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LITURGIA SŁOWA

IX NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK 6
PIERWSZE CZYTANIE

P w t5 ,12-15
Czytanie 

z Księgi Powtórzonego Prawa 
To mówi Pan: „Będziesz uważał na sza
bat, aby go święcić, jak ci nakazał twój 
Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował i 
wykonywał wszelką twą pracę, lecz w 
siódmym dniu jest szabat twego Pana 
Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej 
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja cór
ka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani 
twój wół, ani twój osioł, ani żadne two
je zwierzę, ani obcy, który przebywa w 
twoich bramach; aby wypoczął twój słu
ga i twoja służąca, jak i ty. Pamiętaj, że 
byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i 
wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg 
ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, 
przeto ci nakazał twój Pan Bóg strzec 
szabatu”.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4,6-11 

Czytanie z Drugiego listu 
św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by 
zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych ser
cach, by olśnić nas jasnością poznania chwa
ły Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowuje
my zaś ten skarb w naczyniach glinianych, 
aby z Boga była owa przeogromna moc, a 
nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz 
nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w nie
dostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prze
śladowania, lecz nie czujemy się osamotnie
ni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. 
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w na
szym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wyda
wani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie 
Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertel
nym ciele.

EWANGELIA
Mk 2,23-28 

Słowa Ewangelii 
według świętego Marka 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w 
szabat wśród zbóż, uczniowie Jego za
częli po drodze zrywać kłosy. Na to fa
ryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, cze
mu oni robią w szabat to, czego nie wol
no?” On im odpowiedział: „Czy nigdy 
nie czytaliście, co uczynił Dawid, kie
dy znalazł się w potrzebie, i był głodny 
on i jego towarzysze? Jak wszedł do 
domu Bożego za Abiatara, najwyższe
go kapłana, i jadł chleby pokładne, które 
tylko kapłanom jeść wolno; i dał rów
nież swoim towarzyszom”. I dodał: „To 
szabat został ustanowiony dla człowie
ka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem 
Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
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W iele już powiedziano o człowieku i 
pewnie wiele jest jeszcze do powie

dzenia, ale najważniejsze dla niego same
go jest jednak to, co on sam mówi o so
bie, gdyż to jest jego osobiste doświad
czenie, o którym jest najbardziej przeko
nany i tu nie pomogą najbardziej „uczo
ne” wywody, bo zawsze jest odpowiedź: 
„ja tak właśnie czuję” . Niewątpliwie trze
ba mieć przekonania i znać ich uzasadnie
nie, ale jest jeszcze intuicja, którą wyczu
wamy prawdziwość a także i dobro tego, 
co myślimy i o czym myślimy, chociaż 
czasami wydają się one irracjonalne.

Zapytajmy więc, jakie są nasze doświad
czenia siebie?

Nie mając jeszcze pojęcia czym jest sama 
wolność, dziecko już czuje się wolne, cza
sami bardzo „dając się we znaki” rodzi
com. Przejawem tego jest sprzeciw wo
bec woli rodziców, nauczycieli, kolegów, 
przełożonych... Można by nawet zaryzy
kować stwierdzenie, że jest to jedno z naj
bardziej podstawowych naszych doświad
czeń, jako ludzi. Mogę chcieć czegoś lub 
nie, ale na pewno nikt nie może mnie do 
tego zmusić, jeśli sam tego nie zechcę! 
Czasy, w których przyszło nam żyć, pod 
tym względem są szczególne. Poczucie 
wolności zdajemy się utożsamiać z samo
wolą, i pogoń za tak pojętą wolnością spra
wia, że sam człowiek staje się niewolni
kiem siebie i swoich "ułud, zaś owocem 
tego bywa bardzo często zniewalanie in
nych.

Słuchając dzisiejszego Słowa Bożego nie 
sposób jest pozbyć się wrażenia, że Bóg 

poprzez przykazania zniewala człowieka. 
Zdaje się świadczyć o tym ton dzisiejsze
go I czytania: „będziesz..., nie będziesz”, 
a więc zakazy i nakazy, zwłaszcza jeśli cho
dzi o szabat, jako dzień święty należący 
tylko do Boga. Tu nie ma możliwości po
dyskutowania, jakby to chciał dzisiejszy 
„wolny” człowiek. Czyżby rzeczywiście 
Bóg wymagał od człowieka hołdu i po
trzebow ał pokłonów czy hymnów po
chwalnych?
Gdybyśmy przyjęli kupiecko-pogańską 
postawę niedojrzałej religijności, to odpo
wiedź byłaby twierdząca. Nie da się jed
nak tego pogodzić z objawionym przesła
niem Dekalogu rozpoczynającym się od 
słów: „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 
wywiódł z ziemi egipskiej” (Wj 20, 2), 
które zostały powtórzone w dzisiejszym 
psalmie responsoryjnym. Zupełnie więc 
inaczej wygląda teraz nasze podejście do 
przykazań, zwłaszcza jeśli się uwzględni 
to, co nam objawia Chrystus kiedy tak 
naucza: „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze 
nasz...” (Mt 6, 8n) oraz to, co zapisał św. 
Paweł: „Na dowód tego, że jesteście syna
mi, Bóg wysłał do serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!»” 
(Gal 4, 6; Rz 8, 15). Aramejskie słowo 
„Abba” oznacza wyjątkową bliskość, in
tymność, serdeczność jakie istnieją mię
dzy ojcem czy matką a dzieckiem. Oka
zuje się więc, że to nie Bóg nas zniewala 
swoimi przykazaniami, ile raczej On sam 
przez swoją Boską miłość ku nam w Chry
stusie staje się naszym sługą (Flp 2, 6nn).

W  „Rzeczypospolitej” Platon napisał 
zdanie, które tu możemy przytoczyć 
dla zobrazowania tej postawy: „Żaden do

bry władca nie proponuje ani nie naka
zuje tego, co jest pożyteczne tylko dla 
niego, ale to, co jest pożyteczne dla tego 
komu rozkazuje. Rządzić więc, to czynić 
wolę poddanego” .
Dając przykazania - Bóg jako dobry Oj
ciec - myślał o dobru każdego ze swoich 
dzieci. Małe dziecko płacze i odpowiada 
złością na zakaz ojcowski, ale później do
rosły dobry syn z wdzięcznością ucałuje 
ojcowską rękę za to, że kiedyś zakazy
wała pozornego i łatwego dobra, by na
uczyć się odkrywać prawdziwe, chociaż 
za cenę trudu.
le ś l i  więc chcemy choć trochę zrozu- 

w  mieć Boga i Jego wolę zawartą w przy
kazaniach, to nie czytajmy ich negatyw
nie, poprzez zakazy i zobowiązania, ile 
raczej pozytywnie i z miłością, usiłując 
pojąć o jakie dobro dla mnie tu chodzi. 
Jest to o tyle ważne, gdyż samo Prawo 
Boże, mimo iż nakazuje dobro, pozosta
nie zawsze uciążliwym nakazem ograni
czającym naszą wolność, chyba że przyj
miemy je  z miłością do Ojca-Prawodaw- 
cy i do dobra, które nakazuje. Wtedy nie 
ma już zniewolenia czy ograniczeń wol
ności, jest za to najpiękniejsza odpowiedź 
jaką człowiek może dać Bogu, to zna
czy: z dziecięcą ufnością ofiarować Ojcu 
swoją wolność, miłość, nadzieję, życie, 
powierzając Mu siebie bez reszty!

K s . W w ie ł a w  G r o n o w ic z
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NAWRACAJCIE SIĘ 
I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Liturgia Środy Popielcowej, która rozpoczyna 40 dniowy okres 
Wielkiego Postu przypomina wszystkim wierzącym prawdę 
o przemijalności życia, wzywa do nawrócenia i pokuty. Konty

nuacją tych treści są nabożeństwa wielkopostne nawiązujące do 
męki Jezusa Chrystusa, co w sposób szczególny wyraża Droga 
Krzyżowa i Gorzkie Żale. Ponadto w tym czasie pomocą dla 
wiernych są rekolekcje i różnego rodzaju ćwiczenia duchowe w 
aspekcie ascetycznym. Odpowiedź osobistą chrześcijanina sta
nowią praktyki pokutne podejmowane jako forma zadośćuczy
nienia za grzechy. Oprócz wymiaru nawrócenia, okres Wielkie
go Postu zwraca szczególną uwagę na zbawcze dzieło Jezusa 
Chrystusa. Tym samym wskazuje na szczególny dar jakim jest 
wieczność i na drogę do pełni życia jaką wskazał nam Zbawi
ciel, dając świadectwo prawdzie swoim zmartwychwstaniem.

ZNAKI POKUTY
osypanie głów popio- 

W  łem ze spalonych ga
łązek palmowych niesio
nych w procesji w N ie
dzielę Palmową przed ro
kiem jest wyraźnym zna
kiem przyjęcia postano
wień pokutnych przez lu
dzi świadomych swoich 
grzechów i upadków. Ci, 
którzy przyjmują popiół 
wyrażają swoją wolę na
wrócenia i przemiany do
tychczasowego życia oraz 
postawę pokory.
W czasie tego znamienne
go znaku kapłan wypo
wiada jedną z dwóch for
muł: „Prochem jesteś i w 
proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan
gelię” (Mk 1,15). Pierwsza z nich zwraca uwagę na dar życia i 
jego znikomość, a druga uwzględnia aspekt eschatologiczny - 
dając jasne wskazanie: na czym ma polegać istota nawrócenia i 
do czego powinno ono ze swojej natury prowadzić.
Zmiany w ludzkim życiu, o których mówi się publicznie, są 
swoistym świadectwem. Niekiedy przekazywane są informacje 
o osobach, które idą drogą wyniszczenia, nadużywają alkoholu, 
biorą narkotyki i trwonią majątki prowadząc grzeszne życie. Ich 
ewangelicznym obrazem może być syn marnotrawny, który ko
rzystając z darów ojca żyje nieodpowiedzialnie. W pewnym 
momencie przychodzi jednak światło łaski i wielu wyciąga od
powiednie wnioski, że tak dłużej nie można, że to nie ma sensu, 
że to ich zabija.

Ciąg dalszy na str. 5

W y p a d a  od  
c z a sm d o  

c z a  SU/ mi ę d z y  
nami m ę ż c z y -  
2 h am i ; czy l i  j a 
ko ś  ł a m . . .  k o n e -  
sei *amiy p o r o z 
m a w i a ć  o . . .  k o 
b i e t a ch :  b a b 
c iach/  b a b k a c h /  
mam ac h/  ż o 
nach/ s io s t r ach/  
c ó rk a c h  i w n u c z 
k a c h  też.
(Z^óz k i ed y  te mat  

mimo ż e
w d z i ę c z n y  
( p a t r z  foto )  j e s t  
r y z y k o w n y  i
w z b u d z a  z a r a z  
w ie lk i e  e.yv\oc:je..
Z w ł a s z c z a  je że l i  
t em at  o p a t r z y  my  
j e s z c z e  p r z y 
miotnikiem „ n o 
w o c z e s n a ” impl i-  
ku jqcym niepokój  
n i e p r z e w i d y w a l n e j  n o w o ś c i .
Z a t e m /  przyv\ajyy\y\'\e.j tym ra zem /  w y j q t k o w o y p o z o 
s t a w m y  na vnarQ\ne.s\e. nadmierne j/ a c z  z e  w s z e c h  
m ia r  słusznej/ p o w a g ę /  p o w o ł a n i a  i p ły ne j ce  z n ich  
d l a  n a s  re pe rku s j e /  i n i ech  p r z e m ó w i  j e d y n i e  s a m a  
s e.rde.czność.,  z a c h w y t /  o c z a r o w a n i e  i... n i e u s t a j q -  
ca/ o b o w i ą z k o w a  w d z i ę c z n o ś ć .  W s z a k  o b d a r o w a n i  
zostaliśmy/ i w c i q ż  od  n o w a  jesteśmy/ c z y  c h c e  ktoś  
c z y  nie/ j a k o  ludzkość/  unika lnym d a r e m  jej  n i e w i e 
ściej  c zęś c i .  ;A ż e  dary/  ba . . .  p r a w d z i w e  skarby/  nie 
z a w s z e  m u s z q  b y ć  w  pe łn i  k o m p a t y b i l n e  z m a r z e 
niami / no cóż/ j a k  mówi  p r z y s ł o w i e  „darovjane.yn\A.. ,  
to zn aczy /  c h c i a ł e m  p o w i e d z i e ć  „... sami nie wiecie/  
c o  p o s i a d a c i e . . . ”.

j e s z c z e  s p y t a  ktoś  r e zo lu tn i e  -  no dol^^ze./ a l e  z 
j ak ie j  to okaz j i  ta n i e o s t r o ż n a  c z o ł o b i t n o ś ć  w o b e c . . .  
żywio łu/  c o  j e s t  w  s i le  p r z e n o s i ć  ( n a s z y m i  r ę k a m i )  
g ó r y  i zm ie n i a ć  s p o k o j n e  ż y c i e  w  j e g o  p a s m o  p r z e 
c iw i eń s tw .  O d p o w i e m /  a  c z y ż  musi b y ć  z a r a z  s p e 
c j a lny  powód/ by  pochyl ić  się g ł ęboko/  a  tkl iwie nad  
ź r ó d ł e m  w ł a s n e j  ludzk ie j  s z c z ę ś l i w o ś c i  i... t rosk?
J7 z a d u m a ł e m  s ię  j e s z c z e  n a d  tej n o w o c z e s n o ś c i ą  i 
tq komputerowej/ i tq M o t o r y za cy jn ą ,  o d z i e ż o w q  t a k 
że/ c z a s e m  i o b y c z a j o w q  c o  kryje/ co  m a s k u j e  -  na  
s z c z ę ś c i e  d o ś ć  n i e p o r a d n i e  -  o d w i e c z n e j  a u t e n t y c z 
ność  miłości a ż  po  p o ś w i ę c e n i e  i b e z  gran ic /  t rosk l i 
w o ś c i  r a c jo na ln e j  a  czułej/ co  w y z w ą I a j q  w  n a s  n a 
g l e  o d r u c h y  dolara/ p o k ł a d y  s z l a ch e tn o ś c i /  o k r u c h y  
gen iuszu/  pe łn ię  c z ł o w i e c z e ń s t w a . O t  ó s m y  m a r c a .

( W a s z  R e d a k t o r )

CZYII RZECZ 
O KOBIECIE... 

NOWOCZESNE/

5 marca 2000 nasza strona internetowa: http ://perso.club-internet.fr/vkat 3
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KRAJ
■ Światowy Dzień Chorego był obcho
dzony w Polsce 11 lutego już po raz ósmy. 
We wszystkich diecezjach biskupi prze
wodniczyli Mszom s'w. dla chorych, któ
rym też udzielili namaszczenia świętymi 
olejami. Prymas Polski uczestniczył w 
konferencji w Ministerstwie Zdrowia nt. 
„Godność człowieka - podstawą praw cho
rego i pacjenta”, a gdańscy harcerze za
nieśli do chorych przebywających w szpi
talach papieskie orędzie na VIII Świato
wy Dzień Chorego.
■ Ponad 2000 osób chorych i w pode

szłym wieku wzięło udział 11 lutego w 
uroczystościach Światowego Dnia Cho
rych w sosnowieckiej bazylice katedral
nej. Bp Adam Śmigielski SDB wraz z ka
płanami udzielili obecnym namaszczenia 
chorych. Wydział Duszpasterstwa Rodzin 
ofiarował wszystkim Ewangelię św. Łu
kasza wydaną przez redakcję „Niedzie
li” .
■ O sytuacji Kościoła w najbardziej zse- 
kularyzowanych krajach Europy rozma
wiali w Tuchowie koło Tarnowa redemp
toryści z Holandii, Wielkiej Brytanii oraz 
Polski. Najbardziej zsekularyzowanym 
krajem w Europie jest teraz Holandia. Sys
tematycznie zmniejsza się tam liczba osób 
praktykujących. W 1966 r. było ich 86%, 
a w 1996 r. już tylko 27%. Ojciec Anton 
Reijnan z Holandii podkreślił, że pomi
mo tak zastraszających statystyk, zainte
resowanie rzeczywistością nadprzyro
dzoną w tym kraju nie zanika. Obecnie 
39% ludności Holandii wierzy w siłę po
zaziemską, która kieruje życiem.
■ Po 240 latach nieobecności powrócił 
do Krakowa Zakon Przenajświętszej Trój
cy, zwany popularnie trynitarzami. Dwu
nastu braci i ich przełożony zamieszkali 
na obrzeżach miasta, w Krakowie-Płaszo- 
wie nad jeziorem Bagry. Trynitarzy spro
wadził do Krakowa król Jan III Sobieski. 
Ich misją było wykupywanie jeńców z nie
woli tureckiej i kozackiej. Zakonnicy nie
jednokrotnie sami oddawali się w niewo
lę w zamian za uwolnienie matek i dzieci.
■ Pod hasłem „Mała orkiestra chleba po
wszedniego” zorganizowano 13 lutego 
akcję charytatywną w Krynicy Górskiej. 
Dochód uzyskany z koncertu i kwest zo
stał przeznaczony na działalność Schro
niska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. 
Brata Alberta w Krynicy. Akcja wspiera
na przez krynickie schronisko dla bezdom
nych, została zorganizowana po raz piąty.
■ Wystawa rzeźby Józefa Pyrza, twórcy, 
który czerpie inspirację z religii chrześci
jańskiej, została otwarta 13 lutego w War
szawie. Od 20 lat mieszka on i pracuje we 
Francji. Najważniejszym źródłem sztuki 
jest przeżycie religijne i kontemplacja.

WIELKI KONCERT ZAKOŃCZYŁ 
JUBILEUSZ CHORYCH

Misko 6 tys. osób - cho
rych i ich opiekunów, 

! wzięło udział w koncercie 
jj „Światła Nadziei”, który od

był się 12 lutego wieczorem 
I w Auli Pawła VI w Watyka
nie na zakończenie Jubileuszu 

i Chorych. Wystąpili artyści z 
różnych krajów, wśród któ
rych było wielu niepełno

sprawnych lub mających za sobą ciężkie cho
roby.
Jednym z prezenterów koncertu był amery
kański aktor filmowy Terence Hill. Specjal
nie na to spotkanie przybyła z USA aktorka 
i piosenkarka Ołivia Newton John, która 
podzieliła się z uczestnikami swymi doświad
czeniami zwalczania choroby nowotworowej 
i przebytej operacji raka piersi.
Były reprezentant Stanów Zjednoczonych w 
siatkówce Kirk Kilgour, który od 24 lat po
rusza się na wózku, opowiedział, jak wiara 
pozwoliła mu znaleźć sens cierpienia. „Pro
siłem Boga, aby dał mi siłę do spełnienia 
wielkich projektów, a On uczynił mnie sła
bym, abym stawał się pokorny. Prosiłem 
Boga, aby dał mi zdrowie, abym czynić mógł 
wielkie rzeczy, a On mi dał cierpienie, abym 
lepiej wszystko zrozum iał” - mówił były 
sportowiec.

Inną gwiazdą był 92-letni pieśniarz ku
bański Compay Segundo, który przy
był do Rzymu wraz z 12 towarzyszą
cymi mu muzykami. Powiedział, że 
spełniło się w ten sposób jego wielkie 
marzenie: śpiewać dla Papieża. 
Uczestnicy imprezy wysłuchali też ir
landzkiej piosenkarki Ścarlett, sparali
żowanej od 5 lat po wypadku samo
chodowym.
Innymi wykonawcami byli włoscy kom
pozytorzy Riccardo Cocciante (autor 
muzyki do przedstawienia „Notre Dame 
de Paris”) i Angelo Branduardi oraz 
zespół „Missa Luba” z Senegalu. 
Wszyscy artyści wystąpili w tym kon
cercie społecznie, bez wynagrodzenia. 
Ale, jak podkreśliło Radio Watykań
skie, które transmitowało całe przed
stawienie, głównymi postaciami byli 
przede wszystkim sami chorzy, którzy 
zarówno łzami, jak i śmiechem oraz 
gorącym, spontanicznym przyjęciem 
reagowali na występy gwiazd. Według 
Radia Watykańskiego, zachowanie wi
dzów było swego rodzaju „prowokacją 
do nawrócenia”, gdyż „ci bohaterowie 
życia stanowią próbę odwagi, jaką daje 
wiara w miłość Bożą”.

k g  (KAI)

J U B IL E U S Z  CHORYCH 
W LOURDES

Ponad 16 tysięcy pielgrzymów z Fran
cji i zagranicy wzięło udział w obcho
dach Jubileuszu Chorych w sanktuarium w 

Lourdes. Po porannej Mszy św. odprawio
nej w bazylice św. Piusa X przez ordyna
riusza Lourdes i Tarbes bp. Jacąues Per- 
rier, modlitwa Anioł Pański odmówiona 
została w łączności z Ojcem Świętym.
Po południu pielgrzymi odmówili wspól
nie różaniec w Grocie i uczestniczyli w ad
oracji Najświętszego Sakramentu. Wieczo
rem odbyła się tradycyjna procesja przy bla
sku pochodni o godz. 20.45. Poranne na
bożeństwo i różaniec transmitowane były

W radio Lourdes-Pyrenees. 
tym roku mija 110. rocznica ustano

wienia święta Matki Bożej z Lour
des. Sanktuarium to jest największym w Eu
ropie centrum pielgrzymkowym chorych, 
odwiedzanym co roku przez kilkadziesiąt 
tysięcy osób chorych i niepełnosprawnych. 
Opiekę nad nimi sprawuje kilka tysięcy osób 
świetnie zorganizowanego międzynarodo
wego wolontariatu.
Do Lourdes corocznie przybywa ponad 5 
min pielgrzymów (z czego 1 min w piel
grzymkach zorganizowanych i pozostaje na 
miejscu przez kilka dni). Dotychczas w Lo
urdes miało miejsce 66 uzdrowień uzna
nych przez Kościół za cudowne (pierwsze 
w 1858 r., ostatnie w 1987 r.).

j p t  (KAI)

J U B I L E U S Z Ó W  FIL /A  
O JEZUSIE

W  marcu wejdzie na polski rynek 
kaseta z nową wersją filmu, Jezus”, 

nakręconym według Ewangelii św. Łu
kasza. Nowa wersja obrazu została przy
gotowana specjalnie na Wielki Jubileusz. 
Wraz z filmem będzie rozprowadzany 
magazyn „Chcę widzieć Jezusa”, zawie
rający m.in. pełny tekst Ewangelii św. 
Łukasza, świadectwa Marka Citki, Dar
ka Malejonka i Tomka Budzyńskiego. 
Oficjalna premiera filmu i magazynu od
będzie się 25 lutego w Sali Papieskiej na 
Jasnej Górze, po niej odbędzie się kon
ferencja prasowa.

