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GŁOS KATOLICKI Nr 4

LITURGIA SŁOWA

III NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK 8
P IE R W S Z E  C ZY T A N IE

Jon 3 ,1 -5 .10  
Czytanie z księgi proroka Jonasza  

Pan przem ów ił do Jonasza po raz drugi 
tym i słow am i: „W stań , idź do N iniw y, 
w ielkiego m iasta, i glos' je j upom nienie, 
które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł 
do N iniw y, jak  Pan pow iedzia ł. N iniw a 
była miastem bardzo rozległym  -  na trzy 
dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez 
miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: 
„Jeszcze czterdzieści dni, a N iniwa zosta
nie zburzona” . 1 uwierzyli m ieszkańcy N i
niwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w 
wory od najw iększego do najm niejszego. 
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się 
od sw ojego złego postępow ania. I u lito 
wał się Bóg nad niedolą, którą postanowił 
na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

D R U G IE  C Z Y T A N IE
1 K or 7,29-31 

Czytanie z Pierwszego listu 
św iętego Pawła Apostoła  

do Koryntian  
M ów ię wam, bracia, czas je s t 
krótki. Trzeba więc, aby ci, co 
m ają żony, tak żyli, jakby byli 
nieżonaci, a ci, co płaczą, tak 
jakby nie płakali, ci zaś, co się 
radują, tak jakby się nie rado
wali; ci, co nabywają, jak  gdy
by nie posiadali; ci, co używa
ją  tego świata, tak jakby z nie
go nie korzystali. Przemija bo
wiem postać tego świata.

EW ANGELIA M k 1,14-20
Słowa Ewangelii według św. Marka 

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Je
zus do Galilei i głosił Ew angelię Bożą. 
M ówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierz
cie w Ewangelię” . Przechodząc obok Je
ziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i bra
ta Szym onow ego, A ndrzeja, jak  zarzu
cali sieć w jezioro; byli bowiem rybaka
mi. Jezus rzekł do nich: „P ó jdźcie  za 
M ną, a sprawię, że się staniecie rybaka
mi ludzi” . I natychm iast zostawili sieci i 
poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Ja
kuba , syna Z eb e d eu sza , i b ra ta  jego , 
Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali 
sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili 
ojca swego, Zebedeusza, razem z najem
nikami w łodzi i poszli za Nim.

M W S T A Ń  I I D 2 "

D zisiejsze Słowo Boże poruszając 
tematykę ludzkiego powołania, wzy

wa do podjęcia głosu serca i pójścia za 
jego wskazaniem. On bowiem, głos ludz
kiego wnętrza, jest osobistym apelem Bo
żym wobec każdego człowieka, który raz 
cicho i subtelnie, a innym razem mocno i 
konkretnie wzywa do podjęcia jedynie 
słusznej, właściwej drogi.
Nierzadko jest to łagodny szept, gdyż Pan 
nie stosuje przemocy czy form zbyt apo
dyktycznych. Niemniej jednak niektórzy 
doświadczają bardziej radykalnych poru
szeń w stylu Jonasza: „Wstań, idź do Ni
niwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnie
nie, które ja  ci zlecam” (Jon 3,2), czy też 
znad Jeziora Galilejskiego: „Pójdźcie za 
Mną a sprawię, że staniecie się rybakami 
ludzi” (Mk 1, 17).
Wydaje się jednak, iż to nie forma we
zwania - imperatyw czy propozycja - są 
najważniejsze, ale odpowiedź, która po
zostaje całkowicie wolną i nienaruszoną 
decyzją człowieka.
Jak ą  dać odpowiedź?
Dyżurne pytanie, szczególnie młodych, 
ale czasami także problem doświadczają
cych wieku dojrzałego.
Co do tej pierwszej grupy, to kwestia jaką 
dać odpowiedź, bywa czasami jedynie ich 
osobistą przymiarką do sutanny czy habi
tu, zrodzoną ze spotkąnia i zafascynowa
nia bardziej osobowością tych, którzy już 
je  noszą, aniżeli Tym, który powołuje 
człowieka. Oczywiście jest to też czasami

pierwszy sygnał „Bóg cię 
w oła” , który stopniow o 
dojrzewa i wydaje owoc 
konsekrowany. Czasam i 
je s t to ty lko chw ilow y 
zwrot, który mija - ale kie
ruje ludzkie kroki na inną 
formę życia i też wydaje 
owoc w łaściw y innem u 
powołaniu.
Patrząc na w spółczesny 
świat, nie ma co się targo
wać - jedyną drogą czło
wieka jest szlak, który to
ruje Bóg. Dlatego pokole
nie młode ma szanse odna
lezienia siebie (w habicie, 
czy też bez niego - to nie I  
jest najważniejsze, poza 
tym to jest wolą Bożą) je 
dynie na szlaku wiary. Nie 
wszyscy muszą być du
chownymi, ale niektórzy 
tak. Jonasz też nie miał 
wielkiej ochoty przyjąć Bo
żego wezwania a jednak... |
Poza tym życie małżeńskie, 
rodzinne czy też w stanie wolnym wcale 
nie jest mniej wartościową formą - jest 
po prostu innym powołaniem, ale odczy
tane i właściwie realizowane zawsze jest 
adekwatną odpowiedzią człow ieka na 
Bożą propozycję.
Co do tej drugiej grupy - dojrzałej, a le
piej powiedzieć: co do pozostałych, któ
rzy „główkują” jaką dać odpowiedź, Pan 
Bóg nie ma względu na osobę, ani tym 
bardziej na wiek, toteż trzeba powiedzieć,

iż każdy wiek jest właści
wy, aby odpowiedzieć 
Bogu na jego ofertę. 
Z resztą wołani rybacy 
znad Jeziora Galilejskie
go - późniejsi Apostoło
wie - na pewno nie byli 
nastolatkami. Niektórzy z 
nich byli żonaci i mieli 
swoje rodziny (Chrystus 
uzdrowił teściową Piotra 
- por. Mk 1 29). 
Oczywiście nieporozu
mieniem byłoby masowe 
opuszczanie rodzin, żon, 
mężów, dzieci, tłumaczo
ne, iż to jest odpowiedź 
na Boży głos: „Wstań i 
idź” . Bóg nie działa 
wbrew logice, choć Jego 
logika jest inna niż nasza. 
Pewne jest to, że w każ
dym wieku i na każdej 

f drodze możemy usłyszeć 
I głos Pana wzywający do 

konkretnej m isji. Nie 
znaczy to jednak, że na

sze pociągnięcia, rzekomo będące odpo
wiedzią, mają zniszczyć nasze czy czyjeś 
życie.
Gdy Bóg wzywa nas, z taką kondycją oso
bistą jaką mamy, trzeba Mu zaufać i od
powiedzieć choćby tak krótko:
Boże, Ty znałeś' mnie, a jednak wybrałeś, 
przyjmij mnie takim jakim jestem. A uczyń 
mnie takim jakim chcesz mnie mieć.

Ks. J ó z e f  B o d z i o n y
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«NA ZIEMI POKOI...»
/ANA PAWŁA II 

ORĘDZIE POKO/U (CZ. 3 )

/ AKIE MODELE ROZW O/U?
17. Zważywszy że ludzkość, choć powinna 
być jedną rodziną, jest nadal dramatycznie 
podzielona na dwie części przez ubóstwo - 
na progu XXI wieku ponad miliard cztery
sta milionów ludzi żyje w warunkach skraj
nego ubóstwa - pilnie potrzebne jest ponow
ne przemyślenie modeli, które wpływają na 
wybór kierunków rozwoju.
Należy lepiej zharmonizować słuszne wy
mogi wydajności ekonomicznej z postula
tami współudziału w życiu politycznym i 
sprawiedliwości społecznej, nie popełniając 
ponownie błędów ideologicznych XX stu
lecia. W praktyce oznacza to, że solidarność 
winna stać się osnową sieci współzależno
ści ekonomicznej, politycznej i społecznej, 
które rozrastają się w konsekwencji współ
czesnych procesów globalizacji.
Procesy te wymagają ponownego rozważe
nia problemu współpracy międzynarodowej 
w kategoriach nowej kultury solidarności. 
Współpraca rozumiana jako zasiew pokoju 
nie może być jedynie formą pomocy czy 
wsparcia, której ukrytym celem jest wręcz 
osiągnięcie wtórnych zysków z udostępnio
nych środków. Winna natomiast być wyra
zem konkretnej i aktywnej solidarności, któ
ra czyni ubogich twórcami własnego roz
woju i pozwala jak największej liczbie lu
dzi realizować - w konkretnych warunkach 
ekonomicznych i politycznych, w jakich żyją 
- właściwe człowiekowi twórcze zdolności, 
od których zależy także bogactwo narodów.5 
Należy zwłaszcza znaleźć ostateczne rozwią
zania dla problemu zadłużenia zagraniczne
go, który nęka od wielu lat kraje ubogie, a 
zarazem dostarczyć niezbędnych środków 
finansowych także na walkę z głodem, nie
dożywieniem, chorobami, analfabetyzmem 
i dewastacją środowiska naturalnego.
18. Pilniejsza niż w przeszłości jest dziś 
konieczność kształtowania wrażliwości na 
uniwersalne wartości moralne, aby można 
było stawić czoło problemom współczesno
ści, których powszechny charakter wynika 
stąd, że nabierają one wymiarów ogólno
światowych.

Ciąg dalszy na str. 9

MODLITWA 
O JEDNOŚĆ

J E D N O Ś Ć  KOŚCIOŁA

Kościół jest jeden ze względu na swo
jego Założyciela, Jezusa Chrystusa 
i źródło zawarte w tajemnicy Trójcy osób 

Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, 
dlatego jedność należy do istoty Kościo
ła. W jedności Ludu Bożego zawiera się 
jednak różnorodność narodów i kultur, 
darów, zadań, sytuacji i sposobów ży
cia. Wielkie bogactwo różnorodności nie 
sprzeciwia się jednak jedności Kościo
ła. Natomiast grzech i jego konsekwen
cje stanowią ciągłe zagrożenie dla jed
ności Kościoła. Dlatego św. Paweł wzy
wał apostołów do zachowania „jedno
ści Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” 
(Ef 4,3).Ta jedność Kościoła pielgrzy
mującego jest zapewniana także przez 
widzialne znaki: wyznawanie jednej 
wiary, celebrowanie kultu Bożego i sa
kramentów oraz sukcesję apostolską za 
pośrednictwem sakramentu święceń. 
Chrystus od początku użyczył jedności 
swojemu Ludowi. Kościół jednak musi 
zawsze modlić się i pracować, aby strzec, 
umacniać i doskonalić jedność, której 
Chrystus pragnie dla niego. Świadec
twem Chrystusowej troski jest modli
twa Zbawiciela w godzinie męki: „...aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stano
wili w Nas jedno, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).

RANY ZADANE /EDNOŚCI

W  Kościele Bożym od samego po
czątku powstawały pewne rozła

my, które apostołowie surowo karcą jako 
godne potępienia. Natomiast w następ
nych wiekach zrodziły się spory dopro
wadzające do odłączenia się społeczno
ści od pełnej wspólnoty z Kościołem ka
tolickim. Podziały te nie były bez winy 
ludzi z jednej czy z drugiej strony. 
Wśród rozłamów, które wyraźnie ranią 
jedność Kościoła Chrystusowego wy
różnia się herezję, apostazję i schizmę. 
Obecnie jednak nie można obwiniać o 
grzech odłączenia tych, którzy rodzą się 
we wspólnotach powstałych na skutek 
rozłamów.

Ciąg dalszy na str. 8

MEMENTO DLA „STARYCH" 
I „N O W Y C H " D EM O K RA C/I

Tablica świetlna na wieży Eiffela prze
stała już odliczać dni, jakie pozostały 

do rozpoczęcia roku 2000. Rok 1999 prze
szedł do historii. Co było w tym czasie 
najważniejszym wydarzeniem politycz
nym w Polsce? Kalendarium tego roku 
koniecznie musi uwzględnić dwa wyda
rzenia: przystąpienie Polski do NATO oraz 
wizytę Jana Pawła II w polskim parlamen
cie, która miała miejsce podczas jego 
czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny. 
Przystąpienie Polski do Paktu Północno
atlantyckiego niesie ze sobą bezpośrednie 
skutki polityczno-militarne: bardziej ści
sły związek z demokracjami zachodnimi, 
nową doktrynę obronną państwa, uspraw
nienie organizacji i unowocześnienie 
uzbrojenia armii itp. Papieska wizyta w 
parlam encie takich bezpośrednich na
stępstw nie posiada. A jednak jej ranga 
jest ogromna i przy niej też chciałbym się 
tu zatrzymać.

W izyta Jana Pawła II w parlamencie 
niew ątpliw ie była historycznym  

wydarzeniem dla Polski. Oto Papież „z 
rodu Polaków”, w obecności Sejmu i Se
natu (władza ustawodawcza), głowy pań
stwa, rządu (władza wykonawcza), wła
dzy sądowniczej, a także przedstawicieli 
Kościołów i W spólnot Wyznaniowych 
obecnych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz korpusu dyplomatycznego, 
skierował do całego „narodu polityczne
go” - to znaczy narodu świadomego swych 
dziejów i kultury, zorganizowanego w 
suwerenne państwo, obejmujące swą tro
ską Polaków i mniejszości narodowe - 
niezwykle ważne, głębokie przesłanie 
moralno-polityczne.
Zarazem była to pierwsza wizyta Papieża 
w jakimkolwiek parlamencie świata. Prze
mówienie wygłoszone w instytucji uosa
biającej w polityce tradycję demokratycz
ną, dotyczyło moralnych fundamentów 
współczesnych demokracji. Miało ono - 
co podkreślił Dyrektor Biura Prasowego 
Stolicy Apostolskiej Novarro-Valls - wy
miar uniwersalny. Z przesłania w nim za
wartego skorzystać mogą „stare” oraz 
„nowe” demokracje w Europie i świecie. 
Zarówno więc Polska, jak i na przykład
Francja. Ciąg dalszy na str. 10-11
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KRAJ
■ Według Polaków najważniejszym  
wydarzeniem mijającego roku była wi
zyta Jana Pawła II w Polsce - wynika 7, 
badania przeprowadzonego przez CBOS 
w dniach 1-7 grudnia na reprezentatyw
nej próbie dorosłych osób.
■ Najbogatszy serwis informacyjny na 
temat Wielkiego Jubileuszu, dokumenty 
Ojca Świętego i Episkopatu, szczegóło
we kalendarium rzymskie i krajowe, in
formacje o jubileuszach środowiskowych 
można znaleźć na stronie internetowej 
W ielkiego Jub ileuszu  pod adresem  
www.2000.kai.pl oraz 2000.kai.pl.
■ Czterema salwami armatnimi witała 
rok 2000 Jasna Góra. Noworocznym 
uroczystościom przewodniczył nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Józef Kowal
czyk. W homilii podczas Mszy św. o pół
nocy zachęcał on do zrobienia rachunku 
sumienia z minionego roku.
■ Premier RP Jerzy Buzek z żoną, Pry
mas Polski kard. Józef Glemp i nuncjusz 
apostolski abp Józef Kowalczyk oraz 
marszałkowie Sejmu - Maciej Płażyński 
i Senatu - Alicja Grześkowiak przybyli 
29 grudnia na warszawski Torwar, aby 
uczestniczyć w wieczornej modlitwie 
wraz z uczestnikami XXII Europejskie
go Spotkania Młodych i wysłuchać me
dytacji brata Rogera.

WATYKAN
■ Bezprecedensowym wydarzeniem nocy 
sylwestrowej było wystąpienie Papieża, 
który punktualnie o północy z 31 grud
nia 1999 na 1 stycznia 2000 r. zwrócił 
się z okna swego apartamentu w Pałacu 
Apostolskim do około 150 tysięcy osób, 
głównie młodzieży, zgromadzonych na 
Placu św. Piotra. Przed spotkaniem z 
Janem Pawłem II odbył się koncert mu
zyki gospel w wykonaniu artystów ame
rykańskich i recital popularnego wło
skiego piosenkarza Claudio Baglionie- 
g<>-
■ „Niech Pan zwróci ku tobie oblicze 
swoje i niech cię obdarzy pokojem” - 
tymi słowami z Księgi Liczb (6, 26) Pa
pież wyraził życzenia Kościoła dla całej 
ludzkości w pierwszy dzień nowego roku 
podczas Mszy św., której przewodniczył 
w rzymskiej bazylice Santa Maria Mag- 
giore (Matki Bożej Większej). Przed li
turgią otworzył tam, w tydzień po po
dobnym obrzędzie w Watykanie, kolej
ne Drzwi Święte Wielkiego Jubileuszu.
■ Mehmet Ali Agca ma nadzieję, że Jan 
Paweł 11 poprze jego trzecią już prośbę 
o ułaskawienie. Turecki terrorysta, któ
ry 13 maja 1981 r. strzelał do Papieża, 
poważnie go raniąc, zapowiedział, że

rnrnm mmmm
JUBILEUSZ  DZIECI

Ponad 100 tysięcy najmłodszych z ca
łego świata ze swymi rodzicami i 
opiekunami spotkało się 2 stycznia w Wa

tykanie z Janem Pawłem II w ramach Ju
bileuszu Dzieci. Było to pierwsze spotka
nie środowiskowe spośród blisko 30, ja 
kie zaplanowano w ramach centralnych 
obchodów Roku Świętego 2000 w Rzy
mie.
Spotkanie z Papieżem na Placu św. Piotra 
poprzedziła Msza św., której w bazylice 
watykańskiej przewodniczył kard. Roger 
Etchegaray, przewodniczący Komitetu 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
W imieniu zgromadzonych dzieci pozdro
wiła Ojca Świętego mała Włoszka, która 
podziękowała mu „za wszystko dobro, 
które daje dzieciom całego świata, rów
nież tym chorym i doświadczającym prze
mocy i różnych trudności” . Zapewniła, że 
dzieci pamiętają w modlitwach o swych 
rodzicach, opiekunach i wychowawcach, 
modlą się, aby świat był lepszy i sprawie
dliwszy oraz życzyła Papieżowi „dobrej 
drogi w pierw szych dniach N owego 
Roku” .
Dziękując za życzenia i pozdrowienia Pa
pież najpierw serdecznie powitał swych 
najmłodszych gości, dodając przy tym, że 
jest ich bardzo dużo - „wasza rzesza sięga 
po Tybr, a może jeszcze dalej”- a następ
nie wygłosił do nich okolicznościowe 
przemówienie po włosku, francusku, an
gielsku i hiszpańsku.
„Wasza obecność tutaj przypomina, że 
Jubileusz jest czasem radości. Bóg jest do
brym Ojcem, zawsze gotowym przebaczać 
i stwarzać swym dzieciom okazje, aby 
mogły na nowo rozpoczynać drogę swe
go życia i na nowo budzi w nas nadzieję” 
- rozpoczął swą wypowiedź Papież. Pod
kreślił, że „Bóg otwiera na nowo swoje 
serce przed każdym, kto szczerze żałuje 
za grzechy, zobowiązuje się do pełnienia 
dobrych uczynków i wyrazów wiary i 
miłości, aby każdy mógł podjąć drogę, 
która prowadzi do Niego”. Ojciec Święty 
zwrócił uwagę, że udział w Jubileuszu w 
Watykanie jest okazją do zacieśnienia 
przyjaźni z Jezusem, tak jak to uczynili 
młodzi męczennicy pierwszych wieków - 
święci Pankracy, Tarsycjusz i wielu in
nych. Wezwał młodych, aby wytrwali w 
wierze i w dobrym życiu, i by całym ser
cem przylgnęli do Jezusa.
„Bądźcie świadkami miłości, która w Je
zusie napełniła nas wszystkich. Jest moż
liwe życie dla innych, jest możliwe, aby 
cała ludzkość stała się jedną wielką rodzi
ną” - podkreślił Papież. Przypomniał te 
dzieci, które żyją w trudnych warunkach, 
cierpiąc głód, wojny, przemoc, wyzysk, a 
także „tak wiele dzieci, którym nie dano 
nawet prawa, aby się urodziły” . „Jezus jest 
Bramą Świętą, która pozwala nam wejść 
do Królestwa Bożego” - zakończył swe 
przemówienie Jan Paweł II.

Następnie Papież pozdrowił w kilku języ
kach małych pielgrzymów z różnych kra
jów. Po polsku powiedział: „Pozdrawiam 
dzieci z Polski. Cieszę się bardzo, że przy
byłyście do Rzymu, że jesteście obecne tu, 
na Placu św. Piotra, bo w ten sposób daje
cie świadectwo, że chcecie iść przez życie 
z Panem Jezusem. On również chce być 
zawsze z wami, rozumie wasze pragnie
nia i czeka na waszą odpowiedź. Drodzy 
chłopcy i dziewczęta, wy jesteście naszą 
nadzieją, nadzieją Ojczyzny i Kościoła. 
Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzię
ki wam na wasze rodziny, na wasze oto
czenie, na cały świat. Polecam was opiece 
Matki Bożej. Przekażcie moje pozdrowie
nia również waszym rodzicom, braciom i 
siostrom, rówieśnikom, nauczycielom i 
wychowawcom, a także wszystkim dzie
ciom w Polsce, wszystkim dzieciom”. 
Potem Ojciec Święty zażartował: „A te
raz sprawdzimy, czy potraficie mówić po 
łacinie, a przynajmniej modlić się w tym 
języku” i odmówił w tym języku modli
twę Anioł Pański. Następnie udzielił ze
branym błogosławieństwa apostolskiego, 
po czym zapowiedział wręczenie tegorocz
nej Nagrody Pokojowej im. Jana XXIII 
organizacji „Pomoc ludziom pokrzywdzo
nym - Czwarty Świat”, założonej w 1957 
r. przez ks. Józefa Wresinskiego - kapłana 
francuskiego polskiego pochodzenia.
Na Placu św. Piotra obecnych było wielu 
kardynałów i biskupów z całego świata, 
wśród nich kardynał Roger Etchagaray, 
przewodniczący Komitetu Wielkiego Ju
bileuszu Roku 2000, kard. Camillo Ruini
1 bp Agostino Superbo, asystent kościel
ny Włoskiej Akcji Katolickiej, a zarazem 
główny organizator Jubileuszu Dzieci.
Z Polski przybyło na uroczystości do Rzy
mu 5 autokarami ponad 130 dzieci, głów
nie z archidiecezji krakowskiej oraz die
cezji tarnowskiej i toruńskiej.
Następne spotkanie organizowane w ra
mach obchodów Jubileuszu odbędzie się
2 lutego w Rzymie. Wezmą w nim udział 
zakonnicy, siostry i bracia zakonni oraz 
członkowie instytutów życia apostolskie
go - będzie to Jubileusz Życia Konsekro
wanego.
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XXII EUROPE/SKIE SPOTKANIE 
MŁODYCH W WARSZAWIE
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Siedem dziesiąt tysięcy młodych ze 
Wschodu i Zachodu od 28 grudnia do 

1 stycznia modliło się w stolicy Polski o 
pokój i pojednanie. „Aby zbudować po
kój i zrozumienie między narodami, trze
ba zacząć od prze
m iany w nętrza | 
każdego z nas” 
mówił brat Roger |
Schutz do m ło
dzieży w przeded
niu Nowego Roku. j 

