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PIE R W S Z E  C ZY TA N IE
Rdz 9,8-15

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego  synów: Oto Ja zaw ie
ram przymierze z wami i z waszym  potom stwem , które 
po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: 
z ptactwem, ze zwierzętami dom ow ym i i polnymi, ja 
kie są przy was, ze wszystkim i, które wyszły z arki, z 
wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zaw ieram  z wami przy
mierze tak, iż nigdy już  nie zostanie zgładzona żadna 
istota żywa wodami potopu i już  nigdy nie będzie poto
pu niszczącego ziemię. Po czym  Bóg dodał: A to jest 
znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą 
żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kła
dę na obłoki, aby był znakiem  przym ierza m iędzy M ną 
i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziem ią i gdy ukaże 
się ten łuk na obłokach, wtedy w spom nę na moje przy
mierze, które zawarłem z wami i z w szelką istotą żywą, 
z każdym człowiekiem ; i nie będzie już  nigdy wód po
topu na zniszczenie jakiegokolw iek jestestw a.

D R U G IE  C Z Y T A N IE
1 P 3,18-22 

Czytanie z Pierwszego listu 
św iętego Piotra Apostoła  

Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, spra
w iedliwy za niespraw iedliw ych, aby was do 
Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na cie
le, ale pow ołany do życia Duchem. W Nim 
poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom za
mkniętym w więzieniu, niegdyś' nieposłusznym, 
gdy za dni N oego cierpliw ość Boża oczekiw a
ła, a budow ana była arka, w której niewielu, 
to jest osiem  dusz zostało uratowanych przez 
wodę. Teraz rów nież zgodnie z tym wzorem 
ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 
brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga 
prośbę o dobre sum ienie, dzięki zm artw ych
wstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy 
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani 
Mu zostali aniołowie i M oce, i Potęgi.

EW A N G ELIA
Mk 1,12-15 

Słowa Ewangelii 
wg świętego Marka 

Duch wyprowadził Je
z u sa  na p u s ty n ię . 
Czterdzieści dni prze
bywał na pustyni, ku
szony przez szatana. 
Żył tam  wśród zw ie
rząt, aniołowie zaś Mu 
usługiw ali. Po uw ię
zieniu Jana przyszedł 
Jezus do Galilei i gło
sił E w an g elię  Bożą. 
M ówił: „Czas się wy
pełnił i bliskie jest kró
lestw o Boże. N aw ra
cajcie się i wierzcie w 
Ew angelię” .
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Postaw iłem  pytanie pew nej głęboko 
wierzącej rodzinie francuskiej: „Co 
czynić, aby na nowo wypełniły się kościo

ły, by ludzie swoje życie związali z Bo
giem?” I usłyszałem odpowiedź: „M imo, 
iż tego się boimy i nie chcemy, to jednak 
uważamy, że światu i człowiekowi potrze
ba dziś jakiegoś dużego wstrząsu, aby się 
przebudził” . Obserwując życie dostrzega
my, że poprzez doświadczenie sytuacji gra
nicznych, jak  ból, nieszczęście, śmierć bli
skiej osoby, człowiek bardziej „staje się” 
człowiekiem. Trudne dośw iadczenia lo
sowe - jak  i te, które sprowadza sam czło
wiek poprzez sprzeciw woli Boga (por. I 
czyt. - potop) - ukazują z jednej strony 
Bożą W szechmoc, a z drugiej Jego troskę 
o człowieka. Potrzebujemy niekiedy w na
szym życiu wewnętrznym takiej „w strzą
sowej terapii” , aby zatrzym ać się, pom y
śleć dokąd i po co biegniemy, aby zrew i
dować naszą wierność temu przym ierzu, 
które poprzez sakrament chrztu św. zawar
liśmy z Bogiem oraz zastanowić się jakie 
miejsce zajmuje On w moim życiu. S to
sownym ku temu czasem jest okres W iel
kiego Postu, tym  bardziej tegoroczny, 
gdyż przeżywany w roku jubileuszow ym . 
Po przyjęciu chrztu św. i usłyszeniu słów 
Ojca: „Ten je s t mój Syn um iłow any” , 
Chrystus udaje się na pustynię celem  od
bycia 40-dniowych rekolekcji. I to w ła
śnie wydarzenie, przeżyte przez Jezusa nad 
Jordanem, zostaje przez szatana - który 
mówi do Niego: „Jeśli jesteś Synem  Bo-

. .ZBUDŹ SIĘ I WYJDŹ  NA PUSTYNIE"*

żym ...” - poddane w w ątpliwość. I doko
nuje się w Chrystusie w ew nętrzna walka 
między drogą posłuszeństw a Ojcu a dro
gą, którą podsuwa szatan. M a tu m iejsce 
ta ciągle aktualna w życiu człow ieka za
sadnicza pokusa wyboru, m iędzy w iarą a 
niewiarą. Z tej walki Chrystus, um acnia
ny Duchem Świętym, wychodzi jako zwy
cięzca i rozpoczyna publiczną działalność 
od ciągle aktualnego wezw ania skierow a
nego do ludzi: „N aw racajcie się i w ierz
cie w Ew angelię” (por. Ew.).

Ola każdego z nas, W ielki Post to rów 
nież w ezwanie do pójścia na pusty

nię - czyli wejścia w sam ego siebie i w 
relację z Bogiem oraz skierow ania myśli 
i serca ku Bogu z pytaniem: „Czego ode 
mnie oczekujesz? Jakie zadanie stawiasz 
przede mną i jakiego pragniesz św iadec
twa?” Trzeba zdać sobie sprawę, że ta dro
ga staje się podjęciem  decyzji walki z sza
tanem, zwłaszcza na drodze pokusy: w ia
ry i niewiary. Stąd potrzeba, by w tym

okresie nasza wiara była szczególnie „kar
miona” , a w pewnych sytuacjach może i 
„reanimowana” na drodze naszej intensyw
nej modlitwy, życia sakram entalnego i 
kontaktu ze Słowem Bożym.
| > o  drugie: ta droga przez pustynię jest 
w nieodłączna od wysiłku i ofiary. Przy
pominają się tu słowa poetki A. Kamień
skiej: „W ezwanie do większej miłości - to 
przecież wezwanie do większej ofiary”. 
To ze zwycięstwa wiary rodzi się postawa 
miłości, która uzewnętrznia się w ofierze 
i gotowości służby. Różne formy może 
przybierać ten nasz wielkopostny wysiłek, 
którego intencją będzie pokonywanie w 
sobie „człowieka zewnętrznego, by dzię
ki temu m ógł wzrastać w nas człowiek 
wewnętrzny” (por. św. Paweł). Obok ta
kich form, jak  ograniczenie się w jedze
niu czy oglądaniu telewizji, wstrzymanie 
się od picia alkoholu czy palenia tytoniu 
ważny je s t też w ysiłek m ający na celu 
służbę bliźniemu (może to być oszczęd
ność pieniędzy, które przeznaczym y na 
pomoc innym; odwiedzenie chorego; szu
kanie dróg do pojednania zwaśnionych; 
poświęcenie więcej czasu dla bliźniego...). 
N a tej drodze przez pustynię ważny jest 
dobry start, nieuleganie pokusie zniechę
cenia i rezygnacji oraz poddanie się dzia
łaniu D ucha Św iętego i opiece Maryi, 
gdyż o własnych siłach nie oprzemy się 
działaniu szatana. N iech ten wielkopost
ny czas będzie naszym  radosnym  i zwy
cięsk im  p ie lg rzym ow aniem  ku świętu 
Zm artwychwstania, do odnowy i umoc
nienia naszego przym ierza zawartego z 
Bogiem  w czasie chrztu św.

Ks. R y s z a r d  G ó r s k i
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PRZYSZŁOŚĆ DOMU SPK
LIST R E K T O R A  P M K  W E F R A N C /I

Drodzy Rodacy.
Obecność Polaków na obczyźnie wpisywała się w losy poszcze
gólnych ludzi, jak i historię obu narodów; Polski - ojczyzny, z 
której pochodzili i Francji - kraju, do którego przyszli. Swoim 
życiem i pracą pomnażali jego dobro, pragnąc po sobie zosta
wić możliwie najwięcej. Jesteśmy im wdzięczni, ponieważ czu
jemy się spadkobiercami tego wielkiego wysiłku - aż po ofia
ry z samych siebie. Liczne pomniki upamiętniają ich heroizm, 
ciągle żywy w naszej pamięci i sercach. Jesteśmy im wdzięcz
ni, bo zapisali kolejne karty dziejów, które są naszą dum ą i 
źródłem patriotycznej siły. Jednym z tych polskich pomników 
na ziemi francuskiej jest Dom Kombatanta im. Generała W łady
sława Andersa w Paryżu, nabyty na polecenie gen. Andersa z ofiar 
żołdu polskiego żołnierza, miał stać się z czasem miejscem, gdzie 
Polacy mogą czuć się „u siebie” i zachowywać dla potomnych 
narodu polskiego pamiątki polskiego oręża. Tak więc od wojny 
Dom spełniał swoją funkcję, będąc siedzibą polskich kombatan
tów. Mogli oni w nim wspominać swoją przeszłość i utrwalać ją  
dla przyszłych pokoleń. Było to przez wiele lat miejsce działal
ności kulturalnej, politycznej, religijnej i społecznej, „gdzie czu
liśmy się wolni i szczęśliwi, że Bóg pozwolił nam przeżyć. Był to 
jednocześnie wyraz naszej pamięci o tych, którym się nie udało, 
którzy odeszli” . Ileż spotkań odbyło się w tym miejscu. Ile dobra 
ucieszyło ludzkie serca umęczone przeżytymi latami wojny i emi
gracyjnej tułaczki.
Dziś, po 55 latach od zakończenia koszmaru wojny, wysłużony 
Dom zostaje przekazany przez Stowarzyszenie Przyjaźni Pol
sko - Francuskiej (powierników posesji) w dzierżawę Polskiej 
Misji Katolickiej, aby dalej pełnił swą funkcję wobec Polonii 
francuskiej, w tym oczywiście kombatantów.
Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy przyczynili się do ta
kiego rozwiązania, zwłaszcza że Dom, mimo wysiłków, podupa
dał i został w końcu przez Prefekturę zamknięty dla publiczności. 
Chcemy, by Dom dalej był polskim ośrodkiem, otwartym dla tych, 
którzy pragną w nim rozsławiać dobre imię naszej Ojczyzny i 
przedłużać pamięć o niej u młodych pokoleń.
Przejęcie w dzierżawę Domu im. gen. Andersa łączy się jednak, 
jak wszyscy rozumiemy, z ogromnymi nakładami finansowymi 
na konieczne generalne remonty, w ym iai^ instalacji, by uzyskać 
zgodę administracyjną Prefektury Paryża na jego ponowne otwar
cie. Dom jest polski, a więc nasz wspólny, a skoro nasz, to tak
że staje się przedmiotem wspólnej troski. Liczymy zatem na 
zrozumienie, poparcie i pomoc. Kiedyś wspólnym wysiłkiem 
nabyliśmy Dom Polski w Lourdes i wykupiliśmy kolejne me
try sąsiadującego terenu. Dziś, chyba w podobny sposób, mu
simy „nabyć” Dom przy rue Legendre w Paryżu, remontując 
go od podstaw, by mieć w nim swój udział.
Remont przewidziany jest na wiele lat i będzie kosztował ok. 
sześciu milionów franków. Każda zatem ofiara przesłana na konto 
Association Concorde (CCP 34 272 10 U La Source; z dopiskiem 
„Dom Kombatanta”) stanie się małą cegiełką do tego wielkiego 
dzieła. Kilka dni po podpisaniu umowy dzierżawnej otrzymali
śmy pierwszą taką „cegiełkę”, a raczej „cegłę”, bo anonimowy 
dar 50 tys. franków. „Bóg zapłać” za ten dobry początek.
Dom SPK jest również o tyle ważną instytucją, że pozwoli nam na 
otwarcie w Paryżu, przy kościele St Charles, obok posesji przy rue 
Legendre, trzeciego punktu duszpasterskiego, który w przyszło
ści, mamy nadzieję, stanie się kolejną - trzecią - polską parafią 
w stolicy Francji. Jej proboszczem został mianowany ks. Sta
nisław Jemioło, doświadczony budowniczy kościoła w Nowym 
Sączu. Wierzymy, że takie sąsiedztwo będzie wspólnym wspar
ciem i ostoją polskości dla Polaków i Francuzów, których życz
liwość, jak dotąd, nam sprzyja. Liczę bardzo na Wasze wspar
cie, aby wydzierżawiony Dom jak najszybciej mógł otworzyć 
drzwi dla tych, którzy będą chcieli coś dać czy coś wziąć z tego, 
co Polskę stanowi.

K s . p r a ł . S t a n is ł a w  J e ż  -  R e k t o r  
P o l s k ie j  M is j i  K a t o l ic k ie j  w e  F r a n c j i

„ /A  JESTEM  Z WAMI  
AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA"

•  (por. M t 28,20)

ORĘDZIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
NA WIELKI POST 2 0 0 0

Bracia i Siostry!
1. O bchody W ielkiego Postu - czasu na
wrócenia i pojednania, zyskują w tym  roku 
bardzo szczególny charakter, poniew aż 
w pisane są w W ielki Ju b ileu sz  R oku 
2000. Okres w ielkopostny stanowi bo
wiem  szczytowy etap drogi naw rócenia 
i pojednania, którą Jubileusz - rok łaski 
od Pana - w skazuje wszystkim  w ierzą
cym , aby m ogli odnow ić sw ą w ięź z 
C hrystusem  i z now ym  zapałem  głosić 
Jego tajem nicę zbawienia w kolejnym  ty
siącleciu. W ielki Post pom aga chrześcija
nom  wniknąć głębiej w ten „tajemniczy plan, 
ukryty przed w iekam i” (por. E f 3,9): skłania 
do zm ierzenia się ze Słowem  Boga żyw ego i 
się wyrzec własnego egoizm u, aby otworzyć się na zbawcze dzia
łanie Ducha Świętego.
2 .  Byliśm y um arli na skutek grzechu (por. E f 2, 5) - tak św. 
Paweł opisuje sytuację człow ieka bez Chrystusa. Oto dlaczego 
Syn Boży zechciał przyjąć ludzką naturę, wyzwalając ją  z niewoli 
grzechu i śmierci.
Człow iek codziennie dośw iadcza tej niewoli, odczuwając, że jej 
najgłębsze korzenie tkw ią w jego  własnym  sercu (por. M t 7,11). 
Czasem  przejaw ia się ona w form ach dram atycznych i niezw y
kłych, np. poprzez wielkie tragedie XX wieku, które tak głębokie 
piętno wycisnęły na losach wielu społeczności i osób, ofiarach 
okrutnej przemocy. Przym usow e w ysiedlenia, system atyczna za
głada narodów, deptanie podstaw ow ych praw człowieka, to tra
gedie, które także dzisiaj niestety znieważają ludzkość. Także w 
życiu codziennym  w ystępują w ielorakie postaci przemocy, niena
wiści, unicestw iania bliźniego, kłam stwa, których człowiek jest 
ofiarą i sprawcą. Ludzkość jest naznaczona grzechem. Jej dram a
tyczne położenie uśw iadam ia nam  pełen niepokoju okrzyk Apo
stoła Narodów: „Nie m a sprawiedliwego, ani nawet jednego” (Rz 
3,10; por. Ps 13,3).
3 .  Na m rocznym  tle grzechu i ludzkiej niezdolności do wyzw ole
nia się o własnych siłach jaśnieje pełnym  blaskiem zbawcze dzie
ło Chrystusa: „Jego to ustanowił Bóg narzędziem  przebłagania 
przez w iarę m ocą jego  krwi. Chciał przez to okazać swoją spra
wiedliwość” (por. Rz 3,25). Chrystus jest Barankiem , który wziął 
na siebie grzech świata (por. J 1,29). Dzielił ludzi los „aż do śmierci 
- i to śmierci krzyżow ej” (Flp 2,8), aby wyzwolić człowieka z 
niewoli zła i przywrócić mu pierw otną godność dziecka Bożego. 
Oto paschalna tajem nica, w której zostajem y odrodzeni! Tutaj 
właśnie, jak  przypom ina Sekw encja wielkanocna, „śmierć zwarła 
się z życiem  w przedziw nym  boju” . Ojcowie Kościoła głoszą, że 
w Jezusie Chrystusie szatan atakuje całą ludzkość i grozi jej śmier
cią, od której jednak zostaje ona w yzwolona dzięki zwycięskiej 
mocy zm artwychwstania. W  zm artwychwstałym  Panu złamana 
zostaje moc śmierci, a człow iek zyskuje możliwość dostąpienia 
przez wiarę komunii z Bogiem . Temu kto wierzy, zostaje udzie
lone życie samego Boga poprzez działanie Ducha Świętego, któ
ry jest „pierwszym darem  dla w ierzących” (por. IV M odlitwa Eu- 
charystyczna).Tak więc odkupienie dokonane na krzyżu odnawia 
wszechśw iat i urzeczyw istnia pojednanie między Bogiem  a czło
w iekiem  oraz ludzi m iędzy sobą nawzajem.
4 .  Jubileusz to czas łaski: zostajemy w nim wezwani, aby w szcze
gólny sposób otworzyć się na m iłosierdzie Ojca, który w Synu 
pochylił się nad człow iekiem , i na pojednanie, wielki dar Chry
stusa. Rok ten winien zatem  stać się dla chrześcijan, ale także dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, cenną sposobnością do doświadcze
nia odnawiającej mocy Boga, który obdarza przebaczeniem  i po
jednaniem .

Ciąg dalszy na str. 5
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KRA/
■ Jakub Wyrostek, uczeń Katolickiego L i
ceum Ogólnokształcącego Księży Pijarów 
w K rakow ie został zw ycięzcą siódm ej 
edycji O gólnopolskiego K onkursu W ie
dzy Biblijnej Katolickich Szkół Średnich. 
W finałowej części konkursu, która od
bywała się od 18 do 20 lutego w Krako
wie, udział wzięło 70 uczniów  z blisko 
czterdziestu szkół z całej Polski. 
■Fragm enty „Jerem iasza” , młodzieńczej 
sztuki K arola W ojtyły, zaprezentow ali 
aktorzy Teatru W izualnego, sceny p o 
wstałej w wyniku fascynacji jej twórców 
dorobkiem  literackim  K arola W ojtyły. 
P rzedstaw ienie odbyło się 18 lutego w 
Śródmiejskim Domu Kultury w Krakowie. 
Teatr W izualny zam ierza zaprezentować 
„Jeremiasza” Ojcu Świętemu z okazji jego 
urodzin 18 m aja w Watykanie.

ZAGRANICA
■ Kościół katolicki przedstawił propozy
cje do opracowywanej Karty Praw Pod
stawowych Unii Europejskiej. Dokum ent 
biskupów europejskich, opublikowany 18 
lutego w Brukseli, postuluje w prow adze
nie do karty UE takich wartości jak  pra
wo do życia, p rzestrzeganie w artości i 
prawa rodzin oraz osób niepełnospraw 
nych. Kościół proponuje też zagw aranto
wanie ochrony socjalnej oraz praw  ludzi 
starych i dzieci. Idea zredagow ania Karty 
Praw Podstawowych UE została zapropo
nowana wiosną 1999 r. przez Niemcy.
■ Dwa największe autorytety m oralne w 
Austrii, kardynałowie Franz Kónig i Chri- 
stoph Schonborn, zaapelowali do swych 
rodaków o rozwagę w słowach i w czy
nach. We wspólnym  apelu opublikow a
nym 19 lutego, w dniu, na który zapow ie
dziano największy dotychczas wiec prze
ciwników rządów skrajnej prawicy, kar
dynałowie zajęli stanowisko wobec aktu
alnej sytuacji w kraju.
■ Prawie 70 tysięcy pątników z trzech sta
nów meksykańskich przem ierzyło kilka 
tysięcy kilometrów, aby przybyć z piel
grzym ką do narodow ego  sank tuarium  
M eksyku i Ameryki Łacińskiej w G w a
delupie koło stolicy kraju. Było to jedno 
z największych przedsięwzięć religijnych 
i organizacyjnych w skali całego kraju 
ostatnich lat.
■ Jan Paweł II rozpoczął 24 lutego piel
grzymkę do Egiptu. G łówne jej punkty to 
M sza św. dla 15 tys. w iernych spraw ow a
na na stadionie w Kairze oraz wizyta w 
klasztorze św. Katarzyny na G órze Synaj 
u stóp Góry M ojżesza.W śród społeczno
ści muzułmańskiej tego kraju chrześcija
nie stanowią niewiele ponad 10 proc. lud
ności, a większość chrześcijan to nie są 
katolicy.

/U B IL E U S2 ARTYSTÓW
przem ówieniu do ar

ty s tó w ,  zg ro m a d z o - 
| nych 18 lutego w Bazylice 
św. Piotra z okazji ich Jubi
leuszu, Jan Paweł II wezwał 
ich do now ego sojuszu Ko- 

j ścioła i sztuki. Witając przy
byłych, O jciec Święty pod- 

i  kreślił, że „nikt bardziej niż 
wy, tw órcy, n ie  m oże się 
czuć u siebie w dom u tu, 

gdzie doszło do tak szczególnego spotka
nia wiary i sztuki, prow adzącego nas do 
kontem plow ania chwały B ożej” . 
„Nadszedł czas, by zaw iązał się na nowo 
ten owocny sojusz Kościoła i sztuki, który 
naznaczył w wielkim  stopniu drogę chrze
ścijaństwa w m inionych dwóch tysiącach 
lat” -  stwierdził Papież, naw iązując do li
stu, jaki w ubiegłym  roku wystosow ał do 
twórców całego świata. „Zakłada to waszą 
zdolność głębokiego przeżyw ania rzeczy
wistości wiary chrześcijańskiej tak, aby zro
dziła ona kulturę i dała światu nowe «epi- 
fanie» boskiego piękna, odzw ierciedlone
go w stworzeniu” -  powiedział Ojciec św ię
ty

wrócił następnie uw agę, że Jubileusz 
M r „o zn acza  w o s ta teczn y m  rachunku  
utrwalenie spojrzenia na obliczu Chrystu
sa, aby otrzym ać m iłosierdzie i zanurzyć 
się w Jego świetle” . „Jubileusz to Chrystus! 
To On jest naszym  zbaw ieniem  i naszą ra
dością, On jest naszym śpiewem  i naszą na
dzieją” -  podkreślił z m ocą O jciec Święty. 
Dodał, że „każdy, kto w chodzi do tej B a
zyliki przez D rzw i Św ięte, spotyka Go, 
przede wszystkim  kierując wzrok na Pietę 
M ichała Anioła, jak  gdyby dzielił spojrze
nie M aryi, obejm ującej w zrokiem  pozba
wione życia C iało Syna” .
-  Jubileusz w zyw a nas do przyjęcia tej ła

ski zm artw ychw stania, by przeniknęła 
ona w każdą szczelinę naszego życia, 
uzdrawiając je  nie tylko z grzechu, ale 
także z brudów, jakie pozostawia on w 
nas nawet wtedy, gdy już pojednaliśmy 
się z Bogiem. „Chodzi w pewnym  sen
sie o «rzeźbienie» kamienia naszych serc, 
aby rozkw itły na nim rysy Chrystusa” -  
powiedział Jan Paweł II.
„Artystą, który jest w stanie tego doko
nać, jest Duch Święty, potrzebuje On jed
nak naszej w spółpracy” -  stwierdził na
stępnie O jciec Św ięty. Z auw ażył, że 
„sztuka kształtow ania siebie samego i 
sztuka wyrażająca się w przekształcaniu 
materii są w szczególny sposób do sie
b ie  p o d o b n e ” , a w obu  w ypadkach  
„punktem wyjścia jest zawsze dar z góry. 
Jeśli tw órczość artystyczna potrzebuje 
«natchnienia», to droga duchowa wyma
ga łaski” . „Ten dialog z łaską dotyczy 
przede wszystkim  płaszczyzny etyki, ale 
obejm uje w szystkie w ym iary naszego 
istnienia, a szczególnym  jego  wyrazem 
jest realizacja zdolności artystycznych” 
-p o d k re ś lił  Jan Paweł II.

