
KATOLICKI
Nr 32 (1926) RokXUI 17.9.2000

duszę M a ry i... I

15 września - 
Matki Boskiej Boles

FRANGA 8,50 FF BELGIA 55 FB NIEMCY 2,7 DM (1,3 EURO)

“M
atk

a 
Bo

sk
a 

Bo
les

na
 

” 
- 

M
ala

rz 
ku

ja
ws

ki
 (

ok
. 

15
10

r.)



G Ł O S K A T O L IC K I N r 32

LITURGIA SŁOWA
XXIV NIEDZIELA ZW YKŁA - ROK 6

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 50,5-9a 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą
cym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twa
rzy przed zniewagami i opluciem. Pan 
Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nie
czuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie do
znam. Blisko jest Ten, który mnie unie
winni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? 
Wystąpmy razem! Kto jest moim oskar
życielem? Niech się zbliży do mnie! Oto 
Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie po- 
tępi?

DRUGIE CZYTANIE
Jk 2,14-18 

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła 
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie bę
dzie spełniał uczynków? Czy sama wiara

zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat 
lub siostra nie mają odzienia lub brak im 
codziennego chleba, a ktoś z was powie 
im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i na
jedzcie do syta”, a nie dacie im tego, cze
go koniecznie potrzebują dla ciała, to na 
co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie 
byłaby połączona z uczynkami, martwa 
jest sama w sobie. Ale może ktoś powie
dzieć: „Ty masz wiarę, a ja spełniam 
uczynki”. Pokaż mi wiarę swoją bez 
uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swo
ich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? 
Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy 
wierzą i drżą.

EWANGELIA
Mk 8,27-35 

Słowa Ewangelii według św. Marka 
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wio
sek pod Cezareą Filipową. W drodze py
tał uczniów: „Za kogo uważają Mnie lu
dzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni

za jednego z proroków”. On ich zapytał: 
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpo
wiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. 
Wtedy surowo im przykazał, żeby niko
mu o Nim nie mówili. I zaczął ich po
uczać, że Syn Człowieczy musi wiele cier
pieć, że będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity, ale po trzech dniach zmar
twychwstanie. A mówił zupełnie otwar
cie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił 
się i patrząc na swych uczniów, zgromił 
Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szata
nie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o 
tym, co ludzkie”. Potem przywołał do sie
bie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł 
im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie i Ewan
gelii, ten je zachowa”.

KIM JEST DLA CIEBIE JEZUS?

Każdy chce być właściwie oceniany i 
ozumiany, dlatego z ciekawością 
sprawdza, dowiaduje się, co inni ludzie 

sądzą o nim, o jego działalności. Ankieta, 
sondaż opinii są dziś popularne. Człowiek 
coraz bardziej jest niespokojny o siebie, 
niespokojny o to, czy jego postępowanie 
jest właściwe -  stąd stawia pytania w róż
nych sprawach życia.
„Za kogo uważają Mnie ludzie” i „A 
wy za kogo Mnie uważacie”? - te pyta
nia postawił Jezus swoim uczniom blisko 
Cezarei Filipowej. Chrystusowi nie cho
dziło o zewnętrzną deklarację, nie musiał 
dowiadywać się, co inni o Nim sądzą -  
wiedział to doskonale.
Chodziło Mu o sprostowanie myślenia 
apostołów i o wyznanie przeniknięte go
towością wypełnienia Jego świętej woli. 
Pytanie: „Za kogo mnie uważają” było 
skierowane nie tylko do otaczających Go 
wtedy uczniów. Ono płynie poprzez wie
ki i żąda odpowiedzi od każdego, do kogo 
tylko dotarła Ewangelia.
Różne na to pytanie dawano odpowiedzi. 
Dziś jest podobnie. Niektóre z nich są cał
kowicie błędne, czasem jednostronne albo 
niepełne. Prawdziwa odpowiedź płynie 
jednak z ust Szymona Piotra: „Ty jesteś 
Mesjaszem” -  a więc Zbawicielem, Sy
nem Bożym, Mistrzem i Panem.
Pytanie Chrystusa skierowane jest także

do nas, do Ciebie i do mnie (zgromadzo
nych w Kościele, słuchających i czytają

cych Radosną Nowinę). My również mu
simy wyraźnie i zdecydowanie odpowie
dzieć w duchu wiary i miłości, sobie i in
nym, słowem i czynem -  kim jest Jezus 
Chrystus dla każdego z nas osobiście? Nie 
wystarczy tylko to, że w metryce wpisa
no nam imię chrześcijanina-katolika. Te 
dokumenty jedynie wskazują kim powin
niśmy być, a nie kim rzeczywiście jeste
śmy.

Doniesiono kiedyś Aleksandrowi Wielkie
mu, że jeden z jego dowódców, który no
sił to samo imię „Aleksander”, prowadzi 
gorszące życie. Wielki wojownik przywo
łuje do siebie żołnierza i mówi krótko: 
„Przyjacielu zmień życie, albo zmień 
imię”.
Odpowiedzmy sobie dzisiaj w głębi na
szych sumień -  kim jest dla nas Jezus 
Chrystus i czy godzi się nam nosić imię 
wyznawcy Chrystusowego?
Jeśli nasze wargi siłą nawyku i przyzwy
czajenia szepczą: „Jezus Chrystus jest Bo
giem i moim Zbawicielem”, a codzienne 
życie tego nie potwierdza, to nie zmieniaj
my naszej przynależności do Chrystusa, 
lecz zmieńmy nasze życie.
Bierzmy z radością swój codzienny krzyż. 
Nie musimy szukać nowego, mamy wziąć 
swój, tzn. przyjąć bez szemrania ten, któ
ry stanowi cząstkę naszego życia. Co
dzienną postawą uczmy się pozytywnie 
odpowiadać na pytanie: „Kim dla mnie 
jest Jezus Chrystus?” Uczmy się w cieniu 
Chrystusowego krzyża pracować, odpo
czywać, cierpieć i weselić się, byśmy od
poczęli kiedyś u stóp Jego, jaśniejącego 
w wiekuistej chwale Boga.
Niech ten jedyny na świecie znak skrzy
żowanych belek, którego nigdy nic nie 
pokonało i nie pokona, będzie również 
znakiem naszego zwycięstwa.