Film „Jezus” został zrealizowany w 
1979 r. przez Johna Heymana. Jego 
jubileuszowa wersja została skrócona do 

93 min. Realizację filmu poprzedziły pię
cioletnie wnikliwe badania zwyczajów, 
ubiorów, potraw, architektury i rytuałów 
re lig ijnych  m ieszkańców  Palestyny 
sprzed 2000 lat; dla potrzeb obrazu wy
produkowano 4 tys. kostiumów i 2 tys. 
tradycyjnych żydowskich nakryć głowy. 
Wszystkie filmowe sceny zostały nakrę
cone w tych samych miejscach, w któ
rych rozgrywały się wydarzenia biblij
ne, a spośród 45 aktorów tylko jeden po
chodził spoza Izraela. W roli Jezusa wy
stąpił brytyjski aktor Brian Deacon, zna
ny ze znakom itych ról w dramatach 
Szekspira.

MR (KAI)
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NAWRACAJCIE S ię  
I WIERZCIE W EWANGELIE

W ówczas swoistą laską jest sam mo
ment podjętej decyzji, co encykli

ka „Dives in misericordia” wyjaśnia w 
sposób następujący: „I wtedy przychodzi 
decyzja: Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem prze
ciw Bogu i względem ciebie; już nie je 
stem godzien nazywać się twoim synem, 
uczyń mnie choćby jednym z najemni
ków. (Łk 15, 18 n.). Te słowa odsłaniają 
głębiej sprawę najistotniejszą. W synu 
marnotrawnym poprzez całokształt sytu
acji materialnej, w jakiej się znalazł na 
skutek swojej lekkomyślności, na skutek 
grzechu, dojrzało poczucie utraconej god
ności. Kiedy decyduje się pójść z powro
tem do domu rodzinnego i prosić ojca o 
przyjęcie - lecz nie na prawach syna, ale 
najemnika - zewnętrznie biorąc, zdaje się 
działać ze względu na głód i nędzę, w 
jaką popadł, jednakże motyw ten jest 
przeniknięty świadomością głębszej utra
ty: być najemnikiem w domu własnego 
ojca, to z pewnością głębokie upokorze
nie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma 
prawa do niczego więcej, jak do stanu 
najemnika w domu swojego ojca. Decy
zja jego zostaje podjęta z całym poczu
ciem tego, na co zasłużył i do czego jesz
cze może mieć prawo przy zachowaniu 
ścisłej sprawiedliwości. Właśnie to rozu
mowanie ukazuje, iż w centrum świado
mości syna marnotrawnego znalazło się 
poczucie utraconej godności - tej, która 
wynikała ze stosunku syna do ojca. I z 
tak podjętą decyzją wyrusza w drogę.” 
/DIM 4/.

Każdemu człowiekowi, który ma sze
roko otwarte oczy znane są obrazy 
tych, którzy żyli w niewoli grzechu, a w 

pewnym momencie wyzwolili się z nie
go. Niektórzy z nich milczą, nie wspo
minają, jak wyglądało ich wcześniejsze 
życie, a inni mówią wyraźnie o swoim 
zniewoleniu. To właśnie ci, którzy zmie
nili swoje postępowanie dzielą się prze
życiami dając świadectwo, że niemożli
we stało się możliwe.
Samo wezwanie do naw rócenia było 
przez Chrystusa wyrażane na różne spo
soby. W naukach naszego Zbawiciela były 
to zaproszenia do nowego życia, ale i 
objawienia pewnych prawd: „Bliskie jest 
królestwo niebieskie” (Mt 4, 17). Nawró
cenie jest propozycją i zarazem wezwa
niem do zmiany. Natomiast wiara w na
uczaniu Chrystusa jest drogą nowego ży
cia i stanowi wspólny mianownik mię
dzy samym aktem nawrócenia a przyję
ciem pełnej treści Ewangelii. Jezus nie 
jest tylko tym, który wzywa do zmiany, 
życia, ale również wyraźnie wskazuje, co 
w tym życiu należy zmienić, a ponadto 
mówi wyraźnie o sposobie nowego ist
nienia i wskazuje na treść wiary - Ewan
gelię czyli Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
W ostatecznym wymiarze nawrócenie 
prowadzi drogą wiary - przez uświęce
nie - do zbawienia.

POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE

W iele osób czyni różne postanowienia po
kutne na czas Wielkiego Postu. Niekie

dy jednak, to czego wyrzekali się w tym cza
sie staje się pokusą, której ulegają i noszą w 
sobie wyrzut sumienia, że po raz kolejny zno
wu coś się nie udało. Szukając odpowiedzi 
na takie porażki duchowe należy zauważyć, 
że wiele osób czyni postanowienie nie okre
ślając konkretnie intencji swojego postano
wienia pokutnego. Jest to podstawowy błąd. 
Osoba podejmująca uczynki pokutne musi 
sobie uświadomić za jakie grzechy podejmu
je  się owego wyrzeczenia i w jakiej intencji 
to czyni. Nie może to być tylko chwilowy 
poryw ducha. Ponadto, oprócz tego konkret
nego postanow ienia pokutnego, w pełni 
uświadomionego, chrześcijanin powinien nie 
tylko czuwać nad sobą, aby wytrwać w tym, 
co postanowił, ale i modlić się w tej intencji. 
Chrystus przypominał o tym bardzo wyraź
nie swoim apostołom: „Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokusie; duch wpraw
dzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26, 41). 
Ponadto pokuta nie może zamykać się tylko 
w wymiarze osobistym. Dlatego najważniej
sze dobre uczynki: modlitwa, jałmużna i post 
są tu dodatkowym wsparciem dla tych, któ
rzy czynią postanowienia pokutne. Można 
zatem określić osobiste zaangażowanie chrze
ścijanina w podjęte postanowienie pokutne 
udzielając odpowiedzi na kilka podstawowych 
pytać:
1. W jakiej intencji podejmowane jest kon
kretne wyrzeczenie?
2 . W jaki sposób osoba wspomaga swoje po
stanowienie modlitwą, aby w nim wytrwać?
3. Czy stara się czynić jałmużnę ofiarując 
konkretne dobro dla innych?
4 .  Czy dostrzega moc dobra w wymiarze oso
bistym i społecznym?
5. Czy pragnie świętości osobistej, dobra bliź
nich i zbawienia?

DOŚWIADCZENIE MIŁOSIERDZIA

Ojciec Święty, Jan Paweł II przypomina 
wszystkim wierzącym bogactwo Boże

go miłosierdzia w Encyklice „Dives in mise- 
ricordia” :„Miłosierdzie samo w sobie, jako 
doskonałość nieskończonego Boga, jest rów
nież nieskończone. Nieskończona więc i nie
wyczerpana jest też gotowość Ojca w przyj
mowaniu synów marnotrawnych wracających 
do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i 
moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie 
w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Ża
den grzech ludzki nie przewyższa tej mocy 
ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją  może tyl
ko od strony człowieka brak dobrej woli, 
brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, 
trwanie w oporze i sprzeciwie wobec laski i 
prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzy
ża i zmartwychwstania Chrystusowego. I dla
tego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie.” 
mJL/ Roku Wielkiego Jubileuszu tematyka 
ww  nawrócenia powinna stać się źródłem 

wielu rozważań osobistych. Jezus Chrystus 
pouczył świat o grzechu, wskazał na miło
sierdzie Ojca wzywając wszystkich wierzą
cych do świętości życia.

K s . T a d e u s z  D o m ż a ł

WATYKAN
■ Jan Paweł II w czasie swej marcowej 
podróży duszpastersk iej do Ziemi 
Świętej odwiedzi również obóz dla 
uchodźców palestyńskich koło Betle
jem. Zapowiedział to łaciński patriar
cha Jerozolimy abp Michel Sabbah. 
Dodał, że ta wizyta powinna zwrócić 
uwagę opinii publicznej na nienormal
ność sytuacji ludzi żyjących w tego ro
dzaju obozach, przy czym „dotyczy to 
zarówno Palestyńczyków, jak i innych”.
■ Stolica Apostolska i Autonomia Pa
lestyńska podpisały we wtorek 15 lute
go w Watykanie dokument gwarantu
jący obecność Kościoła katolickiego na 
terytorium należącym do Autonomii 
Palestyńskiej. Tego dnia do Watykanu 
przybył przewodniczący Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny Jasir Arafat i spo
tkał się z papieżem Janem Pawłem II. 
Podobne porozum ienie zostało już 
wcześniej zawarte między Stolicą Apo
stolską a Izraelem.
■ Jan Paweł II mianował dotychczaso
wego nuncjusza apostolskiego w Mek
syku - abpa Justo Mullora G ardę pre
zydentem Papieskiej Akademii Kościel
nej, kształcącej dyplomatów Stolicy 
Apostolskiej. Zastąpi on na tym stano
wisku abpa Giorgio Zura, którego 28 
stycznia Ojciec Świętego mianował 
swym przedstawicielem w Federacji 
Rosyjskiej.

ZAGRANICA
■ Wspólnoty religijne w Kosowie za
apelowały do wszystkich mieszkańców 
tej krainy Jugosławii o wzajemny sza
cunek, pokojowe współżycie i współ
pracę. Na zakończenie wspólnych ob
rad w Sarajewie zwierzchnicy lokalnych 
wspólnot: katolickiej, prawosławnej i 
m uzułm ańskiej og łosili 12 lutego 
oświadczenie, w którym zwrócili uwa
gę, że choć od zakończenia wojny na 
tym terenie upłynęło już kilka miesię
cy, prowincja żyje w niepewności i pod 
wpływem aktów przemocy.
■ 80-letni arcybiskup John Yang Shu- 
dao z Fuzhou został aresztowany 10 lu
tego na rozkaz komunistycznych władz 
chińskich przez ok. 150 policjantów - 
poinformowała amerykańska Fundacja 
Kardynała Kunga. Abp John Yang spę
dził ponad 30 lat życia w więzieniach.
■ Czternaścioro uczniów i nauczyciel 
zginęło w ub. tygodniu  na skutek 
zbombardowania przez lotnictwo rzą
dowe Szkoły Świętego Krzyża w su- 
dańskim mieście Kauda w górach Nuba. 
Siedemnaścioro uczniów jest rannych, 
niektórzy w stanie krytycznym.
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■ W Sejmie odbyła się debata nad człon
kostwem Polski w Unii Europejskiej. Dra
matyczne przemówienie wygłosił poseł 
Łopuszański, który chciał odrzucenia 
wszystkich dokumentów akcesyjnych, 
wspominając, że nie są one nawet prze
tłumaczone na język polski i praktycznie 
nikt do końca nie ogrania możliwych skut
ków integracji. Wniosek Łopuszańskiego 
został odrzucony znaczną ilością głosów. 
Premier J. Buzek wymienił rok 2003 jako 
realistyczną datę przyjęcia Polski do UE i 
stwierdził, że najtrudniejsza część rozmów 
dotyczy rolnictwa, swobodnego przepły
wu osób, ochrony środowiska, zakupu zie
mi przez cudzoziemców, granic zewnętrz
nych i transportu. Wg sondaży, wejście 
Polski do Unii popiera 56% jej obywate
li, 19% nie ma w tej sprawie zdania, resz
ta zdradza poważne obawy.
■ Z inicjatywy prezydenta doszło do jego 
spotkania z premierem. Rozmawiano o 
założeniach nowej ustawy, która znajduje 
się już w Sejmie i ma uregulować zakres 
zwierzchności prezydenta nad siłami zbroj
nymi.
■ Prezydent A. Kwaśniewski przebywał 
w Chorwacji, gdzie brał udział w zaprzy
siężeniu prezydenckim Stipe Mesica. Pod
czas tej wizyty, Kwaśniewski rozmawiał 
z prezydentem Austrii T. Klestilem, któ
ry miał się mu zwierzyć, że „gotów jest 
zdymisjonować swój rząd, jeśli wypowie 
jeszcze jedno głupstwo”.
■ Nadal nie ma kandydata na prezesa In
stytutu Pamięci Narodowej. Zgłoszony 
przez AWS W. Roszkowski zrezygnował, 
zaś Akcja nie chce się zgodzić na B. Bo
rusewicza, którego zgłosiła UW.
■ Pierwszym parlamentarzystą uznanym 
za „lustracyjnego kłamcę” jest poseł SLD 
T. Matyjek. Sąd II instancji potwierdził, 
że Matyjek był agentem SB. Sprawę J. 
Tomaszewskiego z AWS przełożono po 
raz kolejny na marzec. Do tej pory trwały 
przesłuchania świadków.
■ Głosowanie nad ustawą uwłaszczenio
wą, z braku zgody wśród rządzącej koali
cji, przełożono na termin późniejszy.
■ Tajemnicze ustalenia pomiędzy L. Wa
łęsą i M. Krzaklewskim wywołały speku
lacje całej prasy. Wałęsa miał zapropono
wać Krzaklewskiemu objęcie przez siebie 
urzędu premiera, w zamian za poparcie 
przewodniczącego AWS w wyborach pre
zydenckich. Po przeciekach prasowych na 
temat listu, Wałęsa upublicznił go i stwier
dził, że jego drogi z M. Krzaklewskim się 
rozchodzą. B. prezydent powiedział tak
że, że do żadnego spotkania tych polity
ków już nie dojdzie. *
■ AWS zmieniło zasady kierowania swym 
klubem. Wg Krzaklewskiego mają one za
pewnić większą efektywność prac Akcji.

■ Poseł Akcji Wyborczej Polaków na Li
twie J. Mincewicz nazwał nowe rozporzą
dzenie tamtejszego ministra oświaty pró
bą likwidacji polskiego szkolnictwa na 
poziomie średnim. Rozporządzenie usta
la wysokie limity uczniów dla klas pol
skojęzycznych.
■ W Sejmie zasłabł (już po raz trzeci) 
minister - koordynator służb specjalnych 
J. Pałubicki, który miał referować zało
żenia abolicji dla szpiegów. Minister ma 
wszczepiony rozrusznik serca.
■ Sejm zmienił treść roty przysięgi na
uczycielskiej. Wypadły stwierdzenia o 
„humanizmie i równości społecznej”, któ
re zastąpiono nauczaniem w „duchu tra
dycji narodowej”. Ducha jednak obwaro
wano zapisami o „atmosferze wolności su
mienia, ideami demokracji, pokojem i 
przyjaźnią między ludźmi różnych ras i 
światopoglądu”. I wilk syty i owca „poli
tycznej poprawności” cała.
■ Ze swojego stanowiska zrezygnował 
wojewoda lubelski K. Michalski z AWS. 
Jego „akcyjni” koledzy-posłowie z tego 
województwa zarzucali mu akceptację 
przelewania publicznych pieniędzy do pry
watnej firmy.
■ Na początku maja zostaną sprowadzo
ne do Polski prochy wybitnego działacza 
ruchu ludowego Stanisława Mikołajczy
ka. Patronat nad uroczystościami sprawuje 
marszałek Sejmu.
■ Sekretarz generalny Rady Unii Euro
pejskiej J. Solana przebywał w Polsce, 
gdzie otrzymał tytuł doktora honoris cau
sa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Po
znaniu oraz „Diamentowy laur umiejęt
ności i kompetencji” od izb handlowych 
z województw śląskiego i opolskiego.
■ W Warszawie protestowali pracownicy 
„zbrój eniówki” - pracownicy „Łucznika” 
i związkowcy z „S” zakładów lotniczych. 
Domagano się m.in. zwiększenia rządo
wych zamówień na broń.
■ W Poznaniu z okazji 55 rocznicy po
wstania „Głosu Wielkopolskiego” koncer
tował Gilbert Becaud.
■ Białoruś przekazała Warszawie oficjal
ną notę protestacyjną przeciw dyskrymi
nacyjnemu potraktowaniu swoich obywa
teli, zatrzymanych przez policję w Giżyc
ku i wydalonych z kraju. Rzecznik MSZ 
tłumaczył dość głupio, że dyskryminacji 
nie było, bo w grupie 50 zatrzymanych 
osób był też Rosjanin i dwóch Litwinów.
■ Sąd warszawski oficjalnie ogłosił upa
dłość „Polisy SA”. Całe szczęście, że po 
nagłośnieniu historii akcji tej firmy, pa
nie Kwaśniewska i Oleksowa sprzedały już 
posiadane walory.
■ W Łodzi dwaj spryciarze kupowali po
karm dla psów po 3 zł, zaś po usunięciu 
etykietek sprzedawali puszki jako szynkę 
po promocyjnej cenie - 10 zł. Agencje 
milczą, po której sprzedanej konserwie 
„wpadli” .
■ Złotówka coraz droższa. Kurs średni 
francuskiego franka spadł do 0,61 zł. Za 
1 $ kantory płaciły po 4,06 zł., zaś sprze
dawały go po 4,11 zł. Średni kurs DM 
wynosił tylko 2,06 zł.

UE REFORM UJE S IĘ  
P O D  NAPOREM 

TŁUMU KANDYDATÓW

Państwa Unii Europejskiej przystąpi
ły w połowie lutego do konferencji 
międzyrządowej, która powinna do koń

ca 2000 r. uzgodnić już trzecią w ciągu 
ostatnich 10 lat reformę unijnych insty
tucji i mechanizmów decyzyjnych. Tym 
razem, celem wypisanym na sztandarach 
konferencji jest przygotowanie Unii do 
poszerzenia nawet o 15 państw. 
Zatwierdzanie nowej reformy w parla
mentach może potrwać do końca 2002 
roku. Dopiero potem Piętnastka będzie 
gotowa przeprowadzić w swoich instytu
cjach parlamentarnych ratyfikację warun
ków przyjęcia pierwszych nowych człon
ków. Mimo to, nazajutrz po otwarciu kon
ferencji międzyrządowej, Unia rozpoczęła 
negocjacje członkowskie z drugą szóstką 
kandydatów. Polska będzie więc odtąd 
przez kilka lat tłoczyć się u bram Unii w 
gronie 12 państw negocjujących warunki 
wejścia do środka.
ł ^ a w n i  przeciwnicy poszerzenia - na- 

czele z Francuzami, Belgami i całą 
Europą Południową - zapewniają dziś, że 
są jego wielkimi zwolennikami, tyle że - 
podkreślają - trzeba je dobrze przygoto
wać. Albowiem, jak lubią powtarzać, Eu
ropa ma liczyć docelowo nawet 30 człon
ków. Wprawdzie na oficjalnej liście kan
dydatów jest tylko 13 państw (prócz ne
gocjującej dwunastki także Turcja), ale 
ambicje przystąpienia do Unii ma jeszcze 
kilka państw dawnej Jugosławii. „Europa 
trzydziestu” to brzmi dumnie i imponu
jąco, ale na wielu ludzi w Unii to znako
mity straszak, o czym doskonale wiedzą 
posługujący się nim politycy.
Wprawdzie w grudniu szczyt w Helsin
kach postanowił, że konferencja między
rządowa powinna zakończyć się w grud
niu 2000 na szczycie w Nicei, ale nawet 
przedstawiciele Francji wspominają, że od 
dotrzymania terminu ważniejsza jest „ja
kość reformy”. Stawką reformy jest to, 
w jakim stopniu państwa UE pójdą dalej 
w przekazywaniu swej suwerenności do 
„wspólnego kotła”, równowaga między 
dużymi a małymi państwami w poszerzo
nej Unii i to, na ile Traktat (podstawa 
prawna UE) będzie uprawniał do „wy
ższych form integracji” państwa zdecy
dowane współpracować między sobą jesz
cze ściślej - nawet bez zgody pozostałych. 
W Helsinkach postanowiono zawęzić pro
blematykę konferencji międzyrządowej do 
rozmiarów i składu Komisji Europejskiej, 
organu wykonawczego UE; rozkładu gło
sów w Radzie UE, w której są reprezen
towane rządy państw członkowskich i któ
ra jest kluczowym organem decyzyjnym; 
szerszego podejm owania decyzji tzw. 
kwalifikowaną większością głosów w 
Radzie (obecnie 62-65 głosów na 87). W 
unijnym żargonie określa się te kwestie 
jako „pozostałości po Amsterdamie”. Nie 
zdołano ich bowiem  rozstrzygnąć w
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czerwcu 1997 r. na szczycie w Amsterda
mie, który uzgodnił poprzednią reformę 
zapisaną w serii poprawek do Traktatu, 
zwanej umownie Traktatem z Amsterda
mu.

W  związku z dojściem do władzy w 
Austrii nacjonalistów Jórga Haide

ra w ostatnich dniach w niektórych pań
stwach Unii ożywiły się też głosy, aby 
wzmocnić w Traktacie „zabezpieczenia” 
przed łamaniem zasad demokracji i praw 
człowieka, a nawet przed dopuszczaniem 
do rządów ugrupowań „skrajnych”. Jes'li 
Austriakom się to nie spodoba, a Belgo
wie, którzy znaleźli się w awangardzie 
kampanii przeciwko Haiderowi, będą się 
przy tym upierać, konferencja międzyrzą
dowa zabmie w „ślepą uliczkę” . W ogó
le, problem Austrii i, wprawdzie tylko 
dwustronnych, sankcji 14 pozostałych 
państw Unii może dodatkowo skompliko
wać przebieg konferencji.
'■państw a opowiadające się za ściślejszą 
w integracją i pójściem  w kierunku 
modelu federacyjnego oraz Komisja i Par
lament Europejski domagają się ambit
niejszego porządku dziennego. Zwłaszcza 
kraje Beneluksu, Grecja i Włochy, ale w 
niektórych sprawach sympatyzują z nimi 
Hiszpania, Portugalia i Francja. Paryż 
przejmuje od Lizbony przewodnictwo 
Unii i konferencji międzyrządowej na pół 
roku (od lipca). Wiele zależeć będzie od 
tego, czy Francuzi uprą się, aby zakoń
czyć konferencję w terminie i doprowa
dzą do zawarcia nowego traktatu w Ni
cei, czy też zdecydują się pozostawić cały 
ten „pasztet” Szwedom. To oni będą prze
wodniczyć w pierwszej połowie 2001 r. 
Zwolennicy modelu federacyjnego lansują 
zwłaszcza pomysł, aby pozwolić grupom 
państw członkowskich na ściślejszą współ
pracę - nawet bez zgody pozostałych. 
Przykładem jest unia walutowa, którą - 
na mocy dotychczasowego Traktatu - za
interesowane państwa mogły utworzyć je 
dynie za zgodą początkowo nie zaintere
sowanej nią Wielkiej Brytanii. Innym 
przykładem jest układ z Schengen, zawarty 
w latach 1980., początkowo przez grupę 
państw członkowskich, poza ramami ów
czesnej Wspólnoty. Dziś został włączony 
do prawa unijnego, tyle że specjalne trak
towanie wywalczyły Wielka Brytania i Ir
landia.
Zwolennicy prawa do ściślejszej współ
pracy nie kryją, że chodzi o możliwość 
„ucieczki do przodu” państw bardziej za
awansowanych w integracji, gdy Unia 
poszerzy się do 25-30 państw. Wielka Bry
tania, Dania i Szwecja nie są tym zachwy
cone, bo nie chcą znaleźć się któregoś dnia 
w „zewnętrznym kręgu” integracji, razem 
z nowymi członkami z Europy Środko
wej i Wschodniej.
Z drugiej strony, już teraz im to grozi, 
dopóki nie przystąpią do unii walutowej. 
Stąd przymiarki trzech rządów do tego, 
aby przekonać własne, niechętnie nasta
wione społeczeństwa do dobrodziejstw 
jednolitej europejskiej waluty.