Każdy dzień spo
tkania rozpoczynał 
się od porannej modlitwy w parafiach, 
gdzie mieszkali młodzi. W południe, każ
dego dnia, tysiące młodych przemieszczało 
się na Agrykolę, gdzie czekał ich obiad, 
modlitwa popołudniowa, spotkania tema
tyczne, kolacja i modlitwa wieczorna. 
Warszawa jest najbardziej wysuniętym na 
wschód miastem, w których dotychczas 
odbywały się Europejskie Spotkania Mło
dych. Stworzyło to wyjątkową możliwość 
przybycia licznych pielgrzymów z Rosji, 
Białorusi i Ukrainy. Jak poinformował 
KAI brat Marek z Taize, jeden z głów
nych organizatorów spotkania - z byłego 
ZSRR przybyło ok. 2 tys. młodych piel
grzymów ( z czego z Rosji ok. 300, 1000 
z Ukrainy, 500 z Białorusi i 200 osób z 
państw bałtyckich). Ws'ród gości było tak
że 3 tys. Włochów, po 2 tys. Chorwatów, 
Rumunów, Litwinów i Niemców, 1,5 tys. 
Francuzów i ok. tysiąca Słoweńców. Obec
ni byli też Hiszpanie, Portugalczycy, Bo
śniacy, Słowacy, Czesi, Łotysze, Estoń
czycy, Bułgarzy i Szwedzi. Bardzo liczną 
grupę stanowili pielgrzymi z dawnej Ju
gosławii - przyjechało ich blisko 8 tysię
cy. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 
70 tys. młodych, z czego ok. 20 tys. to 
przybysze z zagranicy.
Nie było żadnych oficjalnych powitań. 
Modlitwę otwierał śpiew chóru. Młodzi, 
powtarzając rytmiczne kanony, trwali w 
ustawicznej medytacji. W pewnym mo
mencie zabierał głos brat Roger, który 
mówił po francusku, a jego słowa były 
tłumaczone w sumie na 20 języków. W 
każdym namiocie na inne języki, zależnie 
od zgromadzonych tam grup narodowych. 
Słowa założyciela wspólnoty z Taize były 
zawsze bardzo krótkie i proste, bez żad
nych ozdobników. Zdawały się trafiać 
prosto do serc. Nie było w nich nic z ide
ologicznego wykładu, lecz bezpośrednie, 
pełne nadziei dzielenie się głębią i siłą swej 
wiary.
„W nowym tysiącleciu, które rozpoczy

namy, jedną z najpilniejszych spraw bę
dzie poszukiwanie pokoju, a także wol
ności” - mówił 30 grudnia brat Roger 
podczas wieczornej modlitwy. Młodzi lu
dzie powitali go gromkimi oklaskami. 
Modlitwę transmitowała Telewizja Polska 
i Eurowizja.
Zastanawiając się, jak to osiągnąć, brat

Roger powiedział, że nie tyle wielkie dary 
i zdolności decydują o zmianach i przy
szłości świata, co przede wszystkim naj
pokorniejszy dar z siebie samego. Dodał, 
że możliwości, jakie stwarza obecna na
uka i technologia, dają co prawda wielkie 
pole do usuwania cierpienia i głodu, ale 
środki te nie wystarczą, jeśli nie będzie 
im towarzyszyć pokorna miłość. „Pozo
staje żywotne pytanie: jaka będzie przy
szłość rodziny ludzkiej, jeśli pewnego ran
ka obudzimy się w społeczeństwie stech
nicyzowanym, gdzie zniknęłaby pokorna 
miłość okazywana cierpiącym? (...) Wol
ność nie będzie miała przyszłości, jeśli nie 
będziemy starali się jej dzielić z najbar
dziej opuszczonymi i najbiedniejszymi” - 
powiedział dobitnie przełożony wspólno
ty z Taize.
m l /  ostatnim dniu roku 1999 brat Ro- 
W  ger żarliwie modlił się z młodzieżą 

Europy o pokój: „Ucz nas Twojej miło
ści, Chryste, i zachowaj nas w Twym po
koju” - błagał Boga. Potem młodzież od
czytała w sześciu językach werset z Ewan
gelii wg św. Mateusza o kupcu poszuku
jącym pięknych pereł, który „gdy znalazł 
drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co 
miał i kupił ją” .
N astępnie przyw ołał św iadectw o św. 
Ambrożego z Mediolanu, który przed 17 
wiekami pisał: „Rozpocznijcie dzieło po
koju w sobie, a będziecie mogli nieść po
kój innym ludziom”. Zwrócił uwagę, że 
obecnie, u progu roku 2000, „istnieje pil
na potrzeba, aby konkretnie urzeczywist
nić w każdym z nas pokój, przebaczenie i 
pojednanie.
„Wiara nie pozwala nam być obojętnymi 
na ludzkie nieszczęście, każe nam działać 
w takich sytuacjach.” - powiedział jeden 
z braci z Taize, rozpoczynając 31 grudnia 
spotkanie nt. podejm owania odpow ie
dzialnych zadań w społeczeństwie. Każde 
popołudnie XXII Europejskiego Spotka
nia Młodych wypełniały tematyczne spo
tkania: jak realizować powołanie chrze
ścijańskie we współczesnym świecie, w 
dzisiejszej Europie? Największą frekwen
cją cieszyło się spotkanie na temat powo
łania - przybyło na nie ponad 10 tys. mło
dych.
Noworoczne świętowanie poprzedziła 
modlitwa w intencji pokoju na świecie, a 
szczególnie w Czeczenii oraz Msza św. 
kończąca stary rok.
XXII Europejskie Spotkanie M łodych 
zakończyły Msze św. w parafiach gosz
czących jej uczestników o godz. 10°°w 
pierwszy dzień Nowego Roku. Ostatnim 
akcentem był obiad w rodzinach, które 
przyjm owały uczestników. W iększość 
młodych spotkała się jeszcze raz tego dnia 
na Dworcu Centralnym w Warszawie, 
skąd co kilkadziesiąt minut odjeżdżały spe
cjalne pociągi do różnych miejsc Europy.

aw o(K A I)

niebawem wystosuje kolejną prośbę do 
prezydenta Włoch (dwie poprzednie - w 
roku 1984 i trzy lata temu - zostały od
rzucone) i spodziewa się, że Watykan 
zechce pomóc mu w tych staraniach.
■ Papież Jan Paweł II udzielił święceń 
biskupich 12 nowo mianowanym bisku
pom i arcybiskupom w czwartek 6 stycz
nia, w święto Objawienia Pańskiego. 
Wśród nich był Polak - arcybiskup-no- 
minat Józef Wesołowski, którego Jan Pa
weł IT mianował nuncjuszem apostolskim 
w Boliwii.
■ W 1999 r. ponad 1,5 min osób z całe
go świata słuchało na żywo w Watyka
nie Jana Pawła U podczas audiencji i przy 
innych okazjach. Papież odbył 43 au
diencje ogólne, w których wzięło udział 
570 tys. wiernych, a ponad 240 tys. 
uczestniczyło w innych spotkaniach. W 
czasie uroczystych Mszy św. modliło się 
z Ojcem Świętym przeszło 735 tys. osób.
■ Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni 
po rozpoczęciu W ielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, tj. 25 i 26 grudnia Drzwi 
Święte bazyliki św. Piotra w Watykanie 
przekroczyło co najmniej 1,2 min osób. 
Są to szacunkowe oceny strażników pil
nujących porządku w bazylice, wedle 
których przez Drzwi przechodziło w tym 
czasie średnio 250-300 osób na minutę, 
a kolejka chętnych liczyła nie mniej niż 
100 metrów długości.

ZAGRANICA
■ Sąd Konstytucyjny Ukrainy zniósł karę 
śmierci określając ją  jako „okrutną, nie
ludzką i upokarzającą” . Podobną decy
zję w ostatnich dniach 1999 roku podjął 
Sapurmurad Nijazow, ogłoszony doży
wotnim prezydentem Turkmenistanu.
■ Kilkadziesiąt tysięcy Kubańczyków 
wzięło udział w największej od czasu 
zwycięstwa rewolucji komunistycznej w 
ich kraju procesji, która przeszła głów
nymi ulicami Hawany w Boże Narodze
nie. Jej uczestnicy śpiewali kolędy i od
mawiali modlitwy.
■ Policja chińska zwolniła 2 stycznia 
trzech chrześcijan i 2 działaczy podziem
nej partii politycznej, zatrzymanych w 
sobotę wieczorem za zorganizowanie 
dyskusji na temat Boga i wiary.
■ Środowiska ortodoksyjnych żydów w 
Jerozolimie wywierały presję na wła
ścicieli hoteli w Izraelu, by nie organi
zowali dla gości hotelowych zabawy syl
westrowej z muzyką. W odpowiedzi 
Wadie Abunassar, dyrektor Generalne
go Sekretariatu Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 w Ziemi Świętej zarzucił 
izraelsk im  rabinom  dyskrym inację 
chrześcijan.
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□  Rząd przyjął programy „Strategii bez
pieczeństwa RP” i „walki z bezrobo
ciem”. Doktryna strategiczna zakłada, że 
„Polska jest bezpieczniejsza niż kiedy
kolwiek” .
□  W klubie poselskim AWS trwają za
biegi o zm inim alizow anie skutków  
wniosku zgłoszonego przez jego posłów 
w sprawie odwołania ministra skarbu E. 
Wąsacza. Posłów zobowiązano do dys
cypliny w głosowaniu przeciw odwoła
niu, choć główny wnioskodawca G. Ja
nowski twierdzi, że nikt do tej uchwały 
się nie zastosuje.
□  AWS uzyskał poparcie PSL dla kan
dydatury A. Chwalby na prezesa Insty
tu tu  Pam ięci N arodow ej. 50 -le tń i 
Chwalba jest profesorem UJ i dziekanem 
historii krakowskiego uniwersytetu.
□  Sąd lustracyjny uznał, że poseł UW 
K. Luks był świadomym współpracow
nikiem Służby Bezpieczeństwa w okre
sie PRL-u. Przed sądem toczą się też 
sprawy posłów Oleksego z SLD i Kieł- 
bowicza z AWS-u. Rzecznik Interesu 
Publicznego złożył odwołanie w spra
wie wyroku uniewinniającego W. Chrza
nowskiego z ZChN-u. Rzecznik twier
dzi, że może obecnie przedłożyć nowe 
dowody współpracy mecenasa.
□  30 dziennikarzy podpisało petycję do 
Sejmu w sprawie lustracji środowiska 
dziennikarskiego. Petycję skierowano po 
atakach „Gazety Wyborczej” na proces 
lustracji i Rzecznika Interesu Publiczne
go.
□  17 stycznia ulega przedawnieniu spra
wa palenia akt SB w Warszawie. Głów
ny oskarżony, b. zastępca stołecznego SB 
przedłożył sądowi zwolnienie lekarskie 
do... 9 lutego.
□  „Polska Racja Stanu” to nazwa no
wego, piątego koła poselskiego w Sej
mie. Utworzyło je  dwóch dysydentów z 
ROP i jeden poseł z KPN-Ojczyzna.
□  W Warszawie odbyła się demonstra
cja przeciw interwencji rosyjskiej w Cze
czenii. Z zapalonych zniczy utworzono 
napis: Groźny. W ponad tysięcznym po
chodzie szli politycy od AWS po anar
chistów.
□  55% Polaków chętnie „zagłosuje” na 
Kwaśniewskiego w wyborach prezy
denckich. Wg sondażu następny na li
ście jest A. Olechowski z 5% poparciem, 
a za nim M. Krzaklewski i L. Balcero
wicz po 4%. L. Wałęsie sondaż daje ra
zem z A. Lepperem i J. Buzkiem po 3%. 
Inny sondaż twierdzi, że 35% Polaków 
uważa, że sytuacja ekonomiczna kraju 
w ostatnim 10-leciu się pogorszyła.
□  B. szef prokuratury warszawskiej S. 
Szuszkiewicz ujawnił, że wywierano na

niego naciski w sprawie zakończenia 
śledztwa o inwigilację polityków prawi- 
cy.
□  W maju lub czerwcu odbędą się prze
nosiny do Poznania prochów b. przy
wódcy PSL-u St. Mikołajczyka i jego 
żony.
□  Przez aklamację Sejm przyjął wnio
sek posłów PSL-u o uznanie roku 2000 
za Rok Reymontowski. St. Reymont, au
tor „Chłopów”, to noblista z 1924 roku.
□  Nowym prezesem państwowego Pol
skiego Radia został polityk PSL-u Ry
szard Miazek. Zmiany dokonano glosa
mi członków Rady Nadzorczej z AWS- 
u, PSL-u i SLD. Przeciw była UW.
□  Sejm odrzucił pomysł prezydenta War
szawy, poparty przez klub SLD, o za
ostrzeniu przepisów dotyczących mani
festacji ulicznych. Posłowie nie zgodzi
li się na ograniczenia, i tak jak dotąd do 
zorganizowania przemarszu wystarczy 
zawiadomienie odpowiedniego urzędu.
□  B. kanclerz Niemiec H. Kohl odebrał 
we Wrocławiu doktorat h.c. Papieskie
go Wydziału Teologicznego. We wła
snym kraju Kohl ma coraz więcej kło
potów i większość Niemców uważa, że 
powinien wycofać się z polityki.
□  France Telecom, ale także inni ope
ratorzy, w tym Włosi, wezmą udział w 
przetargu na zakup 35% akcji Teleko
munikacji Polskiej S.A.
□  Od lipca ma zostać wprowadzony po
datek VAT na żywność. Jako, że trudne 
złego początki, jego wysokość ustalono 
na razie na 3%.
□  Rząd chce zaostrzenia przepisów o ru
chu drogowym. Prędkość maksymalna 
w obszarze zabudowanym ma być ogra
niczona do 50 km/h. Cały rok trzeba bę
dzie jeździć na światłach mijania, zaś 
kierowca ma mieć ukończone 18 lat.
□  Policja zastrzeliła w Warszawie zło
dzieja samochodu. Osaczony złodziej 
usiłował staranować blokadę i roztrąca
jąc  sam ochody próbował przejechać 
funkcjonariusza, który kierowcę zastrze
lił.
□  Wycieczka ponad 300 studentów kra
kowskich na sylwester w Paryżu zakoń
czyła się 5 nocami spędzonymi w auto
karach bez możliwości umycia się i skraj
nym wymęczeniem uczestników. 2 z 5 
autokarów wróciły do Polski tuż przed 
sylwestrem, reszta nocowała w pojaz
dach. Organizatorem eskapady był Zwią
zek M łodzieży W iejskiej. Studentom 
obiecywano noclegi w podparyskim zam
ku. Czyżby hrabia nie chciał wpuścić 
„kmieci” na komnaty?
□  Naukowcy z PAN-u naliczyli na war
szawskim Pałacu Kultury 117 gatunków 
roślin. Może by tak stalinowski podarek 
obwołać rezerwatem przyrody? Swoją 
drogą to warto też zapytać, czy polscy 
botanicy nie mają już nic innego do ro
boty...
D  Policja naliczyła już w kraju od po
czątku zimy 103 śmiertelne ofiary mro
zów’.

CO NAS CZEKA 
W ROKU 2 0 0 0 ?

Odbędą się wybory prezydenckie. Na
stąpi lekki wzrost gospodarczy. W dru

giej połowie roku, a może nawet w dru
gim kwartale, nastąpi ożywienie gospo
darcze wynikające z prywatyzowania nie
których kolosów monopoli. Wreszcie do
strzeżemy pewne pozytywne skutki re
form zainicjowanych przez rząd Jerzego 
Buzka. I zarazem będziemy świadkami 
dalszego ciągu pogłębiania się różnic spo
łecznych. Wzrośnie armia biednych i sta
rych, z trudem wiążących koniec z koń
cem. Mogą pojawić się nowe kłopoty w 
takich dziedzinach jak górnictwo, rolnic
two, nie mówiąc o służbie zdrowia. Pol
sce nie grozi kryzys. Ale Polska coraz 
bardziej przypominać będzie piechura ob
ciążonego ponad miarę, który próbuje 
zdobyć szczyt. Nie wszyscy wytrzymają 
obciążenia.

Zarazem rok 2000 to czas nadziei! Do
meny duchowej nie należy oddzielać 

od realiów codzienności. Jeśli w ciągu mi
nionych 10 lat wolnej Polski popełniono 
tyle błędów, to głównie dlatego, że uwie
rzono w siłę tego, co określamy pojęciem 
„mieć”. Mieć za wszelką cenę. Nawet je 
śli wielu Polakom udało się pomnożyć 
dobra, nawet jeśli możemy stwierdzić, że 
dokonany został w Polsce krok milowy, 
to przecież zapominanie o tym, że dla każ
dego człowieka największą wartość przed
stawia „być”, a nie „mieć”, prowadzi do 
zakłócenia harmonii życia. Nie możemy 
porównywać się z krajami zachodnimi. W 
nich zmiany zachodziły stopniowo przez 
dziesiątki lat. W Polsce chcemy przepro
wadzić zmiany błyskawicznie.
Polacy skrycie liczą, że rok 2000 przynie
sie im coś lepszego. Zaczynamy tęsknić 
za tym, żeby „być” . Świadczy o tym mię
dzy innymi rosnąca popularność Kościo
ła. Po raz pierwszy od 10 lat, Kościół w 
Polsce i jego hierarchowie, z Prymasem 
na czele, osiągnęli w rankingach nowo
rocznych czołową pozycję, zaś w jednej 
z ankiet, w której zapytano, kogo chciał
byś gościć przy wigilijnym stole, więk
szość na pierwszym miejscu wymieniła 
„samotnego sąsiada”, na drugim „księdza 
z parafii”, na trzecim „kardynała Józefa 
Glempa”.

Rok 2000 jeszcze bardziej niż dotąd 
pokaże, że potrzeba nam autorytetów. 
Nie tych z pierwszych stron gazet, nie 

gwiazd medialnych. Jeśli osobistości Ko
ścioła zaczynają pod względem popular
ności zajmować czołowe pozycje, dowo
dzi to głodu autorytetów moralnych. Naj
pełniej pokazała to ubiegłoroczna piel
grzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 
ł ł l a  Polaków rok 2000 będzie czasem 

wielkiego pielgrzymowania. Nie tyl
ko do Rzymu, ale do wielu innych miejsc 
świętych. W tym pielgrzymowaniu wyra
ża się nadzieja, że Polacy nie ugną się pod 
ciężarem codziennej szarości i trudów 
wielorynkowej rywalizacji.
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W  roku 2000 nie zabraknie ważnych 
wydarzeń. Polacy nie mogą przyglą

dać się im biernie. Bierność jest pozosta
łością czasów PRL-u. Gdy zachowujemy 

i- się pasywnie, z góry skazujemy się na prze-
1- graną. Ta nieodkrywcza konstatacja na-
i- biera znaczenia wobec zdumiewającej po-
)- zycji, jaką w życiu politycznym osiągają

w kraju postkomuniści. Grudniowy Kon- 
>- gres SLD - spadkobiercy PZPR-u, buta
i- jego przywódców, a przy tym wysokie po-
o parcie społeczne, jakie opcja ta odnoto-
ii wuje w ostatnim czasie, zmusza do posta-
>- wienia alarmujących pytań pod adresem
i- każdego z nas. Wszak przyczyn rosnącej
i- popularności postkomunistów nie należy
n ograniczać jedynie do potknięć rządu Buz-
:- ka. Wysoka pozycja SLD ma swoje źró-
I- dło w powszechnej amnezji. Właśnie na
z tym przykładzie czytelnie widać, jak da-
>- lece Polacy dali sobą manipulować. Jak
e w tej wspinaczce zagubiliśmy busolę. Z
ą jednej strony zaczynamy szukać, czy też

tęsknić za autorytetami, za chrześcijański- 
mi wartościami, z drugiej ulegamy post- 

ć komunistycznej mowie-trawie, tyle że ser-
i -  wowanej w innym, niż za komuny opa-
o kowaniu. Co prawda już nie słyszymy
J- hymnów na cześć Włodzimierza Lenina,
n ale we wrzawie publicystycznych haseł

Millerów znajdujemy ludzi biernych, na- 
ć rzekających, gotow ych na w iększe i
e mniejsze świństwa i świństewka, aby so-
h bie łatwo ułożyć życie.

Rok 2000 przyniesie wybory prezy
denckie, które prawdopodobnie wy- 
o gra Kwaśniewski. Ale, aby nie przegrać

y wszystkiego, aby uchronić to, co tak cen-
V ne, nie wystarczy wypromowanie jedne-
z go czy drugiego polityka z niepodległo-

ściowego nurtu. Rok 2000 okaże się zwy
cięskim, jeśli uda się wypromować pew- 

- ną filozofię politycznego myślenia, jeśli
ć zdołamy stworzyć formację sięgającą do
'- korzeni polskości, do tego skarbca wraż-
»- liwości patriotycznej, budowanego przez
v Mickiewicza i Norwida, Piłsudskiego i
n Prymasa Wyszyńskiego. Wejście do Unii
>- Europejskiej nie może być celem samym
fj w sobie. Trzeba wejść do niej godnie. Tak,
1- aby nie zasiąść w przedpokojach Europy,
> jako jej ubogi krewny, zerkający ukrad-
a kiem na salony. Technologicznie Europę
a prędzej czy później dogonimy. Będziemy
a się jednak w niej liczyć wówczas jednie,

gdy wejdziemy z bogactwem duchowym, 
d które bierze się z tysiącletniej tradycji.

ok 2000 będzie czasem przełomu! Od 
e # V n a s  samych zależy czy utracimy toż-
>- samość, czy też ją odrodzimy. Od naszych

wyborów zależy jacy będziemy. Postko- 
>- munistom zależy na tym, aby Polacy ule-
j- gli ich pustosłowiu, populistycznemu beł-
1- kotowi o patrzeniu w przyszłość bez oglą

dania się na ziemię i tradycję ojców. Gdy 
n Polacy odwrócą się od narodowego skarb-
l- ca - oddadzą pole bez walki. We współ-
c czesnym świecie naród można podbić bez
i- użycia armat. Jeśli Polacy stracą serce do
d ojczyzny, nie będzie ich, nie będzie nas.
v

J e r z y  K l e c h t a

□  Czeczeni odbili kilka miejscowości i 
przerwali okrążenie Groźnego. Wojska 
rosyjskie dostały się do centrum, ale 
okupiły swoją akcję dużymi stratami. 
Mianowano dwóch nowych dowódców 
sił rosyjskich, którzy ogłosili przerwa
nie szturmu dla „ochrony ludności cy
wilnej”. Wstrzymanie działań wojennych 
ze strony rosyjskiej spowodowało uak
tywnienie się Czeczenów, którzy kontr
atakowali ich stanowiska.
□  Termin wyborów prezydenckich w 
Rosji ogłoszono na 26 marca. Jako pierw
szy oficjalną kandydaturę zgłosił Putin, 
tuż za nim zaś szef komunistów Ziuga- 
now. Faworytem pozostaje p.o. prezy
denta.
n  Z okazji prawosławnych Świąt Boże
go Narodzenia do Ziemi Świętej piel
grzymowali prezydenci Rosji, Grecji, 
Rumunii, Ukrainy, Gruzji i Białorusi. 
Dużą aktywność wykazywał B. Jelcyn, 
który spotykał się m.in. z Arafatem i 
przywódcami Izraela. Przy okazji pobytu 
prezydentów w Jerozolimie otrzymali oni 
tytuły „Obrońców Grobu Świętego”. Lu- 
kaszenka obrońcą..., to brzmi nieźle.
□  Pełniący obowiązki prezydenta W. Pu
tin zwołał do Moskwy na 25 stycznia 
zjazd przywódców WNP. Przyjazd po
twierdzili już prezydenci Białorusi, Ta- 
dżyskistanu i Azerbejdżanu. Tenże sam 
p.o. prezydenta przyjął zmiany w rosyj
skiej strategii obronnej. Dają one dodat
kowe uprawnienia Federalnej Służbie 
Bezpieczeństwa.
□  Elizabeth Doyle poparła G.W. Busha 
jako republikańskiego kandydata na pre
zydenta USA. Szanse Busha-juniora jak 
na razie rosną.
□  Belgia przystąpiła do legalizacji po
bytu nielegalnych imigrantów. Szanse na 
otrzymanie papierów pobytowych mają 
m.in. osoby, które przebywają na tere
nie Królestwa od 6 lat, co może doty
czyć także pewnej ilości Polaków.
D  Statystycy donieśli, że rok 1999 był 
dla krajów Unii Europejskiej rokiem naj
mniejszego przyrostu naturalnego od za
kończenia II wojny s'wiatowej.
□  Bardzo dobre wyniki ekonomiczne za 
rok 1999 ogłoszono w Rosji. Wzrost go
spodarczy obliczono na 8%.
n  Pozarządowa agencja jugosłowiańska 
podała dane o wyższych niż oficjalne 
stratach serbskich podczas nalotów  
NATO. Wg tej agencji zginęło 524 woj
skowych serbskich, a naloty zniszczyły 
1109 obiektów wojskowych. Z kolei pra
sa niemiecka doniosła o fałszerstwach 
NATO w filmie video, który miał udo
wodnić, że samoloty Paktu nie dokona

