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LITURGIA SŁOWA

Z E S Ł A N I ! ^

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1-11 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł 
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały 
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły 
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcy
mi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Prze
bywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszyst
kich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy sły
szał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, któ
rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc 
każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezo
potamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii 
oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą 
blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz pro- 
zelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich gło
szących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b-7.12-13 

Czytanie z Pierwszego listu 
świętego Pawła Apostoła 

do Koryntian 
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: „Panem jest 
Jezus”. Różne są dary laski, lecz ten 
sam Duch; różne też są rodzaje po
sługiwania, ale jeden Pan; różne są 
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich. 
Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra. Podobnie jak jed
no jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, 
mimo iż są liczne, stanowią jedno cia
ło, tak też jest i z Chrystusem. Wszy
scyśmy bowiem w jednym Duchu zo
stali ochrzczeni, aby stanowić jedno 
ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy 
też zostali napojeni jednym Duchem.

EWANGELIA
J 20,19-23 

Słowa Ewangelii 
według świętego Jana 

Wieczorem w dniu zmartwych
wstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami. Przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: „Pokój wam!” A to powie
dziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie uj
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. 
Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: „Weźmijcie Ducha 
Świętego. Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a któ
rym zatrzymacie, są im zatrzyma
ne”.

■

nW  dzisiejszą Uroczy
stość Źesłania Du
cha Świętego, kiedy w tylu 

diecezjach we Francji w czasie wielkich 
celebracji udzielany jest sakrament bierz
mowania może dobrze będzie zatrzymać 
się chwilę nad tym, co w Kościele nazy
wa się owocami Ducha Świętego. Tak 
przyzwyczailiśmy się mówić o darach 
Ducha Świętego, że owoce tego samego 
Ducha poszły w zapomnienie.
Katechizm Kościoła Katolickiego (1832) 
nazywa je doskonałościami, które kształ
tuje w nas Duch Święty jako pierwociny 
wiecznej chwały i za świętym Pawłem 
wymienia ich dwanaście: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wytrwałość, wierność, skromność, opano
wanie, wstrzemięźliwość i czystość (Gal 
5,22-23).

P an Jezus wiele razy wskazywał 
uczniom na konieczność przyniesie
nia owocu. Mówił: „Ojciec mój przez to 

dozna chwały, że owoc obfity przyniesie
cie”, „Nie wyście mnie wybrali, aleja was 
wybrałem, abyście szli i owoc przynosili 
i by owoc wasz trwał”. W świetle Ewan
gelii widać wyraźnie, że chrześcijaństwo 
polega na unikaniu grzechów. Nie wystar
czy jednak mieć czyste ręce, żeby pójść 
do nieba, trzeba przynieść jesdzcze owoc. 
Kiedy się czyta Pawiową listę dwunastu 
owoców Ducha Świętego, to chciałoby się 
wybrać przynajmniej kilka z nich, które

ŚWIĘTEGO

w jakiś sposób pasowałyby do naszego ży
cia. Tylko czy Duch Święty zstępuje do 
duszy człowieka „w kawałkach”, czy nie 
zstępuje cały i czy nie bierze w posiada
nie całego człowieka? Czy można być np. 
uprzejmym i dobrym i jednocześnie nie
cierpliwym i nieopanowanym?

Na szczęście święty Paweł nie mówi, 
że to mają być nasze owoce, ale owo
ce Ducha Świętego w nas. To Duch Świę

ty pracuje w nas, i to jego praca - bardziej 
niż nasza - przynosi owoce. To właśnie 
dlatego święci nigdy nie przypisywali so
bie zasług, a widząc niekiedy wielkie dzie
ła jakie dokonywały się w ich życiu - z 
tym większym przekonaniem uwielbiali 
Pana Boga. Ta świadomość swojej mało
ści i nieprzypisy wanie sobie niczego, jest 
jednym z bardziej czytelnych kryteriów,

że Duch Święty prowa- 
fe dzi człowieka i broni go 
il przed zniechęceniem z p |  jednej strony i pychą z 
H drugiej. Innym ważnym 

J  kryterium działania Du
cha Świętego w człowie
ku jest żywe pragnienie 
życia według Bożych 
przykazań i jakby ła
twość w wybieraniu 
tego, co podoba się Panu 
Bogu. To, do czego inni 
muszą się regularnie 

wysilać i duchowo „naprężać”, jemu przy
chodzi jakby naturalnie.

To dlatego właśnie jednym z podsta
wowych odkryć człowieka wierzące
go, idącego we właściwym kierunku dro

gą wiary, jest odkrycie, że świętość i do
skonałość nie polega na wypracowaniu w 
sobie, metodą upartego, naturalnego wy
siłku, cnót chrześcijańskich, ale prawdzi
wa świętość i doskonałość zaczyna się od 
całkowitego zwątpienia w swoje siły i po
wierzenia się Duchowi Świętemu. Taki 
człowiek przynosi owoce Ducha Święte
go samym trwaniem w winnym krzewie, 
jakim jest Chrystus i na taki owoc czeka 
Gospodarz winnicy.

K s . B o g d a n  B r z y ś
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PARYŻ WARSZAWIE 
WSKAZUJE DROGĘ?

Stołeczne merostwo jest łakomym ką
skiem -jest nie tylko bogate, ale i wyso

ko notowane w hierarchii francuskiej wła
dzy. Bądź co bądź, to właśnie z paryskiego 
ratusza, po kilkunastoletnim pobycie w tych 
imponujących wnętrzach, odbił się jak z 
trampoliny Jacąues Chirac, aby przenieść 
się tylko trochę dalej, ale i znacznie wyżej 
- do Pałacu Elizejskiego. Nie ma się zatem 
czemu dziwić, że być merem Paryża to wiel
ka sprawa i że socjaliści od dawna ostrzą 
sobie zęby na to stanowisko - tradycyjnie 
zajmowane przez przedstawiciela centropra
wicowej neogaullistowskiej RPR. Po Chi
racu, gdy ten został prezydentem V-tej re
publiki, merem wybrano jednego z jego za
ufanych ludzi Jeana Tiberiego. Wszystko 
szło pięknie i gładko aż do momentu gdy 
jedna po drugiej zaczynały pękać bomby 
ze skandalami - mówiono o defraudacjach, 
o nadużyciach i innych aferach, w które 
zamieszana była nawet żona mera - Xavier. 
Toteż nie ma się specjalnie co dziwić, że 
RPR nie chciała wysunąć Tiberiego na swo
jego kandydata w nadchodzących wybo
rach, które mają się odbyć na wiosnę przy
szłego roku. Utrata merostwa na rzecz lewi
cy byłaby kolejnym bolesnym ciosem po 
utracie większości w Zgromadzeniu Naro
dowym. Tiberi jednak bronił się i odgryzał, 
skupił wokół siebie grupę zaufanych, któ
rzy gotowi byli dać się za niego pokroić na 
kawałki. Rozpoczęła się batalia o stołeczne 
merostwo. I co ciekawe, na pierwszym eta
pie wcale nie między lewicą a prawicą - lecz 
w obrębie tej ostatniej. RPR przeżyła trzę
sienie ziemi - zmieniano ludzi z kierownic
twa partii, starano się nadać jej nowe obli
cze, które byłoby bardziej atrakcyjne dla 
wyborcy. Bo co to za partia, która tonie w 
sosiku samozadowolenia, ale nie ma wybor
ców, którzy by na nią głosowali. W tym cza
sie lewica tryumfowała. Przynajmniej w 
sondażach, które jednoznacznie wskazywa
ły na jej kandydata jako na zdecydowane
go zwycięzcę. Paryżanie nie chcieli Tibe
riego na mera - chcieli zmiany, a skoro neo- 
gaullistów na nią stać nie było - to zwrócili 
się ku innej stronie sceny politycznej. Tym 
bardziej, że pojawił się na niej jeden z bar
dziej popularnych - zasłużenie czy nie to 
inna sprawa - polityków socjalistycznych, 
były minister kultury i jeden z najbardziej 
zaufanych Mitterranda - Jack Lang.

Ciąg dalszy na str. 14

Z E S Ł A N I E  
| D U C H A  
Ś W I Ę T E G O

O  uch Święty jako trzecia Osoba Trój
cy jest nazywany często Pocieszy

cielem zgodnie z obietnicą i zapowiedzią 
Chrystusa. Często jednak określany bywa 
mianem Miłości i Daru. Jemu również 
przypisuje się dzieła miłości i łaski. Duch 
Święty, według zapisu Pisma Świętego, 
objawia się w czterech zewnętrznych zna
kach: pod postacią gołębicy w czasie 
chrztu Chrystusa (Mt3,16); jako obłok na 
Górze Przemienienia (Mt 17, 5); w zja
wisku tchnienia, gdy Jezus udzielił wła
dzy swoim Apostołom, co do odpuszcza
nia grzechów (J 20, 22) oraz w postaci 
ognistych języków w Dniu Zielonych 
Świąt (Dz Ap 2,3)/.

U roczystość Zesłania Ducha Świętego 
nawiązuje do ostatniego z wymienio

nych wydarzeń. Obraz zawarty w Dzie
jach Apostolskich wskazuje na prze
ogromną łaskę tego faktu.
Dar języków, którymi przemawiali Apo
stołowie stał się przyczyną zdziwienia za
równo ze strony najbliższych świadków, 
jak i tych, dla których misja Chrystusa i 
jego Apostołów nie była jeszcze czytel
nym znakiem. Opinie na temat tego wy
darzenia były jednak podzielone. Wśród 
atmosfery zdziwienia pojawiały się prze
różne skojarzenia - począwszy od osobi
stych pytań, aż do niezbyt przychylnych 
przypuszczeń jakoby Apostołowie upili 
się młodym winem. Od zachwytu, aż do 
drwin włącznie - w takiej atmosferze trwa
li niedowierzający, szukając odpowiedzi 
na osobiste pytania.
■ ezus zapowiedział uczniom zesłanie 
*  „innego Parakleta” (Rzecznika) przed 
swoją Paschą. Duch Święty działający od 
początku stworzenia, nauczający przez 
proroków ma być obecny z uczniami i w 
samych uczniach, aby pouczać ich o 
wszystkim i prowadzić do poznania całej 
prawdy.

D la wszystkich wierzących Uroczy
stość Zesłania Ducha Świętego jest 

pamiątką dnia umocnienia Apostołów i ca
łego Kościoła. Fakt ten był znamiennym 
znakiem, od którego rozpoczyna się gło
szenie Ewangelii w mocy Ducha Święte
go. Tak spełniła się obietnica Chrystusa, 
który zapowiedział przyjście Ducha Świę
tego.

Ks. T a d e u s z  D o m ż a ł

KSIĘDZA INFUŁATA
WITOLDA

KIEDROWSKIEGO

KOLEBKA ŻYCIA
R o z m o w a  z  J u b il a t e m  

Ks. I n f . W it o l d e m  K ie d r o w s k im

Ks. Tadeusz Domżał: Księże Infułacie, 
wielu ludzi kojarzy osobę Księdza jako  
kapłana z obozów. Jakie wydarzenia 
utkwiły księdzu w pamięci z dzieciństwa? 
Ks. Infułat Witold Kiedrowski: To były 
spotkania z moim ojcem i moją matką, 
którzy byli wspaniali. O tym mówiłem już 
w jednym z moich opracowań. Do tego 
dodałbym jeszcze jedno wspomnienie, 
które kojarzy mi się z dzieciństwem i zo
stało w pamięci. Nasze pole graniczyło z 
rzeką Osą. Chodziłem tam często, bo były 
w niej wspaniałe ryby. Jako mały chłopak 
znalazłem swój sposób łowienia. Mogłem 
mieć 10 lub 12 lat. Przynosiłem wtedy 
klenie z tej rzeki. Mój brat grał na skrzyp
cach. Kiedyś, kiedy się tak głowiłem, w 
jaki sposób te klenie łowić - pomysł na
sunął się sam. W czasie gry na skrzyp
cach bratu pękła struna. Zdjął ją ze skrzy
piec i wyrzucił. Ja ją podniosłem. Wtedy 
narodził się pomysł, aby ryby łapać na... 
lasso. Z tej struny zrobiłem sobie taką 
pętlę, która w wodzie była prawie niewi
doczna, przywiązałem ją mocno do kija, 
który wyglądał jak korzeń. I... zacząłem 
przynosić do domu ryby. Ojciec zapytał: 
, Jak  ty to robisz?" Któregoś dnia poszedł 
ze mną nad Osę. W rzece były odmęty. 
Ojciec przejął się tym bardzo i uważnie 
patrzył jak ja łowię. Tak się złożyło, że 
mama kupiła mu nową czapkę. Ojciec 
pierwszy raz poszedł w niej wówczas. 
Kiedy złowiłem już kilka ryb ojciec rzu
cił czapkę do rzeki. Pod tą czapką „zoba
czyłem” mojego ojca. To było wstrzasa- 
jace przeżycie. Potem wziął mnie za ręką 
i wróciliśmy do domu.

Ciąg dalszy na str. 9
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■ Posługa na rzecz ubogich, pomoc Ko
ścioła dla imigrantów, problemy ekolo
giczne oraz analiza sytuacji TV Niepoka
lanów były tematami 305. zebrania ple
narnego Konferencji Episkopatu Polski, 
która odbyła się 19 maja w Warszawie. 
Zebranie trwało zaledwie 3,5 godziny i 
było częścią obchodów Wielkiego Jubile
uszu Roku 2000 w metropolii warszaw
skiej.
■ Prymas Polski rozstrzygnął 22 maja kon
kurs na projekt architektoniczny świątyni 
Opatrzności Bożej. Ze 101 propozycji 
zgłoszonych do konkursu wybrał do re
alizacji projekt architektów z warszawskie
go Stowarzyszenia Architektów Polskich: 
Marka Budzyńskiego, Tomasza Bartusia, 
Piotra Boręckiego, Wojciecha Kłosia i 
innych. Bryła wybranego projektu przy
pomina kryształy, w zamyśle architektów 
ta monumentalna budowla będzie mieć 
również charakter romantyczny, stwarza
jąc klimat sacrum.
■ Prymas Polski wyznał winy w imieniu 
Kościoła w Polsce. Kard. Glemp przeprosił 
Boga m.in. za akty kolaboracji niektórych 
księży w okresie w PRL, za życie duchow
nych ponad stan i uleganie nałogom oraz 
tolerowanie przejawów antysemityzmu.
■ Zakończył się trwający na Jasnej Górze 
w dniach 19-21 maja Krajowy Kongres 
Powołań pod hasłem “Powołani w trzecie 
tysiąclecie”. Przez kolejne dni spotykali 
się odpowiedzialni za duszpasterstwo po
wołań w diecezjach i instytutach życia kon
sekrowanego, młodzi stojący przed wy
borem swego powołania i rodziny osób 
konsekrowanych.
■ Problem ubóstwa, bezrobocia i zasięgu 
tych zjawisk w Polsce był głównym te
matem drugiego dnia VII Tygodnia Spo
łecznego, 19 maja w Warszawie. Refera
ty na te tematy wygłosili prof. Aniela 
Dylus i prof. Mieczysław Kabaj, a dr 
Andrzej Ziółkowski odczytał tekst min. 
Jerzego Kropiwnickiego.
■ Klub Książki Katolickiej powstał w Po
znaniu ponad rok temu. Celem klubu jest 
dotarcie do czytelników zainteresowanych 
wydawnictwami o chrakterze religijnym. 
Klub Książki Katolickiej Sp.z o.o., 60- 
132 Poznań, ul. Gorczyńska 21, tel/fax 
(061) 865 29 95, e-mail: kkk@gazeta-han- 
dlowa.com.pl
■ W Niepokalanowie rozpoczął się 22 maja 
XV. Międzynarodowy Katolicki Festiwal 
Filmów i Multimediów. Ze 130 filmów 
nadesłanych z 12 krajów nominowano do 
konkursu 49 obrazów o łącznej długości 
ponad 26 godzin.

KSIĄDZ INF. KIEOROW

W e Wspólnocie Sióstr Nazaretanek z 
Vaugirard, w Paryżu, na przestrzeni 
50 lat, było nas dziesięć kolejnych prze

łożonych, a ON, nasz KAPELAN, jeden 
i ciągle ten sam! Przetrwał wszystkich i 
wszystko, zawsze uśmiechnięty i gotowy 
służyć nam... według naszych życzeń. 
Prawdziwy fenomen kapelana, wzór ka
płana; przykład i zachęta do tego, jak żyć 
na co dzień dla Boga i dla ludzi.

W szystko zaczęło się 8 września 1949 
roku, kiedy to Ksiądz Witold Kie- 

drowski został oficjalnie mianowany na
szym kapelanem. Od roku był nam już 
znany jako jeden z poobozowych księży, 
których losy rzuciły na teren Paryża, a 
przez pewien czas jako nasz spowiednik.
Od początku zastanawiał nas swoją posta
wą. Wiedziałyśmy, że ma za sobą tortury 
Gestapo, lata obozów i wszelkiego rodza
ju wojenne przeżycia, a mimo to jest za
wsze promienny, zadowolony, nigdy nie 
mówiący źle, o tych którzy zadawali mu 
cierpienie, pełen optymizmu.

Wiadomo było także, jak bardzo nadszarp
nięte było jego zdrowie, ale przy żadnej 
okazji nie słyszało się od niego narzeka
nia na przeszłość, ani ubolewania nad ak
tualnymi dolegliwościami.
Na widok człowieka o niecodziennej hi
storii wojennej i o raczej niezwykłym sto
sunku do, często niełatwej, rzeczywisto
ści emigracyjnej, nasuwało się nam pyta
nie o źródło takiej postawy. Odpowiedź 
była jedna i niedwuznaczna - Ks. Kie- 
drowski był i jest przykładem żywej, nie
zachwianej wiary w moc Chrystusowej ła
ski. To ona właśnie, Moc Boża, pozwoli
ła mu przetrwać próby i doświadczenia 
wojny, a obecnie jest siłą twórczą nieprze
rwanej aktywności i zapału. Wiek, zdaje 
się, nie odgrywać tu żadnej roli! Nasz 
Ksiądz Kapelan stale działa. W jednej z 
codziennych homilii w naszej kaplicy, 
parafrazując słowa maryjnej pieśni o ofia
rowywaniu Matce Chrystusa wszystkiego 
„nie z przymusu, lecz z ochoty”, zdradził

bezwiednie motywację swego działania. 
Do dziś uderza w naszym Księdzu Kape
lanie owa „ochota” - wielkie pragnienie - 
chwały Bożej, przybliżania ludziom praw
dy Ewangelii i niestrudzonego służenia 
sprawom Kościoła.
'j^^rugim  umiłowaniem Księdza Infu
ł a  łata, jest Polska. Nie potrzeba o tym 

dużo mówić i pisać. Każdy, kto miał 
okazję słyszeć w dniu 3 Maja czy 
podczas innego święta narodowego 
homilie Ks. Kiedrowskiego w pol
skim kościele, wie jakimi uczuciami 
dla kraju i narodu przepełnione jest 
serce tego wiernego syna Polski.
Na terenie Domu na Vaugirard uwy
datnia się jeszcze jedna, może naj
wspanialsza cecha dzisiejszego Jubi
lata, a mianowicie - uniwersalna mi
łość do drugiego człowieka. W na
szym, międzynarodowym Foyer dla 
studentek z całego świata, Ksiądz Ka
pelan czuje się jak u siebie. Ma ten 
sam uśmiech życzliwości dla katoli
czek z Francji, Meksyku czy Libanu, 
jak i dla przedstawicielek Bliskiego i 
Dalekiego Wschodu, przypatrujących 
się dopiero naszej wierze. Jest łubia

ny przez wszystkie studentki, a były już 
między nimi i takie, które z jego rąk przy
jęły chrzest, w naszej kaplicy.
^^5-lecie kapłaństwa Ks. Infułata - jego 

święto dziękczynienia - jest poniekąd 
naszym, rodzinnym świętem. Ks. Kape
lan mówiąc o nas, nazywa nas „moje sio
stry”. Dlatego to dziś „Jego siostry” włą
czają się całym sercem we wspólne TE 
DEUM za danie Kościołowi, Polsce i ich 
Domowi kapłana wielkiego formatu, 
świadka historii XX wieku, ofiary jego 
okrucieństwa, ale także radosnego zwia
stuna wielkiej nadziei, ufającego bezgra
nicznie Sercu Jezusa i Jego Matki.
Drogi Księże Kapelanie, dziękujemy Ci za 
50 lat Twojej służby dla Waugirard i mo
dlimy się, by Bóg wynagrodził Ci ją  sto
krotnie.

„ T w o j e  S io s t r y "  z e  Z g r o m a d z e n ia  
N a j ś w ię t s z e j  R o d z in y  z  N a z a r e t u
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania należy do 
grupy sakramentów wtajemnicze

nia chrześcijańskiego. Jego przyjęcie 
jest konieczne jako dopełnienie chrztu 
świętego. Przez niego ochrzczeni jesz
cze ściślej łączą się z Kościołem i otrzy
mują moc Ducha Świętego.

TEOLOGIA SAKRAMENTU 
ezus poczęty za sprawą Ducha Święte
go urzeczywistnia całe swoje życie i 

posłanie w jedności z Duchem Świętym. 
Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kie
dy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, 
że jest On Mesjaszem. Ta pełnia Ducha 
nie miała pozostać jedynie udziałem Me
sjasza, ale miała być dana całemu ludowi 
mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie 
obiecywał wylanie Ducha. Spełnił naj
pierw tę obietnicę w dniu Paschy, a na
stępnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Aposto
łowie napełnieni Duchem Świętym zaczy
nają głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 
11), a Piotr oznajmia, że to wylanie Du
cha jest znakiem czasów mesjańskich. Od 
tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę 
Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali 
neofitom daru Ducha Świętego, który uzu
pełniał łaskę chrztu.
Do gestu wkładania rąk dodawano na
maszczenie wonną oliwą, aby lepiej wy
razić dar Ducha Świętego. To namaszcze
nie wyjaśnia imię „chrześcijanin”, które 
znaczy „namaszczony” i bierze początek 
od imienia samego Chrystusa, „którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym” (Dz 10, 
38).W pierwszych wiekach bierzmowanie 
było łączone z chrztem w jeden obrzęd, 
tworząc razem z nim „podwójny sakra
ment”. Niemożliwość obecności biskupa 
przy wszystkich celebracjach chrzcielnych 
sprawiła, że samo dopełnienie chrztu 
przez bierzmowanie zarezerwowano dla 
biskupa wprowadzając rozdzielenie w cza
sie obu sakramentów. Wschód natomiast 
zachował ich jedność, tak że bierzmowa
nia udziela prezbiter, który chrzci.