Dokończenie na str. 9

■ W budżecie Rosji nie przewidziano pie
niędzy na odbudowę Groźnego. Mówi się
0 pozostawieniu zniszczonej stolicy Cze
czenii w aktualnym stanie. Tymczasowo 
rolę stołeczną pełni miasto Gudermes. W 
Czeczenii trwały zacięte walki na połu
dniu kraju.
■ Centralna Komisja Wyborcza Rosji zdys
kwalifikowała kandydaturę Zirynowskie- 
go do wyborów prezydenckich, zarzuco
no mu nieprawdziwą deklarację majątko
wą. Żirynowski nie umieścił w wykazie 
„kawalerki” syna. Tymczasem deklarowa
na „bieda” innych kandydatów, których 
uważa się w rzeczywistości za milione
rów, wzbudza śmiech moskiewskiej uli
cy. Komuś zależy by Żirynowskiemu, któ
ry odwołał się od decyzji do sądu, dodać 
kilka procent głosów. Komisja bez pro
blemu zarejestrowała natomiast główne
go kandydata Putina.
■ UE otworzyła oficjalne negocjacje z dru
gą grupą państw - Litwą, Łotwą, Maltą, 
Rumunią, Słowacją i Bułgarią. Dla Malty
1 Łotwy mówi się o przyjęciu w roku 
2003, dla Słowacji i Litwy o 2004, dla 
Bułgarii w 2006 i dla Rumunii w 2007.
■ Prezydent RFN Rau przemawiał jako 
pierwszy Niemiec w izraelskim Knesecie. 
Rau poprosił o przebaczenie. Prezydent 
Izraela E. Barak odwzajemnił się słowa
mi o „cudownej przyjaźni” pomiędzy tymi 
krajami i zaliczył Niemcy do najważniej
szych przyjaciół swojego kraju.
■ Wokół Austrii, która wpuściła do rzą
du „wolnościowców” J. Haidera wrzawa 
europejska przybrała wymiar światowy. 
Stosunki z Wiedniem „ochładza” już Ar
gentyna, gdzie mieszka największa spo
łeczność żydowska w Ameryce Południo
wej. Swój koncert w Austrii odwołał pio
senkarz Sting, zaś agencje przypominają, 
że nosi on prawdziwe nazwisko Gordon 
Summer, co ma ów bojkot wyjaśnić.
■ Ze stanowiska przewodniczącego CDU 
zrezygnował W. Schaeuble. Jest to ciąg 
dalszy afery z nielegalnym finansowaniem 
tej partii.
■ Czechy wydaliły rosyjskiego dyploma
tę, któremu zarzucono szpiegostwo. Mo
skwa wydaliła w odwecie pracownika cze
skiej ambasady.
■ Po atakach na żołnierzy KFOR w ko
sowskiej Mitrovicy, zaczęto akcję odbie
rania broni. Już po pierwszych dniach 
poszukiwań zatrzymano 39 Albańczyków 
i 1 Serba, którym postawiono zarzut nie
legalnego posiadania broni. W Mitrovicy 
przedłużono obowiązywanie godziny po
licyjnej.
■ Sekretarz stanu USA M. Aulbraight i 
MSZ J. Fischer poparli podczas pobytu 
na przysiędze prezydenckiej w Chorwacji 
przywódców opozycji serbskiej. Jeszcze

trochę tego typu poparcia i Milosevic 
wygra wszystkie wybory w Serbii.
■ Wg organizacji Qchrony praw człowie
ka, podczas bombardowań Serbii przez sa
moloty NATO zginęło 500 cywili, głów
nie od wybuchu bomb próżniowych.
■ Chociaż adwokatom lewicy udało się 
zablokować zwolnienie gen. A. Pinoche- 
ta, to wszystko wskazuje na to, że ze 
względów zdrowotnych chilijski mąż sta
nu wcześniej czy później powróci do oj
czyzny. Wg informacji prasy hiszpańskiej, 
Pinochet doznał jesienią uszkodzenia mó
zgu.
■ Cyjanek z kopalni złota w Rumunii do
stał się do rzeki Cisa i spowodował naj
większą od czasów Czemobyla katastrofę 
naturalną. Wszystkie formy życia w tej 
wpadającej do Dunaju rzece zanikły i ob
licza się, że skutki zatrucia potrwają od 
kilku do kilkunastu lat.
■ Izrael oskarża Stolicę Apostolską o „za
kłócenie swoich rokowań z Palestyńczy
kami”. Chodzi tu o dokument regulujący 
status Kościoła w Jerozolimie, który Wa
tykan podpisał z Autonomią, bez pytania 
o zgodę Tel-Avivu. Żydzi podjęli kilka 
nieprzyjaznych kroków w stosunku do 
Kościoła, w tym m.in. zażądali, by pod
czas marcowej pielgrzymki Ojca św. do 
Ziemi Świętej nie odprawiano Mszy św. 
w sobotę respektując szabas.
■ Wbrew oficjalnym twierdzeniom ko
munistycznych władz Chin w więzieniach 
tego kraju znajduje się 8 biskupów Ko
ścioła katolickiego, nie uznawanego przez 
państwo.
■ Prawosławny Kościół w Rumunii prze
prosił za kolaborację części swoich hie
rarchów z komunistami.
■ Korea Południowa i komuniści z Pół
nocy organizują wspólnie rajd samocho
dowy. Będzie to pierwsza wspólna impre
za w historii tych krajów.
■ Premier, minister sprawiedliwości i szef 
służb finansowych Łotwy są zamieszani 
w skandal pedofilski. Afera zaczęła się od 
aresztowania w ub. roku producenta vi- 
deo, który handlował pornografią dziecię
cą. Widać, że „pribałtiki” są rzeczywiście 
coraz bliżej UE.
■ Amerykańskie stany Kansas i Nowy 
Meksyk zakazały formalnie dokonywania 
aborcji przez tzw. częściowy poród.
■ Rosja poinformowała USA, że rezygnuje 
ze wspólnego planu przestawienia wojsko
wych reaktorów atomowych na cele cy
wilne. Projekt wynegocjowany w 1997 
roku odrzucono, tłumacząc się zbyt du
żymi kosztami tego typu przekształceń.
■ Azerbejdżan zaproponował utworzenie 
wspólnego paktu obronnego z Gruzją i 
Turcją. Projektowi sprzeciwia się Arme
nia.
■ USA przekazały 12 pojazdów wojsko
wych armii Uzbekistanu. Uzbekistan za
mierza podjąć współpracę z NATO.
■ Dekret prezydenta Ukrainy o prywaty
zacji ziemi spowodował oddolne działa
nia chłopów, którzy we wsi Hołhozy koło 
Tarnopola w ciągu jednej nocy rozparce
lowali między siebie cały majątek kołcho
zu.
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WARTOŚCI I SPRZECZNOŚCI
ROZMOWA Z POSŁEM JÓZEFEM ZYCHEM,

CZŁONKIEM RADY N A C Z E L N E J  P O L S K I E G O  STRONNICTWA LUDOWEGO
Paweł Osikowski: Panie Marszałku, jaki 
jest cel pańskiej wizyty w Paryżu, jaskiń Unii 
Europejskiej? Jaki jest właściwie stosunek 
PSL do instytucji, którą np. populista Lep
per straszy w Polsce dzieci na wsi?
Józef Zych: PSL zbliża się do kolejnego 
Kongresu, który odbędzie się w Warszawie 
24 i 25 marca. Ma on szczególne znaczenie, 
gdyż zaczynamy się w kraju zbliżać do wy
borów prezydenckich, które odbędą się w 
roku bieżącym, a także do wyborów parla
mentarnych w 2001 r. Stąd zainteresowanie 
PSL współpracą z tymi rządami, parlamen
tami państw i partiami, które mają najwięk
sze doświadczenie w działalności w ramach 
Unii Europejskiej, szczególnie w dziedzi
nie rolnictwa. Zresztą Sejm RP już trady
cyjnie współpracuje ze Zgromadzeniem Na
rodowym Francji. Jako wicemarszałek, a po
tem marszałek Sejmu bywałem w Paryżu 
wielokrotnie. Poza tym liczymy na pomoc 
Zgromadzenia na arenie Parlamentu Euro
pejskiego. Odwiedzam również tutejsze Mi
nisterstwo Rolnictwa, partie gaullistowskie, 
widziałem się także z Bernardem de Gaul- 
lem, który w swoim czasie był przewodni
czącym Francusko-Polskiej Izby Gospodar
czej i odegrał dużą rolę na polu rozwoju 
naszych bilateralnych stosunków gospodar
czych. Chcemy też zaprosić na nasz Kon
gres przedstawicieli Francji, interesujących 
się problemami polskiego rolnictwa, tak jak 
oczekujemy gości z dziesięciu innych 
państw. Zależy nam, by PSL szerzej wyszło 
poza krajowe opłotki, zwłaszcza że ostat
nie lata nie były najlepsze dla ruchów ludo
wych w Europie i na całym świecie.
Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, a prze
cież nasz kraj dąży do niej, jest państwem z 
nią stowarzyszonym, to chciałbym wyraź
nie powiedzieć, że PSL od początku stało 
na stanowisku, iż Polska powinna znaleźć 
się w strukturach Unii. Natomiast nasze za
strzeżenia dotyczą kilku kwestii. Głównym 
problemem pozostaje swobodny obrót pol
ską ziemią. Uważamy, że nie można go 
wprowadzić dla cudzoziemców bez okresu 
przejściowego. Rząd zaproponował, że po
winno to być 18 lat, PSL sądzi, iż jest to 
absolutnie za mało, poza tym kwestia ta 
winna być rozwiązywana pod kontrolą par
lamentu. Swoboda obrotu ziemią jest wy
kluczona, zwłaszcza na Ziemiach Zachod
nich i Północnych, gdzie przy stosunkowo 
niskich cenach terenu - w porównaniu z ce
nami w Niemczech - łatwo doprowadzić to 
może do sytuacji bardzo dla Polski trudnej. 
Inne zastrzeżenie dotyczy polskiego rolnic
twa. Jest to jedna z najtrudniejszych kwe
stii negocjacyjnych z UE, poza dostosowy
waniem prawa. Uważamy, że muszą zostać 
uwzględnione specyficznie polskie warun
ki, przede wszystkim ogromne zróżnicowa
nie naszego rolnictwa. Mamy w kraju ok. 
1,5 min drobnych gospodarstw o powierzch
ni 6,5 ha. Ich użytkownicy przez całe stule
cia bronili tej ziemi, w okresie zaborów, i 
potem w PRL, i dzisiaj utożsamiają posia
danie jej z polskością. Zderzamy się tu z 
psychologicznym problemem zmiany men

talności tych ludzi. By doprowadzić do sta
nu opłacalności te półtora miliona gospo
darstw, by powiększyć je tak, że staną się 
konkurencyjne, trzeba dłuższego czasu, a 
przede wszystkim środków, pomocy ze stro
ny Unii. Z drugiej strony mamy w kraju, np. 
w Wielkopolsce, wiele gospodarstw o po
wierzchni 100 ha, są i takie po 1000 ha i 
więcej. Zatem sytuacja na polskiej wsi jest 
bardzo zróżnicowana. Wymaga to więc, by 
działania prounijne były tu bardzo czytelne 
dla rolników i odbywały się poprzez popra
wę stanu naszego rolnictwa. Tym niemniej 
uważam, a pochodzę ze wsi, że przyszłością 
polskiego rolnictwa jest Unia Europejska. 
Przy czym musi dojść do mocnego unijnego 
poparcia finansowego i instytucjonalnego 
naszego rolnictwa, co prowadziłoby do 
zmian strukturalnych polskiej wsi. Na Za
chodzie przyjmuje się, że poziom opłacal
ności gospodarstwa rozpoczyna się od 20 
ha., by doprowadzić do tego w Polsce, po
trzebne są kredyty niskoprocentowe, gwa
rancje rządu co do struktury produkcji i jej 
sprzedaży. Następna rzecz, co zrobić z wiej
ską ludnością w wieku emerytalnym i tymi, 
którzy nie będą mogli dalej pracować w rol
nictwie. To jest kwestia zabezpieczeń socjal
nych. Z górnikami uporaliśmy się, bo dosta
li odpowiednie odprawy, ale wprowadzenie 
tej zasady wobec rolników jest nierealne, bo 
budżet państwa tego nie wytrzyma, a i moż
liwości przekwalifikowania są raczej ogra
niczone. W naszym programie „Czas na zmia
ny” i propozycjach kongresowych jedno
znacznie opowiadamy się za Unią, ale jed
nocześnie podkreślamy, że nie możemy zre
zygnować z wartości chrześcijańskich, któ
rych zagrożenie ze strony Zachodu dostrze
gamy. W Polsce już przełożyło się ono na 
gwałtowny wzrost przestępczości, narkoma
nii, pojawienie się mafii, przestępczości zor
ganizowanej.

P.O.: Czyżby PSL, jako partia, identyfiko
wało się z chrześcijaństwem ? Czy znaczy to, 
Że udało mu się zdystansować od tej części 
swojego rodowodu, która związana była z 
satelickim wobec PZPR Zjednoczonym  
Stronnictwem Ludowym?
J.Z.: Tak, w sposób jednoznaczny. W naszym 
statucie jest wyraźnie zapisane, że PSL w swej 
działalności kieruje się wartościami chrze
ścijańskimi i Społeczną Nauką Kościoła. Nie 
ma w kraju uroczystości o charakterze ludo
wym czy partyjnym, która nie rozpoczynała 
by się od Mszy św. Rzecz jasna, ujawniają 
się i różnice poglądów, pojawiają pretensje 
do niektórych duchownych, że nie poparli 
wielu protestów rolników, a i niektórzy hie
rarchowie mają wątpliwości, co do poszcze
gólnych członków PSL. Przy czym i ja nie 
uważam, żeby jedyną formą rozwiązywania 
w Polsce problemów wsi były strajki. Jed
nak społeczeństwo, po tych znanych prote
stach rolników, w 90 procentach uznało, że 
chłopi mieli rację, i rząd ją uznał, podpisano 
porozumienia. Kwestia sprowadza się teraz 
do tego, by były one realizowane. Samymi 
protestami niczego się nie rozwiąże.

Dr Józef Zych: 
prawnik, poseł, 
członek Naczel
nej Rady Pol
skiego Stronnic
twa Ludowego, 
były wicemarsza
łek i marszałek 
Sejmu RP.
Jeżeli chodzi o peerelowski spadek PSL, to 
proszę zauważyć, że wśród wybitnych 
przedstawicieli Unii Wolności prawie wszy
scy, nie chcę wymieniać nazwisk, wywodzą 
się z PZPR. Czy to oznacza, że należy ich 
„w czambuł” potępiać? Poza tym, jeżeli po
patrzymy na historię Polski po II wojnie, to 
wypada przypomnieć, że tak jak ludowcy 
byli prześladowani, to nie była żadna inna 
grupa. Trzeba przypomnieć Mikołajczyka, 
procesy. Potem, kiedy ZSL było - zresztą 
obok Stronnictwa Demokratycznego - w so
juszu z PZPR, udało się jednak zachować 
pewne wartości, np. utrzymać w rękach 
chłopskich ziemię, wprowadzić system za
opatrzenia emerytalnego rolników. Tak, że 
nie zawsze ZSL było całkowicie podpo
rządkowane PZPR. A po Okrągłym Stole, 
w okresie transformacji, doszło do kongre
su odrodzeniowego, kiedy w skład PSL we
szli przedstawiciele tzw. ugrupowania Wi
lanowskiego, więc i gen. Kamiński, i Cho
rążyna, ale i wielu innych. Dążyliśmy do 
tego, by z ruchu ludowego różnych odła
mów zachować to, co najcenniejsze. Dzię
ki temu PSL to nie jest ZSL. Chociaż trze
ba przyznać, że na samym początku utraci
liśmy inteligencję. Np. przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim mieliśmy Koło PSL liczące 
sześciuset naukowców pochodzenia inte
ligenckiego, to był ogromny potencjał, któ
ry teraz dopiero zaczyna się odradzać. 
Mamy też ludzi młodych, wykształconych, 
myślących zupełnie nowymi kategoriami. 
Postawiliśmy na tych, którzy nigdy nie 
byli powiązani z minionym systemem, któ
rym nie dało się zarzucić żadnej z nim ko
laboracji. Najlepszy dowód mamy teraz, z 
lustracją, widzimy jacy ludzie idą „pod 
lupę” powiązań ze Służbą Bezpieczeństwa.

P.O.: Jednocześnie w PSL są i postacie 
kontrowersyjne, jak  Pawlak, premier ko
alicyjnego rządu z postkomunistycznym 
SU)...
J.Z.: Premier Pawlak, z punktu widzenia 
ideologicznego, nigdy nie był kontrower
syjny, zawsze był związany z Kościołem. 
Natomiast różnie był oceniany jako prezes 
PSL i premier. Zaczął piastować te funkcje 
nie mając dostatecznego przygotowania i 
doświadczenia, zresztą odnosi się to i do 
kolejnych premierów. Poza tym premier 
Pawlak mógł w dużo większym stopniu wy
korzystać swą szansę dla dobra Polski, gdy
by nie miał fatalnych doradców wywodzą
cych się właśnie z PZPR. W moim przeko
naniu Pawlak, jako człowiek młody, zrobił 
dla Polski i wsi wiele dobrego, o czym czę
sto się zapomina, popełnił także błędy, ale
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któż ich nie popełnia. To w konsekwencji 
doprowadziło do klęski PSL w wyborach. 
Ze 136 mandatów zeszliśmy do 26. Myślę 
jednak, że Pawlak w przyszłości jeszcze 
bardzo wiele dla PSL uczyni.

P.O.: Jaki udział w tej klęsce miało uczest
nictwo PSL w koalicyjnym rządzie z post
komunistycznym SLD? Czy Stronnictwo w 
przyszłości takie będzie dążyć do sojuszu z 
SLD?
J.Z.: Sprawa wejścia PSL do tej koalicji była 
rzeczą skomplikowaną i niejednomyślną. 
Jednak zwyciężył pogląd, iż nie należy po
zostawać w opozycji, tylko wejść do wspól
nego rządu i w ten sposób móc przysłużyć 
się wsi. To była bardzo trudna koalicja, nie 
wykorzystano wielu możliwości załatwie
nia wielu spraw. Wewnętrzne rozgrywki po
wodowały to, że na plan dalszy spychano 
najważniejsze problemy, m.in. prywatyza
cję banków, ZUS, system emerytalny. 
Zwłaszcza w końcówce popełniliśmy fatal
ne błędy, np. wotum nieufności wobec wła
snego rządu, potem wniosek o odwołanie 
wicepremiera Jagielińskiego. To zachwia
ło wiarą społeczeństwa w PSL, zwłaszcza 
przy ogromnych oczekiwaniach wsi, że sko
ro premier jest ludowcem, skoro mamy sied
miu ministrów, marszałków Sejmu i Senatu 
to powinno się dla rolnictwa zrobić wiele, a 
przynajmniej, że powinien to być priory
tet. Zrobiono wiele, ale nie rozwiązano pod
stawowych problemów, także z przyczyn 
obiektywnych... patrząc na możliwości bu
dżetu. Stąd dzisiaj najważniejszym zada
niem PSL jest odzyskanie elektoratu, który 
utraciliśmy na rzecz AWS, SLD, a nawet UW.

P.O.: Czy w tym kontekście PSL odważy 
się powiedzieć swojemu elektoratowi praw
dę o tym, iż polskie rolnictwo jest anachro
niczne, musi przejść daleko idącą transfor
mację, która będzie niesłychanie bolesna, 
bo kilkadziesiąt procent ludzi pracujących 
w rolnictw ie będzie musiało z niego 
odejść?
J.Z.: Jest to nieuchronne. Zawsze stałem na 
stanowisku, że rolnikom trzeba mówić praw
dę. Tyle, że jeżeli chodzi np. o Unię, to nie 
wolno mówić jedynie o zagrożeniach. Trze
ba też wykazać, jakie z tego tytułu mogą 
być korzyści. Musi powstać uczciwy rachu
nek zysków i kosztów. Jednak jeżeli mamy 
dążyć do Europy, to trzeba wiedzieć, że jest 
to proces bolesny. PSL musi więc włączyć 
się nie tylko we wskazywanie trudności, ale 
przede wszystkim w procesy przekształca
nia naszego rolnictwa, by było ono, mimo 
wszystko, jak najmniej bolesne. Tak wpły
wać na działania rządu, by ten w negocja
cjach z Unią wywalczył takie okresy przej
ściowe i środki, które gwarantować będą 
łagodny przebieg dostosowań. Trzeba jed
nocześnie przekonać rolnika, że propono
wane przemiany leżą w jego interesie.

P.O.: Tylko jak, skoro polskie rolnictwo i 
cala gospodarka bardzo ucierpiały w sku
tek unijnej akcji dodatkowego dotowania 
eksportu ich produktów rolnych na rosyj
ski rynek. Polska praktycznie ten rynek utra
ciła. Co PSL uczyniłoby w tej sprawie, gdy
by doszło do władzy?
J.Z.: W stosunkach gospodarczych z Ro

sją, niestety, rząd popełnił błędy. Zbyt mało sta
wiano na ten kierunek. Na przykład, co się stało 
na całej „ścianie wschodniej”, gdzie kwitł han
del przygraniczny, a zbyt polskich produktów 
był doskonały. Jak się zachwiały relacje poli
tyczne, bo to nie jest tylko kwestia UE, to na
tychmiast wpłynęło to na cały handel i - szerzej 
- na załamanie polskiego rolnictwa. Tymczasem 
dzisiaj, kiedy mamy zagwarantowane bezpie
czeństwo państwa, należy w porę dostrzegać pro
blemy koniunktury gospodarczej, stosować pew
ne oddzielenie jej od polityki. Nie wolno dążyć 
do pogarszania stosunków, kiedy rzutują one w 
sposób istotny na gospodarkę. Powinniśmy per
spektywicznie zadbać o kierunek wschodni, o 
dobre stosunki gospodarcze. Nasze priorytety w 
handlu to oczywiście Unia, ale przy pełnej nie
zależności w stosunkach gospodarczych z Ro
sją. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię eksportu 
produktów rolnych, to rząd polski powinien go 
dotować. Tak, jestem za dotowaniem, nie wszyst
kiego oczywiście, jednak są pewne kierunki, któ
re muszą podlegać ochronie.