Ks. B r o n is ł a w  D e j n e k a
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S p i e s z y m y  d o n ie ś ć  P a ń s tw u , iż  tr a d y c j i  s ta ło  się. z a 
d o ś ć , tz n . u k a z a ła  s ię  w ła śn ie  ko le jn a  e d y c ja  -  n a  2 0 0 1  

ro k  -  k a le n d a r z a  G ło s u  K a to lic k ie g o / w y d a w a n e g o  r o k r o c z n ie  z  m y ś lą  
o  s p o łe c z n o ś c i  p o lo n ijn e j p r z e z  "Polską M is ję  K a to lic k ą  w e  F ra n c ji,  
t y m  r a z e m  m o ty w e m  p r z e w o d n im  j e g o  c z ę ś c i  i lu s tra c y jn e j s ą  „ B o ż e  
p e jz a ż e * z a tr z y m a n e  w  k a d r z e  fo to g ra fii w  s w y m  n ie p o w ta rza ln y m  p ię k 
nie,, o f ia r o w y w a n y m  n a m  k a ż d e g o  d n ia  ro k u  p r z e z  S tw ó r c ę .
Z a  p a r ę  m ie s ię c y  w k r o c z y m y  n a  d o b r e  w  I I I  ty s ią c le c ie  c h r z e ś c i ja ń 
s tw a / w  X X I  w ie k  z n a c z o n y  o b e c n o ś c ią  w ś r ó d  lu d z i  n a s z e g o  Z b a w i 
c ie la  -  B o g a - c z ło w ie k a  -  J e z u s a .  P r a g n ie m y > a b y  w  ty m  w y ją tk o w y m  
ro k u / w  k a ż d y m  j e g o  m ie s ią c u  to w a r z y s z y ł  n a s z y m  C z y te ln ik o m  k a 
le n d a r z ,  n a  k tó r e g o  k a ż d e j  s tr o n ie  o d n a jd z ie m y  s y m b o le  n a s z e j  w ia ry .

CZY ZAMACH 
NA BISLIOTEKę 
POLSKĄ 

W PARYŻU?

Z a te m /  z a c h ę c a m y  w s z y s tk ic h  
d o  n a b y c ia  -  j u ż  t e r a z  -> B o ż y c h  
p e j z a ż y  * -  d w u ję z y c z n e g o  (p o l-  
s k o - f r a n c u s k i e g o )  k a l e n d a r z a  
G ło s u  K a to lic k ie g o .
W e w n ą tr z  o b e c n e g o  i k p le jn y c h  
n u m e r ó w  n a s z e g o  t y g o d n i k a  
z n a jd z ie c ie  P a ń s tw o  - k u p o n  z a 
m ó w ie n ia * k tó r y  p r o s im y  w y p e ł
n ić  i o d e s ła ć  na  a d r e s  r e d a k c ji .

wadzono święto Matki Bożej Bolesnej wy
znaczając je na piątek po trzeciej niedzieli 
po Wielkanocy. Papież Benedykt XIII usta
nowił w 1727 roku święto Matki Bożej Bo
lesnej w całym Kościele, wyznaczając na 
dzień obchodów piątek przed Niedzielą Pal
mową. Pius X w 1908 roku przeniósł je na 
15 września. Paweł VI, reformując kalendarz 
liturgiczny w 1969 roku, święto z 15 wrze
śnia zredukował do wspomnienia obowiąz
kowego.

Kult Matki Bożej Bolesnej w Polsce się
ga pierwszej połowy XIV wieku. 

Świadczą o tym tytuły około 20 świątyń pod 
takim właśnie wezwaniem.

Ciąg dalszy na str. 5

Biblioteka Polska w Paryżu od 
lat stanowi niezależne i wolne 

centrum informacji oraz poszuki
wań naukowych, stworzone przez 
emigrację polską.

Tymczasem wiele wskazuje, że ten 
emigracyjny ośrodek, który dzięki lo
kalizacji poza granicami kraju prze
trwał wiele dziejowych zawieruch i za
chowywał przez cały czas niezależność, 
może stać się współwłasnością insty
tucji krajowej. Polska jest obecnie pań
stwem niepodległym, ale tego typu de
cyzja w świetle doświadczeń historycz
nych musi budzić zaniepokojenie. Czy 
naprawdę emigracji polskiej nie stać 
na samodzielne utrzymanie tego histo
rycznego ośrodka?

Ciąg dalszy na str. 18-19

M ATKA 80ŁESN A

f5 września Kościół oddaje cześć Matce 
Bożej Bolesnej. Wspominając Matkę Od
kupiciela odwołujemy się najczęściej do 

wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnim 
dniu życia Jej Syna, których początkiem 
była droga krzyżowa, a zakończeniem 
śmierć Jezusa na Golgocie.
W naszych myślach więc Matka Boża Bo
lesna najczęściej pojawia się w kontekście 
spotkania na drodze krzyżowej (w nawią
zaniu do IV stacji) i słów wypowiedzia
nych przez Jezusa do umiłowanego 
ucznia: Oto Matka twoja (J 19, 27).
Teksty liturgiczne tego wspomnienia po
szerzają jednak obraz spojrzenia na Mary
ję jako na Matkę Bolesną. Przedstawiają 
one bowiem już fakt samego ofiarowania 
Jezusa w Świątyni jako zapowiedź stałej 
łączności między Maryją a Jezusem w dzie
le odkupienia. Słowa Symeona przekazu
ją prawdę o Jezusie i współcierpieniu Jego 
Matki: „Oto ten przeznaczony jest na upa
dek i na powstanie wielu w Izraelu i na 
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A 
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35). 
Maryja nosi w sobie dramat jako pokorna 
służebnica, która cierpi ze swoim Synem, 
łącząc swoje życie z ofiarą Zbawiciela.
W 609 roku papież Bonifacy przyznał Mat
ce Bożej pierwsze miejsce wśród męczen
ników. Następnie pojawiło się wspomnie
nie Matki Boleściwej w okresie Męki Pań
skiej. Do rozwoju kultu i nabożeństw ku 
czci Matki Bożej Bolesnej przyczynili się 
wówczas św. Bernardyn i cystersi. Istotnym 
wydarzeniem w dziejach tego kultu był sy
nod w Kolonii (1423 r.), na którym wpro-
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KRAJ
■ Polscy biskupi zachęcają wszystkich 
do wzięcia udziału w wyborach pre
zydenckich. Oficjalne stanowisko Kon
ferencji Episkopatu Polski przedstawił 
ustnie 25 sierpnia jej rzecznik o. Adam 
Schulz podczas spotkania z dziennika
rzami w przerwie obrad 307. Zebra
nia Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski na Jasnej Górze.
■ Rada Episkopatu Polski ds. Dialogu 
Religijnego ogłosiła list poświęcony 
przebaczeniu i pojednaniu z żydami, 
wyznawcami religii niechrześcijań
skich i z niewierzącymi. Tekst doku
mentu zaprezentował 25 sierpnia pod
czas konferencji prasowej w Często
chowie bp Stanisław Gądecki, prze
wodniczący Rady.
■ Czy Unia Europejska wypracuje kon
stytucję zrzeszanych państw, w której 
zostanie określona wizja człowieka nie 
tylko w wymiarze konsumpcji, ale tak
że w jego odniesieniach do Boga? — 
pytał 26 sierpnia na Jasnej Górze me
tropolita warszawski kard. Józef 
Glemp. W uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej Ksiądz Prymas gło
sił homilię na jasnogórskim szczycie 
do ok. 150 tys. wiernych.
■ Prymas Polski przewodniczył 31 
sierpnia przy Pomniku Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku Mszy św. 
w 20. rocznicę powstania “Solidarno
ści”. W homilii powiedział, że to Chry
stus stanął wśród robotników stoczni 
w 1980 r. Na Mszy obecni byli przed
stawiciele najwyższych władz Polski, 
nie było tylko prezydenta RP.
■ Musi powstać “Solidarność” ponad
partyjna, gdyż etap “Solidarności” jako 
związku zawodowego należy już uznać 
za skończony -  powiedział 31 sierp
nia Lech Wałęsa podczas gdańskich ob
chodów 20. rocznicy podpisania Po
rozumień Sierpniowych.
■ W 20. rocznicę powstania „Solidar
ności”, 31 sierpnia w Gdańsku, prze
wodniczący związku Marian Krzaklew
ski ubolewał, że ludzie, którzy prze
śladowali członków “Solidarności”, 
mają dzisiaj wyższe emerytury niż ci, 
którzy byli jej członkami. Przed “So
lidarnością”, zdaniem jej przewodni
czącego, stoi jeszcze wprowadzenie 
prorodzinnych podatków, przeprowa
dzenie uwłaszczenia, ochrona rodzin, 
które żyją poniżej minimum socjalne
go i wyrównanie życiowych szans lu
dzi młodych.
■ W ponad 300 działających w całej 
Polsce szkołach katolickich różnych 
profili i szczebli rozpoczęło naukę po
nad 50 tys. uczniów.

,DIALOG JEST OBOWIĄZKIEM EWANGELICZNYM"
LIST RADY EPISKOPATU POLSKI D /S  DIALOGU RELIGIJNEGO 

Z OKAZJI JUBILEUSZU ROKU 2 0 0 0
1. Przeżywając Wielki Jubileusz Zbawi
ciela, Kościół katolicki w Polsce wraz z 
całym Kościołem powszechnym raduje 
się ze zbawienia świata oraz zaprasza 
wszystkich do współudziału w tej rado
ści.
Jednym z najważniejszych obowiązków, 
jaki dyktuje ten czas jest chrześcijańskie 
nawrócenie, które domaga się pojedna
nia i z Bogiem, i z człowiekiem. Pojed
nanie i braterstwo są szczególnie pożą
dane tam, gdzie dały o sobie znać bole
sne i gorszące podziały oraz waśnie, a cza
sami dramatyczne napięcia, konflikty czy 
nawet walki. W kontekście przygotowań 
do uroczystych obchodów Wielkiego Ju
bileuszu Kościół powszechny podjął 
żmudny wysiłek oczyszczania pamięci. 
Proces ten objął także Kościół katolicki 
w Polsce. W Roku Świętym, który jest 
czasem pojednania i łaski, jeszcze raz 
zwracamy się ku przeszłości, by tym sku
teczniej i owocniej głosić pojednanie mię
dzy Bogiem i ludźmi wysłużone nam 
przez Chrystusa, by w duchu Jezusowej 
Ewangelii kształtować teraźniejszość i 
przyszłość.
Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce 
czują się szczególnie zobowiązani do pod
jęcia sprawy oczyszczenia pamięci i po
jednania. Cechą bowiem Kościoła jest 
ustawiczne podejmowanie dialogu zawsze 
i z każdym człowiekiem oraz wskazywa
nie, iż dialog nie jest dowolną postawą, 
lecz obowiązkiem ewangelicznym 
wszystkich uczniów Chrystusa. Jest on ję
zykiem macierzystym ludzkości. “Dialog 
jest przede wszystkim stylem działania, 
postawą i duchem, który przyświeca po
stępowaniu. Zakłada uwagę, szacunek i 
przychylność wobec każdego człowieka, 
a także uznanie jego osobowej tożsamo
ści, jego sposobów wyrażania siebie, jego 
wartości. Taki właśnie dialog winien być 
normą i stylem całego chrześcijańskiego 
posłannictwa, a także jego poszczegól
nych elementów, zarówno gdy chodzi o 
jego zwyczajną obecność i świadectwo, 
jak też o służbę czy bezpośrednie prze
powiadanie. Posłannictwo, które nie by
łoby przeniknięte duchem dialogu, było
by sprzeczne z wymogami prawdziwego 
człowieczeństwa i ze wskazaniami Ewan
gelii” (Oświadczenie Sekretariatu dla Nie
chrześcijan z 1984 r., 21 i 29). Ważne 
jest, abyśmy umieli i chcieli urzeczywist
niać to posłannictwo nie tylko obok sie
bie, lecz -  przy pełnym zachowaniu wła
snej tożsamości i wzajemnym szacunku 
-  również wspólnie.
2. Nasze myśli zwracają się najpierw w 
stronę żydów, bowiem z nimi łączą nas 
liczne i głębokie więzi (Nostra aetate, 4). 
“Religia żydowska nie jest dla naszej re
ligii rzeczywistością zewnętrzną, lecz 
czymś wewnętrznym” (Jan Paweł II, Prze
mówienie w Synagodze Większej w Rzy
mie, 13 IV 1986). Kościół katolicki w