CELEBRACJA BIERZMOWANIA

W  obrzędzie sakramentu bierzmowa
nia należy podkreślić znak, jakim jest 

namaszczenie. W symbolice biblijnej po
siada ono wielkie bogactwo znaczeniowe. 
Oliwa jest znakiem obfitości, radości, 
oczyszczenia, uzdrowienia, zdrowia i siły. 
Przez namaszczenie bierzmowany otrzy
muje „znamię”, pieczęć Ducha Świętego. 
Ważnym momentem, który poprzedza 
celebrację bierzmowania jest poświęcenie 
krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej 
diecezji biskup w Wielki Czwartek pod
czas Mszy krzyżma świętego.
Jeśli bierzmowanie nie jest celebrowane 
razem z chrztem, liturgia sakramentu roz
poczyna się od odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz wyznania wiary przez 
bierzmowanych. W ten sposób widać 
wyraźnie, że bierzmowanie jest dalszym 
ciągiem chrztu. Gdy chrzci się człowieka

dorosłego, przyjmuje on bierzmowanie 
zaraz po chrzcie, a następnie uczestniczy 
w Eucharystii.
W obrządku rzymskim biskup wyciąga 
ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, któ
ry od czasów apostolskich jest znakiem 
daru Ducha. Biskup modli się o Jego wy
lanie:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi 
swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwol
niłeś ich od grzechu, ześlij na nich Du
cha Świętego Pocieszyciela, daj im du
cha mądrości i rozumu, ducha rady i 
męstwa, ducha umiejętności i pobożno
ści, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Następuje istotny obrzęd sakramentu. W 
obrzędzie łacińskim „sakramentu bierz
mowania udziela się przez namaszczenie 
krzyżmem na czole, którego dokonuje się 
wraz z nałożeniem ręki i przez wypowie
dzenie słów: ,przyjm ij znamię daru Du
cha Świętego”.

SKUTKI BIERZMOWANIA

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być 
w stanie łaski. Należy przystąpić 
wcześniej do sakramentu pokuty^ aby 

oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świę
tego. Bardziej intensywna modlitwa po
winna przygotować na przyjęcie mocy i 
łaski Ducha Świętego w duchu uległości i 
dyspozycyjności.
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy 
chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać 
pomocy duchowej, wybierając sobie 
świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby 
był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by 
wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramen
tów.
W obrządku łacińskim zwyczajnym sza
farzem bierzmowania jest biskup. Na 
Wschodzie jest nim zazwyczaj kapłan, 
który chrzci, a następnie udziela bierzmo
wania podczas jednej celebracji.
Jak wynika z samej celebracji, skutkiem 
sakramentu bierzmowania jest wylanie 
Ducha Świętego i Jego darów: mądrości i 
rozumu, rady i męstwa, poznania i po
bożności i bojaźni Bożej. Tradycja łaciń
ska podaje „wiek rozeznania” jako odpo
wiedni czas do przyjęcia sakramentu bierz
mowania. W niebezpieczeństwie śmierci 
należy jednak bierzmować dzieci, nawet 
jeśli nie osiągnęły jeszcze „wieku roze
znania”.
Dlatego przygotowanie do bierzmowania 
powinno mieć na celu doprowadzenie 
chrześcijanina do głębszego zjednoczenia 
z Chrystusem, do większej zażyłości z Du
chem Świętym, Jego działaniem, darami 
i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć 
apostolską odpowiedzialność życia chrze
ścijańskiego.

Ks. T a d e u s z  D o m ż a ł

WATYKAN
■ Jan Paweł II uznał, że ochrona życia na 
każdym jego etapie jest myślą przewod
nią jego blisko 22-letniego pontyfikatu. 
Podczas nadzwyczajnej audiencji 19 maja 
w Sali Konsystorza dla członków korpu
su dyplomatycznego, akredytowanego 
przy Stolicy Apostolskiej, Papież podkre
ślił, że życie jest “darem, który trzeba 
przyjąć z miłością, szanować, pielęgno
wać i bronić, kiedy mu coś zagraża”.
■ Papież Jan Paweł II podczas uroczystej 
Mszy św. 21 maja dokonał kanonizacji 27 
nowych świętych z Meksyku, wśród nich 
25 męczenników, ofiar prześladowania 
chrześcijan na początku XX wieku. Do 
grona nowych świętych został zaliczony 
ksiądz Cristobal Magallanes (1869-1927) 
i 24 jego Towarzyszy, duchownych i 
świeckich, którzy w latach 1915-1934 
ponieśli śmierć męczeńską ze względu na 
swą wiarę oraz założyciele dwóch zgro
madzeń zakonnych: Jose Maria de Yermo 
y Parres i Maria de Jesus Sacramentado 
Venegas de la Torre.
■ Zgodnie z wolą Papieża od 12 sierpnia 
do 22 października br. w turyńskiej kate
drze św. Jana Chrzciciela wystawiony zo
stanie na widok publiczny słynny Całun 
Turyński. Pierwszeństwo w zwiedzaniu 
będzie miała młodzież, przebywająca we 
Włoszech w związku ze Światowym 
Dniem Młodzieży.

ZAGRANICA
■ Messori propaguje swoisty wioski ra
sizm -  tak o. Maciej Zięba skomentował 
19 maja artykuł “Po nim «ostrożny 
Włoch». Kościół będzie potrzebował nie
co spokoju”, który na łamach turyńskie- 
go dziennika “La Stampa” ogłosił Vitto- 
rio Messori. Znany włoski publicysta 
twierdzi, że pontyfikat Jana Pawła II wy
wołał w Kościele zamieszanie i dezorien
tację oraz że obecny Papież jest „bardziej 
prorokiem niż administratorem”. Zdaniem 
Messoriego Kościołowi potrzeba spoko
ju, który może zapewnić tylko papież- 
Włoch.
■ Świętego Iwona (Saint Yves), patrona 
adwokatów, uczcili mieszkańcy Bretanii 
uczestniczący 21 maja w tradycyjnym 
odpuście w Treguier. „Nie ma świętego 
równego Iwonowi” -  mówi się w tym 
najbardziej katolickim regionie Francji. 
Jego popularności dorównuje tam tylko 
św. Anna, matka Maryi.
■ 01iviero Toscani, znany i kontrower
syjny fotograf włoski opublikował w Pa
ryżu zbiór 80 modlitw, które ilustruje wy
konanymi przez siebie zdjęciami. Auto
rami modlitw są młodzi ludzie w wieku 
poniżej 25 lat.
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□  Kryzys w koalicji rządzącej trwa. Unia 
Wolności, po ustanowieniu zarządu komi
sarycznego w warszawskiej Gminie Cen
trum, zażądała ustąpienia J. Buzka i za
groziła wyjściem swoich ministrów z rzą
du. Na spotkaniu Krzaklewski-Balcero- 
wicz, AWS wysunęła nowego kandydata 
na premiera - jest nim B. Grabowski, 41- 
letni ekonomista z uniwersytetu w Łodzi, 
członek Rady Polityki Pieniężnej, współ
autor programu gospodarczego AWS na 
wybory w 1997 roku. Po burzliwym po
siedzeniu szefostwa UW zadecydowano, 
że ministrowie Unii złożą swoje dymisje 
na ręce premiera Buzka. Uzgodniono jed
nocześnie, że zarząd tej partii podejmie 
rozmowy w sprawie utworzenia nowego 
gabinetu koalicyjnego.
□  Marszałek Sejmu M. Płażyński zorga
nizował spotkanie z L. Wałęsą. Na roz
mowy nie przybył szef UW L. Balcero
wicz, który oświadczył, że nie uważa 
Wałęsy za „specjalistę od porządkowania 
sceny politycznej”. Wałęsa przekonuje do 
wznowienia koalicji. Tymczasem zdaniem 
niektórych komentatorów, nowy rząd ko
alicyjny powstanie przy uwzględnieniu żą
dań Unii Wolności i dalszego wzmocnie
nia tej partii. Ciekawy aspekt upadku rzą
du to także możliwość dalszego oddale
nia sprawy lustracji.
D W związku z opuszczeniem rządu, mi
nister spraw zagranicznych B. Geremek 
odwołał wizyty w Wietnamie i Australii.
□  W Izraelu przebywał prezydent Kwa
śniewski. Złożył on deklarację, o goto
wości spełnienia przez Polskę wszelkich 
roszczeń dotyczących pożydowskiego 
mienia.
□  Do przyspieszenia wyborów parlamen
tarnych wezwała Unia Pracy. Nic w tym 
dziwnego, jako że Unia nie ma posłów w 
parlamencie, a ostatnie sondaże dają jej 
około 5%, czyli szanse na przekroczenie 
progu wyborczego. Za przyspieszonymi 
wyborami jest też PSL, którego notowa
nia także wzrosły.
□  Rozmowy Polski z Unią Europejską 
wchodzą w najtrudniejszy obszar negocja
cyjny. Strony podjęły tematy prawa do 
pracy Polaków w krajach UE, kontroli 
granicznej i wysokości wpłat do wspól
nego budżetu Brukseli. Unia wezwała do 
uszczelnienia polskiej granicy wschodniej, 
co łączy się z natychmiastowym wprowa
dzeniem wiz dla wschodnich sąsiadów i 
zarazem wymiernymi stratami finansowy
mi dla kraju.
□  Wizytę w Polsce złożył premier Irlan
dii B. Ahern. W delegacji irlandzkiej zna
lazła się bardzo duża liczba tamtejszych 
biznesmenów. Największy dziennik Du
blina napisał, że „Polska to idealny kraj 
do inwestycji”. Irlandczycy zainwestowali

dotąd w kraju nad Wisłą około miliarda 
dolarów.
□  Preżydent Ukrainy L. Kuczma przeby
wał w przygranicznym Brześciu, gdzie 
wraz z Kwaśniewskim brał udział w pol
sko - ukraińskim forum gospodarczym.
□  Minister obrony narodowej J. Onysz
kiewicz oświadczył, że do 2005 r. liczeb
ność polskiej armii ulegnie kolejnej re
dukcji i będzie wynosiła 150 tys. żołnie
rzy.
□  Kolejne osoby odpowiedzialne za nisz
czenie akt PRL unikną odpowiedzialno
ści. Sąd w Poznaniu umorzył sprawę „to
warzyszy”, którzy niszczyli akta PZPR, 
uznając przedawnienie tego czynu.
□  Wszystkie sondaże ośrodków badania 
opinii publicznej przewidują ponad 40% 
poparcie wyborców dla SLD.
□  Marszałek Sejmu M. Płażyński stanął 
na czele polskiej delegacji, która udała się 
do Norwegii na uroczystości 60-lecia bi
twy o Narwik. W obchodach brały także 
udział delegacje gospodarzy - Francji i 
Wielkiej Brytanii. W miejscu lądowania 
polskich oddziałów w Forneset odsłonię
to Pomnik Wdzięczności dla Polaków z 
Samodzielnej Brygady Strzelców Podha
lańskich.
□  Polska przekazała Litwie sprzęt woj
skowy o wartości 1 min $, który ma po
służyć wyposażeniu litewskich żołnierzy 
wchodzących w skład mieszanego bata
lionu sił pokojowych - Litpolbat.
□  Dziennik „Życie” przegrał proces z 
Kwaśniewskim. Sąd uznał, że gazeta su
gerowała nieprawdziwe kontakty obecne
go prezydenta z rosyjskim szpiegiem Ał- 
ganowem. Kwestia wspólnego pobytu w 
domu wczasowym nie została wyjaśnio
na, a świadkowie obydwu stron mówią 
przeciwstawne rzeczy.
□  Jedna osoba zginęła w napadzie na pol
skich turystów w RPA, którzy zostali za
atakowani przez grupę sprzedawców fi
gurek glinianych, gdy odmówili nabycia 
pamiątek. MSZ oświadczyło, że RPA nie 
jest krajem szczególnie niebezpiecznym 
dla turystów.
□  Listę dłużników podatkowych wobec 
budżetu państwa otwierają takie firmy jak 
łódzki „Polmos”, grudziądzki „Stomil”, 
„Dwikozy” i „Daewoo Motor Polska”.
□  Polacy uważają, że wśród 9 krajów ich 
regionu najlepiej żyje się w Niemczech 
(94%), najgorzej zaś w Rumunii (89%). 
Poziom życia w Polsce samokrytycznie 
oceniono na 5 miejsce, za Niemcami, 
Austrią, Czechami i Węgrami.
□  Po ponad 100 latach odnalazł się znany 
jedynie z czarno-białej litografii obraz 
Brandta „Pochód Lisowszczyków”. Ob
raz, którego losy po wystawie w Berlinie 
w XIX w. nie są znane, został przekazany 
na aukcję do Warszawy.
□  Nie pomogły przelotne burze i desz
cze. 90% terytorium Polski jest objęte za
grożeniem pożarowym. Anomalie pogo
dowe spowodowały, że wiosna zamieniła 
się w lato, czego np. we Francji można 
pozazdrościć.

KONS£KW £NC/£ 
BEZALTERNATYWNOSCI

W rizyta A. Kwaśniewskiego we Fran
cji zakończyła się fiaskiem, a nawet 

porażką. Prezydent nie uzyskał od strony 
francuskiej żadnego konkretnego termi
nu przyjęcia Polski do UE, który Francja 
by popierała. Prezydent Chirac zapewnił 
tylko prezydenta Kwaśniewskiego, że ter
min „roku 2003 jest realny”, a i to... „pod 
warunkiem”. Ten warunek to, to że „Fran
cja i UE zrobią wszystko, co możliwe w 
tym kierunku”. Przekładając tę zgrabną 
formułę dyplomatyczną na język konkre
tu oznacza to, że nic nie jest pewne, a już 
rok 2003 najmniej. Cztery lata temu, pod
czas swej wizyty w Warszawie, prezydent 
Chirac mówił o roku 2000 jako „real
nym”, i to wówczas - bez warunku... Gor
szym prognostykiem jest to, że w tym ty
godniu, w którym Kwaśniewski bawił w 
Paryżu, rząd francuski opublikował do
kument pt. „Plan przywództwa francuskie
go w UE” (które to przywództwo zaczy
na się już w lipcu). Wśród priorytetów 
tego przywództwa w ogóle nie ma „roz
szerzania UE”, mówi się natomiast w spo
sób bardzo niejasny o jakimś „mechani
zmie gruntującym lepsze stosunki z kra
jami kandydackimi”... Tymczasem w pra
sie francuskiej mogliśmy przeczytać, że 
„Francja, Austria i Hiszpania należą do 
najtwardszych przeciwników szybkiego 
rozszerzania UE”... Sapienti sat.
Trudno oczywiście obwiniać samego 
A. Kwaśniewskiego o dyplomatyczną po
rażkę. Jest to raczej porażka polskiej „eu- 
roentuzjastycznej” polityki zagranicznej - 
bezalternatywnej - prowadzonej już od 
rządów Tadeusza Mazowieckiego. Polity
ka ta polegała na pospiesznym, często 
mało przemyślanym spełnianiu kolejnych 
tzw. warunków dostosowawczych do UE, 
bez żadnej poważnej gwarancji - prócz 
politycznych werbalizmów - konkretne
go terminu.

W iększość polityków zachodnich chęt
nie dziś mówi, że Polska „na pew

no” przyjęta zostanie do UE po roku 
2005”, czyli po wewnętrznej reformie sa
mej UE. Jakkolwiek sama ta „reforma” 
charakteryzowana jest ciągle bardzo mgli
sto - z dyskursu politycznego wokół tej 
„reformy” da się wydedukować, że mia
łaby ona polegać w sferze gospodarczej 
na większej liberalizacji gospodarki (ame
rykańska gospodarka coraz bardziej dy
stansuje unijną), zaś w sferze politycznej 
- na zastąpieniu obowiązującej dziś w UE 
zasady jednomyślności w najważniejszych 
sprawach - zasadą większości głosów jej 
członków. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że o ile „jednomyślność” członków UE 
jest dziś pewną gwarancją suwerenności 
poszczególnych krajów - o tyle przyjęcie 
zasady „większości” może uszczuplać su
werenność państw, które znajdują się w 
„mniejszości”. Tym bardziej, że ani obec
ny, ani przyszły status UE nie przewiduje 
wystąpienia z tej struktury... Rodzą się
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nawet w związku z tym polityczne speku
lacje, że budowa własnych sił zbrojnych 
przez UE byłaby próbą stworzenia „sił 
dyscyplinujących” ewentualnych krnąbr
nych członków. Ale zostawmy te speku
lacje.

polskiego punktu widzenia patrząc, 
^■fistotne jest to, że po upadku komuni
zmu w Rosji i po zjednoczeniu Niemiec 
polityka europejska wraca w przedwojen
ne koleiny. Unia Europejska staje się in
strumentem polityki Niemiec w Europie 
(właśnie Niemcy są najgorętszym orędow
nikiem rozszerzenia Unii). Sceptycyzm 
Francji wobec rozszerzania UE może 
wynikać właśnie z konstatowania tego fak
tu i poszukiwania nowej formuły politycz
nej w nowych warunkach. Gdyby UE rze
czywiście miała stawać się instrumentem 
niemieckiej polityki europejskiej, to Fran
cja musiałaby szukać przeciwwagi w kra
jach będących poza strukturą UE... lub w 
krajach, dążących do takiej zmiany tej 
struktury, by nadal pozostała ona bezpiecz
na dla Francji.
I rzeczywiście... wprawdzie strona fran
cuska nie przedstawia stronie polskiej żad
nego konkretnego terminu przyjęcia, który 
forsowałaby na forum UE - to jednak pre
zydent Chirac nie wypuścił prezydenta 
Kwaśniewskiego z pustymi rękami. Pre
zydent Chirac złożył A. Kwaśniewskie
mu zaskakującą propozycję: „Francja za
biegać będzie o aktywne uczestnictwo 
Polski w reformie Unii Europejskiej”. 
Zadziwiające jest to, że kraj, który nie jest 
jeszcze członkiem UE miałby „uczestni
czyć w reformie UE”. I znów przekłada
jąc język dyplomacji na konkret: czy wła
śnie nie znaczy to, że Francja spodziewa 
się włączyć Polskę w europejskie lobby 
profrancuskie, mając w perspektywie co
raz większe rozchodzenie się niemieckiej 
i francuskiej polityki europejskiej? W każ
dym bądź razie zza dotychczasowych wer- 
balizmów i sloganów, zza entuzjazmu, 
ustępującego coraz bardziej miejsca po
wściągliwości i ostrożności - wyłaniają się 
nowe, inne horyzonty polityczne. Szkoda 
jedynie, że nasza dotychczasowa polityka 
zagraniczna była tak bezkrytycznie ufna, 
i tak bezalternatywna. Już dziś płacimy w 
Polsce za to wysoką cenę. Gwoli sprawie
dliwości i prawdy trzeba powiedzieć, że 
ta bezkrytyczna polityka forsowana była 
przez kolejne rządy: UD, SLD-PSL, 
AWS-UW, ale nie było tak, że nikt przed 
tego rodzaju „ufną bezaltematywnością” 
nie przestrzegał: ROP i UPR, krytyczne 
głosy silnie odzywały się i w PSL. Co 
więcej - padały nawet propozycje takiej 
„polityki alternatywnej”: sprowadzały się 
one do postulatów radykalnego i znaczą
cego obniżenia w Polsce podatków - tak, 
aby nawet perturbacje z przyjęciem Pol
ski do UE nie osłabiały polskiej gospo
darki, nie pozbawiały Polski możliwości 
konkurencyjnych. Czyżby „euroentuzja- 
ści” nie przemyśleli należycie konsekwen
cji globalizacji?...

M a r ia n  M is z a l s k i

□  Prezydent Rosji Wł. Putin został pod
czas swojej wizyty we Włoszech przyjęty 
przez Ojca św. Coraz częściej mówi się o 
możliwości pielgrzymki Jana Pawła II na 
Ukrainę i do Rosji.
□  Odpowiedzialny za negocjacje w spra
wie rozszerzenia Unii komisarz Verheu- 
gen wycofał się z obietnicy podania do 
końca tego roku konkretnych dat dotyczą
cych przyjęcia do UE nowych członków.
□  Szef dyplomacji europejskiej J. Solana 
próbuje nalegać na Moskwę w sprawie 
zaprzestania działań zbrojnych w Czecze
nii. Tymczasem rosyjskie dowództwo 
oświadczyło, że jakiekolwiek rozmowy 
uzależnia od pełnej kapitulacji oddziałów 
czeczeńskich. Z republiki donoszą o ko
lejnym zrywie Czeczenów.
□  Litwa wyraziła oburzenie z powodu mia- 
nowania rosyjskiego generała Wł. 
Uschopczika na stanowisko wiceministra 
obrony Białorusi. Uschopczik został ska
zany zaocznie przez litewski sąd za kiero
wanie akcją przeciw litewskim zwolenni
kom niepodległości w 1991 r. pod wieżą 
telewizyjną w Wilnie, kiedy to rosyjskie 
wojsko strzelało do demonstrantów.
□  Prezydent Wł. Putin podpisał ustawę 
ratyfikującą układ zakazujący prób z bro
nią nuklearną.
□  Obradujący w Moskwie Kongres Świa
towego PEN-CIubu wezwał władze Rosji 
do podjęcia rozmów z prezydentem Cze
czenii Maschadowem na temat przerwa
nia konfliktu w tym kraju.
□  Prezydent Łotwy pani V. Vike-Freiberga 
wyraziła zaniepokojenie „niestabilnością 
Rosji” i pośrednio wyraziła opinię, że 
Moskwa nadal usiłuje przeszkadzać jej 
krajowi w utrwalaniu samodzielności.
□  Sąd apelacyjny w Chile zniósł immu
nitet gen. Augusto Pinocheta.
□  W Paragwaju doszło do próby zama
chu stanu. Wojsko szybko przywróciło po
rządek, a na terenie kraju wprowadzono 
na 2 miesiące stan wyjątkowy.
□  Całkowity chaos i zamieszki społeczne 
zapanowały w Peru. Urzędujący prezydent 
Fudjimori wbrew międzynarodowym ape
lom zdecydował o przeprowadzeniu II 
tury wyborów prezydenckich, które mogą 
ulec sfałszowaniu na jego korzyść.
□  Wszystkie partie polityczne Bułgarii 
jednogłośnie głosowały za działaniami na 
rzecz integracji z UE i wstąpieniem do 
NATO.
□  Węgry skrytykowały UE za brak jasno 
określonego stanowiska w sprawie „swo
bodnego przepływu osób”. Budapeszt jako 
pierwszy kraj przystąpił do negocjacji w 
tej sprawie.
□  W stolicy Białorusi Mińsku odbyły się 
obrady prezydentów Rosji, Białorusi, Ar