P.O.: Zbliżają się wybory...
J.Z.: Rozważamy różne scenariusze. Liczymy 
na to, i badania opinii na to wskazują, że PSL 
osiągnie lepsze wyniki niż obecny stan posia
dania. Przy przewidywaniach, że zwycięży le
wica, będzie to implikowało tworzenie nowej 
koalicji. W moim przekonaniu najlepszą kon
cepcją byłby układ SLD - Unia Wolności - PSL. 
To mogłoby gwarantować połączenie różnych 
opcji, chociaż byłoby bardzo trudne. Tak więc, 
jeżeli PSL uzyska dobry wynik, a SLD, jako par
tia zwycięska, zaproponuje taką koncepcję, to 
bardzo poważnie rozważymy ją.

P.O.: Naprawdę uważa Pan, że postkomuni
styczny Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lep
szą rękojmią bezpieczeństwa i dobrobytu wsi 
polskiej niż koalicja Unii Wolności i prawico
wej Akcji Wyborczej Solidarność?
J.Z.: Myślę, że ani SLD nie jest takim gwaran
tem, i nie byl, ani AWS i UW nie są. Przed po
przednimi wyborami wszyscy pięknie wieś i 
jej problemy rozumieli, natomiast jak przyszło 
do realizacji określonych zadań, ustalania bu
dżetu, przyznawanie środków, to wszystko się 
rozmywało. Widziałem to i w poprzedniej ka
dencji i obecnie. Przy tym, co ciekawe, w po
przedniej kadencji Sejmu było 178 posłów wiej
skiego pochodzenia i Izba podjęła w tym czasie 
sześć uchwał adresowanych do rządu, a doty
czących rolnictwa. Tylko dwie i pół zostało zre
alizowanych. Zastanawiałem się, jak to jest moż
liwe przy tak szerokiej reprezentacji wsi... 178 
posłów, przecież to potężne lobby. Obrazu nie
szczęścia polskiej wsi dopełnia totalne niezro
zumienie jej problemów. Tak więc, gdyby była 
dobra wola - ponad podziałami - to dla mnie nie 
ma różnicy, czy to AWS, czy Unia Wolności, czy 
SLD. Problem polega na tym abyśmy wspólnie 
rozwiązywali kwestie. Dlatego między innymi, 
chociaż UW i wicepremier Balcerowicz są 
ogromnie krytycznie przyjmowani w PSL i na 
wsi, to ja miałem odwagę zaproponować im spo
tkanie.
Myślę, że w Polsce stało się jedno wielkie nie
szczęście, że sprowadzono problemy rolne do 
kwestii ideologicznych i politycznych. Pamię
tam takie spotkanie w jednej z podkarpackich
wsi.

Dokończenie na str. 12

Dokończenie ze str. 6-7

UE REF.ORMU/E SIĘ
_ Równocześnie kraje te opowiadają się 
za jak najwęższym porządkiem dzien
nym konferencji i nawołują, żeby sku
pić się na Komisji, Radzie i mechani
zmach decyzyjnych. Tak jak federa- 
liści uzasadniają potrzebę ambitniej
szych reform groźbą rozwodnienia 
Unii po przyjęciu nowych członków, 
antyfederaliści ostrzegają, że mrzon
ki o „pogłębieniu” Unii opóźnią za
powiadane z wielką pompą „zjedno
czenie kontynentu”.

W  bardziej przyziemnych spra
wach - w iększość Piętnastki 

opowiada się za ograniczeniem licz
by komisarzy do jednego z każdego 
państwa. Obecnie duże kraje - Fran
cja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Bry
tania i Włochy - mają po dwóch ko
misarzy, a małe po jednym. Duże pań
stwa są gotowe zrezygnować z dru
giego komisarza, jeśli proporcjonal
nie zwiększy się ich wpływ na decy
zje Rady. Dziś Francja, Niemcy, Wiel
ka Brytania i Włochy mają po 10 gło
sów, Hiszpania 8, a mniejsze państwa 
odpowiednio mniej, z tym że stosun
kowo więcej od dużych - na przykład 
Luksem burg, liczący 400 tysięcy 
mieszkańców, ma dwa głosy.

Co do mechanizmów decyzyjnych, 
większość zgadza się, że weto po

winno być wyjątkiem i że zasadą po
winna się stać tzw. kwalifikowana 
większość. Komisja proponuje, aby 
decydowała podwójna większość - 
liczby państw i liczby ludności. Wy
jątkiem mają pozostać decyzje wyma
gające ratyfikacji przez państwa człon
kowskie - zmiany w Traktacie, w 
funkcjonowaniu instytucji, przyjęcie 
nowych członków. Także te podatki i 
elementy polityki socjalnej, które nie 
mają bezpośredniego wpływu na jed
nolity rynek, i oczywiście kwestie 
obronne.ofaroPolska zapewne podzieli w tych 

spraw ach op in ię  w iększości 
państw Unii, co zapowiedział już w 
liście do przewodniczącego konferen
cji międzyrządowej - szefa portugal
skiej dyplomacji - Jaime Gamy mini
ster spraw zagranicznych Bronisław 
Geremek. Sęk w tym, że w Polsce nikt 
nie przeprowadził w tej sprawie po
rządnej debaty i właściwie nie wia
domo, czego chcemy. Jedni wypisują 
brednie, że Unia to „eurobolszewicka 
wspólnota zarządzana przez radę ko
misarzy ludowych”, inni znów chcie
liby wejść do Unii tak jak stoimy, pod
pisując się ochoczo pod całym jej do
robkiem prawnym w nadziei, że po 
przystąpieniu jakoś to będzie. Zresz
tą, „Piętnastka” i tak nie jest skora nas 
uważnie słuchać, dopóki nie jesteśmy 
członkami. Co najwyżej wszystkim 
się ponarażamy, a wpływu nie będzie
my mieli za grosz.

J a n  M .  S t a n k ie w ic z  z  B r u k s e l i

5 marca 2000 nasza strona internetowa: http ://perso.club-internet.fr/vkat
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LA PAGE DES FRANCOPHONES j
de Richard Zienkiewicz

I g i
T O R P E U R  ET LETH A RG IE

Apres les soubresauts du mois de jan- 
vier autour de la personne du minis- 
tre du Tresor, Emil Wąsacz, qui a sauve 

de justesse la peau de son maroąuin, la 
vie politiąue polonaise semble tombee dans 
une phase d ’hibernation totale a laąuelle 
plus personne n’etait, depuis longtemps, 
habitue. Cela ne fait pas du tout 1’affaire 
des observateurs qui n ’ont plus rien a ob- 
server : sur quoi vont-ils pouvoir se faire 
les dents maintenant ? Et ce ne sont pas 
les explications fumeuses de Gabriel Ja
nowski, le m eneur de la cabale anti- 
Wąsacz au sein de 1’AWS, affirmant, pour 
justifier son comportement scandaleux 
dans les couloirs de la Diete, avoir ete in- 
sidieusement drogue -  alors que certains 
disaient qu’il etait sous 1’emprise de l ’al- 
cool ou que d’autres soutenaient qu’il sui- 
vait une therapie antigrippale de choc - , 
qui peuvent eveiller en nous un interet 
quelconque. Combien de temps cet etat 
de somnolence va-t-il encore durer ? Der- 
riere cette accalmie -  trompeuse ? -  ou le 
gouvernement gouverne et le parlement 
legifere -  et il y a de quoi faire pour ab
sorber l’acquis communautaire en quel- 
que cent cinquante textes de loi on peut 
apercevoir en filigrane la preparation des 
elections presidentielles qui s’approchent 
encore doucement, a pas feutres. Les 
etats-majors politiques peaufinent leurs 
strategies, pesent le pour et le contrę de 
tel ou tel candidat a la candidature. A gau- 
che, 1’affaire est entendue, le candidat est 
deja trouve depuis longtemps -  depuis la 
derniere echeance presidentielle. II est deja 
en poste et verrait bien son mandat re- 
nouvele pour cinq nouvelles annees. Cela 
parait acquis car tous les sondages le di- 
sent et le predisent, Aleksander Kwaś- 
nieswki sortira vainqueur de la course a la 
presidence -  sera-t-il meme mis en ballot- 
tage a 1’issue du premier tour ? -  et s’as- 
soira une seconde fois dans le fauteuil pre- 
sidentiel au cours du prochain quinquen- 
nat. Son role est facile et peu expose : 
caresser les citoyens dans le bon sens, faire 
des sourires, distribuer des decorations, 
condamner et bloquer les mesures impo- 
pulaires -  mais parfois necessaires -  pri- 
ses par le gouvernement, se faire recon- 
naitre sur le plan international, tout cela 
permet de ratisser large, bien au-dela de 
1’electorat traditionnel de sa familie politi- 
que. A droite, c ’est le vide ou, plutót, la 
plethore car chacun se voit deja appele a 
une destinee nationale et investi des plus 
hautes fonctions de 1’Etat. Cela revient 
comme un leitmotiv : il n ’y a pas de*chef 
naturel, charismatique, qui aurait la capa- 
cite de rassembler et d ’unir derriere lui la 
majorite des Polonais. II faut etre bien 
conscient d’un phenomene que la gauche 
a compris depuis longtemps : avec une

election au suffrage universel direct, le 
futur president de la Republique doit etre 
porte par un vaste mouvement populaire 
et doit se sortir du cadre etroit et etrique 
des partis. C ’est ainsi qu ’en France de 
Gaulle, Mitterand ou Chirac ont accede, 
soutenus par une campagne electorale bien 
orchestree, a la presidence. La droite po
lonaise est encore loin d ’avoir acquis de 
la maturite dans ce domaine -  comme en 
temoignent tous les noms qui fleurissent 
chaque jour et le report a une date ulte- 
rieure du choix definitif d ’un candidat 
commun. Les ambitions personnelles et 
partisanes passent toujours avant 1’interet 
generał ou la promotion d'une idee. Et ce 
n’est pas la proposition de Lech Wałęsa a 
Marian Krzaklewski ( «  Ta we narmss Pre- 
m ^im ńsbsA jesoL żiarB tacanćkiturB  a la  
presicfexe »)* qui changera quelque cho- 
se. Malgre tout le respect que je dois au 
petit electricien de Gdańsk et a son suc- 
cesseur a la tete de Solidarność, on ne 
peut pas toujours faire de la politique en 
marchands de tapis. En Pologne, le pou- 
voir use, et peut-etre plus et plus vite 
qu’ailleurs. II faut donc un homme relati- 
vement neuf, beneficiant toutefois d’une 
solide experience de la politique et du pou- 
voir, qui n ’a pas fait 1'objet d ’une mediati- 
sation negative suitę a des affaires louches 
et douteuses, qui a su au moment oppor- 
tun se mettre en reserve pour rester en 
dehors des melees steriles, qui peut inspi- 
rer confiance tant sur le plan interieur que 
sur le plan international, et qui sait soigner 
son « look » -  c ’est important dans une 
societe ou 1’image personnelle joue un 
grand role, surtout chez les electrices. On 
ne peut pas dire que les candidats repon- 
dant a ces criteres sont legion mais, par- 
mi les noms avances, celui d’Andrzej Ole
chowski, ancien ministre des Affaires 
etrangeres du temps de la presidence de 
Lech Wałęsa, qui s’est volontairement ef- 
face devant lui aux elections presidentiel
les de 1995, parait se rapprocher le plus 
de cet ideał et saura mieux que quiconque 
tenir tete a son adversaire de gauche. 
Alors, il est grand temps pour la coalition 
au pouvoir de se reveiller de sa torpeur et 
de sa lethargie pour se mettre d ’accord, 
sans arriere-pensees, sur un nom qui fas- 
se Funanimite, et pour se mettre au travail 
afin de faire la promotion de son candidat 
et des idees dont il sera porteur et sur les- 
quelles chaque Polonais pourra se retrou- 
ver. C ’est a ce prix qu’il y a une chance 
d’arriver a la victoire. II n’est pas encore 
trop tard pour la saisir.

* Depuis que ces lignes ont ete ecrites, il 
n ’est plus sur que cette proposition, « de- 
voilee » par le journal televise de la Une, a 
ete reellement faite...

PAMIĘCI 
ALEKSANDRA 
GIEYSZTORA

Profesor Aleksander Gieysztor (1916- 
1999) był jednym z najwybitniejszych 
polskich badaczy dziejów średniowiecza 

w U niw ersy tecie W arszaw skim  oraz 
członkiem i prezesem Polskiej Akademii 
Nauk w latach 1981-1983, a także 1990- 
1992. Naukowy prestiż polskiego uczo
nego podkreśla fakt, że był on prezesem 
Międzynarodowego Komitetu Nauk Hi
storycznych w latach 1980-1985, a także 
honorowym doktorem licznych uczelni, 
w tym Sorbony.
Z myślą o uczczeniu osoby tego wybitne
go badacza historii, intelektualisty i męża 
stanu, Uniwersytet Paris-Sorbonne IV, 
Centrum Cywilizacji Polskiej (na Sorbo
nie) i Centrum Badań Historii Europy 
Środkowej (tamże) oraz Stacja Naukowa 
Polskiej Akademii Nauk w Paryżu zorga
nizowały sesję naukową poświęconą ży
ciu i dziełu naukowemu prof. Aleksandra 
Gieysztora, która odbyła się w dniu 15 lu
tego br. w Amfiteatrze Louis Liarde'a 
(Sorbona) pod honorowym patronatem 
prof. Stefana Mellera, Ambasadora RP we 
Francji oraz prof. Georgesa Molinie - 
Rektora Universite Paris-Sorbonne IV. 
Uroczystego otwarcia sesji dokonał rek
tor uczelni - G. Molinie - wskazując na 
wagę autorytetu naukowego polskiego 
historyka, zarówno w historiografii pol
skiej, jak i francuskiej. Następnie pod
kreślił on wyjątkowość tej formy uhono
rowania uczonego z zagranicy w paryskiej 
Sorbonie, wyrażając nadzieję, że sesja 
będzie stanowić nowy impuls do rozwoju 
współpracy polskich i francuskich histo
ryków. Części naukowej sesji przewodni
czył prof. Jacques Le Goff, sława francu
skiej mediewistyki, który w swoim wystą
pieniu zawarł liczne osobiste wspomnie
nia z pobytu w Polsce i przyjacielskich 
kontaktów z A. Gieysztorem. Następnie 
głos zabrał prof. Henryk Samsonowicz - 
wybitny historyk PAN - przedstawiając 
rys biograficzny i naukową karierę prof. 
Gieysztora. Po nim prof. Philippe Conta- 
mine, znany francuski badacz średniowie
cza, zaprezentował liczne zasługi polskie
go uczonego dla rozwoju badań histo
rycznych w Polsce i zagranicą - w szcze
gólności w zakresie szeroko pojętych stu
diów mediewistycznych. Nie zabrakło 
również osobistych wspomnień ze spo
tkań z prof. Gieysztorem w Paryżu i War
szawie. Pani prof. Helene Ahrweiler - daw
ny sekretarz generalny w Międzynarodo
wym Komitecie Badań Historycznych - 
przypomniała sylwetkę prof. Gieysztora 
- prezesa tej prestiżowej instytucji nauko
wej - oraz jego liczne zasługi i inicjatywy 
dla rozszerzenia pola badawczego histo
rii w świecie.
W drugiej części sesji przemawiał prof. 
Jean Leclant - wybitny egiptolog i sekre
tarz Francuskiej Akademii Inskrypcji i 
Literatury - przypominając akces polskie-
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go naukowca w szeregi człon
ków zagranicznych Akademii 
Francuskiej i jego aktywność 
naukową, która przyniosła mu 
ogromny szacunek francuskich 
uczonych. Prof. Jerzy Kłoczow- 
ski, historyk z KUL - u w Lu
blinie i przewodniczący Pol
skiego Komitetu UNESCO, uka
zał sylwetkę prof. Gieysztora 
jako oficera WP w okresie kam
panii wrześniowej 1939 r., któ
ry uciekł z okupacji sowieckiej, 
unikając losu pomordowanych 
w 1940 r. w Katyniu. Okres oku
pacji niem ieckiej spędził w 
Warszawie, uczestnicząc w taj
nym nauczaniu i pracach Depar
tamentu Informacji KG Armii 
Krajowej, jako współpracownik 
płka Rzepeckiego. Był żołnie
rzem Powstania Warszawskiego 
w 1944 r. i więźniem, a w 1945 
r. działał w konspiracji prze
ciwko reżimowi sowieckiemu w 
Polsce. Po wojnie zaangażował 
się w proces odbudowy Uni
wersytetu Warszawskiego, a w 
dziedzinie studiów historycz
nych stanowił niepodważalny 
autorytet, który częstokroć po
zwolił kontynuować pracę na
ukową młodym uczonym prze
śladowanym przez władzę ko
munistyczną, np. więzionemu 
historykowi K. Modzelewskie
mu. W finałowym wystąpieniu 
prof. Karol Modzelewski - hi
storyk Instytutu Historii UW i 
znany działacz opozycji - wska
zał na o lbrzym ią ro lę  prof. 
Gieysztora w powojennej nauce 
i kulturze polskiej oraz w budo
waniu polskiej demokracji w 
okresie rządów komunistycz
nych. Prof. Gieysztor w opinii 
K. Modzelewskiego ucieleśniał 
postać romantyczną w czasach 
wojny i walki o niepodległą Pol
skę, natomiast, gdy Ojczyzna 
stała się wasalem sowieckim, 
stal się pozytywistą żaangażo- 
wanym w budowanie siły pol
skiej nauki i kultury, co pozwo
liło przetrwać polskiemu naro
dowi dyktaturę stalinizmu.
W konkluzji prof. J.Le Goff - 
przewodniczący sesji wyraził 
nadzieję i sugestię, aby jej cen
ne materiały zostały opubliko
wane, podobnie jak  i bogata 
spuścizna naukow a prof. 
G ieysztora w języku francu
skim, którym władał świetnie, 
jako student słynnej Ecole de 
Chartres i IV sekcji nauk histo
rycznych w renomowanej Eco
le des Hautes Etudes (Paryż).

D a r iu s z  D ł u g o s z  
( M u z e u m  L u w r u )

Chyba coś bardzo kiepsko jest 
ostatnio z naszą pamięcią 

narodową. Od przeszło roku 
poszukujemy, my Polacy, kan
dydata na szefa Instytutu Pa

mięci Narodowej i ciągle nam nic z tego nie 
wychodzi, choć chętnych jest wielu. Najpierw 
Sejm próbował powołać na to stanowisko Wi
tolda Kuleszę - b. dyrektora Głównej Komisji 
Badania Zbrodni, za drugim razem prof. An
drzeja Chwalbę, lecz też nic z tego nie wy
szło, bo okazało się, iż prorektor Uniwersyte
tu Jagiellońskiego ma tak krótką pamięć, że 
nawet zapomniał o swoim członkostwie w 
PZPR. Wkrótce ma nastąpić trzecie podejście 
do wyborów prezesa IPN. Liczba kandydatów 
z każdym dniem rośnie, co oznacza, że ich 
szanse maleją, ponieważ układ sił politycz
nych w Sejmie jest taki, że o poparciu kandy
data przez 2/3 posłów prawie w ogóle nie ma 
mowy. Każde ugrupowanie polityczne popie
ra swojego: AWS - historyka Wojciecha Rosz
kowskiego (sam zrezygnował), UW - Bogda
na Borusewicza, PPChD - Leszka Piotrowskie
go, a ponadto jakieś tajemnicze, bliżej niespre- 
cyzowane siły, wysuwają na fotel prezesa Alek
sandra Głoska i Andrzeja Rościszewskiego. Ale 
to jeszcze nie wszyscy, PSL też się zaczyna 
rozglądać za swoim człowiekiem. Problemu 
nie ma tylko SLD, gdyż jest zdecydowanie 
przeciwne działalności IPN-u. A dlaczego? 
Dlatego, że Instytut ten ma się zająć ściganiem 
zbrodniarzy komunistycznych i nazistowskich 
oraz udostępnianiem teczek osobom poszko
dowanym, jak się to subtelnie nazywa, przez 
taine służby PRL - u.
U a nie jestem  gorszy i też sw ojego fa- 

#  woryta mam. Oczywiście jestem  święcie 
przekonany, że mój jest najwłaściwszy i naj
lepszy. Oto co pisałem o nim niemal dziesięć 
lat temu, rekomendując go wówczas na Rzecz
nika Praw Obywatelskich: „Karol Głogowski 
- zawodowy demokrata. Jest to najbardziej nie
przejednany demokrata, jakiego znam osobi
ście. A znam go przeszło trzydzieści parę lat i 
w tym cała trudność, jak napisać dobrą reko
mendację, nie myląc jej z pamfletem, na sta
rego przyjaciela. Wprost przeciwnie niż Ma- 
chiavelli uważa on, że w polityce najważniej
sze jest dążenie do prawdy, nawet kosztem sku
teczności. Nic więc dziwnego, że do tej pory 
nie osiągnął większych sukcesów, natomiast 
porażek kilka odnotował. Ostatnią były prze
grane do senatorskiego fotela. Nie chciał się 
sfotografować z Lechem Wałęsą, aby jak twier
dzi, nie stracić własnej tożsamości. Nic to, że 
taki Wajda, Łapicki, dali się konsekrować 
„elektrykowi”, a Karol G., który chyba najbar
dziej z całej setki senatorów na pierwsze miej
sce w tym gronie - jako jeden z nielicznych 
opozycjonistów z najstarszym stażem w Pol
sce - zasłużył, nie dał sobie pstryknąć zdję
cia.
Tak też zawsze mówię mu, że jest fundamen
talistą, a nie demokratą. I na tym polega to 
nasze narodowe nieszczęście, że sławny reży
ser czy wybitny aktor, zamiast kręcić film lub 
grać w teatrze, lepią się do parlamentarnych 
foteli - jakby powiedział Stefan Niesiołowski

- a wielki talent polityczny, uosobienie nie- 
złomności charakteru, zmuszony jest realizo
wać swe ambicje przywódcy politycznego przy 
kawiarnianym stoliku.
Karol G. twierdzi, że jego dewizą życiową jest 
nie dać się zwariować, ale jednocześnie bar
dzo lubi redagować różne manifesty, składać 
oświadczenia, ogłaszać komunikaty, zbierać 
podpisy, wytaczać procesy, publikować dekla
racje i wykonywać cały szereg innych gestów 
spektakularnych, zaprzeczających całkowicie 
owej szczytnej dewizie.
W trakcie studiów uniwersyteckich był jedy
nym na roku, który nie wstąpił do reżimowego 
Związku Młodzieży Polskiej, ale jednocześnie 
pierwszym, który założył na wydziale prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego Kółko Naukowe Stu
denckich Badaczy Marksizmu-Leninizmu, za
kwalifikowanych rychło jako groźni rewizjo
niści. W wyniku wytężonej pracy umysłowej 
w tym kierunku, został wkrótce wyznawcą teo
rii o trój niewoli narodu polskiego, która głosi
ła w tamtym czasie, nie bez powodu, iż Polacy 
znajdują się w niewoli ideologii partii i rządu 
komunistycznego, nie zapominając o praktycz
nej roli Związku Sowieckiego. Nic też dziwne
go, że od wczesnej młodości był nasz bohater 
wielkim „pupilem” wszelkich służb specjal
nych i wszystkie pierwszomajowe święta oraz 
dwudzieste drugie lipce spędzał w lepszym to
warzystwie w celi więziennej. Dzięki temu we
ryfikacje funkcjonariuszy tych służb mógł 
przeprowadzić jeszcze na długo przed ich roz
wiązaniem. Jak mu się który z „esbeków” na
raził, wtedy Głogowski zwracał się do niego: 
„Jak zdobędę władzę, to wy Nowak pójdzie
cie, niestety, posiedzieć, a was Kowalski za
trudnię nadal w resorcie, gdyż jesteście czło
wiek z natury porządny, tylko mocno wmani- 
pulowany i bardzo zagubiony”.
Jednak nie da się ukryć, że Karol Głogowski 
tak zrósł się z wizerunkiem zawodowego opo
zycjonisty, iż kiedy czasy się zmieniły i role 
odmieniły, on tak się ustawił, żeby znów iść pod 
prąd, co świadczyłoby o tym, że jest bardziej 
elastyczny niż niezłomny. Najbardziej poczuł 
się zagrożony, kiedy mu zaproponowano fotel 
wojewody. Oczywiście, że odmówił, kiedy so
bie pomyślał - jak sądzę - że będzie musiał wte
dy rozstać się z wdzięczną rolą opozycjonisty, 
być może nawet na zawsze. To więc niepospo
lity przypadek, że jako czynny obecnie adwo
kat (w PRL prawa do pełnienia tego zawodu go 
pozbawiono) jest obrońcą Świtonia. Ci dwaj 
ludzie są najstarszymi w Polsce opozycjonista
mi, którzy postanowili nie w podziemiu, lecz 
legalnie od lat sześćdziesiątych zwalczać so
cjalizm. Myślę, że cała biografia tego wyjąt
kowo prawego człowieka i charakternego Po
laka jest najlepszą rekomendacją dla objęcia 
przez niego funkcji prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. Oczywiście, że nim nie zostanie, 
choć jego kandydaturę zgłosił formalnie Zwią
zek Młodych Demokratów. Po prostu dlatego, 
że nie jest „kolesiem”, i nigdy nie będzie. On z 
rąk Kwaśniewskiego żadnego odznaczenia nie 
przyjmie. Jeśli w Polsce istnieją tacy ludzie, nie 
jest z nami tak źle.