Polsce od lat podejmuje sta-= 
rania, aby poszukiwać dróg 
pojednania z ludem Izraela, 
powołanym przez Boga “we
zwaniem nieodwracalnym”, z ludem, który 
wciąż “pozostaje przedmiotem miłości Boga” 
(Rz 11, 28-29). Ta wierna miłość Boga jest 
gwarancją i czytelnym znakiem Jego miłości 
względem każdego człowieka, stale potrzebu
jącego przebaczenia i wewnętrznej odnowy. 
Korzystamy z niej również my, chrześcijanie, 
bo i my popełniamy niewierności i występki 
wymagające skruchy i nawrócenia. Świado
mość miłosiernej miłości samego Boga oraz 
szczególnej łaski, jakiej może doświadczyć 
człowiek podczas Wielkiego Jubileuszu spra
wiła, że włączyliśmy się w rachunek sumie
nia Kościoła w Polsce, który w osobie Księ
dza Prymasa prosił o przebaczenie za posta
wę tych spośród nas, którzy lekceważą osoby 
innych wyznań lub tolerują antysemityzm. 
Wierzymy, że synowie i córki Kościoła kato
lickiego w Polsce podejmą, indywidualnie -  
w swoim sumieniu i społecznie -  we wspól
notach ludzi wierzących, ów szczególny akt. 
Nad historią i tożsamością współczesnych ży
dów zaciążył dramat Holocaustu. Zagłada kil
ku milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, za
planowana i przeprowadzona przez niemiec
kich narodowych socjalistów, została zreali
zowana głównie w okupowanej Polsce, na te
rytorium zarządzanym przez Niemców. Pa
trząc z perspektywy kilkudziesięciu lat, uświa
damiamy sobie jeszcze bardziej ów niewypo
wiedziany ówczesny dramat narodu żydow
skiego. W tym miejscu jeszcze raz przywołu
jemy pamiętny list Episkopatu Polski, wyda
ny dla uczczenia 25. rocznicy soborowej de
klaracji Nostra aetate i odczytany 20 stycznia 
1991 r. w kościołach naszej Ojczyzny. Poko
lenie uczestników i świadków II wojny świa
towej i Holocaustu odchodzi bezpowrotnie. 
Należy więc wiernie i godnie utrwalić pamięć 
o tym, co się wydarzyło i przekazać ją po
tomnym. W duchu jubileuszowej pokuty trze
ba uświadomić sobie, że obok szlachetnych 
postaw ratowania wielu istnień żydowskich 
przez Polaków, istnieją też nasze grzechy z 
czasów Zagłady: obojętność czy wrogość wo
bec żydów. Trzeba uczynić wszystko, aby od
budować i pogłębiać chrześcijańską solidar
ność z ludem Izraela po to, aby nigdy i ni
gdzie podobne nieszczęście nie mogło się zno
wu wydarzyć. Trzeba również skutecznie 
przezwyciężać wszelkie przejawy antyżydow- 
skości, antyjudaizmu (czyli niechęci wyrosłej 
z fałszywie rozumianej nauki Kościoła) i an
tysemityzmu (tj. nienawiści zrodzonej z po
budek narodowościowych lub rasowych), ja
kie miały i jeszcze mają miejsce wśród chrze
ścijan. Oczekujemy, że z równą determinacją 
przezwyciężany będzie antypolonizm. 
Antysemityzm -  podobnie jak antychrystia- 
nizm -  jest grzechem i jako taki został przez 
naukę Kościoła katolickiego, podobnie jak 
wszystkie inne formy rasizmu, odrzucony. Ta
kie perspektywy i możliwości ukazała nam 
przede wszystkim podjęta przez Ojca Święte-
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go Jana Pawła II w roku Wielkiego Jubi
leuszu pielgrzymka do Ziemi Świętej. Jej 
najgłębsze treści pozwalają ożywić na
dzieję, że jedni i drudzy -  żydzi i chrze
ścijanie -  możemy odważnie wkroczyć na 
drogę wskazaną przez Jana Pawła II pod
czas pielgrzymki do Ziemi Świętej w prze
mówieniu wygłoszonym w Yad Vashem: 
“Budujmy nową przyszłość, w której nie 
będzie już żadnych uczuć antyżydowskich 
wśród chrześcijan ani uczuć antychrześci- 
jańskich wśród żydów, lecz raczej nasta
nie wzajemny szacunek, wymagany od 
tych, którzy wielbią jedynego Stwórcę i 
Pana i w Abrahamie widzą naszego wspól
nego ojca w wierze” (por. dokument Pa
miętamy. Refleksje nad Szoah).
Ufamy, że synowie i córki Kościoła w Pol
sce podejmą, każdy indywidualnie w swo
im sumieniu, ów szczególny akt z dnia 20 
maja 2000 r. Ma on służyć „oczyszczeniu 
i dostrzeżeniu wszystkiego, co może być 
Bogu miłe. Ma pomagać i torować drogę 
modlitwie jednych za drugich”.

Dokończenie ze str. 3

MATKA BOLESNA

Znanym w całej Polsce sanktuarium 
Matici Bożej Bolesnej jest Limanowa. 

Miejscem, do którego przybywali wierni 
była drewniana świątynia zbudowana w 
1769 roku, zniszczona potem przez pożar. 
Na tym samym placu postawiono 1825 
roku nowy kościół pod wezwaniem Matki 
Bożej Bolesnej. W 1910 roku rozebrano 
drewnianą świątynię i rozpoczęto budowę 
kościoła murowanego, która trwała osiem 
lat. W ołtarzu głównym umieszczono rzeź
bę Matki Bożej Bolesnej wykonaną z jed
nolitego pnia lipowego. Przedstawia ona 
Matkę Jezusa siedzącą na ławeczce i trzy
mającą Syna, którego ciało spoczywa bez
władnie na Jej kolanach. Zgodnie z trady
cją, figura nieznanego autora przybyła do 
Limanowej z Węgier. W kościele umiesz
czono ją w 1774 roku i już wtedy została 
uznana za cudowną. Opiece Matki Bożej 
Bolesnej przypisuje się ocalenie świątyni 
w czasie I wojny światowej, kiedy to sto
jąca obok plebania została zniszczona przez 
pożar. W 1966 roku koronacji figury Matki 
Bożej Bolesnej dokonał metropolita kra
kowski abp Karol Wojtyła. W roku 1981 
korony zostały skradzione. Dlatego 22 
czerwca 1993 roku na Błoniach krakow
skich miała miejsce powtórna koronacja, 
dokonana przez Jana Pawła II, który pod
kreślił wówczas udział Matki Bożej Bole
snej w dziele Odkupienia: „Wkładam te 
korony na głowę Odkupiciela świata i jego 
Matki, niejako w momencie największe
go Jej bólu i równocześnie najpełniejszej 
współpracy i udziału w odkupieńczym 
dziele Syna: w momencie, gdy Ona trzy
ma na swoich matczynych kolanach mar
twe ciało Chrystusa, a równocześnie nie
długo potem -  jak w osobie św. Jana -  
wszyscy zostali Jej oddani jako synowie i 
córki, a Ona została im dana jako Matka”. 
Każdego roku organizowane są liczne piel-