menii, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kir- 
gizji. Omawiano współpracę wojskową i 
polityczną państw, które podpisały tzw. 
Porozumienie o Bezpieczeństwie Zbioro
wym.
□  Uzbekistan w ramach współpracy woj
skowej z Rosją zgodził się na wspólną 
obronę powietrzną i remonty sprzętu. Pre
zydent tego kraju wykluczył natomiast 
możliwość stacjonowania na swoim tery
torium rosyjskich żołnierzy.
□  Republikański kandydat na prezydenta 
USA G. Bush opowiedział się przeciw 
aborcji i poparł utrzymanie kary śmierci.
□  Holandia i Austria otrzymały od ame
rykańskich finansistów ultimatum w spra
wie odpowiedzi na roszczenia ofiar Ho
locaustu.
□  Ukraina, Słowacja, Węgry i Rumunia 
utworzą wspólny batalion obrony cywil
nej. Jednostka byłaby przeznaczona do 
akcji w przypadkach klęsk żywiołowych 
w tym regionie.
□  10 lipca ustąpi ze stanowiska prezydent 
Izraela E. Weizman, który przyjmował 
pieniądze od francuskiego biznesmena. 
Natomiast już ustąpił ze stanowiska tam
tejszy minister transportu I. Mordechaj, 
którego oskarżono o molestowanie sek
sualne.
□  Czechy zmieniły ordynację wyborczą, 
podwyższając progi wyborcze. Obecnie 
koalicja partii, by wprowadzić swoich 
posłów do parlamentu, musi zdobyć min. 
15% głosów, zaś pojedyncza partia 5%.
□  Czechy i Słowacja zakończyły proces 
dzielenia majątku Czechosłowacji. Kilku
letni bilans zakończono przekazaniem w 
Pradze symbolicznej sztaby złota premie
rowi Słowacji M. Dziurindzie.
□  W Zimbawe (d. Rodezja) uchwalono 
przepisy o wywłaszczeniu białych farme
rów.
□  Wojska ONZ rozdzieliły oddziały He- 
zbollahu i Izraela, po opuszczeniu przez 
jednostki tego kraju południowego Liba
nu.
□  Belgia, wzorem Francji, wprowadza od 
przyszłego roku obowiązek umieszczania 
na listach wyborczych równego parytetu 
kobiet i mężczyzn.
□  M. Gorbaczow założył Rosyjską Partię 
Socjaldemokratyczną. Zostało mu trochę 
pieniędzy po wybudowaniu w Moskwie 
centrum swojego imienia ?
□  Amerykański sąd rozpatrujący sprawę 
monopolizacji rynku przez Microsoft, za
miast podziału firmy na dwie części za
proponował stworzenie z niej 3 niezależ
nych przedsiębiorstw.
□  Premier Słowacji M. Dziurinda wziął 
udział w biegu maratońskim w Pradze. 
Premier zabłądził i pokonał trasę dwu
krotnie. Ma przynajmniej kondycję.
□  Szefem wydziału analitycznego giełdy 
w Moskwie jest prawosławny duchowny 
o. Filip. Niewiadomo czy uznano, że „nie
widzialna ręka” rynku ma jednak coś 
wspólnego z Opatrznością czy też chodzi 
tu o nieobliczalność przy użyciu normal
nych metod rosyjskich operacji giełdo
wych.
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Zamyśliłem się. Idę na spotkanie. Dziw
ne, tajemne, nie zgłębione. Jakie ono 

będzie? Może decydujące?
Idę na spotkanie z Ojcem, na rozprawę 
mego życia. Jak syn - jak każde dziecko, 
idę na spotkanie z Ojcem i z Matką. Dziw
ne spotkanie, bo spotkanie z Ojcem i z 
Matką we mnie samym, w głębi mego ja. 
Każde dziecko z ojca jest i z matki - Ojca 
swego nosi w sobie i Matkę swoją. Jestem 
z ojca i z matki jestem. Codziennie mó
wię - Ojcze nasz i wołam - o Maryjo, 
Matko ma!
Zamyśliłem się. - Tak się zaczęło. Ile Ojca 
we mnie, ile Matki? Jestem z Nich i noszę 
Ich w sobie. Ile Ich we mnie? Jakie to 
będzie spotkanie? Co my sobie powiemy ? 
Co Im powiem, co Oni powiedzą mnie? 
Zamyśliłem się! Ojciec mój - wszystkich 
ojców Ojciec, od którego wszelkie ojco
stwo pochodzi. A Matka - wszystkich 
matek Matka. Matka żyjących, Matka 
Kościoła - Matka kapłanów.
Jestem umówiony na spotkania mego ży
cia. Na spotkania we mnie samym. Jest 
we mnie Ojciec mój i Matka ma. Czy w 
komórkach tylko i w genach? Jest w du
szy mej, jest w moim ja.
Nie tylko Ojciec mój i Matka ma; ojców 
Ojciec i matek Matka. Ile Go we mnie? 
Jakim Go w sobie zobaczę? Co On mi 
powie? W jaki sposób będę słuchał głosu 
Jego?
Jestem niespokojny. Jak wtedy, przed laty, 
przed wielu... Przypominam sobie. Dziw
nie się to zaczęło.
Zacząłem chodzić do szkoły. Najpierw 
jeszcze do niemieckiej, potem już do pol
skiej.
Było to chyba w drugiej klasie. Nauczy
ciel nieco się spóźniał. W klasie zaczęła 
się zabawa. Zaczęły latać tornistry. Przede 
mną - Willy od Schulców z piegowatą 
gębą. Wygłupiał się. Nie lubiłem go. Grał 
na nosie, stroił małpie miny. Więc ja tor
nistrem - w tę piegowatą... Z całej siły, 
żeby naprawdę trafić, żeby bolało. Nie 
lubiłem go.
Willy uchylił się, a za nim było okno. 
Brzęk, posypały się szyby. Fala zimnego 
powietrza... ostudziła zapały. Nawet nie 
wiadomo kiedy, w mig - książki i zeszyty 
pozbierane, tornistry w ławkach. Każdy 
na swoim miejscu. Klasa - najniewinniej- 
sze baranki.
Wszedł nauczyciel. Zobaczył... - „Kto?” 
- Nikt słowa nie powiedział. - Ale wiado
mo niebyło co ukrywać. Wstałem. - „Ty?” 
Stało się! Nauczyciel nic nie powiedział. 
Wziął mój zeszyt, napisał kilka słów. „Po
każesz ojcu”. To był wyrok. Gdyby jesz
cze mamie? - Ale nie! Ojcu!
Jednak,w domu... pierwsza mama prze
czytała. Zamyśliła się... poszła do taty. 
Wróciła za chwilę. „Pójdę z Tobą” - po
wiedziała. Wzięła mnie za rękę, poszli

śmy. Bałem się... nie kary, nie. To było 
coś innego. Wspaniale dziwny był mój sto
sunek do ojca.Bałem się ojcu popatrzeć w 
oczy.... Odczytać w jego oczach, jak wiel
ki sprawiłem mu zawód, jaki zadałem ból. 
Nie Willemu, a jemu - Ojcu, który mnie 
kocha. Tego się bałem.
Mama posadziła mnie obok ojca. Sama 
siadła z drugiej strony - trzymając mnie 
za rękę. Coś mówiła o szkole, o szybie w 
klasie... Ojciec nic nie powiedział. Zamy
ślił się i... cisza. Nikt nic nie mówił. Jed
nak w moim sercu - wściekła burza. Kur
czowo trzymałem rękę mamy. Powoli, 
mama przesunęła moją rękę, wsunęła ją 
w dłoń Ojca.
„Teraz ty mów - powiedziała - mów 
wszystko, tak, jak to było”. I w tym mo
mencie stało się coś... coś na całe życie, 
coś co chyba, zadecydowało jeszcze o 
czymś więcej, o moim stosunku do ojca 
również.
Moja drobna ręka znalazła się w silnej 
dłoni ojca. Odczułem jakby lekki uścisk - 
solidarnej miłości. Jakby chciał powie
dzieć - „Nie bój się... jestem z tobą”. Ze 
strachu nic nie zostało. Jak tylko mogłem, 
moją dziecięcą dłoń wtuliłem w dłoń ojca. 
Gdy moja dłoń znalazła się w silnej i wiel
kiej dłoni ojca, odczułem, że ta ojcowska 
dłoń ani nie przytłacza, ani nie ciśnie, nie 
gniecie. Stała się dla mnie jakby silnym 
murem obronnym, twierdzą, schronie
niem. Ze wszystkich stron otaczał moją 
chłopięcą dłoń potężnym murem solidar
nej miłości (wtedy nie umiałbym tego 
sprecyzować, na to potrzeba było czasu). 
Jak poprzednio miałem stracha, tak teraz 
za nic bym nie puścił tej dłoni ojca, nie 
cofnął mojej.
„Teraz ty mów” - jeszcze raz usłyszałem 
słowa mamy. Czułem jej obecność przy 
mnie. Zacząłem. Mówiłem dokładnie, jak 
było (ni gorszy niż inni, ni lepszy...). Ra
czej gorszy, że nie podobała mi się gęba 
Willego, że piegowata, że robił małpie 
miny, że tym silniej się zamachnąłem, bo 
naprawdę chciałem trafić, że chciałem by 
go zabolało. Teraz wiem, że to było źle, 
to już nie była głupia zabawa, to było źle. 
Nie „owijałem w bawełnę”.
Dziwne rzeczy działy się we mnie. Im 
gorsze dla mnie było to, co wyznawałem 
- tym silniej tuliłem rękę w dłoni ojca, 
tym bardziej jej potrzebowałem... Dłoń 
Ojca - twierdza obronna, a równocześnie, 
jakaś niewyrażalna głębia. Moja ręka za
mknięta w dłoni ojca, jakby za murami, 
w twierdzy nie do zdobycia, bezpieczna. 
Tu już nic mi nie zagrażało.
Moja chłopięca dłoń w dłoni ojca - jakieś 
zanurzenie się w niedostępnej dotąd głę
bi. Znajdywałem w niej i coraz bardziej 
odkrywałem samego siebie... w wieko
wych dziejach ojców i praojców, w całej 
naszej tradycji rodzinnej. O dziwo, wła
śnie w tym momencie, bardziej niż kie
dykolwiek, odczułem w dłoni ojca jakieś 
organiczne zanurzenie się w całej naszej 
przeszłości.
Ze mną, przy mnie, solidarnie za mną, w 
mojej obronie, stały wszystkie minione

pokolenia. Ta dłoń ojca - to była pełnia, 
głębia niezgłębiona, siła niezmożona, mur 
obronny, rodzinna twierdza ojcowskiej 
miłości.
Siedziałem między Ojcem i Mamą. Co
raz bardziej stopiony w jedną całość w 
ojcu. A w stosunku do mamy? Niewypo
wiedzianie, bez resztek, dosłownie cały 
stałem się ... jednym, wielkim aktem 
wdzięcznej miłości. Nawet nie wiem, jak 
to się stało.
Dziękuję ci mamo, że mnie przyprowa
dziłaś do ojca, żeś moją rękę włożyła w 
ojcowską dłoń. Dziękuję ci, Mamo, że 
przyprowadziłaś mnie do ojca, że nauczy
łaś mnie przychodzić do ojca. Przecież nie 
wiem czy bez ciebie odkryłbym ojca... 
Bez ciebie nie miałbym ojca...
Od tego dnia - coraz częściej - moja chło
pięca dłoń szukała ojcowskiej dłoni. I 
wtedy, „podpatrywałem” - ciebie, Mamo. 
Tak, jak tylko dziecko umie podpatrywać! 
„Co ty na to? Czy ci nie żal, że mnie za
prowadziłaś do ojca? Czy nie zazdrościsz? 
Pewnie nawet nie posądzałaś mnie o to 
„podglądanie” ciebie. A ja... Jeszcze bar
dziej cię kochałem, bo w kącikach twoich 
ust - widziałem - taił się uśmiech serca. 
Byłaś szczęśliwa, że twój syn nauczył się 
chodzić do Ojca, i w jego dłoń chować 
swoją synowską dłoń, w uścisku jego dłoni 
szukać drogi życia i... życiowej, rodzin
nej i... naszej, polskiej prawdy. Dziękuję 
ci Mamo, że prżyprowadziłaś mnie do 
ojca, że nauczyłaś mnie chodzić do Ojca. 
To tak dawno już było, tyle lat... Jak to 
wszystko dzisiaj odżyło.
Dziś jestem kapłanem. I tak pragnę - całą 
mocą duszy - pragnę, by tamto jeszcze raz 
ciałem się stało w zamyśleniu moim. 
Gdzieś z głębi czasu słyszę - radzisz mi, 
zapraszasz „idź do Ojca”. I sam siebie sły
szę... mówię „Ojcze nasz” - i słyszę... 
Teraz On mówi - „Jam jest Pan Bóg twój, 
Ojciec - podaj mi rękę i nie lękaj się”.
( Iz. 41,13).
Zamyśliłem się. Jestem umówiony na spo
tkanie z Ojcem... i z Tobą, Mamo - dzi
siaj, sam o nie prosiłem. - Niepewny sie
bie... Jak wtedy - proszę, podaj mi rękę, 
Matko moja... Idźmy razem, jak przed laty 
- dzisiaj. Chodź ze mną. Mów za mnie, 
pomóż wszystko powiedzieć, pomóż... A 
gdy trzeba będzie - wstaw się za mnie. 
Pomóż mi w Ojcowskie dłonie... wsunąć 
moją kapłańską dłoń, serce całe. Wiem. Z 
Matką pójdę na spotkanie z Ojcem. Ona 
najlepiej zna Ojca i mnie zna lepiej niż ja 
sam... Z Nią najlepiej i najpewniej będzie. 
„Chodźmy Matko na spotkanie... Weź 
mnie za rękę, jak wtedy. Moją kapłańską 
dłoń, wsuń w rękę Ojca, jak wtedy. Na
ucz mnie chodzić do Ojca, chodzić ze 
wszystkim. W jego dłoni składać moją 
kapłańską dłoń.
Przecież tak wspaniale umiesz to robić. 
Już od pierwszej chwili twojego powoła
nia to czynisz. Na pomoc pospieszyłaś 
Zachariaszowi - kapłanowi, więc i mnie 
przyjdź z pomocą.

Ks. in f . W it o l d  K ie d r o w s k i
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Ciąg dalszy ze str. 3

Ks. T.D.: Co zmieniło się wtedy w posta
wie Ks. Infułata w odniesieniu do tej 
pasji, jaką było łowienie kłeni?
Ks. inf. W.K.: Potem już nie chodziłem 
sam. Zawsze wybieraliśmy się razem z 
ojcem.

Ks. T.D: Jakie szczególne wspomnienia 
łączy Ks. Infułat ze swoją matką?
Kiedyś nabroiłem w szkole. Nauczyciel 
nie przychodził, więc odbyła się wojna na 
tornistry. Przede mną kolega przedrzeź
niał mnie, więc chciałem w niego ude
rzyć tornistrem. Zamiast tego, trafiłem w 
okno. Oczywiście trzeba było się przyznać. 
Nauczyciel napisał kilka słów na kartce i 
powiedział: „Niech tata podpisze”. Mama 
przeczytała to pierwsza i zaprowadziła 
mnie do taty. Po mamie został mi więc 
obraz jako tej, która nauczyła mnie cho
dzić do ojca. Wtedy, gdy opowiedziałem 
wszystko, a on wziął moją chłopięcą rękę 
w swoją dłoń, czułem jakbym był otoczo
ny jakimś murem obronnym.

Ks. T.D.: Czym zajmowali się rodzice Ks. 
Infułata i jak  wyglądało codzienne wa
sze życie?
Ks. inf. W.K.: Byli rolnikami. Gospo
darstwo mieliśmy nieduże. Niemcy skon
fiskowali wiele ziemi. To była codzienna 
praca, codzienny wysiłek. Ojciec był bar
dzo łubiany przez wszystkich, i jako taki 
gospodarz stał się opiekunem duchowym 
całego otoczenia.

Ks. T.D.: Jeżeli wieś to i zwierzęta. Które 
ze zwierząt darzy Ks. Infułat największą 
sympatią?
Ks. inf. W.K.: To byłaby cała legenda. 
Psy, sarny i jelenie. Kiedyś w lasku nad 
Osą siedziałem sobie i nagle na polanę 
wyszła łania z dwojgiem swoich koźlą- 
tek. Na tej polanie bawiły się jak kotka z 
kociakami. Przeskakiwały jedno przez 
drugie, zaczęły się pyrgać i bobolić. Ja 
wtedy znieruchomiałem. Broń Boże, nie 
było mowy o strzelaniu. Nie chciałem ich 
przestraszyć. Siedziałem cicho. Ta sama 
z małymi wybawiła się, a potem położyła 
się na tej polanie. Zaniepokoiłem się wte
dy, ile czasu tu będę siedział, ale po 15 
minutach ruszyły z polany w las.

Ks.T.D.: Jaki był udział Ks. Infułata w 
codziennym życiu rodzinnym ?
Ks. inf. W.K.: W wieku 10 lat posze
dłem do gimnazjum do Brodnicy, ale pod
czas każdych wakacji wraz z innymi pra
cowałem w gospodarstwie. Orałem, bro
nowałem, a gdy koledzy i koleżanki przy
jechali -  oni też pomagali. Rodzina była 
bardzo liczna. Ojciec był wdowcem, 
mama była wdową. Było potomstwo z

pierwszych małżeństw, a potem były 
wspólne dzieci. Razem nas było szesna- 
ścioro. Oczywiście, nie wszyscy byli już 
w domu, bo kiedy ja się urodziłem, to już 
byłem stryjem. Miałem bratanka starsze
go ode mnie. Jeżeli minął tydzień waka
cji, albo dwa, i żaden z kolegów, ani żad
na z koleżanek nie przyjechali, to ojciec 
uprzykrzał nam życie mówiąc: „Jak to, czy 
wy nie macie przyjaciół? Jak wy chcecie 
przejść przez życie?”. Kiedy już ktoś przy
jechał, to wszystko było dobrze. W ciągu 
dnia wszyscy szli do pracy, a wieczorem 
się śpiewało i tańczyło. To mama uczyła 
nas tańczyć, poczynając od krakowiaka i 
oberka. Starszy brat grał na skrzypcach. 
Śpiewało się i tańczyło. Dlatego wieczo
rami, kiedy już robota się kończyła, każ
dy się śpieszył, żeby skończyć swoje obo
wiązki. Wtedy wszyscy zbierali się w du
żej kuchni. Dziewczęta coś wyszywały, 
tata z bratem sieci robili, ja też pomaga
łem, i ktoś zawsze czytał jedną z książek. 
Gdy jednego dnia kończyło się, następne
go był ciąg dalszy. Pośpiech wieczorny 
był podyktowany tym, że nikt nie chciał 
stracić wątku czytanej książki. W ten spo
sób poznawaliśmy literaturę i historię pol
ską. W Jabłonowie ks. Dzionara prowa
dził wypożyczalnię książek oficjalnych i 
nieoficjalnych, i myśmy stamtąd przy
wozili książki na wymianę i te książki 
wieczorem się czytywało. To były takie 
wieczory rodzinne, zapoznawanie się z 
historią i z dziejami. W niedzielę po na
bożeństwie, kiedy dorośli mieli swoje 
zebrania, dzieci gromadziły się w poko
ju, gdzie czekały na nas ciastka, a na stole 
leżała wielka książka. To był „Poczet Kró
lów Polskich”. Ks. Dzionara mówił: „Kto 
więcej zapamięta, ten nagrodę dostanie.” 
Tak się kształtowało moje dzieciństwo.

Ks.T. D.: Mówiąc o dzieciństwie wspo
minamy rodziców chrzestnych. Kim oni 
byli dla Księdza?
Ks. inf. W.K.: Moim ojcem chrzestnym 
był brat mojej mamy. Miała ona dwóch 
braci: Jana i Kazimierza. Jan był moim 
ojcem chrzestnym. Zapamiętałem go jako 
tego, który opowiadał o Grunwaldzie. 
Moją matką chrzestną była siostra nasze
go proboszcza z Linowa.

Ks.T.D.: Który z kapłanów utkwił w pa
mięci Ks. Infułata najbardziej i wpłynął 
na powołanie i obraz przyszłego kapłań
stwa?
Ks. inf. W.K.: Pierwszym był ks. Dzio
nara. Drugim proboszcz z linowskiego 
kościoła - ks. Bruski. Wybierał się on czę
sto na piechotę, przez pola, aby spotkać 
się ze swoimi parafianami. Siadał na mie
dzach z robotnikami, zjadł z nimi kawa
łek chleba, i tak przez pola (9 km) docho
dził do mojego domu. U nas jadł kolację, 
a potem tata bryczką odwoził go do Li
nowa. Jego kontakt z ludźmi - taki bez
pośredni - to na mnie też ogromnie dzia
łało. Trzecim był mój katecheta ks. Wa
gner z gimnazjum, u którego byłem mi
nistrantem.

Ks.T.D.: Jak Ks. Infułat przeżył dzień 
pierwszej komunii świętej? Jakie były 
przygotowania do przyjęcia tego sakra
mentu?
Ks. inf. W.K.: Niczym nie różniły się od 
tego, co jest dzisiaj. Mieliśmy przygoto
wania w klasie, a potem jeszcze spotkania 
z ks. Wagnerem, który był naszym spo
wiednikiem.

Ks.T. D.: Czy Ks. Infułat pamięta sakra
ment Bierzmowania ?
Ks. inf. W.K.: Specjalnie nie przeżyłem 
tego sakramentu, a to może dlatego, że w 
pewnej mierze on się pokrywał w gimna
zjum z Sodalicją Mariańską. Od 4 klasy 
gimnazjalnej wszyscy zapisywaliśmy się 
do Sodalicji Mariańskiej i przygotowania 
do bierzmowania odbywały się w ramach 
Sodalicji Mariańskiej. Przygotowanie do 
bierzmowania łączyło się ze świadectwem 
dojrzałości w Sodalicji Mariańskiej.

Ks. T.D.: Jaka była droga nauki języ
ków obcych, gdy chodzi o edukację szkol
ną i osobistą?
Ks. inf. W.K.: Zacząłem szkołę z języ
kiem niemieckim. W domu mówiliśmy 
tylko po polsku. Nauczyciel natomiast nie
nawidził Polaków i germanizował nas. 
Dlatego zanim poszedłem do szkoły - tata 
i mama uczyli nas niemieckiego -  czyta
nia i pisania. Nauka w szkole zaczynała 
się w wieku 5 - 6  lat. Tata posyłał nas do 
szkoły wcześniej niż trzeba. W gimnazjum 
wybrałem sobie francuski, jako język 
obcy, a niezależnie od tego była oczywi
ście łacina i greka. Kiedy dostałem się w 
Kutnie do niewoli nasunął mi się jakiś 
samouczek języka włoskiego, więc przez 
4 miesiące, w wolnych chwilach, uczy
łem się tego języka. Język angielski nato
miast to było świadome działanie dla hi
gieny umysłu, aby nie ulec obsesji. Zna
lazłszy samouczek angielskiego zacząłem 
się uczyć kolejnego języka. On mi się 
przydał, gdy po ucieczce z obozu przedo
staliśmy się na stronę amerykańską.

Ks.T.D.: Czym były obsesje, z którymi żyli 
więźniowie?
Ks. inf. W.K.: Obsesją był głód. Ludzie, 
którzy byli szkieletami, zapisywali na 
skrawkach papieru swoje pragnienia; co 
chcieliby mieć po wyjściu z obozu. Wśród 
nich najczęściej pojawiały się słowa zwią
zane z jedzeniem. Jedzenie to czynność, 
która człowieka prześladuje. Ja znalazłem 
na to swój sposób, w momencie, gdy do
stałem kawałek jedzenia, wtedy nie rzu
całem się na nie, ale dzieliłem je. Dziś 
kawałek, jutro kawałek, pojutrze kawa
łek. Ta świadomość -  w sensie psychicz
nym znaczyła bardzo wiele, że mam jesz
cze kawałek chleba.