K a r o l  B a d z ia k
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WARTOŚCI I SPRZECZNOŚCI
W sali byli przedstawiciele Solidarności 
Rolników Indyw idualnych i PSL-u, i 
wszystkich innych ugrupowań. I jak się tak 
zaczęli licytować, to mówię im: „Panowie, 
przecież jesteście z jednej wsi, doskonale 
znacie wspólne problemy, wszyscy mówi
cie o szkole, o straży pożarnej, o zniszcze
niach po powodzi, macie jeden kościół, to 
przecież powinniście wspólnie usiąść do 
jednego stołu i zacząć rozwiązywać swoje 
problemy”. Taką płaszczyzną porozumienia 
są samorządy. One dobrze wystartowały, ale 
i im się ostatnio nie najlepiej wiedzie.

P.O.: Wiemy już, co PSL proponuje wsi, ale 
Stronnictwo jest partią ogólnopolską. Co 
może więc zaproponować mieszkańcom 
miast, do których będą uciekać ludzie od
chodzących z rolnictwa?
J.Z.:Jest to problem, ale nie dla mnie. Jako 
prawnik od początku mam silne związki i z 
inteligencją, i z uczelniami, także jako mar
szałek Sejmu widzę problemy szerzej. A za
tem PSL musi przede wszystkim wykazać, 
że jest partią centrową, w której sferze zain
teresowania leżą również sprawy ogólnona
rodowe, problemy inteligencji, służby zdro
wia, bezpieczeństwa, oświaty, polska racja 
stanu. PSL musi odejść od - uprawianej przez 
część kolegów - krytyki do pozytywnego 
działania, nie ograniczać się tylko do wska

zywania zła, ale powinno proponować roz
wiązania. Myślę, że wówczas wizerunek 
partii zmieniłby się zasadniczo.

P.O.: A zatem, czy mógłby Pan wskazać w 
całej, tak krytykowanej, działalności obec
nego polskiego rządu na jego... sukcesy, bo 
o niepowodzeniach mówić łatwiej?
J.Z.: Nigdy nie byłem w swych poglądach 
skrajny i uważam, że każdemu należy obiek
tywnie oddać sprawiedliwość. Gdybyśmy 
więc spróbowali popatrzeć - nie tyle sukce
sy, bo to w tej chwili trudne - co podejmo
wane przez rząd problemy, o charakterze na
rodowym, istotnym, to trzeba powiedzieć, 
że z odwagą podjęto decyzje o reformie ad
ministracyjnej. Myśmy się nie zgadzali, 
mieliśmy zastrzeżenia, ale to było podjęcie 
trudnego zadania. Ze błędy nie doprowa
dziły do sukcesu, i to jeszcze trochę potrwa, 
to inna sprawa. Dalej, postawienie na samo
rządność lokalną, ale to nie jest sprawa tyl
ko ostatnich dwóch lat. Niewątpliwie na are
nie międzynarodowej sukcesy z wejściem 
Polski do NATO, ale to nie jest sukces tylko 
tego rządu, pamiętam ile poprzednia koali
cja, myśmy nad tym pracowali. Dalej, to że 
zbliżamy się, pomimo ogromnej krytyki, 
spadku popularności, do Unii Europejskiej, 
chociaż i to jest pewna kontynuacja. Moż
na zatem powiedzieć, że jest wiele takich 
działań rządu, które muszą być i są akcep
towane. Dalej polityka zbliżenia z Ukrainą, 
to jest bardzo słuszne. Pamiętam dyskusję

nad tym tutaj w Paryżu z redaktorem Gie- 
droycem, który jest zwolennikiem zbliże
nia Litwy, Ukrainy i Polski. Czyli są ele
menty pozytywne, także organizacja zeszło
rocznej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Sw.

P.O.: Czy PSL będzie usatysfakcjonowane 
ponownym wyborem Kwaśniewskiego na 
stanowisko prezydenta?
J.Z.: PSL stoi na stanowisku, że powinno 
wysunąć i wysunie swojego kandydata. 
Mamy pełną świadomość, że dzisiaj przez 
pewną nieumiejętność działania wytworzyła 
się sytuacja, że „pewnym” kandydatem jest 
obecny prezydent. Wysuwając własnego 
kandydata chcemy wpłynąć na rozkład wy
ników, gdyż byłoby dla Polski źle, gdyby 
cała władza, od góry do dołu, znalazła się w 
rękach jednego ugrupowania politycznego, 
a do tego może dojść. Prezydent, parlament, 
rząd. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta 
Kwaśniewskiego, to jego działania i pozy
cję można różnie oceniać, na różnych płasz
czyznach. Na płaszczyźnie międzynarodo
wej i wewnętrznej, ale to wszystko trzeba 
brać w aspekcie jego uprawnień konstytu
cyjnych. Najchętniej widzielibyśmy zwy
cięstwo kandydata centrum, jakby to było 
możliwe, to ludowca, ale nie przywiązuje
my się do nazwisk. Uważamy, że ma to być 
człowiek, który ma wiedzę, godnie repre
zentuje państwo i który może wpływać na 
losy Polski.

R o zm a w ia ł  P a w e ł  O sik o w sk i

P rzez długie stulecia i 
jeszcze do niedawna, 

wśród liczących się twórców 
kultury bardzo mało było przedstawicielek 
tzw. „płci pięknej”. W filozofii ważne były 
tylko dwa nazwiska - Simone Weil i Hanny 
Arendt. W malarstwie mówiło się trochę o 
Sonii Delaunay, ale o wiele częściej wymie
niano imię jej męża Roberta. Rzeźba miała 
swą wielką kobiecą postać Germaine Ri- 
chier, mało kto jednak o niej słyszał, a jeże
li w ogóle ją wymieniano, to zazwyczaj w 
kontekście Cezara, dla którego była inspi
racją. Co się tyczy Camille Claudel, z jej 
historii zachowano w pamięci głównie bra
ta Paufa i kochanka Augusta Rodin oraz 
długi pobyt w klinice psychiatrycznej. Fran
cuski film był wyłączną własnością męż
czyzn, z jedynym wyjątkiem reżysera-ko- 
biety Agnes Varda. Krótko mówiąc, kultura 
była niemal w całości domeną panów.
Od 20 lat jednakże, obserwujemy odwraca
nie się tej tendencji i zajmowanie coraz roz- 
leglejszych obszarów kultury przez kobie
ty. Zaroiło się od nich w literaturze francu
skiej. Spadkobierczynie księżnej de la Fay- 
ette, George Sand, Colette, Marguerite Du- 
ras, Nathalie, Sarrautee, Marguerite Yource- 
nar i Saganki, nazywają się Amelie No- 
thomb, Irene Frain, Mięhele Desbordes, Lo- 
rette Nobecourt, Catherine Pancol, Christi- 
ne Angot. Piszących pań jest dzisiaj tyle 
samo co mężczyzn. Piszą niekoniecznie le
piej od swych kolegów, ale wcale nie go

rzej. Jak się okazuje, płeć nie ma większego 
wpływu na jakość dzieła.
Największą niespodziankę kobiety zrobiły 
jednak nie w literaturze, gdzie zawsze było 
ich kilka, lecz w kinematografii. Wśród re
żyserów filmowych we Francji jest mnóstwo 
młodych pań. Reżyserują wszystkie możli
we gatunki i rodzaje - komedie i dramaty - 
filmy długo- i krótkometrażowe. Nie lękają 
się najtrudniejszych tematów. Nazywają się 
Josiane Balasko, Anne Fontaine, Catherine 
Breillat, Catherine Corsini, Agnes Jaoui, 
Tony Marshall, Danielle Thompson i wysy
łają swe filmy na międzynarodowe festiwa
le, stają się znane, są podziwiane.

Czym tłumaczyć ten kobiecy zryw, tę go
rączkę i potrzebę tworzenia? Pragnie

niem odrobienia zaległości nagromadzo
nych przez wieki i dziesięciolecia? Ambi
cją pozostawienia po sobie śladu i włącze
nia się w nurt współczesnego świata? Praw
dopodobnie, wszystkim tym jednocześnie. 
W kulturze nie ma już dziedziny (oprócz - o 
paradoksie - wielkiego krawiectwa i wiel
kiej kuchni), której kobiety by nie opano
wały. Są nawet obecne w niedostępnym do
tąd sanktuarium muzyki klasycznej; kone
serom znane są nazwiska paru świetnych 
kompozytorek współczesnych - Michele 
Reverdy, Betsy Jolas i naszych dwóch roda
czek: Grażyny Bacewicz i Elżbiety Sikory. 
W teatrze, oprócz znanej od dawna Ariane 
Mnouchkine, pojawiło się ostatnio kilka 30- 
letnich pań potrafiących adaptować, reży

serować, kierować aktorami, projektować 
scenografię. Kwitnie talent dramatopisarki 
Yasminy Rezy, która jest już znana i wysta
wiana na całym świecie, także w Polsce. Do 
zamkniętego do tej pory męskiego świata 
reżyserskiego wdarła się piosenkarka Caro- 
line Loeb, jest w nim córka Petera Brooka - 
Irina, są Cecile Garcia Fogel i Claire Lasne, 
które wystawiają Szepspira i Czechowa.
We francuskim pejzażu kulturalnym nie brak 
też wybitnych intelektualistek. Na czele li
sty znajdujemy oczywiście Helene Carrere 
d’Encausse - historyczkę, wyspecjalizowa
ną w historii krajów byłego ZSRR, członki
nię i sekretarza wieczystego Akademii Fran
cuskiej. Są na niej także 4 inne badaczki 
historii - Mona Ozouf, Michelle Perot, Clau- 
de Dulong i Arlette Farge. Jest Vivianne 
Forester, której esej „Ekonomiczny horror” 
przestrzegający przed negatywnymi aspek
tami globalizacji, był wielką rewelacją na
ukową, pisarską i wydawniczą. Jest też jej 
antagonistka naukowa Beatrice Majnoni 
d’Intignanoa - autorka ekonomicznego be- 
stselleru „Fabryka do robienia bezrobotnych. 
Czy Europa wchodzi na fałszywą drogę?” 
Wszystkie wymienione panie mają życie 
osobiste, rodzinne, domy, którymi się zaj
mują, mężów i dzieci, o które dbają. Chcą 
wychowywać dzieci, kochać, tworzyć, być 
szczęśliwe i potrzebne. Chcą wpływać na 
życie swego kraju i prowadzić wszystkie 
konieczne wojny, nie wydając przy tym 
wojny mężczyznom. Czy długo tak wytrzy
mają?

A n n a  R z e c z y c k a - D y n d a l
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FRANCJA
□  Towarzystwo Histo

ryczno-Literackie informuje, że od 25 
marca 2000 r. Biblioteka Polska w Pary
żu będzie zamknięta z powodu remontu.
□  Galeria „Art Present” (79, rue Quin- 
campoix, Paris 3) zaprasza na wystawę 
prac malarskich Ewy Dąbrowskiej, two
rzącej i mieszkającej od kilku lat w Pary
żu. Wystawę można zwiedzać w godz. 13- 
19 do 10 marca.
□  We francuskiej sieci sklepów „Mono- 
prix” sprzedawana jest autorska kolekcja 
mody zaprojektowana przez warszawian
kę mieszkającą w Paryżu Irenę Gregori.

POLSKA
□  Nakładem Oddziału w Łomży Stowa
rzyszenia „Wspólnota Polska” ukazała się 
książka Andrzeja Fabianowskiego Paryż 
romantyków polskich (Mickiewicz, Sło
wacki, Chopin, Krasiński, Norwid).
□  Na polskim rynku prasowym ukazał się 
interesujący miesięcznik „Salon Polski” 
skierowany do Polaków w kraju i za gra
nicą.
□  W dniach 1 -4 czerwca 2000 r; odbę
dzie się w Warszawie IV Światowy Kon
gres Polonii Medycznej organizowany 
przez Federację Polskich Organizacji Me-

IV ŚWIATOWY KONGRES

POLONII MEDYCZNEJ
dycznych na Obczyźnie i Naczelną Izbę 
Lekarską.
□  Mieszkający w Szwajcarii Krystian Zi- 
merman otrzymał nagrodę Roku Chopi
nowskiego przyznaną przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
wniosek Fundacji Kultury. Pianista powo
łał w ubiegłym roku Polską Orkiestrę Fe
stiwalową i wykonał z nią dwa koncerty 
fortepianowe Fryderyka Chopina na wiel
kim tournee, obejmującym kilkadziesiąt 
miast Europy i Stanów Zjednoczonych. 
Koncerty te okazały się najważniejszym 
wydarzeniem Roku Chopinowskiego.

WIELKA BRYTANIA
□  W dniu 19 lutego w Polskim Ośrodku 
Kulturalno-Oświatowym w Londynie od
była się uroczystość związana z 60-leciem 
działalności Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie.

□  6 lutego zmarła w Londynie płk Ja
dwiga Morozewicz, były więzień sowiec
kich gułagów, a następnie żołnierz II Kor
pusu. Po wojnie przez 30 lat sprawowała 
funkcję prezesa Koła Kobiet Żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Natomiast 10 lutego zmarł w wieku 93 
lat w Antokolu dr Wacław Kessling - zna
ny w południowym  Londynie lekarz i 
wieloletni prezes Rady Parafialnej na Bal- 
ham. Był zastępcą szefa służby zdrowia 
II Korpusu Polskiego.

AUSTRALIA
□  Znanym polskim socjologiem i publi
cystą mieszkającym od lat w Australii jest 
prof. Jerzy Smolicz pochodzący rodem z 
Warszawy. Studia chemiczne ukończył w 
uniwersytecie w Edynburgu, a z zakresu 
nauk społecznych w uniwersytecie w Oks
fordzie. A systent na uniw ersytecie w 
Edynburgu (1959-1961); adiunkt w uni
wersytecie w Oksfordzie (Lincoln Colle
ge - 1961-1965); wykładowca, docent, a 
następnie profesor uniwersytetu w Ade
lajdzie (1965); dyrektor Centre for Inter- 
cultural Studies and Multicultural Educa- 
tion, University of Adelaide (1989-); pro
fesor Uniwersytetu Warszawskiego (In
stytut Socjologii - 1996-); profesor Pol
skiej Akademii Nauk (Instytut Studiów 
Politycznych - 1999-). Główne kierunki 
badań naukowych: kulturowy pluralizm 
w społeczeństw ach w ieloetnicznych; 
rdzenne wartości kultury; edukacja wie
lokulturowa; socjologia kultury; kultura 
polska w krajach imigracyjnych; zacho
wanie języka polskiego na obczyźnie. 
Autor licznych artykułów i opracowań 
naukowych oraz książek: Culture & Edu- 
cation in Plural Society(Canbena 1979); 
Austrialian School Through Childrens 
Eyes ( Melbourne 1986); Zostać Austra
lijczykiem ? Dom polski - australijska  
szkoła (Warszawa 1990), Kul
tura i nauczanie w społeczeń
stwie w ieloetnicznym  (W ar
szawa 1991); On Education 
and Culture (red. M. Secombe 
i J. Zajda - Adelaide 1999);
Współkultury Australii, (w dru
ku). Współautor książek: A u
stralijczycy polskiego pocho
dzenia ( Wrocław 1986) i Cul- 
tural Democracy and Ethnic 
Pluralism  (Frankfurt 1997).
Członek: Polskiej Akademii 
Umiejętności (czł. zagranicz
ny) w Krakowie (1996-), Aca- 
demy of Social, Sciences in Australia 
(Fellow - 1976-), Royal Socierty of Arts 
(Fellow) w Londynie (1974-). Kluby: Ade
laide Club, Royal League. Honorowy pro
fesor University of Santo Tomas w Mani- 
lii (Filipiny - 1994). Odznaczenia: Order 
Zasługi RP (V), Order of Australia (AM).

USA
□  W Chicago wydawana jest w języku 
polskim „Gazeta Rajdowa”. Jest to mie
sięcznik zawierający wiadomości o impre
zach samochodowych organizowanych na 
całym świecie.
□Jan Nowak-Jeziorański otrzymał nagro
dę im. Ksawerego Pruszyńskiego za pu
blicystykę i reportaż.
□Przy Katolickim Centrum Kultury Pol
skiej im. Jana Pawła II działa największy 
polonijny zespół artystyczny „Rzeszowia- 
cy”. Zespół zdobył trzy razy pierwszą na
grodę na festiwalach folklorystycznych i 
teatralnych w Polsce oraz nagrodę im. 
Oskara Kolberga. Występuje na terenie 
Chicago i innych miast amerykańskich. 
Posiada oryginalne kostiumy ludowe 20- 
tu regionów polskich oraz garderobę te
atralną. Założycielem i kierownikiem ze
społu „Rzeszowiacy” jest ks. Bronisław 
Wojdyła, autor wielu pieśni, scenariuszy, 
sztuk teatralnych i obrzędowych oraz 
układów choreograficznych i reżyserii 
wszystkich przedstawień.

SZWECJA
□  Od 1965 r. mieszka w Szwecji polski 
architekt Andrzej Missuna. Architekt-pro- 
jektant w sztokholmskich biurach archi
tektonicznych: Ernst Gronwall Arkitekt- 
kontor (1965-68), Hakon Ahlberg Arki- 
tektkontor (1970-73), Axelsson & Borow
ski Architek-tkontor (1984-88), FFNS Ar- 
chitektkontor AB (1988-95). W latach 
1968-1969 był asystentem prof. S. Hes- 
selgkena w Kungliga Tekniska Hogskola 
w Sztokholmie. Właściciel studia projek
towego (1975-84) i (1996-) oraz galerii 
sztuki w Sztokholmie (1976-79). Laureat 
konkursów architektonicznych.
Autor projektów i realizacji, m.in.: szko
ły w Tyresó, Nynasham u, N orrtalje i 
Musjó; projektu przebudowy nadbrzeża 
starego miasta Sztokholmu; centrum spor
towego w Edsviken; osiedla mieszkanio
wego w Uppsali (120 mieszkań), Órebro 
(42 mieszkania) i Bromma (250 miesz

kań); stadionu hokejowego w Sztokhol
mie; kilku willi i domów spokojnej staro
ści; przebudowy domu towarowego w 
Warszawie (Braci Jabłkowskich) oraz fa
bryki w Kętrzynie.
Członek Stow arzyszenia Architektów 
Szwedzkich (1965-).
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BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU: DO  REMONTU !

Dyrektor BP w Paryżu, p. C. P. Zale
ski poinformował w tych dniach 
prasę o konieczności zamknięcia 27 mar

ca br.gmachu Biblioteki Polskiej w Pary
żu z powodu mających się tu rozpocząć 
już wkrótce szeroko zaplanowanych pra
cach renowacyjnych.
Decyzja Rady Administracyjnej nie nale
żała do łatwych. Dyrektor Zaleski nazwał 
ją  wręcz «bolesną». Niestety, dla znaw
ców przedmiotu, członków Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego stało się rzeczą 
ewidentną, że przedłużanie terminu roz
poczęcia napraw może w konsekwencji 
doprowadzić do szalonych szkód w księ
gozbiorach i samej strukturze budynku 
położonego w prześlicznym miejscu na 
wyspie Świętego Ludwika.
Wielu rodaków zna zacną Instytucję, jaką 
jest Biblioteka, w której jednocześnie 
mieści się Muzeum Adama Mickiewicza, 
■kliestety, przez 3 lata ta legendarna pla- 
I  ▼ cówka, symbol polskiej emigracji, za
mknie swoje podwoje.
W liście przedstawiającym ogólną sytu
ację, dyr. Zaleski wyraża głębokie zanie
pokojenie nadwątlonym stanem mienia o 
ogromnej wartości historycznej: «Po pod
jęciu funkcji Dyrektora BP w czerwcu 
1999 r. zanotowałem liczne problemy 
dotyczące budynku i kolekcji. Poprosi
łem więc o niezależne ekspertyzy, m.in. 
biuro Veritas - jeśli chodzi o budynek, 
specjalistów od konserwacji w Bibliote
ce Narodowej w Warszawie - jeśli chodzi 
o kolekcje.» Po dokładnych oględzinach

stwierdzono silne przeciążenia budynku 
powodujące zniekształcenie murów gro
żące bezpieczeństwu. Zmagazynowane w 
podziem iach  dokum enty , k siążk i, a 
zwłaszcza cenne kolekcje gazet wymaga
ją  pilnej interwencji. Jak pisze dyr. Zale
ski, grzybica zaatakowała zbiory i roz
przestrzenia się na wyższe kondygnacje. 
Zatrucie powietrza jest tak wielkie, że do 
pomieszczenia wejść można tylko w ma
sce ochronnej i odpowiednim kombine
zonie. Należy zatem uczynić wszystko, 
aby uchronić od bezpowrotnego zniszcze
nia księgi z XV, XVI i XVII stulecia, 
przedmiot badań naukowców. Pamiętać 
należy również o dziełach artystycznych, 
grawiurach, litografiach, mapach zgroma
dzonych tu w pokaźnych ilościach.
Nie jest tajemnicą, że Biblioteka Polska 
cierpiąca na stały brak subwencji przez 
pół wieku nie doczekała się dokładnej spe
cyfikacji zbiorów. Bez pełnego konta w 
banku i wykwalifikowanych osób trudno 
jest oczekiwać postępu w tych działa
niach. Poważne prace remontowe doty
czą w pierwszym rzędzie zbudowania i 
zagospodarowania magazynów «z praw
dziwego zdarzenia» - napisał dyr. Zale
ski.
Zamknięcie Biblioteki Polskiej «na wy- 
spie» pozbawi na długo jej użytkowni
ków możliwości normalnego korzystania 
z książek, dokumentów i gazet na miej
scu. Pewne zbiory zostaną udostępnione 
gdzie indziej, nie będą więc zamknięte «na 
cztery spusty», wspomina dyr. Zaleski.