ły nalotu na serbski pociąg pasażerski. 
NATO zwała obeenie winę na błąd kom
putera.
□  Zamachy bombowe miały miejsce w 
Sri Lance i Indiach.
□  Wbrew stanowisku Stolicy Apostol
skiej, władze komunistycznych Chin 
zmusiły tzw. Kościół narodowy do wy
święcenia 5 nowych biskupów.
□  W USA nadal toczą się negocjacje 
Syrii i Izraela o zwrot wzgórz Golan. 
Najdziwniejszą relację z rozmów usły
szeliśmy w RFI, które stwierdziło, że 
Syria „grozi zerwaniem rozmów” jeżeli 
„Izrael nie zgodzi się na spotkanie ne
gocjatorów”. Lepsze niż Orwell...
□  Prasa izraelska oskarżyła prezydenta 
Izaaka Weizmana o branie łapówek.
□  Populistyczny militarysta i mocno 
czerwony prezydent Wenezueli Chavez 
grozi „wywłaszczeniami obszarników”. 
Nowa konstytucja dopuszcza wywłasz
czenia dla „dobra publicznego”.
□  Kilkadziesiąt osób zginęło w katastro
fie kolejowej w Norwegii. Jej przyczy
ną było przejechanie przez pociąg czer
wonego światła.
□  Na ulicach stolicy Indonezji Dżakar
ty doszło do manifestacji 100 tys. mu
zułmanów, którzy żądali „świętej woj
ny” przeciw chrześcijanom. Manifesta
cję wywołały waśnie religijno-narodo- 
wościowe na należących do Indonezji 
Molukach.
□  Znaczne podwyżki cen nastąpiły na 
Słowacji. Czynsze podwyższono o 70%, 
prąd o 20%. Rząd zapowiedział już ko
lejne regulacje cen.
□  Francuska firma Citroen rozważa uru
chomienie montowni swoich pojazdów 
w Rosji. W ub. roku w całej Rosji sprze
dano zaledwie 114 modeli xary i xanti.
□  Bułgarscy sprzedawcy działający na 
straganach zbuntowali się przeciw przy
musowemu wprowadzaniu kas fiskal
nych. Handlarze twierdzą, że kasy za
marzają na mrozie i nie chcą działać.
□  Pomimo zakończenia rozmów na te
mat wysokości odszkodowań dla przy
musowych robotników III Rzeszy firmy 
niemieckie nie kwapią się z wypłatą pie
niędzy na ten cel. W gromadzonym fun
duszu brakuje połowy sumy.
PI 15-letni Karmapa, trzecia postać w 
religii lamaistycznej, zbiegi przez Hima
laje do Indii. Karmapa pozostawał w Ty
becie pod kontrolą chińską i był oficjal
nie uznawany przez tamtejsze władze 
jako swoisty konkurent Dalajlamy.
□  Były argentyński piłkarz Maradona 
przedawkował kokainę i znalazł się w 
szpitalu z objawami arytmii serca. Po le
karzach mają się nim zająć prokurato
rzy.
□  Od 1 stycznia 2000 roku Wielka Bry
tania przeszła na system metryczny miar 
i wag. Ujednolicanie z normami UE spo
wodowało mlejście od ponad tysiąclet
niej tradycji.
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SYLWESTER NA PLACU SW. PIOTRA
KORESPONDENCJA WŁASNA PIOTRA FEDOROWICZA

/ak wiadomo Rok Jubileuszowy rozpo
czął się 24 grudnia, gdy Papież otwo

rzył Święte Drzwi bazyliki s'w. Piotra w 
Rzymie. Niemniej, według kalendarza rok 
2000 zaczął się dopiero kilka dni później. 
Plac św. Piotra już znacznie wcześniej wy
glądał jak nowy - odświeżony, wyczysz
czony -jak  na wesele, jak na jubileusz. Na 
środku, jak to bywało zwykle o tej porze 
roku, stała olbrzymia szopka, obok niej 
imponująca choinka. Wszystko wspaniale

oświetlone. Wokół mnóstwo barierek, do
datkowe posterunki policji - widać, że prze
widziano duże ilości ludzi w najbliższej 
przyszłości. Watykan przygotowany!
W ostatni dzień 1999 roku, po zapadnię
ciu zmierzchu, plac św. Piotra zaczął się 
zapełniać. Zwłaszcza, gdy z bazyliki wy
szli uczestnicy nabożeństwa dziękczynne
go na zakończenie roku. W mrokach nocy, 
przy kryształowo czystym niebie i rosną
cym chłodzie, oświetlony plac wyglądał 
imponująco. Na wprost okien apartamen
tów Ojca Św. ustawiono scenę. Gdy zbli
żał się historyczny moment zmiany daty, 
plac coraz szczelniej wypełniał się tłuma
mi i to prawie wyłącznie Rzymianami, 
przeważnie młodymi. Zebrało się prawie 
150 tys. osób. Na scenie prowadzono czu
wanie przed powitaniem Nowego Roku, 
w stylu raczej młodzieżowym. Śpiewy chó
rów przeplatane krótką modlitwą zakoń
czyły się słowami Ojca Sw. wypowiedzia
nymi w dzień Jego ingresu (na potężnych 
ekranach pokazano ten historyczny mo
ment): «Otwórzcie drzwi Chrystusowi....» 
- przypomniano wszystkim kilkadziesiąt 
minut przed rozpoczątkiem 2000 - ego 
roku. Tak dawno wypowiedziane słowa, a 
tak wciąż aktualne. Czuwanie bowiem było 
zorganizowane w ramach oczekiwania na 
moment powitania Nowego Roku wraz z 
Ojcem Sw. Znakiem obecności Papieża z 
wiernymi na placu było zapalone cały wie
czór, do północy, światło w oknie Jego 
apartamentu - jedyne wypełnione jasno
ścią okno całego Pałacu Watykańskiego. 
Czy Ojciec Św. też czuwał?

Z czasem na scenie pojawiły się osobisto
ści świata piosenki: artyści amerykańscy 
wykonujący muzykę gospel i znany wło
ski piosenkarz - Claudio Baglioni. Śpiewy 
i muzyka rozgrzewały rozentuzjazmowa
ną, choć zmarzniętą młodzież. Aż przyszła 
północ - w ciągle rozświetlonym oknie po
jawił się Ojciec Św., a po dwunastym ude
rzeniu zegara nad placem ukazały się wie
lobarwne fajerwerki. Papież z zadowole
niem oglądał ten spektakl. Dzięki ekranom 
Jego twarz była wśród tłumu. Jedno z dzieci 
uczestniczących w pielgrzymce do Rzymu 
przyznało, że to był najwspanialszy mo
ment patrzeć na zainteresowanego sztucz
nymi ogniami Jana Pawła II. Ażeby posłu
chać życzeń papieskich wszyscy na placu 
musieli razem wykonać „w tył zwrot” . A 
potem strzelały wokół szampany, rado
ściom i uściskom nie było końca. Mimo 
mrozu, nikt się nie śpieszył, by opuścić 
plac. Miasto żyło do rana. W dodatku Rzym 
nie był jeszcze przygotowany tak na sto pro
cent do Jubileuszu - wszędzie nie dokoń
czone remonty, więc korki samochodowe 
byłv gigantyczne.

ak więc Rok Jubileuszowy rozpoczął 
W się na dobre. W dzień Nowego Roku 

Ojciec Św. otworzył uroczyście kolejne 
«Święte Drzwi», tym razem w bazylice 
Santa Maria Maggiore.

T ymczasem na ulicach miasta zaczęły się 
pojawiać grupy dzieci.

Pierwsze spotkanie Jana Pawła II z piel
grzymami przybyłymi z okazji Jubileuszu 
do Wiecznego Miasta miało miejsce już 2 
stycznia - właśnie z dziećmi i młodzieżą. 
Wyraźne więc wyróżnienie tej grupy spo
łeczeństwa przez Kościół i Papieża.
W niedzielę, jeszcze było całkiem ciemno, 
około godziny 630- gdy na placu św. Piotra 
zaczęły gromadzić się pierwsze grupy dzie
ci i młodzieży. Powoli, wraz z rozjaśniają
cym się niebem przybywało pielgrzymów.

Ciąg dalszy na str. 17

Ciąg dalszy ze str. 3

MODLITWA O JEDNOŚĆ
Dlatego Kościół katolicki otacza ich sza
cunkiem, miłością i uważa za braci, po
nieważ usprawiedliwieni z wiary przez 
chrzest należą do Ciała Chrystusa. 
Mając na względzie dobro jakim jest 
prawdziwa jedność wszystkich wierzą
cych, Kościół stara się, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na te wymagania. Wśród 
warunków prowadzących do zlikwido
wania rozłamów Katechizm Kościoła Ka
tolickiego wyróżnia następujące: stała 
odnowa Kościoła w wierności powoła
niu z odnową zmierzającą do jedności, 
życie w duchu Ewangelii, wspólna mo
dlitwa w duchu ekumenicznym, brater
skie poznanie, formacja ekumeniczna, 
dialog między teologami różnych Ko
ściołów i wspólnot oraz współpraca mię
dzy chrześcijanami w różnych dziedzi
nach życia / KKK 821/.
Dekret o ekumenizmie Soboru Watykań
skiego II wyjaśnia: „Pełnię bowiem 
zbawczych środków osiągnąć można je
dynie w katolickim Kościele Chrystuso
wym, który stanowi powszechną pomoc 
do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że 
jednemu Kolegium Apostolskiemu, któ
remu przewodzi Piotr, powierzył Pan 
wszystkie dobra Nowego Przymierza 
celem utworzenia jednego Ciała Chry
stusowego na ziemi, z którym powinni 
zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już 
w jakiś sposób przynależący do Ludu 
Bożego.

DROGI DO /EDNOŚCI
W Siedlcach, 10 czerwca 1999 roku Jan 
Paweł II wygłaszając homilię poświęco
ną męczennikom z Pratulina zwrócił 
uwagę na ich świadectwo wiary i jego 
ekumeniczny wymiar: „Od dwóch tysię
cy lat Kościół idzie przez dzieje z tym 
testamentem, z modlitwą o jedność. Są 
jednak pewne okresy dziejów, w których 
ta modlitwa staje się szczególnie aktual
na. Żyjemy w takim właśnie okresie. O 
ile pierwsze tysiąclecie dziejów Kościo
ła zasadniczo naznaczone było jednością, 
to od początku drugiego tysiąclecia przy
szły podziały - najpierw na Wschodzie, 
później na Zachodzie. Od prawie dzie
sięciu wieków chrześcijaństwo żyje po
dzielone. Znalazło i znajduje to swój 
wyraz w Kościele, który od tysiąca lat 
spełnia swe posłannictwo na ziemiach 
polskich. W okresie pierwszej Rzeczy
pospolitej rozległe ziemie polsko-litew- 
sko-ruskie były terenem, na którym obie 
tradycje - zachodnia i wschodnia - ist
niały wspólnie. Stopniowo ujawniały się 
na tych ziemiach skutki podziału, który 
- jak wiadomo - zaistniał między Rzy
mem a Bizancjum w połowie XI wieku. 
Stopniowo też dojrzewało zrozumienie 
potrzeby odbudowy jedności, zwłaszcza 
po Soborze Florenckim w XV wieku. 
Rok 1596 związany jest z historycznym 
wydarzeniem tak zwanej Unii Brzeskiej. 
Od tego czasu na ziemiach pierwszej 
Rzeczypospolitej, szczególnie
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Ciąg dalszy z.e str. 3

ORĘDZI£  POKOJU (ci.  3)
Popieranie sprawy pokoju i praw czło
wieka, rozstrzyganie wewnętrznych i 
międzynarodowych konfliktów zbroj
nych, ochrona mniejszości etnicznych i 
migrantów, troska o środowisko natural
ne, walka z groźnymi chorobami, walka 
z handlem narkotykami i bronią oraz z 
korupcją w polityce i gospodarce - 
wszystko to są problemy, którym żaden 
naród nie jest w stanie sprostać samo
dzielnie. Dotyczą one całej ludzkiej spo
łeczności, należy je zatem wspólnie po
dejmować i rozwiązywać.
Trzeba znaleźć formułę wspólnej dysku
sji o problemach, jakie stawia przyszłość 
człowieka, i prowadzić ją powszechnie 
zrozumiałym językiem. Podstawą tego 
dialogu jest uniwersalne prawo moralne, 
wpisane w serce człowieka. Kierując się 
tą «gramatyką» ducha, 
ludzka społeczność może podjąć proble
my współistnienia i zmierzać ku przy
szłości drogą zgodną z Bożym zamy
słem.6
Owoce spotkania wiary i rozumu, zmy
słu religijnego i zmysłu moralnego stają 
się decydującym wkładem w dialog i 
współpracę między narodami, kulturami 
i religiami.

na ziemiach wschodnich, powięk
szała się liczba diecezji i parafii Kościoła 
greckokatolickiego. Zachowując tradycję 
wschodnią w zakresie liturgii, dyscypliny 
i języka, równocześnie chrześcijanie ci po
zostawali w jedności ze Stolicą Apostol
ską.”
Na zakończenie tejże homilii, Ojciec 
Święty uwzględnił w perspektywie III 
tysiąclecia następujący program:
„Nowa ewangelizacja potrzebuje praw
dziwych świadków wiary. Ludzi zako
rzenionych w krzyżu Chrystusa i goto
wych dla niego ponosić ofiary. Prawdzi
we bowiem świadectwo o życiodajnej 
mocy krzyża daje ten, kto w jego imię 
pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszel
kie zło i pragnie naśladować miłość 
Chrystusa do końca.”
Podpisanie katolicko-luterańskiej dekla
racji o usprawiedliwieniu było ważnym 
wydarzeniem ekumenicznym w 1999 
roku. Dzięki rozwojowi teologii posze
rzyły się dotychczasowe rozumienia utar
tych sformułowań, a dawne ujęcie ewan
gelickie interpretowane słowami: „wy
łącznie w iara” , uw zględnia obecnie 
uczynki człowieka. W tymże dokumen
cie katolicy i luteranie stwierdzili, że je 
steśmy zbawieni wyłącznie w oparciu o 
Boże Miłosierdzie. Tak zostały przekro
czone wielowiekowe nieporozumienia 

iędzy Kościołami, 
rzeżywając po raz kolejny Tydzień 
M odlitw  o Jedność w szystkich  

chrześcijan zechciejmy i my dołączyć 
swój osobisty dar: modlitwy, miłości, 
dobra i dialogu w duchu wiary.

K s .  T a d e u s z  D o m ż a ł

JEZUS  DAREM  P O K O J U
19.  «Na ziemi pokój ludziom, których Bóg 
miłuje! » W kontekście Wielkiego Jubile
uszu chrześcijanie na całym świecie obcho
dzą uroczyście pamiątkę Wcielenia. Wsłu
chując się na nowo w orędzie aniołów, któ
rzy ukazali się na betlejemskim niebie (por. 
Łk 2, 14), wspominają je ze świadomością, 
że Jezus « jest naszym pokojem » (Ef 2, 
14), jest darem pokoju dla wszystkich lu
dzi. Jego pierwsze słowa skierowane do 
uczniów po zmartwychwstaniu brzmiały: « 
Pokój wam! » (J 20, 19. 21. 26). Jezus przy
szedł, aby zjednoczyć to, co zostało podzie
lone, aby zniszczyć grzech i nienawiść oraz 
by na powrót rozbudzić w ludzkości powo
łanie do jedności i braterstwa. Dlatego jest 
« źródłem oraz wzorem tej odnowionej, 
przenikniętej braterską miłością, szczero
ścią i duchem pokoju ludzkości, której 
wszyscy pragną».7
2 0 .  W tym Roku Jubileuszowym Kościół, 
przywołując żywe wspomnienie swojego 
Pana, pragnie potwierdzić własne powoła
nie i misję, które każą mu być w Chrystu
sie « sakramentem », czyli znakiem i na
rzędziem pokoju w świecie i dla świata. Dla 
Kościoła realizacja misji ewangelizacyjnej 
jest pracą dla pokoju. « Tak to Kościół, je 
dyna owczarnia Boża, jako znak podnie
siony między narodami, podając Ewange
lię pokoju całemu rodzajowi ludzkiemu, 
pielgrzymuje w nadziei aż do wyznaczo
nego w górnej ojczyźnie kresu».8 
Dlatego budowa pokoju i sprawiedliwości 
nie jest dla wiernych katolików zadaniem 
drugorzędnym, ale podstawowym. Winni 
je zatem wykonywać w postawie duchowej 
otwartości na braci z innych Kościołów i 
Wspólnot kościelnych, na wyznawców in
nych religii oraz na wszystkich ludzi do
brej woli, z którymi dzielą to samo gorące 
pragnienie pokoju i braterstwa.

OFIARNIE SŁ UŻ YĆ P O K O J O W I
21. Nadzieją napawa fakt, że mimo licz
nych poważnych przeszkód każdego dnia 
rozwijają się różne inicjatywy i działania 
na rzecz pokoju, w które włącza się ofiar
nie wiele osób. Pokój jest domem, który 
trzeba nieustannie budować. W tej budo
wie uczestniczą:
- rodzice, którzy w rodzinę wprowadzają 
pokój, żyją nim, dają o nim świadectwo i 
wychowują dzieci do pokoju;
- nauczyciele, którzy potrafią przekazywać 
autentyczne wartości, obecne w każdej 
dziedzinie wiedzy oraz w historycznym i 
kulturowym dziedzictwie ludzkości;
- ludzie pracy, którzy od ponad stulecia pro
wadzą walkę o godność pracy, a teraz sta
rają się objąć nią także nowe sytuacje o 
wymiarze międzynarodowym, wołające o 
sprawiedliwość i solidarność;
- rządzący państwami, którzy w centrum 
swojej działalności politycznej oraz poli
tyki swoich krajów stawiają konsekwentne 
i szczere dążenie do pokoju i sprawiedli
wości;
- ludzie, którzy działają w ramach organi
zacji międzynarodowych, często zmagając

się z brakiem środków, stoją w pierwszym 
szeregu « budowniczych pokoju », nieraz 
kosztem osobistegp bezpieczeństwa;
- członkowie organizacji pozarządowych, 
którzy pracując w wielu częściach świata 
i w najróżniejszych okolicznościach, sta
rają się przez poznawanie lokalnych sy
tuacji i konkretne działania zapobiegać 
konfliktom i rozwiązywać je; - ludzie wie
rzący, którzy są przekonani, że prawdzi
wa wiara nigdy nie jest źródłem wojny 
ani przemocy, starają się zatem przez dia
log ekumeniczny i międzyreligijny sze
rzyć pokój i miłość.
2 2 . Myśl moją, droga młodzieży, kieruję 
zwłaszcza do was, którzy w szczególny 
sposób zaznajecie błogosławieństwa ży
cia i macie obowiązek nie zmarnować go. 
W szkołach i na uniwersytetach, w środo
wisku pracy, w czasie wolnym i w spo
rcie, we wszystkim, co czynicie, niech kie
ruje wami zawsze ta jedna myśl: pokój w 
was i wokół was, pokój zawsze, pokój z 
wszystkimi, pokój dla wszystkich.
Do młodych, którzy przeżyli niestety tra
giczne doświadczenie wojny i pełni są ura
zów i nienawiści, pragnę skierować sło
wa usilnej prośby: uczyńcie co możliwe, 
aby odnaleźć drogę pojednania i przeba
czenia. Jest to droga trudna, ale jedyna, 
która pozwala wam patrzeć w przyszłość 
z nadzieją dla was samych, dla waszych 
dzieci, waszych krajów i całej ludzkości. 
Będę miał sposobność podjąć na nowo ten 
dialog z wami, młodzi przyjaciele, gdy w 
sierpniu tego roku spotkamy się w Rzy
mie na obchodach Jubileuszowego Dnia 
wam poświęconego.
W jednym ze swoich ostatnich przemó
wień papież Jan XXIII zwrócił się raz jesz
cze « do ludzi dobrej woli », zachęcając 
ich, aby poświęcili siły budowie pokoju 
opartego na « ewangelii posłuszeństwa 
Bogu, na miłosierdziu i przebaczeniu ». 
Dodał ponadto: « Niewątpliwie świetlana 
pochodnia pokoju przemierzy swoją dro
gę rozsiewając radość, rozniecając świa
tło i łaskę w sercach ludzi na całej po
wierzchni ziemi, sprawiając, że ponad 
wszelkimi granicami będą odkrywać twa
rze braci i twarze przyjaciół ».9 Obyście i 
wy, młodzieży Roku 2000, umieli odkry
wać twarze braci i twarze przyjaciół!
W tym Roku Jubileuszowym, w którym 
Kościół zanosić będzie szczególnie żarli
we modlitwy o pokój, zwracamy się z 
dziecięcą ufnością do Matki Jezusa, wzy
wając Ją jako Królową Pokoju, aby szczo
drze udzielała darów swej macierzyńskiej 
dobroci i pomogła ludzkości stać się jed
ną rodziną, zbudowaną na solidarności i 
pokoju.