Ks.T. D.: Dziękuję za rozmowę!

R o z m a w ia ł  K s . Ta d e u s z  D o m ż a ł
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VATEŁ -  CZYLI O KODEKSIE HONOROWYM... 
ZAWODOWCA

Kiedy parada parasoli po czerwonym 
dywanie wsiąkła już w czeluście Pa
łacu Festiwalowego w Cannes, kiedy spod 

ich czasz wyłuskały się wszystkie gwiaz
dy, i te w kreacjach z przepaścistymi de
koltami, i te nienaturalnie wyprostowane 
czernią smokingów, do której przybiły ich 
trzymając mocno za gardła dyskretne mu
chy, kiedy już padły wszystkie słowa rytu
ału, bez którego żaden festiwal nie mógł
by się ani zacząć ani skończyć - wtedy 
wreszcie można było przystąpić do rzeczy 
- czyli do oglądania filmów - bo w końcu 
o to na festiwalach filmowych chodzi. Na 
pierwszy ogień poszedł pozakonkursowy 
obraz francuski angielskiego reżysera 
Rolanda Joffe’a - zatytułowany „Vatel”.

Scenariusz został oparty na autentycz
nej historii, jaka wydarzyła się w XVII 

stuleciu. Oto czasy Ludwika XIV. Ludwik 
II, zwany Wielkim Kondeuszem, z młod
szej linii Burbonów, wybitny dowódca i 
zwycięzca w wielu bitwach, kandydat na 
tron Polski po Janie Kazimierzu - postać 
znamienita, ma na swym dworze przez trzy 
dni gościć króla Słońce - Ludwika XIV 
Uczta ma być wspaniała, na kilka tysięcy 
osób. Książe Kondeusz zadanie dopilno
wania, aby wszystko było jak należy po
wierzył swemu nadwornemu kucharzowi 
Vatelowi. Ten pracuje bez wytchnienia. 
Jego ambicją jest „dopięcie wszystkiego na 
ostatni guzik”. Wydaje się to możliwe do 
wykonania, mimo że przedsięwzięcie jest 
ogromne. Ale nagle... Vatel uświadamia so
bie rzecz straszliwą - ryby nie dotrą świe
że na królewski stół. Klapa zupełna. Vatel 
w trakcie wielkiej fety przebija się więc 
szpadą.

rający tę rolę Gerard Depardieu po- 
\ W  wiedział, iż Vatel to nie tylko wybit
ne podniebienie, wspaniale rozwinięta wy
obraźnia kulinarna, poczucie obowiązku i 
dążenie do doskonałości. Vatel był także 
artystą, który nie mógł ścierpieć porażki. 
Traci życie, ale ratuje honor. 
Prawdopodobnie gdyby nie zdobył się na 
ten krok nie trafiłby na karty historii. Dzie
je kucharza Wielkiego Księcia Kondeusza 
są nie tylko dramatyczną opowieścią z tra
gicznym finałem, nie tylko ciekawostką w 
kostiumach i w pięknych dekoracjach - jest 
czymś więcej. Ktoś powie, że Vatel to czło
wiek ogarnięty chorobliwą ambicją. Psy
choanalityk mógłby się doszukiwać neu
rotycznej, a więc niedojrzałej potrzeby 
dążenia do perfekcji. Ale można na histo
rię Vatela spojrzeć także w perspektywie 
człowieka obowiązku, odpowiedzialnego 
za to, co robi i ponoszącego tego wszelkie 
konsekwencje. Oczywiście w naszych cza
sach, AD 2000, trudno sobie wyobrazić nie 
tylko to, że ryba na stół prezydenta Chira
ca nie jest na czas dostarczona, ale zupeł
nie absurdalnym byłoby oczekiwanie od 
kucharza w Pałacu Elizejskim by przebi
jał się rożnem, gdyby jednak tej ryby nie 
podano we właściwym momencie.

Nie trzeba jednak szpady czy innego 
szpikulca - wystarczy odejść z pod
niesionym czołem w chwili gdy coś się 

zawaliło. A jednak nawet na to wielu 
zawodowców, którzy „spaprali” to, co 
mieli do zrobienia, nie jest stać. Co gor
sza, przypominają oni zwykle... stary bu
merang - społeczeństwo próbuje ich wy
rzucić, a oni wciąż wracają. Kategorią za
wodową, dla której Vatel powinien być 
wzorem do naśladowania są... politycy. 
Oczywiście nie brakuje przykładów mi
nistrów, którzy ustąpili ze swoich stano
wisk gdy nie udało im się czegoś dopa
trzyć czy gdy reforma, którą realizowali 
spaliła na panewce. Mam na myśli poli
tyków, którzy odeszli z własnej woli, a 
nie zostali zmuszeni do dymisji czy też 
ich zejście ze sceny było zagrywką po to, 
by w drugim akcie wyjść spoza kurtyny 
po przeciwnej stronie i znów zabłysnąć 
w świetle reflektorów. Niestety, nagmin
ne są przykłady zachowań zupełnie prze
ciwnych.
Ot, chociażby wzięte z francuskiego po
dwórka - pani Cresson, autorka skandalu 
w Komisji Europejskiej, broni się z dra
pieżnością lwicy chroniącej swoje małe; 
były skarbnik partii socjalistycznej Hen- 
ri Emmanuelli odsunięty na czas jakiś od 
pełnienia funkcji publicznych za udział 
w aferze URBA znów jest na tapecie; Lau- 
rent Fabius najmłodszy z premierów V 
Republiki, pieszczoch Mitterranda, nie 
tylko nie stanął przed sądem w związku 
ze sprawą przetaczania chorym na hemo
filię krwi skażonej wirusem HIV, ale raz 
jest przewodniczącym Zgromadzenia 
Narodowego, to znów ministrem finan
sów i na tym się nie kończy, bo ponoć 
śni mu się fotel prezydenta.

Czy zatem politycy są ludźmi wypra
nymi z poczucia elementarnych za

sad honoru i przyzwoitości? No bo, cóż 
to znaczy, jeśli była minister zdrowia po
wiada, że w owym skandalu ze skażoną 
krwią „czuję się odpowiedzialna, ale nie 
czuję się winna”?!
Rotacja ludzi ze stanowiska na stanowi
sko sprawia, że można odnieść wrażenie, 
iż ludzie, którzy dostali się na wyższe 
szczeble władzy tworzą kastę „nietykal
nych”. I dotyczy to zarówno tych, któ
rzy nie dopilnowali ryby na czas, jak i 
tych, którzy bezwstydnie biorą łapówki, 
jak wreszcie i tych, którzy stanowią spad
kobierców skompromitowanych syste
mów politycznych. Czy były I sekretarz 
PZPR w dużych zakładach produkcyjnych 
ma prawo w roku 2000 cierpieć na zanik 
pamięci i udawać, że zmieniając wizy
tówkę odciął się od korzeni jako od rze
czy niewidzialnej? Większość polityków 
w takich sytuacjach przypomina trzy słyn
ne małpki trzymające się za oczy, uszy i 
za usta - a może raczej powinni w dłoń 
ująć rapier?

M a r e k  B r z e z iń s k i

LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz

VARSOVI£ 
VAUT-ELLŁ UNE CR*SE ?

Fpour des raisons techniąues, la Page 
des francophones est restee plusieurs 

fois silencieuse. Pendant ce temps, les 
hommes politiąues polonais nous ont fo- 
mente une crise telle qu’a l’heure ou ces 
lignes sont ecrites, la vie du gouvemement 
et de la majorite actuelle -  mais peut-on 
encore parler de majorite ? -  ne tient qu’a 
un fil. Cela commence par une crise poli- 
tique locale. Le prefet de la region de Ma- 
zovie demande au gouvernement la nomi- 
nation d’un administrateur pour faire face, 
selon son analyse, aux carences de la mu- 
nicipalite de 1’arrondissement Varsovie- 
Centrum, dirigee par une majorite SLD- 
UW. Le Premier ministre nomme un com- 
missaire qui, imbu de ses prerogatives, 
utilise des methodes expeditives pour em- 
pecher les elus de se reunir. II change tou- 
tes les serrures et remplace la societe de 
gardiennage par une autre. Tout cela de 
nuit, comme dans les plus mauvais films 
policiers de serie B. On pourrait en rire, 
mais cela debouche sur la crise la plus 
grave qu’ait connu la coalition depuis 
qu’elle est au pouvoir car l’UW a decide 
de retirer ses ministres du gouvernement. 
Mis a part les principaux dirigeants, la 
coalition n’a jamais pu se souder et on a 
pu voir a de nombreuses reprises des elus 
de 1’AWS agir a 1’encontre des consignes 
etablies par leurs responsables. Cela a fait 
capoter de nombreux projets, pourtant in- 
dispensables a la modernisation du pays. 
A Varsovie, cela a eu pour consequence 
de jeter l’UW dans les bras du SLD pour 
donner a la capitale un maire et une majo
rite. Uaffaire du commissaire, decidee uni- 
lateralement au sein de 1’AWS, est la goutte 
d’eau qui a fait deborder le vase de la coa
lition. Pour faire pression sur leurs allies, 
les ministres UW ont demissionne, lais- 
sant ainsi un gouvernement minoritaire 
dont les chances de survie sont inexistan- 
tes. Toutefois, la porte aux negociations 
n’est pas fermee. Jerzy Buzek est pret a 
laisser sa place et on parle de Bogusław 
Grabowski, 1’economiste de 1’AWS, pour 
le remplacer. C’est 1’accord de coalition 
lui-meme qui devrait etre revu. Mais cela 
sera-t-il suffisant pour faire revenir les 
« electrons libres » de l’AWS dans de 
meilleures dispositions ? Rien n’est moins 
sur. Leur attitude fait immanquablement 
penser au tristement celebre liberum veto 
qui a perdu la Pologne il y a plus de deux 
siecles. Pendant que la crise se deroule, 
on perd du temps sur 1’essentiel comme 
les negociations d’integration ou l’adap- 
tation a l’acquis communautaire. Paris 
valait bien une messe, mais Varsovie vaut- 
elle vraiment une crise ?
Derniere minutę : le Premier ministre Je
rzy Buzek refuse la demission en bloc des 
ministres UW.
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Pani Mario,
jestem od roku mężatką. Bardzo pragnę
łam tego związku. Męża bardzo kocham, 
pragnę mieć normalny dom, a także dzie
ci. Jesteśmy tu od kilku lat, ale nie mamy 
papierów. Tak więc planujemy powrót do 
Polski, kiedy zbierzemy odpowiedni kapi
tał na mieszkanie w kraju. Problem mój 
polega na tym, że mąż ma zupełnie inny 
pogląd na życie niż ja. Zaślepiona miło
ścią, nie widziałam tego, co teraz staje się 
dla mnie nie do przyjęcia. Męża pozna
łam w Paryżu, przed ślubem widziałam 
tylko raz jego rodzinę. Dopiero po tej wi
zycie zdałam sobie sprawę, jakie straszne 
jest to środowisko. Pijatyki, co na polskich 
wsiach nie jest rzadkością, ale najgorsze 
jest to, że nie ma w tym domu ani miłości, 
ani szacunku, a najordynarniejsze wyzwi
ska są na porządku dziennym. Teściowa, 
osoba delikatna i pobożna tylko - widzia
łam - łzy ociera. Jest upokarzana przez 
swego męża i nie ma prawa głosu w ni
czym. Mój mąż, kiedy jesteśmy tutaj, sami 
stara się być dla mnie grzeczny, ale nie 
znosi sprzeciwu. Kiedy mam tylko inne 
zdanie, lub kiedy po prostu pytam o spra
wy nawet dość banalne, podnosi głos i 
wymyśla mi od głupich, a nawet - zauwa
żam - że używa słownictwa jakie słysza
łam w jego rodzinnym domu. Zawsze my
ślałam, że ludzie, kiedy się pobierają mają 
jakąś wspólną wizję swego życia i rodziny. 
Mój mąż ma wyższe studia i uważałam, że 
będzie zachowywał się kulturalnie i z god
nością, a przede wszystkim, że będzie mnie 
szanował. Ale widzę coraz częściej, że od
nosi się do mnie tak, jak jego ojciec do 
swej żony. A najgorzej jest wówczas, kie
dy jedziemy do jego rodziców na wieś. 
Chce tam pokazać, jaką to ma przewagę 
nade mną, zwraca się ordynarnie i wygła
sza swoje poglądy na temat traktowania 
kobiet. Ja też pochodzę ze wsi, ale moi 
rodzice bardzo się szanowali i nigdy oj
ciec nie podnosił głosu ani na mamę, ani 
na dzieci. Staram się o to, abyśmy jak naj
rzadziej bywali u rodziców męża, nie mogę 
po prostu patrzeć na to, co się tam dzieje. 
Ale mój mąż wymyślił, że po powrocie z 
Francji zamieszkamy w pobliżu jego ro
dziców. Boję się o nasz związek, bo zupeł
nie nie wyobrażam sobie życia, kiedy mój 
mąż będzie ciągle „ udowadniał ” przed ro
dzicami i braćmi, jak to on potrafi trakto
wać kobietę. Zastanawiam się nad tym, 
czy nasz związek przetrwa, jeśli mąż nie 
zrozumie, że nie każdy wzór życia wynie
siony z własnego domu jest wart powiele
nia. W tej sytuacji boję się nawet mieć 
dzieci, a obie rodziny się dopytują, kiedy 
będziemy mieli potomka. Jak mam wpły
nąć na męża. W sumie nie jest to zły czło
wiek, ale chyba słaby.

Ciąg dalszy na str. 17

Burzliwe wypadki ma
jowe w stołecznej gmi
nie Centrum bardzo ekscytują opinię pu

bliczną w Polsce. Akcja tej tragifarsy, choć 
bowiem toczy się na szczeblu - rzec można
- naprawdę najniższym, faktycznie dotyczy 
spójności rządzącej koalicji Unia Wolności
- Akcja Wyborcza Solidarność na szczeblu 
najwyższym. W dniu (23 maja), w którym 
snuję te smętne dywagacje, właściwie jesz
cze nie wiadomo jak się to wszystko skoń
czy i czy rządząca koalicja potknie się tak 
mocno o próg Gminy Centrum, że upadnie 
i stworzy w Kraju zupełnie nową sytuację 
polityczną. Być może, iż moi Czytelnicy, 
którzy mają nade mną zawsze przewagę kil
ku dni w ocenie obrazu szybko zmieniają
cej się sceny politycznej, będą w bardziej 
komfortowej sytuacji informacyjnej, niż ich 
Dokorny sługa pióra.

Moim obowiązkiem jest tu tylko ujaw
nić o co naprawdę od początku kwiet
nia tego roku gra się toczy, kiedy to ambit

ny młodzieniec, nazwiskiem Piskorski, aby 
być ponownie wybranym prezydentem War
szawy, dogadał się potajemnie z postkomu
nistami. Komuniści, jak na prawdziwych ko- 
militonów przystało, zachowali się lojalnie 
podczas wyborów i dzięki ich poparciu pre
zydentem został, a w rewanżu jeszcze tego 
samego dnia, tylko kilka godzin później, 
posadził na miękkim i wygodnym fotelu 
burmistrza Gminy Centrum, lidera stołecz
nego Sojuszu Lewicy, oczywiście(I)... De
mokratycznej, Jana Wieteskę. A komuch ci 
z tego Wieteski zawzięty tak samo, a może 
i jeszcze bardziej, niż Miller.
Ale to jeszcze wszystkiego do końca nie 
wyjaśnia. Otóż jak nie wiadomo o co idzie, 
to chodzi o pieniądze. Warszawska Gmina 
Centrum jest nie tylko największą gminą w 
Polsce, ale i najbogatszą, a ponadto posia
da, o czym tu już parę miesięcy temu wspo
minałem, największą liczbę radnych na ca
łym świecie. 230 radnych to jest rzeczywi
ście rekord, podobnie jak rekordzistą pod 
tym względem jest cała nasza biedna stoli
ca posiadająca prawie 700 radnych. Szko
da, że demokracja „po polsku” wyłącznie 
mnożeniem rajców się wyróżnia. System 
demokratyczny w ogóle lepiej sprawdza się 
w społeczeństwach ustabilizowanych, gdzie 
przemiany ekonomiczne, społeczne i poli
tyczne przebiegają bez większych wstrzą
sów. Zresztą i w normalnych krajach za
chodnich podczas prywatyzacji majątku 
państwowego, zdarzały i zdarzają się różne 
„przekręty”, a cóż dopiero w krajach byłe
go RWPG, gdzie reprywatyzacja jest obec
nie sposobem przyspieszonej cywilizacji. 
Polska też musi się reformować, prywaty
zować, cywilizować, a starając się o wej
ście do Unii Europejskiej, dodatkowo, w 
pośpiechu dostosowywać swą administracją 
do tamtejszych standardów.

O la ludzi sprytnych, a takich w Pol
sce nie brakuje, jest to niebywała 

okazja do szybkiego wzbogacenia się. 
Iluż dyrektorów sprowadziło u nas do 
upadku przedsiębiorstwa, którymi kie
rowali, aby je potem tanio, na fikcyj
nym przetargu odkupić. Według eksper
tów amerykańskich 80% polskich przed
siębiorstw zostało dotychczas sprzeda
nych po zaniżonej cenie.
Nie ma co się łudzić, wszelkie przemia
ny ustrojowe są kosztowne, ale chodzi 
o to, żeby nasze nie kosztowały nasz na
ród zbyt drogo. Politycy z UW zdają 
sobie sprawę, że opinia publiczna coraz 
negaty wniej ocenia obecną koalicję rzą
dzącą, choćby za wygórowane pensje 
wysokich urzędników państwowych, a 
zwłaszcza dyrektorów Kas Chorych. W 
Łodzi, mieście wielu bezdomnych i dzie
siątków tysięcy bezrobotnych, gdzie rzą
dzi właśnie koalicja samorządowa UW 
z SLD wydano ostatnio bankiet w naj
droższym hotelu na dwieście osób. Za 
te pieniądze 200 biednych dzieci mo
głoby pojechać na wakacje. 
mSzedle najnowszych badań opinii pu- 
ww blicznej, notowania Balcerowicza 

są znacznie niższe niż Leppera, więc 
trudno mu się dziwić, że będzie robił 
wszystko, aby wydostać się tanim kosz
tem z pęt tej koalicji, winą za niepowo
dzenia gospodarcze, których sam jest 
sprawcą, oczywiście obarczy AWS. 
Ostatnie poczynania liderów UW są wy
raźnym wstępem do nowej koalicji UW 
z SLD. Etosowcy z tego ugrupowania o 
solidarnościowym rodowodzie już daw
no nie mają w nim nic do powiedzenia. 
Fakt, że unici nie wybrali spośród sie
bie kandydata do wyborów prezydenc
kich, najdobitniej świadczy o kryzysie 
ideowym i personalnym jaki drąży od 
dłuższego czasu tę partię. Balcerowicz 
nie chciał się zgodzić na kandydowanie 
Mazowieckiego i Frasyniuka, a sam - 
wiadomo - nie mógł, gdyż poniósłby 
kompromitującą klęskę, która zmusiła
by go do rezygnacji z przywództwa UW. 
Polityk ten właściwie jedynie poza Pol
ską cieszy się w niektórych kręgach li
beralnych dobrą opinią, natomiast w 
Kraju ma reputację fatalną, i to nie tyl
ko wśród zawodowych graczy politycz
nych i żyjących w rozpaczy pracowni
ków z byłych PGR-ów, ale większości 
społeczeństwa. Ciekawe czy kierujący 
się własnym interesem i wybujałym do 
niebotycznych rozmiarów egocentry
zmem, odważy się zerwać koalicję z 
obozem umiarkowanej prawicy.

K a r o l  B a d ziak
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M ięD Z Y  A M BICJAM I 
A D E P R E S /Ą

Mój Boże, któż z nas, grzeszników, 
pozbawiony jest różnych większych 
i niniejszych ambicji i ambicyjek? To zdo

być, tamto osiągnąć; tu doktorat (choćby 
tylko honoris...), tam nagroda (choćby na
wet nie Nobla zaraz). Zdobyć wpływy, 
majątek, medal, przychylność zwierzch
ności i tłumów, i jeszcze - koniecznie - 
względy tej dużej blondynki, wsiadając do 
nowego modelu BMW, i... I nie ma się 
co w lepszym towarzystwie, i wobec sa
mego siebie zaraz zarzekać obłudnie, 
spuszczając wzrok, że „nie”, że skąd, kry
gować się, pozować na nonszalancję i obo
jętność wobec niby marności, a jednak 
miłych żądz tego padołu. Wszak w nich 
samych nie ma jeszcze nic zdrożnego czy 
specjalnie wstydliwego. Przeciwnie zdro
we ambicje, rywalizacja, a nawet drobne, 
niby niepoważne mrzonki i ambicyjki by
wają bardzo istotnym motorem (lub mo
torkiem) postępu ludzkości, czynnikiem 
realizacji człowieczego powołania, a i... 
powodzenia u bliźniej. Tak, że potem już 
tylko: chwilo, jesteś łacina, więc może trwaj 
- jak napisał (przytaczam w dość dowol
nym tłumaczeniu) jeden ambitny Niemiec. 
Choć, prawdę powiedziawszy, u niego

akurat kontekst tej frazy był od niej waż
niejszy i jakby ambicje sprowadzał roman
tycznie do pomijanych zwykle i współ
cześnie kategorii.

Z atem, w czym rzecz? O co chodzi? 
Przecież nic, tylko przyklasnąć i po

biec zaraz ćwiczyć pompki, powtarzać an
gielskie nieregularne czasowniki, postę
powe, proeuropejskie hasła na politycz
nym mityngu - liberalnej od niedawna - 
partii i otwierać konto w szwajcarskim ban
ku na okaziciela, bo... atrakcyjna, a am
bitna blondynka tak uważa za optymalne. 
Otóż „rozchodzi się” o to, by w żadnym 
wypadku, pod żadnym pozorem nie prze
oczyć, nie przegapić w życiu własnym i 
naszego nieletniego jeszcze potomstwa (z 
tą płowowłosą, o której wyżej) niepozor
nego niby... przymiotnika „zdrowe”, co 
zawsze stara się stać tuż obok... ambicji. 
Wszak, gdy go tylko chyłkiem obejść, nie 
dostrzec w porę z wyżyn dobrego samo
poczucia (co dziwnie bliskie bywa masko
waniu własnych kompleksów), oklaskiwa
nego rzęsiście przez nasze własne super- 
ego i takież rzesze „życzliwych” klakie- 
rów, nasze niegroźne jeszcze żądze i moc
no wybujałe pretensje wobec tego - bądź 
co bądź - mocno ograniczonego w swych 
możliwościach świata mogą łacno, a bo
leśnie, a bywa że tylko śmiesznie i żało
śnie, przepoczwarzyć się w smutną... pa
tologię, czyli ambicje i ambicyjki chore, 
wręcz niezdrowe, bo niemożliwe do zre
alizowania, do zaspokojenia.
Jak szalenie destrukcyjny wpływ na nasze 
i naszych bliskich całe życie, radość z nie
go normalnie płynącą o poranku, mają

rozbudzone niezdrowo, rozdęte do roz
miarów istoty i celu egzystencji chore am
bicje... ten tylko się dowie, kto nimi tyl
ko mierzył cele i... nie sprostał, i nic poza 
nimi już nie dostrzega. A stąd już bardzo 
prosta droga do dramatu, załamania, „koń
ca świata”, w końcu tytułowej depresji.