KRZYZOWKA Z PRZYWARĄ ( 2 )  - proponuje  m a r ia n  d z iw n ie l

Poziomo: A-1. Radiowe, telewizyjne lub filmo
we; A-16. Twierdza muzułmańska; B-6. Ustawa A 
zasadnicza państwa; C-1. Arkusz metalu; C-16. 
Zdolność praktycznego, szybkiego radzenia so- °  
bie; D-6. Ogół norm postępowania funkcjonują- q  
cych w ramach państwa; D-12. Dla tresowane
go psa; E-1. Przywódca chasydów; E-9. Potocz- D 
nie o postępowaniu przeciwnym do zalecanego; 
E-16. Gałązka, witka; F-5. Góry w Azji Środko- E 
wej; F-12. Roślina ozdobna, jakobinka; G-1. Skal- p 
ny lub inflacyjny; G-9. Utwór literacki; G-16. Ta
niec z lat 60-tych; H-5. Kontrkandydat Stalina na G 
stanowisko sekr. Gen. WKP (b); zamordowany 
przez NKWD w 1934 r.; H-11. „Ucywilizowany” H 
kostur; 1-1. Mokradła, trzęsawiska; 1-15. Cienka i i 
wąska deska; J-5. Anarchizujący styl w literatu
rze i sztuce na przełomie XIX i XX w.; K-1. Ciast- J 
ko z kremem; K-15. Odmiana kotów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K
Pionowo: 1-E. Siarczek rtęciowy; 2-A. Kibić, stan; 
3-E. Budowlany element konstrukcyjny; 4-A. isto
ty z zaświatów; 5-E. Kilkuspadkowy wodospad; 6- 
A. Daszek nad paleniskiem; 7-D. Sztuka wymo
wy, krasomówstwo; 8-A. Związek państw; 9-D. 
Najwyższy urzędnik państwowy w województwie; 
10-A. Dzieli budynek na kondygnacje; 11-G. Pol
skie włókno poliestrowe; 12-A. Interesująca roz
rywka; 13-H. Sposób postępowania, zachowania 
się, ubierania się; 14-A. Chętny do akcji; 15-H.... 
Mater; 16-A. Śpiewak o glosie sopranowym lub 
altowym, uzyskanym dzięki szczególnemu zabie-
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gowi chirurgicznemu; 17-G. Powóz bez resorów 
z pocz. XX w.; 18-A. Wirusy lub bakterie wywo
łujące choroby; 19-G. Szkaradna istota; 20-A. 
Przerwa teatralna.

Litery z ponumerowanych pólx czytane ko
lejno, utworzą rozwiązanie. Życzymy po
wodzenia i czekamy na rozwiązania.

(Redakcja)

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z AUTOREKLA
MĄ (G.K. nr, 4/00)
Poziomo: Świdnica, kotara, zgoda, klocki, 
powaga, ostrobok, pomost, łódka, anatomia, jasyr, 
denat, oryginał, Rodan, ankier, dostatek, tampon, 
ondula, Dacke, wiadro, liana, Ra. Pionowo: 
pejoratyw, Wilno, sodomia, dochody, rondo, idiota, 
Ondo, Noyes, azot, taca, rytmika, koto, trel, bomba, 
kapo, łakoma, okład, eskadra, abandon, ekler, ala
baster.
Rozwiązanie brzmi: PRENUMERATA.

Zasadniczym celem Towarzystwa Histo
ryczno-Literackiego jest «zachowanie 
niezastąpionego dobytku, jaki dostaliśmy 

w spadku od poprzednich pokoleń», koń
czy swój list dyrektor polskiej Instytucji.

PS. W kwietniu ma zostać zorganizowa
na konferencja prasowa, na której padnie 
z pewnością wiele pytań odnośnie przed
sięwziętych robót, kosztów, konkurencyj
nych firm etc. Będziemy na bieżąco in
formować Czytelników o przebiegu prac 
renowacyjnych.

O p r . Z b ig n ie w  R o l s k i
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OD 0 6 .0 3  DO 1 2 .0 3 .2 0 0 0

PONIEDZIAŁEK 0 6 . 0 3 . 2 0 0 0
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 
842 Pogoda 845 Czasy - magazyn katolicki 900 
Klan - serial 930 Domowe przedszkole 1000 Hal- 
lo Szpicbródka - komedia 1140 Dziennik tv J. 
Fedorowicza 1150 Teledyski na życzenie 1200 
Wiadomości 1215 7 dni świat 1245 Klan - serial 
1310 Spojrzenia na Polskę - program publicy
styczny 1330 Rejs-komedia 15°° Wiadomości 
1510 Ojczyzna-polszczyzna 1525 360 stopni 
dookoła ciała: Alergie 1540 Akademia wiersza 
1600 Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Bła
żeja 1615 Teleexpress Junior 1625 Rower Bła
żeja 17°° Teleexpress 1715 Kto ty jesteś ? - dla 
dzieci 1745 Sportowy tydzień 1840 Gość Jedyn
ki 1850 Klan - serial 1915 Dobranocka 1930 Wia
domości 1955 Pogoda 1958 Sport 20°° Don Ga
briel - film fab. 2135 Lwów Zbigniewa Herberta 
- reportaż 2230 Panorama 225° Sport 23°° Pro
gram publicystyczny 2330 Camerata 2 - maga
zyn muzyczny O00 Monitor O35 Program krajo
znawczy O55 Klan - serial 120 Miś Kudłatek 130 
Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 200 Don Ga
briel - film fab. 330 Lwów Zbigniewa Herberta - 
reportaż 430 Panorama 450 Sport 5°° Program 
publicystyczny 530 Camerata 2 - magazyn mu
zyczny.

WTOREK 0 7 .0 3 . 2 0 0 0
6°° Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 845 Pegaz tygodnia - magazyn 
kulturalny 9°° Klan - serial 93° Dwa światy - se
rial 955 Don Gabriel - film fab. 1130 Program 
publicystyczny 12°° Wiadomości 1215 Telewi
zyjne Wiadomości Literackie 1245 Klan - serial 
1310 Magazyn ekumeniczny 1330 Sportowy ty
dzień 1430 Magazyn Polonijny z Białorusi 15°° 
Wiadomości 1510 Twarzą w twarz z Europą - 
program 1530 Program redakcji wojskowej 1600 
Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 
1615 Teleexpress Junior 1625 Rower Błażeja 
1700 Teleexpress 1715 Dwa światy - serial. 1745 
Krzyżówka szczęścia - teleturniej 1810 Program 
krajoznawczy 1840 Gość Jedynki 1850 Klan - 
serial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 1958 Sport 2000 Bank nie z tej ziemi - 
serial 2100 Forum Polonijne 2200 Salon Lwow
ski 2220 Wieści polonijne 2230 Panorama 2250 
Sport 2300 Dialogi z przeszłością 2330 Ze sztu
ką na ty O00 Monitor O30 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej O55 Klan - serial 120 Przypadki zwie- 
rzo-jeża - dla dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 
159 Pogoda 2°° Bank nie z tej ziemi - serial 300 
Forum Polonijne 400 Salon Lwowski 415 Wie
ści polonijne 430 Panorama 450 Sport 500 Dia
logi z przeszłością 530 Ze sztuką na ty.

ŚRODA 0 8 . 0 3 . 2 0 0 0
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 845 Ludzie listy piszą 905 Klan - 
serial 930 Ala i As - program dla dzieci 1000 
Bank nie z tej ziemi - serial 1100 Forum Polo
nijne 12°° Wiadomości 1215 Galeria pod strze
chą 1245 Klan - serial 1310 Mówi się... - porad

nik 1330 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 1355 
Przegląd Prasy Polonijnej 1415 Wieści polonij
ne 1430 Oto Polska 1500 Wiadomości 1510 
Liczmy się polskiego 154G Domowa apteczka - 
program 16°° Muzyczny Serwis Jedynki 1610 
Rower Błażeja 1615 Teleexpress Junior 1625 
Rower Błażeja 1700 Teleexpress 1715 Ala i As - 
dla dzieci 1745 Gry olimpijskie - teleturniej 1810 
Magazyn informacji turystycznej 1830 Teledy
ski na życzenie 1840 Gość Jedynki 1850 Klan - 
serial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 1958 Sport 20°° Tajemnice Sahary - 
serial 2100 Forum Polonijne 2115 Wielcy, więksi 
i najwięksi - Soyka Trio Plus 22°° Anima 2220 
Wieści polonijne 2230 Panorama 2250 Sport 23°° 
Forum - proóram publicystyczny 2345 Pegaz 
tygodnia 0°° Monitor O35 Magazyn informacji 
turystycznej O55 Klan - serial 12° Krecik - dla 
dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 
2°° Tajemnice Sahary - serial 3°° Forum Polo
nijne 315 Wielcy, więksi i najwięksi - Soyka Trio 
Plus 4°° Anima 420 Wieści polonijne 430 Pa
norama 450 Sport 5°° Forum 545 Pegaz tygo
dnia - magazyn kulturalny.

CZWARTEK 0 9 .0 3 . 2 0 0 0
6°° Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 845 Anima 905 Złotopolscy - se
rial 930 Ouasimodo - serial 10°° Tajemnice 
Sahary - serial 11°° Forum Polonijne 1115 Wiel
cy, więksi i najwięksi - Soyka Trio Plus 1200 
Wiadomości 1215 MdM - program rozrywkowy 
1245 Złotopolscy - serial 1310 Program krajo
znawczy 1330 Gry olimpijskie - teleturniej 1355 
Magazyn informacji turystycznej 1415 Wieści 
polonijne 1430 Magazyn Polonijny z Litwy 15°° 
Wiadomości 1510 Stodoła - Folkowe nastroje 
16°° Muzyczny Serwis Jedynki 16'° Rower Bła
żeja 1615 Teleexpress Junior 1625 Rower Bła
żeja 1700 Teleexpress 1715 Ouasimodo - serial 
1745 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 1810 Cre
do 2000 - magazyn katolicki 1840 Gość Je
dynki 1850 Złotopolscy - serial 1915 Dobranoc
ka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1958 Sport 
2000 Teatr Telewizji: Maestro 2135 Filmówka 
2155 Romantyczne podróże do Polski 2220 Wie
ści polonijne 2230 Panorama 2250 Sport-tele
gram 2300 Program publicystyczny O00 Monitor 
O30 Krzyżówka szczęścia - teleturniej O55 Zło
topolscy - serial 120 Maurycy i Hawranek - dla 
dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 
205 Teatr Telewizji: Maestro 340 Filmówka 400 
Romantyczne podróże do Polski 420 Wieści 
polonijne 430 Panorama 450 Sport 500 Program 
publicystyczny.

PIĄTEK 1 0 .0 3 .2 0 0 0
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 845 Salon Lwowski 900 Złoto
polscy - serial 930 Koszałek Opałek - dla dzieci 
950 Tęczowa bajeczka - dla dzieci 1000 Tygrysy 
Europy - serial komediowy 1100 Tygodnik poli
tyczny Jedynki 12°° Wiadomości 1215 Ze sztu
ką na ty 1245 Złotopolscy - serial 1310 Ludzie 
listy piszą 1330 Krzyżówka szczęścia - teletur
niej 1355 Credo 2000 - magazyn katolicki 1420 
Wieści polonijne 1430 Skarbiec magazyn hi- 
storyczno-kulturalny 1500 Wiadomości 1510 
Dialogi z przeszłością - program 1600 Muzycz
ny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 1615Te-

leexpress Junior 1625 Rower Błażeja 1700 Tele- 
express 1715 Ciuchcia - dla dzieci 1745 Hity sa
telity 1805 Pegaz miesiąca 1840 Gość Jedyn
ki 185D Złotopolscy - serial 1915 Dobranocka 
1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1958 Sport 2000 
Teraz Polonia 2100 Tygrysy Europy - serial ko
mediowy 2200 MdM - program rozrywkowy 2230 
Panorama 2250 Sport 2300 Spojrzenia na Pol
skę - program 2315 Porozmawiajmy O00 Moni
tor O35 Hity satelity O55 Złotopolscy - serial 120 
Kulfon co z ciebie wyrośnie - dla dzieci 130 
Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 200 Teraz 
Polonia 300 Tygrysy Europy - serial komedio
wy 400 MdM - program rozrywkowy 430 Pano
rama 450 Sport 500 Spojrzenia na Polskę - pro
gram 515 Podwieczorek...z Polonią - program 
rozrywkowy.

SOBOTA 1 1 .0 3 .2 0 0 0
600 W labiryncie 121-  serial 700 Echa tygodnia
- /dla niesłyszących/ 730 Klan / 3 /- serial 845 
Ziarno - program katolicki 910 5-10-15 - dla 
dzieci i młodzieży 930 Babar - - serial animowa
ny 1000 Hity satelity 1015 Brawo bis 1130 Pan
teon - magazyn kulturalny 1145 Piotr i Paweł - 
film dokumentalny 1240 W piątą stronę świata - 
serial 1340 Reportaż 1415 Przegląd Prasy Po
lonijnej 1430 Kocham Polskę - teleturniej 1500 
Madonny polskie 1530 Hulaj dusza - magazyn 
folklorystyczny 1610 Mówi się... - poradnik 1630 
Magazyn Polonijny z Belgii i Luksemburga 1700 
Teleexpress 1715 Replay czyli Powtórka 1745 
Program krajoznawczy 1805 Teledyski na ży
czenie 1815 Czterdziestolatek - 20 lat później - 
serial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1950 
Pogoda 1953 Sport 2000 Marcowe migdały - film 
fab. 2130 Violetta - taka jestem- koncert Violet- 
ty Villas 2230 Panorama 2250 Sport 2300 Pro
gram rozrywkowy O00 Sportowa sobota O20 
Czterdziestolatek - 20 lat później - serial 115 
Sceny z życia smoków - serial dla dzieci 130 
Wiadomości 150 Sport 154 Pogoda 200 Marco
we migdały -film fab. 330 Violetta - taka jestem- 
koncert Violetty Villas 430 Panorama 450 Sport 
500 Piotr i Paweł - film dok.

NIEDZIELA 1 2 .0 3 .2 0 0 0
600 Czterdziestolatek - 20 lat później - serial 
705 Słowo na niedzielę 710 Portrety 740 Złoto- 
polsy 121 - serial 835 Zwierzątka ze sklepiku - 
dla dzieci 900 Ala i As - dla dzieci 945 Bieg Pia
stów 1030 Niedzielne muzykowanie 113° Bieg 
Piastów 12°° Anioł Pański 1220 Bieg Piastów 1300 
Transmisja Mszy Świętej 1405 Bieg Piastów 1430 
Teatr dla Dzieci: Idiotka na niby 1450 Oczy peł
ne ojczyzny - film dok. 1530 Jestem - program 
rozrywkowy 1615 Spotkanie z Polonią 163“ Ma
gazyn Polonijny z Ukrainy 1700 Teleexpress 
1715 Modrzejewska - serial 1845 Ludzie listy 
piszą 1905 Dziennik tv- J.Fedorowicza 1915 
Dobranocka 1930 Wiadomości 1950 Pogoda 
1953 Sport 2000 Spirala - film fab. 2120 Kabaret 
Potem tam i z powrotem 2230 Panorama 2250 
Sport 2300 Dozwolone od lat 40-tu - program 
muzyczny 2350 Sportowa niedziela 02° Jestem
- program rozrywkowy 105 Spotkanie z Polo
nią 120 Przygody Bolka i Lolka-dladzieci 130 
Wiadomości 150 Sport 154 Pogoda 200 Spirala - 
film fab. 320 Kabaret Potem tam i z powrotem 
430 Panorama 450 Sport 500 Dozwolone od lat 
40-tu - program muzyczny.
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Zacznijmy od słów mądrych i pełnych 
ludzkiego dobra. Autorem ich jest 
poeta dobroci właśnie, ks. Jan Twardow

ski, który w wywiadzie dla „Plusa-Minu- 
sa” (nr z 19-20 lutego) mówi:
Swoją inspirację czerpię po prostu z Ewan
gelii świętej, która jest bardzo pogodna. 
Pokazuje przecież, że dobro zwycięża, a 
zlo, które tak fascynowało - jest przegrane 
i skompromitowane. My to przecież widzi
my w naszych czasach: na naszych oczach 
upadły wielkie totalitaryzmy i nacjonali
zmy. Zlo woli być z pewnością przemil
czane - Niemcy płacą teraz odszkodowa
nia byłym przymusowym robotnikom po to, 
by już wreszcie raz na zawsze skończyć z 
przeszłością. Ludzie, owszem, widzą zło, 
jednakże za mało dostrzegają dobro. Ale 
świat, że tak powiem, „zwymiotuje” to, 
co mu nie smakuje. Przemoc na dłuższą 
metę nudzi człowieka, bo człowiek stałe 
nie może żyć zabijaniem. Chociaż zło jest 
bardzo nagłaśniane, to jednak dobra wię
cej jest niż zła. Ja staram się widzieć Boga 
w każdym człowieku, z tym, że to nie jest 
moje zdanie - tak mnie uczy Ewangelia, 
która mówi o „Bogu w nas”. Ale ja  prze
cież widzę, ja k  ludzie się naprawiają - po
dział na wierzących i niewierzących jest, 
w gruncie rzeczy, sztuczny. Tylko jeden Bóg 
wie, jak  to na prawdę jest, kto jes t przy 
Nim blisko. My w Polsce mieliśmy wiele 
trudnych doświadczeń na skutek tylu lat 
komunizmu. Jesteśmy wyjałowieni, cały 
więc świat dobroci i geniuszu Ewangelii, 
chrześcijaństwa - trzeba dopiero odbudo
wać i odkryć. Wiele lat przygniatała nas 
przecież ponura wizja świata - komunizm  
mówił, co prawda, bardzo wiele o wspa
niałej przyszłości świata i o powszechnym  
braterstwie ale ciągle też mówił o walce 
ludzi między sobą. Bóg zdumiewa swoją 
logiką - wszystko dzieje się nie po nasze
mu. Myślę, iż ludzie wykształceni dlatego 
niejednokrotnie nie wierzą w Boga, że za 
często posługują się ludzką logiką. Od 
dawna np. kojarzono inteligencję z lewi
cą, tymczasem lewica przegrała. Jest i tu 
jakaś przegrana intelektualna. Mówiło się 
przecież, że inteligencja musi być zawsze 
postępowa, ale tu popełniano błąd, bo 
szukano prawdy, pomijając ludzkie dobro 
i dlatego wychodziło z tego zło. A tymcza
sem trzeba szukać dobroci - dziś już czas 
na mądrość, a nie, przede wszystkim, na 
intelekt.

A ni dobroci, ani mądrości nie ma za- 
wiele w pozujących na otwartość i to
lerancję, publikacjach niektórych mediów. 

Pomijając brukowce, także tzw. „prasa nie
zależna” konkuruje między sobą w ośmie
szaniu i kpieniu z wartości, jakie niesie 
polskie bogactwo kulturowe i religijne. 
Wiele tytułów (np. „Gazeta Wyborcza”, 
„Wprost”) nie dostrzega zagrożeń, jakie

niesie bezkrytyczne powielanie propagan
dowych „dzieł” peerelowskich. Do takich 
należą seriale telewizyjne „Czterej pancer
ni i pies” i „Stawka większa niż życie”. 
„Pancerni” emitowani są obecnie w TV 
po raz szesnasty, w godzinach popołudnio
wych dużej oglądalności ludzi młodych. 
Na nic zdają się protesty kombatantów, 
dla których tak prowokacyjne zniekształ
canie wojennych kart jest szarganiem 
świętości. Innym zjawiskiem jest szkodli
wość dydaktyczna emisji kłamliwego se
rialu czołowych twórców totalitarnej pro
pagandy. Oto przykład „intelektualnego” 
wywodu niejakiego Raczka, („Wprost” z 
20 lutego):
Wieść o proteście kombatantów jak  bły
skawica obiegła społeczność internetową, 
czyli Polaków (głównie młodych) korzy
stających z sieci. Wywołała zdziwienie, 
bunt, spontaniczny protest i... drwiący 
uśmieszek. To w imieniu tych młodych łu
dzi organizacje domagały się embarga dla 
„Pancernych”: aby nie poznawali zakła
manej historii, aby nie utwierdzali się w 
przekonaniu: że Armia Czerwona była 
przyjazna Polakom, a Rosjanie to „ równe 
chłopy”. A Katyń? A PRL? - zapytuje iro
nicznie Raczek, aby kontynuować swoją 
„intelektualną” batalię w obronie seriali 
PRL.
Katynia - twierdzi - nie można wyperswa
dować. Najgorzej zaś - zakazać. Kultu nie 
da się też zaprogramować ani przewidzieć. 
Bierze się niewiadomo kiedy, nie wiado
mo skąd - ale za to w mgnieniu oka staje 
się powszechny. Wtedy jest prawdziwy. Kult 
„ czterech pancernych i psa ” - stwierdza 
Raczek -jes t prawdziwy i zasłużony.