J a n  P aw eł  I I

(5) Por. Jan P aw eł II, Przem ów ienie do Zgrom a
dzenia  O gólnego O N Z (5 październ ika  1995), 
L 'O ss e r v a to re  R om ano , w yd. p o i  n r  11-12
(1995), p. 13, s. 8.; (6) Por. tamże, 3: l.c., s. 5.
(7) Sobór Wat. II, Dekr. o działalności m isyjnej 
Kościoła A d  gentes, 8.;(8) Sobór Wat. II, Dekr. o
ekum enizm ie Unitatis redintegratio, 2.; (9) Z  oka
zji wręczenia N agrody Balzana (10 maja 1963): 
A A S  55 (1963), 455.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES
de Richard Zienkiewicz

EN B R E F
□  Le passage a 1’an 2000 

s’est passe sans probleme. II n ’y a pas eu 
de coupures de courant, les telephones ont 
fonctionne, les transports ont marche... 
Tans pis pour ceux qui avaient fait des 
provisions d ’eau, de conserves et de bou- 
gies !
□  70.000 jeunes chretiens venus de plu- 
sieurs pays d’Europę ont participe a la 22e 
rencontre europeenne des jeunes, organi- 
see cette fois-ci a Varsovie par la commu- 
naute de Taize. C ’est la troisieme fois que 
la rencontre a lieu en Pologne ; les deux 
precedentes s’etaient deroulees a Wrocław. 
Selon les observateurs, 1’organisation a ete 
parfaite ; les participants ont loge chez 
Fhabitant et se sont reunis dans les parcs 
Torwar et Agrykola ou se deroulent habi- 
tuellement des concerts de rock. Le pri- 
mat de Pologne Józef Glemp, le Premier 
ministre Jerzy Buzek, le president de la 
Diete Maciej Płażyński et F ancien Premier 
ministre Tadeusz Mazowiecki ont partici
pe aux debats et aux prieres qui se sont 
deroules dans une ambiance de fraternite 
et de recueillement.
□  Le ministre du Tresor, Emil Wąsacz, 
est 1’objet d ’attaques au sein de sa propre 
formation, FAWS, dont plus de 70 depu- 
tes ont depose a la Diete une motion de 
censure a son encontre. Ils lui reprochent 
de mai gerer les caisses de FEtat. Lop- 
position, pour qui bien sur c ’est du pain 
benit, se frotte les mains : elle a deja fait 
savoir qu’elle soutenait la motion qui, 
compte tenu du rapport des forces exis- 
tant, risque d ’etre votee sans probleme. 
Cela ne fait pas 1’affaire de la majorite qui 
se serait bien passe de cela pour ses etren- 
nes. Certains des signataires veulent faire 
marche arriere, mais une fois deposee, la 
motion ne peut plus etre retiree. On cher- 
che activement une solution, des tracta- 
tions au sommet ont lieu au sein de 1’ AWS, 
meme le Premier ministre se jette dans la 
melee tandis que Wąsacz refuse de de- 
missionner. Pour un debut d’annee ou tout 
le monde s’est souhaite tout ce qu’il y avait 
de meilleur, cela fait desordre.
□  Le ministre des Affaires etrangeres, 
Bronisław Geremek, a ete nomme “ Hom- 
me de Fannee 1999 ” par 1’hebdomadaire 
W prcś: pour les resultats obtenus par la 
diplomatie polonaise, notamment pour son 
action en faveur de Fintegration de la Po
logne dans 1’OTAN.
□  Le code de la route va etre modifie pour 
etre mis en conformite avec les normes 
europeennes (limitation de la vitesse a 50 
km/h dans les agglomerations, passage du 
permis de conduire a partir de 18 ans, etc.).
□  D’apres un sondage Rzeczpospolita- 
PBS, 1’opinion des Polonais sur le SLD 
est en train d’evoluer et semble se laisser 
influencer par la demagogie ambiante a

laquelle sait si bien se livrer cette formation : 
les militants sont avant tout vus comme des 
sociaux-dem ocrates (38% des personnes 
interrogees) avant d ’etre encore consideres 
comme des postcommunistes (23%). 12% 
pensent que ces deux termes peuvent etre 
appliques en meme temps tandis que 7% les 
rejettent tous les deux et que 20% ne se pro- 
noncent pas. Le sondage a egalement deman- 
de qui, de Lech Wałęsa ou de Marian Kr
zaklewski, representait le mieux les ideaux 
de Solidarność. 22% se prononcent en fa- 
veur du petit electricien de Gdańsk, tandis 
que 11% (deux fois moins) se prononcent 
en faveur du president actuel du syndicat. 
Mais 46% des personnes interrogees pen
sent que ni l'un ni 1’autre ne portent les va- 
leurs qui sont a la base du syndicat.
□  Pour rester dans le meme registre avec 
les presidentielles qui approchent lentement 
mais surem ent: d ’apres une enquete OBOP, 
55% des Polonais voteraient pour Aleksan
der Kwaśniewski. En elle-meme, cette nou- 
velle n 'est deja pas rejouissante, mais le plus 
navrant, c ’est qu’en face, il n’y a personne 
pour faire le poids : Krzaklewski est dote de 
4%, Wałęsa de 3%, quant aux autres...
□  D ’apres une societe de consulting, qui a 
effectue une comparaison entre les pays can- 
didats a FUnion europeenne et les pays mem- 
bres en prenant en compte vingt criteres, la 
Pologne, ainsi que la Slovenie, la Republique 
tcheque et Chypre, sont mieux armees que 
FItalie pour participer au marche unique.
□  A la demande des deputes du PSL, la Die
te a decide que Fan 2000 serait Fannee Rey
mont afm de marquer le 75e anniversaire de 
la mort de l’ecrivain recompense par le prix 
Nobel de litterature en 1924 pour son roman 
L e s  I& ysans.
□  La commission parlementaire travaillant 
sur le projet de reprivatisation propose que 
les seuls beneficiaires soient des citoyens po
lonais habitant en Pologne depuis au moins 
cinq ans, ce qui interdirait aux Polonais emi- 
gres de retrouver les biens dont ils ont ete 
spolies.
□  Laconsommation d'alcool diminue en Po
logne, mais elle est en augmentation parmi 
les jeunes chez lesquels 1’age du premier verre 
est de plus en plus bas (entre 9 et 12 ans).
□  L' UW voulait reglementer le droit de ma- 
nifester dans la rue en obligeant les organi- 
sateurs a demander une autorisation au mai- 
re deux semaines avant, alors qu’actuelle- 
ment il suffit de prevenir les autorites com- 
munales trois jours avant. Mais la Diete, avec 
les voix du SLD, du PSL et d’une partie de 
F AWS, a rejete le projet.
□  En Pologne, comme dans le monde en- 
tier, les six cents mille orthodoxes ont fete 
Noel, selon le calendrier julien, le 6 janvier 
dernier, soit 13 jours apres les catholiques.
□  D’apres un sondage CBOS, 75% des Po
lonais detestent la publicite.

Ciąg dalszy ze str. 3

MEMENTO 
DLA OEMOKRAC/I

Chyba trochę zanadto przyzwycza
iliśmy się, że „mamy polskiego Pa

pieża”. Papież się nie przyzwyczaił, cze
go wyrazem był jego spontaniczny ko
mentarz do sółw naszego narodowego 
hymnu mówiących o powrocie z ziemi 
włoskiej do polskiej: „Nikt się nie spo
dziewał, że w takim umundurowaniu!”, 
czy jakby pełne zdumienia zawołanie: 
„Ale nam się wydarzyło!” To ostatnie 
odnosiło się zapewne do owych dwu
dziestu lat, jakie minęły od pamiętne
go czerwca 1979 roku, zwłaszcza od 
dnia papieskiego wołania na placu Zwy
cięstwa w Warszawie o odnowę obli
cza naszej ziemi. „Nie wiedzieliśmy 
wtedy jeszcze - mówił Jan Paweł II w 
parlamencie - jaki kształt przyjmą pol
skie przem iany” . D ziedzictwo tych 
dwudziestu lat, streszczające się w ha
śle: „Nie ma wolności bez solidarno
ści” oraz dziedzictwo sięgającej XV 
wieku tradycji polskiego parlamentary
zmu - obejmujące między innymi ks. 
Piotra Skargę z jego Kazaniami Sejmo
wymi, Konstytucję 3 maja 1791 roku 
czy bezprecedensowe w Europie Pol
skie Państwo Podziemne z czasów II 
wojny światowej - zostały przywołane 
jako historyczno-moralna legitymacja 
dla tych, którzy ze społecznego nada
nia pełnią dziś służbę publiczną. To 
dziedzictwo zobowiązuje.
^ J a p ie s k ą  wykładnię moralnego fun- 
w damentu demokracji można ująć 
następująco: I. dobro wspólne zabez
pieczające dobro każdego człowieka 
należy zawsze przedkładać nad intere
sy partykularne poszczególnych grup i 
partii politycznych (Papież przywołał 
tu formułę ze słynnego Kodeksu Justy
niana: „Hominum causa omne ius con- 
stitutum est”); 2 . działalność politycz
na potrzebuje trw ałego m oralnego 
punktu odniesienia (relatywizm etycz
ny korumpuje i niszczy wspólnotę po
lityczną, czego doświadczają kraje, w 
których afery korupcyjne z wolna, ale 
konsekwentnie podważają wiarę społe
czeństwa w sens demokracji); 3 . zasa
dy rynku muszą być podporządkowane 
dobru całego człowieka (kreowanie 
sztucznych potrzeb i mentalność kon
sumpcyjna staje się w Polsce - podob
nie jak w krajach bogatych - poważ
nym problemem społeczno-moralnym). 
Zwracając się wprost do polskich poli
tyków, życzył im, aby „nie szczędzili 
sił w budowaniu takiego państwa, któ
re otacza szczególną troską rodzinę, 
życie ludzkie, wychowanie młodego 
pokolenia, respektuje prawo do pracy, 
widzi istotne sprawy całego narodu i 
jest wrażliwe na potrzeby konkretnego 
człowieka, szczególnie ubogiego i sła
bego”.
Papież odniósł się do procesu integra
cji europejskiej. Przywołał
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Muszki M. ...

MEDALION 
Z ZADUMANIAMI

swe niedawne spotkanie - w czerw
cu 1996 roku - z ówczesnym kanclerzem 
Niemiec Helmutem Kohlem (jak się oka
zuje, także i on nie był wolny od korup
cji) pod Bramą Brandenburską, kiedy to 
razem wspominali upadek Muru Berliń
skiego symbolicznie dzielącego kontynent 
na dwie wrogie części. Impuls do zmian 
wyszedł z Polski - i to jest jej fundamen
talny wkład w dzieło jednoczenia Euro
py. Przypominając zaś, że Stolica Apo
stolska wspiera integrację Polski z Unią 
Europejską, dodał iż wizji zjednoczonej 
Europy nie m ożna ograniczać do jej 
aspektów ekonomiczno-politycznych bez 
uwzględnienia wartości duchowych i bo
gactwa kultur poszczególnych narodów. 
Polska nie jest mocarstwem, dlatego z 
Polski nie może wyjść mąż stanu, które
go działania decydowałyby o politycz
nych losach świata. Polska ma jednak sil
ną tradycję wiążącą suwerenność narodu 
z jego kulturą. (Mówił o tym Jan Paweł 
II w czerwcu 1980 roku w paryskiej sie
dzibie UNESCO.) Może to właśnie dlate
go z Polski zamiast męża stanu światowej 
polityki wyszedł człowiek, który stał się 
jej sumieniem, duchowym i moralnym 
przywódcą. Na przełomie wieków i ty
siącleci - po tragicznych doświadczeniach 
XX wieku - przypomina on współczesnym 
demokracjom: „Historia uczy, że demo
kracja bez wartości łatwo się przemienia 
w jawny lub zakam uflowany to talita
ryzm”.

C e z a r y  R i t t e r

2 ^ a w sz e  twierdziłem, że
polityka to poważna 

rzecz. W przeciwieństwie 
do publicystyki, którą moż

na uprawiać w sposób żartobliwy, a jed
nak nieszkodliwy. A swoją drogą to cieka
we, że kiedy zniknęły z polskiego rynku 
prasowego wszystkie pisma humorystycz
ne i satyryczne, łącznie ze „Szpilkami” i 
„Karuzelą”, zrobiło się w kraju o wiele za
baw niej. N iestety, czasem  aż zanadto 
śmiesznie. Niedawno cała Polska zachicho
tała, kiedy na forum sejmowym, głównym 
referentem projektu ustawy antypornogra- 
ficznej okazał się poseł AWS nazwiskiem 
Pupa. Oczywiście, wyniknęło to z dość 
trywialnie reagującej gawiedzi - jakby na
pisał mój poprzednik sprzed stu laty - ale 
ja  ten rodzaj asocjacji muszę przypisać 
opinii publicznej. Okazuje się, że we 
współczesnym świecie dominującej poli
tyki medialnej i takie drobiazgi jak brzmie
nie nazwiska mogą - mimo woli - zde
precjonować rangę dokumentu naprawdę 
snołecznie i moralnie ważnego, 
la k o  wytrwały zwolennik AWS z przy- 

w  krością obserwuję, jak to ugrupowanie 
notorycznie się kompromituje, zwalniając 
w tym względzie z tego obowiązku opo
zycję, która z wyjątkiem żony prezydenta 
- obiecującej, że odda szpik kostny - nic 
nie robi, a jej notowania idą systematycz
nie w górę. Parlamentarzyści Akcji Wy
borczej Solidarność dotychczas indywidu
alnie, pojedynczo się dyskredytowali, jak 
chociażby Andrzej Woźnicki czy Henryk 
Goryszewski, obecnie jednak aż 74 wyka
zało się nie tylko brakiem solidarności i 
lojalności, ale przytomności i mądrości. 
Przypomnę, Goryszewski poszedł na dno 
polityczne za chęci połączenia korzyści pry
watnych z publicznymi, natomiast Woź
nicki wsławił się (niczym legendarny po
seł Siciński vetem) słynnym okrzykiem: 
„Hołota do Trybunału!” . Zresztą na Woź- 
nickim ja  już się dość dawno poznałem, 
pisząc o nim przed 7 laty: „Niebezpieczny 
Pawka Korczagin łódzkiej «Solidarności». 
Ktoś na kształt rewolucyjnego mnicha, któ
ry zagoni ludzi do zbawienia batem. Cza
sem zapomina, że szlachetne cele trzeba 
zdobywać szlachetnymi metodami” , 

hsać krytycznie o ludziach ideowo mi 
bliskich nie jest czymś przyjemnym, 

no ale jeśli wielu z nich, według mnie sta
nowczo zbyt wielu, nie dojrzało do zaj
mowania się praktycznie polityką, znaczy 
się nie dorośli do pełnienia roli reprezen
tantów narodu. Są to na pewno ludzie za
cni i czcigodni, ale może zbyt emocjonal
ni, ulegli, mało samodzielni, a być może i 
nieodpowiedzialni, choć na swój sposób in
teligentni, sprytni i przedsiębiorczy. Par
lamentarzysta to przede wszystkim czło
wiek, który interes państwa ma na uwa
dze, a dopiero w drugiej kolejności interes 
stronnictwa, które go wystawiło do wybo
rów.

zdob

Pi

W  tym konkretnym przypadku 74 po
słów, którzy podpisali wniosek o 

wotum nieufności wobec ministra skar
bu Emila Wąsacza, wykazało się kom
pletną ignorancją i nieodpowiedzialno
ścią. Ponieważ relacje i komentarze pra
sy krajowej mówią dużo o przebiegu ca
łego zdarzenia, o jego formalnej stronie, 
a mało o istocie sporu, pozwolę sobie w 
skrócie przedstawić o co naprawdę po
szło. Otóż, minister Wąsacz przeciwsta
wił się połączeniu wszystkich cukrowni 
w jeden wielki monopol, gdyż wówczas 
ceny na ten słodki produkt dyktowaliby 
właściciele. Wielkie korzyści z tego ty
tułu odniosłoby kilkudziesięciu producen
tów, znacznie mniejsze przypadłyby rol
nikom i pracownikom cukrowni, w su
mie stanowiących kilkanaście tysięcy 
osób, natomiast 39 milionów konsumen
tów poniosłoby duże straty, płacąc za cu
kier ceny wyśrubowane ponad wszelkie 
wyobrażenia.
Minister skarbu sprzeciwił się temu cu
krowemu lobby, więc oni postanowili w 
rewanżu pozbawić go stanowiska, bądź 
co bądź zaszczytnego. Doszli do porozu
mienia z przedstawicielem ludowych „so
lidarnościowców” Gabrielem Janowskim 
i jego kolegami, i do spółki zaczęli zbie
rać na Wiejskiej podpisy o wotum nieuf
ności wobec Wąsacza. Co najdziwniejsze, 
wniosek ten wysmażyli bez porozumie
nia z kierownictwem AWS i bez powia
domienia premiera Buzka.
Zakładając nawet, że mieli rację i kiero
wali się szczytnymi intencjami, powin
ni, chcąc odwołać m inistra własnego 
ugrupowania, przedstawić wniosek w 
klubie AWS, potem w kierownictwie oraz 
uzgodnić rzecz całą z koalicjantem i wła
snym premierem. Takie są normalne i 
uczciwe reguły gry parlamentarnej we
wnątrz własnego ugrupowania politycz
nego, tymczasem oni zachowali się jak 
opozycja. Wyobrażam sobie już jak się 
Miller ze Szmajdzińskim i Jaskiemią ucie
szyli, otrzymując od koalicji noworocz
ny upominek, na który wcale nie zasłu
żyli.

riedy jednak z biegiem czasu do nie
k tórych  posłów dotarło, że popełni

li kardynalne głupstwo podpisując się pod 
czymś kompromitującym, zaczęli poję
kiwać, że wprowadzono ich w błąd, że 
się pomylili, że nie wiedzieli co podpi
sywali, no i w ogóle, że żałują swego 
uczynku. Ja im wierzę, ale wyborcom 
radzę, aby za dwa lata dali im do zrozu
mienia, że nie nadają się na naszych re
prezentantów w Sejmie. Na wszelki wy
padek ich nazwiska wynotowałem i za 
dwa lata - jak przyjdzie właściwa pora - 
chętnie je opublikuję. Naprawdę z poli
tyki powinniśmy wyeliminować oszoło
mów i smarkaczy. Polska jest zbyt wiel
ką wartością, ażeby powierzać ją w ręce 
ludzi małego kalibru. K a r o l  B a d z i a k

żvli.
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W  końcu pozazdrościłem 
sławy Mistrzowi inte

lektualnych łamigłówek ze 
strony 14 zacnego „Głosu Katolickiego”, 
Panu Dziwnielowi i postanowiłem też „za
żyć” Czytelników jakąś druzgocącą zgady
wanką. W tym celu przypomniałem sobie 
zagadkę serwowaną niegdyś z dużym po
wodzeniem przez mojego dziadka, po czym 
„wymyśliłem” sobie jeszcze pewien jubile
usz stulecia. Ale ale, przejdźmy do rzeczy. 
Oto zagadki. Po pierwsze: Co jest większe 
bez głowy? Po drugie: Co dostrzegamy bo
leśnie, że jest, kiedy go nie ma? Przyznam, 
że chciałem do tego towarzystwa dodać jesz
cze moje ulubione pytanie, rzucane wobec 
tak nachalnego w dzisiejszych czasach 
twierdzenia - z wykrzyknikiem - „wiem 
wszystko!” a brzmiące: „Tak? A w którym 
roku była bitwa pod Cecorą?” Jednak w 
ostatniej chwili zrezygnowałem, bo - jak 
dotąd - nigdy nie otrzymałem choćby tylko 
przybliżonej odpowiedzi, więc straciłem 
wszelką nadzieję... na douczenie się. Pozo
stawmy jednak w spokoju Żółkiewskiego i 
wróćmy do naszej zgaduj-zgaduli.
A zatem, Czytelników, którzy chcieliby się 
trochę „pogimnastykować” zachęcamy - 
wyjątkowo - do... przerwania w tej chwili - 
no już! - dalszej lektury niniejszego tekstu i 
skupienia się nad znalezieniem poprawnej 
odpowiedzi na postawione wyżej, ale pod
stępne, dwa pytania. Uwaga! Nie zapuszczać 
niżej wzroku i „żurawia”, nie podpatrywać,

to nie klasówka ani matura. Odkładamy 
grzecznie gazetę, przymykamy oczy i uru
chamiamy wyobraźnię. Rozwiązanie znaj
dziecie Państwo w... sobie, albo sześć lini
jek dalej. Tak czy inaczej życzymy powo
dzenia.
No a teraz, już tylko między nami „leniusz- 
kami” i niecierpliwymi podglądaczami ży
cia możemy odkryć prawdę. Otóż, bez gło
wy większa jest - oczywiście! - poduszka, 
proszę to sprawdzić ścieląc sobie dzisiaj 
wieczorem łóżko. Natomiast, co do drugiej 
kwestii, to przecież zauważamy, że istnieje, 
kiedy go nie ma, bo akurat strajkuje i nie 
przyjeżdża godzinami lub odjechaliśmy 
daleko od stolicy Francji i znaleźliśmy się 
w Wiedniu lub innej galicyjskiej prowincji, 
no oczywiście! - paryskie... Metro!
Tak, to co przyprawia już od stu lat lud Pa
ryża o święte oburzenie, białą gorączkę i... 
nieustający zachwyt oraz dumę to ich uko
chana komunikacja miejska - niebieskie 
wagoniki w pośpiechu i pracowicie wciąż 
wjeżdżające i wyjeżdżające spod ziemi i 
wody także, w różnych najmniej spodzie
wanych miejscach i kierunkach.

Cóż więc, skończmy zgadywanki i obga- 
dąjmy „jubilata”, wszak właśnie w 1900 

r. uruchomiono nad Sekwaną jego pierwszą 
linię, biegnącą pomiędzy Porte de Vincen- 
nes a Porte Maillot.Trzeba przez lata dać się 
wytrząsać na tylnym pomoście tramwaju 
hałasującego niemiłosiernie na krzywych 
torach lub smrodliwego miejskiego autobu
su, trzeba odstać swoje wiele godzin na mro
zie i deszczu w oczekiwaniu na nie lub zzia
jać się jak mysz podczas ich desperackich 
pogoni, trzeba piechotą przemierzyć co

dziennie w skwarze i pośpiechu kilometry z 
domu, do szkoły, do pracy i do narzeczonej, 
by docenić paryskie metro i jego dobrodziej
stwo.
Turysta podziwia w stolicy Francji Luwr, 
wieżę Eiffla, Notre-Dame, być może dolne 
okolice Montmartre. Ten, komu przyszło 
„przycupnąć” nad Sekwaną na dłużej, 
pierwszą, wierną miłością obdarza właśnie 
Metro, bo zwyczajnie nie może bez niego 
żyć. No bo, przyznajmy szczerze, jak ina
czej przemieścić się w ciągu godziny z jed
nego, najdalszego krańca miasta nad Sekwa
ną w drugi równie odległy? A Metrem moż
na, ba trzeba, jeżeli jeszcze chce się w ciągu 
dnia trochę popracować, a do domu daleko. 
Zresztą Metro paryskie dawno przestało 
pełnić rolę jedynie transportu. To Metro to 
wręcz pewna kultura bycia, może filozofia, 
a na pewno sposób na życie. Ostatnio do
szło nawet do tego, iż paryskie Metro wy
daje swoją gazetę! Chwilowa, przejściowa 
społeczność Metra stanowi podziemną mi
niaturą miasta znajdującego się na po
wierzchni, z jego dramatami, codziennością 
i ciężką pracą, kloszardami, artystami, zło
dziejaszkami i pewnie wielkimi namiętno
ściami też. Zresztą miłosierdzie ludzkie też 
najczęściej jeździ Metrem, rozdając po fran
ku ubogim i naciągaczom. A mnie tylko co
raz trudniej dostrzec bez okularów na kie
szonkowym planie nazwy nowych stacji, 
ale to już zupełnie inna historia.

P a w e ł  O s i k o w s k i

P.s.... dla w szystkich Pań, które „w iedzą w szyst
ko” podaję - bitw a pod C ecorą 1620!
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W ielki Hipokrates pole
cał, by pożyw ien ie  

traktować jak lekarstwo i by 
pamiętać, że to, co człowiek zjada, może 
mu zaszkodzić lub - wręcz przeciwnie - po
móc w utrzymaniu dobrego zdrowia. Ludz
kość powodowana naturalnym instynktem, 
receptę Hipokratesa stosuje bezwiednie i od 
dawien dawna. Medycyna tradycyjna na 
całym świecie zawsze szukała ratunku dla 
przeróżnych ludzkich schorzeń w roślinach 
i zwierzętach, włączając je do jadłospisu 
człowieka. Słynny tran, czyli olej z wątro
by wieloryba czy dorsza, uratował od krzy
wicy całe pokolenia dzieci na północnej pół
kuli planety, dostarczając im odpowiedniej 
ilości witaminy D. Niektórzy z nas pamię
tają jeszcze z dzieciństwa smak tej gęstej 
cieczy, podawanej przez babcie i mamy. Z 
całą pewnością lepiej smakuje Coca Cola, 
która - jak się okazało kilka lat temu - jest 
doskonałym lekarstwem stosowanym przez 
pediatrów w wypadkach odwodnienia or
ganizmów małych dzieci; Japończycy już 
bardzo dawno temu zauważyli, że pewne 
mikroorganizmy i bakterie zawarte w sfer
mentowanych produktach mlecznych do
skonale wpływają na system trawienia. A 
ostatnio wyspecjalizowali się w produkcji 
olejów zapobiegających gromadzeniu się 
cholesterolu, i ryżu, pozbawionego prote
iny powodującej uczulenia.