ówiąc o stosunku artysty do pięk- 
f f ^ P n a ,  a za jeg o  pośrednictw em  do 
Stwórcy, Papież powiedział: „Jeśli czło
wiek jest zdolny w wielorakich przeja
wach piękna dostrzec promień najwyż
szego piękna, wówczas sztuka staje się 
drogą prowadzącą do Boga i pozwala ar
tyście połączyć swój talent ze zobowią
zaniem do prow adzenia życia coraz bar
dziej zgodnego z prawem  Bożym ”.
Na zakończenie sw ego przem ów ienia 
Jan Paweł II życzył obecnym, by zawsze 
pociągał ich „blask niebiańskiego Jeru
zalem ” i udzielił im swego apostolskie
go błogosławieństwa.

m l  ( KAI R z y m )

JUBILEUSZ DIAKONOW STAŁYCH
W yświęcenie osiem nastu nowych sta

łych diakonów 20 lutego w bazylice 
św. Piotra w W atykanie zakończyło uroczy
stości Jubileuszu Stałych Diakonów. Aktu 
wyświęcenia 17 W łochów  i H iszpana do
konał pochodzący z Kolum bii prefekt Kon
gregacji ds. D uchow ieństw a kard. Dario 
Castrillon Hoyos. W trzydniow ych obcho
dach Jubileuszu w Rzym ie uczestniczyło 
ponad  1500 stałych d iakonów  z całego 
świata oraz ich rodziny.

Stali diakoni to „m ężow ie dojrzali, po
wołani do służby Słowa, Eucharystii i 

ubogich” , powiedział celebrans, przypom i
nając tro jaką „d iakon ię” . P odkreślił, że 
mają oni głosić „słowo Boże, takie, jakie 
zawsze głosił Kościół, wolne od własnych 
in terpretacji schlebiających słuchaczom ; 
słowo Boże bez redukcji, bez kom prom i
sów, bez w ahania , lęku czy kom pleksu 
wobec dominującej kultury” . Przypomniał 
jednocześnie, że „to praw da ocenia w yda

rzenia, a nie odwrotnie; to słowo Boże 
zdolne je s t obalać idole, uprzedzenia, 
fałsz świata, uw alniając człow ieka od 
w ielorakiego n iew oln ictw a grzechu” . 
Dlatego diakon ma być „prorokiem no
wego świata i zwiastunem  orędzia, któ
re rzuca nowe światło na kluczowe pro
blemy świata” .

reszcie, m ówiąc o służbie ubogim, 
Y t  przypom niał, że ma ona być kon

kretna - a nie tylko werbalna. Realizację 
tej trojakiej „diakonii” um ożliw ia mo
dlitw a -  powiedział kardynał -  „oczysz
czająca wzrok i serce; wzrok, by widzieć 
świat oczym a Boga, serce, by miłować 
braci sercem Boga” .
W ceremonii udział wzięli najbliżsi no
wych diakonów, rodzice, rodzeństwo a 
także w kilku przypadkach ich żony i 
dzieci.

m l  ( KAI R z y m )
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Ciąg dalszy ze str. 3

O R ĘD ZIE  
NA W IELKI PO ST 2 0 0 0

Bóg ofiarowuje swoje miłosierdzie każ
demu, kto chce je  przyjąć, nawet jeśli jest 
daleki i pogrążony w zw ątpieniu. D zi
siejszem u człow iekow i, zm ęczonem u 
m iernością i złudzeniami, zostaje zatem 
dana możliwość wejścia na drogę ku pełni 
życia. W takim kontekście W ielki Post 
Roku Świętego 2000 jest w najwyższym  
stopniu „czasem  upragnionym , dniem  
zbawienia” (por. 2 Kor 6,2), sposobno
ścią szczególnie sprzyjającą „pojednaniu 
się z Bogiem ” (por. 2 Kor 5,20).

ciągu Roku Świętego Kościół pro- 
w w  ponuje wielorakie m ożliwości po

jednania  osobistego i w spólnotow ego. 
Każda diecezja wskazała pewne specjal
nie wybrane miejsca, do których w ierzą
cy m ogą się udać, aby zaznać szczegól
nej obecności Boga, dostrzegając w Jego 
świetle własny grzech, oraz by dzięki sa
kramentowi pojednania wejść na nową 
drogę życia. N iezwykłego znaczenia na
biera pielgrzym ka do Ziemi Świętej i do 
Rzymu, uprzywilejowanych miejsc spo
tkania z Bogiem ze względu na ich udział 
w dziejach zbawienia. Jakże moglibyśmy 
nie wyruszyć, przynajmniej w duchu, ku 
Ziemi, która dwa tysiące lat temu widziała 
przyjście Chrystusa? Tam „Słowo stało 
ciałem ” (Łk 2, 52); tam „Jezus obcho
dził wszystkie miasta i wioski (...), g ło
sił Ewangelię królestwa i leczył w szyst
kie choroby i w szystkie słabości” (M t 
9,35); tam wypełnił do końca misję po
wierzoną Mu przez Ojca (por. J 19,30) i 
wylał D ucha Św iętego na rodzący się 
Kościół (por. J 20,22).
Ja także zam ierzam  - właśnie w okresie 
W ielkiego Postu Roku 2000 - udać się z 
pielgrzym ką do ziemi Chrystusa, do źró
deł naszej wiary, aby świętować tam Ju
bileusz 2000-lecia W cielenia. W zywam  
wszystkich chrześcijan, aby tow arzyszy
li mi modlitwą, kiedy na kolejnych eta
pach pielgrzymki będę modlił się o prze
baczenie i pojednanie dla synów K ościo
ła i dla całej ludzkości.
5 . Szlak nawrócenia wiedzie do pojed
nania z Bogiem i do pełni nowego życia 
w Chrystusie. Życia wiary, nadziei i m i
łości. Te trzy cnoty - zwane „teologalny- 
m i” , ponieważ odnoszą się bezpośrednio 
do Boga w jego tajem nicy - były przed
miotem  szczególnie głębokiej refleksji w 
ciągu trzyletnich przygotowań do W iel
kiego Jubileuszu. Obchody Roku Św ię
tego nakazują teraz każdemu chrześcija
ninowi praktykować te cnoty i dawać im 
świadectwo w sposób pełniejszy i bar
dziej świadomy.

Ł aska Jubileuszu  przynagla przede 
wszystkim do odnowienia wiary oso

bistej. Polega ona na przyjęciu orędzia o 
tajem nicy paschalnej, przez co chrześci
janin uznaje, że w Chrystusie U krzyżo
wanym i Zm artwychwstałym  zostaje mu 
dane zbawienie; codziennie oddaje Mu

własne życie; przyjm uje wszystko, co Pan 
mu zsyła, przekonany, że Bóg go kocha. W ia
ra jest „tak” człow ieka pow iedzianym  Bogu, 
jest jego „A m en” .
W zorem  w ierzącego jest dla żydów, chrze
ścijan i muzułmanów Abraham; ufając otrzy
manej obietnicy, idzie za głosem  Boga, k tó
ry wprow adza go na nieznane ścieżki. W iara 
pom aga odkrywać znaki miłującej obecno
ści Boga w świecie stworzonym , w osobach, 
w w ydarzeniach dziejowych, a nade w szyst
ko w dziele i w orędziu Chrystusa, skłania
jąc  człowieka, by sięgnął wzrokiem  poza sa
m ego siebie i ponad pozoram i ku owej trans
cendentnej rzeczywistości, w której objaw ia 
się tajem nica miłości Boga do każdego stwo- 
reenia.
^ ^ r z e z  łaskę Jubileuszu Pan wzywa nas też 
W  do ożyw ienia naszej nadziei. W  C hry
stusie bow iem  sam czas zostaje odkupiony i 
otw iera się na perspektywę radości bez końca 
i pełnej komunii z Bogiem. Czas chrześcija
nina naznaczony jest oczekiw aniem  na w ie
kuiste gody, których codzienną zapow iedzią 
je s t U czta Eucharystyczna. W patrując się w 
nie, „Duch i O blubienica mówią: «Przyjdź»” 
(Ap 22,17), podsycając nadzieję, która uw al
nia czas od jałow ej pow tarzalności i nadaje 
mu autentyczny sens. Przez cnotę nadziei 
chrześcijanin daje świadectwo, że niezależ
nie od w szelkiego zła i w szelkich ograniczeń 
historia kryje w sobie zalążek dobra, k tóre
mu Bóg pozwoli w pełni się rozwinąć. D late
go patrząc na nowe tysiąclecie nie odczuwa 
lęku, ale podejm uje wyzwania i oczekiw ania 
przyszłości z ufną pewnością, jaka  rodzi się z 
wiary w bożą obietnicę.
Na koniec, przez Jubileusz Bóg nakazuje nam 
na nowo rozpalić naszą m iłość. Królestwo, 
które Chrystus objawi w pełnym  blasku na 
końcu czasów, jest już teraz obecne tam, gdzie 
ludzie żyją zgodnie z wolą Boga. Kościół jest 
powołany, aby dawać św iadectwo kom unii, 
pokoju i miłości, które go wyróżniają. W spól
nota chrześcijańska pełni tę misję ze św iado
mością, że w iara bez uczynków  jest m artwa 
(por. Jk 2,17). Przez miłość zatem chrześci
janin  sprawia, że widzialna staje się miłość 
Boga do ludzi objawiona w Chrystusie, i uka
zuje w pełni jego  obecność w świecie „aż do 
końca czasów” . M iłość dla chrześcijanina nie 
jest jedynie gestem albo ideałem, ale - by rzec 
- przedłużeniem  obecności Chrystusa, który 
składa w darze samego siebie.

W  czasie  W ielk iego  Postu  w szyscy  
bogaci i b iedn i - są p o w o łan i, aby 

uobecniać miłość Chrystusa przez wielkodusz
ne dzieła miłości. W Roku Jubileuszow ym , 
nasza miłość bliźniego m usi wyrażać się w 
sposób szczególny poprzez okazywanie Chry
stusowej m iłości braciom , którym  brak nie
zbędnych środków do życia, cierpiącym  głód, 
przem oc i niesprawiedliwość. To jest droga 
realizacji dążeń do wyzw olenia i braterstwa, 
wyrażonych już  w Piśm ie Św iętym , a dziś 
ponownie przypom nianych przez Rok Św ię
ty. Dawny jubileusz żydow ski nakazywał bo
wiem  wyzwolenie niewolników, um orzenie 
długów, w spom ożenie ubogich. Dzisiaj nowe 
formy niewoli i jeszcze dram atyczniejsze po
staci ubóstw a nękają w ielkie rzesze ludzi, 
zwłaszcza w krajach tak zw anego Trzeciego

fo t. R. Sakowicz

Świata. Ich krzyk bólu i rozpaczy musi 
zwrócić uwagę i pobudzić wrażliwość 
wszystkich, którzy wchodzą na jub ile
uszową drogę. Jakże moglibyśm y pro
sić o łaską jubileuszu, jeś li jesteśm y 
nieczuli na potrzeby ubogich, jeśli nie 
staramy się zapewnić wszystkim  środ
ków niezbędnych do godziwego życia? 
Niech rozpoczynające się tysiąclecie bę
dzie epoką, w której wołanie tak wielu 
ludzi, naszych braci, nie posiadających 
nawet tego, co niezbędne do przetrw a
nia, zostanie nareszcie usłyszane i spo
tka się z braterską odpowiedzią. Ufam, 
że chrześcijanie staną się na różnych 
płaszczyznach inicjatorami konkretnych 
działań, które zapewnią sprawiedliwy 
podział dóbr i um ożliw ią integralny 
rozwój każdem u człowiekowi.
6. „Ja jestem  z wam i aż do skończenia 
świata” . Te słowa Jezusa upewniają nas, 
że nie jesteśm y osam otnieni, gdy gło
simy i w prowadzam y w życie Ewan
gelię miłości. Także w czasie W ielkie
go Postu Roku 2000, Chrystus wzywa 
nas do powrotu do Ojca, który oczeku
je  nas z o tw artym i ram ionam i, aby 
uczynić nas żywymi i przekonującym i 
znakami Jego miłosiernej miłości.

Maryi, M atce każdego człow ieka 
cierpiącego i M atce M iłosierdzia, 

powierzajm y nasze zam ierzenia i po
stanowienia. Niech Ona będzie gwiaz
dą oświetlającą naszą drogę w nowe ty
siąclecie.
W ypowiadając te życzenia, w m odli
twie upraszam  dla wszystkich o błogo
sławieństwo Boga w Trójcy jedynego, 
który jest początkiem  i kresem  wszyst
kich rzeczy, i ku którem u „aż do skoń
czenia świata” wznosi się hymn dzięk
czynienia i uwielbienia: „przez Chry
stusa, z Chrystusem  i w Chrystusie, To
bie, Boże Ojcze wszechmogący, w Jed
ności Ducha Świętego, wszelka cześć i 
chw ała przez wszystkie wieki wieków. 
Am en” .

J a n  P a w e ł  I I
P A PIEŻ

12 marca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat
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□  W Polsce przebywał prezydent M ace
donii Borys Trajkowski. Trajkowski „za
poznawał się z polskim i doświadczeniami 
integracyjnymi z NATO i U E” .
□  Prezydent A. Kwaśniewski odbył dw u
dniową oficjalną wizytę w Czechach. Przy 
okazji otrzymał złoty medal na U niw ersy
tecie Masaryka.
□  M arszałek Sejmu M. Płażyński udał się 
z roboczą wizytą do Berlina, gdzie prze
konywał niem ieckich parlam entarzystów  
do polskiego stanowiska w sprawie odszko
dowań za niewolniczą pracę na rzecz III 
Rzeszy. Przypom nijm y, że negocjatorzy 
niemieccy i amerykańscy popierają żydow
ski pomysł uszczuplenia sumy odszkodo
wań i przekazania tych pieniędzy na inne 
cele.
□  Przedstaw icielstw o Polski w Brukseli 
zdementowało pogłoski o możliwości prze
sunięcia naszego kraju do drugiej grupy 
kandydatów do UE. Tego typu doniesie
nia wyszły ze źródeł francuskich. Obawy 
w sprawie akcesu do UE starał się też roz
wiać komisarz UE G. Verheugen, który zło
żył w izytę w W arszaw ie. K om isarz po 
twierdził realność terminu 2003 r., ale pod 
warunkiem przyspieszenia przygotowań.
□  Antyrosyjskie dem onstracje przeciw lu
dobójstwu i interwencji w Czeczenii od
były się w W arszawie, Gdańsku i Pozna
niu. W tym ostatnim  m ieście manifestanci 
podpalili rosyjską flagę i wymalowali bu
dynek konsulatu Rosji proczeczeńskimi ha
słami. W związku z incydentem  minister 
spraw zagranicznych Rosji I. Iwanow od
wołał swoją wizytę w W arszawie, zaś am 
basador Rosji został odwołany do M oskwy 
na k o n su lta c je . D um a p rz e g ło so w a ła  
uchwałę potępiającą Polskę i dom agającą 
się zdelegalizowania wszystkich organiza
cji czeczeńskich. Nota protestacyjna w tej 
sprawie została przesłana do M SZ w War
szawie. Policja, która źle zabezpieczyła 
budynek ukarała kilku funkcjonariuszy. W 
czasie śledztwa wyszło na jaw, że dzienni
karz TVN opłacił 14-latka, by ten wdarł 
się do budynku konsulatu.
□  Już tylko 4 sędziów pracuje w Sądzie 
Lustracyjnym, który rozpatruje aktualnie 
34 postępowania o zatajenie współpracy z 
tajnymi służbami komunistycznymi. Ostat
nią sprawą jest kłam stwo lustracyjne je d 
nego z posłów.
□  Naczelny Sąd A dm inistracyjny podjął 
pierwsze decyzje o uchyleniu przywilejów 
emerytalnych dla prokuratorów i sędziów 
działających w czasach stalinowskich.
□  Prem ier J. Buzek odwołał ze stanow i
ska ministra Jacka Dębskiego, szefa UKFiT. 
Dębski nie wyjaśnił rewelacji, które ogło
sił w „Gazecie W yborczej” , jakoby „wy
soki funkcjonariusz AW S” zażądał od nie

go „k w itó w ” na A. K w aśn iew sk iego  z 
okresu, gdy obecny prezydent był m ini
strem sportu. Dębski twierdzi także, że gro
żono m u ujaw nieniem  jego  powiązań z taj
nymi służbami PRL. Prezydent K waśniew
ski zażądał wyjaśnień, zaś M. Krzaklewski 
określił m ało zrozum iałe postępow anie  
D ębskiego jako  jego  „osobistą tragedię” .
□  W g sondażu „Pentora” chęć glosowania 
na A. Kwaśniewskiego zgłasza 67% ankie
tow anych z 62% , którzy wzięliby udział w 
wyborach prezydenckich. Na SLD głoso
wałoby 45% , zaś na AWS zaledwie 17%.
□  Znacznie bardziej optym istycznie brzmi 
sondaż dotyczący zaw odow ego w ojska. 
Ideę taką popiera 48%  Polaków. 55% uwa
ża, że roczna służba zasadnicza jest odpo
wiednia, a za ewentualnym dalszym jej skra
caniem  jes t tylko 29%.
□  Stronnictw o K onserw atyw no-Ludow e 
opuściło posiedzenie klubu AWS, w yraża
jąc  niezadow olenie z pow ołania 20-osobo- 
wego prezydium  kierującego działalnością 
klubu. Im  bliżej wyborów, tym  większy 
kryzys w AWS.
□  Z zim ow ego snu przebudził się A. Lep
per, który zapowiedział na marzec ogólno
polskie protesty „Sam oobrony” .
□  Radni SLD i UW  na Śląsku odwołali 
wspólnie z jednej z rad nadzorczych dwóch 
członków  AWS i pow ołali w to m iejsce 
przedstaw icieli w łasnych partii. UW  przy 
okazji dodała, że koalicja tej partii z AWS 
w tym  w ojew ództw ie nie została zerwana i 
będzie trwać.
□  R ada G m iny C entrum  głosam i AWS 
uchw aliła zakaz sprzedaży alkoholu w bu
dynkach Sejm u i Senatu. Radni założyli, 
że jest to m iejsce pracy. Przeciw głosowali 
radni UW, zaś SLD podzieliło się na frak
cje abstynentów  i „liberałów” . PSL nie ma 
swoich radnych w tej gminie.
□  Pom im o długotrwałości pracy polskich 
sądów, czasam i dochodzi do zadośćuczy
nienia. Urban otrzym ał nakaz przeprosze
nia b. m arszałka Sejmu A. Kerna i zapłaci 
g rzyw nę. K łam stw a ty godn ika  U rbana 
„Nie” na tem at A. Kerna miały miejsce w 
latach 1993- 94 i pośrednio przyczyniły się 
do zniszczenia kariery politycznej tego po
lityka Porozum ienia Centrum.
□  M inisterstwo ochrony środowiska posta
nowiło poszerzyć Białowieski Park N aro
dow y o w szystkie tereny puszczy, które 
znajdują się po polskiej stronie granicy. 
Pomysł spotkał się ze sprzeciwem m iejsco
wych samorządów, które uważają, że kil
kakrotne pow iększenie powierzchni chro
nionej przyniesie znaczne szkody m iejsco
wym rolnikom.
□  10-lecie działalności obchodziło Towa
rzystwo Kulturalno-Społeczne Niemców na 
Śląsku Opolskim. Delegaci na zjazd TKSN 
skrytykowali politykę Berlina zachęcającą 
N iem ców do em igracji na stałe do RFN.
□  Od 1 m arca m inim alna płaca gw aranto
wana w ynosi w Polsce 700 zł brutto. O sła
bła trochę złotówka. Kurs 1 $ wynosił 4,12 
zł, DM - 2,02 zł., zaś franka francuskiego 
- 62 grosze. Zwiększyło się bezrobocie do 
13,6% ludności czynnej zawodowo.

O ODNOWę 
PAŃSTWA

PPolacy w kraju, w 10 lat po odzyska
niu wolności, posm utnieli. Starsi za

pom nieli, że ziściły się ich nierealne, jak  
się wydawało, marzenia o upadku kom u
nizm u, młodzi dawnych czasów nie pa
miętają, w nowych żyją po swojemu, czę
sto według reguł, które starszych zaska
kują, nawet przerastają.
Najw iększy wkład w postępujący pesy
mizm społeczny mają politycy. Zajm ują 
się przede wszystkim sobą, bogaceniem 
kosztem  innych, to już  nie jest wolny ry
nek czy wolna amerykanka, ale zwycza
je  zaczerpnięte z niektórych krajów Trze
ciego Świata, w których pod sztandarem 
niepodległości rozwijali prywatny biznes 
kacykowie. Kacykowie m ają to do sie
bie - również ci w wydaniu polskim  - że 
c z u ją  się  b e z k a rn i. N ie d a w n a  fa la  
przedaw nień ciężkich przestępstw, z pa
leniem  akt SB włącznie, ukazuje bezsil
ność państwa. Działalność sądownictwa 
sprawia, że pogłębia się niewiara w spra
wiedliwość w III Rzeczypospolitej.

W  kraj owym  duszpasterstw ie środo
w isk tw órczych, kierow anym  od 

czasów  kard . S te fana  W yszyńskiego  
przez ks. W iesława A. N iew ęgłow skie
go (prałata i dziennikarza telewizyjnego 
w jednej osobie) gościł niedaw no abp 
prof. Józef Życiński, który podzielił się 
refleksjam i na tem at ubiegłorocznego 
Europejskiego Synodu Biskupów i przy
szłości kultury europejskiej. Osadził swo
je  m yśli w realiach polskich, odnosząc 
je  do postm odernizm u, tak modnego na 
Z a c h o d z ie  i u s iln ie  p u k a ją c e g o  do 
w schodnich płuc Europy, do Polski rów 
nież. Nie zabrakło gorzkich ocen. D o
m inacja niechrześcijańskiej duszy Euro
py je s t faktem . Jest zjaw iskiem , które 
pogłębia ogólny pesymizm. Gdy jednak 
na Zachodzie społeczeństwom  żyje się 
dostatnio, to w Polsce tylko nielicznym 
żyje się bogato. Gdy na Zachodzie mamy 
do czynienia z pustką aksjologiczną, to 
na W schodzie Europy mamy pustkę wy
nikającą z „beznadziei” egzystencjalnej, 
pogłębianej przez alkoholizm . Pow ie
działbym  więcej: w Polsce na skutek ne
gatyw nego wpływu, m.in. postm oderni
zmu, skrajnego liberalizmu - pustce eg
zystencjalnej zaczyna towarzyszyć rów
nież pustka aksjologiczna. To prawda, że 
kościoły w Polsce ciągle są pełne w ier
nych (np. w porównaniu z Francją), ale 
problem  tkwi nie w ilości przecież.
Czy ta mało budująca konstatacja na te
mat Europy i Polski oznacza przekreśle
nie wizji na lepszą przyszłość? D odaj
my: nie brak poważnych głosów, że Eu
ropa zbliża się do swego kresu, że po
dzieli los starożytnej Grecji. Od czego 
zatem zależy wyjście z zapaści? Nie zaj
mujem y się tu rozstrzygnięciam i w skali 
m akro, zatrzym ajm y się na krajow ym  
podwórku. Sprawą kluczową jest to, aby
śmy patrząc na rozwój wydarzeń w Pol-
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sce „nie opuścili rąk” . Jak wyzwolić spo
łeczne m oce? W jak i sposób zaham ow ać 
chaos polityczny, jak  przeciwstawić się po
litycznym m atactw om ? W szak to właśnie 
bezsilność wobec nieuczciwości polityków 
czy wobec zagrożeń jak ie  niesie chore pań
stwo, prem iujące cwaniaków i krym inali
stów, rodzą społeczną frustrację.