Tak oto przedstawia się logika i „mą
drość” niektórych pismaków. Pozo

stańmy jeszcze przy tym wątku i zacytuj
my fragment felietonu abp Józefa Życiń
skiego w „Plusie - Minusie”, dotyczącego 
publicystyki „Gazety Wyborczej” :
Przez długi czas ceniłem rubrykę „Arka 
Noego ”, podejmującą na łamach „ Gaze
ty Wyborczej tematykę religijną. Poglądy 
te musiałem zmienić, gdy ewangeliczne re
fleksje Jana Turnala zaczęto w niej zastę
pować tekstami Artura Domosłowskiego i 
Romana Graczyka. „Arka ” zaczęła wtedy 
dryfować w stylu Tytanie ”. 
Fundamentalizm, w imię obrony zasad li
beralizmu, mimo wszystko pozostaje fu n 
damentalizmem; jego ważną cechę stano
wi również przekonanie, że wszyscy dooko
ła błądzą, a tylko niewielkiej grupie wy
branych udało się ochronić słusznie po 
glądy.
Graczyk karci za błędne poglądy środowi
sko PAN, wydające „Civitas” i profeso
rów UJ, współpracującym z krakowskim 
Ośrodkiem Myśli Politycznej. Nie wiem czy 
Zdzisława Krasnodębskiego, profesora uni
wersytetu w Bremie, ktokolwiek wcześniej 
przywoływał do porządku w tak katego
rycznym stylu, jak  czyni to z publicystycz
ną swadą autor „ Gazety Za znamienne

dla tego stylu uważam ostatnie zdanie ar
tykułu: „Kto tego nie widzi, nie powinien 
się brać do naprawiania podstaw pań
stwa ”. Czytając je, utwierdziłem się w na
rastającym wcześniej przekonaniu - że styl 
ten znam już, niestety z zapisów dyskusji 
prowadzonych pół wieku wcześniej. W taki 
sposób działacze ZMP karcili za „ niesłusz
ne ” poglądy filozoficzne prof. Ingardena 
czy Tatarkiewicza. Szkoda, że każda epo
ka musi mieć swój aktyw, u którego prosta 
wizja świata góruje nad racjonalnym uza
sadnieniem i minimum taktu. Nie rozu
miem natomiast, do czego może służyć 
„Arka N oego” z aktywem ideologicznym. 
Z  dwojga złego wolałbym już zwyczajny 
potop.

Przez prasę krajową, przez tę jej część, 
która pilnie śledzi próby torpedowa
nia rozliczenia się z komunistyczną prze

szłością i stawiania przed sądem winnych, 
tematem, który w ostatnim czasie stał się 
przedmiotem analiz i komentarzy było 
przedawnienie sprawy palenia akt SB. Jest 
to coraz częściej spotykana w Polsce prak
tyka sądownicza. Z wyciągnięciem odpo
wiednich akt z półek czeka się do momen
tu, gdy sprawa ulega przedawnieniu i w 
rezultacie SB-cy i różnego kalibru prze
stępcy uciekają przed sprawiedliwością. 
Jest to proceder, kwalifikujący się do po
staw ienia winnych tego stanu rzeczy 
czyli... sędziów przed ... sądem. Nie brak 
głosów, że winę ponosi również Minister
stwo Sprawiedliwości, które nie potrafi 
postawić tamy przed tymi karygodnymi 
praktykami. „Życie” (nr z 19.20 lutego): 
Minister Suchocka zapowiedziała już, że 
za skandal z byłymi esbekami odpowie 
przewodniczący wydziału, do którego spra
wa trafiła. Czeka go kara dyscyplinarna. 
Czy jednak to naprawi sytuację i spowo
duje, że procesy nie będą się toczyły łata
mi? Obawiam się, że to tylko doraźny śro
dek na uspokojenie sumień ministerialnych 
urzędników. Tłok w sądach i przedawnia
nie się spraw to nie tylko problem bałaga- 
niarstwa i niedbalstwa sędziów. To rów
nież kwestia nadzoru ministerstwa, także 
nad prokuraturami. Zdarza się, że zbyt 
długo prowadzą one śledztwo. Na rozstrzy
gnięcie sądu i wyrok może być za późno - 
wówczas wygrywają bandyci. Nie bronię 
sędziów. Za kryzys wymiaru sprawiedliwo
ści odpowiadają nie tylko oni, Minister
stwo Sprawiedliwości również. To przecież 
resort sprawuje nadzór nad sądami i nie 
może tłumaczyć się swoją niemocą i bra
kiem uprawnień. Szkoda, że dopiero teraz, 
gdy wyszła na jaw  groźba przedawnienia 
wielu spraw karnych, pani minister zapro
ponowała nowelizację obowiązujących 
przepisów. Warszawskim sędziom grozi 
prawdziwa zapaść w przyszłym roku, gdy 
przejmą wszystkie obowiązki kolegów do 
spraw wykroczeń. To może skończyć się 
kompletnym paraliżem, który po paru la
tach, za sprawą przedawnień zamieni się 
w masową amnestię.
A może o to właśnie chodzi?

P rasoznaw ca
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BILŁY-MONTIGNYs 
103  U RODZINY PANI KAZIMIERY BORKOWSKIE!

Pani Kazimiera BORKOWSKA z domu 
KOSZUBA, w gronie licznej rodziny, 
obchodziła 103 rocznicę swych urodzin. 

Z tej okazji, przedstawiciele Rady Para
fialnej z ks. proboszczem  D anielem  
Żylińskim odwiedzili Jubilatkę. Składając

serdeczne życzenia, ofiarowali Jej sym
boliczny kosz kwiatów i owoców. Po 
wspólnej modlitwie, ks. proboszcz udzielił 
Ju b ila tce  K om unii Św iętej o raz 
błogosławieństwa Bożego na dalszą drogę 
życia.

Po odśpiewaniu “Życzymy, życzymy...” , 
rodzina Pani Borkowskiej przyjęła dele
gację lampką wina i smacznym ciastem. 
Nowymi pieśniami do Matki Boskiej z 
Fatimy - Królowej Różańca Świętego za
k ończono  to m iłe spo tkan ie. 
Pani Kazimira Borkowska urodziła się 13 
lutego 1897 roku w Polsce. W roku 1922 
wyjechała do Francji, gdzie wyszła za 
mąż w 1925 r. Od początku mieszkała w 
Billy-Montigny, brając zawsze czynny 
udział w życiu społecznym dla dobra Koś
cioła i Ojczyzny. Należała do Koła Polek, 
a do dziś należy do Bractwa Żywego 
Różańca. Wychowywała 2 córki. Dzisiaj 
cieszy się mając wokół siebie 7 wnuków i 
15 prawnuków. Ostatnio, doczekała się 
jeszcze jednego praprawnuka.
Cała ta liczna rodzina cieszy się dobrym 
zdrowiem Jubilatki. Chociaż w ostatnich 
latach utraciła wzrok, to jednak ciągle in
teresuje się wydarzeniami dziejącymi się 
w świecie, a szczególnie w Kościele. 
Jeszcze raz składamy Pani Kazimirze - 
naszej kochanej Jubilatce - serdeczne 
życzenia zdrowia i błogosław ieństw a 
Bożego w imieniu wszystkich parafian.

M ic h a ł  C z u c h n o w s k i

L ity m  PARAFIALNE SPOTKANIE
w spotkaniu.

O gwiazdo Betlejemska, Po wyjściu z kościoła, uczestnicy udali się
zaświeć na niebie mym:
Tak szukam Cię wśród nocy, 
tęsknię za światłem Twym.

Strofami tej pieśni, wracamy do wie
czoru przeżytego w środę 2 lutego, kie

dy to parafianie z Lievin, Avion, Calonne 
i Billy-Montigny zgromadzili się o godz.
1700 w kościele Notre Dame des Graces.
Z okazji święta Ofiarowania Pańskiego, 
została odprawiona uroczysta Msza św. 
przez ks. proboszcza Daniela ŻYLIŃ
SKIEGO, który także wygłosił kazanie 
ukazując głęboko istotę naszej wiary.
Po nabożeństwie nastąpiła oczekiwana 
chwila: Jasełka w wykonaniu dzieci z ka
techizm u z B illy-M ontigny, Avion i 
Lievin-Calonne. Żywy obraz stajenki be
tlejemskiej, na tle oświetlonych choinek, 
wzruszył zgromadzonych. Odpowiednie 
stroje, skupione i miłe buzie dzieci, a tak
że perfekcyjne opanowanie dialogów do
dawały uroku przedstawieniu. Obecni, 
oklaskami wyrazili swoje uznanie i radość.
Występ został przygotowany przez odda
ne katechetki: p.p. Jadwigę GROCH, Kry
stynę DUDARSKĄ i Krystynę ŚMIA- 
TEK. W przygotowaniu strojów wzięła 
udział studentka z Włoszczowa, p. Anna 
WOJTASIŃSKA. Brawo!
Na zakończenie przemówił ks. proboszcz.
Złożył gorące podziękowanie katechetkom 
za poniesiony trud, rodzicom zaś za po
parcie inicjatywy, a parafianom za udział

do sali katechetycznej, gdzie usłużne 
członkinie Bractw a Żywego Różańca 
czekały z herbatą i  ciastami.
5 lutego dzieci przedstawiły swe Jasełka 
w kościele St Martin w Billy-Montigny...

U c z e s t n ik
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POE2/A NADZIEI

Ksiądz Jan Twardowski należy obecnie do najbardziej popu
larnych poetów w Polsce. Liczne dotyczasowe edycje jego 
wierszy obejmują dziesiątki tysięcy egzemplarzy.

Prawie każdego roku otrzymuje on prestiżowe nagrody i wy
różnienia za swoją twórczość. Wystarczy wymienić przyznany 
mu w ubiegłym roku doktorat honoris causa Katolickiego Uni- 
wesytetu Lubelskiego. Na początku tego roku miesięcznik „Po
ezja Dzisiaj” przyznał mu nagrodę „Poety Naszych Czasów”. 
Poezja Jana Twardowskiego jest jednym z najwybitniejszych zja
wisk w polskiej liryce religijnej. Należy on bez wątpienia do 
największych współczesnych polskich poetów takiej rangi, jak 
Cz. Miłosz, W. Szymborska, T. Różewicz i Zb. Herbert. 
Twórczość poetycka J. Twardowskiego przekracza w ostatnich 
latach caraz częściej granice Polski. Mnożą się przekłady jego 
wierszy na różne języ
ki świata, nawet tak dla 
nas egzotyczne jak he
brajski czy japoński.
Wyszły też antologie 
jego poezji w tłumacze
niach na kilka języków: 
niemiecki, niderlandz
ki, rosyjski, bułgarski, 
słowacki, a pod koniec 
ubiegłego roku, m.in. 
dzięki staraniom Pol
skiej Misji Katolickiej 
w Brukseli, ukazała się 
piękna bibliofilska edy
cja jego wierszy w pol
sko-francuskiej wersji 
pt. „La maison pleine 
de proches - Dom pe
łen bliskich” opubliko
wana przez wydawnic
two Luk”.

czym tkwi ta-
t w  jemnica fascynacji poezją Jana Twardowskiego zarówno 

zwykłych czytelników, jak i krytyków literackich? Najtrafniej
szą odpowiedź na to pytanie znaleźć można w słowach samego 
poety, którymi kończy swą przedmowę do wspomnianej wyżej 
polsko-francuskiej antologii: „W świecie niewiary mówię o wie
rze, w świecie rzekomo beznadziejnym o nadziei, w świecie bez 
miłości o miłości” . Te trzy podstawowe chrześcijańskie cnoty są 
najważniejszymi motywami jego twórczości. Poeta zdaje sobie 
sprawę, że bez wiary, nadziei i miłości trudno jest żyć współcze
snemu „okaleczonemu” człowiekowi.
ł a n  Twardowski urodził się w Warszawie w 1915 r., należy 

w  więc do generacji, której udziałem stały się ciężkie doświad
czenia, jakich nie szczędziła człowiekowi historia naszego stule
cia. Jako żołnierz AK brał udział w Powstaniu Warszawskim. 
Podczas tych krwawych zmagań był niejednokrotnie świadkiem 
tragicznej śmierci swoich kolegów i sam został ciężko ranny. 
Nic dziwnego, że w jego poezji obecne są motywy okrucieństwa 
wojny: żołnierze „z dziurami w głowie”, obraz spalonej dziew
czynki, zdewastowanej przyrody. Cały ogrom tych nieszczęść 
nie zachwiał w poecie głębokiej wiary i przekonania, że to nie 
Bóg jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie, lecz czło
wiek, który ze swej własnej woli wybrał zło.
Poeta rozumie jednak przyczyny zwątpienia i braku wiary w 
transcendentalny wymiar życia w dzisiejszym świecie. Wie, że 
współczesny człowiek przeżywa - dotkliwiej niż kiedykolwiek 
- dramat własnej egzystencji. Zaufał on zbytnio swojemu ogra
niczonemu rozumowi i odrzuca wiarę w Boga, nie mogąc zna
leźć konkretnych dowodów na Jego istnienie. Ks. Twardowski 
przypomina, że istnienia Boga nie da się bez reszty udowodnić,

gdyż boska rzeczywistość przekracza ludzką logikę. Istnienie 
Stwórcy można przyjąć ufając Objawieniu. Uczy on nas rów
nież odczytywać jego obecność w otaczającym świecie:

Czy cię nie dziwi mądra niedoskonałość 
przypadek starannie przygotowany 
(...)
wierzby gajowiec żółty i przebiśniegi 
miłość co się pojawia bez naszej wiedzy 
( . . . )
opieka drzew 
przyjaźń zwierząt 
( . . . )
czy umiesz przestać pisać 
Żeby zacząć czytać

(„Ankieta”)
Boga może człowiek odnaleźć także we własnym sercu, które 
nie może się pogodzić z bezsensem cierpienia, zwłaszcza nieza
winionego. Poeta pisze:

Wierzę w Boga
Z miłości do 15 milionów trędowatych 
( . . . )
do 30 milionów obłąkanych 
( . . . )
do pomordowanych przez białego chrześcijanina 
(...)
bo gdybym nie wierzył 
osunęliby się w nicość

(„Wierzę")
Ks. Twardowski zdaje sobie sprawę, że i wiarą można manipu
lować. Odsłania też karykaturalne oblicze sformalizowanej wia
ry, która przeczy zasadzie miłości i powoduje, że nieraz „bro
niąc Boga” można „uderzyć człowieka”. „Nie ma osobnej miło
ści do Boga i osobnej miłości do człowieka” - mówi poeta. „Ten 
kto kocha naprawdę Boga, kocha także człowieka... 
Przeciwstawiając się sformalizowanej wierze, występuje on rów
nież przeciwko stereotypowym wyobrażeniom nieba i świętych 
pozbawionych ludzkich cech. Święci Twardowskiego mają rysy 
zwykłych ludzi znających radość i ból życia i dlatego są w stanie 
nas zrozumieć. Anonimowa święta w wierszu „Bezdomna” tęsk
ni w niebie do swego ludzkiego środowiska na ziemi:

Modłę się do swej świętej wciąż bezdomnej w niebie 
co mówi do aniołów nie bardzo się czuję 
wolę polne kamienie zwykły żółty jaskier 
co kwitnie tak niedługo od kwietnia do maja 
tęsknię za starą łyżką i herbatą z mlekiem 
a kto w niebie jes t smutny ten ziemię rozumie 

Ziemia w poezji Twardowskiego jest miejscem, gdzie także prze
bywa Wszechobecny Bóg. Ukrył się on tylko przed naszymi 
oczami z miłości do swoich stworzeń, bo:

„miłość której nie widać 
nie zasłania sobą ” ,

* („Świat")
Poeta często przypomina, że istotną relacją Boga do swego stwo
rzenia jest miłość.
Powinna więc ona określać również stosunek człowieka do Boga, 
do drugiego człowieka i do otaczającego świata. Leży ona u 
samych podstaw ludzkiej natury i jest ciągłą alternatywą pozwa
lającą nam przełamywać egoizm.
Twardowski głosi ideę miłości, która jest zdolna uratować świat. 
Kieruje on w swych wierszach pełne ciepła i współczucia słowa 
szczególnie do ludzi cierpiących i odtrąconych, do samotnych i 
opuszczonych w starości, do dotkniętych chorobą lub kalectwem. 
Jego poezja na nowo odkrywa prawdziwy sens ludzkiej miłości, 
jakiej świadectwo dali Ojciec Damian, Janusz Korczak czy Mat
ka Teresa. W obecnym pragmatycznym i konsumpcyjnym świe
cie, dążącym do eliminacji wszystkich nieproduktywnych, a więc 
niepotrzebnych, idea bezinteresownej miłości w jego poezji na
biera szczególnego znaczenia.
Sam poeta uczył przez wiele lat umysłowo niedorozwinięte dzieci 
w szkole specjalnej. W pięknym wierszu „Do moich uczniów” 
m ów i, że najgłębszy sens swego życia widzi w poświęceniu się 
dla tych upośledzonych istot:

la maison
pleine 

de proches 
Jan Twardowski 

dom pełen 
blisk ich
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Uczniowie moi, uczennice drogie 
ze szkól dla umysłowo niedorowiniętych 
( . . . )
Janko Kąsiarska z rączkami sztywnymi 
( . . . )
pamiętasz tamtą lekcję gdym o niebie mówił 
te łzy, co w okularach na religii stają - 
właśnie o robotnikach mówiłem w winnicy, 
co wołali na dworze: Nikt nas nie chciał nająć 
Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami 
garbusku i jąkało - osowiały niemy - 
Zosiu coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe 
szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy 
( . . . )
Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką,
Z niebem betlejemskim - co w pudelkach świeci 
Z barankiem wielkanocnym - bez was świeczki gasną - 
i nie ma żyć dla kogo,

Ten od głupich dzieci 
Miłością w twórczości Twardowskiego objęty jest także świat przyrody. Poeta przy
pomina, że Bóg darzy miłością wszystkie swoje stworzenia, nie tylko człowieka. 

Czytamy Bóg umiłował św ia t... 
a więc nie tylko ludzi 
ale i pliszkę 
odymioną pszczołę 
jeża eleganta wprost spod igły... 
a my tak czulimy się do Boga 
jakby On tylko mial nas kochać na świecie

(„Nie tylko m y”)
Poeta wyraża nieustanny podziw dla świata jako dzieła Bożego. Głosi on francisz
kańską ideę, że wszystkie stworzenia są naszymi „braćmi”. Nie możemy zatem wy
korzystywać swojej nad nimi przewagi w imię naszych egoistycznych celów. Świat w 
jego poezji jest „domem pełnym biskich”, gdzie każda istota ma prawo do swojego 
miejsca i szacunku. Podobnie jak św. Franciszek zwraca się w swych wierszach do 
zwierząt, ptaków, drzew... Przywołuje nieraz zagrożone i ginące rośliny oraz zwie
rzęta, jakby chciał je uchronić od zapomnienia. Nic dziwnego, że polscy ekolodzy 
uważają księdza Twardowskiego za jednego ze swych inspiratorów.
Poezja Jana Twardowskiego przez długie lata była przemilczana w marksistowskiej 
krytyce literackiej ze względu na jej religijne przesianie. Państwowe wydawnictwa 
nie publikowały jego wierszy, a nieliczne wydawnictwa katolickie miały przez długi 
czas poważne trudności.
Ks. Twardowski zawsze jednak stawiał na pierwszym miejscu swe kapłańskie powo
łanie. Po swoich święceniach, zaraz po wojnie, podjął pracę w wiejskiej parafii w 
Zbikowie. W roku 1959 został mianowany rektorem kościoła Sióstr Wizytek w War
szawie. Funkcję tę sprawuje do dziś. Mimo podeszłego wieku prowadzi nadal inten
sywną działalność duszpasterską. Między innymi w każdą niedzielę od godziny szes
nastej przyjmuje w zakrystii licznych penitentów, którym poświęca długie godziny. 
Zajmuje się również duszpasterstwem dzieci. Co tydzień, w czasie przeznaczonej dla 
nich Mszy świętej niedzielnej, wygłasza swe słynne homilie, które uczą i bawią ma
łych słuchaczy. Homilie te stały się podstawą opowiadań i wierszy dla dzieci, które 
stanowią drugi nurt jego twórczości. Budzą one zachwyt małych czytelników i cieszą 
się wielkim uznaniem krytyki literackiej.
Jan Twardowski nie poddaje się żadnym modnym kierunkom literackim. Traktuje 
swą twórczość jako przedłużenie pracy duszpasterskiej. Nawiązuje on w swych wier
szach ciepły kontakt z czytelnikiem. W jego twórczości nie ma sztywnego moraliza
torstwa.
Dominuje w niej subtelny humor, a czasem pewna doza ironii, z jaką poeta patrzy na 
różne ludzkie przywary - egoizm, pychę czy hipokryzję.
Twardowski wykorzystuje w swej twórczości klasyczne poetyckie struktury, nawią
zując do poezji Jana Kochanowskiego, liryki baroku, starych pieśni, litanii i modlitw 
kościelnych. Chętnie posługuje się paradoksem i aforyzmem. Aforystyczną formę 
ma zwykle pointa jego wierszy, która w skondensowany sposób wyraża pełną mądro
ści refleksję poety o Bogu, człowieku i świecie. Tradycyjne struktury w wierszach 
Twardowskiego pozostają w doskonałej harmonii ze współczesnym, potocznym ję 
zykiem polskim, z którego obrazowości, zwłaszcza frazeologicznej poeta chętnie czer
pie.
Ks. Jan Twardowski, mimo pełnej świadomości zła, które z taką siłą ujawniło się w 
naszym stuleciu, pragnie uchronić człowieka od rozpaczy. Chce mu przywrócić wy
pływającą z wiary i miłości nadzieję. Przywracanie nadziei jest to „credo" poety. 
Mówi on: „Ewangelia jest nadzieją przeciw rozpaczy. Tak bym chciał pisać właśnie 
takie wiersze, które rozpaczy by się przeciwstawiały, bo są one potrzebne”.