Moda na produkty żywnościowe o wła
ściwościach leczniczych ogarnęła zresztą 
cały bogaty świat zachodni. Niektóre 
działy w sklepach amerykańskich i euro
pejskich zaczęły przypominać apteki. 
Można w nich znaleźć margarynę bez 
cholesterolu, gumę do żucia mającą za
pobiegać katarowi i cukierki poprawia
jące wzrok. Produkty te cieszą się ogrom
nym powodzeniem, bo mieszkańcy wiel
kich miast uprzemysłowionej części świa
ta czują się chorzy i zmęczeni, i gotowi 
są zapłacić każdą cenę, by zapewnić so
bie długowieczność i ochronić siebie i 
swych bliskich przed chorobami. Można 
to oczywiście uznać za przesadę, rozka
pryszenie bogatych, czy objaw zbiorowej 
hipochondrii lub też za zdrowy odruch sa
moobrony w świecie „szalejących krów”, 
prionów i genetycznych modyfikacji. 
Nie ulega wątpliwości, że moda na po- 
żywienio-lekarstwa stała się gratką dla 
przemysłu farmaceutycznego i spożyw
czego, który dostrzegł w niej okazję do 
rozwoju i rozbudowy swej produkcji. 
Europejskie giganty spożywcze prześci
gają się w inwencji i wypuszczają na ry
nek coraz to nowe specyfiki.
Szwajcai ska firma Nestle reklamuje mle
ko, zawierające substancje, których ce
lem jest zapobieganie chorobom tętnic 
wieńcowych. Francuski Beghin Say roz

prowadza cukier wzbogacony o składni
ki zwiększające jelitową florę bakteryjną 
i w sposób naturalny wzmacniające od
porność organizmu. Danone produkuje 
niezliczoną gamę produktów mlecznych 
„bio”, zachwalając tak głośno, jak tylko 
można, ich cudowne właściwości i zba
wienny wpływ na ludzkie zdrowie.
W Stanach Zjednoczonych, jak zwykle, 
od dawna pomyślano o wszystkim. Na
być tam można zupy, napoje, mąkę i całą 
masę innych produktów, które pomagają 
w trawieniu, przeciwdziałają nadciśnie
niu, chorobom serca i kości, schorzeniom 
skóry, cukrzycy, a nawet nowotworom. 
Generalnie rzecz biorąc, zawsze chodzi 
o prewencję. Nikt nie ma czelności twier
dzić, że któryś z licznych produktów żyw
nościowych nowego typu zdolny jest wy
leczyć człowieka z jakiejś jego choroby. 
Być może, w przyszłości przyjdzie czas i 
na to. Na razie, medycyna jest w stadium 
eksperymentów i minie dużo czasu, za
nim dowiemy się, jaka jest naprawdę sku
teczność jogurtów LC1, jajek Omega i 
innych tego typu ofert przemysłu rolno- 
spożywczego. Póki co, dobrze jest zacho
wać zdrowy rozsądek i nie wpadać w 
przesadę oraz pamiętać o tym, że więk
sza część naszej planety zazdrości nam 
naszych zachodnich problemów. Ponie
waż w większości krajów na Ziemi pod
stawowe pytanie brzmi „co jeść?”, a nie 
„jak jeść, by czuć się jeszcze lepiej?”

A n n a  R z e c z y c k a - D y n d a l
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Redaguje Zbigniew A. Judycki

NIEMCY
□  W Kolonii ukazał się
polonijny inform ator 

adresowy „Niemcy-Europa 2000” zawie
rający ok. 2500 adresów polonijnych in
stytucji, stowarzyszeń, związków, kościo
łów, biur podróży, aptek, sklepów, restau
racji.
□  We Frankfurcie nad Menem otwarto 
pierwszy w tym mieście sklep z artyku
łami spożywczymi pochodzącymi z Pol
ski.
□  W Muzeum w Rezydencji Wittelsba- 
chów w Monachium znajduje się piękny 
gobelin wykonany w latach 1630-1640, 
przez jeden z brukselskich warsztatów 
tkackich. W samym środku gobelinu znaj
duje się godło państwowe Królestwa Pol
ski i Litwy. W dolnej części niezbyt do
brze widoczne wśród ornamentów litery 
„ACCPPS” , od słów Anna Catharina 
Constantia Principissa Poloniae Sueciae. 
Dowód, że gobelin należał do Anny Ka
tarzyny Konstancji, córki króla Polski 
Zygmunta III Wazy.
□  W Kraillingu koło Monachium sena
tor Dorota Simonides wręczyła 9 oby
watelom niemieckim okolicznościowe 
medale przyznane przez Senat RP za dzia
łalność charytatywną na rzecz Polski. Od
znaczeni od lat współpracują z W. We- 
ssel oraz kierowanym przez nią stowa
rzyszeniem Private Initiative „Hilfe fuer 
Polen”, które jest jedną z najbardziej za
służonych dla Polski organizacji tego 
typu, obecnie wspierającą rozwój współ
pracy i kontaktów polsko-niemieckich, 
głównie w środowisku medycznym. Na 
uroczystość przybyło około 100 osób, 
m.in. burmistrzowie sąsiednich gmin, 
przedstawiciele prasy, Polonia z Mona
chium i okolic, a jej organizatorami byli 
burmistrz gminy Krailling oraz Konsu
lat Generalny RP w Monachium.

USA
□  Początki Muzeum Polskiego w Ame
ryce sięgają powstania w 1912 r. archi
wum i biblioteki Zjednoczenia Polskie
go Rzymskokatolickiego w Ameryce, 
których założycielem był Mieczysław 
Haiman, nieżyjący już historyk Polonii 
am erykańskiej. O twarte form alnie w 
1937 jako muzeum, prezentuje bogactwo 
kultury polskiej oraz proces jej przeni
kania na teren amerykański. Szczególnie 
cenne są ekspozycje poświęcone Paderew
skiemu i Kościuszce.
Piękna galeria sztuki prezentuje ok. 400 
obrazów malarzy polskich, z Wojciechem 
Kossakiem na czele. Bogate są zbiory mi
litariów, sztuki ludowej, monet etc. Ca
łość uzupełniają archiwum i biblioteka - 
przeszło 30 000 tomów dzieł autorów pol
skich i polsko-amerykańskich, starodru
ki, dokumenty, mapy, fotografie itp. oraz 
ponad 200 tytułów periodyków polskich 
i polsko-amerykańskich.

AUSTRALIA
□  Znaną i cenioną polonijną działaczką 
katolicką w Australii jest Eudoksja Rakow
ska wieloletnia właścicielka Biura Podró
ży „Globus” Pekao w Adelajdzie. E. Ra
kowska jest inicjatorką i organizatorką licz
nych akcji o charakterze charytatywnym. 
Przekazała z własnych środków finanso
wych znaczne dotacje m.in. na: Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Instytut Józefa Pił
sudskiego w Londynie, Skarb Narodowy 
w Londynie, Fundację Jana Pawła II w 
Rzymie, Archiwum Armii Krajowej w To
runiu, Fundację Pomocy Samotnym Mat
kom w Toruniu, Stowarzyszeniu „Wspól
nota Polska” w Warszawie, Fundację Bio- 
grafistyki Polonijnej w Paryżu, Polcul Fo
undation w A ustralii, Polską M acierz 
Szkolną w Australii, Koło Polek w Ade
lajdzie.

W 1978 sponsorowała konkurs literacki or
ganizowany przez Związek Pisarzy Pol
skich na Obczyźnie, a w 1999 r. wydanie 
książki Leona Heyke „Dobrogost i Miło
sława”. Fundatorka tablicy pamiątkowej z 
okazji 50-lecia śmierci Józefa Piłsudskie
go w Domu Polskim w Adelajdzie. W 1988 
przekazała 25 tysięcy dolarów na stypen
dia dla studentów języka polskiego studiu
jących w Macquarie University w Sydney. 
Członek wielu organizacji społecznych. 
Uhonorowana Złotym Krzyżem „Pro Ec- 
clesia et Pontifice”.

LITWA
d  14 grudnia w Wilnie odbyła się ostatnia 
rozprawa w tzw. procesie autonomistów, 
w którym oskarżono 4 Polaków i Łotysza, 
w latach 1990-1991 działających w Radzie 
Rejonu Solecznickiego. Wynikiem przed
łużonego posiedzenia Sądu Najwyższego 
Litwy, podczas którego 3/4 czasu poświę
cono rozpatrywaniu kompetencji ówcze
snej Rady Solecznickiej, orzeczono co na
stępuje: uniewinnienie jednego z oskarżo

nych, złagodzenie kary dla trzech innych 
i zasądzenie tzw. kary poprawczej z 20- 
procentowym potraceniem na rzecz skar- 
bu.państwa litewskiego. Leon Jankielewicz 
skazany został na dwa lata więzienia. Pod
czas konferencji prasowej sen. A. Boguc- 
ka-Skowrońska, St. Marczuk i Zb. Rope- 
lewski, obserwujący proces, dali wyraz 
głębokiej dezaprobacie, tak wobec wyro
ku, jak i przebiegu całego procesu, mają
cego wymiar demonstracji politycznej.

RO S/A
□  Parafia rzymskokatolicka p.w. Niepo
kalanego Poczęcia NMP we Władywosto- 
ku wraz z nowo mianowanym biskupem 
Irkucka ks. bp. Jerzym Mazurem, które
mu podlega Władywostok, zwracają się - 
za pośrednictwem Krajowego Kapelana 
Sybiraków ks. prał. Edmunda Cisaka - z 
gorącym apelem o pomoc w ufundowa
niu czterech dzwonów dla odzyskanej po 
przeszło 60-ciu latach Katedry. Koszt wy
konania dzwonów wyniesie ok. 50 tys. zł. 
Do tej pory Krajowy Kapelan Związku 
Sybiraków, ks. prałat Edmund Cisak, ze
brał kwotę 10 tys. zł w środowisku Sybi
raków. Każdy sponsor ma prawo do 
umieszczenia swego „logo” na dzwonach.

FRANC/A
□  W dniu 11 stycznia odbył się w Stacji 
Naukowej PAN w Paryżu odczyt prof. 
Zdzisława Chmielewskiego na temat: „Od 
Akademii Handlowej do Uniwersytetu 
Szczecińskiego - obecność szkól wyższych 
w intelektualnych przeobrażeniach Szcze
cina po 1945 roku”. Natomiast na dzień 
20 stycznia (godz. 19) Stacja zapraszała 
na wykład prof. Michała Gawlikowskie
go (Uniwersytet Warszawski) pt. „Qu- 
arante ans des fouilles polonaise a Palmy- 
re” .
□  Staraniem Stowarzyszenia Polskich In
żynierów Okrętowców na Obczyźnie uka
zała się ostatnio książka pt. „Korab Inter
national”. Klub „Korab International” po
wstał z inicjatywy G. Volcy, który wraz z 
pięcioma swoimi kolegami, absolwenta
mi Politechnik i G dańskiej, je s t jego 
współzałożycielem. Historia „Koraba” 
przeplata się z historią Politechniki Gdań
skiej, założonej w 1904 roku. Dowiadu
jemy się z niej jak trudne były warunki 
studentów tej uczelni w Wolnym Mieście 
Gdańsk, pod dominacją niemiecką w okre
sie międzywojennym. W książce liczni 
autorzy artykułów przedstawiają swoje 
doświadczenia specjalistyczne w krajach 
osiedlenia na pięciu kontynentach, jak i 
barwne i bogate wspomnienia z podróży, 
związane z ich pracą zawodową. Są one 
pełne celnych spostrzeżeń co do charak
terystyki, obyczajów, postępowania miesz
kańców, kultury, przyrody nieznanych 
nam krain. Osoby zainteresowane naby
ciem książki proszone są o kontakt tele
foniczny: 01 39 52 43 20 w Paryżu.
□  Mieszkający we Francji inż. Mieczy
sław Wrzecian uhonorowany został za wie
loletnią społeczną pracę medalem okolicz
nościowym Union Chretienne des Jeunes 
Gens de Paris.
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TAJEMNICA 
MIŁOŚCI

C zym jest miłość? Jak 
wzrastać w miłości? 

Kto jest jej najlepszym nauczycielem? Jak 
kochać umysłem, sercem, duszą, czynem? 
Na te pytania próbuje odpowiedzieć ks. 
dr Józef Grzywaczewski, rektor Semina
rium Polskiego w Issy-les-Moulineaux, w 
niewielkiej książeczce „O miłości”. Choć 
ukazała się ona w Polsce przed trzema 
laty, dopiero teraz jest dostępna czytelni
kowi nad Sekwaną.
Jak podkreśla autor, miłość nie jest szkol
nym przedmiotem, którego można się 
nauczyć. To tajemnica, „w którą się wcho
dzi”, jeśli ma się odpowiedniego przewod
nika. Najlepszym z nich jest Jezus, prze
strzenią zaś, w której ten proces się doko
nuje - Kościół. Jest w nim miejsce dla 
każdego: dla ludzi bardzo wrażliwych na 
sprawy duchowe i dla ludzi grzesznych, 
dla zaawansowanych i dla początkujących 
we wcielaniu Ewangelii w życie. Przez 
sam fakt bycia w Kościele nie jesteśmy 
jeszcze świętymi...
Ks. Grzywaczewski opiera swe rozważa
nia na myśli jednego z najważniejszych 
Ojców Kościoła, św. Klemensa Aleksan
dryjskiego, który na przełomie II/III wie
ku kładł podwaliny pod „kulturę inspiro
waną przez wiarę”. Jako pierwszy próbo
wał, z chrześcijańskiego punktu widzenia, 
odpowiedzieć na pytanie o naturę miło
ści. W oparciu o Pismo Święte ukazał ją 
jako wartość nadrzędną w życiu człowie
ka. Sformułował też definicję miłości jako 
wspólnoty życia z Bogiem (Ojcem, Sy
nem, Duchem Świętym) i ludźmi (w ro
dzinie, Kościele, społeczeństwie).

Ks. Joseef Gr^waczcfwski

program  form acji ch rześc ija ń sk ie j 
św. K lemensa. A ieks^idry jskS ega

u. u , . Im®MiepoSalanow

W czasach, gdy miłość sprowadzana jest 
jedynie do wymiaru uczuciowego, au

tor przypomina, że tak naprawdę obejmuje ona 
całego człowieka: jego sferę intelektualną, mo
ralną i czyny. Zjednoczenie z Bogiem, który 
sam jest wspólnotą miłości, sprawia wewnętrz
ną przemianę człowieka, prowadząc go do tro
ski o dobro duchowe i materialne innych lu
dzi. Dzieli się on z nimi tym, co posiada, bo 
kocha ich miłością „zaczerpniętą” od Boga. 
Warto zapamiętać ostatnie zdania książki: 
„Bóg jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świę
tego, opartą na doskonałej miłości. Człowiek 
stworzony na obraz i podobieństwo Boże, 
powołany jest do udziału w Boskiej miłości. 
M ają  rozwijać w sobie i wokół siebie i w ten 
sposób przyczyniać się do budowania Króle
stwa Bożego na ziemi” . Gdyby tak wcielić te 
słowa w czyn...

P a w e ł  B i e l i ń s k i

Ks. J ó ze f  G rzyw aczew ski, O m iłości, W ydawnictwo  
O jców  F ranciszkanów , N iepokalanów  1996, ss. 80.

8 MINUT DZIENNIE

Rodzice rozmawiają ze swoimi 
dziećmi tylko 8 minut na dzień. 
Specjalna grupa włoskich psycholo

gów przeprowadziła badania, chcąc się 
przekonać ile czasu poświęcają rodzice 
na rozmowy ze swoimi pociechami, 
a zwłaszcza z dorastającą młodzieżą. 
Wyniki okazały się zaskakujące. Jesz
cze przed II wojną światową, czyli 
przed 60-ciu laty, rodzice włoscy po
święcali dzieciom każdego dnia ok. 
25 minut. Po wojnie, w latach 60- 
tych już tylko 20 minut, a obecnie czas 
ten zmniejszył się do 8 minut na dzień. 
Dodajmy, że mniej więcej tyle samo 
czasu poświęca codziennie statystycz
ny Włoch na przeglądanie się w lu
strze. Nie chodzi tu o zwyczajne po
lecenia, nakazy czy też banalne pyta
nia w stylu „jak się masz?”, lecz o 
prawdziwy dialog, o przekazywanie 
własnych emocji, sentymentów, pro
blemów.

Zagonieni rodzice nie mają czasu 
dla swych dzieci. Często informu

je się i wykazuje, że będzie jeszcze 
gorzej. Biedne dzieci! Za brak kon
taktów na płaszczyźnie rodzice-dzie- 
ci, grupa włoskich psychologów obar
cza przede wszystkim telewizję i in
ternet.
Czy we Francji jest lepiej pod tym 
względem?

k s . W ł a d y s ł a w  M .  Z a r ę b c z a n  

R z y m

KRZYŻÓWKA Z AUTOREKLAMĄ - proponu/e maryla dziwniel

Poziomo: A-1. Miasto na Dolnym Śląsku; A-12. Zasłona; 
B-8. Pojednanie; C-1. Dziecięca zabawka; C-12. Autorytet, 
dostojność; D-6. „Kanciasta" ryba; E-1. Kładka, platforma; 
E-13. Mała łódź; F-6. Nauka o budowie organizmu; G-1. 
Tatarska niewola; G -13. Człowiek zmarły gwałtowną 
śmiercią; H-5. Autentyk, pierwowzór; 1-1. Rzeka, nad którą 
leży m. Lyon; 1-12. Budowlana kotew; J-5. Zamożność; K-1. 
Zwitek gazy lub waty; K-12. Wełniana tkanina podobna do 
rypsu; L-6. Nils (?  -1543), szwedzki przywódca powstania 
przeciwko polityce gospodarczej i kościelnej Gustawa I 
Wazy; M-1. Naczynie na wodę; M-10. Tropikalne pnącze; 
M-16. Symbol pierwiastka chemicznego odkrytego w 1898 
r. przez M. Sktodowską-Curie i P. Curie.
Pionowo: 1-E. Wyraz o znaczeniu ujemnym; 2-A. Miasto z 
Ostrą Bramą; 3-G. Grzech sodomski; 4-A. Legalne zyski; 
5-G. Typ skrzyżowania ulic; 6-A. Głupiec; 6-J. Miasto i stan 
w pd.-zach. Nigerii; 7-F. George Repall (1873-1952), amer. 
slawista, autor przekładu prozą „Pana Tadeusza”; 8-A. 
Składnik powietrza; 8-J. Atrybut kelnera; 9-D. Rytmiczność;
10-A. Piąte (zapasowe) w bagażniku; 10-J. Śpiew słowika;
11-D. Lo tn iczy  poc isk ; 12-A . N adzorca  w oboz ie  
koncentracyjnym; 12-H. Popełnia 5-ty grzech główny; 13-C. 
Kompres; 14-G. Jednostka lotnicza; 15-A. Powypadkowe 
zrzeczenie się statku lub ładunku; 16-1. Podłużne ciastko; 
17-A. Biała odmiana gipsu.

A
B !
C
D
E
F
G J
H
1 0
J ■
K T
L ■
M i

Litery z ponumerowanych pól, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania. (Redakcja)
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OD 24 DO 30 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK 2 4 .0 1 .2 0 0 0
6°® Kawa czy herbata 74S Dziennik 8"' Sport 
8|S Krakowskie Przedmieście 27 825 Giełda 
8'" Wiadomos'ci 842 Pogoda 845 Czasy - ma
gazyn katolicki 9°° Klan - serial 930 Domo
we przedszkole - dla dzieci 10°" Sekret - film 
l l 40 Dziennik tv J. Fedorowicza l l 50 Tele
dyski na życzenie 12°° Wiadomos'ci 1215 7 
dni świat 1245 Klan - serial 1310 Spojrzenia 
na Polskę - program 133" Elżbieta, Królowa 
Anglii - serial 15"" Wiadomości 1510 Ojczy- 
zna-polszczyzna 1525 Poezja czytana ina
czej 1545 Dzieje lampy 16IM’ Panorama 1610 
Rower Błażeja - dla młodzieży 1615 Tele- 
express Junior 162° Rower Błażeja - dla mło
dzieży 1700 Teleexpress 1715 Małe musicale
- dla dzieci 1745 Sportowy tydzień 1840 Gość 
Jedynki 1850 Klan - serial 1915 Dobranocka 
19'" Wiadomości 1955 Pogoda 1958 Sport 
20"" Wstręt - film fab. 2145 Film dokumen
talny 2230 Panorama 225" Sport 23°" Dialogi 
z przeszłością - program 2330 Chopin jakie
go nie znamy - program O00 Monitor Wiado
mości O35 Program krajoznawczy O55 Klan - 
serial l 2" Miś Kudłatek - dla dzieci l 30 Wia
domości l 55 Sport l 59 Pogoda 2"" Wstręt - 
film fab. 345 Film dokumentalny 43" Panora
ma 45<) Sport 5"° Dialogi z przeszłością - pro
gram 530 Chopin jakiego nie znamy - pro
gram.

WTOREK 2 5 .0 1 .2 0  0 0
6°° Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 82S Giełda 
830 Wiadomości 842 Pogoda 845 Publicysty
ka kulturalna 9(K) Klan - serial 930 Dwa świa
ty - serial 10"" Wstręt - film fab. 12°° Wiado
mości 1245 Klan - serial 13‘" Magazyn eku
meniczny 133" Sportowy tydzień 1430 Ma
gazyn Polonijny z Wielkiej Brytanii 15°" 
Wiadomości 1510 Twarzą w twarz z Europą - 
program 1525 Program redakcji wojskowej 
1545 Mickiewiczowskie gawędy Barbary 
Wachowicz 16"" Panorama 1610 Przegląd 
Prasy Polonijnej 163" Teleexpress Junior 
1635 Rower Błażeja - dla młodzieży 17°" 
Teleexpress 1715 Dwa światy - serial 1745 
Krzyżówka szczęścia - teleturniej I81() Pro
gram krajoznawczy 183" Tata, a Marcin po
wiedział 184" Gość Jedynki 185" Klan - se
rial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 1958 Sport 20°° Bank nie z tej ziemi
- serial 21°" Forum Polonijne 22°° Salon 
lwowski - reportaż 2220 Wieści polonijne 
223" Panorama 225" Sport 23"" Artysta i nie
pokój wieku - film dok. O"" Monitor Wiado
mości O3" Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
O55 Klan - serial l 2" Przygody myszki - dla 
dzieci l 3" Wiadomości l 55 Sport l 59 Pogoda 
2°° Bank nie z tej ziemi - serial 3°° Forum 
Polonijne 4"" Salon lwowski - reportaż 415 
Wieści polonijne 43" Panorama 450 Sport 5"" 
Ze sztuką na ty - film dok.

ŚRODA 2 6 .0 1 .2 0 0 0
6°" Kawa czy herbata 745 Dziennik 81" Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 825 Giełda 
83" Wiadomości 842 Pogoda 845 Ludzie listy 
piszą 905 Klan - serial 930 Ala i As - dla dzieci 
10"" Bank nie z tej ziemi - serial 11"" Forum 
Polonijne 12"° Wiadomości 1215 Portrety

1245 Klan - serial 1310 Mówi się... - poradnik 
133" Krzyżówka szczęścia - teleturniej 1355 
Program krajoznawczy 1415 Wieści polonij
ne 1430 Oto Polska - program 15"" Wiado
mości 1510 Uczmy się polskiego 154" Porad
nik bałaganiarza - program 16°° Panorama 
1610 Rower Błażeja - dla młodzieży 1615 Te- 
leexpress Junior 162" Rower Błażeja - dla 
młodzieży 17°° Teleexpress 17IS Ala i As - 
dla dzieci 1745 Magazyn olimpijski 181" 
Magazyn turystyczny 1830 Teledyski na ży
czenie 184u Gość Jedynki 18so Klan - serial 
1915 Dobranocka 193" Wiadomości 1955 Po
goda 1958 Sport 20°° Kuchnia polska - serial 
21°° Forum polonijne 2115 Piosenki z auto
grafem - program rozrywkowy 222" Wieści 
polonijne 223" Panorama 2250 Sport 23"" Fo
rum 2345 Publicystyka kulturalna O"" Moni
tor Wiadomości O35 Magazyn turystyczny 
O55 Klan - serial 12U Krecik; Krecik i parasol
- dla dzieci l 30 Wiadomości l 55 Sport l 59 
Pogoda 2"" Kuchnia polska - serial 3"" Fo
rum polonijne 315 Piosenki z autografem - 
program rozrywkowy 42(l Wieści polonijne 
43" Panorama 45" Sport 5"" Forum.