Czy wynikać by z tego miało, że naj
szczęśliwszych z ludzi, godnych na

śladowania i zazdrości upatrywać należy 
w abnegatach pozbawionych ambicji i... 
stresów?
Otóż niekoniecznie, tyle że jakoś organicz
nie brak mi w tym obowiązującym wokół 
ambitnym do granic możliwości genetycz
nych świecie zwykłej afirmacji życia, ra
dości wynikającej z samego faktu bycia, 
czy bycia młodym, zdrowym, z tego, że 
jest czerwiec, świeci słońce, że przed chwi
lą kwitły kasztany, zaraz zakwitną lipy, 
wieje wiatr, pada deszcz i jest nadzieja, i 
tyle niewiadomych, także tych dotyczą
cych uczuć tej małej z drugiej ławki. Tym
czasem, gdy widzę wokół tyle ambitnych 
osobników, i ich kosztem jeszcze bardziej 
ambitnych rodziców, którzy poza reali
zacją wytyczonego sobie i własnym „naj
zdolniejszym” dzieciom ambitnych ce
lów... zdania najlepiej kolejnego egzami
nu, dostania się do najlepszej szkoły, by 
zrobić karierę, by zdobyć doskonale płat
ny i znaczący zawód (bo im było gorzej, 
niech więc moim dzieciom będzie łatwiej) 
nie dostrzegają już niczego innego. I żal, 
bo życie przechodzi mimo, stanowiąc tyl
ko coraz smutniejsze, coraz bardziej de- 
presjogenne tło dla... ambicji. Cóż więc... 
byle do wakacji P a w e ł  O s . k o w s k ,

K inematografia w na
szych czasach ma zna

czenie ogromne. Jest dziedziną sztuki naj
lepiej chyba wyrażającą współczesnego 
człowieka, jego nadzieje i rozterki. Jest 
kapitalnym nośnikiem kultury, źródłem 
wiedzy o świecie i ludziach, medium uni
wersalnym, operującym obrazem i nie wy
magającym od nas znajomości wszystkich 
języków świata. Chrześcijanie zawsze in
teresowali się filmem, widząc w nim na
rzędzie pozwalające odkryć i zrozumieć 
inną kulturę i innego człowieka. I od wie
lu już lat, na wszystkich wielkich festi
walach filmowych świata - w Wenecji, 
Berlinie, Locarno, San Sebastian, Mo
skwie i oczywiście w Cannes - istnieją 
instancje zwane „Jury Ekumenicznym”, 
składające się z przedstawicieli Kościołów 
chrześcijańskich i oceniające prezentowane 
filmy pod względem nie tylko ich warto
ści artystycznych, ale także zgodności z 
Ewangelią. Jury ekumeniczne starają się 
przyciągnąć uwagę szerokiej publiczno
ści na takie filmy, w których zawarte są 
treści uniwersalne, humanitarne i ducho
we. Z zasady, odrzucają cenzurę i morali
zatorstwo, otwierając się na świat współ
czesny i jego różnorodność rasową, kul

turalną, społeczną i religijną. Na festiwa
lu w Cannes Jury Ekumeniczne działa już 
26 lat. W przeszłości nagrodziło tak róż
ne filmy jak „Wszystko o mojej matce” 
Pedro Almodowara, „Sekrety i kłamstwa” 
Mike Leigh, „Stalkera” i „Nostalgię” An- 
dreja Tarkowskiego oraz aż cztery filmy 
polskie: „Bez znieczulenia” i „Człowiek z 
żelaza” Andrzeja Wajdy, „Konstans” 
Krzysztofa Zanussiego i „Podwójne ży
cie Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego. 
Organizatorami Jury Ekumenicznego są 
Międzynarodowa Katolicka Organizacja 
Kina i Środków Audiowizualnych, orga
nizacje protestanckie „Interfilm” i „Pro- 
Film” oraz francuskie „Chretiens-Media”. 
Przewodniczącym Jury na 53 festiwalu 
filmu w Cannes, w maju bieżącego roku, 
był Peter Malone - dziennikarz z Austra
lii, przewodniczący Międzynarodowej Or
ganizacji Kina i Środków Audiowizual
nych. W swej ekipie sędziowskiej miał 
dwóch pastorów - Daniela - Christophe’a 
Grivela-Martin ze Szwajcarii i Michaela 
Otrisala z Czech, a także profesora w pa
ryskim Instytucie Katolickim panią Flo- 
rence Deamazures oraz litewskiego kry
tyka filmowego i wykładowczynię z Uni
wersytetu w Wilnie panią Żywile Pipini-

te. Jury obejrzało wszystkie 23 filmy, wy
selekcjonowane do konkursu głównego i 
wiele filmów prezentowanych w ramach 
tzw. „sekcji równoległych”, czyli „15 dni 
realizatorów”, „Spojrzenia pod pewnym 
kątem” oraz „Tygodnia krytyki”. I swą 
główną nagrodę - Grand Prix - postano
wiło przyznać filmowi 38-letniego Japoń
czyka Aoyamy Shinji „Eureka”, który był 
nie tylko najdłuższym filmem festiwalu - 
3 godziny 37 minut, ale także jednym z 
najpiękniejszych i najciekawszych. Punk
tem wyjścia Aoyamy Shinji - jednego z 
głównych twórców japońskiej Nowej Fali 
- była refleksja nad zaskakująco wysoką 
liczbę zbrodni i zamachów nękających 
Japonię w ostatnich latach, refleksja nad 
absurdalną i ślepą agresją, której źródłem 
i konsekwencją jest zniszczenie wewnętrz
nej struktury człowieka. „Eureka” jest 
opowieścią o ludziach, całkowicie zdesta- 
bilizowanych przez przypadkową trage
dię - porwanie i zbrodnię. I o następują
cym po tej „traumie”, ich długim i bar
dzo bolesnym powrocie do życia. Film jest 
podróżą przez duszę, przez wewnętrzne 
życie dwojga dzieci i dorosłego mężczy
zny. Jest filmem o solidarności, wierno
ści, odpowiedzialności i nadziei.

A n n a  R z e c z y c k a - D y n d a l
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FRANC/A 
□  Stacja Naukowa PAN w 
Paryżu (74, rue Lauriston) 

zorganizowała: 7 czerwca, godz. 19 wykład 
dr Jana Sęka z Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie- Zycie literackie 
Polonii brazylijskiej; 8 czerwca, godz. 19 
wykład prof. Wiesława Grudzewskiego ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie -  
Analiza i ocena sytuacji gospodarczej w 
Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej; 
10 czerwca, godz. 1930 recital fortepianowy 
Katarzyny Borek, uczestniczki polskiej eki
py na XIV Międzynarodowy Konkurs Cho
pinowski w Warszawie; koncert w ramach 
X Dni Ignacego Jana Paderewskiego.
□  Od 8 czerwca na wieży Eiffla można zwie
dzać przez dwa miesiące wystawę prac ma
larskich Wojciecha Siudmaka, naszego ro
daka mieszkającego od 30 lat we Francji. 
Otwarcie wystawy jest połączone z przyzna
niem nagród literackich w zakresie publi
cystyki fantastyczno-naukowej.Z okazji 
wystawy zostanie wydany luksusowy al
bum prac malarskich W. Siudmaka.

IlL^ASWfcifc.

□  22 maja w Stacji Naukowej PAN w Pa
ryżu odbyła się uroczystość nadania dokto
ratu honorowego Uniwersytetu Szcze
cińskiego redaktorowi Jerzemu Giedroycio- 
wi. W uroczystości uczestniczyli przedsta
wiciele Senatu Uniwersytetu Szczecińskie
go, pracownicy polskiej służby dyploma
tycznej, m.in. ambasador RP Stefan Meller i 
konsul generalny Wojciech Kaczmarek, 
goście z Polski, m.in.: minister nauki An
drzej Wiszniewski, wiceminister edukacji 
narodowej Jerzy Zdrada i wiceprezes PAN 
Włodzimierz Ostrowski oraz liczne grono 
przedstawicieli paryskiej Polonii. Dziękując 
za to zaszczytne wyróżnienie red. Jerzy Gie- 
droyć powiedział m.in.: Przyznanie mi ty
tułu doktora honoris causa chcę traktować 
nie jako symboliczny gest, ale zobowiązanie 
do współpracy nad dalszym rozwojem Uni
wersytetu, który jest zapowiedzią nowego 
stylu wyższych uczelni w Polsce.

POLSKA
□  Prof. Jan Karski ze Stanów Zjednoczo
nych został uhonorowany nagrodą polskie
go Pen-Clubu. J. Karski, politolog, histo
ryk, filozof, publicysta urodził się 22 kwiet
nia 1914 w Łodzi. Studia odbył na Uniwer
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie (prawo 
i dyplomacja -1931-1935) oraz Georgetown 
University w Waszyngtonie (doktorat z fi
lozofii- 1952). W czasie II wojny światowej 
był kurierem pomiędzy rządem RP na 
uchodźstwie i podziemnymi władzami pol
skimi w kraju (kilka tajnych misji pomiędzy 
Polską, Francją i Wielką Brytanią). W la
tach 1942-43 składał raporty do polskie
go, angielskiego i amerykańskiego rządu 
dotyczące sytuacji w okupowanym kraju i 
planowej zagłady Żydów przez okupanta 
niemieckiego na terytorium Polski. W lip- 
cu 1943 osobiście złożył raport prezyden
towi F. D. Rooseveltowi, a następnie innym 
wysokim urzędnikom rządu Stanów Zjed
noczonych. Po wojnie nie mógł powrócić 
do Polski. Związał się z Georgetown Uni- 
versity w Waszyngtonie. W latach 1956- 
57 i 1966-67 wydelegowany przez Depar
tament Stanu prowadził wykłady w 16 kra
jach Azji i Afryki francuskojęzycznej. 
Wykładowca problematyki ustrojowej 
ZSSR i Europy Wschodniej, spraw między
narodowych i dyplomacji: Georgetown Uni- 
versity w Waszyngtonie (1952-94), Penta
gonu (1975-95), Columbia University w No
wym Jorku (1962-63) oraz w cywilnych i 
wojskowych uczelniach rządowych Stanów 
Zjednoczonych. Konsultant w sprawach 
europejskich komisji Kongresu Stanów 
Zjednoczonych. Stypendysta Fundacji Ful
brighta (1974). Autor artykułów prasowych 
i haseł encyklopedycznych (m.in.: New Ca- 
tholic Encyclopedia, Encyclopedia Ameri- 
cana, Collier’s Encyclopedia) oraz publi
kacji książkowych: Story of a Secret State 
(Boston 1944), The Great Powers and Po- 
land 1919—45 (From Versailles to Yalta) 
(Lanham 1985), Wielkie mocarstwa wobec 
Polski 1919—45. Od Wersalu do Jałty (War
szawa 1992, II wyd. Lublin 1998), Tajne 
państwo (Warszawa 1999). W 1998 znalazł 
się na liście nominowanych do Pokojowej 
Nagrody Nobla za misje mające na celu ra
towanie Żydów. Doktor honoris causa: Geo
rgetown University (1982), Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(1985), Baltimore Hebrew College (1986), 
Oregon State University (1990), Uniwersy
tetu Warszawskiego (1991), Uniwersytetu 
Łódzkiego (1996), American Hebrew Col
lege w Cincinnati (1999). Uhonorowany Or
derem Orła Białego, Virtuti Militari (dwu
krotnie) oraz Orderem Odrodzenia Polski.

WIELKA BRYTANIA
□  Enigma, maszyna szyfrująca wykorzysty
wana w czasie II wojny światowej przez 
Niemców do przesyłania tajnych depesz, zo
stała skradziona z brytyjskiego muzeum w

Bletchley Park. Był to jeden z trzech zacho
wanych egzemplarzy Enigmy. W Bletchley 
Park mieściła się siedziba brytyjskiego 
ośrodka nasłuchowo-deszyfracyjnego, prze
chwytującego treści niemieckich depesz. 
Wykorzystywał on w swej pracy 
osiągnięcia Polaków, którzy złamali system 
szyfrowy Enigmy. Dzięki temu alianci po
znali treści rozkazów i planów operacyjnych 
Niemców. Skradziony egzemplarz Enigmy 
został przywieziony do Wielkiej Brytanii 
po II wojnie światowej i od wielu lat był 
prezentowany zwiedzającym na parterze 
byłej siedziby ośrodka, obecnie prze
kształconej w muzeum. Policja podejrzewa, 
że złodzieje mogli zwrócić uwagę na war
tość eksponatu po niedawnej wizycie w Blet
chley Park Micka Jaggera i Kate Winslet, 
którzy przygotowują materiał do nowego 
filmu o Enigmie. Dyrektor muzeum, Chri- 
stine Large, zapowiedziała ulepszenie sys
temu zabezpieczeń, wyrażając nadzieję,że 
ten „kawałek historii” zostanie odnalezio
ny i zwrócony placówce.
□  Po ciężkiej cho- 1  

robie zmarł w 
Londynie płk |
Walter Szcze
pański -  więzień 
s o w i e c k i c h !  
łagrów, działacz 
emigracyjny, wie
loletni wiceprze
wodniczący Fede- 
racji Światowej 
SPK, prezes 
Związku Żołnie
rzy 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Uczest
nik przekazania insygniów władzy II Rze
czypospolitej na Żamku Królewskim w 
Warszawie prezydentowi L. Wałęsie.

AUSTRIA 
□  Doroczny zjazd delegatów Forum Polo
nii w Austrii odbył się w Domu SPK w Ram- 
sau. Gośćmi zjazdu byli: senator Kazimierz 
Kutz i radca Ambasady RP w Wiedniu Ja
nusz Szczepkowski. „Wspólnotę Polską” re
prezentowały Krystyna Borzemska, skarb
nik Zarządu Krajowego i redaktor Agniesz
ka Panecka. W Forum Polonii zrzeszonych 
jest 31 organizacji polskich, rozsianych po 
terytorium Austrii. W obradach uczestniczyli 
delegaci reprezentujący 20 z nich. Zjazd 
otworzył prezes Wspólnoty Organizacji Pol
skich w Austrii, Piotr Radowski. Po doko
naniu wyboru przewodniczącego obrad w 
osobie Andrzeja Pawłowskiego (wicepreze
sa Forum) wybrano komisje strukturalne. 
Doroczne sprawozdanie z działalności do
tyczyło takich zagadnień, jak: Łączność 
Forum Polonii z organizacjami polonijny
mi w Europie, Dni Polskie w Austrii, 
działania integrujące wśród organizacji 
zrzeszonych w Forum, Bal Białego Orła, sta
tus polskiej grupy narodowościowej w Au
strii, siedziba Forum a problem Domu Pol
skiego w Wiedniu oraz zabezpieczenia 
społeczne (ratyfikacja umów bilateralnych 
pomiędzy Austrią a Polską).
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KRZYŻÓWKA NA JUBILEUSZ 65  - LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
-  PROPONUJE MARIAN DZIWNIEŁ -

Poziomo:
A-9. Na czele parafii; B-1. Duchowny po święceniach kapłańskich; D-1. 
W przysłowiu: „do popuszczania fantazji”; E-5. Starożytny okręt; F-1. 
W arabskich wierzeniach ludowych: zły duch, upiór; G-6. Wytrzyma
łość psychiczna i fizyczna człowieka; H-1. Naród, narodowość; I-5. 
Nieżyt nosa; J-1. W bukiecie dla jubilata; K-4. Australijska papuga; L-1. 
Pieśń operowa; L-9. Podstawowa gałąź sztuki plastycznej; M-4. Prowi
zoryczny budynek; M-10. stary grat - żartobliwie; N-1. Pomieszczenie 
w chacie lub w parlamencie; N-10. Wyznanie grzechów przed księ
dzem; 0-5. Kapłan; P-1. Postawa, sylwetka, kształty; P-12. Robotniczy 
zawód; R-7. Dawniej: skrzydło ugrupowania bojowego wojska; S-1. Kra
ina historyczna pomiędzy Nysą Łużycką i Łabą; S-12.... Tuus; T-7. W 
dal, wzwyż lub o tyczce.
Pionowo:
1-A. Ksiądz w konfesjonale; 1-N. Liturgiczne nakrycie głowy; 2-J. Sło
wo; 3-A. Krzysztof (ur. 1933 r.), czołowy polski kompozytor i dyrygent; 
3-N. Zabierany w podróż; 4-J. Zatoka M. Czerwonego; 5-A. Przedmiot;
5-H. Sądowe dokumenty; 5-0. Załamanie ekonomiczne, bankructwo;
6-M. Populacja ludzka wyróżniająca się (np.) barwą skry; 7-A. Pan 
Bóg; 7-1. Papieska korona (używana do 1965 r.); 8-M. Okrągłe polano, 
bierwiono; 9-A. Część kościoła, w której znajduje się wielki ołtarz; 10- 
L. Trójtlenek arsenu, silna trucizna; 11-L. Klejąca pułapka na muchy; 
12-L. Odstępcaod swej religii, odszczepieniec; 14-L. Skwar, upał; 16- 
L. Roślina wodna; 17-A. Pozdrowienie Anielskie.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie, którego treść stanowią serdeczne życzenia 
dla Ks. infułata Witolda Kiedrowskiego, składanych przez miłośników rozrywek umysłowych, w 65 rocznicę Jego święceń kapłańskich.

Dokończenie ze str. 3 i 5

PARYŻ WARSZAWIE...

Tymczasem RPR, które według badania 
opinii publicznej nie miało szans w wy
ścigu do paryskiego ratusza, udowodniło, 

że stać je na skuteczne działanie, potrafiło 
się zmobilizować, zjednoczyć i po kilku „za
grywkach” ( m.in. po wycofaniu się z walki 
byłego premiera - Balladura) wysunęło jed
nego kandydata. I to jakiego. Philippe Se- 
guin, niedźwiedziowaty, ale nie pozbawio
ny charyzmy polityk od razu zyskał poło
wę głosów. Paryżanie chcą na niego głoso
wać i nagle okazało się, że szanse centro- 
prawicy wcale nie są beznadziejne, a prze
ciwnie wszystko wskazuje na to, że paryski 
bastion pozostanie w jej rękach. Tiberi 
wprawdzie zaparł się wszystkimi kończy
nami, ale przypomina w tym raczej kapita
na, który trzyma się już tylko koniuszka 
masztu, bo reszta jego statku znalazła się 
już pod wodą. Dokładnie nie wiadomo o co 
chodzi Tiberiemu - dlaczego nie potrafi 
zejść ze sceny. Czy to tylko duma i honor, 
czy zaślepienie, a może nadzieja, że cud się 
stanie i karta się odwróci?

Ta zagrywka centroprawicy mogłaby być 
wzorem dla tej samej formacji na pol
skim podwórku. Nad Wisłą rządząca koali

cja znalazła się na kolejnym zakręcie i znów 
kryzys, który oczywiście jest wodą na młyn 
Millera i jego kompanii i jego kolegów z 
PSL. Trudno się dziwić Unii Wolności, a 
przede wszystkim jej przywódcy i wicepre
mierowi Leszkowi Balcerowiczowi, że w

pewnym momencie mieli dość i zagrozili 
wyjściem z koalicyjnego gabinetu premie
ra Buzka. Nie chodzi tylko o to, że pod po
zorem zaprowadzania porządku szef rządu 
wprowadził w warszawskiej Gminie Cen
trum, na miejsce dotychczasowego eseldow- 
sko-unijnego burmistrza, zarząd komisarycz
ny. To była ta kropla, która przelała czarę 
goryczy. Ale przecież od dawna Klub Parla
mentarny AWS przymykał oczy na to, że 
grupa posłów AWS regularnie głosowała 
przeciwko projektom rządowym. W ten spo
sób postkomunistyczna opozycja przefor
sowała swoją propozycję zerowego podat
ku VAT (TVA) w rolnictwie. Buzek chciał 
ugody z Unią, popierali go członkowie SKL 
i PPChD - do zajmowania wobec Unii twar
dego, zdecydowanego stanowiska nakłania
li przywódcy ZChN i Marian Krzaklew
ski. Dlaczego? Ano dlatego, że gra nie 
toczy się o rząd, ale o fotel prezydenta. 
Inaczej się tego nie wytłumaczy, bo ina
czej trzeba by było zarzucić czołówce 
AWS krótkowzroczność. Rząd mniejszo
ściowy, o którym od początku konfliktu 
mówi Krzaklewski, jest pierwszym etapem 
na drodze do rozpisania przedtermino
wych wyborów, które zgodnie z planem 
mają się odbyć na jesieni przyszłego roku. 
Gdyby do nich doszło teraz - SLD dosta
łaby całą władzę w swoje ręce, a jest to 
sytuacja bardzo groźna dla państwa pol
skiego. Prezydent i większościowy, mo
nolityczny partyjnie rząd reprezentujący 
to samo ugrupowanie polityczne - mogło
by się to skończyć dla Rzeczpospolitej

tragicznie. To nie tylko utrata fotela w ratu
szu - nawet paryskim, to znacznie poważ
niejsza sprawa. Znając mentalność polity
ków SLD, doszłoby nie tylko do palenia cza
rownic ale i do takiego bezkarnego pano
szenia się, że aż ciarki człowieka przecho
dzą na samą myśl. Maciej Płażyński- mar
szałek Sejmu - powiedział, że za obecny kry
zys winę ponosi nadmierna żądza władzy 
części polityków AWS. Smutne - chyba, że 
cała ta afera wywołana jest tylko po to, aby 
zmienić premiera, na którego wielu Pola
ków już patrzeć nie może i dokonać grun
townego przemeblowania, by zyskać wy
borcze punkty. Jak jest - to się okaże. W 
każdym bądź razie dobrze by było aby pol
ska centroprawica nauczyła się paru rzeczy- 
od francuskiej.
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PONIEDZIAŁEK 12 CZERWCA 
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 
840 Giełda 845 Czasy - magazyn katolicki 900 
Klan - serial 9“  Domowe przedszkole 9“  Dama 
kameliowa 1140 Dziennik tv.J. Fedorowicza 11“  
Teledyski na życzenie 12°° Wiadomości 1215 7 
dni świat 1245 Klan - serial 1310 Spojrzenia na 
Polskę 1330 Lalka - serial 15“  Wiadomości 1510 
Ojczyzna - polszczyzna 1525 360 stopni dooko
ła ciała - magazyn medyczny 1600 Muzyczny 
Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 1615 Tele- 
express Junior 1620 Rower Błażeja 1700 Tele- 
express 1715 Wierszowisko - dla dzieci 1745 
Sportowy tydzień 1840 Gość Jedynki 1850 Klan - 
serial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 19“  Sport 20“  Paradygmat - film fab. 
2145 Dialogi z przeszłością 2215 Business Re
port - magazyn gospodarczy 2248 Panorama 
2310 Długi marsz dżinsów - film dok.. 2330 Al
bum Chopinowski O02 Monitor O30 TV Polonia 
zaprasza O30 Program krajoznawczy O50 Klan - 
serial 115 Przygód kilka wróbla Ćwirka - dla dzie
ci 125 Wiadomości 150 Sport 154 Pogoda 155 Pa
radygmat 340 Dialogi z przeszłością 410 Busi
ness Report - magazyn gospodarczy 442 Pano
rama 505 Sport 505 Długi marsz dżinsów - film 
dok.. 530 Album Chopinowski.