R ok bieżący i przyszły będzie dla Polski 
czasem  wyborów. Jesienią odbędą się 
wybory prezydenckie, w roku przyszłym  

parlamentarne. Postępująca frustracja przy
nieść może niską frekwencję w yborczą (co 
zawsze przynosi dużą przypadkowość w re
zultatach) oraz desperacki w ybór ludzi „z 
ulicy” , nijakich, na ogół bywają nim i de
magodzy, populiści, sięgający do arsena
łu tanich i często obrzydliwych haseł w ro
dzaju „obcy w on” . W Polsce nie brakuje 
chętnych do odegrania roli „czarnego ko
nia” (Lepper, gen. W ilecki, a ilu jeszcze nie 
odsłoniło przyłbicy?). Ta sytuacja prem iuje 
oczywiście Kwaśniewskiego. M ając za sobą 
solidarny elektorat postpeerelow ski - jak  
wynika z sondaży - licznych zwolenników, 
przede w szystkim  ludzi m łodych, którzy 
przekładają polityka zgrabnie i sprytnie po
ruszającego się na salonach, nad kogoś z ży
ciorysem kom batanckim , solidarnościowo - 
niepodległościowym.
Obóz niepodległościowy jest w kraju roz
bity. „S o lid arn o ść” to g łów nie h isto ria . 
M yśląc poważnie o Polsce, jej przyszłości, 
o tym, jaką być powinna, trzeba przygoto
wać solidny program  naprawy. Trzeba więc 
zbudować, punkt po punkcie, program dzia
łania zmierzający do sanacji, odnowy pań
stwa. Nie jest prawdą, że nie ma mądrych 
Polaków, Nie je s t praw dą, jak  chciał B i
smarck, że Polacy nie potrafią się sami rzą
dzić. N ależy jedynie  zrezygnow ać z n ie
udaczników, cwaniaków, a tym bardziej z 
ludzi o nieczystych rękach, którzy pracują 
„w polityce” wyłącznie dla własnego inte
resu, a przesłanie „pro publico bono” brzmi 
dla nich obco. N ieuczciwych polityków nie 
brak po prawej stronie sceny politycznej, i 
to oni w łaśnie przyczynili się w pewnym  
stopniu do frustracji społecznej. (Postkom u
niści stanowią oddzielny rozdział. Brak etyki 
mają wpisany w polityczną i życiową filo
zofię działania). Naród powiada tak: skoro 
nawet solidarnościowcy kradną, znaczy nie 
ma komu wierzyć.
Nie jest prawdą, że nie możemy spojrzeć 
optym istycznie w przyszłość. Jeśli nawet 
tegorocznych wyborów nie wygra polityk 
n iepod leg łośc iow o-so lidarnościow y, nie 
stanie się wielkie zło. W ielkie zło będzie 
wówczas, gdy w przyszłorocznych w ybo
rach parlamentarnych SLD osiągnie poziom 
społecznego poparcia, jakie według sonda
ży posiada obecnie. W ówczas będziem y 
mieli w III Rzeczypospolitej rządy postko
munistów na wszystkich szczeblach władzy. 
To zagrozi dem okracji, to zagrozi na co naj
mniej jedno dziesięciolecie procesow i re
form. To będzie historyczna klęska Rzeczy
pospolitej! Nie m ożna na politykę patrzeć 
w perspektywie tygodnia, miesiąca, a przede 
wszystkim nie należy patrzeć w perspekty
wie własnego stołka.

Dokończenie na str. 9

□  Ojciec św. Jan Paweł II odbył piel
grzym kę do miejsc biblijnych na Górze 
Synaj i w Ziemi Świętej.
□  W ojska rosyjskie zorganizowały de
filadę zw ycięstw a w zburzonym  G ro
źnym. Tym czasem  na południu C zecze
nii nadal toczą się walki. Granice z Cze- 
czenią zam knęła Gruzja. K oresponden
ci donoszą o licznych świadectwach ro
syjskich zbrodni w tej republice.
□  Zorganizow ane grupy Rosjan obrzu
ciły konsulaty RP w M oskwie i Peters
burgu kam ieniam i. Bierna postaw a m i
licji świadczy, że działania te miały cha
rakter typowego odwetu za wydarzenia, 
które miały miejsce w Poznaniu. Część 
dem onstrantów była ubrana w mundury 
kozackie . M SZ R osji zażądało , poza 
przeprosinam i, ukrócenia działalności w 
Polsce ugrupowań proczeczeńskich.
□  S ekretarz  stanu U SA  M. A lbrigh t 
sprzeciwiła się idei Wielkiej Albanii, czy
li w łączenia do tego kraju Kosowa.
□  Prem ier Francji L. Jospin został za
atakow any kam ieniam i przez m łodych 
Palestyńczyków  za nazw anie podczas 
wizyty w Izraelu islam istów z Hezbol- 
lahu „terrorystam i” .
□  Prezydent U krainy L. K uczm a w y
głosił przed parlamentem orędzie, w któ
rym za główne zadania państw a uznał 
w z ro s t d ochodu  n a ro d o w eg o  o 7% , 
członkostw o w UE, walkę z korupcją i 
legalizację szarej strefy ekonom ii. W 
przem ówieniu Kuczmy znalazło się tak
że potępienie gospodarki kołchozowej. 
Tymczasem parlam ent Ukrainy przegło
sował oficjalnie zniesienie kary śmierci.
□  Sondaże w R osji m ów ią, że 59%  
m ieszkańców tego kraju chce głosować 
w wyborach prezydenckich na W. Puti- 
na. K andydat kom unistów  Z iuganow  
m oże liczyć na 18%, zaś lider liberalne
go „Jabłoka” - Jawlinski tylko na 3%.
□  Rosja zaproponowała Ukrainie zamia
nę jej długów na przejęcie przez M oskwę 
akcji najlepszych przedsiębiorstw  ukra
ińskich.
□  W  Dagestanie miał się odnaleźć dzien
nikarz radia „Swoboda” A. Babicki, k tó
ry zniknął w Czeczenii po aresztowaniu 
go przez Rosjan. M oskw a oświadczyła, 
że Babicki został ponownie aresztow a
ny za posługiwanie się fałszywym  pasz
portem.
□  W ybory w Iranie w ygrała „liberalna” 
frakcja popierająca prezydenta Chata- 
miego, która uzyskała 190 miejsc w 290 
osobow ym  parlamencie. M oże to ozna
czać koniec władzy fundamentalistów is
lam skich, którzy rządzili od 21 lat. Po 
ogłoszeniu wyników w Iranie doszło do 
zamieszek, w których zginęło kilka osób.

□  Komunistyczne Chiny przekazały Chiń
skiej Republice na Tajwanie ultim atum  
grożące zbrojną interwencją w przypad
ku uchylania się Tajpei przed integracją. 
Tajwan odrzucił naciski Pekinu.
□  Krwawe starcia pomiędzy m uzułm a
nami a chrześcijanam i miały miejsce w 
N igerii, gdzie w prowadza się obowiąz
kow e prawo islamskie - szariat. W  star
ciach zginęło około 100 Nigeryjczyków. 
D  W  rankingu najlepszych prezydentów 
w historii Stanów Zjednoczonych zwy
ciężył A. Lincoln, przed F.D. Roosevel- 
tem i J. W aszyngtonem. R. Reagan zna
lazł się wśród 41 prezydentów na 11 miej
scu, zaś B. Clinton tuż przed R. Nixo- 
nem  na pozycji 21.
□  Kolejną rundę prawyborów prezydenc
kich w USA, tym razem w Karolinie, wy
grał wśród konserwatystów Busch junior, 
który odzyskał w ten sposób przewagę 
nad M c’Cainem.
□  W g doniesień jednego z brytyjskich 
dzienników zamordowany w 1980 r. pio
senkarz John Lennon z zespołu The Be
atles, finansow ał na początku lat 1970 
działalność Irlandzkiej Armii Republikań
skiej.
□  Kom unistyczne Chiny rozważają pro
jek t odkupienia od Rosji orbitalnej sta
cji „M ir” . Mówi się o „kilku miliardach 
dolarów ” , a po rem oncie stacja mogłaby 
jeszcze służyć Chińczykom  około 15 lat.
□  Rosyjski „Gazprom ” wstrzymał dosta
wy gazu do Mołdawii. Powodem  jest bar
dzo wysoki dług M ołdawian wobec tej 
firmy za dostarczony dotąd produkt.
□  Ukraina w prowadza płynny kurs swo
jej waluty - hrywny. W ostatnim  czasie 
na skutek niejasnej sytuacji w Rosji ukra
ińska hryw na straciła aż 20% wartości w 
stosunku do dolara.
□  Radni słowackiego m iasta Żlina zade
cydowali o odsłonięciu tablicy pam iąt
kowej przywódcy państwa słowackiego 
z lat 1939-45 ks. Józefa Tiso. Decyzję 
radnych oprotestowały światowe organi
zacje żydowskie.
□  Na kontrkandydata Szewardnadze w 
wyborach prezydenckich w Gruzji zgło
sił się wnuk Stalina, który jest em eryto
wanym  oficerem  sowieckiej armii. Infor
mację traktuje się jako ciekawostkę, a tym
czasem  ciekawe, co działoby się, gdyby 
np. wnuki posiadał kanclerz Hitler?
□  W  N iem czech brakuje 75 tys. infor
matyków. Rząd Niemiec zam ierza ścią
gnąć do pracy 30 tys. specjalistów kom 
puterowych z Indii i Europy W schodniej.
□  Z TV kablowej w stolicy Niemiec, Ber
linie znika nadawanie TV Polonia. D e
cyzję taką podjęła lokalna rada do spraw 
mediów. Decyzja spotkała się z protesta
mi organizacji polonijnych i ambasady 
RP. W Berlinie m ieszka od 100 do 200 
tysięcy osób posługujących się językiem  
polskim.
□  Stadion na Wembley zostanie zburzo
ny i całkowicie przebudowany. Architek
tem, który zajmie się budową najbardziej 
prestiżowego stadionu Anglii jest Polak 
z Australii - Edm und Obiała.

30 12 marca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

http://perso.club-internet.fr/vkat


GŁOS KATOLICKI Nr 11

STANISŁAW LESZCZYŃSKI - PREKURSOR IDEI 
ZJEDNOCZONE/ EUROPY

23 lutego 1766 r., w wyniku rozległych 
poparzeń ciała, umiera po trzytygo
dniowych cierpieniach ostatni książę Lo

taryngii i Baru - Stanisław Leszczyński.

Dwukrotnie był obierany królem  Pol 
ski i dwukrotnie został zm uszony do 

opuszczenia tronu. Zagrożony ze strony 
Sasów i sprzym ierzonych z księciem  sa
skim Rosjan, znajduje chwilowe schronie
nie w Księstwie Dwóch Mostów, aby po 
nieprzychylnej opinii szwedzkiego parla
mentu udać się na dalszą emigrację. R o
dzina Leszczyńskich cierpi autentyczną 
biedę. Rozległe majątki w W ielkopolsce i 
na Ukrainie (po dziadku, hetm anie Jabło
nowskim) rozdrapali zw olennicy A ugu
sta II M ocnego. Będąc w krytycznej sy
tuacji finansowej, decyduje się na zasta
wienie w Strasbourgu klejnotów  żony i 
córek, aby uzyskać nieco gotówki na opła
cenie pobytu. Z opresji ratuje go książę 
Leopold, który dowiedziawszy się o jego 
położeniu od miejscowej szlachty, w yku
puje zastawione kosztowności i zw raca je  
Stanisławowi. Nie mógł przewidzieć, że 
w dwadzieścia lat później ten eks-król Pol
ski zajmie stolec książęcy w Lotaryngii.

Tym czasem  w życiu rodziny zdetroni
zowanego władcy Rzeczypospolitej 
następuje niespodziew any zwrot. O to z 

Wersalu przyjeżdżają nieoczekiwani go
ście z propozycją m atrym onialną dla je d 
nej z jego  córek - M arii. Została bowiem, 
jak  zechciała dworska kamaryla, wybranką 
Ludwika XV. Fakt ten odm ienia w zasad
niczy sposób pozycję wygnańca, który na
gle staje się teściem króla Francji. Stają 
przed nim  otw orem  w szystkie drzw i, a 
kupcy, bankierzy i dostawcy prześcigają 
się w świadczeniu usług. Rodzina Lesz
czyńskich przenosi się do nowej siedziby 
- do królewskiego zamku w Cham bord. 
M ając zapewnione poczucie bezpieczeń
stwa - swoje i najbliższych - Stanisław  
Leszczyński może poświęcić więcej cza
su zainteresowaniom  literackim i filozo
ficznym. Praw dziw ą furorę na europej
skich dworach zrobi jego  kolejne dzieło 
„Lettre du roi de Pologne Stanislas I, ou 
il raconte la maniere dont il est sorti de 
Danzig durant le siege de cette ville” (Nan
cy 1734). Była to opowieść o dram atycz
nych okolicznościach pobytu w oblężo
nym przez M oskali Gdańsku i braw uro
wej ucieczce Stanisława łodzią przez W i
słę.
W yprawa była rzeczywiście ryzykowna, 
a zdetronizoawny po raz drugi, król pol
ski, wykazał się nie lada osobistą odw agą 
i determinacją. Udało mu się szczęśliwie 
poprzez K rólew iec i B erlin , gdzie był 
przym usow ym  gościem  króla Prus, do
trzeć do Francji, w której tymczasem prze
minęło już «polskie zauroczenie» w poli
tyce w schodniej1. Stanisław objął jednak 
wakujący tron lotarynSki.

Objęcie we władanie nadanych Księstw 
nastąpiło w roku 1737 w atm osferze 

chłodnej, a nawet wrogiej. M iejscowa lud

ność, p rzyw iązana do daw nej dynastii 
książąt lotaryńskich, niechętnie patrzyła na 
„uzurpatora”, widząc w nim narzędzie fran
cuskie, służące do likwidacji marzeń o nie
podległości. Jednakże Stanisław swoją kul
tu rą , um ieję tnością  z jednyw ania  sobie 
zw olenników  i przede wszystkim  działa
niami na rzecz swoich nowych poddanych 
wkrótce pozyskał sympatię i uznanie. 
W raz z osiedleniem  się w Lotaryngii, w 
życiu Stanisława otworzył się nowy okres. 
Zabezpieczony od strony materialnej i wy
łączony już  z walki politycznej, król od
dał się działalności społecznej, kultural
nej i naukowej, która zjednała mu przy
dom ek «filozofa dobroczynnego».

Myśl Stanisława wybiegała poza pro
blemy utraconej ojczyzny i ogarniała 

sprawy europejskie. Jedną z pierw szopla
now ych kwestii, czekających na rozw ią
zanie w polityce państw europejskich, było 
pytanie o możliwość trwałego pokoju. Sta
nisław, pozornie wyłączony z biegu spraw 
europejskich, mieszkający na uboczu, bo
gaty w bolesne doświadczenia wojen, po
niewierki i walki o tron polski, przygoto
wywał plany pokoju powszechnego. Nie 
była to idea całkowicie nowa. Bezpośred
nio przed Leszczyńskim  w sprawie idei 
«wiecznego pokoju» w Europie wypowia
dał się Charles Irenee Coustel abbe de Sa- 
in t-P ierre, propagujący ideę «republik i 
chrześcijańskiej»2. Leszczyński znał pracę 
de Saint-Pierre’a, ale podobnie jak  w spół
cześni uznał jego  projekty za utopijne, 
m.in. i z tego względu, że zasadzały się 
na założeniu prym atu wartości m oralnych 
nad rozdzierającym i narody europejskie 
sprzecznościam i politycznym i, gospodar
czym i i kulturowym i. Jako doświadczony 
polityk obm yślił powołanie takiej organi
zacji m iędzynarodow ej, która byłaby w 
stanie zapewnić pokój wieczysty, opiera
jący  się na czynnikach realnych, bezpo
średnio zainteresowanych w zapewnieniu 
jego  trwania. Kwestii tej poświęcił bez
pośrednio kilka tekstów, które już  w la
tach trzydziestych XX w ieku posłużyły 
dyplom acji polskiej na forum  Ligi N aro
dów do przeprow adzenia w ystąpień po
święconych kwestii utrzym ania pokoju w 
Europie. Ówczesny m inister spraw zagra
n icznych  RP, A ugust Z a lesk i (1883 - 
1972), z okazji dziesiątej rocznicy istnie
nia Ligi N arodów wygłosił m owę w G e
newie, przedstawiając Polskę jako  «apo- 
stola pokoju wśród narodów». W tedy też 
po raz pierwszy m iędzynarodowe forum  
polityków  usłyszało z ust m inistra frag
menty mem oriału o pokoju pow szechnym  
autorstwa króla Stanisława. Zaleski, ana
lizując treść memoriału, zaliczył go do tek
stów trafnie formułujących założenia kon
strukcyjne współczesnej mu Ligi na 170 
lat przed jej powstaniem. Opublikow any 
przez J. Życkiego w 1931 roku tekst nosił 
tytuł: „M emoriał de l’afferm issem ent de 
la paix generale” . W okresie pow ojennym  
do tekstów Leszczyńskiego na ten tem at

pow rócił w ybitny historyk polski, prof. 
Emanuel Rostw orow ski oraz dwóch hi
storyków francuskich Rene Taveneaux i 
Laurent Versini z U niwersytetu Nancy II. 
Ich praca doprow adziła do udostępnienia 
rów nież innych autografów królewskich 
ze zbiorów Biblioteki M iejskiej3. Na ich 
podstawie możemy dokładniej prześledzić 
tok m yśli autora i zrekonstruow ać jego 
poglądy na kwestię utrzym ania trwałego 
pokoju w Europie.
U podstawy założeń politycznych Stani
sława leżało stw ierdzenie aktualnej siły 
państw europejskich oraz wnikliw a anali
za ich zachowań politycznych, które de
cydowały o stanie wojny i pokoju. Naj
silniejszym krajem okazała się Francja Lu
dw ika XV, która po zwycięskiej wojnie o 
sukcesję austriacką nie zażądała żadnych 
odszkodowań ani też nie dokonała zabo
rów terytorialnych. Taka postawa Ludwi
ka XV i jego m inistra kardynała Fleury 
kreuje ich w oczach Leszczyńskiego do 
odegrania roli strażników pokoju w Eu
ropie. To wokół Francji pow inna utw o
rzyć się liga państw, republik i monarchii, 
pragnących utrzym ania istniejącego sta
nu rzeczy. Państwa te powinny zawrzeć 
pakt wieczystego przymierza w celu utrzy
mania swych posiadłości i zażywania przy
sługujących im  przywilejów. Liga miała
by polubow nie załatw iać spory między 
swoimi członkami, a także ofiarowywać 
usługi mediacyjne innym, skłóconym pań
stwom, bez względu na ich przynależność 
do ligi. W przypadku odrzucenia m edia
cji, liga miałaby obow iązek przychodze
nia z pom ocą stronie napadniętej, słabszej 
lub uciśnionej przez zaborczych sąsiadów. 
Znając z autopsji skom plikowaną sytuację 
polityczną Europy połowy XVIII w., au
tor dostrzega najw iększe zagrożenie dla 
pokoju w Europie ze strony agresywnych 
państw  takich jak  Prusy, Cesarstwo Au
striackie, Turcja i Rosja. Warto zauważyć, 
że w tekście zatytułow anym  «Projekt po
trójnego przym ierza przeciw ko M oska- 
lom», Leszczyński jako  pierw szy polityk 
eu ro p e jsk i zw raca  uw agę  na 7\
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PERSKI DYWAN

W  pierwszej turze wyborów w Iranie 
w ygrała lewica- zwolennicy reform  

istniejącego porządku w Islamskiej Re
publice Iranu. Czy oznacza to kolejną 
rewolucję w Iranie, spadkobiercy liczą
cej sobie kilka tysięcy lat kultury perskiej? 
Czy kobiety odsłonią twarze i złapią do 
ręki nożyce, by jednym  ich ciachnięciem  
skrócić spódnice? Czy dachy zaroją się 
od czasz anten satelitarnych - dotychczas 
uważanych za „instrum ent szatana”? Ta
kie stawianie rzeczy byłoby równie w iel
kim  uproszczeniem , jak  twierdzenie, że 
teraz nadchodzi kres Islamu w Iranie, któ
ry otworzy się na Zachód i oprze na zasa
dach dem okracji według wzorców ame- 
rykańsko-europejskich. Nie da się ukryć, 
że Iran dojrzał do reform ale nie oznacza 
to am erykanizacji życia w tym wielkim 
kraju Azji. Iran to wróg num er jeden Sta
nów Zjednoczonych. Uczucie w rogości 
Teheran oddaje Waszyngtonowi ze szczerą 
wzajem nością. Am erykanie uważają, iż 
Iran popiera światowy terroryzm  - mało 
tego - że jest jego  inspiratorem. Teheran 
uważa Amerykę za siedlisko wszelkiego 
zła, jak ie  ma miejsce na naszej kuli ziem-

niebezpieczeństwa wypływające z 
siły Rosji i jej zaangażowania w sprawy 
europejskie.
Pacyfistyczna treść tekstów politycznych 
Stanisława Leszczyńskiego nie bez pow o
dzenia stara się dowieść, że wszystkie na
rody, czyli społeczność międzynarodowa, 
może i powinna jak  najprędzej otrzym ać 
organizację, która objęłaby wszystkie pań
stwa europejskie. Organizacja ta pow in
na stworzyć system bezpieczeństwa oparty 
na współzależności między formą ustro
ju  a charakterem  polityki zagranicznej 
krajów stowarzyszonych.
Wydaje się, że we współczesnych organi
zacjach międzynarodowych, powstałych 
w dem okracjach zachodnich, żyje choć
by cząstka myśli i pragnień Stanisław a 
Leszczyńskiego, a jego  dzieła zaliczyć 
wypada do tej tradycji dem okracji euro
pejskiej, która wyrasta z korzeni świata 
chrześcijańskiego.

A n d r z e j  J .  Z a k r z e w s k i

1. Pisze o tym okresie francuskiej polityki za
granicznej Gilles Perrault, Le Secret du Roi. 
Premiere partie: La passion polonaise, Fayard 
1992; 2. Ch.I. Castel abbe de Saint-Pierre, Projet 
de traite; 3. Teksty o których niżej są zamieszczo
ne w książce: R. Taveneaux, L. Versini, Stanislas 
Leszczyński. Inedits, Nancy 1984.

P.s. Artykuł prof. Zakrzewskiego powstał w ra
mach prac nad spuścizną St. Leszczyńskiego, 
prowadzonych w Częstochowie przy współpracy 
regionalnego Stowarzyszenia Polska-Francja. 
Stowarzyszenie poszukuje dobrodziei, mogących 
wspomóc prowadzenie prac badawczych na te
renie Francji - kwerend w bibliotekach i archi
wach, przede wszystkim w Nancy.
Wkrótce na naszych łamach artykuł o religijności 
króla St. Leszczyńskiego. J  P  T

skiej. U czucia te panują ze szczególną 
m ocą w kręgach religijnych przywódców, 
którzy w 1993 roku zmusili ówczesnego 
prezydenta Rafsandżaniego do przekształ
cenia rządu i do zmiany m inistra gospo
darki - krytykow anego przez fundam en
ta listów  za próby reform  w o lno rynko
w ych. Ich zdaniem  ten typ gospodark i 
p ro w ad z i do zu b o żen ia  lu d n o śc i, zaś 
otwarcie na Zachód jest szkodliwe dla spo
łeczeństw a irańskiego. W edług przyw ód
ców duchowych, kłóci się to z naukam i 
Islam u,według którego na przykład ban
te m  nie wolno pobierać odsetek.
| k | a  skutki takiej polityki długo nie trzeba 
" ▼było czekać. Bezrobocie utrzym yw a
ło się na wysokim  poziom ie - ponad po
łowa m ieszkańców Iranu znalazła się bez 
pracy. Inflacja w ciągu dwóch lat podsko
czyła z 9 do 50 %, dochód na głowę je d 
nego mieszkańca zmalał o trzysta dolarów, 
zaś wzrost gospodarczy skurczył się z 10 
do 6%. Ropa naftowa - główne bogactwo 
Iranu - przestała wystarczać.
P o w iew  „ n o w e g o ” c z u ło  się  p rz e d e  
w szystkim  w północnym  Teheranie, bo
gatszej i zdrowszej części stolicy, zam iesz
kałej przez dobrze sytuowanych i wykształ
conych ludzi - zwolenników  reform . Po 
pierwszej turze wyborów do M adżlisu - 
w ybieranego co cztery lata parlam entu  
pełniącego rolę zgrom adzenia konsulta
tyw nego - tryum fowali zwolennicy refo- 
ro m a to rsk o  n as taw io n eg o  M o h am ed a  
Rezy - brata prezydenta Chatamiego. Reza 
stwierdził, jeszcze przed wyborami, że nie 
da się zaham ować procesu przem ian.