CZWARTEK 2 7 .0 1 .2 0 0 0
6°° Kawa czy herbata 745 Dziennik 81" Sport 
8 IS Krakowskie Przedmieście 27 825 Giełda 
83" Wiadomości 842 Pogoda 905 Złotopolscy
- serial 930 Quasimodo - dla dzieci 955 Kuch
nia polska - serial 11°" Forum polonijne l l 15 
Piosenki z autografem - program rozrywko
wy 12°° Wiadomości 1215 MdM - program 
rozrywkowy 1245 Złotopolscy - serial 1310 
Program krajoznawczy 133" Magazyn olim
pijski 1355 Magazyn turystyczny 1415 Wie
ści polonijne 1430 Magazyn Polonijny z 
Niemiec 15"" Wiadomości 1510 Golec Orkie
stra - program 16"" Panorama 1610 Rower 
Błażeja - dla młodzieży 1615 Teleexpress 
Junior 162" Rower Błażeja - dla młodzieży 
17"" Teleexpress 1715 Quasimodo - dla dzie
ci 1745 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
181" Credo - magazyn katolicki 1840 Gość 
Jedynki 185" Złotopolscy - serial 1915 Do
branocka 193" Wiadomości 1955 Pogoda 1958 
Sport 20°" Teatr Telewizji: Noce sióstr Bron- 
te 205" Reportaż polonijny 222" Wieści po
lonijne 2230 Panorama 225" Sport 23"" Pro
gram publicystyczny O00 Monitor Wiadomo
ści O3" Krzyżówka szczęścia - teleturniej O55 
Złotopolscy - serial l 2" Maurycy i Hawra
nek - dla dzieci l 30 Wiadomości l 55 Sport 
l 59 Pogoda 2“  Teatr Telewizji: Noce sióstr 
Bronte 250 Reportaż polonijny 415 Wieści 
polonijne 430 Panorama 45" Sport 5"" Pro
gram publicystyczny.

PIĄTEK 2 8 .0 1 .2 0 0 0
6"" Kawa czy herbata 745 Dziennik 8'° Sport 
8 15 Krakowskie Przedmieście 27 825 Giełda 
83" Wiadomości 842 Pogoda 845 Salon lwow
ski - reportaż 9"° Złotopolscy - serial 93" 
Koszałek Opałek - dla dzieci 950 Tęczowa 
bajeczka - dla dzieci 10"" Wszystkie pienią
dze świata - serial 1055 Tygodnik politycz
ny Jedynki 12"" Wiadomości 1215 Ze sztuką 
na ty 124S Złotopolscy - serial 13'" Ludzie 
listy piszą 133" Krzyżówka szczęścia - tele
turniej 1355 Credo - magazyn katolicki 142" 
Wieści polonijne 14’° Skarbiec - magazyn 
historyczno-kulturalny 15°" Wiadomości 
1510 Kwadrat 1535 360 stopni dookoła ciała
- magazyn medyczny 155" Akademia wier
sza 16"" Panorama 161" Rower Błażeja - dla

młodzieży 1615 Teleexpress Junior 162" Ro
wer Błażeja - dla młodzieży 17"" Teleexpress 
1715 Klub pana Rysia - dla młodych widzów 
1745 Hity satelity 18"5 Magazyn Polonijny 
18,° Gość Jedynki 185° Złotopolscy - serial 
1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Po
goda 1958 Sport 20"" Teraz Polonia 21°° 
Wszystkie pieniądze świata - serial 22°° 
MdM - program rozrywkowy 223" Panora
ma 225° Sport 23"" Spojrzenia na Polskę - 
program 2315 Porozmawiajmy O"" Monitor 
Wiadomości O35 Hity satelity O55 Złotopol
scy - serial l 20 Kulfon co z ciebie wyrośnie - 
dla dzieci l 30 Wiadomości l 55 Sport l 59 Po
goda 2°° Wszystkie pieniądze świata - serial 
3"" Tygodnik polityczny Jedynki 35S MdM
- program rozrywkowy 43" Panorama 4S" 
Sport 5°" Spojrzenia na Polskę - program 515 
Podwieczorek...z Polonią.

SOBOTA 2 9 .0 1 .2 0 0 0
6"" W labiryncie - 121 serial 7"" Echa tygo
dnia (dla niesłyszących) 73" Klan - /3/ serial 
845 Ziarno - program katolicki 910 5-10-15 - 
program dla dzieci i młodzieży 930 Film ani
mowany 10"" Hity satelity 1015 Publicysty
ka kulturalna 1030 Rakowiecka - film dok. 
l l 30 Brawo bis 124" W piątą stronę świata - 
serial 14IS Przegląd Prasy Polonijnej 1430 
Piraci - teleturniej 153" Hulaj dusza - maga
zyn folklorystyczny 16'" Mówi się...- po
radnik 16W Magazyn Polonijny 17"" Tele- 
express 1745 Program krajoznawczy 1805 Te
ledyski na życzenie 181S Czterdziestolatek
- serial 19IS Dobranocka 1930 Wiadomości 
19='" Pogoda 1953 Sport 20°" Białe małżeń
stwo - film fab. 214" Góralu, czy ci nie żal...
- widowisko rozrywkowe 223" Panorama 
225" Sport 23"" Makowicz gra Berlina - kon
cert 23S0 Sportowa sobota O15 Czterdziesto
latek - serial l 15 Opowieści taty Bobra - dla 
dzieci I 3® Wiadomości l 50 Sport l 54 Pogoda 
2°° Białe małżeństwo - film fab. 34" Góralu, 
czy ci nie żal... - widowisko rozrywkowe 430 
Panorama 45" Sport 5“  Rakowiecka - film 
dok.

NIEDZIELA 3 0 .0 1 .2 0 0 0
6°° Czterdziestolatek - serial 7"5 Słowo na 
niedzielę 71" Każda dolina będzie podnie
siona - film dok. 740 Złotopolscy - 121 serial 
835 Zwierzątka ze sklepiku - dla dzieci 9"" 
Program dla dzieci 93" Niedzielne muzyko
wanie 1015 Reportaż 1035 Wierna rzeka - film 
fab. 12"° Anioł Pański 1215 Czasy - maga
zyn katolicki 123" Gościniec - magazyn kul
tury i sztuki ludowej 13"° Transmisja Mszy 
Świętej z Bazyliki Mariackiej - Kraków 14"5 
Teatr familijny: Wszystko gra 1530 Kocham 
Polskę 16°° Kraina uśmiechu - program mu
zyczny 164S Spotkanie z TV Polonia 17"" 
Teleexpress 17ls Elżbieta, Królowa Anglii - 
serial 1845 Ludzie listy piszą 1905 Dziennik 
tv J. Fedorowicza 1915 Dobranocka 193" Wia
domości 195" Pogoda 1953 Sport 20°° Tak, 
tak - komedia 2120 Mazurska Biesiada Ka
baretowa 2230 Panorama 2250 Sport 23°" 
Dozwolone od lat 40-tu - program muzycz
ny O"" Sportowa niedziela O30 Kraina uśmie
chu - program muzyczny l 20 Przygody Bol
ka i Lolka - dla dzieci l 30 Wiadomości l 5" 
Sport l 54 Pogoda 2°° Tak, tak - komedia 320 
Mazurska Biesiada Kabaretowa 43" Panora
ma 45" Sport 5"° Dozwolone od lat 40-tu - 
program muzyczny.
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Do znamiennego, aczkolwiek spodzie
wanego, spotkania doszło w Pałacu 

Prezydenckim, gdzie w przyjacielskiej 
pogawędce, o czym szeroko informowała 
Polska Agencja Prasowa i prasa codzien
na, czas spędzili dawni towarzysze Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej: prezy
dent Aleksander Kwaśniewski i liderzy 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Lesz
kiem Millerem, na czele. Uśmiechom nie 
było końca, Miller przyrzekł Kwaśniew
skiemu poparcie w wyborach prezydenc
kich. Sekretarz generalny SLD Krzysztof 
Janik powiedział dziennikarzom: Sojusz 
planuje zorganizować dla Kwaśniewskie
go szerszy front poparcia. Chodzi o to, by 
kandydaturę poparły nie tylko lewicowe au
torytety. Będziemy wyszukiwać ludzi kul
tury, sztuki.
Jak podaje „Gazeta Wyborcza” (z 6 stycz
nia) Leszek Miller na spotkaniu z Kwa
śniewskim zadeklarował: My, ludzie lewi
cy oraz wielu Polaków, którzy nie mają do 
końca skrystalizowanych poglądów poli
tycznych, na pewno podejmiemy decyzję o 
poparciu pana kandydatury. Życzę, by rok 
2000 zakończył się symbolem ponownej 
pana prezydentury.
Komentatorzy podkreślają, że Kwaśniew
ski i SLD mają zbieżne poglądy na więk
szość tematów, zwłaszcza - co przyznał 
rzecznik prasowy postkomunistów - na te
maty lustracji. Zbieżność ta wyraża się w 
stwierdzeniu, że rozliczenie z przeszłością 
jest sprawą mało ważną.

W arszawa pożegnała jednego z wybit
niejszych Polaków XX wieku, Jerze

go Waldorffa. Pogrzeb odbył się na Po
wązkach. Msza św. odprawiona została w 
kościele św. Karola Boromeusza. Oto frag
ment relacji „Rzeczpospolitej” (z 6 stycz
nia):
W licznych przemówieniach wspomniano i 
bezkompromisową postawę Jerzego Wal
dorffa, i jego dokonania dla popularyza
cji Konkursów Szopenowskich czy muzyki 
Karola Szymanowskiego. W różny sposób 
tytułowano Zmarłego. Premier Jerzy Bu
zek mówił o nim po prostu „Pan Jerzy”, 
traktując go jak  osobę szczególnie bliską, 
bo taki w istocie był dla tych, którzy się z 
nim zetknęli. Dla prezydenta Warszawy 
Pawła P iskorskiego zm arły był „M i
strzem Dyrektor generalny Opery Naro
dowej Waldemar Dąbrowski mówił o Je
rzym Waldorffie, jako o „strażniku kultury 
narodowej ", dyrektor Sławomir Pietras z 
Teatru Wielkiego w Poznaniu nazwał" go 
„wybitnym W ielkop& laninem”, bo do 
swych stron rodzinnych nawiązywał w ar
tykułach i książkach. Duszpasterz środowisk 
twórczych ks. W. Niewęgłowski: „Znałem

go 25 lat. I wielokrotnie byłem świadkiem 
jego zmagań z Bogiem. Nie mam wątpli
wości, że Boga wielbił”.

Pozostając przy tematyce ze świata kul
tury w spom nieć należy, że Sejm 

ustanowił rok 2000 Rokiem Reymontow
skim, w związku z przypadającą 75 rocz
nicą jego śmierci. Prasa codzienna już dziś 
informuje o przygotowaniach do uświet
nienia w Polsce 80 urodzin Jana Pawła 
II, które przypadają 18 maja br.:
„Rocky Martin, Gloria Estefan i Jean Mi
chel Jarre, Eros Ramazotti i Placido Do
mingo mają uświetnić specjalnym kon
certem 18 maja w Warszawie, osiemdzie
siąte urodziny Jana Pawła II. Jean M i
chel Jarre - jak podaje „Rzeczpospolita” 
i inne pisma - skomponuje utwór urodzi
nowy dla Papieża. Wstęp nie będzie bi
letowany. Na Placu Piłsudskiego w War
szawie obejrzy koncert 100 tys. widzów”.

posłów AWS złożyło wniosek 
w Sejmie o odwołanie ministra 

skarbu p. Wąsacza. Wniosek został skie
rowany bez wiedzy premiera. Jest zrozu
miałe, że z największą aprobatą wniosek 
przyjęty został przez SLD. W tygodniku 
„Wprost” (z 9 stycznia) czytamy: 
Najgorszym wrogiem posłów AWS są po
słowie Akcji Wyborczej Solidarność. Wy
niki sondaży jasno wykazują, ja k  wybor
cy oceniają ju ż  nie tyle brak lojalności, 
co - delikatnie mówiąc - brak mądrości. 
Jak można bez porozumienia z władzami 
klubu, partii, bez powiadomienia premiera 
wysmażać wniosek o odwołanie ministra 
skarbu i do tego pochodzącego z własne
go ugrupowania? Już nawet nie chodzi o 
to, że wiele zarzutów kierowanych prze
ciwko ministrowi Wąsaczowi wypływa z 
urażonych ambicji i grupowych interesów. 
Nawet gdyby Wąsacz zasługiwał na od
wołanie, to najpierw należy przeforsować 
wniosek w partii i klubie, uzgodnić go z 
koalicjantem i premierem, znaleźć następ
cę itd. Tymczasem grupa posłów Akcji 
uczyniła noworoczny podarunek postko
munistom, którzy oczywiście wniosek po
prą z demonstracyjną radością. Teraz nie
którzy z wnioskodawców wykorzystują 
wariant „małego Jasia”, czyli pojękują, 
Że się pomylili, że nie wiedzieli co podpi
sali i że żałują swego uczynku. Zapewne 
więc zagłosują przeciwko własnemu wnio
skowi. Marianowi Krzaklewskiemu nie jest 
dane zapomnieć, że lepiej z mądrym zgu
bić, niż Z głupim znaleźć.

W  tym kontekście warto zadać pyta
nie o przyszłość prawicy. Odsyłam 

do artykułu w „Tygodniku Powszech
nym” (z 9 stycznia):
Polityczne samobójstwo, do popełnienia 
którego, zbiorowo i publicznie zmierzają 
działacze AWS, przyniosłoby nie tylko ko

niec tej formacji, ale także zachwianie rów
nowagi polskiego życia politycznego. Roz
pad AWS oznaczałby nie tylko przejęcie 
całej władzy ustawodawczej i wykonaw
czej przez lewicę - co przecież zdarza się w 
krajach ustabilizowanej demokracji - lecz 
oddanie je j praktycznie monopolu władzy, 
bez żadnej alternatywy. Polska demokra
cja bez zorganizowanej i znaczącej prawi
cy byłaby zachwiana. Co gorsze, do zaję
cia miejsca opuszczonego przez AWS mo
gliby zgłosić aspiracje rozmaici prawico
wi ekscentryści i ekstremiści, dziś błąkają
cy się na marginesach polityki. Polskiemu 
Życiu politycznemu zagroziłaby więc trwała 
lub przynajmniej długotrwała deformacja.

Prognoza ta jest całkiem realna. Gdy do
damy do tego silną pozycję Kwaśniew
skiego, który praktycznie nie ma, jak na 
razie, poważnego kontrkandydata w wy
ścigu do fotela prezydenckiego. Przypo
mnijmy, że większość banków i sprywa
tyzowanych zakładów-kolosów PRL - u 
znajduje się w rękach b. funkcjonariuszy 
PZPR i SB, jeśli jeszcze przypomnimy, 
że media publiczne z telewizją na czele, 
kierowane są przez b. aparatczyków lub 
ludzi blisko związanych z Pałacem Pre
zydenckim i Sojuszem Lewicy Demokra
tycznej -jawi się najczarniejszy scenariusz. 
Tak oto w sposób demokratyczny, ale w 
dużym stopniu na własne życzenie opcji 
niepodległościowo-solidamościowej peł
ną władzę w Polsce, tak ustawodawczą, 
jak i wykonawczą przejmą postkomuni
ści. Monopol władzy w ich rękach może 
oznaczać swoisty powrót do dyktatu czer
wonej opcji.

Kończąc przegląd prasy krajowej po
zostańmy przy lekturze „Tygodnika 
Powszechnego” zmieniając jednak temat. 

Interesującego wywiadu udzielił prof. ks. 
Remigiusz Sobański z Uniwersytetu im. 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 
temat przyjętej w Polsce ustawy o separa
cji małżeńskiej. Oto jego fragment: 
Potrzebę dekretu separacyjnego widzę w 
dwóch przypadkach. Po pierwsze, przy spo
wiedzi. Separacja pozwala uniknąć każ
dorazowych wyjaśnień, dlaczego nie żyję 
razem z małżonkiem. Drugi przypadek 
występuje wtedy, kiedy osoba nie żyjąca 
ze współmałżonkiem jest znana w parafii. 
Urzędowa separacja pozwala uniknąć pu
blicznego zgorszenia, a także kłopotów przy 
występowaniu np. jako rodzic chrzestny. 
Na korzyść małżonków, którzy wnieśli nie 
o rozwód, lecz o separację, będzie prze
mawiało to, że trwają przy nierozerwal
ności swojego małżeństwa.

P r a s o z n a w c a
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KATASTROFY 
TAK MAŁO N A T U R A L N E .

„La Vie” z 6 stycznia. Dwa gwałtowne 
huragany dokonały poważnych zniszczeń 
we Francji. 26 grudnia przesunęły się one 
nad północną Francją, a następnego dnia 
nad jej południowym-zachodem, zabija
jąc 88 osób. Jednocześnie „czarna fala” 
ropy naftowej, która wydostała się z tan
kowca „Erica”, który zatonął u wybrzeży 
Francji zalewa jej atlantyckie plaże. Czy 
mamy do czynienia z katastrofami natu
ralnymi? Nie całkowicie. W wypadku za
nieczyszczenia wybrzeża oceanu wytłuma
czenie jest proste. Pogoń za zyskiem, nie
odrodna córka globalizacji, poczęła no
wych piratów morskich, smutnym przy
kładem jest tutaj właśnie „Erika” . Jeśli na
tomiast chodzi o warunki meteorologicz
ne, to ekolodzy już od dawna przestrzega
li przed zanieczyszczeniem środowiska, 
wpływającym na przegrzanie planety. Jed
nakowoż nie podjęto w związku z tym 
żadnych poważniejszych kroków. Histo
rycy oceniają, że trzeba cofnąć się aż do 
roku 1692, aby odnaleźć rok tak katastro
falny pod względem klimatu jak rok 1999. 
Bilans podwójnej wichury jest okrutny. 
„Zaistniała sytuacja wyjątkowego kryzy
su wymaga od kraju wysiłku na skalę mi
liardów, a nawet dziesiątków miliardów 
franków”, ocenił sytuację minister spraw 
wewnętrznych Jean-Pierre Chevenement. 
Liczba ofiar ludzkich jest przytłaczająca. 
Zginęło 88 osób, w tym dwaj strażacy w 
trakcie akcji ratowniczych. Większość 
ofiar zginęła przygnieciona padającymi 
drzewami. W lasach straty ocenia się na 
ok. 90 milionów m3 drzew. Naprawa trak
cji kolejowych będzie kosztowała ok. 250 
min franków. Elektrownie oceniają kosz
ty pilnych napraw na sumę ok. 5 miliar
dów franków. Rodziny, które 1 stycznia 
nie posiadały jeszcze elektryczności zwol
nione będą w roku 2000 z opłat za abona
ment. 935 obiektów szkolnych doznało 
uszkodzeń. Hodowcy stracili tysiące zwie
rząt hodowlanych na skutek braku wody, 
elektryczności, porwanych przez huraga
ny dachów. Obiekty religijne, pałace, parki 
(na czele z Wersalem, gdzie padło 10 000 
drzew) zostały ciężko dotknięte przez wi
chury. Poważnych zniszczeń doświadczy
ła katedra Notre-Dame w Paryżu. W Sa- 
inte-Chapelle witraż gotycki został znisz
czony uderzeniami kamieni. W prowincji 
Lorraine zdewastowanycyh zostało ok. 50 
obiektów zabytkowych, w tym trzy kate
dry i 30 parków. Prawie wszystkie regio
ny Francji zostały dotknięte zniszczenia
mi z powodu huraganów, wycieku ropy 
naftowej i powodzi. Trzeba wielu tygo
dni, aby ocenić wielkość zniszczeń. Szko
dy spowodowane wichurą oblicza się już 
ponad 75 miliardów franków.

PU TIN  
PRZYSZŁYM CAREM?

„Familie Chretienne” z 30 grudnia, powo

łując się na „Le Figaro” oraz „Le Monde” 
pisze: "Nieoczekiwany sukces wyborczy 
„partii kremlowskiej” wysuwa na orbitę po
lityczną następcę Jelcyna. „W wyniku prze
prowadzonej bez skrupułów kampanii wy
borczej dotychczasowym władzom rosyj
skim udało się odnieść sukces i wniknąć do 
nowego Parlamentu. Duma, zdominowana 
dotychczas przez reprezentację komunistycz
ną, staje się centrum dowodzenia większo
ści pseudo-prawicowej, sprzyjającej klano
wi Jelcyna. Nigdy tego nie widziano w Ro
sji, gdzie prezydent zawsze musiał się bić ze 
swoimi parlamentarzystami. Czasem nawet 
przy pomocy dział armatnich...” „Le Mon
de” tak oto charakteryzuje Putina: „Jest to 
człowiek, którego długie okresy życia i ka
riery pozostają w cieniu. O jego młodych 
latach biografowie zanotowali tylko kilka 
zdań. W 1975r. V. Putine, ze świeżym dy
plomem wydziału prawa w Leningradzie 
wstępuje do KGB, gdzie będzie służył 15 lat 
w jednostkach zagranicznych. Należąc do eli
tarnych kadr sowieckich, większość swych 
misji pełni w Niemczech, Austrii i Szwajca
rii. Mówi biegle po niemiecku. Pod koniec 
lat 80-ych, macierzysty «dom» wzywa go z 
powrotem. Zaczyna się wtedy jego kariera 
polityczna...

ROK J U B I L E U S Z O W Y  , 
ROKIEM W E W N Ę T R Z N E J  RADOŚCI.
„Familie Chretienne” z 30 grudnia. Powtórz
my to sobie jeszcze raz. Rok Jubileuszowy 
jest przede wszystkim rokiem radości we
wnętrznej, jaką Bóg chce nas napełnić. Jeśli 
brakuje nam radości, to nie z powodu jej 
niedostatku, lecz ponieważ jesteśmy na nią 
zamknięci. Popatrzmy jak małe dziecko rzu
ca się w ramiona ojca. Bez wahania i bez 
sprawdzania czy ojciec zdoła je  pochwycić. 
Śmieje się przy tym z radości. Kilka lat póź
niej, gdy zacznie już myśleć, nie biegnie już 
z takim zaufaniem i ten rodzaj ćwiczeń bawi 
je o wiele mniej. Czy na początku nowego 
roku potrafimy rzucić się w ramiona Boga z 
absolutnym zaufaniem małych dzieci? Czy 
nadal pozostaniemy skrępowani naszymi py
taniami i kłopotami? Rozpoczęcie nowego 
roku z zaufaniem nie oznacza zaprzeczenia 
naszym trudnościom i wątpliwościom, lecz 
oznacza ofiarowanie ich Panu. Chcielibyśmy 
bardzo zaoszczędzić sobie „krzyża”, ponie
waż sądzimy, że tylko wtedy możemy do
świadczyć radości. Wydaje nam się, że z jed
nej strony jest krzyż z cierpieniem i bólem, 
a z drugiej radość z sukcesem, zdrowiem i 
pokojem. Trudno jest nam uświadomić so
bie, że krzyż i radość są powiązane ze sobą 
w sposób bardzo głęboki, że krzyż jest dro
gą radości. „Wasz smutek zamieni się w ra
dość, obiecał nam Jezus przed swoją śmier
cią. Radości nikt nie będzie potrafił wam 
odebrać” (Ew. św. Jana 16, 20-22). Nikt nie 
wie, jaki będzie bieżący rok, lecz jest pew
nym, że napotkamy w nim krzyż, początko
wo będą to malutkie krzyżyki dnia codzien
nego, które nas niepokoją bardziej niż do
starczają cierpień. Ofiarujmy te krzyże, za
miast je znosić w samotności i wówczas „nasz 
smutek zamieni się w radość” .

