godz. 20.00.
 SPŁYW SŁUPIĄ
Fundacja „Ave” organizuje wakacyjne 
spływy kajakowe po rzekach Mazowsza. 
Najbliższy odbędzie się OD 23 DO 30 LIP-
CA. Będzie to spływ Słupią aż do Bałtyku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w biurze fundacji, tel.: 022 614-87-53,  
0600-495-790. 

Muzeum Historii Polski wydało książkę 
Pawła Zuchniewicza „Wspólne dziedzi-
ctwo. Jan Paweł II o historii Polski”. 
Można ją od nas otrzymać.

Jest to wybór fragmentów 
wystąpień Papieża, dotyczących 
przeszłości naszego kraju, wy-
głoszonych podczas pielgrzy-
mek do ojczyzny. W dwa lata po 
śmierci wielkiego rodaka jego 
słowa nadal wpływają i kształ-
tują naszą narodową świado-
mość, pomagają odpowiedzieć na 

wiele pytań, związanych z poczuciem toż-
samości. Doktor Paweł Milcarek napisał w 

posłowiu, że „historia polska opowia-
dana przez Jana Pawła II 
to nie tylko dzieje ukazy-
wane z pozycji ich dziedzi-
ca, lecz po części także re-
lacja sprawcy i współtwórcy 
tych dziejów”. 

Dla Czytelników, którzy 
zadzwonią do redakcji 9 lip-
ca o godz. 12.00, mamy czte-
ry książki Pawła Zuchniewi-
cza. DJ

Książka na wakacje

„Wspólne dziedzictwo”
dla Czytelników

ctwo. Jan Paweł II o historii Polski”. 

Jest to wybór fragmentów 
wystąpień Papieża, dotyczących 
przeszłości naszego kraju, wy-

mość, pomagają odpowiedzieć na 

posłowiu, że „historia polska opowia-

wane z pozycji ich dziedzi-
ca, lecz po części także re-
lacja sprawcy i współtwórcy 
tych dziejów”. 

zadzwonią do redakcji 9 lip-
ca o godz. 12.00, mamy czte-
ry książki Pawła Zuchniewi-
cza. 

Piją piwo, wino, rzadziej sięgają po drinki
i alkohole wysokoprocentowe. Piją coraz więcej 
i coraz wcześniej.
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