Słowo „reform a” jest w ostatnich cza
sach bardzo często używane - od zmian 

wprowadzanych w służbie zdrow ia przez 
prem iera Jerzego Buzka i jego  rząd, po 
reform y instytucjonalne Unii Europejskiej 
i przebudowę systemu opieki zdrowotnej 
w e Francji. Jak w yglądają zatem  reform y 
po „irańsku”? A m basador Polski w Tehe
ranie, W itold W aszczykowski powiedział 
autorowi „Perskiego dyw anu” , że należy 
oczek iw ać trzech  rodzajów  zm ian. Po 
pierwsze politycznych. Po rew olucji oraz 
po w ojnie z Irakiem, Iran w ypracow ał so
bie bardzo skomplikowany, bo rów nole
gły system władzy cywilno-w ojskow ej i 
re lig ijnej. G łow ą państw a i prem ierem  
rządu  je s t  p rezyden t - jeg o  gab inetem  
Z rzeszenie B ojow ników  R elig ijnych, a 
parlam ent to wspomniane Zgrom adzenie 
Konsultatywne. Ajatollhowie m ają w Ira
nie ogrom ną władzę. Reform a zm ierzała
by do uporządkow ania tego skom pliko
wanego systemu. Druga reform a - to spra
wy ekonom iczne. G ospodarka na gw ałt 
potrzebuje zmian - tyle tylko, że nie w ia
dom o gdzie szukać rozwiązań - w syste
mie centralnego zarządzania, który całko
wicie nie sprawdził się w państw ach ko
m u n is ty c z n y c h  E u ro p y  Ś ro d k o w o - 
W schodniej, czy w m echanizm ach w ol
norynkowych. Tym ostatnim  sprzeciw ia
ją  się fundam entaliści - tym  pierw szym  
przychylni są zwolennicy rozwiązań tota
litarnych - skupienia silnej władzy w ręku 
wąskiej grupy. W reszcie trzeci kierunek

reform, to zmiany obyczajowe dotyczące 
przede wszystkim zwiększenia swobód dla 
kobiet. A m basador W aszczykowski prze
strzega przed uproszczeniami w ocenie sy
tuacji w Iranie. To nie jest zm iana poli
tyczna porównywalna do sytuacji w pań
stwach europejskich. N iem al wszystkie 
kraje należące do cywilizacji m uzułm ań
skiej nie znają zasad dem okratycznego 
życia politycznego. Fundam entalizm  m u
zułmański nie jest bowiem tylko wyrazem 
religijnego fanatyzmu - jest upolitycznioną 
form ą sprzeciwu wobec cyw ilizacji za
chodniej. W szyscy posłow ie są dziećmi 
rewolucji - wielu z nich brało aktywny 
udział w budowaniu republiki islamskiej, 
co odbywało się często w niezwykle dra
matycznych okolicznościach. Reform ato
rzy nie są ludźmi, którzy chcą zam eryka
nizować Iran. Po prostu pojaw iła się tam 
duża grupa osób - w iernych Islam ow i, 
którzy zauważyli, że interpretacja Kora
nu nie przystaje do wyzwań XXI wieku. 
Koran nie jest tylko książką religijną, ale 
także kodeksem  karnym , podręcznikiem  
gospodarczym, poradnikiem określającym 
zasady współżycia społecznego ludzi, a 
także wykładnią estetyki w sztuce. Koran 
określa kim jest człowiek we Wrzechświe- 
cie i jak ie  m ają w tym układzie panować 
porządki. Pytanie - na ile nowe interpre
tacje będą możliwe do zrealizowania, bo 
p rzec ież  nie całe  sp o łeczeństw o  chce 
zmian. W  północnym  Teheranie, w ko
lejkach do lokali w yborczych kobiety i 
m ężczyźni stali razem, koło siebie - w po
łudniowych dzielnicach stolicy - utworzo
no dwie kolejki - osobne dla każdej płci.

M a r e k  B r z e z i ń s k i  

D okończenie ze str. 6-7

O ODNOW ę

To co prezentuje koalicja AWS-UW jest 
przykładem  chorego egoizmu. D late

go tyle porażek. Jeśli politycy nie uświa
dom ią sobie tego faktu, wyzw olą w spo
łeczeństwie najgorsze instynkty. Frustra
cja  je s t  fa ta lnym  doradcą. K om uniści 
sprawnie ją  wykorzystują. Z jednej stro
ny przypom inają, jak  to było „świetnie” 
za PRL (brak bezrobocia, tanie lekarstwa 
itd.), z drugiej prezentują siebie (tu pierw
sze skrzypce gra Kwaśniewski) jako Eu
ropejczyków, przyjaciół Zachodu itd. 
Sytuacja jeszcze nie jest beznadziejna, pod 
jednym  warunkiem . N ie należy działać 
doraźnie. Trzeba odbudować zaufanie. Na 
razie politycy zamknęli się w szklanej kuli, 
z której świat wydaje im się kolorowy. W 
rzeczywistości - tak dalece nie przystają 
do pięknych idei solidarnościowych i nie
podległościowych, że aż trudno uwierzyć 
w autentyczność sztandaru, który nad nimi 
powiewa.
W  roku 2000 trzeba zasiąść przy nowym, 
całkiem  innym „okrągłym  stołem” . Przy 
którym  nie będzie mowy o stanowiskach 
i apanażach, lecz o tym, co dla Polski jest 
najlepsze.

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

00 1 2 m arca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

http://perso.club-internet.fr/vkat
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz

« NOlfS COMPTONS 
SUR LE SOUTIEN DE LA FRANCE »

Cela fait deja bientót dix ans que la 
France et la Pologne cooperent 

dans le domaine agricole, a tous les ni- 
veaux. La France etant la  prem iere 
puissance agricole de FEurope occi- 
dentale et la Pologne la premiere d ’Eu
ropę centrale, il est normal q u ’une tel
le cooperation existe, surtout dans la 
p e rsp ec tiv e  de F e la rg is se m e n t de 
1’Union europeenne et de Fentree de la 
Pologne dans la com m unaute. Cette 
cooperation concerne tous les secteurs 
de 1’agriculture et de Fagro-alimentaire 
et touche tous les types cForganisation. 
C ’est ce q u ’il ressort de la conference 
consacree a « Fagriculture polonaise 
face au defi europeen », organisee au 
palais du Luxembourg, le 26 janvier 
dernier, sous le patronage du Senat 
franęais, par Fam bassade de Pologne 
en France et la Chambre de commer- 
ce et d 'industrie polonaise en France, 
avec la participation du president du 
Senat, Christian Poncelet, et des mi- 
nistres de Fagriculture franęais et po- 
lonais, Artur Balazs et Jean Glavany. 
S 'agit-il de restructurer le secteur agri
cole en Pologne ? Un accord est passe 
avec la France en 1994 et F Agence de 
restructuration et de m odernisation de 
1’agriculture polonaise proFite de Faide 
du Centre national pour Famenagement 
des structures des exploitations agri- 
coles, et met en place des jum elages 
avec lui. S ’agit-il de recreer les cham - 
bres d ’agriculture qui ex ista ien t en 
Pologne avant le regime com m uniste ? 
Les Polonais font appel aux cham bres 
d ’agriculture franęaises pour avoir un 
modele et se faire aider, avec la parti
cipation de la fondation France-Po- 
logne. S ’agit-il de la securite sociale 
agricole ? Les agriculteurs polonais 
m ettent en place, en 1990, leur pro- 
tection sociale grace a la collaboration 
de la M utualite sociale agricole fran- 
ęaise, et chaque caisse regionale polo
naise est jum elee avec une caisse re
gionale franęaise. D ’autres exem ples 
pourraient encore etre donnes de coo- 
perations, de partenariats ou de jum e
lages reussis. Ainsi, les cerealiers fran
ęais ont un bureau a Varsovie pour 
cooperer avec les cerealiers polonais ; 
ainsi, les syndicalistes franęais rencon- 
trent regulierement leurs collegues po
lonais pour preparer le futur partena- 
riat au sein de FU nion europeenne. 
Derriere cette reussite et la satisfac- 
tion que chacun peut en tirer, on lit en 
filigrane les craintes q u ’exprim ent les 
professionnels en France de voir arri- 
ver un grand pays agricole dans le pay- 
sage com m unautaire : crainte de la 
concurrence, des prix bas et de la main

d ’ceuvre bon marche, crainte d ’un de- 
sequilibre dans la production et dans 
1’application des regles europeennes, 
crainte d ’un transfert m assif des aides 
com m unautaires vers plus dem unis 
que soi. C ’est donc a juste titre que les 
Franęais ont decide de prendre les cho- 
ses en mains pour aider les Polonais a 
reussir la m utation de leur agriculture, 
de leur apprendre les bonnes regles, 
les bonnes m ethodes et les bonnes pra- 
tiques, de leur apprendre a s ’organiser 
et a se defendre, de leur apprendre la 
qualite et le controle des produits et 
leur labelisation. 11 est en effet prefe- 
rable d ’etre des partenaires sinceres 
que des adversaires sans pitie. En re- 
tour, la France attend de la Pologne 
qu 'elle soit un allie et un soutien quand 
les grands enjeux et les grands equili- 
bres internationaux sont en jeu , com- 
me au moment de la negociation avor- 
tee de 1’OMC. L an n ee  2000 a une im- 
portance particuliere pour la Pologne 
car, au printem ps, vont s ’ouvrir les ne- 
gociations sur Fagriculture, qui se de- 
rouleront effectivem ent au second se- 
mestre, sous la presidence franęaise de 
FUnion europeenne. Les Polonais, qui 
veulent accepter Fensem ble des obli- 
gations liees a la politique agricole com- 
mune et beneficier de tous les droits y 
afferents, com ptent beaucoup sur le 
soutien de la France. Celle-ci, qui esti- 
me positives les positions de negocia
tion, souhaite poursuivre et develop- 
per la collaboration entre les deux pays. 
Dans le concert des interventions, au 
cours de la conference, il est domma- 
ge qu ’une question fondam entale n’ait 
pas ete abordee, celle de savoir vers 
ou va se diriger Fagriculture polonaise 
a mesure q u ’elle va s’enrichir. Actuel- 
lement, les paysans polonais n ’ont pas 
les moyens de s ’offrir des produits chi- 
miques performants. De ce fait, Fagri
culture polonaise produit encore d ’une 
maniere relativem ent naturelle. Dans 
Favenir, va-t-on observer une intensi- 
Fication de Fagriculture, accompagnant 
son industrialisation, qui rendront les 
exploitations certes rentables, mais au 
prix d ’une utilisation outranciere de 
produits chim iques, dangereux pour la 
terre et pour la sante des hommes, pour 
s ’ap e rcev o ir -  com m e m ain ten an t 
chez nous ou le retour a la naturę fait 
fureur - ,  au bout de dix ou quinze ans, 
que Fon a fait fausse route et qu ’il con- 
viendrait de revenir a des pratiques plus 
naturelles ? Pourra-t-on vraim ent fai
re marche arriere ? Si oui, com bien de 
temps mettra-t-on pour redresser la si- 
tuation ? Qui voudra repondre a ces 
interrogations ?

Ę fŚ
Szanowna Pani.
Mam poważny problem. Jestem człowiekiem od
powiedzialnym - już nie najmłodszym, a chodzi 
tu o moją rodzinę i je j  przyszłość.
Ponad 10 lat temu zawarłem związek małżeński. 
Jestem katolikiem i ślub kościelny je s t dla mnie 
w iążący na całe życie. Rozwodów nie uznaję. 
Pochodzę zresztą z rodziny tradycyjnej i nie było 
ja k  dotąd - Panu Bogu dzięki - żadnych rozwo
dów. W naszej rodzinie Babcia była - niestety 
niedawno zmarła - wielkim autorytetem rodzin
nym, moralnym. Chociaż Z wyglądu była to „kru
szynka” - szczególnie na starość, ale każdy się z 
nią liczył, a jak  wspomina mój tata - po prostu 
wszyscy się je j  bali, chociaż była łagodna jak  
przysłow iow y „baranek”. Ale jeże li w małżeń
stwie je j  synów źle się działo, „Oj! Lepiej nie 
wspom inać” - mawiał mój tata, wkraczała jak  ge
nerał, ale do żadnego rozwodu po prostu nie do
puściła.
D ziś moje ciocie i rodzina wspominając ją, uwa
żają, że zapobiegła wielu rodzinnym nieszczę
ściom. Piszę to dlatego, aby wyjaśnić, że nie do
puszczam nawet myśli o rozwodzie, a w moim mał
żeństwie od dawna źle się dzieje. Wiem, że moja 
Żona czyta Pani rubrykę, ja  także ją  cenię, więc 
ośmieliłem się (anonimowo) przedstawić mój pro
blem. Otóż mamy pięcioletniego syna, wszystko 
było między nami dobrze, ale odkąd urodził się 
upragniony syn (moja żona miała poważne pro
blemy z zajściem w ciążę), wszystko w naszym ży
ciu się zmieniło. Oboje bardzo pragnęliśmy dziec
ka i przyjście na świat Patryka było dla nas wiel
kim szczęściem. Otoczyliśmy dziecko wielką miło
ścią. Zona czytała wszystkie dostępne lektury’ do
tyczące pielęgnacji dziecka, a także jego  psychicz
nego rozwoju w zależności od wieku. Wszystko 
akceptowałem, także czynnie włączając się w wy
chowanie dziecka, jako ojciec. Tak było na począt
ku, ale zacząłem zauważać, że od jakiegoś czasu 
Żonę tak pochłonęła miłość do syna, że przestała 
mnie zauważać. Zona oczywiście nigdy nie pra
cowała, pracowałem dużo, aby z.apewnić właści
wy poziom materialnego bytu. Zona jednak, bę
dąc stale w domu i przebywając zawsze z naszym 
synkiem, uważała że ona we wszystkim ma rację, 
nie pozwalała mi na żadne uwagi czynione wobec 
dziecka, rozpieszczała go niesamowicie. Synowi 
wolno wszystko, nie je s t nauczony podstawowych 
kulturalnych zachowań. Nie powiem, żona jest 
osobą na poziomie, ale zupełnie nie zwraca uwa
gi na to, że już teraz trzeba dziecko uczyć, a nie 
czekać aż będzie większe. Ale to je s t jeden z pro
blemów. Chciałem tylko pokazać nadopiekuńczy 
stosunek żony do syna. Ale w gruncie rzeczy cho
dzi o mnie. Zona nie ma czasu dla mnie jako męża, 
zapomniała, że kiedy wracam po pracy, chciał
bym, aby czekała na mnie uśmiechnięta z pyszną 
kolacją. A kiedy wracam, to mi tylko opowiada o 
synu, a nigdy nie zapyta jak wyglądał mój dzień, 
czy' miałem problemy w pracy, czym żyję. Czuję, 
Że się oddalamy od siebie. Jak żonie zwrócić uwa
gę, że w małżeństwie ważne jest dziecko, ale także 
mąż? Ja pragnę dochować wierności żonie, ale 
czuję się - delikatnie mówiąc - na marginesie ży
cia rodzinnego, bo widzę, że syn o wszystko zwra
ca się do żony, nawet wtedy kiedy jesteśm y razem.

S t a ł y  c z y t e l n ik
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Szanowny Panie.
Kiedy macierzyństwo przychodzi po 
latach oczekiwania, szczególnie ko
bieta nie potrafi w yw ażyć w łaści
wych proporcji. N ie służy to ani 
właściwemu stosunkowi do dziecka, 
ani nie pogłębia uczuć do męża. Nie 
wiem, czy rozm awia Pan z żoną na 
ten temat, czy też czeka ze swoim 
problemem, że może żona to zrozu
mie. Widać, że wasze m ałżeństwo 
ma głębokie wartości i dobre korze
nie, ale nawet w najlepszych zw iąz
kach często małżonkowie zapomina
ją  o tym, że jeżeli pojawia się w m ał
żeństwie coś niepokojącego, to trze
ba o tym szczerze ze sobą rozm a
wiać. Wielu nieporozum ień można 
by u n ik n ąć , g d y b y  b y ło  w ięcej 
szcze ry ch  rozm ów . N a jc z ę s tsz ą  
przyczyną jest postawa w yczekują
ca zmian, a brak próby doprow adze
nia do niej. Proponuję po pierwsze 
wytłumaczenie żonie, że nadm ierna 
opiekuńczość pow oduje u dziecka 
opóźniony rozwój sam odzielności, 
poczucia odpowiedzialności za sie
bie i inne cechy, których nie sposób 
nawet wyliczyć. Jeżeli żona „obło
żona” jest lekturą na temat psychicz
nego rozwoju dziecka, pow inna so
bie zdaw ać spraw ę z n ieb ezp ie 
czeństw takiej postawy wobec dziec
ka.
Natomiast u Pana może wytworzyć 
się po prostu zazdrość o uczucia żony 
do syna, i wtedy problem  jest bar
dzo trudny do rozwikłania.
Warto też się zastanowić, czy nad
mierne skierowanie uczuć na syna 
nie w ynika z braku  o k azy w an ia  
uczuć żonie przez Pana. Czy nie jest 
to swoista rekompensata. Proszę so
bie przypomnieć, kiedy powiedział 
Pan żonie miły kom plem ent, przy
niósł kwiaty, zauważył nową fryzu
rę czy kreację.
Myślę, że dobrze by było, gdyby Pan 
także - jako m ężczyzna - spoglądał 
na żonę, a nie tylko jak  na matkę 
swego syna. Nie wiem, jak  wygląda 
wasze życie, ale dobrze jest pośw ię
cić niekiedy czas tylko żonie, zapro
sić ją  do teatru, kina czy na kolację, 
gdzie w m iłej a tm osferze m ożna 
porozmawiać o tym, jak  wzmocnić 
wasz związek. Nie powinna to być 
rozmowa roszczeniowa a wychodzą
ca z propozycjami. Ciągle zapom i
na się o tym, jak  bardzo trzeba w 
małżeństwie zabiegać o wzajemne 
uczucia. M iłość, na początku pięk
na i spontaniczna, z czasem  powsze
dnieje, jeśli się jej nie pielęgnuje. 
W łaśnie w przypadku kobiety, m oż
na uczucia te jakby  przenieść na 
dzieci. Jeżeli da Pan odczuć żonie, 
że jest dla Pana nadal najw ażniej
sza, m yślę, że znajdzie w łaściw e 
proporcje w uczuciach między Pa
nem a waszym synem.

M a r i a  T e r e s a  L u i

Coraz częściej zaczynam  
o s ta tn io  ż a ło w a ć , że 

przestałem  być satyrykiem , 
którym  zresztą nigdy tak na
prawdę nie byłem, lecz uda

wałem, że nim  jestem . A więc coraz częściej 
żałuję, że przestałem  udawać satyryka, gdyż 
życie tw órców  tego gatunku je s t teraz w 
Polsce niesłychanie łatwe i wygodne, wprost 
aksamitne. I to nie tylko dlatego, że specja
listą  od spraw  pornografii, jak  tu k iedyś 
wspomniałem, jest poseł Pupa, a poseł Szka
radek naprawdę nie grzeszy urodą, zaś poseł 
Woda, korzystając z im m unitetu, zatrzym ał 
niedawno pociąg pospieszny na stacji Z im 
na Woda.

Okazuje się jednak, że nie tylko Sejm jest 
bogatą wylęgarnią humorystów, dostar

czających sm utnem u narodowi uciechy już 
tylko samymi nazwiskam i swych posłów - 
sejmiki sam orządow e też nie pozostają w 
tyle. Stołeczni radni, których jest dwakroć 
więcej, niż posłów  w całej Polsce, jak  się 
dowiedzieli, że Sejm specjalną uchwałą po
stanow ił im  obniżyć nadm iernie w ysokie 
diety, zemścili się i w rewanżu wystąpili z 
projektem  zakazu sprzedaży alkoholu w par
lamentarnej restauracji. I w barze także. Tego 
żaden satyryk by nie wymyślił, ani Gogol, 
ani Drozda, ani Rewiński, ani Pietrzak, któ
ry chciał k iedyś zostać prezydentem , ani 
Wałęsa, który już kiedyś prezydentem  był, a 
teraz chce zostać prem ierem . Ani nawet La
skowik, który w PRL-u rozśm ieszał swymi 
występam i całą Polskę, a w III RP jest listo
noszem. Nie w spom inam  już - nie tyle przez 
wrodzoną, co nabytą skrom ność - o sobie, 
jak  to w ponurej rzeczyw istości PRL próbo
wałem swymi tekstami rozładować kom plek
sy i lęki czytelników „Karuzeli” , a teraz z 
nieudawaną ambicją staram się dotrzeć wszel
kimi sposobami do czytelników „Głosu Ka
tolickiego” . Nie mogę jednak grzeszyć prze
sadnym ponuractwem, gdyż byłoby to wbrew 
mej naturze i pow ołaniu człow ieka, który 
pisanie traktuje napraw dę bardzo serio. A 
poza tym, byłoby czym ś niesłychanie żało
snym, gdyby moje publikacje tchnęły w ięk
szą powagą formy i surow ością treści, niż 
pogodne felietony dwóch najgodniejszych w 
Polsce, wysokiej rangi duchownych, którzy 
nie ukrywają swego autorstwa pod pseudo
nimami. Nota bene obaj noszą to samo imię: 
Józef. Ich teksty - pierwszego autora ukazu
ją  się stale w „R zeczpospolitej” , drugiego w 
„N iedzieli” - są równie wnikliwe, co żarto
bliwe, z tym, że felietony abpa Życińskiego 
są bardziej krotochwilne niż abpa M ichali
ka, które z kolei są bardziej ostre i cięte. Sło
wo pisane, podobnie jak  głoszone, z całą bez
względnością obnaża ludzkie tem peram en
ty. Nawiasem , pogoda ducha cechuje tylko 
autorów o czystym  sumieniu, którym  ze zło
śliwymi szydercam i nigdy nie po drodze. 
Ufam, że biskup Krasicki, jako  niżej posta
wiony w hierarchii, jest z obu tych felieto
nistów  bardzo dumny. A w ogóle, jestem  
głęboko przekonany, że ewangelizacji poczu
cie humoru, jeśli jest tylko ściśle związane z

poczuciem  rzeczywistości i prawdy, nigdy 
nie zaszkodzi. N aw et graffiti na m urach 
m ogą być sym patyczne - jak  te, które spo
tkałem  niedawno w Łodzi, ryw alizujące z 
wulgaryzm am i. „Nasza siła dobrze znana - 
rzucić szatana na kolana. Jezus jest fajny, 
Jezus cię kocha, Chrystus jest OK” .
I  ak widać, tak w parlamencie, jak  i na uli- 

w  cy poczucie hum oru naszego ludu nie 
opuszcza. W ładzy ustawodawczej nie ustę
puje też na tym  polu w ładza sądownicza, 
k tó ra  co d z ien n ie  do sta rcza  oskarżonym  
znacznie więcej radości, niż ich ofiarom sa
tysfakcji. Ostatnio na sali sądowej w Bia
łym stoku uczestnicy procesu byli świadka
mi takiego spektaklu, że w porównaniu z tym 
w idzow ie  kabare tu  „E g ida” , „E lita” czy 
onegdaj „Piwnicy pod Baranam i”, zw łasz
cza „Pod Baranami”, oglądali zazwyczaj prze- 
intelektualizow ane skecze, dalekie od pol
skiej normy poczucia humoru uliczno - po
dwórkowego. D om niem any - jak  się teraz 
pisze - szef gangu wołomińskiego, wspólnie 
z 15 swymi podwładnymi, oskarżony o han
del bronią, narkotykami i rozboje oraz inne 
„drobiazgi”, niejaki „Dziad”, udowodnił w 
św ietle  ju p ite ró w  te lew izy jnych , że je s t 
p raw d ziw y m , a n ie  m alow anym  O jcem  
Chrzestnym . Zanim  oskarżyciel zdążył się 
odezwać, bandyta wstał i zażądał, aby obec
na na sali policja natychm iast aresztowała 
prokuratora i posadziła go na jego miejscu. 
On natom iast życzy sobie odpow iadać z 
wolnej stopy, a za swe uwolnienie gotów jest 
wręczyć wysokiem u sądowi w całym m aje
stacie prawa 1 zł kaucji. Główny oskarży
ciel według niego „działa w zorganizowanej 
grupie przestępczej z udziałem policji, pro
kuratury i sędziów” .