O p r . A n n a  W ł a d y k a

Dokończenie ze str. 8
NA PLAC.U ŚW. PIOTRA

.Część udała się do samej bazyliki na 
Mszę św. odprawianą przez kardynała 
Etchegaray - Ojciec Sw. nie odprawiał 
tego dnia Mszy św. publicznie. Jubile
usz Dzieci rozpoczął się nauką śpiewów 
przygotowanych specjalnie na tę oka
zję, głównie po włosku, ale nie tylko. 
Na placu było bowiem około 150 tys.

młodych (wraz z opiekunami) z 30 kra
jów świata. Większość miała na gło
wach białe czapeczki - specjalnie wy
dane na tę okazję, a w rękach bądź 
transparenty, bądź różnokolorowe chu
sty. Tuż przed 1200 na Plac wjechał Oj
ciec Św., tłum ożywił się, zawirował, 
a wcześniej nauczone rymy układały się 
w wyraźny śpiew. Papież usiadł na tro
nie, na wprost dzieci, wyraźnie czuł się 
dobrze wśród takiej publiczności. De
legacje dzieci przywitały Ojca Św., za 
co On serdecznie je  uściskał. Potem, 
już na stojąco, przemówił do zgroma
dzonych dzieci. Mówił „tylko” w czte
rech językach, ale w każdym coś tro
chę innego. Natarczywe okrzyki nie
których, zwłaszcza grup polskich, zmu
szały Jana Pawła II do przerywania 
przemówienia i przekazywania im ge
stów serdeczności lub uśmiechu. Po ce
remonii przywitania się z różnymi oso
bistościami Ojciec Św. wypuścił w po
wietrze 2 białe gołębie.
Po błogosławieństwie Papież wrócił do 
siebie. Jednak plac św. Piotra jeszcze 
długo nie wyludniał się. Młodzi, tak 
jak stali w sektorach, zajęli się posił
kiem. A ci, co wychodzili nucili nowo 
nauczone «jubileuszowe» piosenki.

W ieczne Miasto opuścili najmłod
si, za parę dni nowe grupy piel

grzymów pojawią się w Rzymie, aby 
przejść przez Święte Drzwi i prosić 
Ojca Św. o jubileuszowe błogosławień
stwo. I tak już będzie przez cały 2000 
rok.

TEKST I F O T.: P lO T R  FEDOROW ICZ
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PRZEŻYCIE EKUMENIZMU
ROZMOWA 1 E L Ż B I E T Ą  DRUCKĄ-LUBECKĄ DE SE/OURNET

Barbara Kurta: Zacznę od przypomnie
nia. W latach osiemdziesiątych grupa 
rodziców w Ameryce Południowej, świa
doma zagrożeń jakie niesie współczesna 
cywilizacja, świadoma również faktu ob
niżającej się roli rodziny w społeczeń
stwie, postanowiła się spotkać, żeby za
radzić tej trudnej sytuacji i, żeby chronić 
dzieci przed wpływami współczesnej cy
wilizacji. Pierwsze spotkanie zostało zor
ganizowane przez panie: Mercedes Wil
son z Gwatemali i Christine Vollmer z 
Wenezueli. Odbyło się ono właśnie w 
Ameryce Łacińskiej i wtedy rodzice, któ
rzy przyjechali na to zebranie, zdali so
bie sprawę, że na tym jednym, zebraniu 
nie można skończyć, że mają tyle do omó
wienia i tyle do zrobienia, że trzeba spo
tykać się częściej. W ten sposób utworzo
no fundację pod nazwą World Organiza- 
tion fo r  the Family, w polskim tłumacze
niu - Światowa Organizacja na rzecz 
Rodziny. Fundacja ta stała się kamieniem 
węgielnym dwudziestu kolejnych Kongre
sów, które odbyły się w Ameryce Łaciń
skiej i w Europie. 1 tak pierwsze Kon
gresy odbyły się w Ameryce Łacińskiej w 
latach 1981-85, w 1986 w Paryżu, 1987 
w Madrycie, w 1988 były w Brukseli i 
Wiedniu, potem w 1989 w Zagrzebiu i w 
Rzymie. W 1990 w Brighton, w 1991 w 
Dreźnie, w 1992 w Luksemburgu, w 1994 
w Warszawie i w 1995 w Lucernie. Po
mysłodawcą i organizatorką tego Kongre
su, a także przewodniczącą byłaś właśnie 
ty. Sekundowała ci wiceprzewodnicząca, 
pani Jolanta Mycielska.
We wrześniu 1999 r. Kongres odbył się w 
Moskwie. Skąd wziął się pomysł, żeby 
zorganizować go akurat w stolicy Rosji?

Elżbieta de Sejournet: Pomysł wyszedł 
od Rosjan. Tak się złożyło, że kiedy orga
nizowaliśmy Kongres w Warszawie mie
liśmy bardzo hojnych sponsorów. Mogli
śmy zaprosić więc, aż 500 osób z krajów 
byłego ZSRR, tzn. z Ukrainy, Białorusi, 
samej Rosji, z Litwy. Przyjechało dużo 
ciekawych osób. Przyjechali duchowni, 
przyjechali ludzie zainteresowani wycho
waniem dzieci, sytuacją dziecka, sytuacją 
rodziny. Dla nich konferencje kongresu 
warszawskiego zostały przetłumaczone na 
język rosyjski i wydane w formie pokaź
nej książki przez Bibliotekę Literatur Za
granicznych w Moskwie. Po ukazaniu się 
książki, pani Ekaterina Genieva, dyrektor
ka Biblioteki poprosiła nas o pomoc w 
zorganizowaniu Kongresu Rodziny w 
Moskwie.

B.K.: Światowe mass-media przekazują 
nam bardzo negatywny obraz tego, co się 
dzieje w Federacji Rosyjskiej. Rozkłado
wi imperium towarzyszy rozkład społe
czeństwa i inne niepokojące zjawiska.

E.S.: Może właśnie dlatego należało zgro
madzić ludzi dobrej woli i poszukać re
mediów, żeby przynajmniej na odcinku ro
dziny coś ratować.

B.K.: Przygotowania do Kongresu trwa
ły dwa lata. Czy przygotowanie tego Kon
gresu było trudniejsze, niż tego warszaw
skiego?
E.S.: Nieporównanie trudniejsze.

B.K.: Jakie były przyczyny tych trudno
ści? Wśród wielu innych również finan
sowe?
E.S.: Tak, ogromne! Dość powiedzieć, że 
na miesiąc przed Kongresem nie wiedzia
łam czy się on w ogóle odbędzie. Z po
mocą nam przyszedł Kościół. Pierwsze 
pieniądze dostałyśmy od Papieża. Pamię
tam dobrze audiencję u Ojca Świętego. 
Żegnając się z nami, już przy drzwiach, 
odwrócił się i powiedział: „coraggioi”. To 
słowo, stało się dla mnie jakimś zobowią
zaniem. I przy wszystkich późniejszych, 
ogromnych trudnościach, zawsze przypo
minałam sobie to słowo: coraggio, jako 
zobowiązanie.

B.K.: Dwudziesty Kongres był pierwszym, 
na ziemi prawosławia. Jak przyjął Ko
ściół prawosławny to wydarzenie, które 
bądź co bądź było sponsorowane przez 
katolików, protestantów. Prawosławie jest 
szalenie nieufne w stosunku do katolicy
zmu. Do tej pory nie mogło dojść do spo
tkania między patriarchą W szechrusi 
Ałeksjejem II, a Janem Pawłem II.
E.S.: Tak to prawda, ale trzeba pamiętać 
o tym, że Kościół praw osław ny miał 
straszną historię, i oni się bardzo obawia
ją  prozelityzmu. Pracują w ogromnie cięż
kich warunkach, bo przecież 80 lat bar
dzo brutalnej ateizacji pozostawiło wiel
kie ślady. Ale wydaje mi się, że ten Kon
gres stał się dowodem na to, że ludzie 
dobrej woli po obu stronach, mający wi
zję przyszłości, mogą zasiąść przy tym 
samym stole. Różnice religijne nie muszą 
być różnicami, lecz raczej bogactwem 
doświadczenia, pozwalającym na wymia
nę i otwarcie się. Kongres był dla wszyst
kich przeżyciem prawdziwego ekumeni
zmu, który wspiera, nie zwalcza, respek
tuje, a nie narzuca, łączy, a nie osądza.

B.K.: Byłaś wiceprzewodniczącą Kongre
su moskiewskiego razem z panią Jolantą 
Mycielską. A kto był przewodniczącą? I 
gdzie konkretnie odbył się ten Kongres? 
E.S.: Przewodniczącą była pani Ekateri
na Genieva (na zdjęciu z E. de Sejourent 
- Red.), dyrektorka Biblioteki Literatur 
Obcych, a Kongres odbył się w pomiesz
czeniach tejże biblioteki. Od 9 lat Biblio
teka organizuje w rocznicę śmierci o. 
Aleksandra Mienia (9 IX 1990), konfe

rencje poświęcone jego pracy i naucza
niu. Tematyka rodzinna był bardzo bliska 
sercu tego wielkiego męczennika. Dlate
go zdecydowaliśmy się zorganizować nasz 
XX Międzynarodowy Kongres Rodziny 
we wrześniu 1999 r. i to we wspomnianej 
Bibliotece.

B.K.: Może przytoczysz parę cyfr dotyczą
cych ostatniego Kongresu?.
E.S.: Trwał cztery dni. Od 6 do 9 wrze
śnia, i wzięło w nim udział 500 uczestni
ków. Z samej Rosji i z dalszych regionów 
Federacji około 100 osób. Była też dość 
pokaźna reprezentacja międzynarodowa. 
Około 100 osób z 15 krajów. Również 
grupa młodzieży z Austrii, Belgii, Biało
rusi, Francji, Holandii, Polski i Ukrainy. 
Pierwszy dzień Kongresu odbył się pod 
patronatem moskiewskiego metropolity 
Kiryła i rozpoczął się modlitwą ku czci 
śp. o. Aleksandra Mienia. Następnie od
było się oficjalne otwarcie Kongresu z 
uczestnictwem  reprezentantów  pięciu 
głównych religii kraju: prawosławnej, 
katolickiej, protestanckiej, żydowskiej i 
islamu. Byli również, przedstawiciele rzą
du. Metropolita Kirył przeczytał przesła
nie od patriarchy Aleksieja II, następnie 
Ekscelencja abp Tadeusz Kondrusiewicz 
- przesłanie od Ojca Świętego. W czasie 
obrad przedstawiono sytuację rodziny w 
Rosji, w świecie. Później mówiono o pro
blemach szkolnictwa w Rosji, o wycho
waniu dzieci oraz o współczesnym świe
cie, w którym żyją nasze dzieci i ulegają 
niekoniecznie dobrym wpływom. Drugie
go dnia Kongresu mówiono o urazach 
psychicznych i fizycznych związanych z 
przerwaniem ciąży, o złym traktowaniu 
dzieci, o samobójstwach dzieci i młodzie
ży, które są konsekwencją słabości insty
tucji rodziny, braku solidnej bazy, na któ
rej można się oprzeć. Później omawiano 
również zgubny wpływ zniewolenia przez 
narkotyki i alkohol. Temat ten poruszy! 
ojciec Georgii Tschistiakov. Problem dzie
ci niepełnosprawnych był jednym z tema
tów tego drugiego dnia Kongresu. Oma
wiano również stosowanie nowych tech
nologii, inżynierii genetycznej i tego 
wszystkiego, co właściwie jest bardzo nie
bezpieczne , albow iem  je s t ^  71
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wkraczaniem w tę dziedzinę, która 
może prowadzić do ogromnych nadużyć. 
Omawiano również pewne konflikty, np. 
między wyborem: dziecko, a dobrobyt 
materialny i wygoda w życiu.
Trzeci dzień Kongresu poświęcony był 
przede wszystkim grupowym zajęciom 
tem atycznym. Dwanas'cie odrębnych, 
trzygodzinnych sesji miało na celu zapo
znanie się z sytuacją w kontekście krajo
wym i podejście do nich z nabytym do
świadczeniem prelekcji dwu pierwszych 
dni. Delegacje różnych regionów przed
stawiały ich specyficzne problemy, stara
jąc się przez wymianę i dyskusje zdefi
niować różne drogi rozwiązań na własnym 
terenie. Wśród tematów sesji roboczych 
mówiono m.in. o dzieciach ulicy, o siero
cińcach, wyzwaniach dla młodzieży w 
obliczu nowego tysiąclecia. Mówiono 
również o konflikcie pokoleń, o starości,
0 samotności,...

B.K.: Przeglądając listę współorganiza
torów dostrzegam nazwisko Anthony ’ego 
de Meeus.
E.S.: Bardzo nam był pomocny, jego zna
jomość kraju, ludzi, była niesłychanie 
przydatna. Jak wiesz jest on założycielem
1 głównym redaktorem „Cahiers du Sa- 
mizdat”.

B.K.: Tak oczywiście, wiem o tym dosko
nale. Potem jeszcze pani Irina Illovaiska 
redaktor naczelny „Myśli Rosyjskiej” i 
Radia „Blagovest”. Tez bardzo znana 
osoba.

E.S.: Irina Alberti była też prelegentem. 
Kongres ten sprowadził wiele znanych 
osobistości.

B.K.: Jak oceniasz ten Kongres? Był 
przydatny? Jak to oceniasz w tej sytuacji, 
która w tej chwili panuje w Rosji? W 
warunkach wojny z Czeczenią i niepew
ności politycznej.
E.S.: Tak, to prawda, ale mnie się wyda
je, że ważne jest, iż do stolicy Federacji 
zjechało około 30 specjalistów z dziedzin 
powiązanych z problematyką rodzinną. 
Rosjanie i obcokrajowcy, specjaliści od 
spraw rodziny, mogli połączyć swoją wie
dzę i doświadczenie w dziedzinie, która 
dotyczy nas wszystkich, bez względu na 
zaplecze kulturalne, wykształcenie, pocho
dzenie, czy pozycję społeczną. I obojęt
ne, że kontekst lokalny jest inny, ważne 
jest to, co jest niezmienne, obojętnie pod 
jaką szerokością geograficzną. A nie
zmienna jest rodzina i jej znaczenie w 
państwie. Trudno dzisiaj powiedzieć z całą 
pewnością, co ten Kongres przyniesie, ale 
można na pewno przyjąć, że jest jakaś 
iskierka nadziei, która może przyciągnie 
ludzi dobrej woli, ludzi chcących działać. 
I chociażby dla tej nadziei, warto było ten 
Kongres zorganizować.

B.K.: Dziękuję Ci za rozmowę.

R o z m a w i a ł a  B a r b a r a  K u r t a

O F IA R Y  NA TY D ZIEŃ  
M IŁ O S IE R D Z IA

Siostry Serafitki -1.000 F
Pan Stanisław Plewa -1.000 F
Pani Irena Bada - 300 F
Pan Adam Osika - 200 F
Ks. Bolesław Krachulec OMI

- Bethune -1.050 F
Pani Emilia Tuszyński - 200 F
Pan Jan Śliwa - 500 F
Pani Bronisława Bednarz - 300 F
Pan B. Lewandowski - 300 F

OFIARODAWCOM 
SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ” 
Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: 

Mission Catholique Polonaise,
263 bis, rue St Honore, 75001 Paris, 

wpłacając na: C C P 1268-75 N PARIS 
lub czekiem zaznaczając:
„Na Tydzień Miłosierdzia”.

P R Z Y J A C I E L E  
GŁOSU  KATOLICKIEGO

Pani Helena Baran 400 F
Pan Henryk Gasperowicz 500 F
Pan Emilien Guzik 400 F
Pan Joseph Jabłoński 400 F
Pan Paul Łuczak 400 F
Pani Anna Mokrzan 400 F
Pan Paweł Porembski 500 F

Wszystkim Dobroczyńcom, 
którzy wspierają „prenumeratą przyjaciół” 

Głos Katolicki 
składamy serdeczne podziękowania. (Red.)
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HONOROWY OBYWATEL POLIC I REPATRIANCI

Co do tego, radni Miasta i Gminy Po
lice byli zgodni; pierwszy w powo

jennej historii Polic tytuł honorowego oby
watela swojego miasta przyznali Ryszar

dowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Pre
zydentowi RP na Uchodźstwie, „w uzna
niu jego zasług w walce o suwerenną i 
niepodległą Rzeczypospolitą” . Los tak 
chciał, że R. Kaczorowski, (ur. w 1919 r. 
w Białymstoku, a w 1940 skazany na 
śmierć przez NKWD), został zaprzysię
żony na Prezydenta RP na Uchodźstwie 
w tym samym dniu, w którym prezyden
tem został Jaruzelski... Potem Kaczorow
ski przekazał insygnia włazy prezydento
wi III RP Lechowi Wałęsie, kończąc po
wojenny etap walki Polonii o wolną Pol
skę. Pozostał jednak nadal jedną z najbar

dziej znanych osobistości polonijnych, 
choć może już legalnie jeździć do kraju i 
korzysta z tego, jak ostatnio w połowie 
grudnia 1999 r., kiedy przebywał z trzy

dniową wizytą w Szczecinie, na 
zaproszenie Zachodniopomor
sk iego  O ddziału  
„W spólnoty Polskiej” .
Był w Szczecinie i w 
Policach z m ałżonką 
K aroliną, w tow arzy
stwie prezesa „Wspólno
ty Polskiej” prof. An
drzeja Stelmachowskie
go; spotkał się z miesz
kańcami Szczecina w 
auli Akadem ii R olni

czej, a w niedzielę uczestniczył w 
uroczystej Mszy św. w Bazylice 
Archikatedralnej.

Sobotnie popołudnie Gość spę- 
ł w śród
repatriantów z Kazachstanu i innych 

byłych republik ZSRR, zaproszonych na 
wigilię w Zamku Książąt Pomorskich. 
Dzieląc się z przybyłymi opłatkiem, R. 
Kaczorowski przypomniał, że w bole
snych gomułkowskich czasach do kraju 
powróciło jednak ponad 300.000 Polaków 
z terenów ZSRR, a teraz tylko w Kazach
stanie, najczęściej w ciężkich warunkach,

czeka na możliwość przesiedlenia się do 
Polski co najmniej 50.000 osób z polskich 
rodzin. Na P om oru  Zachodnim osiedli
ło-się już z tego ponad 100 rodzin, wła
śnie w gminach Police, Goleniów, Szcze
cin i w innych. Są nareszcie w domu, 
wśród swoich, z którymi - ze łzami - dzie
lili się opłatkiem. Dziękowali za to Bogu,

Historii, ludziom dobrej woli, władzom 
polskim, Prezydentowi RP na Uchodź
stwie...

T e k s t  / z d j ę c i a :  W i e s ł a w  S e i d l e r

Na zdjęciach: 1. Prezydent R. Kaczorowski z mał
żonką i ks. abp Z. Kam iński przy w igilijnym  sto
le. 2. O płatek ws'ród p rzyjaciół w Ojczyźnie.
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UROCZYSTOŚĆ W... MOSKWIE
grudnia ub. r. jadąc „Polonezem” do Moskwy usłysza

łem od współtowarzysza podróży, 26-łetniego Rosjanina, 
który wracał z Polski do rodzinnego... Dzierżyńska, z kupionym 
urządzeniem do kapslowania butelek (chce otworzyć własny inte
res), że inspiratorem ostatnich zamachów bombowych w jego kra
ju, które zniszczyły całkowicie dwa budynki mieszkalne i pogrze
bały pod nimi 150 niewinnych ludzi był... ówczesny premier Rosji, 
a obecnie pełniący obowiązki prezydenta - Włodzimierz Putin. Pro
wokacja miała dać pretekst do zmasowanego uderzenia armii rosyj
skiej na Czeczenię.

t  ^  grudnia uczestniczyłem w poświęceniu moskiewskiej ka- 
I  Mś tedry Niepokalanego Poczęcia NMP przy Małej Gruzińskiej 
27. Będzie ona teraz siedzibą administratora apostolskiego dla ka
tolików obrządku łacińskiego europejskiej części Rosji - abp. Tade
usza Kondrusiewicza, który sprawuje tę funkcję od 21 kwietnia 1991 
roku. Katedra, którą święcił specjalnie na tą okazję przybyły waty
kański sekretarza stanu, kard. Angelo Sodano, mieści się naprzeciw 
budynku, gdzie mieszkał niegdyś znany pieśniarz, bard, Vladimir 
Wysocki, mąż Mariny Vlady.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyli także kard. Franciszek Ma
charski - metropolita Krakowa, kard. Jerzy Sterczyński z Berlina, 
kard. Adam Majda z Detroit, abp T. Kondrusiewicz z Moskwy, 30 
biskupów i ponad 130 księży z Rosji, Polski, Białorusi, Ukrainy, 
Litwy, Niemiec, Mołdawii, Bułgarii, Francji, Wioch, Kazachstanu, 
Słowacji, Czech i Stanów Zjednoczonych. Obecny był również 
ambasador RP w Rosji Andrzej Załucki oraz prezeska Kongresu 
Polaków w Rosji, Halina Romanow. Kościół po raz pierwszy w 
swej historii gościł ponad 3 tys. wiernych.
Podczas Mszy św. kard. Sodano dokonał aktu konsekracji i poświę
cenia świątyni, a następnie namaścił myronem ołtarz. Ściany nato
miast namaścili przedstawiciele dwunastu biskupich konferencji z 
różnych stron świata. Jednym z niezapomnianych i jednocześnie 
szalenie barwnych momentów Mszy św. była procesja z darami ofiar
nymi. Dyrektor firmy Energopol, ofiarodawcy ciemnozielonego, 
marmurowego ołtarza, wieży i frontowych dębowych drzwi, przy
niósł kwiaty, kielich i ornat, słowacka wspólnota - maryjny ornat, a 
jej dyplomaci - księgi liturgiczne w języku angielskim, wspólnota 
afrykańska - owoce południowe, wspólnota francuska - półtorame
trowej wysokości statuę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, wspól
nota hiszpańska - wazę i kwiaty na ołtarz Matki Boskiej Fatimskiej; 
niemiecka - kielich, koreańska - kobierzec, ormiańska - chleb i wino,

dyrektor PLL LOT, które ufundowały ambonę, przyniósł kwiaty. 
Było jeszcze wiele darów ofiarowanych w czasie samej Mszy św. i 
po jej zakończeniu, jednakże najważniejszym i najwspanialszym była 
sama odprawiona tu właśnie Msza św.,-o której - jeszcze 10 lat temu 
- nie można było naw£t marzyć.