3. Ważne miejsce w jubileuszowej refleksji 
i obchodach zajmuje dialog Kościoła z in
nymi religiami. Jego doniosłość i rola przy
bierają na znaczeniu zważywszy na zagro
żenia wynikające z sekularyzacji i laicyza
cji, a także z prześladowań chrześcijan w 
niektórych krajach muzułmańskich. W ich 
obliczu jesteśmy wezwani do wiarygodne
go świadczenia o Bogu jedynym, Stwórcy 
wszechświata i każdego człowieka. Naszym 
najważniejszym obowiązkiem religijnym 
jest uwielbienie i wychwalanie Boga, a tak
że dziękczynienie za wszystkie przejawy 
Jego łaskawości, w szczególności za możli
wość składania świadectwa o Jezusie Chry
stusie wobec wszystkich ludzi.
Jeden z najpilniejszych przejawów współ
pracy stanowi czynne praktykowanie przy
kazania miłości bliźniego. W jednoczącym 
się świecie, w którym coraz częściej żyją 
obok siebie wyznawcy różnych religii, wza
jemne poszanowanie, solidarność i współ
praca służą rozwijaniu dobra wspólnego.

Ciąg dalszy na str. 15

grzymki do tego sanktuarium, nie tylko z 
okolicznych, ale i odległych miejscowości. 
Po raz piętnasty do Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej przybędą 17 września Romo
wie z różnych stron Polski i zagranicy. Będą 
oni pielgrzymować pięciokilometrową tra
są z Łososiny Górnej w zabytkowych cy
gańskich taborach.
Innym miejscem, które słynie z kultu Mat
ki Bożej Bolesnej jest Święta Woda w ar
chidiecezji białostockiej. Chociaż miejsce 
to znane jest już od XVIII wieku jako sank
tuarium słynące z cudownej wody, to od
pust ku czci Matki Bożej Bolesnej groma
dzi coraz większe rzesze pielgrzymów. Na 
uwagę zasługuje fakt, że kult nie jest tam 
oparty na konkretnym wizerunku. Pierwsze 
obrazy przedstawiały Maryję ze sztyletem 
w sercu, potem jako Matkę tulącą ciało Je
zusa, a obecnie jako Matka Boża trzymają
ca koronę cierniową w dłoni. Pojawiają się 
ciągle nowe miejsca kultu Matki Bożej Bo
lesnej, np. Borowa k. Mielca. 
iUj ajbardziej charakterystyczną formą 

przedstawiania Matki Bożej Bolesnej 
jest pieta, czyli rzeźba lub obraz przedsta
wiające Maryję z martwym Jezusem na ko
lanach. Jej początki datuje się na wiek XIV, 
a upowszechniła się w następnych dwóch 
stuleciach. Określenie „pieta” stało się na
zwą własną tego gatunku ikonograficzne
go. Zostało ono przejęte z języka włoskie
go, w którym oznacza: litość, miłosierdzie, 
współczucie i pobożność. Za najznakomit
sze dzieło z tego gatunku uchodzi Pieta Wa
tykańska (1498-1500) dłuta Michała Anio
ła, najwybitniejszego artysty włoskiego re
nesansu.
Z kultem Matki Bożej Bolesnej wiążą się 
również pieśni wielkopostne o Maryi. Do 
najpopularniejszych należą: „Stała Matka 
Boleściwa”, „Matko Bolesna Swe oczy 
zwróć”, „Wiatr w przelocie” oraz „Rozmo
wa duszy z Matką Bolesną” -  będąca czę
ścią Gorzkich Zali.

o p r . k s . T a d e u s z  D o m ż a ł

WATYKAN
■ Papież Jan Paweł II dokonał 3 wrze
śnia beatyfikacji dwóch swoich po
przedników: Piusa IX (1846-78), który 
zwołał Sobór Watykański I, i Jana XXIII 
(1958-63), który zwołał Sobór Waty
kański II. Wyniesienie na ołtarze „do
brego papieża Jana” zostało entuzja
stycznie przyjęte przez tłumy zgroma
dzone na Placu św. Piotra. Jan XXIII, 
zanim został papieżem, był m.in. nun
cjuszem apostolskim we Francji (w la
tach 1944-53).
■ Wiarygodne źródła watykańskie po
twierdziły, że Jan Paweł II przyjmie w 
grudniu delegację austriackiego kraju 
związkowego Karyntii z Jórgiem Haide
rem na czele. Skrajnie prawicowy poli
tyk wystąpi tam jako premier tego re
gionu, z którego pochodzić będzie te
goroczna choinka na Placu św. Piotra. 
“Nie chodzi w żadnym wypadku o pry
watną audiencję dla Haidera” -  podkre
ślono w Stolicy Apostolskiej.
■ „Przeszczepy są wielką zdobyczą na
uki w służbie człowieka i dzięki nim 
wiele osób w naszych czasach przeżyło. 
Jednocześnie stosowanie tej techniki wy
maga poszanowania godności osoby 
ludzkiej i przestrzegania zasad etyki le
karskiej podczas operacji przeszczepia
nia” -  słowa te wypowiedział 29 sierp
nia Jan Paweł II do uczestników XVIII 
Międzynarodowego Kongresu Towarzy
stwa Transplantologów, który odbywał 
się w Rzymie.