Cytuję skrupulatnie, ażeby czasem nikt nie 
pomyślał, że mamy tu do czynienia z fik
cją literacką, a nie autentycznym dokum en

tem. Po prostu gangster, na oczach publicz
ności, wcielił się w prokuratora, a sędziów 
oskarżył, że to oni właśnie są członkami or
ganizacji przestępczej. Bezczelność, arogan
cja, tupet i w ogóle całe zachowanie oskar
żonych w tym  procesie, więcej w łaściwie 
m ów ią o polskim wymiarze sprawiedliwo
ści, z którego mafiosi sobie drwią i kpią, niż 
naukow e dysertacje i profesorskie analizy 
system u penitencjarnego. Zresztą żywą ilu
stracją kondycji naszego systemu prawnego 
jest ostatnia afera z Bagsikiem, który znu
dzony długotrwałym  oczekiwaniem na w y
rok w sprawie wyprowadzenia z polskiego 
systemu bankowego 420 min zł, zaczął ze 
swym  nowym  w spólnikiem , też niedawno 
wypuszczonym  na wolność, niejakim Pecia
kiem, szyć kurtki skórzane polskim  lotni
kom. M oże nawet nie byłoby to takie skan
daliczne, biorąc krajowy standard pod uw a
gę, ale normalnie takie „pilotki” kosztują na 
polskim  rynku 600 zł, natomiast Bagsik bie
rze od lotników po 1700 zł za sztukę.
I śmieszno. I smutno. I straszno. Chyba jed 
nak nie zostanę satyrykiem.

K a r o l  B a d z ia k

1 2 marca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 11
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„ P A N  T A D E U S Z "
Q uand N apoleon traversait le Niem en

UN F IL M  D ' A N D R  1 1 )  WAJDA
avec Bogusław Linda, Daniel O lbrychski, Andrzej Seweryn, G rażyna Szapołowska, 

Marek Kondrat, M ichał Zebrowski et Alicja Bachleda-Curus.
Une coproduction polono-franęaise sortie en France le 22 m ars 2000

Publie a Paris en 1834, „Pan Tadeusz” est 
l ’evocation de la patrie perdue, rayee de la car
te, ecrasee sous la botte et le knout du tsar. En 
peignant sur le v if  la societe polonaise et en 
particulier la noblesse avec l ’evocation de ses 
traditions et usages immemoriaux, Mickiewicz 
creait une des epopees les plus remarąuables 
de la litterature mondiale. Mais ce poem e de- 
passe ce cadre, U ne nous laisse p as sur la vi- 
sion figee d ’un monde finissant. Grace a Na
poleon, un immense espoir secoue la Lituanie 
et la Pologne opprimees. Le monde en train 
d ’eclore peut etre envisage avec optimisme.
L ’epopee, la diatribe politiąue, l 'idylle sont 
etroitement entremelees. Les descriptions de la 
naturę atteignent les sommets de la poesie  bu- 
coliąue. Un humour discret nuance l ’amertu- 
me, la satire, et ce que les sentiments pour- 
raient avoir de grandiloąuent. Tout ceci donnę 
a „Pan Tadeusz", livre qui a nourri des gene- 
rations de Polonais, une aura indefinissable et 
un caractere universel qui en fon t un veritable 
chef-d’ceuvre. (Catalogue de l’exposition Mickiewi
cz, la F rance , / 'Europę organisee par 1 ’ Institut de Fran
ce, la Fondation Dosne-Thiers et Le Comite franęais du 
bicentenaire de la naissance d ’Adam Mickiewicz)

Victor Hugo : Parler de M ickiew icz, 
c ’est parler du beau, du ju s te  et du 
vrai...

Situons un peu 1’histoire pour nos 
lecteurs qui ne s ’en souviendraient 
plus :
Fan Tadeusz est un conte pastorał, un 
im m ense poem e heroico-com ique ou

1’on voit toutes les beautes des vastes 
horizons lituanies. Comme dans Romeo 
et Juliette, deux grandes familles s’af- 
fro n te n t: vers 1793, le dernier grand- 
seigneur Horeszko est tue par Jacek So
plica qui reęoit de 1’occupant russe son 
chateau.
Vingt ans plus tard, le meurtrier veut re- 

parer le mai qu’il a 
fait. II s’est fait moi- 
ne, sous le nom de 
Robak, et a fait ele- 
ver par son frere le 
Juge la petite filie de 
la victim e, Sophie. 
Cependant un vague 
cousin des Horeszko 
revendique la pro- 
p rie te  du chateau . 
Son fidele serviteur, 
Gervais - temoin de 
1’ancien meurtre, fo- 
mente une revolte. II 
rassemble les nobles 
des environs et fait 
a ttaquer le m anoir 

des Soplica. Les Soplica sont prison- 
niers du Comte. Quand les Russes in- 
terviennent, tous se retournent contrę 
eux et remportent la victoire. Robak-So- 
plica est m ortellem ent blesse.
La petite histoire se mele intimement a 
la grandę : en ju in  1812, Napoleon en 
marche sur M oscou franchit le Niemen.

suitę page 17

Guy G ilbert m a w łosy 
do ramion, nosi skó

rzaną kurtkę, a na palcach obu dłoni srebr
ne pierścienie. Gdyby był popularną eks
centryczną gwiazdą piosenki, wszystko by
łoby w porządku, m ieściłby się w kon
wencji. Jest jednak katolickim  księdzem  i 
każdy, kto go widzi po raz pierwszy, jest 
zaszokowany. Szok jednak szybko mija, 
gdy przysłuchać się temu, co Guy G ilbert 
mówi i gdy przyjrzeć się temu, co robi. 
Od 30 lat jest duszpasterzem  m łodzieży z 
marginesu społecznego. O prócz tego, jest 
felietonistą dziennika La Croix oraz radia 
Notre Dame. Dużo pisze, wydał 15 ksią
żek, które rozeszły się w 2 m ilionach eg
zemplarzy. Z okazji ukazania się najnow 
szego tomu „Passeurs de 1’im possible” , 
gościł w ciekawym  program ie telew izyj
nym Bernarda Pivot „Bouillon de cultu- 
re” . Na antenie m ówił trochę o swojej 
pracy pisarskiej, ale o wiele więcej o pra
cy z trudną młodzieżą. Zaczynał wiele lat 
temu w Paryżu, przem ierzając nocami na 
m otocyklu  u lice m iasta  i s to łecznych  
przedmieść w poszukiwaniu m łodych lu
dzi potrzebujących pomocy. Na ulicy Ri- 
quet w XIX dzielnicy Paryża założył biu
ro, które istnieje do dziś. Pracuje tam w 
tej chwili 5 w spółpracow ników  księdza 
Gilbert. On sam dużo jeździ po świecie z 
wykładami i opowiada o inicjatywie zro

dzonej w 1974 r. Zakupił wtedy zrujno
waną owczarnię w Prow ansji, w pobliżu 
rzeki Verdon. O dbudował ją  i założył na 
jej terenie ośrodek dla dzieci z m argine
su. W ośrodku tym, zwanym  „Bergerie de 
Foucon”, przyjmuje jednocześnie nie wię
cej niż dziesięciu chłopców - nieletnich 
przestępców, um ieszczanych u niego na 
podstaw ie decyzji sądow ej. Są to - jak  
mówi - dzieci, których nikt nie chce, dzie
ci, które wydają się stracone dla społe
czeństwa i samych siebie. W prowansal- 
skiej ferm ie młodzi pozostają kilka lat. Po 
w yjściu z ośrodka, n iezm iernie rzadko 
powracają do przestępczości. Poziom  re
cydywy u byłych pensjonariuszy „Berge
rie de Faucon” jest czterokrotnie niższy 
niż w innych centrach tego typu. M etody 
ks. G ilberta i 6 pracujących z nim w y
chowawców okazują się wyjątkowo sku
teczne.

Na czym  polega tajem nica sukcesu? 
Gdzie G ilbert znalazł klucz otwiera

jący  zam knięte serca? W jaki sposób pro
stuje w ykrzywione drogi? Jak kształtuje 
p sy ch ik i bez  żadne j s tru k tu ry ?  S tara  
ow czarnia w Faucon otoczona jest polem, 
dalej znajduje się las. A na polu i w lesie - 
pod opieką młodych - żyje kilkaset zwie
rząt. Są lamy, w ielbłądy, strusie, dziki, 
kangury  pawie, są krowy, konie, króliki 
i psy. M łodzi są za nie odpowiedzialni -

karm ią je , doglądają, tresują. I przywią
zują się do swych podopiecznych czwo
ronogów. Jak mówi ks. Gilbert, w kon
takcie ze zw ierzęciem , które nigdy nie 
odbiera tego, co raz dało, bardzo powoli 
docierają do własnego człowieczeństwa. 
Uczą się odpowiedzialności za drugą żywą 
istotę, kogoś słabszego i odmiennego. Po 
raz pierwszy w życiu, czują do kogoś sza
cunek i miłość. I na tej miłości, mogą za
cząć budować.
„W naszym ośrodku - opowiada ks. G il
bert - wszystkie drzwi są zawsze otwarte. 
M łodzi mogą wchodzić i wychodzić, jak 
się im podoba. K iedy przyjeżdżają do 
Faucon, są koncen tratem  nienaw iści i 
przemocy, bo tylko to otrzymali od swych 
rodziców . N a początku , jed y n ą  form ą 
w yrażania się jest dla nich konflikt. Po
tem, na codziennych, wieczornych zebra
niach, uczą się rozw iązyw ać problemy 
polubow nie” .
M łodociani przestępcy na fermie ks. Gil
berta pozostają zazwyczaj do pełnoletno- 
ści, często dłużej. W każdym  razie, do 
chwili, kiedy są samodzielni i gotowi do 
podjęcia pracy zawodowej. Do momen
tu, kiedy dzięki wychowaniu, jakie otrzy
mali od kapłana i jego  współpracowni
ków, m ogą zacząć wprowadzać porządek 
do swego dotychczasowego wewnętrzne
go chaosu.

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

POLSKA
□  W VI Polonijnym  

K o nkursie  P o e ty ck im  „N a jg o rę tsz e  
g n iazdo  ro d z in n e” - W ąglany  2000  
ws'ród laureatów znaleźli się przedstaw i
ciele Polonii francuskiej. Równorzędne 
w yróżnienia otrzym ały Jadw iga Dórr- 
Weber z Alzacji i Agata Kalinowska-Bo- 
uvy z M areil-sur-M auldre koło Paryża. 
W tegorocznym konkursie brało udział 
610 uczestników, w tym 144 Polaków 
mieszkających za granicą z 30 krajów, 
którzy zdobyli 24 nagrody z ogółem  
przyznanych 45. Laureatką konkursu zo
stała M agdalena Aiebie-Zurn ze Szw e
cji. Konkurs poetycki w W ąglanach jest 
najw iększym  tego typu konkursem  w 
Polsce. W przeciągu 20 lat jego istnienia 
uczestniczyło w nim 3155 poetów, któ
rzy nadesłali łącznie ok. 24500 utworów.

AUSTRIA
□  Znaną i cenioną polską pianistką miesz
kającą w W iedniu jest Elżbieta Mazur, 
absolwentka Państwowej Wyższej Szko
ły M uzycznej w W arszawie (w klasie 
prof. Marii W iłkomirskiej - 1969-1973) 
oraz Hochschule fur M usik und darstel- 
lende Kunst w W iedniu (w klasie prof. 
Paula Badury-Skody - 1981-1987).

Od 1981 r. dała liczne koncerty w A u
strii, Polsce, N iem czech, Jugosław ii, 
W ielkiej B rytanii, S łow acji i na W ę
grzech. Organizatorka regularnych cy
klów koncertowych (utwory fortepiano
we różnych epok) w w iedeńskiej sali 
Bósendorfera. Cykl koncertów obejm u
jących dzieła wszystkie Chopina wraz z 
komentarzem w Wiedniu dla Gesellschaft 
fur M usiktheater i Polsce (1999 - 2000). 
Prowadzi kursy interpretacji (głów nie 
klasyków wiedeńskich i Schuberta). W 
1986 r. za wybitne osiągnięcia artystycz
ne otrzym ała honorow e obyw atelstw o 
austriackie. Laureatka festiwalu M uzy
ki Kameralnej „Austria” , w kategoriach 
solistycznej i kameralnej (1989). W m ar
cu 1999 r. Telewizja Lublin zrealizow a
ła z jej udziałem dw uodcinkow y film, 
w którym grała i opow iadała o C hopi
nie.

LITWA
□  U kazał się ostatn i num er polskiego 
dziennika „Gazeta W ileńska” - pism o o 
tej samej nazwie będzie wydawane jako 
tygodnik. Takie rozw iązanie pozwoli na 
zw iększenie objętości gazety oraz skon
centrowanie uwagi na tem atach ważnych 
dla społeczności polskiej na Litwie.
□  Czesław O kińczyc z okazji Dnia O dro
dzenia Państwa został odznaczony przez 
prezyden ta  L itw y
orderem W ielkiego 
Księcia Litew skie
go Gedymina.
Cz. Okińczyc, z za
wodu adwokat, jest 
doradcą prezyden
ta do spraw stosun
ków polsko-litew 
sk ic h . W la ta c h  
1990-1992 był po
s łe m  R ad y  N a j
wyższej Republiki 
L itewskiej. W spółw ydaw ca i założyciel 
dwutygodnika i rozgłośni radiowej „Znad 
W ilii” .

USA
□  Zbudowany w roku 1918, Chopin The- 
atre mieści się na tak zwanym  Starym Pol
skim  Trójkącie, byłym  sercu milionowej 
Polonii chicagow skiej, odw iedzany był 
m.in. przez Helenę M odrzejewską, H en
ryka Sienkiew icza i Ignacego Paderew 
skiego. Od czasu odbudow y w 1990 r. 
Chopin Theatre stał się artystycznym, spo
łecznym  i po litycznym  centrum  d yna
micznie rozwijającego się W icker Park - 
jed n eg o  z na jw iększych  skupisk  arty 
stycznych w Ameryce. Teatr C hopina jest 
w spółzałożycielem  N ear N orthw est Art 
Council - stow arzyszenia skupiającego 
ponad 1200 chicagowskich artystów oraz 
w spółorganizatorem  Festiwalu Around  
the Coyote, w którym  uczestniczy corocz
nie ponad 600 malarzy, aktorów, film ow 
ców i literatów udostępniających swoją 
twórczość ponad 100 tysiącom  widzów. 
Galeria Teatru C hopina wystawiła m alar
stwo ponad 60 artystów z całego świata. 
Teatr jest również forum dla wielu pow aż
nych spotkań z udziałem  znanych arty
stów, hum anistów oraz polityków.
□  Harcerstwo polskie w Chicago od 1968 r. 
posiada własny ośrodek letni, 320 akrów 
z jeziorem  i budynkami, w których w okre
sie letnim obozuje ok. 400 harcerzy.
□  Organizacja Legion M łodych Polek w 
C hicago pow stała w 1939 r. G łów nym  
źródłem  dochodu organizacji jest od po
nad 50 lat doroczny Bal A m arantow y, 
zaliczany do jednej z najelegantszych tra
dycyjnych im prez nie tylko polonijnych, 
ale także chicagowskich.
□  Kazimierz Braun - reżyser teatralny i 
pisarz m ieszkający od lat w USA został 
tegorocznym  laureatem  nagrody „Aurum 
Award” ufundowanej przez kanadyjskie

go finansistę polskiego pochodzenia Andrze
ja  W ilłmana. Nagroda została przyznana za 
p o w ie ść  „D z ień  
św iadectw a” - o Ja
nie Pawle II na tle hi
storii Polski.
K. Braun jest profe
sorem wykładającym 
na uniw ersytecie w 
Buffalo. Reżyser po
nad 100 p rz e d s ta 
wień w ystaw ionych 
w teatrach w P o lsce ,,
U S A , N ie m c z e c h , i 
Jugosławii, Rumunii. W  § t
Autor kilku książek, m.in.: „Notatki reży
sera” , „W ielka reform a teatru w Europie” , 
„Pom nik” . Laureat licznych nagród, m.in.: 
The G uggenheim  Foundation Award, The 
Japanese Foundation Award.

WIELKA BRYTANIA
□  24 stycznia 2000 r. zmarł w Londynie w 
wieku 90 lat Antoni Czułowski - znakom i
ty polonista i działacz społeczny, były wie
loletni dyrektor naczelny Polskiej Fundacji 
Kulturalnej i „Dziennika Polskiego” .

WŁOCHY
□  W  salach Archivio di Stato we Florencji 
została zorganizowana wystawa z okazji 180 
lat istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana M atejki w Krakowie. Wystawę zorga
nizowano z inicjatywy florenckiej Funda
cji Rom ualdo del Bianco. Zgromadzono na 
niej dokum enty i dzieła obrazujące doro
bek Akademii. W otwarciu wystawy uczest
niczyli przedstawiciele władz Florencji, pla
cówek dyplom atycznych, UNESCO i licz
nych insty tucji ku lturalnych. Eksponaty 
uzyskano z archiw um  uczelni i muzeów. 
W ystawie towarzyszył album  ASP „180 lat 
tradycji” .

FRANC/A
□  Stacja Naukowa PAN w Paryżu zaprasza 
4 kw ietnia na wykład rektora W SP w Kiel
cach prof. dr hab. A dam a M assalskiego 
(„ Tradycje szkolnictwa wyższego w K iel
ca ch ”) oraz dyrek tora Instytutu H istorii 
W SP w Kielcach prof. dr hab. W iesława 
Cabana („ Polacy w Rosji w XIX wieku ”).
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Dokończenie tekstu z okładki

R O M A N  F R A N E K  KUC
swoim malarstwie staram się 

r W  by nie zostać malarzem jedn e
go tematu. Dlatego maluję cykle po  
200 obrazów. Powstały ju ż takie tem
aty jak: konie, pejzaże, abstrakcje, 
portrety (w tym kilkanaście obrazów  
o tematyce religijnej), architekturze, 
kwiaty, obecnie maluję 82-gi obraz 
Z serii martwa natura.
Nigdy nie jestem  w pełni usatysfak
cjonowany ze skończonego obrazu, 
każdy nowy wyzwala we mnie nowe 
energie, nową siłę. K ażdy obraz  
można malować w nieskończoność, 
dodając detale, dopracowując każdy 
szczegół, zmieniając światło, kon
trast. Duży wpływ na moją twórczość 
wywarło malarstwo holenderskie. 
O statn ie w ystaw y: 1995 - Paryż, 
1996- Paryż, 1997 - M ediolan, 1998 
- Paryż, 1999 - Paryż, 1999 - Lipsk. 
Ostatnie wyróżnienie:
1999 - kwiecień - VI Francuski Sa
lon Narodowy, II miejsce - srebrny 
medal; a III miejsce - brązowy m ed
al otrzymała moja żona).
Obrazy w kolekcjach prywatnych: 
w Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, 
N o rw e g ii , W ło sz e c h , H is z p a n ii ,  
Francji, Austrii, Hong-Kongu, Japo
nii, Argentynie, Brazylii, U.S.A., Ka
nadzie.

R o m a n  F r a n e k  K u c

K O N K U R S  NA P O L S K I E  P R Z E P I S Y
C hcesz polecieć do W arszawy 

i spędzić z najbliższą osobą 6 dni w luksusowym  hotelu, 
weź udział w K onkursie na Polskie Przepisy Kulinarne.

A m berheart, K anadyjsko-A m erykańska 
Fundacja do Wałki z Rakiem Piersi w Pol
sce wraz z innymi organizacjam i polonijny

mi: Stacją Telewizyjną „Panorama M łodych”, 
stacjam i radiow ym i: „N ofa” - Vancouver, 
„O m ega” - Chicago, „M oje Radio” - Seattle, 
prasą: „Głosem  Katolickim ” - Francją, Bel
gia, Szwajcaria, tygodnikiem  „Takie Życie” 
- Vancouver, „Panoram ą Polską” - Edmon- 
ton, miesięcznikiem „Relacje” - Szwecja, Nor
wegia i H iszpania, „Polonią Św iata” - N iem 
cy, „Naszą Gazetą - W ilno oraz działającą w 
Polsce Narodową Koalicją do Wałki z Rakiem 
Piersi

organizuje  
M iędzynarodow y K onkurs na Polskie 

Przepisy K ulinarne
pośw ięcony pam ięci polskich kobiet, które 
zmarły na raka piersi.

Celem  konkursu jest zgrom adzenie polskich 
przep isów  kulinarnych nadsyłanych przez 
Polonię żyjącą w różnych krajach. W yselek
cjonowane, najlepsze przepisy zostaną opu
blikowane w języku angielskim w książce ku
charskiej, której adresatem  będzie czytelnik 
na całym  świecie. Dochód z tej unikalnej pu
blikacji zostanie przeznaczony na sponsoro
wanie programów dążących do eliminacji raka 
piersi w Polsce.
■klagrodą Główną konkursu będzie wyciecz- 
I ▼ ka dla dwóch osób do W arszawy (6 nocy

w jednym  z najbardziej luksusowych hoteli 
oraz 6 kolacji w najlepszych warszawskich 
restauracjach). W konkursie przewidziane 
są także atrakcyjne nagrody dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii.

Dokładne informacje
na temat konkursu, regulaminu, instrukcji 
oraz form ularz, na którym  będą akcepto
wane przepisy konkursowe, znajdziecie Pań
stwo na stronie internetowej

www.am berheart.org
Przepisy m ogą być wysłane pocztą, faxem 
lub internetem.

Ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w 
konkursie a nie mają internetu, proszeni są 
o kontakt z Fundacją: A m berheart Breast 
Cancer Foundation for Poland 
Suitę 206-2571 Shaughnessy S treet Port 
Coquitlam ,
BC. V3C 3G3 Canada; Fax: (604) 942 3087 
(z dopiskiem: The Polish Cooking Recipes 
Contest.)

Jeżeli ktoś z Państwa poza udziałem w kon
kursie, chciałby zostać sponsorem, człon
kiem Fundacji lub jest zainteresowany re
klam ą w książce kucharskiej opartej o prze
pisy konkursowe, może napisać do Am ber
heart pod podany adres lub zadzw onić: 
(604) 942 3569, telefon bezpłatny w całej 
Am eryce Północnej 1 877 912 6237.