WTOREK 13 CZERWCA 
6“  Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 
840 Giełda 845 Klan - serial 910 Dwa światy - 
serial 940 Paradygmat 1130 Dialogi z przeszło
ścią 1200 Wiadomości 1215 Pegaz miesiąca 1245 
Klan - serial 1310 Program ekumeniczny 1330 
Sportowy tydzień 14“  Teledyski na życzenie 
1430 Magazyn Polonijny z Białorusi 1500 Wia
domości 1510 Mistrzowie - prof. dr hab. Juliusz 
Domański - program 1535 Rozmowa dnia 1600 
Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 
1615 Teleexpress Junior 1620 Rower Błażeja 17“  
Teleexpress 1715 Dwa światy - serial 1745 Krzy
żówka szczęścia - teleturniej 1810 Program kra
joznawczy 1840 Gość Jedynki 1850 Klan - serial 
1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogo
da 195B Sport 20“  Dekalog VIII - film obyczajo
wy 21°° Forum Polonijne - wjdowisko 2145 Z 
Polski rodem 22“  Polska - Świat 2000 2220 
Wieści polonijne 2230 Panorama 2250 Sport 23“  
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 0“  Monitor 
O25 TV Polonia zaprasza O30 Krzyżówka szczę
ścia - teleturniej O55 Klan - serial 120 Ratuj dzia
dziu - dla dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 
Pogoda 2“  Dekalog VIII - film obyczajowy 300 
Forum Polonijne,- widowisko 345 Z Polski ro
dem 405 Polska - Świat 2000 420 Wieści polonij
ne 430 Panorama 4“  Sport 5“  Ktokolwiek wi
dział, ktokolwiek wie.

ŚRODA 14 CZERWCA 
600 Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 
840 Giełda 845 Ludzie listy piszą 905 Klan - serial 
930 Ala i As 955 Dekalog VIII - film obyczajowy 
11“  Forum Polonijne - widowisko 12“  Wiado
mości 1215 Galeria 1245 Klan - serial 1310 Mówi

się... -  poradnik 1330 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej 1355 Przegląd Prasy Polonijnej 1420 
Wieści polonijne 1430 Oto Polska 15“  Wiado
mości 1510 Mistrzowie - prof. Juliusz Domań
ski 1535 Rozmowa dnia 16“  Muzyczny Serwis 
Jedynki 1610 Rower Błażeja 1615 Teleexpress 
Junior 1620 Rower Błażeja 17“ Teleexpress 1715 
Ala i As 1745 Gry olimpijskie - teleturniej 1810 
Magazyn informacji turystycznej 1830 Teledy
ski na życzenie 1840 Gość Jedynki 18“  Klan - 
serial 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 19“  Sport 20“  Ekstradycja - serial 21“  
Forum Polonijne 2115 Historia festiwali opol
skich 22“  Małe Formy Wielkich Mistrzów 22“  
Wieści polonijne 22“  Panorama 22“  Sport 23“  
Forum 0“  Monitor 0“  TV Polonia zaprasza O35 
Magazyn informacji turystycznej O55 Klan - se
rial 120 Kocur Wawrzyniec i Przyjaciele - dla 
dzieci 130 Wiadomości 1“  Sport 159 Pogoda 2“  
Ekstradycja - serial 3“  Forum Polonijne 320 
Historia festiwali opolskich 4“  Małe Formy 
Wielkich Mistrzów 420 Wieści polonijne 4“  Pa
norama 4“  Sport 5“  Forum.

CZWARTEK 15 CZERWCA 
6“  Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 8“  Wiadomości 
840 Giełda 845 Małe Formy Wielkich Mistrzów 
905 Złotopolscy - serial 930 Ouasimodo - dla 
dzieci 955 Ekstradycja - serial 10“  Forum Polo
nijne 11“  Literatura Polska od Ado Z1120 Histo
ria festiwali opolskich 12“  Wiadomości 1215 
MdM - program rozrywkowy 1245 Złotopolscy - 
serial 1310 Program krajoznawczy 13“  Maga
zyn olimpijski 1355 Magazyn informacji tury
stycznej 14“  Wieści polonijne 14“  Magazyn 
polonijny z Estonii 15“  Wiadomości 1510 Zagi
niony Sarkofag - film dok 1535 Rozmowa dnia 
16“  Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Bła
żeja 1615 Teleexpress Junior 1620 Rower Błaże
ja 17“ Teleexpress 1715 Ouasimodo - dla dzie
ci 1745 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 1810 
Credo 2000 - magazyn katolicki 1840 Gość Je
dynki 18“  Złotopolscy -  serial 1915 Dobranoc
ka 19“  Wiadomości 19“  Pogoda 19“  Sport 20“  
Teatr Telewizji: Randka z Diabłem 21“  Siedem 
Grzechów Głównych po góralsku:Gniew 2120 
Stanisław Moniuszko - III Litania Ostrobram
ska; Msza Des-dur 2220 Wieści polonijne 22“  
Panorama 22“  Sport 23“  Tygodnik polityczny 
Jedynki 0“  Monitor 030 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej O55 Złotopolscy - serial 120 Dziwne 
przygody Koziołka Matołka - dla dzieci 1“  Wia
domości 155 Sport 159 Pogoda 2“  Teatr Telewi
zji: Randka z Diabłem 3“  Siedem Grzechów 
Głównych po góralsku: Gniew 320 Stanisław 
Moniuszko - III Litania Ostrobramska; Msza 
Des-dur 420 Wieści polonijne 430 Panorama 4“  
Sport 5“  Tygodnik polityczny Jedynki.

PIĄTEK 16 CZERWCA 
6“  Kawa czy herbata 745 Dziennik 810 Sport 815 
Krakowskie Przedmieście 27 8“  Wiadomości 
840 Giełda 845 Polska - Świat 2000 9“  Złotopol
scy - serial 9“  Koszałek Opałek - dla dzieci 9“  
Tęczowa bajeczka - dla dzieci 10“  Na dobre i 
na złe - serial 10“  Teledyski na życzenie 11“  
Tygodnik polityczny Jedynki 12“  Wiadomości 
12*5 Business Report - magazyn gospodarczy 
1245 Złotopolscy -  serial 1310 Ludzie listy piszą 
13“  Krzyżówka szczęścia - teleturniej 13”  Cre
do 2000 - magazyn katolicki 1420 Wieści polo

nijne 15“  Wiadomości 1535 Rozmowa dnia 16“  
Muzyczny Serwis Jedynki 1610 Rower Błażeja 
1615 Teleexpress Junior 1620 Rower Błażeja 17“  
Teleexpress 1715 Bajki polskie - dla dzieci 1745 
Hity satelity 18“  Magazyn kulturalny 1840 Gość 
Jedynki 18“  Złotopolscy - serial 1915 Dobra
nocka 19“  Wiadomości 19“  Pogoda 19“  Sport 
20“  Teraz Polonia 21“  Na dobre i na złe 22“  
MdM - program rozrywkowy 22“  Panorama 
22“  Sport 23“  Spojrzenia na Polskę 2315 Po
rozmawiajmy 0“  Monitor O25 TV Polonia za
prasza O35 Hity satelity O55 Złotopolscy -  serial 
1“  Mały pingwin Pik-Pok 1“  Wiadomości 155 
Sport 1“  Pogoda 2“  Teraz Polonia 3“  Na do
bre i na złe -  serial 4“  MdM 4“  Panorama 4“  
Sport 5“  Spojrzenia na Polskę 515 Podwieczo- 
rek...z Polonią.

SOBOTA 17 CZERWCA 
6“  Capital City - serial 7“  Echa tygodnia (w 
języku migowym) 7“  Klan 131- serial 845 Ziar
no - program katolicki 910 5-10-15 - dla dzieci 
9“  Babar - serial 10“  Hity satelity 1015 Brawo 
bis 1125 Panteon 1140 Szkic do portretu Antonie
go Słonimskiego 1235 Czarne chmury - serial 
1325 Ludzie listy piszą 1345 Reportaż 1415 Prze
gląd Prasy Polonijnej 14“  Kocham Polskę - 
teleturniej 15“  Pejzaże polskie Jerzego Wolffa 
-film dok.. 1540 Ludzie listy piszą 16“  Skarży
ska Matka Boża Miłosierdzia - reportaż 16“  
Magazyn polonijny z Ameryki Północnej 17“  
Teleexpress 1715 Mówi się... -  poradnik 1735 
Hulaj dusza - program 1815 Alternatywy 4 - se
rial 1915 Dobranocka 19“  Wiadomości 19“  
Pogoda 1953 Sport 20“  Polonica: La Belle de 
Varsovie 2145 Koncert urodzinowy Formacji 
Nieżywych Schabuff 2240 Panorama 23“  Sport 
2310 A to Polska właśnie 0“  Sportowa sobota 
O20 Alternatywy 4 -  serial 120 Film pod strasz
nym tytułem - dla dzieci 131 Wiadomości 151 
Sport I 55 Pogoda 155 Polonica: La Belle de Var- 
sovie 345 Koncert urodzinowy Formacji Nieży
wych Schabuff 440 Panorama 5“  Sport 505 Szkic 
do portretu Antoniego Słonimskiego.

NIEDZIELA 18 CZERWCA 
6“  Alternatywy 4 - serial 705 Słowo na niedziele 
710 Portrety - reportaż 740 Złotopolscy 121 - se
rial 835 Zwierzątka ze sklepiku - dla dzieci 9“  
Ala i As 925 Muzyczny Festiwal w Łańcucie 
10“  Kochankowie z Marony - melodramat 12“  
Anioł Pański 1215 Czasy - katolicki magazyn 
informacyjny 12“  Gościniec - magazyn sztuki 
ludowej 13“  Transmisja Niedzielnej Mszy Świe- 
tej 14“  Teatr dla Dzieci: W Nieparyżu i gdzie 
indziej 14“  Teledyski na życzenie 15“  Sensa
cje XX wieku - program 15“  Kraina uśmiechu - 
program muzyczny 16“  Magazyn Polonijny z 
Ukrainy 17“  Teleexpress 1715 Lalka - serial 1845 
Dziennik tv J. Fedorowicza 1855 Program kra
joznawczy 1915 Dobranocka 19“  Wiadomości 
19“  Pogoda 19“  Sport 20“  Alfabet Gwiazd 21 “  
Kosmiczna rewolucja z Justyną Steczkowską 
22“  Panorama 22“  Sport 23“  Dozwolone od 
lat 40-tu - program muzyczny 23“  Teledyski na 
życzenie O25 TV Polonia zaprasza 0“  Kraina 
uśmiechu - program 120 Wielka podróż Bolka i 
Lolka-dla dzieci 1“ Wiadomości 1“  Sport 154 
Pogoda 2“  Alfabet Gwiazd 3“  Kosmiczna re
wolucja z Justyną Steczkowską 4“  Panorama 
4“  Sport 5“  Dozwolone od lat 40-tu - program 
muzyczny 5“  Teledyski na życzenie.
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Kryzys rządowy to najczęściej przewi
jający się temat w prasie. Wydarze
nia nabrzmiewają dramatyzmem z dnia na 

dzień, z godziny na godzinę. Z tej olbrzy
miej fali publikacji wybieramy komenta
rze, mające w jakimś sensie wymiar bar
dziej uniwersalny, aczkolwiek dotyczą one 
konkretnych spraw. Jedną z nich jest pro
pozycja zmiany na stanowisku premiera, 
druga dotyczy samorządu w Polsce, jego 
kondycji w związku z powołaniem komi
sarza w najbogatszej gminie Polski: 
Kandydatem A WS na premiera jest Bogu
sław Grabowski. Dobry premier powinien 
charakteryzować się kilkoma cechami. Po 
pierwsze wiedzą, kompetencją, zdolnością 
do analitycznego i syntetycznego myśle
nia. Po drugie dobry premier powinien być 
stanowczy, mieć zdecydowany charakter i 
autorytet. Po trzecie premier powinien mieć 
zdolności organizacyjne i przywódcze. Pre
mier musi mieć zdolność komunikowania 
się ze społeczeństwem. Ten krótki zapis wy
raźnie wskazuje, ze Grabowski z pewno
ścią może odegrać rolę kompetentnego 
technokraty, szefa rządu fachowców. Czy 
nasyci swoją sylwetkę takie ciepłem i po
czuciem humoru - zobaczymy!
...P o  dziesięciu latach widać tez wyraź
nie niedostatki samorządowych przemian. 
Za dużo jest radnych, nastąpiło nadmier
ne upartyjnienie samorządów, brakuje wy
pracowanych i przestrzeganych standar
dów przejrzystości przy podejmowanych de
cyzjach, zbyt małe są środki, jakimi dys
ponują samorządy, zwłaszcza w zestawie
niu z zadaniami, jakie im przekazano. W 
niektórych gminach nastąpiła zapaść in
westycyjna, często niezawiniona przez wła
dze lokalne. Nie wszędzie też samorządy 
działają tak, jak powinny. Reforma powin
na być na pewno kontynuowana. Do zmia
ny są niektóre ramy prawne, korygowana 
musi być dystrybucja środków finansowych, 
jakie spływają do władz lokalnych. Warto 
rozważyć bezpośrednie wybory burmistrzów 
i wójtów. Ale to, jak się będą rozwijały 
samorządy, w dużym stopniu zależy przede 
wszystkim od samych mieszkańców. (Rzecz
pospolita” nr z 27/28 maja).

Kulminacja kryzysu rządowego nastą
piła po wprowadzeniu przez premie
ra Buzka komisarza w stołecznej Gminie 

Centrum. Co prawda, koalicjanci od dłuż
szego czasu nie kryli wobec siebie kryty
ki, a nawet niechęci, niemniej ta właśnie 
decyzja spowodowała ostateczny konflikt. 
Zapomina się przy tym, że premier Bu
zek wystąpił przeciwko skorumpowane
mu blokowi SLD-Unia Wolności, jaki po
wstał w Warszawie na szczeblu samorzą
dowym.Oto komentarz tygodnika 
„Wprost” (nr z 28 maja):
Za często interpretujemy władzę ludu czy
li demokrację, jako rządy większości. Jest

to stałe niedowartościowanie parlamen
taryzmu kosztem konstytucjonalizmu. Nad 
obecnym konfliktem słychać chichot histo
rii. Prezydent Warszawy Piskorski odwo
ływał się wprost i na wyrost do komisa
rycznego prezydenta Starzyńskiego. Samo
rządowcy nowej koalicji SLD-UW, utrud
niają komisarzowi pracę, głoszą anar
chizm, nie zaś rządy prawa.

W tym samym numerze poznańskiego ty
godnika społeczno-politycznego, komen
tarz Stefana Bratkowskiegę, na kanwie 
wyroku w sprawie procesu „Życie” - Kwa
śniewski w związku z kontaktami prezy
denta z sowieckim agentem:
Nie tylko dziennikarze, każdy obywatel ma 
prawo myśleć o prezydencie tak lub ina
czej. Nikomu nie musi się podobać prezy
dent, który mianuje siebie magistrem, choć 
tego nikt odeń nie wymaga, daje się wplą
tywać w machlojki typu udziały w „Poli
sie ”, chwieje się na nogach nad grobami 
ofiar ludobójstwa, udaje, że nie zna agenta 
obcego wywiadu, choć miał prawo go znać 
jako sekretarza obcej ambasady, podejmuje 
samodzielne kroki w polityce zagranicznej 
bez porozumienia z ministrem spraw za
granicznych i rozmawia z tymże ministrem 
o polskiej polityce wschodniej przez me
dia zamiast przynajmniej przez telefon. 
Samo wytoczenie sprawy o odszkodowa
nie uważałem za błąd doradców prezyden
ta; to oni jak widać, nie znający mecha
nizmów demokracji i mediów - nadali 
sprawie rozgłos. Tym bardziej uważałem 
za nieporozumienie podjęcie przez proku
raturę sprawy karnej; a już kagańcowe 
artykuły w nowym kodeksie karnym, które 
chronią osoby na stanowiskach przed kry
tyką, uważam za skandal prawny, kompro
mitujący nie tylko autorów kodeksu, ale i 
całą klasę polityczną, która go uchwaliła.

W ydarzeniem bezprecedensowym w 
historii Kościoła katolickiego w Pol

sce stało się wprowadzenie pokutne do 
Mszy św. Jubileuszowej, które wygłosił 
Prymas Polski. Słowa wypowiedziane 
przez ks. kard. Józefa Glempa poruszyły 
słuchających. Prymas wyznał winy w 
imieniu Kościoła w Polsce. Przeprosił 
Boga za kolaborację niektórych księży z 
reżimem PRL, za życie duchownych po
nad stan, za uleganie nałogom i tolerowa
nie przejawów antysemityzmu. Najwięk
sze wrażenie zrobił akt osobistej skruchy 
ks. Prymasa - przepraszam za „lęk” w 
okresie stanu wojennego - oraz za to, że 
nie zdołał „ocalić życia ks. Popiełuszki, 
mimo wysiłków podejmowanych w tym 
kierunku”. „Tygodnik Powszechny” (nr z 
28 maja) na stronie tytułowej pisze: 
Wprowadzenie pokutne do Mszy św. dzię
ki swej głębi i sile odwagi, pokory, god
ności i zawierzenia - było zarazem wpro
wadzeniem Kościoła polskiego w XXI wiek. 
Wprowadzeniem na miarę duchów wiel
kich Błogosławionych, Świętych i Męczen

ników, których Prymas przywołał na 
świadków swego wyznania win. Rachunek 
sumienia, który usłyszeliśmy z ust Głowy 
polskiego Kościoła - był długi. Słowa wy
powiedziane przez kard. Glempa nie mia
łyby tak wielkiej mocy, gdyby w jego wy
stąpieniu nie znalazł się fragment będący 
osobistym wyznaniem winy, i to winy dra
matycznej porażki wysiłków by uchronić 
ks. Popiełuszkę przed śmiercią.

Pozostańmy przy bohaterskich kapła
nach. Należał do nich niewątpliwie 
więzień peerelowski, biskup kielecki Cze

sław Kaczmarek. Jego sylwetkę i hanieb
ny proces przypomina „Zycie” (nr z 27/ 
28 maja):
Pokazowy proces bpa Kaczmarka przygo
towywano w Ministerstwie Bezpieczeństwa 
Publicznego ponad dwa lata. Tyle czasu 
funkcjonariusze UB potrzebowali, aby zła
mać opór duchownego, który przed aresz
towaniem należał do grona najbardziej nie
przejednanych członków Episkopatu. Gło
dzony i pozbawiony opieki lekarskiej bi
skup, nękany wielogodzinnymi przesłuchi- 
waniami oraz obciążającymi go fałszywy
mi zeznaniami świadków, przyznał się w 
końcu do kierowania „antypaństwowym i 
antyludowym ośrodkiem”, prowadzącym 
działalność szpiegowską na rzecz Watyka
nu i USA. Umożliwiło to zorganizowanie 
procesu, który stanowił wstęp do ostatecz
nego uderzenia komunistycznych władz w 
Kościół. Gdy bowiem prymas Stefan Wy
szyński odmówił potępienia ordynariusza 
kieleckiego, również został uwięziony, co 
otworzyło trwający do 1956 r. najtrudniej
szy okres w powojennych dziejach polskiego 
Kościoła.

Natomiast „Niedziela” (nr z 28 maja) 
przypomina nieznane obrazki z co

dziennego życia Prymasa Tysiąclecia. 
Wspomina p. Anna Rastawicka, która - 
jako polonistka - pracowała w Sekreta
riacie .przy ul. Miodowej nad korektą ho
milii ks. Kardynała Stefąna Wyszyńskie
go: ^
Starał się, aby miejsce pracy było dla nas 
domem. Nie zaczął sam jeść dopóki wszy
scy nie nałożyli sobie na talerze. Często 
podawał, dokładał, obierał nam jabłka. 
Przestrzegaliśmy zasady, by w czasie po
siłków nie mówić o pracy. Innych tema
tów nigdy nie brakowało. Był naprawdę 
jak dobry Ojciec w domu. Ojciec miał fan
tastyczne poczucie humoru. Nie słyszałam, 
Żeby kiedyś mówił podniesionym głosem. 
Nie słyszałam, żeby o kimś mówił źle, cho
ciaż czasem prowokowaliśmy do tego. Nie
raz Ojciec sam nas wyciągał do ogrodu, 
Żebyśmy zobaczyli, że już kwitną przebi- 
śniegi czy krokusy. Zawsze pierwszy je  wy
patrzył. Pomimo intensywnej pracy co
dziennie mówił różaniec, najczęściej w cza
sie spaceru w ogrodzie. Z usposobienia 
Ojciec był samotnikiem. Czasami, zamy
ślał się, jakby był w innym, własnym świe- 
cie.