Gdy odczytywano przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, 
wszyscy wstali. Przedstawiciele Kościoła prawosławnego, pro
testanckiego i zwierzchnik Kościoła baptystów wygłosili krótkie

przemówienia w duchu nadziei na zjednoczenie chrześcijan 
różnych wyznań. Przedstawiciel rosyjskiej prawosławnej cer
kwi, Ilajron Alfejew, w imieniu Aleksieja II, powiedział: „My 
wszyscy, chrześcijanie Rosji, jesteśmy świadkami przedziw
nego procesu, którego nie można nazwać inaczej jak cud: 
odtworzenie chrześcijaństwa po dziesiątkach ciężkich lat prze
śladowań. Nauczyciel łacińskiego Kościoła, Tertulian, mówił 
że «krew męczenników jest nasieniem chrześcijaństwa» i otóż 
właśnie na bohaterstwie tych męczenników powstaje dzisiaj 
Kościół. Podczas poświęcenia kościoła relikwie męczenni
ków zamurowuje się w ołtarzu, by na nich dokonywała się 
bezkrwawa Ofiara - Święta Eucharystia”.
Witając przedstawiciela Watykanu, abp Tadeusz Kondrusie
wicz, podziękował kard. Angelo Sodano za akt poświęcenia 
nuncjuszowi apostolskiemu - Słowakowi, abp. Bukowskie
mu, biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, merowi Moskwy, Łuż- 
kowowi za zrozumienie katolickich problemów, patriarsze Mo
skwy i całej Rosji, Aleksiejowi II, za poparcie starań o zwrot 
kościoła, proboszczowi kościoła od lata 1991, salezjaninowi 
ks. Józefowi Zaniewskiemu, prał. Andrzejowi Steckiewiczo- 
wi i pani Julii Ponomariew, która od roku 1992 zajmuje się 
sprawami administracyjnymi i redakcją dokumentów. Har
tem ducha i zaangażowaniem w dzieło odbudowy wykazał 
się wikariusz, o. Kazimierz Szydełko. „Był to znak solidar
ności i powszechności naszego Kościoła” - powiedział abp 
Kondrusiewicz.
„Polacy są nierozerwalnie związani z historią powstałego z 
ruin kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie. Są 
przecież wśród nas jeszcze ci, którzy modlili się tutaj przed 
jego zamknięciem. Możemy zrozumieć, co dzieje się w ich 
duszach. Obecnie służy on wiernym różnych narodowości”. 
Budowę świątyni w stylu nowogotyckim wg projektu arch. 
Tomasza Bogdanowicza-Dworzeckiego rozpoczęto w roku 
1899 i już 21 grudnia 1911 roku, dzięki hojności moskiew
skich Polaków, którzy na ten cel wyasygnowali ówczesne 300 
tys. rubli, odbyła się ceremonia poświęcenia. Kościół działał 
aż do czerwca 1935 r., mimo szalejącego wówczas ateizmu. 
Jednak parafianie byli represjonowani, aresztowani i zsyłani. 
W roku 1956 w czasie pożaru zawaliła się wieża, a kościół 
zamieniono na hotel robotniczy, dobudowując wewnątrz 4 
stropy, a następnie w magazyn budowlany. W roku 1989 sto
warzyszenie kulturalne „Dom Polski”, skupiające moskiew
skich Polaków, zaczęło zabiegać u władz miasta o oddanie 
zdewastowanego budynku kościelnego jego prawowitym wła
ścicielom, tzn. Kościołowi rzymskokatolickiemu, czego na
stępstwem było powstanie w styczniu 1990 roku polskiej ka
tolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP.
Pierwszy raz po 60-letniej przerwie, kiedy to wojujący ate- 
izm wygnał Boga, obecny biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej, Tadeusz Pikus, w dzień święta Niepokalanego 
Poczęcia NMP, 8 grudnia 1990 roku, odprawił Mszę św. na 
schodach kościoła, w której uczestniczyło około 100 osób. 
Następna Msza św. została odprawiona w dniu Święta Naro
dowego i Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, -^ ^ 7 1
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>j 4 4  3 maja 1991 roku. W lecie tegoż roku proboszczem parafii

mianowany został salezjanin, o. Józef Zaniewski, a od 7 czerwca 
ę tegoż roku, zaczęto w kościele odprawiać cotygodniowe Msze św.

W pierwszy dzień Nowenny do Niep. Poczęcia NMP, 29 listopada 
1991 r. zaczęły tu swą posługę siostry salezjanki, rozpoczęła się 

a katechizacja młodzieży i dorosłych. W tej działalności, a zwłaszcza
w pomocy chorym, największą rolę odegrała w tym czasie, już nie
żyjąca, śp. s. Maria Szwejcer z kongregacji Serca Jezusa.
W tym samym roku abp Kondrusiewicz wydał dekret o odrodzeniu 

,t parafii. Statut ten zarejestrowano oficjalnie 31 maja. Jednak władze
i miejskie ociągały się z oddaniem świątyni. Poszczególne piętra bu

dynku przekazywano niechętnie. W końcu, po Mszy św. w niedzielę 
ę 6 czerwca 1992 r. wierni zaczęli wynosić na zewnątrz ciężki sprzęt

(własność dotychczasowego użytkownika kościoła). Dyrektor fir- 
,} my zawiadomił milicję. Doszło do starcia, byli ranni. Okazało się

to jednak pierwszym krokiem na drodze do odzyskania kościoła, 
p Potrzeba było jednak jeszcze prawie siedmiu lat na dokończenie

tego dzieła. Do rekonstrukcji kościoła przystąpiły polskie firmy bu- 
i  dowlane, PKZ, Budimex, Energpol z Tarnobrzega i Mostostal ze
ą Stalowej Woli. Przez ostatnie półtora roku pieczę nad nimi sprawo

wał ks. prof. Andrzej Steckiewicz, wykładowca w Seminarium Du- 
h chownym w Sankt Petersburgu. Z każdego rozebranego piętra wy

wieziono 100 ciężarówek gruzu. Projekt wnętrza świątyni wykonał 
i. bezpłatnie prof. Jan Tejchman z Torunia. Wstawiono witraże, pra-
u wie wszystkie wykonane przez białoruską firmę z Grodna. W absy-

- dzie, w głębi ołtarza, zawieszono postać Chrystusa na 9-metrowej 
0 wysokości Drzewie Życia. Figura rozpiętego Chrystusa ma 3 m sze-
ił rokości. W ostatnią noc przed uroczystością konsekracyjną zainsta-
i. lowano sprowadzone z USA organy ufundowane przez amerykań-
i. ł  ską organizację „Pomoc Kościołom w Rosji”. Biskup tarnowski, 
ił Wiktor Skworc ofiarował 5 dzwonów wykonanych w znanej fabry-
4  ce Felczyńskich w Przemyślu. Największy z dzwonów waży 900 kg
i- i nosi nazwę Matka Boska Fatimska, opiekunka Rosji. Oprócz dzwo-

nów biskup Skworc ofiarował parafii system akustyczny i 100 or- 
e natów dla księży.
i- W poniedziałek, 13 grudnia kardynał Sodano poświęcił moskiewski
i- „college” teologii katolickiej imienia świętego Tomasza z Akwinu,

gdzie spotkał się z profesorami, wykładowcami i współpracownika
mi projektowanego wydania rosyjskiej Katolickiej Encyklopedii. 
Na zakończenie pobytu w Moskwie, w czasie konferencji prasowej, 

ji Kardynał powiedział, że pierwszy raz był w Moskwie w październi-
o ku 1989 r., kiedy przywiózł Michaiłowi Gorbaczowowi osobiste
ia orędzie od Ojca Świętego, a w ciągu ostatnich 10 latach spotykał się
3 . w stolicy Rosji z innymi politykami, a w ramach dialogu z Rosyjską
). Prawosławną Cerkwią, również z Patriarchą Wszechrusi, Aleksie-
71 jem II.

A d a m  M a r c o n i

GDAŃSCY STOCZNIOWCY 
W CONCARNEAU

/uż ponad dwa miesiące pracu-ją polscy robotnicy w stocz
ni Piriou w Concarneau w Bretanii.

Polskie stocznie cierpią na brak zamówień, zaś stoczniom w 
Breście, Saint Nazaire czy Lorient brak siły fachowej. Stąd 
pomysł Marka Sandrewicza współpracy z Francją. Pan Ma
rek jest szefem małej prywatnej stoczni remontowej, po
wstałej - jak szereg innych, po upadku Stoczni Gdańskiej. 
Do Concarneau przyjechał samochodem „4x4”, by uloko
wać tu swoich pracowników. Są bardzo zadowoleni z tej 
pracy, która pozwala im zarobić 2-3 razy tyle co w Gdyni. 
Kontrakty są wprawdzie tymczasowe, trzymiesięczne, ale 
liczą na podobne w innych stoczniach we Francji lub gdzie 
indziej w Europie. Zdaniem polskich robotników, życie w 
Gdyni jest trudne. „Aby związać koniec z końcem trzeba 
pracować po 12 godzin dziennie, 6 a nawet 7 dni w tygo
dniu. Firmy nie mają prawa zatrudniać ludzi ponad 42 go
dziny tygodniowo, dlatego prawie każdy z nas ma dodatko
wą pracę”.
Szefem polskiej, 18-osobowej ekipy w Concarneau jest 38- 
letni inżynier Artur Mastkiewicz, kóry przyjechał do Breta
nii z żoną Urszulą i Maćkiem, ich 6-letnim synem.
Polscy fachowcy to spawacze i blacharze w wieku od 25 do 
50 lat. Zdołali już zdobyć uznanie w oczach francuskich 
kolegów. Cenią ich tu za fachowość, pracowitość, dokład
ność i dyspozycyjność. Pan Artur robi wszystko, aby dobrze 
wywiązać się z roli szefa. Nie jest to wcale łatwe ze względu 
na trudności językowe. Ma on j uż pewne doświadczenie mię
dzynarodowe, pracował ongiś na dużej budowie w Chinach. 
Woli jednak Europę, która jego zdaniem opóźnia wejście 
Polski w sruktury UE, uniemożliwiając ściślejszą współpa- 
cę handlową i inwestycyjną. Niech mu też nikt nie stara się 
powiedzieć, że Polacy zabierają pracę Francuzom. „Tylko 
700 Polaków pracuje we Francji, podczas gdy 1700 Francu
zów ma kontrakty w Polsce”. Państwu Mastkiewiczom bar
dzo się Bretania podoba i to nie tylko ze względu na krajo
braz. Odpowiada im tutejszy klimat, znacznie bardziej ła
godny od gdańskiego, gdzie temperatury często spadają do - 
30°C. Artur Mastkiewicz chciałby na dłużej pozostać w Bre
tanii, chociaż zdaje sobie sprawę, że życie tu jest drogie i z 
francuskim ma sporo kłopotów. Jedno jest jednak pewne, 
następne wakacje spędzi z rodziną na Bretońskim wybrzeżu'

F r a n c i s z e k  Ć w i k

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁIMOGES
każdą pierwszą nie

dzielę miesiąca Polacy z Limoges i 
okolic mają okazję uczestniczyć w Mszy 
św. w języku polskim, odprawianej 
przez drogich nam kapłanów: Krzysz
tofa Szymeckiego i Władysława Zają
ca, w sali spotkań Zgromadzenia Oj
ców Franciszkanów przy ulicy Char
les Gide w Limoges, w pobliżu monu
mentalnej katedry Saint Etienne.
2 stycznia odbyła się com iesięczna 
Msza św. polska, połączona ze spotka
niem opłatkowym. Udekorowana na tę 
szczególną okoliczność sala - szopka 
betlejemska oraz obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej - przypomniały nam 
o świętach Bożego Narodzenia spędzanych 
w Polsce.
Msza św. rozpoczęła się o godz. 1530 - 
śpiewaliśmy, przy akompaniamencie or

ganów elektronicznych (Agnieszka) i 
skrzypiec (Basia), ulubione przez wszyst
kich kolędy. Wśród nich znalazła się tro
chę zapomniana, lecz w Limoges od kil

ku lat śpiewana, śliczna kolęda „Nie było 
miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej 
gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni, 
ubóstwie i chłodzie...”.

W uroczystym nastroju modliliśmy się 
też i za tych rodaków, którzy nic mo
gli przybyć z powodu choroby lub ze 
względu na szkody spowodowane nie
dawnym ogromnym huraganem (cią
gle jeszcze; pozbawieni są prądu i cie
pła).
Na zakończenie Mszy św. duchowni 
pobłogosławili naszą małą Polonię na 
ten nowy rok 2000. Jednocześnie ży
czyliśmy ojcu Krzysztofowi Szymec- 
kiemu - niestrudzonemu polskiemu 
kapłanowi, który w tym roku będzie 
obchodził 89 urodziny i 54 rocznicę 
święceń kapłańskich, aby Bóg obda
rzył go zdrowiem, by mógł nadal kon
tynuować swoją posługę. Po Mszy św. 

łamaliśmy się poświęconym opłatkiem i 
częstowali smacznymi, polskimi wypieka
mi. Przeżyliśmy wspaniałe chwile.

U c z e s t n i k
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UWAGA/ EKSPRESOWA U N IA  WAKACYJNA 
PARYŻ  -  WROCŁAW  -  KRAKÓW

-  STALOWA WOLA

uneRcems
INTERN ATIO NAL FRANCE

Z PARYŻA - SENS - TROYES - NANCY - METZ ■ LILLE 

DO 38 MIAST W POLSCE
BIAŁYSTOK JĘDRZEJÓW ŁÓDŹ SANDOMIERZ
BYDGOSZCZ KATOWICE LUBLIN STALOWA WOLA
CZĘSTOCHOWA KIELCE MIELEC TARNOBRZEG
GDAŃSK KOLBUSZOWA OPOLE WARSZAWA
GLIWICE KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW...
GRUDZIĄDZ ŁAŃCUT PRZEMYŚL ZIELONA GÓRA...
JAROSŁAW LEGNICA RZESZÓW

W S Z E L K IE  I N F O R M A C J E :

INTERCARS INTERNATIONAL 
139-bis, RUE DE VAUGIRARD, 75015 PARIS, 

M FALGUIERE - L12

Teł: 01 42 19 99 35 lub 01 42 19 99 36
IN ST Y T U T  „FRANCE-EUROPE CONNEXION"

K URSY -1. F R A N C U SK IE G O  
5, rue Sthrau , 75013 Paris  

Z A PISY  przez CAŁY R O K  - T E L ./FA X  01 44 24 05 66

USŁUGI FRYZJERSKIE;
* strzyżenie, farbow anie, trw ała, m odelow anie. 
TEL. 01 43 49 74 27; 06 85 38 11 74 - A gnieszka.

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA POLSKA
Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE 

do
BIAŁYSTOK * ŁÓDŹ® RZESZÓW 0
ELBLĄG * LUBLIN SŁUPSK
GDAŃSK MALBORK ’ SZCZECIN
GDYNIA OPOLE 0 TARNÓW 5
GLIWICE® PIOTRKÓW TCZEW *
JAROSŁAW * TRYB. WARSZAWA 0
KALISZ POZNAŃ 5 WROCŁAW 0
KATOWICE 0 PRZEMYŚL * ZAMBRÓW *
KONIN 0 PRZEWORSK * ZAMOŚĆ
KOSZALIN PUŁAWY ZIELONA GÓRA ®
KRAKÓW e RADOM * Połączenia z Warszawy

Krakowa i Gdańska
- W Y JA ZD  C O D Z IE N N IE  O P R Ó C Z  PO N IED ZIA ŁK U

FRANCJA UKRAINA
Z PARYŻA - LILLE

do
L'VIV- RIVNE - GYTOMYR - KYIV 

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)

PARIS 75010
Tel. 0142809560  
93,ruedeMaubeuge 
(Metro Gare du Nord) 
Fax: 0142809559

LILLE 59800
Tel. 03 28 36 53 53 

7, place Saint Hubert 
Fax 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420
Tel. 0 3 2 1 2 0 2 2 7 5  

147, Av. de la Republlque 
Far. 03 21 496840

Site internet: www.voyages-baudart.fr

Ets PKS Stalowa Wola

St. Etienne

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Komfort
C zęstochow a

Yoyages Maisonneuve
Lublin

W rocław

M a r c i n  K o p i s t o

L y o n

S t . E t i e n n e  

A y i g n o n

04 72 60 97 68 
06 88 08 28 59 
04 72 38 22 16 
04 77 93 10 07 
04 90 62 57 17

K atow ice

A g e n c i e :
( a g e n c e

D i j o n

N a n c y

m a i s o n n e u v e ) 

03 80 47 00 85 
03 83 49 09 22

CENY PREFERENCYJNE DLA GRUP

A N T I Q U I T E S  d u  P O N T  N E U F
M E B L E , O B R A Z Y , D A W N E  D Z I E Ł A  S Z T U K I , IT P .

ek spertyza-w ycena k upno-sprzedaż
poszukujemy także obrazów malarzy polskich 

i z Europy Wschodniej, 
jak również dokumentów historycznych o tematyce polskiej. 

Możliwość dojazdu na terenie całej Francji
18, rue du Roule - Paryż - tel/fax 01 42 21 03 26

(m etro: Pont Neuf, L ouvre, C hatelet)

PODRÓŻE PO  POLSKI-.
* E X P R E S S -B U S  - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z 
FRANCJI, BELGII, LUKSEMBURGA D.O POLSKI CENTRALNEJ 
I POŁUDNIOWEJ - T E L . 0 6  80 18 94 31; 01 4 8  02  41 25.
* IZ A B E L L  - REGULA*RNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. T. 01 41  71  12 79; 06  11 86  01 76.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU; 12 STYCZNIA 2 0 0 0  R.

*  /ACKY *
PO ŚREDN ICTW O  W PR ZE W O Z IE OSÓ B, TOW ARÓW , PRZEPROW ADZKI

NA TER EN IE  CA ŁEJ P O L S K I I F R A N C JI

Tel./fax Ol 4 8  22 4 5  26: tei 0 6  62  75 5 0  0 6 .

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław  B ocianow ski, dr Praw a M iędzynarodow ego, Ekspert 
Sądow y- T łum acz Przysięgły - 105-bis, bd de G renelle, 75015  
PARIS, tel/fax 01 43 06 00 70 lub kom órkow y 06 17 98 60 20. 
O feruję pom oc w odzyskiw aniu utraconych w łasności w Polsce.

USŁUGI STOMATOLOGICZNE
przez dentystkę mówiącą po polsku 
GABINET W CENTRUM PARYŻA 
tel. 01 42 33 30 58: 06 07 95 51 83.

FIRMA SZUKA:
* W Y K W ALIFIK O W AN YCH  E L E K T R Y K Ó W  
z uregulow anym  pobytem  we Francji. T E L . 01 30 32 69 26.
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SPECJALNA
TEL: 01 40 20 00 80

\ s e r v i c e M  ZNIZKA!!!
już od 350 F (dzieci) AR; już od 680 F (dorośli) AR

Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 
250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA ROCZNY BILET 

BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING
AUTOKAREM DO 22 MIAST W POLSCE

Białystok, Jędrzejów,
Bydgoszcz, Katowice,
Częstochowa, Kielce, 
Gdańsk, Kraków,
Gdynia, Opatów,
Gliwice, Opole,

Poznań, Tarnów,
Rzeszów, Toruń,
Sandomierz, Warszawa,
Sopot, Wrocław.
Stalowa Wola,
Tarnobrzeg,

SAMOLOTY do Polski i innych krajów 
Wyjazdy w Alpy: Week-Endy i pobyty 7-14 dniowe

TRANSPORT TOWAROW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE 
252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001PARIS
M° CONCORDE Otwarte 7 dni w tygodniu

RESTAURAC/A POLSKA
Serdecznie zapraszam y 

do klim atyzow anej, X V II-w iecznej krypty 
polskiego kos'cioła - 

263 bis, rue Sl Honore w Paryżu 
(I. 01 42 60 43 33) m Concorde, Madetaine 

- na dania znakom itej staropolskiej kuchni. 
Zapew niam y szybką obsługę i m ilą atm osferę. 

O rganizujem y okolicznościow e przyjęcia. 
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12:00 - 15:00 i 19:00 - 22:00  

w niedzielę: 12:00 - 23:00

ECOLE„NAZARETH”
STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W SZYSTKIE P O ZIO M Y - 9 L A T  D O ŚW IAD C ZEN IA  W PARYŻU  
Zajęcia poranne i w ieczorne - w różnych dzielnicach Paryża, 

dośw iadczona kadra francusko-polskich profesorów. 
Zapew niam y solidne nauczanie języ k a  m ów ionego i pisanego.

Przygotow ujem y do egzam inu państw ow ego DALF. 
Udzielam y pom ocy adm inistracyjnej i społecznej studentom . 
M ałe grupy - atrakcyjne ceny. N ow e grupy od 10 stycznia  

Sobotni kurs intensyw ny, kursy popołudniow e.
ZAPISY I IN FO R M A C JE : 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33.

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

C O P E R N IC  C O P E R N IC
6, rue  des Im m eubles Industriels 116, B id V ivier M erle
75011 Paris (M° N ation) 69003 Lyon
teł. 01 40  09 03 43 tel. 04  72 60 04 56

N O W O Ś Ć  ! ! !
SPRZEDAŻ: GRANDES M ARQUES  

TV, HIFI i art. gospodarstwa domowego  
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach 

REG ULARNE - LICENCJO NO W ANE LINIE  
W Y .IA ZD Y  K A Ż D E G O  D N IA  - O P R Ó C Z  P O N IE D Z IA Ł K Ó W  

K O M FO RTO W YM  AUTO K A REM  Z PILOTEM
FRANCJA: PARIS przez Lens, Billy-M ontigny, Lille

LYON - Le C reusot, M ulhouse, Strasbourg, Besancon 
POLSKA: Poznań, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław,

Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, 
Rzeszów, Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., 
Radom, Puławy, Lublin, Zamość, Szczecin, 
Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji)
Odbiory paczek z domu klienta w Paryżu i okolicach.

Tel. 01 40 09 03 43
Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

GABINET DENTYSTYCZNY
Chirurg dentysta (m ów iący po polsku) -  tel. 01 46 47 47 00 (Paris XVI)

SPEC/ALISTA -  GINEKOLOG -  POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

1, rue Duvergier, 75019 Paris, M° Crimee 
tel. 01 40 34 89 78 lub 06 07 59 51 79

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sądow y -  T łum acz P rzysięgły przy Sądzie A pelacyjnym  w W ersalu 
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay-M alabry 

lub
4, villa Juge, 75015 Paris (M° Dupleix) 

tel. 01 46 60 45 51 lub tel/fax 01 46 60 14 64 (e-m ail: w akocz@ aol.com ). 
Form alności praw no-adm inistracyjne, notarialne, asystow anie w sądach i 

urzędach, redagow anie aktów, podań, pism , tłum aczenia urzędowe.

G W S
W ydaw ca : Polska M isja K atolicka we Francji 
Adres Redakcji:
263-bis, rue St H onore - 75001 PARIS  
tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31

1/ A T O I  I C K I  fa x 0 1  55 35 32  2 9 ; CCP 12 777 08 U PARIS 
■ http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@ club-internet.fr
Dv rektor publikacji: Ks. R ektor Stanisław  Jeż. R edaktor : Paweł Osikow ski;
Zespół: hr. W ładysław  Szynakiew icz, s. A ngela J. Piętak Sł. NSJ, ks. Tadeusz 
Domżał.
Opracowanie ęraficm e:  Stanisław  W ójcikowski.
Redakcja nie zw raca m ateriałów  nie zam ów ionych i zastrzega sobie praw o dokony
wania skrótów. R edakcja nie odpow iada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des G ros-G res - 92700 Colom bes; tel. 01 47 82 32 32.

Warunki prenum eraty: 
pół roku - 170 FF, rok - 325 FF; CC P 12 777 08 U Paris 
pół roku - 1240 FB, rok - 2220 FB; - ks. B ronisław  D ejneka - 
Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CC P 000-1637856-11 
pół roku - 59 DM , rok - 108 DM  - C om m erzbank Hannover:
BLZ 250 400 66 G łos K atolicki, Konto N r 791177900

Francja:
Belgia:

Niemcy:
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KUPON PRENUMERATY
□  PIERWSZA PRENUM ERATA/ABONNEM ENT/

Głos Katolicki - Voix Catholiąue 
263-bis, rue Saint Honore - 75001 PARIS

□  Odnowienie abonamentu (renouvellement)

□  Rok 325 FF
□  Pól roku 170 FF
□  Przyjaciele G.K. 400 FF

N azw isko:........................
Im ię:...................................
A dres:................................

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

Tel.:
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24 stycznia: św. Franciszka Salezego - Dzień Środków Społecznego Przekazu

MEDI A 2 0 0 0
T 'iR r '

zapraszamy na strony internetowe Głosu Katolickiego:

http://perso.club-internet.fr/vkqt , 
www.mission.catholique.pologne.neyglos
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