K R Z Y Z O W K A  „ W  l -S Z Ą  R O C Z N I C E "  - PROPONUJE MARIAN DIIWNIEi

Poziomo: A-1. Forma rządów 
w państw ie; B-10. Zespół 
trzech instrum entów ; C-1. 
Urządzenie detonujące mate
ria! wybuchowy; D-10. Narząd 
słuchu; E-5. „Prowizoryczny” 
budynek; F-1. Strzelba my
śliwska; F-9. Od niej -  według 
przysłowia -  „rozum krótki” ; 
G-5. Cieki wodne; H-1. Część 
marynarki; H-9. Owoc fasoli; 
I-5. Uczta religijna pierwszych 
chrześcijan; J-1. Utwór na je 
den głos; K-5. Kobieta; L-1. 
Beczka; M-5. Naucza zasad 
religii chrześcijańskiej.
Pionowo: 1-E. Twórczyni afo
ryzmów; 2-A. Marka samo
chodów; 3-E. Słodki przysmak 
w tabliczkach; 4-A. Najmniej

sza część pierwiastka chemicznego; 5-E. Kolor; 6-A. Część kielicha lub pu
charu; 6-1. Jednostka podziału administracyjnego kraju; 7-E. Warzywo -  przy
słowiowy okaz zdrowia; 8-A. Cerkiewny obraz; 8-1. Ptaki o pięknie upierzo
nych, barwnych ogonach; 9-E. Lewy dopływ dolnego Bobru; 10-J. Polak w 
antypolskiej historiografii XIX w.; 11-A. Znany plac Paryża; 12-J. Zajmowane I 
stanowisko pracy; 13-A. „Kołnierzyk” noszony przez duchownych. |

Litery z ponumerowanych pól, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie. \ 
Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania. (Redakcja) .
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI „Z CIASTEM” (G.K. nr 5/00) 
Poziomo: obarzanki, fuga, szarlotka, figa, salto, Atena, berło, komar, 
imbir, uniki, adres, ruta, łakomstwo, ibis,katamaran. Pionowo: kawiar
nia, beza, herbatnik, rura, sakra, agora, Diana, lemur, kikut, etola, obrus, 
usta, cukiernia, owca, makaronik. Rozwiązanie brzmi: MAKOWIEC.
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OD 13 DO 1 9 .0 3 .2 0 0 0

PONIEDZIAŁEK 1 3 . 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 Spi
rala - film fab. 1140 Dziennik tv J. Fedorowicza 
1150 Teledyski na życzenie 1200 Wiadomości 
1215 7 dni świat 1245 Klan - serial; 1310 Spojrze
nia na Polskę - program 1330 Modrzejewska - 
serial 1500 Wiadomości 1510 Ojczyzna-polsz- 
czyzna 1525 360 stopni dookoła ciała - maga
zyn medyczny 1545 Akademia wiersza 1600 
Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 
1615 Teleexpress Junior 1625 Rower Błażeja 17°° 
Teleexpress 1715 Wehikuł czasu - dla młodych 
widzów 1745 Sportowy tydzień 1840 Gość Je
dynki 1850 Klan - serial 1915 Dobranocka 1930 
Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 Ama
tor - film fab. 2145 Zofia Hertzowa - film dok. 2232 
Panorama 2255 Sport 2300 Business Report - 
magazyn gospodarczy 2330 Chopin jakiego nie 
znamy - program O00 Monitor O35 Program kra
joznawczy O55 Klan -  serial 120 Przygód kilka 
wróbla Ćwirka - dla dzieci 130 Wiadomości 155 
Sport 159 Pogoda 200 Amator - film fab. 345 Zofia 
Hertzowa - film dok. 430 Panorama 450 Sport 500 
Business Report - magazyn gospodarczy 530 
Chopin jakiego nie znamy -  program.

WTOREK 1 4 . 0 3 . 2 0 0 0
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 840 Panteon - magazyn kultu
ralny 855 Klan - serial 920 Dwa światy - serial 945 
Amator - film fab. 1130 Business Report - ma
gazyn gospodarczy 1200 Wiadomości 1215 Pe
gaz miesiąca 1245 Klan - serial 1310 Magazyn 
ekumeniczny 1330 Sportowy tydzień 1430 Ma
gazyn Polonijny z Belgii 1500 Wiadomości 1510 
Twarzą w twarz z Europą 1530 Program red. 
wojskowej 1600 Muzyczny Serwis Jedynki 1610 
Rower Błażeja 1615 Teleexpress Junior 1625 
Rower Błażeja 1700 Teleexpress 1715 Dwa świa
ty - serial 1745 Krzyżówka szczęścia - teletur
niej 1810 Program krajoznawczy 1840 Gość Je
dynki 1850 Klan - serial 1915 Dobranocka 1930 
Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 Bank 
nie z tej ziemi - serial ,2100 Program publicy
styczny 2200 Polska - Świat 2000 222l) Wieści 
polonijne 2230 Panorama 2250 Sport 2300 Pro
gram publicystyczny 2330 Ze sztuką na ty O00 
Monitor O30 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
O55 Klan - serial 120 Przypadki zwierzojeża - 
serial 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 2°° 
Bank nie z tej ziemi - serial 3°° Program publi
cystyczny 4™ Polska - Świat 2000 415 Wieści 
polonijne 430 Panorama 450 Sport 5°° Program 
publicystyczny 530 Ze sztuką na ty.

ŚRODA 1 5 .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 1000 Bank nie z tej ziemi - 
serial 1100 Program publicystyczny 1200 Wia
domości 1215 Gościniec - magazyn kultury i 
sztuki ludowej 1245 Klan - serial 13™ Mówi się...

- poradnik 1330 Krzyżówka szczęścia - teletur
niej 1355 Przegląd Prasy Polonijnej 1415 Wieści 
polonijne 1430 Oto Polska 1500 Wiadomości 1510 
Uczmy się polskiego 1540 Kwadrans na kawę 
1600 Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Bła
żeja 1615 Teleexpress Junior 1625 Rower Bła
żeja 1700 Teleexpress 1715 Ala i As 1745 Maga
zyn olimpijski 18’° Magazyn informacji turystycz
nej 1830 Teledyski na życzenie 1840 Gość Je
dynki 1850 Klan - serial 1915 Dobranocka 1930 
Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 20°° Ta
jemnice Sahary - serial 2100 Literatura Polska 
od Ado Z 2115 Wielcy, więksi i najwięksi: ABBA 
22°° Małe Formy Wielkich Mistrzów: Kieślow
ski 2220 Wieści polonijne 2230 Panorama 2250 
Sport 2300 Forum - program publicystyczny 2345 
Panteon - magazyn kulturalny O00 Monitor O30 
TV Polonia zaprasza O35 Magazyn informacji 
turystycznej O55 Klan - serial 120 Krecik - dla 
dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 200 
Tajemnice Sahary - serial 3“  Literatura Polska 
od A do Z 315 Wielcy, więksi i najwięksi: ABBA 
350 Małe Formy Wielkich Mistrzów: Kieślowski 
415 Wieści polonijne 430 Panorama 450 Sport 
5°° Forum - program publicystyczny 545 Pante
on - magazyn kulturalny.

CZWARTEK 1 6 . 0 3 .2 0 0 0
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 842 Pogoda 845 Małe Formy Wielkich Mi
strzów: Kieślowski 905 Złotopolscy - serial 930 
Ouasimodo - dla dzieci 10°° Tajemnice Sahary
- serial 1100 Literatura Polska od A do Z 1115 
Wielcy, więksi, najwięksi: ABBA 1200 Wiadomo
ści 1215 MdM - program rozrywkowy 1245 Zło
topolscy - serial 1310 Program krajoznawczy 
1330 Magazyn olimpijski 1355 Magazyn infor
macji turystycznej 1415 Wieści polonijne 1430 
Magazyn Polonijny z Ukrainy 15“  Wiadomości 
15’° Stodoła - folkowe nastroje 16“  Muzyczny 
Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 1615 Tele- 
express Junior 1625 Rower Błażeja 17“  Tele- 
express 1715 Ouasimodo - dla dzieci 1745 Krzy
żówka szczęścia - teleturniej 1810 Credo 2000
- magazyn katolicki 1840 Gość Jedynki 1850 Zło
topolscy - serial 1915 Dobranocka 1930 Wiado
mości 1955 Pogoda 1957 Sport 20“  Teatr Tele
wizji: Bzik tropikalny 2055 Filmówka 2115 Roman
tyczne podróże do Polski - reportaż 2135 Kon
cert laureatów Międzynarodowego Konkursu 
im. Grzegorza Fitelberga 2220 Wieści polonij
ne 2230 Panorama 2250 Sport 23“  Program 
publicystyczny 0 “  M onitor O30 Krzyżówka 
szczęścia - teleturniej O55 Złotopolscy - serial 
120 Maurycy i Hawranek - dla dzieci 130 Wiado
mości 155 Sport 159 Pogoda 2“  Teatr Telewizji: 
Bzik tropikalny 250 Filmówka 315 Romantyczne 
podróże do Polski - reportaż 335 Koncert laure
atów Międzynarodowego Konkursu im. Grze
gorza Fitelberga 420 Wieści polonijne 430 Pa
norama 4“  Sport 5“  Program publicystyczny.

PIĄTEK 1 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 Polska - Świat 2000 9“  Zło
topolscy - serial 930 Mama i ja - program 945 
Dzieto-arcydzieło - dla dzieci 10“  Tygrysy Eu
ropy - serial 11“  Tygodnik polityczny Jedynki 
12“  Wiadomości 1215 Ze sztuką na ty 1245 Zło
topolscy - serial 1310 Ludzie listy piszą 1330 Krzy

żówka szczęścia -teleturniej 1355 Credo 2000- 
maaazyn katolicki 1420 Wieści polonijne 1430 
Madonny polskie 15“  Wiadomości 16“  Mu
zyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 1615 
Teleexpress Junior 1625 Rower Błażeja 1700 
Teleexpress 1715 Klub Pana Rysia 1745 Hity 
satelity 1805 Magazyn kulinarny 1840 Gość Je
dynki 18“  Złotopolscy - serial 1915 Dobranoc
ka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 
20“  Teraz Polonia 21“  Tygrysy Europy - se
rial 22“  MdM - program rozrywkowy 2230 Pa
norama 2250 Sport 23“  Spojrzenia na Polskę 
2315 Porozmawiajmy 0“  Monitor O30 TV Polo
nia zaprasza O35 Hity satelity O55 Złotopolscy - 
serial I 20 Kulfon co z ciebie wyrośnie - dla dzieci 
130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 2“  Te
raz Polonia 3“  Tygrysy Europy - serial 400 MdM 
- program rozrywkowy 430 Panorama 4“  Sport 
5“  Spojrzenia na Polskę 515 Jestem.

SOBOTA 1 8 . 0 3 .2 0 0 0
6“  W labiryncie 121 - serial 7“  Echa tygodnia / 
dla niesłyszących/ 730 Klan 131- serial 845 Ziar
no - program katolicki 910 5-10-15 - program 
930 Babar - serial 10“  Hity satelity 1015 Brawo 
bis 1130 Pegaz tygodnia 1145 Oni - film dok. 1245 
W piątą stronę świata - serial 1340 Reportaż 
1415 Przegląd Prasy Polonijnej 1430 Kocham 
Polskę - teleturniej 15“  Skarbiec - magazyn 
historyczno-kulturalny 1530 Wieczór z Jagiel
skim 1610 Mówi się... - poradnik 163° Magazyn 
Polonijny z Wielkiej Brytanii 17“  Teleexpress 
1715 Swego nie znacie - program 1745 Program 
krajoznawczy 1805 Teledyski na życzenie 1815 
Czterdziestolatek - 20 lat później - serial 1915 
Dobranocka 1930 Wiadomości 19“  Pogoda 1953 
Sport 20“  Polonica: Eden - dramat 2140 Kon
cert urodzinowy Formacji Nieżywych Schabuff 
2230 Panorama 2250 Sport 23“  Kataryniarze 
99 0“  Sportowa sobota O15 TV Polonia zapra
sza O20 Czterdziestolatek - 20 lat później - se
rial 115 Sceny z życia smoków - serial 1“  Wia
domości 150 Sport 154 Pogoda 2“  Polonica: 
Eden - dramat 340 Koncert urodzinowy Forma
cji Nieżywych Schabuff 430 Panorama 450 Sport 
5“  Oni - film dok.

NIEDZIELA 1 9 . 0 3 .2 0 0 0
6“  Czterdziestolatek - 20 lat później - serial 
705 Słowo na niedzielę 710 Portrety 740 Złoto
polscy 121 - serial 835 Zwierzątka ze sklepiku - 
serial 9“  Ala i As - dla dzieci 930 Niedzielne 
muzykowanie 1020 O czym się nie mówi - dra
mat 12“  Anioł Pański 1215 Czasy 1230 Galeria 
pod strzechą 13“  Transmisja Mszy Świętej 1405 
Koziołek matołek 1435 Melancholia - film dok. 
1535 Podwieczorek...z Polonią - program roz
rywkowy 1630 Magazyn Polonijny z Niemiec 17“  
Teleexpress 1715 Modrzejewska - serial 1845 
Ludzie listy piszą 1905 Dziennik tv J. Fedorowi
cza 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1950 
Pogoda 1953 Sport 20“  Komedia małżeńska -  
film fab. 2130 Co nam w duszy gra 2230 Pano
rama 2250 Sport 23“  Dozwolone od lat 40-tu - 
program muzyczny 2350 Sportowa niedziela O15 
TV Polonia zaprasza O20 Podwieczorek...z Po
lonią - program rozrywkowy 120 Przygody Bol
ka i Lolka - dla dzieci 130 Wiadomości 150 Sport 
154 Pogoda 200 Komedia małżeńska - film fab. 
330 Co nam w duszy gra 430 Panorama 450 Sport 
5“  Dozwolone od lat 40-tu - program muzyczny.
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W  Polsce rośnie inflacja i bezrobocie 
(w styczniu sięgnęło praw ie 14% i 

ma tendencję wzrostową), co skłania do 
zastanowienia się nad stanem krajowej go
spodarki i finansami państwa. Ok. 700 za
kładów zapowiada znaczne redukcje. Pa
dają małe i średnie firmy. W idm o ban
kructwa zagląda do Polskich Kolei Pań
stwowych. Jak podaje Polska Agencja Pra
sowa (w serwisie z 25 lutego):
W porównaniu z rokiem 1998 strata finan
sowa PKP je s t wyższa o 905 min zł; czyli
0 66%. W ciągu jednego tylko miesiąca  
zobowiązania wzrosły o 1 mld 33 min zł. 
Poza wypłatami dla pracowników PKP i 
opóźnionych należności sieciom energe
tycznym przedsiębiorstwo nie je s t w stanie 
regulować żadnych płatności. Zagrożone 
są jeg o  konta bankowe.

Ekonomiści krytykują politykę finan
sową prowadzoną przez rząd i N aro

dowy Bank Polski. Krytyka prowadzona 
jest z różnych pozycji. W „Gazecie Pol
skiej” (nr z 23 lutego) praw icow i polity
cy Adam Glapiński i S ław om ir D ąbrow 
ski stwierdzają:
Kilkuletnia walka banku centralnego z 
deficytem płatniczym nie pow iodła się i 
okazała się zupełnie nieskuteczna. D lacze
go NBP pon iósł w te j w alce porażkę?  
D eficyt handlowy i pła tn iczy był, je s t  i 
będzie przez najbliższe lata wielkim pro
blemem naszego kraju. Ale przyczyną tych 
deficytów nie je s t zbyt szybki rozwój po l
skiej gospodarki i zbyt duży popyt wewnętrz
ny, tylko systemowy charakter gospodar
ki. Nasza gospodarka nastawiona je s t  na 
eksport. Przez to deficyt handlowy i p ła t
niczy liczony w stosunku do produktu kra
jow ego brutto rośnie, a nie maleje. D late
go duszenie popytu wewnętrznego oraz 
wyhamowywanie przez NBP tempa w zro
stu gospodarczego nie tylko, że nie popra 
wiło wyników handlowych i płatniczych, 
ale znacznie je  pogorszyło. Jednocześnie 
drogi kredyt spowodował wielkie kłopoty 
finansowe spółek, a przez to kłopoty f i 
nansowe budżetu państwa i systemu ubez
pieczeń społecznych. Polityka wysokich  
stóp procentowych zamiast popraw ić stan 
gospodarki znacznie go pogorszyła.

Dodajmy, że w odpowiedzi na stycznio
wy wzrost inflacji zostały podniesione o
1 punkt wszystkie stopy procentowe, co, 
jeśli przyjąć argum entację cytow anych 
autorów - przyniesie pogłębienie kryzy
su. N adm ienić należy, że jednocześn ie  
pojawiają się niepokojące sygnały na te
mat praktyk stosowany przez kapitał obcy. 
Przykład agresywnego^ postępow ania na 
polskim rynku dał D eutsche Bank, który 
przejął władzę nad BIG Bankiem  G dań
skim w stylu dalekim  od cyw ilizow ane
go. W ykorzystane zostały wszystkie spo-

mam
soby, m .in . łap ó w k arstw o , ale przede 
wszystkim  słabość polskiego prawa.

Tem atem , którym  w ostatnich dniach 
żyła krajow a prasa było zachowanie 
Jacka Dębskiego, zdym isjonow anego m i

nistra sportu. Ten zw iązany z AWS dzia
łacz oświadczył, że był zm uszany przez 
prom inentnego funkcjonariusza AWS do 
szukania „haków ” na K w aśniew skiego. 
Sprawa zbulw ersow ała prem iera i M aria
na Krzaklewskiego. Trudno nie domyślać 
się, że za ośw iadczeniem  Dębskiego kry
je  się prowokacja, bądź też jest to próba 
(tyle, że całkiem chybiona) ratowania wła
snej p o zy c ji (p raw d o p o d o b n ie  z łoży ł 
kłam liwe ośw iadczenie lustracyjne). N ie
zależnie od tego, czy Jacek Dębski - m i
nister w rządzie Jerzego Buzka - był czy 
też nie był agentem  tajnych służb PRL, 
jego  postawa przyniosła obozowi postko
munistów i bezpośrednio Kw aśniew skie
mu wiele korzyści: oto bow iem  działacz 
AWS inform uje, że kazano mu znaleźć 
„papiery” na prezydenta „nie wszystkich 
Polaków” . Czy m ożna było zrobić lepszy 
prezent i zarazem  pognębić, i tak znajdu
jący się w kryzysie, obóz solidarnościo
wy? W „Rzeczpospolitej” (nr z 26/27 lu
tego) czytamy:
Na wywiad Jacka Dębskiego (dla „G aze
ty Wyborczej ”, w którym Dębski oskarżył 
AWS) natychmiast zareagow ali politycy  
lewicy. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycz
nej Leszek M iller m ówił o sytuacji „ogól
nego polowania na Aleksandra Kwaśniew
skiego i wielu po lityków  S L D ”, a sze f  
Kancelarii Prezydenta Ryszard Kalisz przy
pomniał, iż w „Rzeczpospolitej ” w stycz
niu pojawiła się w ypow iedź profi Jadwigi 
Staniszkis, która sugerowała, że „ w AWS 
rozpatrywany je s t wariant, żeby uniemoż
liw ić wybór Aleksandra Kwaśniewskiego  
na drugą kadencję". Gdyby coś takiego 
było, to je s t to zamach na istotę demokra
cji i przygotowywanie jednego z cięższych  
przestępstw  - twierdzi Kalisz. Sam K w a
śniewski pow iedział natomiast, że „fakty 
przytoczone przez ministra Dębskiego nie
zbicie świadczą, iż koalicja rządowa prze
żywa nie tylko głęboki kryzys polityczny, 
ale także moralny i mając poczucie w ła
snej bezradności je s t  gotow a stosow ać  
metody, które są nie do zaakceptowania w 
demokratycznym państwie.

Do sprawy będziem y w racać zapewne w 
następnych przeglądach prasy, gdyż ma 
ona, jak  należy przypuszczać, głębszy wy
miar. M ożna np. postaw ić pytanie: czy 
właśnie tym  ośw iadczeniem  Dębski nie 
chce uratować własnej skóry? Czy w za
mian za tak haniebną postawę nie liczy 
na prezydenckie „srebrniki”?

Szefow a B anku C entralnego , H anna 
Gronkiewicz-W altz, pod adresem  któ

rej płynie w kraju w iele słów krytyki, jest 
w świecie postrzegana jako wyśmienity fa
chowiec. Obsypana nagrodami m iędzyna

rodow ych organizacji finansowych bywa 
ozdobą światowych salonów. Jednocześnie 
publicznie nie kryje sw oich przekonań 
relig ijnych i przyw iązania do K ościoła 
ka to lick iego . O to co m ów i o polskich 
w artościach („Życie” nr z 26/27 lutego): 
Zstąpienie Ducha Świętego na tę Ziemię 
powinniśmy poznaw ać po  trwałym je j  roz
woju, a nie po  emocjonalnych uniesieniach 
od  czasu do czasu. Z  radosnego uniesie
nia tak łatwo wpadamy w jeg o  przeciw 
ność - w przygnębienie, w stany lękowe. A 
to niewiele ma wspólnego z postawą chrze
ścijańską. Ten strach wynika z ukrytych 
kompleksów i lęków. Lęk i kompleksy są 
złym i doradcam i człowieka. Moim zda
niem, ludzie nie wiedzą czego się boją. I 
nie są też przekonani, że alternatywa by
cia poza Unią Europejską je s t alternaty
wą zubożenia i odstawania godnym p o 
ziomem życia od reszty Europy. Utracić 
tożsam ość narodową można siedząc kilka 
godzin p rzed  telewizorem, nie wyjeżdża
ją c  nawet za granicę. Człowiek ma tożsa
m ość albo nie - albo uzyskał ją  w domu, 
szkole, albo je j  nie uzyskał. Jeśli ju ż ją  
ma, to tak łatwo nie da się je j sobie ode
brać... w Łowiczu na spotkaniu z Ojcem  
Świętym w strojach ludowych wystąpiło 
tylko kilka małych dziewczynek. Cóż więc 
możemy wykrzesać później z tej tożsamo
ści, je ś li ją  tracimy jeszcze nie będąc w 
Unii Europejskiej. Na różnych krańcach 
św iata spotykam Polaków, którzy mimo 
dziesięcioleci spędzonych na obczyźnie nie 
zatracili polskiej tożsamości. Tymczasem 
my tu w kraju, im bardziej o tej tożsamo
ści mówimy, tym bardziej nie wiemy, na 
czym ona polega. I mimo, że deklaracja 
Episkopatu jednoznacznie popiera polski 
akces do Unii Europejskiej, to lęk wśród  
w iernych pozosta je . M oim zdaniem  te 
wszystkie obawy wynikają ponadto z nie
doinformowania. W kraju, w którym je s t  
tak wielki alkoholizm i tyle nielegalnych 
aborcji, trudno ju ż  chyba mówić o w arto
ściach. Gdy więc rozmawiam z politykami 
zachodnimi o naszym wejściu do Unii, nie 
przekonuję ich o naszych niezwykłych wa
lorach duchowo-etycznych, tylko o tym, 
Że nie będziemy dla nich szczególnym cię
żarem, ponieważ bardziej równy poziom  
Życia w Europie wpłynie na zmniejszenie 
napięć politycznych w Europie... U nas 
wciąż pokutuje nawyk z epoki komunizmu, 
Że wiara je s t sprawą prywatną, a nawet 
wstydliwą. Gdyby nie brak czasu, to pew 
nie tam na Zachodzie częściej bym rozma
wiała o Panu Bogu niż tutaj. W Polsce, 
kto działa publicznie musi się raczej w y
strzegać religijnych deklaracji, a każda 
publiczna modlitwa staje się podejrzana. 
Tymczasem na dorocznych zjazdach EBOR 
w Londynie przed  posiłkam i zawsze je s t  
krótka modlitwa i czyta się fragm ent P i
sma Świętego. Nikogo to nie razi, mimo, 
Że są obecni tam i agnostycy i muzułma
nie. To oczywiście może je s t bardziej tra
dycja niż głęboka modlitwa, ale takich 
rzeczy się tam nie wstydzą.
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a „P O  ŚLADACH  ABRAHAMA
h MO/ZESZA I CHRYSTUSA."
i: „Le Figaro” z 24 lutego. Jan Paweł II po
ę raz pierwszy udał się do Kairu i Synaju

24 lutego. Zrealizował w ten sposób bar- 
h dzo dawne marzenie. 11 listopada 1978r.,

przyjmując głowę Kościoła grecko-mel- 
chicko-katolickiego, wyraził pragnienie 

4 udania się w pierwszą podróż w łaśnie do
r- Betlejem. W tych czasach nie mógł jesz-
h , cze zrealizow ać sw ych planów , to też 
ą wprowadził w osłupienie sekretarza sta-

nu, francuskiego kard. Jean Villot, oznaj- 
/  miając mu, iż zamierza udać się do Gro-

ty N arodzenia Pańskiego jak o  zw ykły 
pielgrzym. Jan Paweł II dobrze wie, że 
nic nie jest proste na Bliskim W schodzie, 

ć gdzie polityka i religia są ze sobą powią-
a zane, czytamy w „Le Figaro” . Program

podróży, opublikowany przed miesiącem, 
nie przew idyw ał żadnego uroczystego 

i, przyjęcia ani przemowy powitalnej. Wa-
q tykan jest również dobrze poinform ow a

ny o trudnościach, jakich doświadczają 
n chrześcijanie w Egipcie. Na początku
0 stycznia, w al-Kocheh, na południu sto-
c licy, zginęło 25 osób. Ofiary były w y

znania koptyjskiego. 24 lutego Papieża
v przyjmował szejk al-Azhar - M ohammed
h Fayed Tantawi, oceniany przez Watykan
3 jako „człowiek otwarty” . Siła symbolicz-
? na tego spotkania przemawia sama za sie-
1 bie. Podobną wymowę ma spotkanie z 

patriarchą  kopty jsk im  ortodoksy jnym
j A leksandrii, „papieżem ” (taki jest jego
2 tytuł) w szystkich w yznaw ców  koptyj-
i skich na świecie. Kościół koptyjski, po-
i  dobnie jak Kościół Antiochii i Jeruzalem,
? jest Kościołem wywodzącym się ze źró

deł, ponieważ narodził się na sam ym  po-
t czątku chrześcijaństwa. W yznawcy kop-
i tyjscy uważają, że to właśnie oni są praw

dziwymi Egipcjanami oraz że oni najle- 
i piej w Afryce Północnej oparli się isla-
? mowi. „Papież” koptyjski Shenouda po

siada niezwykle silną osobowość i nad- 
, zwyczajny dar nawiązywania kontaktu.