P rasoznaw ca
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„WALKA KLAS" 
Marie-Christine Jeanniot w artykule za
mieszczonym w „La Vie” z 25 maja za
interesowała się zjawiskiem „wyścigów” 
rodziców, by zapewnić swoim latoroślom 
jak najlepsze wykształcenie i najbardziej 
prestiżowe dyplomy, zabezpieczające 
miejsce w coraz bardziej bezwzględnym 
środowisku pracy. Za wszelką cenę pra
gną zapisać dziecko do „dobrej” szkoły. 
Jeśli chodzi o zapisy do szkół publicznych, 
obowiązuje tutaj rejonizacja. „Aczkolwiek 
- mówi Maurice Lobry - władze mogą wy
magać przestrzegania prawa, jeśli zapew
nią wysoki i równy poziom we wszyst
kich szkołach. W przeciwnym wypadku 
rodzice uczniów poczują się potraktowa
ni niesprawiedliwie. Mogą żądać, by re
nomowane szkoły nie wybierały najlep
szych uczniów z placówek znajdujących 
się w promieniu 50 km. A dzieje się tak 
wszędzie, np. w Bordeaux, które zagar
nia najlepszych uczniów w regionie, kosz
tem szkół w małych, sąsiednich miastach 
jak Arcachon, Langon lub Pauillac. Bar
dzo łatwo jest ogłosić, iż 100% uczniów 
zdaje maturę, gdy wcześniej zdecydowa
no się pracować z najlepszymi z nich. Z 
drugiej strony, tak długo jak długo szkoły 
nie będą prawdziwymi wspólnotami edu
kacyjnymi, szanującymi młodzież i ich ro
dziców, tak długo nie można będzie ocze
kiwać, że ci ostatni nie będą mieli żad
nych skrupułów, by porzucić szkołę dla 
innej...” Jeśli podjąć problem rejonizacji, 
to na podstawowym poziomie nauczania 
prawo przydzielania uczniów do szkół po
siada mer miasta. Począwszy od college’u 
aż po licea, kompetencje te przejmuje in
spektor akademii. Szkolnictwo prywatne, 
religijne lub nie, nie jest objęte tymi sa
mymi prawami. Przydzielając uczniów do 
szkół bierze się pod uwagę m. in. ilość 
wolnych miejsc w szkołach, bliskość za
mieszkania, by uniknąć zbyt długiego 
transportu. Rejonizacja dotycząca szkól 
podstawowych rozszerza się na szkoły 
średnie - począwszy od 1963 r., kiedy to 
college, zarezerwowany dotąd dla elity, 
otwiera się dla szerszej grupy uczniów. 
Poszukując szkół o najlepszej renomie 
rodzice często omijają obowiązujące za
sady rekrutacji uczniów do szkół. Czasem 
„kupują” adres lub wynajmują dziecku 
studio w pobliżu szkoły i wtedy uczeń spę
dza cały tydzień samotnie, widując mamę 
raz w tygodniu, gdy przychodzi ona, by 
zrobić mu zakupy. Są to skutki rejoniza
cji. Podporządkowują się jej tylko ci, któ
rzy nie są dostatecznie poinformowani. W 
podsumowaniu artykułu pojawia się jesz
cze inne pytanie - o to, czy można przy
jaźń, solidarność i szacunek nakazać de
kretem? Czy nie lepiej je konstruować?

SZPITAL IM. POMPIDOU 
„La Vie” z 25 maja. W XV dzielnicy Pa
ryża powstał nowy szpital. Pierwsi pacjen
ci zostaną tutaj przyjęci w lipcu br. Auto

rem projektu architektonicznego jest Ay- 
meric Zublena, twórca koncepcji Stadio
nu Francji w Saint-Denis. W przyszłości 
będzie budował dwa nowe szpitale w 
Nimes i Tours. „Jest to jeden z najtrud
niejszych programów do podjęcia przez 
architekta - mówi - ze względu na funk
cję przedsięwzięcia, a także z powodów 
etycznych. Tutaj stykamy się z istotą ży
cia: narodzinami i śmiercią”. Projekt po
wstawał w ciągu ośmiu lat, budowa wy
magała sześciu lat pracy. Przechodzień 
paryski będzie mógł przejść ulicą szpital
ną, niekoniecznie wchodząc do obiektu. 
Od XVIII w., dla kontroli epidemii oraz 
z powodów higienicznych, szpitale budo
wano z dala od miasta. Dzisiaj izolacja 
nie jest już wymagana. Wprost przeciw
nie, położenie w centrum miasta ułatwia 
dostęp pacjentom oraz personelowi. W no
wym szpitalu duża powierzchnia okien i 
ich rozmieszczenie umożliwiają w naj
większym stopniu korzystanie ze światła 
dziennego. Poruszanie się jest ułatwione 
dzięki redukcji ilości drzwi. W 90% po
koje są pojedyncze. Wszystkie formalno
ści administracyjne będą do załatwienia 
na piętrze, na którym znajduje się pacjent. 
W niektórych pokojach jest dodatkowo 
umieszczona wersalka dla osób odwiedza- 
jących, które będą chciały spędzić noc 
obok chorego. Jest to nowość w szpitalu 
publicznym. W trosce o dobrą atmosferę 
pokoje są małe i dobrze zaprojektowane. 
Fasada wychodząca na park Citroen jest 
przezroczysta, a zasłony są sterowane z 
punktu przy łóżku chorego. Oczywiście, 
szpital zostanie oceniony dopiero na pod
stawie wyników w dziedzinie medycznej, 
a będzie wyekwipowany do przeprowa
dzenia najbardziej delikatnych i trudnych 
operacji oraz na podstawie kwalifikacji le
karzy, którzy będą tutaj zatrudnieni.

„NARODZINY" MATKI 
„La Vie” z 25 maja. W ostatnią niedzielę 
maja obchodziliśmy Dzień Matki. Z tej 
okazji Florence Mauro tworzy piękną opo
wieść o narodzinach, przeznaczoną dla 
tych wszystkich kobiet, które pragną do
świadczyć wolności i zmysłowości w 
momencie początkowującym istnienie. 
„Clare zdecydowała nie uciekać się do 
środków znieczulających. Chce wszystko 
odczuć. Mówi o tym do swej babci, która 
czeka na urodziny prawnuczka. „Jak uro
dziłaś dziecko? - Miałam na to ochotę. - 
Czy Cię bolało? - Nie zawsze, ale często. 
- Dlaczego to sprawia ból? -Dziecko wy
chodząc na świat rozszerza twe ciało. - 
Ale dlaczego moje dziecko musi mi spra
wić ból? - Ponieważ musi oddzielić swo
je ciało od twojego. Mówi ci, że jest inną 
osobą. Oddziela się od Ciebie. Jest to trud
ne tak dla niego...jak i dla ciebie. Miłość 
zaczyna się przy rozpoznaniu. W radości 
rozpoznania i trudności separacji. Trzeba 
zaakceptować to, że nie jest się tylko jed
ną istotą.” Autorką tego fragmentu, który 
nie jest całkowicie autobiograficzny, jest 
35 letnia Florence Mauro. Jednak to, że 
opis jest przekonywujący wynika ^  ̂  71
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Droga Cecylio.
Z pewnością masz trudną sytuację, ale - 
jak wynika z listu - mimo, że jesteś osobą 
młodą, to już jednak poważną i odpowie
dzialną. Jeżeli zdajesz sobie sprawę z ob
ciążeń środowiskowych u swego męża, po
winnaś dużo pracować nad tym, aby po
móc mu się zmienić. Jeżeli mąż twój tak 
bardzo się zmienia, kiedy jest w swoim 
rodzinnym środowisku, świadczyłoby to
0 tym, że jest zbyt słaby, żeby pokazać 
swój styl życia, i to jaki jest na co dzień, 
kiedy jesteście sami. Powinnaś często roz
mawiać z mężem na ten temat, ale bez 
emocji, cierpliwie trzeba mu tłumaczyć, 
że niby można życie przeżyć nie szanując 
się wzajemnie - i wskazać na jakiś przy
kład takich zachowań wśród znajomych, 
ale można też inaczej - z wzajemnym po
szanowaniem. Oczywiście przykładem nie 
mogą być wasze rodziny, bo to męża by 
zapewne dotknęło. Jest wiele poradników, 
które bywają bardzo pomocne we wza
jemnym poznawaniu się i poszukiwaniu 
wzajemnego zrozumienia, a także suge
rujących jak rozwiązywać konflikty w 
małżeństwie, jak budować wspólną miłość
1 przyjaźń w związku małżeńskim. Nie 
można godzić się na sposób i styl życia, 
który Tobie zupełnie nie odpowiada i jest 
obcy. Konstruowanie dobrego małżeństwa 
nie odbywa się tylko poprzez zawarcie 
związku małżeńskiego, trzeba wiele cier
pliwości i wzajemnej pracy nad sobą, aby 
małżeństwo wasze było szczęśliwe. Jeżeli 
chodzi o powrót do Polski, to zdecydo
wanie byłoby lepiej gdybyście mogli po
szukać innego miejsca zamieszkania, niż 
to w pobliżu teściów. Taka bliskość może 
nie być dla Waszego związku budująca.

M a r ia  T e r e s a  Lui

^  z jej doświadczenia bycia matką 
dwojga dzieci. Jest pisarką, autorką opo
wiadania o narodzinach pt. „Viens”. Po
nadto jest odpowiedzialna za emisję „Un 
siecle d’ecrivains” w programie France 3. 
Zapoczątkowała również emisję „Qu- 
estions d’enfants”, razem z pediatrą Aldo 
Naouri. Podejmują w nim problem stoso
wania środków znieczulających przy na
rodzinach. Sądzą, iż stosowanie ich po
winno zależeć od wyboru kobiet, a nie być 
zalecane obowiązkowo przez lekarzy, któ
rzy muszą postępować szybko. Ważne jest, 
by każda kobieta znalazła odpowiedź we
wnątrz siebie i by zapewniono jej jak naj
lepsze przeżycie tego momentu.

O p r . A n n a  W ł a d y k a
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2 4 - 2 5  CZERWCA -
MA/OWKA W COMBLAIN L A  TOUR
24 i 25 czerwca Polska Macierz Szkolna w Belgii zaprasza 

wszystkich Rodaków do Ośrodka Wakacyjnego 
„Millennium” w Comblain la Tour na doroczną Majówkę. 
PROGRAM;
24 czerwca (sobota): 1600 - wystawa sztuki polskiej; 1900 - ogni
sko animowane przez Związek Starszo-Harcerski; 2000 - zabawa 
taneczna przy dźwiękach orkiestry P. Marty ki.
25 czerwca (niedziela): 1000 - defilada i koncert w wykonaniu 
Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego; 1100 - uroczysta 
Msza św.; 1200 - przerwa - obiad (barszcz, bigos, gołąbki, pącz
ki...); 1400 - pieśni i tańce ludowe w wykonaniu zespołów: „Wi
sła” z Genk, „Lajkonik” z Mons, stowarzyszenia „KSMP Se- 
niors” z Liege oraz dzieci z Polskiej Szkoły; 1500 - zabawa ta
neczna przy dźwiękach orkiestry P. Marty ki; 1800 - loteria fanto
wa. Namiot - kuchnia: czynna cały czas - ceny przystępne. 
APRESł rue du Parc 19 - 4180 Comblain la Tour;
tel. 04/ 369.21.77; 04/ 365.25.60 (wieczorem); 04/ 369.13.89 
(po polsku).

NAUKOWIEC DZIAŁACZ SPOŁECZNY - 
WSPOMNIENIE O DR RUDOLFIE WILCZKU

kr Rudolf Wilczek zmarł szes
naście lat temu - 19 V 1984 r.

| Miał wówczas 80 lat. Mimo pode
szłego wieku nie przerwał pracy za- 

| wodowej - i to nie ze względów fi
nansowych. Emerytura mu wystar- 

i czała. Pracował, gdyż lubił swój za- 
i wód. Bez względu na pogodę, co- 
j dziennie jeździł do Ogrodu Botanicz
nego, mimo, że podróż tramwajem 
z przesiadkami trwała półtorej go
dziny w każdą stronę. Jeździł, bo zo
stało mu jeszcze kilka prac do opu- 

I blikowania. Przeprowadził już ob- 
1 serwacje kilkunastu roślin, pozosta

wało je opisać.
Na kilka dni przed śmiercią przeziębił się. Został więc w domu. 
Ale i tu wolny czas poświęcił na pracę - tym razem związaną z 
„Majówką”. Umarł w ramionach żony.

Oprócz troski o rodzinę, pracę naukową, to właśnie Macierz 
Szkolna i jej Ośrodek Wakacyjny w Comblain-la-Tour sta

nowiły główny cel działalności dra Wilczka w Belgii. Nie ogra
niczała się ona do pięknych słów. W chwili nabycia Ośrodka, 
gdy było tam bardzo wiele pracy, zarówno przy doprowadzeniu 
do porządku budynków, jak i zarośniętego zielskiem parku, dr 
Wilczek (wspólnie z innymi), gdy mu tylko pozwalały na to 
siły, był tam w każdą wolną chwilę. Natomiast w Brukseli, pra
wie każdy wieczór zabierała mu „papierkowa” praca, związana 
z działalnością Macierzy. Bo tych listów do napisania, formula
rzy do wypełnienia było (i jest) bardzo dużo.
Zarząd Macierzy nie rozporządzał jakimiś specjalnymi, powie
rzonymi mu funduszami, musiał je więc sam zdobywać. O osią
gnięciach Macierzy, której dr Wilczek od początku jej istnienia 
był najpierw członkiem Zarządu, a później przez wiele lat pre
zesem, świadczyły wymownie fakty. Macierz rozpoczynała dzia
łalność od zera, gdy chodzi o fundusze, a teraz (1984 r. - red.) 
jej majątek wynosi ponad dziesięć milionów franków belgij
skich. Oczywiście jest to wynik pracy nie jednego tylko czło
wieka, chodzi jednak o to, że dr Wilczek jako prezes Macierzy 
umiał wytworzyć taką atmosferę, że tych chętnych do działania 
nie ubywało, ale stale było ich więcej, i nie zapalali się jedynie

M8nElł&Z M PłAM M
2 LIPCA - 50. ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZI:

KS. DR /OZEF PIELORZ, o m i

Z  tej szczeg ó ln e j okazji 
"Rektor "PMK w B eneluksie  

ks. Leon  B rzezin a , om  i 
i R ed a kc ja  „Głosu K ato lickiego" 

sk łada ją  ć-zcigodnym  ju b ila to m  ży cze n ia  
obfitych łask B o ży c h  i w sze lk ie j pom yślności.

12 czerwca -  w drugi dzień Zesłania Ducha Świtego, 
podczas polonijnej pielgrzymki do Scherpenheuvel-Montaigu, 
w intencji Jubilata zostanie odprawiona dziękczynna Msza św. 

■I  - .......... ----------f*
„słomianym zapałem”, ale raz zaangażowawszy się pozostawali 
już wierni. Było to tym bardziej oczywiste, że Dr Wilczek sam 
pozostał przez całe życie wierny idei, w imię której, jako młody 
harcerz, brał udział w walkach o Lwów, potem jako ochotnik w 
wojnie z bolszewikami, a następnie jako żołnierz we wrześniu 
1939 roku. Pamiętać bowiem trzeba, że w nazwie Macierzy 
Szkolnej w Belgii świadomie dodano, że jest to organizacja 
„Wolnych Polaków”.

R udolf Wilczek urodził się 1 października 1903 r. w Cierpi- 
szu w Małopolsce. Gimnazjum ukończył w Wejherowie. W 

latach 1918-1919 bierze udział - jako harcerz - w szeregach „Or
ląt” w walkach o Lwów, później, jako ochotnik, w wojnie z 
bolszewikami. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie we 
Lwowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. 
W 1932 r. ożenił się z Marią Tysowską. Był asystentem Akade
mii Rolniczej w Dublanach, należał do grupy naukowej prze
prowadzającej badania na Polesiu. Brał udział w pierwszej pol
skiej wyprawie naukowej na Grenlandię w 1937 r. Współpraco
wał z Akademią Umiejętności w Krakowie. Był też profesorem 
w liceum w Mysłowicach do wybuchu wojny 1939 r.
Po kampanii wrześniowej dostaje się do niewoli, gdzie przeby
wał w oflagu w Murnau. Po zakończeniu wojny przybywa do 
Belgii. Tam znalazła się jego żona z córką Ewą, które na począt
ku wojny wywieziono do ZSRR, potem udało im się razem z II 
Korpusem opuścić Rosję. W Belgii od grudnia 1945 do stycznia 
1947 r. jest honorowym pracownikiem naukowym Państwowe
go Ogrodu Botanicznego. Korzysta wtedy ze stypendium istnie
jącego w Brukseli Polskiego Ośrodka Studiów. W styczniu 1947 
r. otrzymuje etat pracownika naukowego w Państwowym Insty
tucie Studiów Agronomicznych w Kongo i tam pracuje do 1961 
r. Następnie, od 1963 roku jest zaangażowany w Belgijskim In
stytucie Badań Naukowych dla krajów zamorskich (IBERSON), 
a od początku 1964 r. do końca 1968 r. w Państwowej Akademii 
Rolniczej w Gembloux. Od 1969 r do końca życia dr Wilczek, 
już jako emeryt, w dalszym ciągu pracuje w Państwowym Ogro
dzie Botanicznym. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych 
oraz artykułów publikowanych w czasopiśmie „Flora”, wyda
wanym przez Ogród Botaniczny.

( z a :  N a r o d o w i e c  m a j 1984)

ANTWERPIA: ZAPROSZENIE NA KONCERT
Z w i ą z e k  P o l s k i c h  K o m b a t a n t ó w  w  B e l g i i  

F u n d a c j a  R o b e r t  V a n  R ie l

ZAPRASZAJĄ NA KONCERT: 
R e p r e z e n t a c y j n e j  O r k ie s t r y  W o j s k a  P o l s k i e g o . 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 2 3  CZERWCA O GODZ. 2 0 00 
W KOŚCIELE JEZUITÓW PRZY UL. FRANKRUKLEI 8 9  W ANTWERPII.

Bilety i informacje: (przedsprzedaż 350 FB; przy wejściu 400 FB) 
telefonicznie: BZPK: 03/230.85.43 i 03/455.60.26

Fundacja Robert Van Riel: 03/666.31.82 
Dochód z koncertu przeznaczony jest na dofinansowanie Zespo
łu Szkół Rolniczych w Sławie.
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STELLA MARIS

W  dniach od 10 do 12 kwietnia Związek Krucjaty Euchary
stycznej pod przewodnictwem ks. dyrektora Andrzeja Góź- 

dzia S.Chr. i ks. Zdzisława Początka oraz zarządu: p. prezeski 
Joanny Siemiątkowskiej, p. sekretarki Marie-France Smolis, p. 
skarbniczki Christiane Smiatek i sióstr Felicjanek: Czesławy - 
organistki, Lucjany oraz Jeremii (sercanki), państwa Stachow- 
skich i pań Opiekunek z Nord i Pas de Calais zorganizował week
end dla dzieci w Stella Plagę.
Z zaproszenia skorzystało 67 dzieci i 20 opiekunów z takich 
miejscowości jak: Roubaix, Lille, Dourges, Noyelles, Merico- 
urt, Lens, Houdain, Bruay, Divion.
O tym, że pobyt ten miał charakter religijny, wręcz rekolekcyj
ny, ale był i połączony z rekreacją i odpoczynkiem świadczył 
program dnia. Rano dzieci zaczynały dzień Mszą św. połączoną 
z homilią w formie dialogu prowadzonego przez ks. Andrzeja 
Góździa - „Pan Jezus w Wieczerniku przyniósł Apostołom Po
kój: Pokój zostawiam Wam. To jest pierwsze zadanie dla uczniów 
Chrystusa. Jeżeli źle rzeczy mają się z ludźmi, to trzeba naj
pierw otworzyć drzwi serca dla Chrystusa”.
W wieczornej adoracji „Dzieciątka Jezus”, prowadzonej przez 
dzieci z Roubaix przygotowujące się do I Komunii Sw. słyszeli
śmy wezwania: Jesus intercesseurpour la paix du monde, prends 
pitie de nous; Jesus qui se revele aux tout petits, prends pitie de 
nous...
Możemy powiedzieć za dziećmi - „Serce Jezusa zlituj się nad 
nami, którzy mamy nie tylko lat 8, 12 ale i 25, 40, 50 - a wciąż 
raczkujemy na drodze wiary. Serce Jezusa każesz obumierać dla 
świata, podczas gdy on wzywa nas do tego, by nie przegapić 
żadnej okazji do nacieszenia się życiem. Jakże więc zdołasz 
wygrać konkurencję ze światem? Czy zdołasz zająć pierwsze 
miejsce i w naszych sercach?”
Dzieci modliły się podczas adoracji również do Dzieciątka „Bam- 
bino de 1’Aracoeli, które jak wiemy otrzymuje listy od dzieci z 
całego świata, jak również dorosłych „dzieci”, które zwracają 
się do Niego jak do najlepszego przyjaciela.
Na dowód miłości do Pana Jezusa, adorujące dzieci zrobiły gło
śne postanowienia, że będą dbały o „czyste serca”, „modlitwę”,

„adorację Pana Jezusa”, „o zachowywanie 10 przykazań”, a na
wet „kochanie nieprzyjaciół”. Ks. dyrektor zauważył, że te po
stanowienia są aktualne nie tylko na jeden rok, ale na całe życie. 
W następnej homilii pojawiło się pytanie - „Dlaczego Abraham 
jest Ojcem naszej wiary?” - 1 znowu dzieci chętnie przypomnia
ły sobie historię wierności jakiej dochował Abraham Panu Bogu 
- „Jeszcze nie umiemy dochować całkowitej wierności, jeszcze 
upadamy, ale gdy tracimy kontakt z Tobą, Panie Jezu, nic nie 
jest w stanie zapełnić pustki w naszych sercach”.
Dlatego dzieci zwróciły swe serca w gorącej modlitwie do Pana 
Jezusa prosząc „za Ojca Świętego”, księży, siostry, Rodziców, 
katechetów, aby pomogli im wzrastać w łasce i mądrości u Pana 
Boga i ludzi.
Z podziwem patrzyliśmy na ich zaangażowanie w śpiewie litur
gicznym pod przewodnictwem siostry Czesławy.
Dzieci były ciekawe wszystkiego: pierwszy kontakt z morzem 
przyniósł dużo radości. Zabawom na plaży sprzyjała słoneczna 
pogoda. Po drodze było zbieranie muszelek, szyszek, kupowa
nie pamiątek. W samym ośrodku Stella Plagę pan Stachowski 
przygotował dla dzieci takie atrakcyjne niespodzianki jak: „pe- 
che miraculeuse”, „casse tete Chinois - mini golf’.
Wieczorem - zmęczone, ale szczęśliwe - dzieci pragnęły powró
cić do domów, aby odpocząć.
Wierzymy, że pobyt ten zapisze się w pamięci dzieci, zostawi 
ślad wzrastania w miłości do Chrystusa i naszych bliźnich, by
śmy wszyscy wzrastali w jedności z Nim i rozszerzali Jego Kró
lestwo na cały świat.

opr. s. Jeremia

P O LS K I J A Z I  W ANTWERPII

9 maja gościliśmy w Antwerpii polską grupę 
jazzową - „Mariusz Bogdanowicz Group”. 

W lokalu Sint-Jan Berchmanscollege odbył się 
koncert, z którego dochód przeznaczony został na kontynuowa
nie leczenia pacjenta z Polski Pawła Podstawki.
Dzięki inicjatywie państwa Jolanty Ratajczak i Ronny Ruts, Pa
weł przyjeżdża regularnie do Belgii, gdzie poddawany jest le
czeniu w klinice w Leuven.
Był to już kolejny koncert charytatywny, i podobnie jak i po
przednie cieszył się dużym powodzeniem.
Grupa Mariusza Bogdanowicza rozpoczęła swą działalność jako 
eksperymentalny sextet w 1991 r. Od 1994 r. już jako kwartet 
wydała swój pierwszy album i od tego czasu brała udział w wie
lu koncertach i festiwalach. W skład grupy wchodzą: Mariusz 
Bogdanowicz, Adam Wendt, Brandon Furman i Piotr Biskup
ski.
Lider grupy - Mariusz Bogdanowicz, absolwent Akademii Mu
zycznej w Katowicach, jest laureatem wielu nagród, m.in. na
grody dla najlepszego solisty i najlepszego zespołu - Jazz Ju- 
niors 1982, „Klucz do kariery” w 1982 r. oraz pierwszej nagro
dy na konkursie jazzowym we Francji - 1983 r. Bogdanowicz 
jest dobrze znany z kompozycji muzycznych do poezji Jana 
Wołka i Justyny Holm, wysoko ceniona jest jego praca - kom
pozytora, aranżera, autora i wykonawcy muzyki do filmu J. Ki
jowskiego „Maskarada”.