A d e l a  K o w y n ia

W INTENCJI OJCA ŚW IĘTEG O

PIESZO DO RZYMU

W iesław Drzewiecki urodził się w hi
tlerowskim obozie Bergen-Belsen. Po 

powrocie do Polski w 1948 r. rodzina Drze
wieckich zamieszkała w Szczecinie. Tam 
minęło mu trudne dzieciństwo. Dużo i cięż
ko chorował. Rodzice niewiele się nim zaj
mowali. Jak sam mówi, wychowała go uli
ca, nie dom rodzinny. We właściwym po
kierowaniu życiem pomógł mu jezuita, ks. 
Mieczysław Wasilewski. To dzięki niemu 
młody chłopak nie odszedł od Boga, a swoją 
przyszłość powierzył św. Antoniemu. Po 
latach, już jako dorosły mężczyzna, poszedł 
do Padwy podziękować swemu Patronowi. 
To była jego pierwsza piesza pielgrzymka. 
Od tamtej pory odbył ich w kraju i zagrani
cą ponad 20.
Ubiegły rok był przełomowym w życiu 
pana Wiesława. Stracił pracę i został bez 
środków do życia. Zmarli mu matka i brat. 
Te bolesne przeżycia sprawiły, że przypo
mniał sobie słowa Ojca Pio: „Powinienieś 
zawsze ufać, także wbrew nadziei”. Spo
kój serca i duszy postanowił odnaleźć na 
pątniczym szlaku. W sierpniu ruszył z „Wie
czernika” sanktuarium ojca Papczyńskiego 
w Górze Kalwarii do Rzymu. Szedł, by 
podziękować Ojcu Świętemu za Jego piel
grzymkę do Polski i w intencji beatyfikacji 
o. Papczyńskiego. Niósł też intencje przy
jaciół, bliskich i swoje własne. W przygo
towaniu pielgrzymki, jak i w czasie jej trwa
nia, pomagali mu nieliczni przyjaciele. 
Pielgrzymował 58 dni, pokonał prawie 2 
tys. km. Szedł samotnie, z plecakiem, w 
jednej parze butów. Żył bardzo skromnie, 
często o wodzie i chlebie. Szlak marszu 
wiódł przez Mariazell, Padwę, Asyż... Do 
Rzymu dotarł 11 października. Dwa dni 
później byl na audiencji u Ojca Św., przed

stawiając Mu intencje, w których pielgrzy
mował. Wielką radość sprawiły Drzewiec
kiemu słowa Ojca Świętego, doceniające 
trud jego wysiłku.
Samotna wędrówka, jej trudy sprawiły, że 
spojrzał na swe życie z dystansem, stał się 
bardziej otwarty i pełen wiary w opiekę 
Opatrzności.
% » /R o k u  Wielkiego Jubileuszu pragnie 
W  wyruszyć do Ziemi Świętej. Byłoby 

to ponad 4 tys. km. Odbycie tej pielgrzym
ki będzie możliwe tylko dzięki osobom, któ
re pomogą w jej finansowaniu. „Nawiążę 
kontakt ze w szystkim i, którzy zechcą 
przyjść mi z pomocą” - mówi Drzewiecki i 
podaje swój adres: 05-400 Otwock, box 15 
- Pologne (tel: 501 721 547).

M a ł g o r z a t a  K a w k a
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UW&ę? m  ggtśjmsM®
POLSKIE ZJEDNOCZENIE 
KATOLICKIE WE FRANC/I 

ODDZIAŁ PARYSKI
ORGANIZUJE W NIEDZIELĘ, 1 2  MARCA 2 0 0 0  R. 

w  d o m u  S ió st r  N a z a r e t a n e k , 4 9 ,  r u e  d e  V a u g ir a r d  
75006 P a r i s .  M°: ND d e s  C h a m p s  l u b  S t P l a c i d e

DZIEŃ SKUPIENIA
PROGRAM:
godz. 9 3° - Przyjmowanie uczestników; godz. łO °° - Msza św. 
z homilią; godz. U15 - Konferencja ks. dr. Wacława Szuberta na 
temat: „Przeżywanie przez Kościół Jubileuszu 2000-lecia chrze
ścijaństwa w świecie” (po konferencji dyskusja); godz. I3IS - 
Wspólny obiad; godz. 15°° - Pokaz filmu z obchodów Roku 
Świętego; godz. 1700 - Zakończenie spotkania.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału (do 8 marca u Brata 
Władysława, listownie lub telefonicznie, by wcześniej zawiado
mić Siostry o liczbie obiadów). Odpowiedź prosimy kierować 
pod adresy: Prezes Robert Szczerba 11, rue Maeterlinck 78500 
Sartrouville (tel. 01 39 14 23 00) lub Sekretrz Tomasz Tarkow
ski 40, rue du Moulin de Pierre 92130 Issy-les-Mlx (tel. 01 47 
36 20 03.
Osoby nie należące do jakiegokolwiek stowarzyszenia będą 
także mile widziane.
Udział w kosztach wynosi: 80 F od osoby, płatne przy wejściu 
lub u Brata Władysława.

Z a  Z a r z ą d  O k r ę g u  
R o b e r t  S z c z e r b a  - P r e z e s  

T o m a s z  T a r k o w s k i  - S e k r e t a r z

Stowarzyszenie polsko-francuskie
„ LES AMIS DE L A  F A M liL E  1 9 9 9 "

ORGANIZUJE:
-  zajęcia z j. francuskiego -

dla początkujących i zaawansowanych
-  kurs tańca towarzyskiego - dla dorosłych, dla dzieci
(walc, tango, rumba, cha-cha, samba, jive, rock-and-roll i inne...) 

ZAPRASZA NA:
-  spotkania formacyjne i dyskusyjne - dla młodzieży, małżon
ków, rodziców... (zagadnienia: miłość, małżeństwo, rodzina itd.)
-  spotkania dla zainteresowanych przygotowaniem do ciąży, 
porodu i karmienia naturalnego (również dla matek karmią
cych - z dziećmi)

INFORMAC/E I ZAPISY: TEL. Ol 4 8  0 5  9 7  4 4 .

STOWARZYSZENIE  
ŚW . WINCENTEGO A  PAULO  

-  GRUPA POLSKA -
zaprasza

w piątek 24 m a r c a  o  g o d z .  19341 w Instytucie Polskim 
(31, rue Jean Goujon, 75008 Paris; metro Alma Marceau) 

N A  RECITAL FORTEPIANOW Y
ANNY STEMPIN-JASNOWSK1EJ

w programie: Liszt. Bethoven, Chopin.
Cena: 90 frs. Rezerwacja listowna: Stow. św. Wincentego a 
Paulo - 18, rue Claude Lorrain, 75016 Paris; 
informacje: tel. 01 42 41 52 93.

W  ramach działalności pomocy chorym dzieciom dochód 
z koncertu przeznaczamy na udział w finansowaniu 

zakupu aparatu słuchowego dla 8-letniego Dominika.

Odbiór biletów przed koncertem w Instytucie Poskim.

P i f  KNO JE S T  P O  T O  
A B Y  ZACHWYCAŁO

Zachwyciły nas i tym razem dzieci z Roubaix i z Lille, które 
najpierw w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Roubaix, a następnie w szkole Ernest Renan odegrały tradycyj

ne polskie „Jasełka”.

Jednakże obecnie - w Roku Jubileuszowym - podkreślony został 
w sposób uroczysty znak Narodzenia Zbawiciela - żłóbek z Dzie
ciątkiem Jezus.
Po raz pierwszy od wielu lat dzieci rozpoczęły swoje „Jasełka” 
adoracją Dzieciątka w żłóbku w kościele. Na tej adoracji zgro
madzili się szczególnie rodzice, którzy z podziwem oglądali 
gotowość swoich dzieci (już od początku Adwentu) do podej
mowania trudów i ofiar dobrych uczynków i darów serca dla 
Dzieciątka Jezus. Ten trud został nagrodzony wspólną radością 
świętowania.

Zarówno niedziela 9 stycznia, jak i 16 stycznia br. pozostanie na 
długo w sercu i pamięci tych, którzy pomogli wejść dzieciom w 
Trzecie Tysiąclecie ze śpiewem na ustach: ( „Moje małe świa
tełko (wiary) chcę, aby świeciło na cały świat...”) oraz tańcom 
w rytmie „krakowiaka” i „poloneza”.
Możemy śmiało spojrzeć w przyszłość. Dzieci złożyły życzenia 
noworoczne wszystkim księżom i siostrom zakonnym, rodzi
com i zebranym Gościom, są one nadal aktualne i dla Czytelni
ków „Głosu Katolickiego”.

Ks. Z d z is ł a w  P o c z ą t e k

ZAPROSZENIE NA KONCERT LAUREATÓW 
I KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI

o tematyce religijnej, patriotycznej, rodzinnej 
(zorganizowanego przez stow. „Les Amis de la Familie 1999”)

5 MARCA (niedziela), po Mszy św. O GODZ. II38 
w kościele św. Genowefy 18, rue Claude Lorrain 75016 Paris 

Po koncercie okazja do spotkania w salach parafialnych.
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SEMAINE DE 1'UNITE ...

Pretre depuis Avril 1999, c ’est dans mon ministere la premie- 
re annee que j ’ai 1 ’occasion de vivre et de participer a cette 
semaine avec 1’Eglise. Et en particulier avec L”Eglise du Bruaysis.

A b b e  P ie r r e  C o q u e r e l l e

BRI/AY-LA-BUISSIERE: 
GWIAZDKI W PARAFII

Od lat stało się tradycją, że w każdą niedzielę stycznia odby
wa się kolejno w każdym z sektorów parafii uroczystość 

gwiazdkowa.

2 stycznia w kaplicy w Divion, dzieci uczęszczające na katechi
zację przeżyły narodzenie Pana Jezusa, recytując podczas Mszy 
św. fragmenty z Biblii.
9 stycznia odbyła się uroczystość gwiazdkowa w Hailiicourt,urzą
dzana przez Komitet Towarzystw Miejscowych. Dzieci, mło
dzież i chór kościelny odtworzyły scenę „Zwiastowania” oraz 
„Jasełka”. Nie brakło śpiewu, tańców i muzyki, ku zadowole
niu licznych gości zebranych w Salle des Fetes. Dla ocieplenia, 
już i tak miłej, atmosfery panie i panowie częstowali gości trady
cyjnym plackiem i kawą, a Mikołaj obdarzał dzieci słodyczami. 
16 stycznia kolejna uroczystość odbyła się w Houdain. Na roz
poczęcie, odczytane zostały fragmenty z Biblii i odegrane w 
„Jasełkach” narodziny Pana Jezusa. Uciechę przy żłóbku spra
wiały malutkie „aniołeczki” z krucjaty, pasterze, trzej królowie 
i krakowiacy. Chór parafialny wykonał, wspólnie z dziećmi i 
młodzieżą - podkreślając wspólną pracę w naszym środowisku - 
kilka kolęd. W programie nie zabrakło śpiewu chóru „Kościusz
ko”, muzyki orkiestry „Echo”, śpiewów solowych i grupowych 
młodzieży i dzieci oraz pięknych polskich tańców narodowych. 
Zanim św. Mikołaj przyniósł dzieciom słodycze, wszyscy obec
ni posilili się ciastami i kawą przygotowanymi przez rodziców. 
23 stycznia następna uroczystość gwiazdkowa, tym razem w Bru- 
ay la Buissiere, gdzie również liczna grupa dzieci, młodzieży - 
po odegraniu „Jasełek” - wystąpiła z tańcami i śpiewem. 
Wszystkim aktorom należą się gratulacje i zachęta do dalszej pra
cy, by za rok móc znowu spotkać się w równie miłej atmosferze. 
Wszystkim rodzinom i gościom przybyłym na te uroczystości, i 
wypełniającym sale po brzegi, należą się serdeczne podzięko
wania. Tak przeżyliśmy okres Bożego Narodzenia w parafii Bru- 
ay, co zawdzięczamy ks. proboszczowi Józefowi Wąchale i ks. 
Stranisławi Sokołowi ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, 
Siostrom Felicjankom: Czesławie i Lucjanie, katechetkom, opie
kunom dzieci i młodzieży i Radzie Parafialnej. 
Ukoronowaniem całości był wydany 30 stycznia „obiad para
fialny” w salce „Jana Pawła II” (pl. Guynemer, przy kaplicy 
Najśw. Serca Pana Jezusa). Łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd
1 wspólne spotkanie parafian ze wszystkich sektorów, w sali wy
pełnionej po brzegi, było pięknym podsumowaniem wszystkich 
innych spotkań.
2 lutego, w dniu MB Gromnicznej, wszystkie dzieci z katechi
zacji, rodzice i dziadkowie spotkali się na Mszy św. w Kaplicy 
Najśw. Serca P. Jezusa, która jest naszą Kaplicą - matką wszyst
kich innych ośrodków.

P a r a f ia l n a  R a d a  D u s z p a s t e r s k a

La vraie chance, c 'est que L'Eglise est un sacrement, un signe de 
l’amour de Dieu et de 1 'unitę possible dans la difference.
Nous avons dans le Bruaysis une seconde-chance. Celle d’avoir 
une communaute polonaise vivante, qui a gardę ses racines, et 
son ame slave. Elle est animee par 2 pretres envoyes de Pologne 
en mission en France pour 1 'accompagner, et 1 'un d ’eux partici- 
pe a l ’Equipe Pastorale du Secteur,l’abbe Joseph Wąchała - 
Societatis Christi. II a accepte d ’etre partenaire pour que nous 
puissions faire vivre cette semaine a toute la communaute chre- 
tienne, qu’elle soit de la Mission Polonaise, ou des Eglises de 
Bruay. Grace a lui et a cette cooperation nous avons vecu une 
semaine formidable.
Avec le pasteur Thierry Augustę, le pretre orthodoxe Gilles Vas- 
seur, et tous nos freres pretres du Bruaysis, la semaine a com- 
mence mardi 18 Janvier, par une veillee de priere a 1 'eglise Sain- 
te Barbe, nous etions 120 personnes de toutes les paroisses et de 
toutes les Eglises. Veillee d ’ouverture, d ’accueil, d ’apprivoise- 
ment.
X T t apres la veillee, un second bonheur: un vrai temps de par- 
Ł r  tage avec toutes les personnes presentes, autour du verre de 
1'amitie.
Vendredi 21 Janvier, nous etions 100 personnes de tout le sec- 
teur du Bruaysis, au Tempie protestant de la rue Louis Dussart, 
accueillis par le Pasteur Thierry et sa communaute.
Dimanche 23 Janvier, nous etions 300 personnes a etre accueillis 
dans la chapelle Guynemer, eglise de la Mission Polonaise. Le 
Pere Gilles Vasseur pretre de la communaute orthodoxe du Nord, 
habituellement celebrant dans la Paroisse de La Madeleine, est 
venu presider 1 'Eucharistie, avec une quinzaine de personnes de 
sa communaute. Que cette annee du jubile soit une vraie annee 
de changement, de nos vies, de nos coeurs!
La chorale paroissiale de la mission polonaise, a beaucoup aide a 
ce que cette celebration soit priante, et tous nous avons ete emer- 
veilles par cette liturgie, ces chants, et cette faęon autre de prier. 
La Mission Polonaise, qu’ils soient pretres ou laics, nous ont 
merveilleusement accueillis, et apres cette messe, nous nous som- 
mes retrouves pour partager, autour du verre de 1 'amitie. 
tU k  erci a vous tous, qui avez permis que cela existe.

Soit par votre accueil, ou m em e,l’acceptation d ’etre de- 
ranges dans vos habitudes, soit par le coup de main pour que 
materiellement tout soit pret. Merci a notre Pere Joseph, qui a 
mis au service de toute les communautes son experience, sa gen- 
tillesse, sa volonte, pour nous aider tous a vivre en unitę, pas 
seulement dans la semaine de 1 'unitę, mais dans toute 1 'annee. 
Que cette annee soit pour la Mission Polonaise, 1 'Eglise evange- 
liste Baptiste, la communaute orthodoxe, et 1 'Eglise du Secteur 
de Bruay La Buissiere, une grandę annee dans 1 'amour de Dieu 
le Pere, la tendresse de Jesus-Christ et la communion de 1 'Esprit 
Saint.

http://perso.club-internet.fr/vkat
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UWAGA/ EKSPRESOWA LINIA WAKACYJNA 
PARYŻ - WROCŁAW - KRAKÓW

- STALOWA WOLA

inrencaRS
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

WSZELKIE INFORMACJE:
INTERCARS INTERNATIONAL 

139-bis, RUE DE VAUGIRARD, 75015 PARIS, 
M° FALGUIERE - L12

Tel: 01 42 19 99 35 lub 01 42 19 99 36
INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNCXION"

KURSY I. FRANCUSKIEGO 
5, rue Sthrau, 75013 Paris 

ZAPISY przez CAŁY ROK - TELVFAX 01 44 24 05 66
LEKCJE:

* NAUCZYCIELKA udziela indywidualnych lekcji 
FRANCUSKIEGO - T. 01 46 47 61 49.

REGULARNE LINIE AUTOKAROW E

FRANCJA
Z PARYŻA

WA6ES

POLSKA
LENS (BILLY) - LILLE

do
BIAŁYSTOK * ŁÓDŹ® SŁUPSK
ELBLĄG * LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK * TARNÓW ®
GDYNIA OPOLE 9 TCZEW *
GLIWICE ® PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA®
JAROSŁAW * POZNAŃ ® WROCŁAW 8
KALISZ PRZEMYŚL * ZAMBRÓW *
KATOWICE ® PRZEWORSK * ZAMOŚĆ
KONIN ® PUŁAWY ZIELONA GÓRA ®
KOSZALIN RADOM
KRAKÓW ® RZESZÓW ® * Połączenia z Warszawy

Krakowa i Gdańska
- W Y JA ZD  C O D Z IE N N IE  O P R Ó C Z  P O N IE D Z IA Ł K 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. 0 3 2 8 3 6 5 3 5 3  

7, place Saint Hubert 
Fax 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420
Tel. 03 2 1 2 0 2 2  75 

147, Av. de la Republique 
Fax: 03 21 4 96 84 0

Site internet: www.voyages-baudart.fr

Ets PKS Stalowa Wola

licencja  polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Komfort
Częstochowa

Yoyages Maisonneuve
Lublin

Wrocław

M a r c in  K o p is t o

L y o n

S t . E t ie n n e  
A y ig 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

Katowice

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

D ijo n

N a n c y

Stalowa Wola

m a i s o n n e u v e ) 
03 80 47 00 85 
03 83 49 09 22

CENY PR EFE R E N C Y JN E  DLA G R U P

FRANCE AUTOS INVEST
* SPRZEDAŻ S AMOCHODOW OKAZYJNYCH Z GWARANCJĄ 
DO 12 MIESIĘCY, RÓWNIEŻ NAEKSPORTZ ODZYSKIEM T.V.A. 
TEL. 01 47 60 07 12.

GARAŻ:
* NAPRAWY mechaniki i blacharki, lakiernictwo. Współpracuję ze 
wszystkimi UBEZPIECZENIAMI. SPRZEDAŻ części i samochodów 
- możliwość zwrotu podatku (detax export). TEL. 01.48.33.25.69; 
01.48.33.80.15. 96, rue Ecoles, AUBERVILLIERS.

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW:
* Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane poszukuje pracowników 

we wszystkich zawodach. Tel. 01 43 01 14 10 (po 1930).

PODRÓŻE PO  POŁSKIi
* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z 
FRANCJI, BELGII, LUKSEMBURGA DO POLSKI CENTRALNEJ 
I POŁUDNIOWEJ - TEJ,- 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. T. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.

NUMER ZŁOŻONY PO PRUKU: 23 LUTEGO 2 0 0 0  R.

*  / ACKY *
PO ŚREDN ICTW O  W PR ZE W O Z IE O SÓ B, TO W A RÓW , PRZEPROW ADZKI

NA TERENIE CAŁEJ POLSK I I FRANCJI

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

P O R A D Y  PRAW NE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr Prawa Międzynarodowego, Ekspert 
Sądowy- Tłumacz Przysięgły - 105-bis, bd de Grenelłe, 75015 
PARIS, tel/fax 01 43 06 00 70 lub komórkowy 06 17 98 60 20. 
Oferuję pomoc w odzyskiwaniu utraconych własności w Polsce.

USŁUGI FRYZJERSKIE:
* strzyżenie, farbowanie, trwała, modelowanie. 
TEL. 01 43 49 74 27; 06 85 38 11 74 - Agnieszka.

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

2 2 5 marca 2000
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SPECJALNA
TEL: 01 40 20 00 80

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

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

BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, YALENCIENNES. REIMS. M ETZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO22 MIASTW POLSCE

Białystok,
Bydgoszcz,
Częstochowa,
Gdańsk,
Gdynia,
Gliwice,

Jędrzejów,
Katowice,
Kielce,
Kraków,
Opatów,
Opole,

Poznań,
Rzeszów,
Sandomierz,
Sopot,
Stalow a Wola, 
Tarnobrzeg,

Tarnów,
Toruń,
W arszawa,
Wrocław.

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

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

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

RESTAURAC/A POLSKA
Serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła - 

263 bis, rue St Honore w Paryżu 
(t. 01 42 60 43 33) m Concorde, Madelaine 
- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 

Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 
Organizujemy okolicznościowe 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

10 LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW 
Zaiecia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris 8; 

kursy intensywne, popołudiowne i sobotnie - 20, rue Legendre - Paryż 17; 
zajęcia wieczorne 3 razy w tygodniu - 68, rue d'Assas - Paryż 6. 

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd.
Nowe grupy od 6 MARCA 

ZAPISY I INFORMACJE: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 01 64 21 39 54.

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 116, Bid Vivier Merle
75011 Paris (M° Nation) 69003 Lyon
tel. 01 40 09 03 43 tel. 04 72 60 04 56

NOWOŚĆ !!!
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  
WYJAZDY KAŻDEGO DNIA - OPRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW 
K O M FO RTO W YM  A U TO K A REM  Z PILOTEM

FRANCJA: PARIS przez Lens, Billy-Montigny, Lille
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besancon 

POLSKA: Poznań, Łódź, W arszawa, Zielona Góra, Wrocław,
Opole, G liw ice, Katowice, Kraków, Tarnów, 
Rzeszów, Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., 
Radom, Puławy, Lublin, Zam ość, Szczecin, 
Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji)
Odbiory paczek z dom u klienta w Paryżu i.pkolicach,* 

Tel. 01 40 09 03 43
W yjazdy w poniedziałki - dostaw a do rąk własnych adresata.

GABINET D EN TYSTYCZNY
Chirurg dentysta (mówiący po polsku) -  tel. 01 46 47 47 00 (Paris XVI)

SPECJALISTA  -  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 PO RA D  I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sądowy -  Tłumacz Przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay-Malabry 

lub
4, yilla Juge, 75015 Paris (M“ Dupleix) 

tel. 01 46 60 45 51 lub tel/fax 01 46 60 14 64 (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

urzędach, redagowanie aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji 
Adres Redakcji:
263-bis, rue St Honore - 75001 PARIS 
tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31

w ą t o  L I C  K I fax 01 55 35 32 29; c c p  12 777 08 u  PARIShttp://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor. Paweł Osikowski;
Zespół: br. Władysław Szynakiewicz, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ, ks. Tadeusz Domżał. 
Opracowanie praficjne: Stanisław Wójcikowski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokony
wania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.

Warunki prenumeraty: 
pół roku - 170 FF, rok - 325 FF; CCP 12 777 08 U Paris 
pół roku - 1240 FB, rok - 2220 FB; - ks. Bronisław Dejneka - 
Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000J 637856-11 
pół roku - 59 DM, rok - 108 DM - Commerzbank Hannover:
BLZ 250 400 66 Głos Katolicki, Konto Nr 791177900 
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KUPON PRENUMERATY
□  PIERW SZA PRENUM ERATA/ABONNEM ENT/

Glos Katolicki - Voix Catholique 
263-bis, rue Saint Honore - 75001 PARIS

□  Odnowienie abonamentu (renouvellement)

~i X

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

Nazwisko:.....................
Imię:..............................
Adres:............................

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

Tel..

5 marca 2000 2 3

mailto:wakocz@aol.com
http://perso.club-internet.fr/vkat
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