W każdy piątek odprawia uroczystości w 
1 katedrze w Kairze. W 1980 r. oparł się
? prezydentow i A nouar el-Sadate, który
s skazał go na zesłanie do m onasteru na

Wadi Natroun. Kieruje swoim Kościołem 
t od 1971 r. Ojciec św. pragnie nadać pod

róży charakter duchowy i zredukować jej 
wymowę polityczną do minimum. N aj
istotniejsza była sobotnia wizyta w mo- 
nasterze Świętej K atarzyny w Synaju, 

i wzniesionym naprzeciw góry M ojżesza,
:. na w ysokości 1578 m. W piątek nato-
? miast Papież przew odniczył m odlitw ie
t ekum enicznej (Egipt oraz Liban posia

dają prawdopodobnie największe zagęsz- 
>, czenie ekum eniczne świata na kilom etr

kwadratowy). Rankiem tego dnia odpra
wił także M szę św. w Pałacu Sportów w 

h Kairze. Katedra bowiem liczy sobie tyl
ko 1500 miejsc, co jest niewystarczają
ce, by przyjąć wszystkich, którzy chcieli 
uczestniczyć w Mszy św.

ił

WYSTAWA OBRAZÓW  
JACKA  MALCZEWSKIEGO.

„Le Figaro” z 22 lutego. O statnie ćw ierć
wiecze XIX w. to okres, w którym nie prze
staje się mówić o przyszłości i nauce, po
stępie techniki i społecznym. Tymczasem 
między 1880 i 1885r. dokonuje się prze
łom  w niem al całej Europie. Innego ro
dzaju świat upom ina się o swoje prawa: 
B ergson  p o dkreśla  ro lę in tu ic ji, Freud 
wskazuje na podświadom ość, a Nietzsche 
na znaczenie jednostki. Równolegle dra
maturdzy skandynawscy jak  Ibsen i Strind- 
berg podejm ują problem atykę społeczną i 
m oralną, poezja zw raca się ku sym boli
zmowi. Na tym tle rodzi się dzieło J. M al
czewskiego. J. M alczewski otrzym ał w y
kształcenie klasyczne. Toteż w początko
wym  okresie swojej twórczości interpre
tował polski wątek patriotyczny, uprawiał 
m alarstwo historyczne, wspom inając dra
m atyczny los Polski, od 1772 r. podzielo
nej przez wrogie mocarstwa: Rosję, Prusy 
i Austrię. Pow staje wtedy obraz zatytuło
wany „La m ort d ’un depute dans un co- 
nvoi” . Pod wpływem  symbolizmu dzieła 
jego  podejm ują problem atykę wieczności, 
m ów iącą o roli artysty, upływ ie czasu, 
śmierci (Le cercie vicieux, Thanatos, La 
mort d ’Ellenai). M alarstwo jego przepeł
nione jest m etaforam i, liryzmem, zazna
cza się spojrzenie estety. Oto artysta pro
wokacyjny, a przy tym niezwykle kruchy. 
W  ten oto sposób M uzeum  Orsay pragnie 
wypełnić wyznaczoną sobie misję odkry
wania m alarstw a realistycznego XIX w., 
przysłoniętego przez rodzący się wówczas 
im presjonizm . M uzeum  d ’Orsay, 62, rue 
d ’Orsay wystaw a czynna do 14 maja.

PSYCHOFONIA.
„Fam ilie Chretienne” z 24 lutego. Psycho- 
fonia pośw ięca się poszukiwaniu harm o
nii i rozkwitu osoby poprzez śpiew. M.-A. 
Aucher, aż do śmierci w 1994 r. pośw ięca
ła się pracy badawczaj dotyczącej wpływu 
śpiewu na osobowość człowieka. Znalazła 
poparcie w środowisku medycznym. Obec
nie psychofonia rozwija się w wielu m iej
scach Francji. W 1987 r. Iseulth W elsch 
otw orzyła centrum  psychofonii w Allaire, 
w M orbihan. Psychofonia przeznaczona 
jest dla wszystkich: pracowników służby 
zdrow ia i edukacji, muzyków i pieśniarzy, 
pom aga chorym ... wszystkim poszukują
cym wewnętrznej harmonii. Oto kilka w y
jaśnień Iseult Welsch, muzyka i matki sied
m iorga dzieci. Czy śpiew  prow adzi do 
Boga? To oczywiste. Zycie duchowe jest 
jakby ukoronowaniem pracy wewnętrznej, 
do której zaprasza nas psychofonia. Jest to 
prawdziwa filozofia życia, ponieważ po
maga w uzyskaniu jedności, łącząc nasze 
ciało, umysł i duszę poprzez śpiew. Po
przez pracę nad powrotem do swej istoty, 
w sposób naturalny powraca się do zrę
bów własnej osobowości i do uświadom ie
nia sobie wymiaru boskiego w życiu. Osoba 
dobrze czująca się w życiu, spójna w e
wnętrznie, może spoglądać ku górze. C zło
wiek współczesny jest rozproszony, spo
gląda w wiele stron, zewsząd jest niepo-

su it de la page 12

„ P A N  T A D E U S Z "
Tadeusz et le Comte partiront combattre 
le Russe. Tadeusz reviendra couvert de 
gloire et epousera Sophie. Au printemps 
de 1812, Polonais et Lituaniens, heroi'ques 
et am oureux, dansent la polonaise.

Rappelons egalem ent quelques rensei- 
gnem ents sur notre plus grand poete 
national :
M ICK IEW ICZ (Adam ) (1798 - 1855), 
poete polonais, ne a Zaosie (Lituanie). II a 
ecrit des Sonnets, des Romances, des Bal- 
lades (1828), une epopee qui est son chef- 
d ’ceuvre : Messire Thadee (1834). Patrio
tę, il connut la prison et l ’exil. A Paris, il 
professa au College de France un cours 
de litterature slave qui a ete publie sous le 
titre : les Slaves (1840 - 1849); ce cours 
fut suspendu par le gouvem em ent. C ’est 
un des poetes les plus populaires de la Po
logne. II a sa statuę, par Bourdelle, a Paris, 
place de 1’Alma. (d’apres 1’Encyclopedie Quillet 
en cinq volumes, Paris, 1951)

Andrzej Wajda (ne en 1926) est auteur de 
plus de 30 films de long metrage, notam- 
m e n t: Kanał (Palmę d ’Argent a Cannes), 
Cendres et Diamant, Les Noces, Paysage  
apres la bataille, La Terre de la prande  
prom esse, Les Dem oiselles de Wilko, Le 
Bois de bouleaux, L ’Homme de marbre, 
L ’Homme de fe r  (Palmę d ’Or a Cannes), 
Danton  (Prix Louis Delluc, Cesar de la 
mise en scene)...

Apres un immense succes en Pologne ou 
pres de 6 millions de spectateurs ont deja 
vu Pan Tadeusz, Andrzej Wajda passe par 
Paris a Foccasion de la sortie du film en 
France. II se rendra egalement a Lille, Lyon 
et Strasbourg. Puis le grand m etteur en 
scene polonais partira pour Hollywood ou 
il recevra le 26 mars un O scar pour Fen- 
semble de son oeuvre.
Citons encore la musique extraordinaire de 
Wojciech Kilar, les decors dus a Allan Stars
ki qui avait reęu un Oscar pour son travail 
avec Spielberg (La Listę de Schindler). 
Vous pouvez deja depuis longtemps regar- 
der les photos du film, en ecouter la musi- 
que sur son site Web : 
//http.w w w .pan-tadeusz/pl.

M i c h  a £ L i s o w s k i

kojony, zarzucany różnorodnym i infor
macjami. Musi pracować nad uzyskaniem 
jedności, a śpiew jest tutaj znakom itą po
mocą. Iluż osobom  m ogłam  już pomóc 
poprzez śpiew... Śpiewając nie maskujmy 
swego głosu, lecz starajmy się wyrazić to, 
kim jesteśm y. Śpiew  pom aga dzieciom  
m ającym  tru d n o śc i w w ypow iadan iu  
słów. Ma zbawienny wpływ na zdolność 
koncentracji i napełnia spokojem. Cudow
nie wpływa na osoby upośledzone, przy
szłe matki i ich mające się narodzić dzie
ci. Jest środkiem ekspresji.

O p r . A n n a  W ł a d y k a

12 marca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 17

http://http.www.pan-tadeusz/pl
http://perso.club-internet.fr/vkat


GŁOS KATOLICKI Nr 11

RZEC2 O DOMU SPK  W PARYŻU
ROZMOWA Z PR E Z E S E M  FEDERACJI ŚWIATOWE! 

STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW 
C Z E S Ł A W E M  Z Y C H O W I C Z E M

Paweł Osikowski: Panie Prezesie, Głos 
Katolicki ma przyw ilej ja k o  pierw szy p o 
wiadom ić szerszą społeczność polonijną  
o podpisaniu - nareszcie - umowy doty
czącej przyszłości paryskiego Domu Kom 
batanta im. Gen. W ładysława Andersa. 
Po - niestety - łatach dyskusji wokół lo
sów podupadającej coraz bardziej siedzi
by Stowarzyszenia Polskich Kom batan
tów przy rue Legendre, powiernicy Domu  
(Stow. P rzy jaźn i F ran cu sko-P olsk ie j) 
podp isa li um owę dzierżaw iącą posesję  
Polskiej M isji Katolickiej we Francji. B ył 
Pan, z ramienia Federacji Światowej Sto
warzyszenia Polskich K om batantów  w 
Londynie, głównym  mediatorem, które
mu udało się do zawarcia umowy dopro
wadzić. D laczego uważał Pan od począ t
ku, że je s t  to najlepsze rozwiązanie spra
wy D om u?
Czesław Zychowicz: Przede wszystkim, 
chciałbym wyrazić moje ogrom ne zado
wolenie, że Stowarzyszenie Polskich Kom
batantów we Francji, które - wbrew róż
nym opiniom  - zawsze stało na stanow i
sku, że najlepszym na dłuższą metę roz
wiązaniem  dla Domu SPK w Paryżu bę
dzie podpisanie umowy z PM K i repre
zentującym ją  Stowarzyszeniem „Concor
de” . Zatem  dzisiejszy dzień jest nie tylko 
początkiem odnowy posesji, ale jest chw i
lą - m ożna powiedzieć - szczęścia w yni
kającego  z p rzekonan ia , iż podp isana  
umowa nie tylko zapewnia ciągłość sie
dziby SPK, ale jest również początkiem  
powstawania - na bazie i tradycji placów 
ki tworzonej przed laty przez polskich żoł
nierzy II wojny światowej na Zachodzie - 
ośrodka na miarę małego POSK (Polskie
go O środka Społeczno K ulturalnego w 
Londynie). Prawdą jest natomiast, że ne
gocjacje do podpisanego  dzisiaj poro
zum ienia trw ały długie dwa lata, za co 
odpowiedzialność - moim zdaniem - po
nosi jakoś każda z uczestniczących w nich 
stron. Co nie zm ienia jednak  faktu, że 
dzisiejsza umowa, oddająca Dom SPK na 
20 lat (a daj Boże, że za tym przyjdzie 
kolejne 20) w dzierżaw ę Polskiej M isji 
Katolickiej, z przeznaczeniem  na pow sta
nie tam polskiego ośrodka dla wszystkich 
emigracyjnych pokoleń Polaków, została 
postanowiona prawie jednogłośnie. W ie
rzę, że Dom ten będzie służył dalej star
szym Rodakom -  kombatantom, jak  i lu
dziom skupionym wokół PMK, i w szyst
kim  pozostałym  Polakom w Paryżu.

P.O.: Londyn, Pan Prezes osobiście, ode
grali bardzo zasadniczą rotę w podpisa
nia umowy dzierżawnej, o czym ju ż  wspo
mniałem. Powtórzm y zatem i zasadnicze 
py tanie, dlaczego to PŃIK, przejęcie przez  
nią opieki nad D om em  im. Gen. A nder
sa, je s t  tym najlepszym rozwiązaniem ?  
C.Z.: Federacja Św iatow a i jej P rezy

dium, które były za losy Domu SPK w 
Paryżu odpowiedzialne, wyszły z zało
żenia, iż najw ażniejsze w spraw ie nie 
m ogą być jedynie korzyści m aterialne, 
transakcje finansowe, ale przede w szyst
kim fakt zachowania w stolicy Francji pol
skiego ośrodka z prawdziwego zdarzenia. 
O środek ten ma obecnie szansę odegra
nia znaczącej roli dla polskiej diaspory. 
Do pom ysłu oddania Domu SPK w dzier
żawę Polskiej M isji Katolickiej przeko
nała nas jednoznacznie wiedza o doświad
czeniu , dynam izm ie i now oczesności, 
jaką  w ykazuje się rektor PM K, ks. prał 
Stanisław Jeż w prowadzeniu, a wcześniej 
odnaw ianiu czy to Dom u Polskiego w 
Lourdes, czy Domu Rekolekcyjnego w 
La Ferte i innych placówek polskich na 
terenie Francji. W yprowadzam y z tego 
faktu przekonanie, że i Dom Polskiego 
Kom batanta stanie się równie prężnym  i 
now oczesnym  centrum . N ie ty lko  dla 
kom batantów, bo przecież nasze pokole
nie pom ału odchodzi, ale dla wszystkich, 
którym  nie jest obojętna polskość. G dy
byśm y myśleli jedynie o naszym pokole
niu, wówczas praw dopodobnie sprzeda
libyśm y siedzibę SPK i... w końcu roz
trwonili pieniądze, nawet jeżeli przeka
zalibyśm y je  na jak iś zbożny cel. Nam 
jed n ak  chodziło  o coś więcej i w tym 
punkcie byliśmy zgodni. Trzeba jedno
cześnie zdawać sobie sprawę, że to Pol
ska M isja wzięła na siebie ogrom ną od
powiedzialność i materialną, i organiza
cyjną. Przy tym  dobry Bóg sprawił, iż 
obok Dom u znajduje się i kościół, co nie 
jest bez znaczenia, wszak będąc w Pol
skim Kościele przy Concorde w idziałem  
ja k  jest on przepełniony. Paryżowi jest 
po prostu potrzebna jeszcze jedna polska 
parafia i następne centrum  życia em igra
cy jnego . Jetem  zatem  przekonany, że 
wspólnie z M isją dołożyliśmy swoją ce
giełkę do powstania takiego znaczącego 
ośrodka.

P.O.: Jakie  są podstaw ow e za łożen ia  
podpisanej umowy dzierżawnej?
C .Z .: U m ow a jest dzierżawą. G w aran
tuje ona jednak Stowarzyszeniu Polskich 
Kom batantów dotychczasowe lokale, do 
statutow ego działania i wyraźnie precy
zuje, iż Dom ma mieć charakter polskie
go ośrodka. W ynika z tego, iż nie będzie 
on na pewno ani placówką gospodarczą, 
ani biurowcem, a zachowa ducha placów
ki, jak ą  w ym arzył sobie i organizow ał 
gen. Anders... służącą każdem u Polako
wi, który będzie chciał tutaj przyjść. A 
nie m a w m oim  przekonaniu lepszego 
gw aranta takiego wykorzystania Domu, 
jak  PM K, opiekujące się nim w przyszło
ści siostry zakonne i odpowiedzialny za 
pobliską parafię polski ksiądz.

P.O.: Czy Dom  SPK  ma szansę odegra
nia integracyjnej roli wśród, często róż
niącej się w poglądach i wiekiem, polskiej 
społeczności Paryża?
C.Z.: Oczywiście. Zresztą zaraz po naszej 
rozmowie jadę jeszcze na - już wewnętrz
ne - spotkanie ze środow iskiem  kom ba
tanckim, podczas którego będę apelował 
do dobrej woli byłych żołnierzy, by przy
czyniali się do współpracy, by uczestniczyli 
w przekazywaniu pałeczki tej polskiej szta
fety pokoleń m łodszym rocznikom, zgod
nie z naszą kom batancką tradycją... po 
ko leżeńsku . Z w łaszcza, że w ielu ludzi 
rzadko zdaje sobie sprawę z tego, że ten 
Dom będzie rzeczywiście ośrodkiem  spo
łecznym. Tyle, że trzeba sobie uśw iado
mić, jak  ogromny wkład musi zostać przez 
Polską M isję Katolicką we Francji w łożo
ny w posesję przy rue Legendre, by Dom 
ten naprawdę ponownie zacząć działać. W 
tej chwili bowiem Dom jest praktycznie 
administracyjnie zamknięty i by w ogóle 
mógł zacząć działać trzeba wydać szereg 
nie tysięcy, ale milionów franków. O bli
cza się, że kompletny remont, unowocze
śnienie Domu będzie kosztować ok. 6 min 
franków, a to wiąże się z ogrom ną odpo
wiedzialnością. Z drugiej strony widzimy, 
że jest to możliwe do zrealizowania, ale 
tylko przez kogoś kto zdał już  w ielokrot
nie egzamin w tego typu działalności go
spodarczej, ale i... duchowej.

R o z m a w i a ł  P a w e ł  O s i k o w s k i

Czesław Zychowicz, ur. w 1926 r. we wsi 
Toustobaby, pow iat P odhajce , w ojew ódz
tw o  T a rn o p o ls k ie , in ż y n ie r  m e c h a n ik , 
m ieszka w Londynie. Jest synem  osadnika 
- żo łn ie rza  A rm ii gen. H alle ra . W  lutym  
1940 r. został w raz z rodziną w yw ieziony 
na Syberię. Po tzw. „am n estii” S talina w 
lutym  1942 r. wstąpił do A rm ii Polskiej w 
ZSRR pod dow ództw em  gen. W ł. Andersa. 
Był jed n y m  z najm łodszych  uczestn ików  
bitw y o M onte C assino.
Po w ojn ie  ukończył stud ia  inżyn iery jne  i 
pracow ał na różnych stanow iskach, do na
czelnego  dy rek to ra  fab ryk i w łącznie . Ż o
naty z Polką, instruktorką harcerską, m a tro
je  dzieci.
O d ch w ili d e m o b iliz a c ji p ra c u je  w p o l
skich organizacjach społecznych, a przede 
w sz y s tk im  w S to w a rz y s z e n iu  P o lsk ic h  
K om batantów  i w ZHP, pełniąc tam odpo
w iedzia lne  funkcje.

*

i
ś'
rr
w
P
te
śc
ir
z<
t>
w
T
m
m
si
rr
B
ŝ
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I5 -2 3 M A R C A :  NARODOW A PIE L G R Z Y M K A  
JUBILEUSZOWA D O  ZIEMI ŚW IĘTEJ 

PO D  PRZEWODNICTWEM / .  E. KS. KARD. J Ó Z E F A  GLEMPA

Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II pra 
g n iem y  p rz e ż y ć  

święty czas p ie lgrzy
m ow an ia  u d a jąc  się 
w raz  z R o d ak am i z 
Polski na miejsca świę
te, ubogacone obecno
ścią Chrystusa w Z ie
mi Palestyńskiej. R a
zem z nami stanie na 
tych miejscach Jan Pa
weł II, który w liście 
Tertio M illenio adve- 
niente pisał: „Mam sil
ne pragnienie udania 
się tam i m odlenia w 
miejscach, na których 
Bóg żywy pozostawił 
swój ślad i k tóre po 
części odwiedziłem w roku 1963, kiedy 
byłem biskupem krakowskim. Tu chciał
bym pogrążyć się w modlitwie, przyno
sząc w sercu cały Kościół” .
Będzie to nasza pierw sza Jubileuszow a 
Pielgrzymka, w której w ezm ą udział 53 
osoby. Odwiedzimy Sanktuaria na Górze 
Oliwnej: Getsemani, Ain Karem (miejsce 
nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin Jana 
Chrzciciela), Yad Vashem - pom nik ofiar 
Holokaustu, Cezareę N adm orską (port i 
miasto założone przez Heroda W ielkiego, 
Karmel - sanktuarium Eliasza i M atki B o
żej, Kanę Galilejską (sanktuarium  pierw 
szego cudu Chrystusa), Nazaret - Bazyli
kę Zwiastowania i miejsce życia Świętej 
Rodziny. W kolejnym dniu udam y się do 
Galilei na Górę ośmiu błogosławieństw, 
do Kafarnaum, do domu św. Piotra, do 
kościoła Tabgha - kościoła rozm nożenia 
chleba i ryb, kościoła Prymatu św. P io
tra, przepłyniemy statkiem po Jeziorze Ga
lilejskim i wjedziemy na Górę Tabor. N a
stępnie podziękujemy Bogu za Tajemnicę

W cielenia w Betlejem  w Bazylice N aro

dzenia, w Grocie i na Polu Pasterzy. W 
Jerozolim ie zaś odprawim y Drogę Krzy
żową (Via Dolorosa) i w Bazylice Grobu 
Pańskiego w yrazim y naszą wdzięczność 
za dar śmierci Jezusa dającej życie w iecz
ne. Nie zabraknie rów nież naw iedzenia 
Ściany Płaczu (święte miejsce judaizm u), 
terenu świątynnego, m uzeum  Islamu, m e
czetów - Skały i Al. Aqsa, Kościoła św. 
A nny (m iejsce narodzen ia  M aryi), sa
dzaw ki Betesda,, W ieczernika, Bazyliki 
Zaśnięcia NMP, i słynnej ulicy Cardo z 
czasów rzymskich. W kolejnym  dniu na
wiedzim y Betanię - sanktuarium  M arii, 
M arty i Łazarza. N ie zabraknie też w izy
ty M asady (żydowskiej cytadeli), kąpieli 
w M orzu M artwym , modlitwy na Pustyni 
Judzkiej, i wizyty w Jerychu najstarszym  
mieście świata. M am y nadzieję, że wśród 
tych spotkań będziemy mieli również oka
zję modlić się z naszym  rodakiem  Janem 
Pawłem  II.

rosimy wszystkich o modlitwę za piel- 
m grzymów, by ich obecność po 2000

lat od narodzenia Jezusa Chrystusa na zie
mi Palestyńskiej była czasem błogosławio
nym, ubogacającym  w łaski Pana i owo
cującym  w przyszłym  życiu. Zachęcamy 
też do udziału w kolejnych pielgrzymkach, 
o których będziem y informowali szcze
gółowo w kolejnych numerach Głosu Ka
tolickiego. D okładniejszych inform acji 
udziela Ks. Tadeusz Śmiech, PMK, 263 

bis, rue St Honore, 75001 Paris, tel. 
01 55 35 32 22; 01 55 35 32 32, 
fax. 01 55 35 32 29.