OFIARY NA TYDZIEŃ M IŁ O SIER D ZIA
Pan Tymoteusz Sypniewski 200 frs
Ks. Czesław Margas - Dijon 1300 frs
Pani Maria Antczak 300 frs
Związek Towarzystw Kobiecych - Desongnis 500 frs

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

263 bis, rue St Honore, 75001 Paris, wpłacając na: CCP1268-75 N PARIS 
lub czekiem zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

FIRMA WYKOWAi
*FlRM A ZREALIZUJE WSZELKIE ZLECENIA - ARCHITEKTA, PRZEDSIĘBIOR
STWA LUB OSOBY PRYWATNEJ - W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.
i in n y c h . G w a r a n c je  p is e m n e  p r z e b ie g u  r o b ó t  i  c e n .

E-mail: yann.send.@wanadoo.fr; Tel. 01 64 33 68 49.

SZUKAMY INFORMACJI:
Jesteśmy Francuzami polskiego pochodzenia. Szukamy da
nych „genealogicznych” dotyczących naszych rodzin: Oszust 
(z Rudnika - okolice Częstochowy) i Patacz. Tel. (po francu
sku) 01 42 50 95 62 lub proszę pisać na adres Redakcji.

SZUKAM PRACY:
* Studentka szuka pracy NA WAKACJE - na zastępstwo - 

tel. 01 46 80 70 08; 06 19 94 69 78.

11 czerwca 2000 n a s /a  s trona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 19

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


GŁOS KATOLICKI Nr 23

ŻEBY TA K  IŚĆ, 
JA K  ONE SZŁY...

Czerwone róże, symbol miłości aż po oddanie życia, otrzy
mały siostry nazaretanki podczas Mszy św. w kościele św. 

Genowefy w Paryżu 20 maja. Była ona dziękczynieniem za be
atyfikację ich 11 współsióstr, męczenniczek z Nowogródka, do
konaną 5 marca 2000 r. w Watykanie przez Jana Pawła II 
Siostra Miriam Metelski, przełożona domu w Bagneux, złożyła 
róże u stóp obrazu przedstawiającego nowe błogosławione. Na 
uroczystość przybyła z Rzymu przełożona generalna Zgroma

dzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, matka Maria 
Teresa Jasionowicz, dobrze znana paryskiej Polonii, gdyż wcze
śniej przez wiele lat mieszkała w nazaretańskim domu przy ul. 
Vaugirard 49.
BUL szę św. odprawił ks. proboszcz Józef Musiał w koncele- 
ł^ P b rz e  z ks. Tomaszem Bielińskim i ks. Jackiem Piechem z 
Seminarium Polskiego w Issy-les-Moulineaux. Swą homilię ks. 
Bieliński, który od półtora roku jest kapelanem sióstr nazareta
nek w Bagneux, poświęcił Kościołowi przedstawionemu w Ewan
gelii według św. Jana jako winnica, gdzie krzewem winnym jest 
sam Chrystus, a my jesteśmy gałązkami. Kościoła więc nie da 
się porównać do klubu kibiców, których łączy wsparcie udziela
ne drużynie, ani do stowarzyszenia kombatantów, którzy wzru
szają się wspólnymi wspomnieniami, ani też do klasy szkolnej, 
której uczniów łączą lekcje. W Kościele jednoczy nas nie coś, 
lecz Ktoś - Jezus Chrystus, który wierzącym w Niego mówi: 
„Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4). Nie „ze 
Mną”, nie „przy Mnie”, ale „we Mnie”, to znaczy „wyrastajcie 
ze Mnie”, „czerpcie ze Mnie życie”. Nie dostaje się tego w na
grodę za bycie dobrym katolikiem. Jest to łaska darmo dana 
wraz z przyjęciem chrztu. Teraz trzeba być jej wiernym, by nie 
stać się uschłą gałązką winnego krzewu. Trzeba owocować, to 
znaczy stawać się bardziej chrześcijaninem, tak by inni patrząc 
na nas chwalili Boga. Największym owocem jest ofiara z życia - 
przekonywał kaznodzieja. Właśnie taką ofiarę złożyły męczen- 
niczki z Nowogródka. Gdy w 1929 r. nazaretanki przybyły do 
tego miasta, nie zostały tam przyjęte gościnnie, nie mogły na
wet znaleźć dla siebie mieszkania. „Po co one tu przyjechały?” - 
dziwili się mieszkańcy. Lecz już po roku mówili o ich klaszto
rze: „Nasz domek”. Usłyszeć te słowa: „U nich jest dom”, są - 
jak zaznaczył ks. Bieliński - największą nagrodą dla nazareta-

PRZY/ACIELE GŁOSU KATOLICKIEGO
Pan Franciszek Rozkuszka (pół roku) 200 frs
Pani Sophie Rusecki 400 frs
Pani Rosalie Rutyna 500 frs
Pan Stanisław Sandel 450 frs

C.d.n.
Wszystkim Dobroczyńcom, którzy wspierają Głos Katolicki „pre
numeratą Przyjaciół” składamy serdeczne podziękowania. (Red.)

nek, bo w ten sposób realizuje się charyzmat ich zgromadzenia. 
Założyła je w 1875 r. bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Paste
rza (Franciszka Siedliska) po to, by Kościół stawał się domem 
rodzinnym, a rodzina - domowym Kościołem.

O  zamordowanych w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1943 r. i 
pochowanych w zbiorowej mogile siostrach opowiedziała 

też Matka Maria Teresa Jasionowicz. „Jak one szły!” - podziwiał 
niemiecki żołnierz wykonujący egzekucję, nazaretanki bowiem 
nie okazywały strachu, lecz świadomie szły na śmierć. Nie mógł 
wiedzieć, że już wcześniej ofiarowały siebie za życie 120 miesz
kańców Nowogródka, którzy znajdowali się na liście osób prze
znaczonych przez Gestapo na rozstrzelanie. „Mój Boże, jeśli 
potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, ani
żeli tych, którzy mają rodziny - modlimy się nawet o to” - de
klarowała przełożona, siostra Maria Stella Mardosewicz. Wy
wieziono ich na roboty do Niemiec, a niektórych nawet zwol
niono... Gdy wkrótce potem zagrożone było życie jedynego w 
okolicy kapłana, ks. Aleksandra Zienkiewicza, ponowiły swoją 
gotowość do ofiary. Przygotowywały się do męczeństwa przez 
całe życie, „tracąc” je co dzień w cichej posłudze. Faktycznie 
więc już wcześniej oddały życie Bogu, a sam moment śmierci 
był tylko tego dopełnieniem. „Żeby tak iść, jak one szły” - tłu
maczyła Matka Generalna - trzeba, tak jak one, uczyć się cho
dzić z Chrystusem. Poprosiła błogosławione zakonnice o wsta
wiennictwo u Boga za dzisiejszymi nazaretankami, aby zasłuży
ły na miano siostry. Podkreśliła też, że beatyfikując męczen- 
niczki z Nowogródka jako pierwsze w Roku Jubileuszowym, 
Papież wskazał całemu Kościołowi, że są one „bramą miłości”, 
prowadzącą w trzecie tysiąclecie, a także prawdziwym „świa
tłem ze Wschodu”.
W Mszy św. licznie uczestniczyły Rodziny Nazaretańskie. To 
właśnie późniejsza Matka Maria Teresa, gdy jeszcze pracowała 
w Paryżu, zainicjowała spotkania formacyjne rodzin polskich 
emigrantów. Po zakończeniu liturgii w Bagneux odbyło się ra
dosne spotkanie uczestników uroczystości przy wspólnym stole. 
Matka Generalna opowiedziała o cudzie, jaki wydarzył się w 
dniu beatyfikacji za wstawiennictwem błogosławionych nazare
tanek. Przypomniała także postać jednej z nowogródzkich sióstr, 
Marii Małgorzaty Banaś, która ocalała i przez 20 lat żyła w za
krystii fary, nielegalnie ucząc dzieci religii i podtrzymując wia
rę wśród mieszkańców miasta w czasach komunistycznych. 
Spotkanie w Bagneux zakończyło się nabożeństwem majowym, 
odśpiewanym w ogrodzie sióstr.

P a w e ł  B ie l iń s k i

ZA RZĄ D  ZWIĄZKU 
PO LSK ICH  G REN A D IERÓ W  WE FRANC/I

Z aprasza w niedzielę 25 czerwca do Polskiego Kościoła w 
Lens na Mszę św. za poległych i zmarłych polskich Komba

tantów.
Zapraszając wszystkich Kombatantów z rodzinami oraz sympa
tyków Związku, przypominam, że w naszym kościele w Lens 
znajduje się „Urna” z prochami polskich Kombatantów pole
głych na polach walk w Lotaryngii. Większość polskich żołnie
rzy poległych we Francji w 1940 r. za „Wolność naszą i waszą” 
spoczywa na cmentarzu w Dieze (Moselle), gdzie corocznie od
bywają się uroczystości w rocznicę walk. Ogółem zarejestrowa
no 411 poległych: cmentarz w Dieze - 280 grobów; cmentarz 
Saarebourg (Moselle) -74 groby; cmentarz Auberive (Aube) - 
49 grobów; cmentarz Montaville (Aube) - 8 grobów.
Skromny cmentarzyk w Dieze - z biegiem czasu, dzięki ogrom
nej bezinteresownej pracy tych, których sercu był on bliski stał 
się pięknie utrzymanym miejscem pielgrzymek Polaków i Fran
cuzów w okresach uroczystości rocznicowych walk I Dywizji 
Grenadierów.
Dziś nasz Związek Byłych Polskich Kombatantów jest już bar
dzo nieliczny, jest nas coraz mniej, dlatego bardzo prosimy o 
liczne przybycie 25 czerwca na nasze zaproszenie.

Z a r z ą d  w  s k ł a d z ie : p r e z e s  k o l . A l e k s a n d e r  K o p e r s k i , 
SKARBNIK KOL. JA N  KRAWCZYK, SEKRETARZ KOL. KAROL GELLES
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POLSKIE ZJEDNOCZENIE 
KATOLICKIE

L ’assemblee generale du groupement des associations polo- 
naises catholiąues d’Alsace et Franche-Comte (P.Z.K.) s’est 

tenue demierement a la maison polonaise de Wittelsheim en pre- 
sence des presidents et representants des associations du bassin 
potassiąue, de la region mulhousienne et de Belfort, de Wanda K. 
Kalińska, Consul General de Pologne, du cure Richard Górski. 
Honorant la memoire des defunts, la reunion s'est poursuivie 
par 1’adoption du compte-rendu de la demiere A.G. presente par 
Mme Ramatowska et par le bilan financier developpe par Mme 
Lasek, approuve par les reviseurs aux comptes.

COMMEMORATION 
DE LA CONSTITUTION POLONAISE A WITTENHEIM

Au cours du rapport d’activites, le president Alfred Kaluzins- 
ki rappela les manifestations de 1’annee ecoulee et pour 2000, 
informa 1’assemblee que les festivites de la Constitution Polo

naise du 3 mai 1791 se derouleront le dimanche 7 mai a Witten- 
heim. A 15 h, un office religieux sera celebre en 1’eglise Ste- 
Marie en presence des porte-drapeaux des associations, des en- 
fants en costumes folkloriąues et de la communaute polonaise. 
A partir de 16 h. 30, dans (la salle du cercie Ste-Marie, debutera la 
partie recreative animee par les enfants des ecoles, les chorales 
et les jeunes des groupes folkloriąues.

PELERINAGE A THIERENBACH

L undi de Pentecóte, le 12 juin aura lieu le traditionnel pelerina- 
ge des ressortissants polonais de l’Est de la France, mais 

aussi de Suisse et d’Allemagne a la basiliąue de Thierenbach, 
sous la presidence de l’Eveque T. Pieronek du diocese de Craco- 
vie.

ELECTIONS

Le comite etant renouvelable tous les trois ans, les elections 
permirent de reconduire a 1’ unanimite, le comite sortant. 
President: Alfred Kaluzinski, Vice-president: Bruno Bartosik et 

Zygmund Gembalik, Secretaire: Bronisława Ramatowski, secre- 
taire-adjoint: Elżbieta Krawczyk, tresoriere: Anne Lasek, revi- 
seurs aux comptes: Zdzisław Kryzański et Victor Krzemiński.

Coordinateur de la Mission Catholiąue Polonaise, le cure Richard 
Górski insista sur 1’unite des associations, la concertation et l’im- 
portance d’y associer la jeunesse. En cette annee du Jubilaire , il 
informa 1’assistance que les Joumees Mondiales de la Jeunesse 
se derouleront du ler au 4 aout a Rome.

Presente a ces assises annuelles, malgre un emploi du temps 
extremement charge, le Consul General de Pologne Wanda Krys
tyna Kalińska encouragea les societes a developper leurs activi- 
tes culturelles. Consciente d’un manąue de communication entre 
le Consulat et les associations, elle s’engagea ay  remedier des le 
mois de mars par la parution d’un bulletin d’informations se- 
mestriel. Le Consul rappela la sortie du film „Pan Tadeusz” d’An
drzej Wajda au cinema „Odyssee” (de Strasbourg du 22 mars au 
4 avril).
A 1’occasion du 150żmc anniversaire de mariage d’Honore de Balzac 
avec Ewelyne Hańska, un recital intitule „Balzac ou le roman 
d’une passion” sera donnę les 7 et 8 avril en 1’ęglise St-Pierre le 
Jeune de Strasbourg.
Sous le point divers, plusieurs sujets furent discutes, et, parmi le 
calendrier des activites, il faut retenir le concert organise par la 
chorale; Rossignol Forestier de Pulversheim et celui de Lutnia 
de Staffelfelden, le 26 novembre a 1’occasion du 95eme anniver- 
saire de son directeur Joseph Peplinski.

EPITIONS CASIMIR LEGRAND -  „TECZKA" 
unieważnia karty członkowskie na nazwiska: 
Janusz Elis-Kowalski, Renata Gołębiowska

W LYONIE: „ MARYJO KRÓLOWO POLSKI, 
JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM!"

Pod tym hasłem 21 maja Jubileuszowego Roku, po Mszy św. 
sprawowanej przez ks. Tadeusza Hońko - duszpasterza pa
rafii polskiej w Lyonie, spotkali się w szkole katolickiej „St- 

Marc” Polacy i Francuzi na kolejnej Akademii poświęconej czci 
Maryi, Królowej Polski, Konstytucji 3 Maja i Święta Matek. 
Parafianie z Lyonu i okolic, ludzie modlitwy i czynu, nie szczę
dzili osobistego wysiłku w przygotowaniu tego spotkania, za
równo pod względem religijnym, patriotycznym jak i kultural
nym. Szczególnie dzieci wspaniałym występem zaprezentowały

naszą polską tradycję i kulturę. Długimi brawami parafianie i 
nasi przyjaciele Francuzi, dziękowali małym artystom za poka
zanie pięknego, ojczystego folkloru.
Rodzice, deklamując wiersze maryjne oraz poezję związaną ze 
świętem 3 Maja i Dniem Matek, dokumentowali tradycje i po
trzebę kontynuacji takich spotkań.
Słowa uznania należą się Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Śląsk” z Villeurbanne za ubogacenie części artystycznej spo
tkania.
Na nasze święto parafialne przybyli ludzie o różnym „stażu” 
emigracyjnym (od kombatantów począwszy, a kończąc na naj
młodszych rocznikach). Może nie zawsze zdajemy sobie spra
wę, że w ten sposób budujemy i stanowimy pomost w przy
szłość dla pokoleń, które po nas nadejdą. Niech więc mi wolno 
będzie podziękować w imieniu ks. Tadeusza Hońko - reprezen
tującego Polską Misję Katolicką we Francji - wielu wspaniałym 
ludziom za czynny udział w przygotowaniu tego spotkania, za 
ich bezinteresowny trud i wysiłek. Współczesny świat potrzebu
je ludzi obdarzonych mocą modlitwy i czynu - „Czy wy wiecie, 
że jesteście świątynią... Świątynią, w której mieszka Święty 
Duch”.

W a c ł a w  P r z y t u ł a
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INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEXJON" 
KURSY I. FRANCUSKIEGO 
5, rue Sthrau, 75013 Paris 

ZAPISY przez CAŁY ROK - TELVFAX 01 44 24 05 66 
________ http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr_______

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.

FIRMA WYKONA;
*FlRM A ZREALIZUJE WSZELKIE ZLECENIA -  ARCHITEKTA, PRZEDSIĘBIOR
STWA LUB OSOBY PRYWATNEJ - W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.
i  in n y c h . G w a r a n c je  p is e m n e  p r z e b ie g u  r o b ó t  i  c e n .

E-mail: yann.send.@wanadoo.fr; Tel. 0164 33 68 49.

SPECJALISTA  -  GINEKOLOG -  POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

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

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

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA
WAGŁS

POLSKA
Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE

do
BIAŁYSTOK * ŁÓDŹ s SŁUPSK
ELBLĄG * LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK * TARNÓW 8
GDYNIA OPOLE® TCZEW *
GLIWICE ® PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA8
JAROSŁAW * POZNAŃ ® WROCŁAW 8
KALISZ PRZEMYŚL* ZAMBRÓW*
KATOWICE ® PRZEWORSK* ZAMOŚĆ
KONIN 8 PUŁAWY ZIELONA GÓRA 8
KOSZALIN RADOM
KRAKÓW 8 RZESZÓW 8 * Połączenia z W arszawy

Krakowa i Gdańska 
- WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA &  UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE

do
L'VIV- RIVNE - GYTOMYR - KYIV 

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

LILLE 59800 
TŚL 03 28 36 53 53 

7, place Saint Hubert 
Fax 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420 
T61.03 2 1 2 0 2 2 7 5  

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

Site internet: www.voyages-baudart.fr

Ets PKS Stalowa Wola

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Komfort Yoyages Maisonneuve
Częstochowa

Kielce Lublin

St. Etienne

Wrocław

M a rc in  K o pist o  

L y o n

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

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

Katowice
A g e n c je :

( a g e n c e

D uon

N a n c y

Stalowa Wola

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

CENY PREFERENCYJNE P t A  GRUP

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

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

TEL. 01 47 39 58 09; 06 88 43 40 97.
* EUROKAR - Najtaniej (od 420 Fr.!) luksusowym autokarem do 
Polski. Wyjazdy CODZIENNIE (dodatkowe wyjazdy ekspreso
we). WOLNE MIEJSCA! T. 01 47 39 58 09; 06 88 43 40 97.

GARAŻi
* 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, AUBERYILLIERS.

OFERTY PRACY;
* PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE poszukuje MALARZA 
i STOLARZA na kontrakt - tel. 01 60 11 66 48.
* Firma szuka WYKWALIFIKOWANYCH ELEKTRYKÓW 
z uregulowanym pobytem we Francji. TEL. 01 30 32 69 26.

WAKACY/NE KURSY IĘ1YKA  FRANCUSKIEGO
Dla początkujących i zaawansowanych 

w grupach 8-12-osobowych 
* kursy intensywne i zwykle 

* przygotowanie do egzaminów państwowych DELF i DALF 
oraz na uczelnie wyższe; atrakcyjne ceny 

INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEXION”
5, rue Sthrau, 75013 Paris; TELVFAX 01 44 24 05 66 

http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

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

FRANCE AUTOS INVEST 
* SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OKAZYJNYCH Z GWARANCJĄ 
DO 12 MIESIĘCY, RÓWNIEŻ NA EKSPORT Z ODZYSKIEM T. V. A. 
TEL. 01 47 60 07 12.
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PENSJONAT W KRAKOWIEt 
* Przytulny pensjonat w sąsiedztwie 

kościoła Miłosierdzia (s.
Komfortowe pokoje; przy
stępne ceny. Inform acje i 
rezerwacja (po polsku, fran
cusku, angielsku, niemiec
ku):

tel. (00 48 12) 267 36 66. 
teł7fax (00 4812) 269 09 71.
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1TEL: 01 4 0 2 0 0 0 8 0

I S E R  V I  C E ,
Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 
250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA ROCZNY BILET 

BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, VALENCIENNES,REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

Białystok, Gliwice, Opole, Tarnów,
Bydgoszcz, Grudziądz, Poznań, Tczew,
Częstochowa, Jędrzejów, Rzeszów, Toruń,
Dębica, Katowice, Sandomierz, Warszawa,
Gdańsk, Kielce, Sopot, Wrocław.
Gdynia, Kraków, Stalowa Wola,
Gniezno, Opatów, Tarnobrzeg,

jS A M O L O T Y  do  P o lsk i i  innych  krajów  
W yjazdy  w  A lfy : W eekendy  i  pobyty  7 -J 4  dniow e

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

Y LOTNICZE DO POLSKI 
DO INNYCH KRAJÓW ŚWIATA 
W AGENCJI CREATIYE TOUR

3 39 16 16

i  c\ i s t/imp o  p o ls k u :  P a n i A l ic ja  w p o n ied z ia łk i i c z w a r tk i  o d  9 15 d o  1200 
e n  f r a n c a i s :  M. W il l i J I  MkBM n d H W B K j f e Ł M . 10h - 13h 3 0

ECOLE „NA2ARETH"
STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO

1 0  LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW
Zajęcia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris 8;

Kursy intensywne, popołudniowe 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.
KURSY LETNIE od 3 LIPCA 

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

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

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

N O W O Ś Ć  ! ! !
SPRZEDAŻ: GRANDES MARQUES 

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

REGULARNE - LICENCJONOWANE LINIE 
WYJAZDY KAŻDEGO DNIA - OPRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW 
KOMFORTOWYM AUTOKAREM Z PILOTEM  

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.

RESTAURACJA POLSKA
Serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła - 

263 bis, rue St Honor6 h> Paryżu 
(t. 01 42 60 43 33) m' Concorde, Madelaine 
- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 

Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 
Organizujemy okolicznościowe przyjęcia. 

Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12:00 -15:00 i 19:00 - 22:00 
w niedzielę: 12:00 - 23:00
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COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

BIURO PORAD 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.

r  KUPON PRENUMERATY nX

Francja:
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(A B O N N E M E N T)
□  PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 

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

LU Odnowienie abonamentu (renouvellement)

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

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

Nazwisko:,
Imię:........
Adres:......

Tel.. . J

11 czerwca 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 23

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


(fo
t. 

P. 
Fe

do
ro

wi
cz

)