ZAGRANICA
■ W Kanadzie rozpoczęły się już przy
gotowania do kolejnego Światowego 
Dnia Młodzieży, który w 2002 r. ma się 
odbyć w Toronto. O powierzeniu temu 
właśnie miastu organizacji spotkania po
informował Jan Paweł n  na zakończe
nie XV Światowego Dnia Młodzieży w 
Rzymie 20 sierpnia.
■ Amerykański misjonarz katolicki, 67- 
letni o. John Anthony Kaiser zginął w 
Kenii na trasie z Naivasha do Nakuru, 
ok. 70 km na północ od Nairobi. Jego 
ciało znaleziono 24 sierpnia. Był on zna
ny w Kenii jako niezmordowany obroń
ca praw człowieka i krytyk obecnego 
reżimu.
■ Konferencja Biskupów Szwajcarii od
rzuciła inicjatywę, ograniczającą licz
bę żyjących w tym kraju cudzoziemców 
do 18% ludności. Chęć sprowadzenia 
problemu napływu ludności do zwykłe
go rachunku jest sprzeczna z poszano
waniem godności człowieka i jego praw, 
o których wszyscy mówimy - podkre
ślili biskupi w oświadczeniu ogłoszo
nym 24 sierpnia w Bemie.
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□  Dwudniową oficjalną wizytę w Pol
sce zlożyl premier Hiszpanii Josć Ma
ria Aznar. Rozmawiano o możliwo
ściach zwiększenia współpracy obu kra
jów i poparciu integracji Polski z UE.
□  Prezydent Kwaśniewski wysunął po
nowne ostrzeżenia pod adresem rządu 
w związku z pracą Urzędu Ochrony 
Państwa. Kwaśniewski uznał, że list od 
premiera J. Buzka nie rozwiewa jego 
wszystkich wątpliwości co do działań 
UOP. Premier twierdzi, że jego odpo
wiedź była pełna. Zarzuty wobec UOP 
wysunęła kancelaria prezydencka w 
związku z materiałami nadesłanymi do 
lustracji Kwaśniewskiego.
□  Tegoroczne dożynki ogólnopolskie 
odbyły się w Częstochowie.
□  Ministerstwo finansów zapropono
wało uwolnienie ceł na żywność jako 
środek zduszenia inflacji.
□  Państwowa Komisja Wyborcza za
rejestrowała ostatecznie 13 kandydatów 
na prezydenta. Są to: M. Krzaklewski, 
A. Kwaśniewski, L. Wałęsa, J. Korwin- 
Mikke, J. Kalinowski, J. Olszewski, D. 
Grabowski, P. Ikonowicz, T. Wilecki, 
S. Pawłowski, A. Lepper, J. Łopuszań
ski, A. Olechowski.
□  W Gdańsku kilkanaście zacnych osób 
z kraju i zagranicy podpisało tzw. „Kar
tę powinności człowieka”. Ma być ona 
dopełnieniem Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka.
□  Zgodnie z oczekiwaniami A. Lep
per został zwolniony z aresztu i może 
swobodnie oddawać się kampanii pre
zydenckiej.
□  TVP nie pomogło odwołanie. Sąd 
zlecił telewizji przeproszenie kandydata 
Janusza Korwin-Mikke w głównym 
wydaniu „Wiadomości” i wpłacenie 20 
tys. zł na cel charytatywny. TVP poda
ła, że Korwin-Mikke zaleca jako wal
kę z bezrobociem mycie swojego sa
mochodu za 5 zł.
□  Na forum gospodarczym w Krynicy 
rząd RP raz jeszcze odrzucił rosyjski 
pomysł budowania gazociągu na Za
chód z pominięciem Ukrainy. Jako po
wód podano, że Warszawę i Kijów łą
czy strategiczne partnerstwo.
□  Rysuje się polsko-niemiecka ugoda 
w sprawie wypłaty odszkodowań dla 
rodzin obrońców Poczty Polskiej w 
Gdańsku w 1939 r.
□  Wysoki kurs dolara oraz ceny ropy 
na światowych rynkach stały się uspra
wiedliwieniem kolejnej podwyżki cen 
benzyny w Polsce. Ceny podniosły 
wszystkie rafinerie w kraju. Mówi się, 
że może to spowodować dalsze nakrę
canie inflacji.

□  Problemy na drodze do Europy 
napotkał góralski ser tzw. „oscypek”. 
Owczy ser produkowany z niepaste- 
ryzowanego mleka powinien - wg 
unijnych norm - zniknąć z naszych 
jadłospisów.
□  Polska będzie pierwszym krajem 
Europy Środkowej, który rozstrzy
gnie przetarg na trzecią generację te
lefonów komórkowych - UMTS. 
Minimalna oplata za koncesję na usłu
gi UMTS będzie wynosić 750 min 
euro.
□  Ministerstwo gospodarki znosi od 
listopada cło antydumpingowe na im
portowane jednorazowe zapalniczki.
□  Od roku obowiązują już przepisy 
umożliwiające zwrot YAT (TVA) za 
zakupione W Polsce i wywiezione z 
niej towary. Cudzoziemcy zaczęli się 
szerzej zwracać o zwrot VAT dopie
ro podczas ostatnich wakacji. Najczę
ściej chodzi o wyroby ze srebra, 
bursztynu i wyposażenie mieszkań.
□  Złotówka ma się coraz lepiej. Kan
tony płacą za francuskiego franka po
niżej 60 gr. O dobrej kondycji naro
dowej waluty świadczy też masowe 
podrabianie monet o nominale 2 zl 
przez fałszerzy z Barlinka (zachod
niopomorskie). Dwóch braci-fałsze- 
rzy zatrzymała policja.
□  Policja postanowiła wprowadzić 
taryfikator mandatów. Do tej pory 
funkcjonariusz sam mógł ustalić jego 
wysokość. Jazda szybsza od dozwo
lonej o ponad 51 km ma kosztować 
500 zł, nieustąpienie pierwszeństwa 
- 300 zł, tyle samo „czerwone świa
tło”. 250 zł będzie się płaciło za wy
przedzenie na pasach. 10 km szyb
ciej niż wolno jechać w terenie nie
zabudowanym - to kara 30 zł, a za to 
samo w terenie zabudowanym - 50 
zł.
□  Po bardzo słabym występie w Gru
dziądzu, jeden z najlepszych polskich 
lekkoatletów, skoczek wzwyż Artur 
Partyka zrezygnował z wyjazdu na 
olimpiadę w Sydney. Na Okęciu od
była się uroczysta ceremonia poże
gnania polskiej reprezentacji. Spor
towców żegnał m.in. Kwaśniewski z 
małżonką. Szkoda jedynie, że w cza
sie grania hymnu Polski Kwaśniew
ski zajmował się kieszeniami swojej 
marynarki, a Jolanta plotkowaniem 
z mężem i najbliżej stojącymi oso
bami. Dla nas skandal to większy niż 
prezydenckie wykształcenie.
□  Szefem warszawskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej został 
Piotr Chruszczyński, były szef biura 
„Solidarności” w Paryżu, pierwszy 
sekretarz Ambasady RP we Francji i 
konsul generalny w Strasbourgu.
□  Przed Pałacem Prezydenckim w 
Warszawie odbyła się demonstracja 
poparcia dla ustawy uwłaszczenio
wej. Kwaśniewski zamierza ustawę 
zawetować.