Kolejne pielgrzymki odbędą się do:
1. Guadalupe (M eksyku), najwięk
szego i najliczniej uczęszczanego 
sanktuarium  M aryjnego w świecie, 
gdzie przybyw a rocznie ponad 40 
m ilio n ó w  p ie lg rz y m ó w  (20- 
30.05.2000).
2 .  M edjugorie miejsca aktualnych 
objawień M atki Bożej, skąd płyną 
do świata przesłania pokoju i we-

** z w a n ie  do  m o d litw y  (24- 
1  31.05.2000)

3 . Europejska Pielgrzymka Polaków 
do Lourdes pod przew odnictw em

Ks. Abpa Szczepana Wesołego i Rekto
rów PM K (31.05-4.06.2000). Koszt 1650 
F - w tym  TGV Paryż-Lourdes.
4 .  N arodow a Pielgrzym ka Polaków do 
Rzym u pod przewodnictwem  Ks. Kard. 
Józefa G lem pa (2-8.07.2000)
5. Światowy Dzień Młodzieży, kontynu
acja wspaniałych spotkań Jana Pawła II z 
m łodym i św iata 9-21.08.2000 (Rzym). 
Koszt 2400 F.
6. Kolejne pielgrzym ki do Ziemi Świę
tej (22-29.08.2000) - koszt 1100 $ (6700 
F) i do Egiptu oraz Ziemi Świętej przez 
Górę Synaj (22-31.08.2000) - koszt 1300 
$ (7900 F).
7 . II Europejska Pielgrzymka Polaków do 
Lourdes (28.09-03.10.2000). Koszt 1650 
F - w tym  TGV Paryż-Lourdes.
8. Jubileuszow a Pielgrzymka do Fatimy 
(11-16.10.2000), autobusem i samolotem.

Ks. d r  T a d e u s z  Ś m ie c h  
WICEREKTOR PM K WE FRAN C JI

NA RATUNEK D R Z E W O M  
- CENNA INICJATYWA -

'^ ^ y r e k c ja  Pałacu w Wersalu ogłosiła 
■p ow szechny apel o finansowanie no

wych drzew, m ających zastąpić te znisz
czone podczas pam iętnego huraganu z 
końcu grudnia 1999 r.
Historyczny park w Wersalu poniósł wów
czas ogromne szkody. Powalonych zosta
ło 10 tys. drzew! Teraz, by przyw rócić 
temu symbolowi Francji godziwy wygląd 
trzeba zainwestować 230 min franków ! 
Na apel odpowiedziało wiele instytucji i 
osób prywatnych. Ogromne zainteresowa
nie parkiem okazano nawet w Ameryce. 
Za pośrednictw em  internetu napływ ają 
zgłoszenia i poparcie dla akcji mającej na 
celu ratowanie dorobku pokoleń.

Zasadzenie jednego nowego drzewka kosz
tuje jednak... 1000 fr. Każdy „sponsor” 
otrzym a zatem pisem ne podziękowanie. 
Poza tym, za pom ocą specjalnej, interne
towej witryny odw iedzić może miejsce, 
gdzie posadzone zostanie „jego” drzew 
ko. Brakuje jednak wciąż ponad połowy 
niezbędnej sumy.
^  keja znalazła oddźw ięk i w polskim 

środowisku Paryża. Znany artysta- 
m alarz i rysow nik Adam P. Teper ogłosił 
apel do polskich oraz francuskich artystów, 
by zorganizow ać specjalną aukcję dzieł 
sztuki. Uzyskane tą drogą fundusze m oż
na będzie przekazać Dyrekcji Pałacu w 
W ersalu na zakupu drzewek. A. P. Teper 
jest członkiem  polsko-francuskiego sto
warzyszenia „Les A rtistes” , którego pre
zes - Danuty Faber natychm iast poparła 
apel będący cenną inicjatywę Polaków pra

cujących w stolicy Francji. Poparcie dla 
projektu Tepera wyraził również mecenas 
Klubu, inż. Leopold Płowiecki.
A. P. Teper już  przekazał na licytację, na 
rzecz restauracji Parku, pam iętającego 
obecność także wielu Polaków, 5 litogra
fii ze sw ojej bogatej tw órczości. „Les 
Artistes”, do którego należy wielu polskich 
twórców, zam ierza w końcu marca prze
prowadzić aukcję. Otwarty list w tej spra
wie został przekazany dyrekcji Pałacu w 
Wersalu.
Liczym y na zainteresowanie akcją także 
wśród czytelników G.K. Swoimi darami 
z pewnością przyczynimy się do uratowa
nia dorobku, którem u natura wyrządziła 
ciężkie straty. Z, /GW/,W, RoLSKI

Association „Les A rtistes”, tel. 01 43 80 
96 80.

12 marca 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 19

http://perso.club-internet.fr/vkat


GŁOS K ATO LICK I N r 11

JASEŁKA W ANTWERPII
23 stycznia w kościele pol

skim w Antw erpii odbyło się powtórne 
(po raz pierwszy w lokalu szkoły Sint Jan 
Berchmans 8 XII 1999) przedstaw ienie 
„Jasełek Polskich” .

Iowie, jak  i postacie z Polski rodem 
pastuszkowie, mieszkańcy wsi i mia 
steczek.
Kolędy polskie usłyszeliśm y w wy 
konaniu polsko-flam andzkiego chó

Tradycja jasełek  - udram atyzowanych 
scen z narodzenia Chrystusa - sięga w 
Polsce XIII w. Przeniesiona na grunt A n

twerpii, dostarczyła zarówno młodszej, jak 
i starszej generacji w ielu wzruszeń.
W  przedstawieniu przygotowanym  przez 
panią Jolantę R atajczak a w ykonanym  
przez uczniów Szkoły Polskiej w Antw er
pii występowały zarówno postacie biblij
ne: Święta Rodzina, aniołowie, trzej kró-

ru przy B .Z.P.K, którem u tow arzyszyli 
liczn ie  zebrani w kościele  w ierni. Dla 
wielu gości - Belgów - zaśpiewano w ję 
zyku niderlandzkim  kolędę „Cicha noc” . 
N a zakończenie M ałgosia Nikiel odczyta
ła modlitwę Ojca Świętego, wzywającą do 
wiary, pokory i tolerancji.
„Dziecię Jezus otrzyj łzy dzieci. Ukochaj 
chorego i starego. N akłoń ludzi, aby zło
żyli broń i stopili się w powszechnym uści

sku pokoju. Zaproś ludy, m iłosierny Jezu, 
aby rozbili mury stworzone przez nędzę i 
bezrobocie, przez niewiedzę i obojętność, 
przez dyskrym inację i nietolerancję. Ty 
jesteś, boskim  D ziecięciem  z Betlejem, 
który nas zbawiasz uwalniając nas z grze
chu. Ty je s te ś  praw dziw ym  i jedynym  
Zbawicielem , którego ludzkość poszuku
je , często po omacku. Boże pokoju, darze 
pokoju dla całej ludzkości, przyjdź, aby 
żyć w sercu każdego człowieka i całej ro 
dziny. Bądź naszym pokojem  i naszą ra
dością A m en”.

A. C z a c k a

CARITAS EUROPA
Caritas Polska  została reaktywowana dekretem  Ks. Prym asa 

Kard. Józefa Glempa, przewodniczącego K onferencji Epi
skopatu Polski w 1990 roku. Okres dziesięciu lat działalności 
pozwolił na odbudowanie centrali krajow ej, struktur diecezjal
nych i realizację wielu program ów w kraju i zagranicą. Od sze
ściu lat Caritas Polska jest także członkiem  organów decyzyj
nych Caritas Europa z siedzibą w Brukseli. W  bieżącej kadencji 
pełni również zaszczytną funkcję w iceprzew odniczącego Cari
tas Europa.

(7 lutego w Caritas Europa, w Brukseli, odbyły się dw a spo
tkania z udziałem  Caritas Polskiej. Jedno z nich było pośw ię

cone pomocy strukturalnej Caritas w krajach odbudow ujących 
demokrację, jak  np. państwa, które odzyskały niepodległość po 
rozwiązaniu ZSRR oraz w krajach z małą liczbą katolików, np. 
Finlandia, Turcja, Grecja. Został utw orzony Europejski Fun
dusz Solidarności, który pozwala na wspieranie organizacji Ca

ritas, oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracow ni
ków i wolontariuszy.

D ruga konferencja miała na celu opracowanie zintegrowa
nego programu pomocy poszkodowanym wskutek konfliktu 

w Kosowie. Kościół w Polsce, poprzez działalność Caritas w łą
czył się aktyw nie w pom oc, przesyłając lekarstwa, żywność, 
odzież, obuwie, środki czystości, artykuły szkolne oraz jednora
zowy sprzęt m edyczny o łącznej wartości ponad 1 min USD. 
Dary z Polski zostały rozdysponowane w rejonie odpow iedzial
ności polskiej jednostki w siłach KFOR przez Caritas Ordyna
riatu Polowego. O becnie trw ają przygotow ania do realizacji 
dwóch program ów  stałych, tj. odbudowy am bulatorium  w m iej
scowości D rajkovce oraz utworzenia stacji domowej opieki pie
lęgniarskiej w Urosevacu/Ferizaju. Dary z Polski za pośrednic
tw em  żołnierzy docierają do w szystkich potrzebujących, bez 
względu na narodow ość lub wyznanie.

o . H u b e r t  A n d r z e j  M a t u s i e w i c z , O H

Stowarzyszenie polsko-francuskie

„ LZS  AM IS D E  LA FA M fL L 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
N A  RECITA L FO R T E P IA N O W Y

ANNY STEMPIN-JASNOWSKIEJ
w piątek 24 marca o godz. 19a' w Instytucie Polskim

(31, rue Jean Goujon, 75008 Paris; metro Alma Marceau)
w programie: Liszt. Beethoven, Chopin; 

rezerwacja listowna: Stow. św. Wincentego a Paulo - 18, rue Clau- 
de Lorrain, Paris 16; cena: 90 frs.; informacje: tel. 01 42 41 52 93.

W  ramach działalności pomocy chorym dzieciom dochód z 
koncertu - przeznaczamy na udział w finansowaniu za
kupu aparatu słuchowego dla 8-letniego Dominika.

Odbiór biletów przed koncertem w Instytucie Polskim.

20 12 marca 2000
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JASEŁKA W MERICOURT
W niedzielę 30 stycznia br. po południu odby

ły się Jasełka przy polskiej parafii św. A n
drzeja Boboli w M ericourt sous Lens. U częszczająca co środę na

katechizm grupa 55 dzieci, odegrała niezw ykle barw nie sceny z 
narodzenia Jezusa Chrystusa, pod przew odnictw em  pań kate
chetek: Reginy Sakrajdy, Parii Ponichtera, Rosa-M arii Di-Pa- 
sąuale i ks. Proboszcza M arka Kacprzaka.
Dzieci w kostium ach modliły się przed żłóbkiem  i śpiewały ko
lędy w języku polskim  i francuskim. K aplica była przepełniona 
rodzicami i rodzeństwem  oraz specjalnie zaproszonym i gośćmi. 
Po 45 m inutach występu przyszedł św. M ikołaj i nagrodził dzie
ci prezentami. Radości było co niemiara, z tą nadzieją, że na 
przyszły rok znowu spotkamy się przy żyw ym  żłóbku dzieciąt
ka Jezus.

U c z e s t n i c z k a

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

poszukujemy także obrazów malarzy polskich 
i z Europy Wschodniej, 

jak również dokumentów historycznych o tematyce polskiej. 
Możliwość dojazdu na terenie całej Francji

18, rue du Roule - Paryż - tel/fax 01 42 21 03 26
(metro: Pont Neuf, Louvre, Chatelet)

OFIARY NA TYDZIEŃ M IŁ O S IE R D Z IA
Ks. prałat Raymund Ankierski - Harnes:

Składka w kościele - 4850 F
Komitet Tow. Miejscowych - 250 F
Bractwo Żywego Różańca - 250 F
Mężowie Katoliccy - 100 F
Stowarzyszenie Polek - 150 F
Tradycja i Przyszłość - 500 F
Opieka Rodzicielska - 200 F
Pani Maria P. - 300 F
Pan Henryk H. - 500 F

Razem:7100 F
O. Władysław OFM - Limoges - 1000F
Ks. Tadeusz Hońko - Lyon - 943 F
Pani Maria Faron - 200 F
Pani Krystyna Sajecka - 100 F
Pan Daniel Delbecą - 500 F
Pani Wiktoria Kluczny - 650 F
Pan Edmund Marciniak - 650 F

OFIARODAWCOM SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”
Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise, 

263 bis, rue St Honore, 75001 Paris, wpłacając na: C C P 1268-75 N PARIS 
lub czekiem zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

S.P. PAULINA PLATER SYBERG
+22 lutego, w Feurs, zm arła w wieku 96 lat

KM)

P la te r

hrabina Paulina P later Syberg, córka Jozafata i M ałgo 
rzaty z dom u W ielopolskiej.

P a u lin a
Syberg urodziła się w 
Kurlandii, na kresach 
Polski. Tam też w gro
nie rodzinnym  spędzi
ła dzieciństwo. Wyszła 
za mąż za Jana Plater 
Syberga (zm. 1959 r.) 
i zam ieszkała w raz z 
m ężem  w m ajątku w 
M oszkowie (dzisiejsza 

|  Ukraina).
W y d a ła  na  św ia t 5 
d z ie c i: M a łg o rz a ta  
(zm. w 1976 r.), H u
bert (zm. w 1986 r.), 
H elena, E ugen iusz  - 
kapłan, Maria.
Z  w ybuchem  II wojny 
światowej zaczęła się 
w ędrów ka, k tó ra  za

kończyła się w 1947 r. w Paryżu. Trzeba było wychować pię
cioro dzieci w szczególnie trudnych w arunkach. Straciw szy 
wszystko Paulina Plater Syberg podejm ow ała się każdej pracy: 
szycie, pielęgnowanie dzieci, tłumaczenia, pisanie na maszynie... 
Pod koniec lat sześćdziesiątych, przejęła prezesurę Stowarzy
szenia Pań M iłosierdzia. Zaczęły się dla niej długie lata w ielkie
go poświęcenia: odw iedzanie chorych, organizowanie pomocy 
dla najbiedniejszych Polaków, a od początku okresu „Solidar
ności” , przyjm owanie w Paryżu rodaków, którzy opuszczali Kraj 
i przybywali do Francji. Trzeba im było szukać pracy, m ieszka
nia, szkól dla dzieci. T rzeba było wydawać obiady dla kilkuna
stu osób dziennie. N iezliczone rzesze Rodaków, dzisiaj osiedlo
nych we Francji, korzystały z jej pośw ięcenia dla bliźniego. 
Paulina Plater Syberg m iała wówczas 78 lat.
W  tym  rów nież okresie, z pom ocą Pań M iłosierdzia i jej dzieci, 
Paulina Plater Syberg zaczęła organizować m asową pomoc dla 
Polski. W łasnoręcznie sprawdzała tony lekarstw, starała się o 
m leko dla dzieci, o żywność, odzież. Brała udział w pakowaniu, 
w ładowaniu na ciężarów ki, które były wysyłane do poszcze
gólnych diecezji polskich, które rozdawały te dary najbiedniej
szym  i rodzinom  prześladow anym  przez ustrój komunistyczny. 
Skończyw szy przew odnictw o Stowarzyszenia, już  w podeszłym 
wieku, śp. Paulina Plater Syberg nadal udzielała się by nieść 
ludziom  pom oc w potrzebie, pozostała nadal blisko Stowarzy
szeniu, chodząc na zebrania, biorąc żywy udział w rekolekcjach. 
Sercem  i m odlitw ą pozostała obecna aż do końca. Ostatnio za
mieszkała u swojej córki Heleny w Pouilly les Feurs (dep. Lo- 
ire) i tam też, otoczona dziećm i i wnukami, zm arła po krótkiej 
chorobie, dnia 22 lutego.
Uroczystości pogrzebow e odbędą się w kościele parafialnym  w 
Pouilly les Feurs w poniedziałek 28 lutego.
We wtorek 14 m arca, w kościele polskim  w Paryżu, o godz. 
I I 00 będzie odpraw iona M sza św. w jej intencji, na którą  
Rodzina zaprasza w szystkich jej przyjaciół.
Zm arła była odznaczona Krzyżem  Zasługi przez J.E. Ks. Kard. 
Prym asa Polski J. G lem pa, Krzyżem  Zasługi RP oraz Krzyżem 
Oficerskim  Orderu Polonia Restituta.

I ZJAZD REGIONALNY RADY DUSZPASTERSKIEJ 
DEKANATU PÓŁNOC

(przedstawiciele Rad Parafialnych)
12 MARCA (niedziela) o godz. 1500 w Vaudricourt

II ZJAZD KSIĘŻY Z DEKANATU PÓŁNOC 
16 MARCA (czwartek) o godz. 930 w Yaudricourt
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UWAGA/ EKSPRESOWA LINIA WAKACYJNA 
PARYŻ -  WROCŁAW -  KRAKÓW

-  STALOWA WOLA
< >

i m e R c a n s
INTERNATIONAL FRAN CE

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

DO 38 MIAST W POLSCE
BIAŁYSTOK
BYDGOSZCZ
CZĘSTOCHOWA
GDAŃSK
GLIWICE
GRUDZIĄDZ
JAROSŁAW

JĘDRZEJÓW ŁÓDŹ
KATOWICE LUBLIN
KIELCE MIELEC
KOLBUSZOWA OPOLE
KRAKÓW POZNAŃ
ŁAŃCUT 
LEGNICA

SANDOMIERZ 
STALOWA WOLA 
TARNOBRZEG 
WARSZAWA 
WROCŁAW... 

PRZEMYŚL ZIELONA GÓRA... 
RZESZÓW

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

IN T E R C A R S  IN T E R N A T IO N A L  
139-b is, R U E  D E  Y A U G IR A R D , 75 0 1 5  P A R IS , 

M° F A L G U IE R E  - L 12

Tel: 01 42 19 99 35 lub 01 42 19 99 36
INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEX!ON"

KURSY I. FRANCUSKIEGO  
5, rue Sthrau, 75013 Paris 

ZAPISY przez CAŁY ROK - TEL./FAX 01 44 24 05 66

LEKCJE:
* N A U C Z Y C IE L K A  udziela indyw idualnych lekcji 

F R A N C U SK IE G O  - T. 01 46 47 61 49.

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA
Z  P A R Y Ż A  - L E N S  (B IL L Y )

do

vmo£s

POLSKA
L IL L E

BIAŁYSTOK * ŁÓDŹ® SŁUPSK
ELBLĄG * LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK * TARNÓW 3
GDYNIA OPOLE ® TCZEW *
GLIWICE ® PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA®
JAROSŁAW * POZNAŃ 0 WROCŁAW ®
KALISZ PRZEMYŚL* ZAMBRÓW *
KATOWICE® PRZEWORSK * ZAMOŚĆ
KONIN 0 PUŁAWY ZIELONA GÓRA °
KOSZALIN RADOM
KRAKÓW e RZESZÓW 9 * Połączenia z Warszaw 

Krakowa i Gdańska
©  - WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA &  UKRAINA
Z  P A R Y Ż A  - L IL L E  

do
L 'V IV - R IV N E  - G Y T O M Y R  - K Y IV  

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)

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

LILLE 59800
Tel. 03 28 36 53 53 

7, place Saint HubertV*Fax 03 28 36 53 54 

Site internet: www.voyages-baudart.fr

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

147, Av. de la Republique 
Fax: 03 2 1 4 9 6 8 4 0

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

Katowice

A g e n c j e :
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

( a g e n c e

D ijo n

N a n c y

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

CENY PREFERENCYJNE DLA GRUP

FRANCE AUTOS INVEST
* SPRZEDAŻ SAMOCHODOW OKAZYJNYCH Z GWARANCJĄ 
DO 12 MIESIĘCY, RÓWNIEŻNAEKSPORTZODZYSKIEM T.V.A. 
T E L . 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.

POSZUKUJĘ PRACOWNIKÓW:
* Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane poszukuje pracowników  

we wszystkich zawodach. Tel. 01 43 01 14 10 (po 19“ ).

PODRÓŻE PO  POLSKI:
* E X PR ESS-BU S - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z 
FRANCJI, BELGII, LUKSEMBURGA DO POLSKI CENTRALNEJ 
I POŁUDNIOWEJ - TEL. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZA BELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. T. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.

NUMER ZŁOŻONY PO DRUKU: I MARCA 2 0 0 0

*  / ACKY *
POŚREDNICTWO W PRZEWOZIE OSÓB, TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

NA TERENIE CAŁEJ POLSK I I FRA N CJI

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

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr Prawa Międzynarodowego, Ekspert 
Sądowy- Tłumacz Przysięgły - 105-bis, bd de Grenelle, 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.

22 12 marca 2000

http://www.voyages-baudart.fr


Nr 11 G ŁO S K ATOLICKI

W L B S m  SPE C JA L N A
TEL: 01 40 20 00 80-

Is  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 OTRZYMA ROCZNY BILET 

BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

FREYMINC 
22 MIAST W POI .SCH

Białystok, Jędrzejów, 
Bydgoszcz, Katowice, 
Częstochowa, Kielce,
Gdańsk,
Gdynia,
Gliwice,

Kraków,
Opatów,
Opole,

Poznań,
Rzeszów,
Sandomierz,
Sopot,
Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg,

Tarnów,
Toruń,
Warszawa,
Wrocław.

.
1 -i k ra jó w

*'7-11 dniowe

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

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

■ ■  RESTAURAC/A POLSKA
H ag. Serdecznie zapraszamy

do klimatyzowanej. XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła - 

263 bis, rue St Honore w Paryżu 
(t. 01 42 60 43 33) m ’ Concorde, M adelaine  

H H f  - na dania znakomitej staropolskiej kuchni.
Zapewniamy szybką obsługę i milą 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 „N A Z A R E T H "
STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO

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

kursy intensywne, popoludiowne 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 1 INFORMACJE: 0143 05 83 15; 01 43 03 38 33; 01 64 21 39 54.

Copernic
VARSOVIE - KIEV

COPERNIC
116, Bid Vivier Merle 
69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 56

PARIS - LYON
COPERNIC
6, rue des Im m eubles Industriels 
75011 Paris (M° Nation) 
tel. 01 40 09 03 43

N O W O S C  ! ! !
SP R Z E D A Ż : G R A N D E S M A R Q U E S  

TV, H IF I i art. gosp od arstw a d om ow ego  
-5, -10, -15, -20%  w  porów naniu z cenam i w sklepach

R E G U L A R N E  - L IC E N C JO N O W A N E  L IN IE  
W YJAZDY KAŻDEGO DNIA - OPRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW  
K O M F O R T O W Y M  A U T O K A R E M  Z P IL O T E M

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

POLSKA: Poznań, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław,
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, 
Rzeszów, Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., 
Radom, Puławy, Lublin, Zamość, Szczecin, 
Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk

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

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

G A B I N E T  DENTYSTYCZNY
Chirurg dentysta (mówiący po polsku) -  tel. 01 46 47 47 00 (Paris XVI)

SPECJALISTA -  GINEKOLOG -  POŁOŻNIK
J. T om ikow ski (m ów iący po polsku)

1, rue D uvergier, 75019 Paris, M° C rim ee 
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, villa 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.
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tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31
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KUPON PRENUMERATY
□  PIERW SZA PRENUMERATA /ABONNEM ENT/ 

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

CU Odnowienie abonamentu (renouvellement)

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

Nazwisko:.......................
Im ię:................................
Adres:..............................

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

Tel..

12 m arca 2000 23

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


GALERIA G. K.

“Śniadanie” (1997) akwarela na płótnie (w kólekcjiprywatnej w USA)

ROMAN FRANEK KUC

malarz, rzeźbiarz, snycerz. Ur. 2.03-1949 r. w Suszu (Polska).
Ukończył szkolę artystyczną im. Kenara w Zakopanym. 15 lat pracował 
w Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie (Zamek. Królewski, Łazienki, 
Wilanów).
Od 12 lat na Zachodzie.
Dom artysty: żona - malarka, podpisuje swoje kwiaty panieńskim nazwiskiem 
Urszula Przybyło; syn - Maciej, poznaje arkana malarstwa, maluje architekturę 
wielkich miast, np. Paryża.
“Od 6 miesięcy prowadzę galerię własnego malarstwa - “Mały Paryż” (tak o Lipsku 

pisał Gethe) w Lipsku. Zamierzam otworzyć drugą, tym razem w Paryżu w 
okolicach Montmartru. ”

Dokończenie wewnątrz numeru

r r r  \ i