CZYM JESIEŃ?
Dla wielu obserwatorów polskiej sceny poli

tycznej wybory prezydenckie już zostały 
rozstrzygnięte. Prawie niekwestionowanym zwy

cięzcą jest dla nich Kwaśniewski. W przekona
niu tym mogą utwierdzać sondaże opinii publicz
nej. Mówią one o ponad 60% poparciu dla urzę
dującego prezydenta. Taki obraz skłania do uczy
nienia kilku uwag szerszej natury.
Najpierw warto zastanowić się skąd ta popular
ność byłego komunisty, na dodatek człowieka o 
wątpliwych walorach moralnych, polityka bez 
wyrazu, tyle, że potrafiącego się „sprzedać”, tak 
jak sprzedaje się w reklamach pastę do zębów. 
Jest to postać z kiepskiej opery mydlanej. A jed
nak większość dorosłych Polaków zapowiada, że 
odda na niego swój głos. Skąd ten fenomen głu
poty w polskim wydaniu?
Niektórzy Polacy zmęczyli się demokracją. Nie 
dlatego, żeby tęsknili za systemem „świetlanej 
przyszłości”. To prawda, że nie brak zagorza
łych postkomunistów, którzy nadal pragną ob
chodzić 22 lipca jako święto „narodowe”, któ
rzy nadal pragną walczyć z Kościołem jako ostoją 
reakcji itp. Oprócz nich z sentymentem o minio
nych czasach wypowiada się dość liczna grupa 
ludzi starych, którym ż trudem przychodzi zwią
zać koniec z końcem, którzy na życie patrzą przez 
pryzmat talerza, do którego nie mają co poło
żyć. Nie są to ludzie, których łączy z tamtym 
systemem ideologia. Oni jedynie pamiętają, że 
w czasach PRL za emeryturę można było wy
żyć. Dziś jest to prawie niemożliwe, jeśli ma się 
niską emeryturę i jeśli jest się chorym... Więk
szość ludzi zaś ma niskie emerytury i większość 
ludzi starych to ludzie chorzy. Dla nich demo
kracja ciągle jest snem z bajki. Pusty brzuch i 
zwykła bieda przysłaniają im wszystko inne. 
Jaki to ma związek z Kwaśniewskim? Dwojaki. 
On przecież mimo haseł o sojuszu z NATO i Unią 
Europejską, które padają z jego ust, ciągle sym
bolizuje (nie bez podstaw) czasy tanich wcza
sów i taniego bochenka chleba. A przy tym przez 
cały czas swojej prezydentury obiecywał złote 
góry, czyni to w dalszym ciągu, robił i robi to 
bezkarnie tłumacząc się, że chce jak najlepiej, 
ale nie może, gdyż rządy sprawują ludzie tego 
niegodni, nieprofesjonaliści, czyli „Solidarność”. 
Armia biednych wierzy w pustosłowie. Biedni, 
zawiedzeni, pogubieni będą głosować na Kwa
śniewskiego i na bardzo liczną armię postkomu
nistycznych graczy.
Oddzielną grupę stanowią młodzi. Młodzież pol
ska - ogólnie mówiąc - jest wspaniała. Daje temu 
różny wyraz. Włada obcymi językami, posługu
je się intemetem, nie mówiąc o tych, którzy tak 
pięknie potrafią się modlić z Ojcem Świętym. 
Ale jednocześnie jest to ta liczna część społe
czeństwa, która najłatwiej poddaje się manipu
lacji medialnej, głównie telewizyjnej. Na tym zaś 
obszarze niepodzielnie panuje Kwaśniewski z 
małżonką. Ona za państwowe pieniądze patro
nuje działalności charytatywnej. On jest poka
zywany tak, aby go można było tylko kochać. 
Do skandalu doszło podczas uroczystości otwar
cia cmentarza w Katyniu - w 60. rocznicę zbrodni. 
Ponieważ Kwaśniewski do Katynia nie przyje
chał, nie zrealizowano telewizyjnej transmisji. 
Skandal tłumaczono trudnościami technicznymi, 
co oczywiście jest kłamstwem.
Ludzie starsi odczuwają zmęczenie demokracją,
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z której trzeba umieć korzystać, która daje tyle 
wspaniałych szans, ale do jej mechanizmów nie 
wszyscy zdążyli się przystosować. Mamy do 
czynienia ze swoistym dramatem ludzi, którzy 
walczyli z komunizmem. Wielu bojowników 
podziemia nie potrafi odnaleźć się w systemie 
wolnorynkowym, w którym często górę bierze 
bezwzględność i siła przebicia. Z drugiej stro
ny: bardzo wielu byłych komunistów z nomen
klatury PZPR potrafiło wejść w struktury kapi
talistyczne i dziś to oni rządzą bankami i wiel
kimi firmami. Natomiast ludzie młodzi demo
krację traktują jako coś naturalnego. Oni inne
go systemu nie znają wcale lub znają tylko z 
opowiadań. Dla nich PRL, czasy przemocy i 
niewoli to historia. Dla nich Miller i Kwaśniew
ski to nie aparatczycy z czerwonym życiorysem, 
lecz zręcznie poruszający się politycy. Kwaśniew
ski jest modnie ubrany, dobrze się sprzedaje, więc 
wielu młodych Polaków wybiera ten właśnie po
lityczny towar. A to, że mamy do czynienia z 
cwaniakiem, dla nastawionych na sukces Pola
ków nie jest żadnym minusem. Przeciwnie, 
Kwaśniewski symbolizuje dla nich nie tyle by
łego komunistę, ile raczej kogoś, komu się uda
ło.
W tym usiłowaniu zrozumienia fenomenu, jak 
powiedzieliśmy, głupoty w polskim wydaniu (ra
czej zamiast głupoty, należałoby mówić o zja
wisku bardziej niepokojącym: dowodzi on bra
ku umiejętności oddzielenia plew od ziarna, 
czarnego od białego) nie można pominąć tego 
wszystkiego, czego byliśmy ostatnio świadka
mi na prawicy, czy mówiąc precyzyjniej: w obo
zie solidamościowo-niepodległościowym. Zna- 
my jego grzechy główne. Brak spójności, wa
śnie, podjazdowa działalność jednych przeciw
ko drugim, sztuczne koalicje. A do tego organi
zacyjny bałagan, fatalne błędy sprawujących 
rządy „solidarnościowców”, a także nadużycia. 
Wszystko to doprowadziło do rozbicia obozu, a 
w rezultacie do odwrócenia się od niego elekto
ratu. Gdy dodamy do tego fakt, iż mamy w 
Polsce telewizję publiczną „prezydencką”, moż
na się jedynie cieszyć, że i tak popularność pra
wicy sięga 20%.
Ale, mówiąc poważnie, nie ma się z czego cie
szyć. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? 
Czy istnieje cień szansy, że jesień nie przyniesie 
Polsce niepodległościowej kompromitacji poli
tycznej. Za taką uznać trzeba będzie zwycięstwo 
Kwaśniewskiego już w pierwszej turze. Nie bę
dzie to katastrofa, demokracja w Polsce trzyma 
się nie źle, ale z pewnością - w perspektywie 
przyszłorocznych wyborów parlamentarnych - 
taki wynik wyborów prezydenckich jeszcze bar
dziej osłabi nurt niepodległościowo-prawicowy. 
Tak już jest w życiu: ludzie wolą trzymać z sil
niejszym. Tyle, że jeśli coraz silniejszym staje 
się w Polsce były komunista, były aparatczyk, 
rodzi się niepokój o przyszłość. To nie są lu
dzie, którym przyświeca dobro kraju. Dla nich 
„krajem” jest własny zysk.
Według aktualnych badań, 15% Polaków jest 
ciągle niezdecydowanych na kogo głosować w 
październikowych wyborach. Te 15% zdecydu
je o wynikach. Wcześniej jednak przed kandy
datami prawicy stoi patriotyczna próba charak
terów. Czy potrafią podać sobie ręce, by wspól
nie wystąpić przeciwko kandydatowi SLD?

J er zy  K lechta

□  Kanclerz Niemiec Gerhard Schro
eder podczas wystąpienia na zjeździe 
Związku Wypędzonych stwierdził, że 
Niemcy nie mają roszczeń majątko
wych i terytorialnych wobec sąsiadów. 
Związek Wypędzonych przyjął słowa 
kanclerza krytycznie, pochwalił go 
natomiast premier Czech Miłosz Ze
man.
□  W pierwszym meczu eliminacyj
nym do mistrzostw świata 2002 r. Pol
ska pokonała w Kijowie Ukrainę 3:1. 
Bohaterem meczu i zdobywcą 2 bra
mek dla białoczerwonych był czarno
skóry piłkarz Polonii Warszawa Ema
nuel Olisadebe.
□  Prezydent Kwaśniewski odwiedził 
w Koszycach prezydenta Słowacji 
Schustera, który powraca do zdrowia 
po operacji.
□  300 osób zatruło się na Ukrainie 
substancją, która wydobyła się ze zło
mowiska rakietowego Armii Czerwo
nej. Kijów zwrócił się do Moskwy o 
plany złomowiska, ponieważ archiwa 
armii wywieziono do Rosji.
□Na Ukrainie odnotowano bardzo 
słabe zbiory zbóż, o 3 min ton mniej 
niż przed rokiem. Są to najniższe zbio
ry od 1945 r.
□  Armia Kirgistanu zlikwidowała 
ostatnie oddziały fundamentalistów is
lamskich.
□  W Kirgistanie skazano na wielo
letnie więzienie tamtejszych działaczy 
opozycji. Oskarżono ich o spisek na 
życie prezydenta Askara Akajewa.
□  W Grecji podpalono samochód na
leżący do ambasady polskiej. Do za
machu na pojazd na dyplomatycznych 
numerach przyznali się anarchiści z 
organizacji „Czarna Gwiazda”.
□  Tatarstan, który liczy 3,8 min oby
wateli i wchodzi w skład Federacji Ro
syjskiej, zrezygnował z używania cy
rylicy. Język tatarski będzie zapisy
wany alfabetem łacińskim. Od wrze
śnia alfabet łaciński jest już używany 
w szkołach.
□  Przywódczyni opozycji w Birmie 
San Suu Kyi została przez władze woj
skowe umieszczona w areszcie domo
wym.
□  Spaliła się najwyższa w Europie 
wieża telewizyjna Ostankino. Miesz
kańcy Moskwy i okolic zostali pozba
wieni programów TV.
□  W związku z brakiem miejsc w po
ciągach w Rosji ministerstwo komu
nikacji zezwoliło na sprzedaż miej
scówek na... półki bagażowe w prze
działach. Cena ta sama.
□  Austria zagroziła blokadą wejścia

Czech do UE, jeżeli Praga dokona 
otwarcia elektrowni atomowej w Teme- 
linie.
□  Jeszcze we wrześniu ma zostać sfina
lizowana transakcja zakupu Daewoo Mo
tor przez Forda.
□  Miednoje - to kolejny polski cmen
tarz ofiar komunizmu otwarty oficjal
nie przez premiera Jerzego Buzka. Na
leży przypomnieć, że nadal nie są zna
ne miejsca pochówku ok. 7 tys. polskich 
ofiar. Jako miejsce mordu najczęściej 
wymienia się Kuropaty na Białorusi i 
Bykownię na Ukrainie.
□  Komisarz ds. poszerzania UE G. Ver- 
hengen zaproponował przeprowadzenie 
referendum we wszystkich krajach „15” 
w sprawie przyjęcia nowych członków.
□  Inflacja w Rosji wyniosła do sierp
nia 12%. Rząd przewiduje ogranicze
nie inflacji w skali rocznej do 18%.
□  Rosja podjęła decyzję o wprowadze
niu wiz dla obywateli Wspólnoty Nie
podległych Państw.
□  Trwa kampania wyborcza w Jugo
sławii. Obecnie faworytami są: Demo
kratyczna Opozycja Serbii (DOS) i jej 
kandydat na prezydenta V. Kosztunica. 
ONZ nie podjął dotąd decyzji, czy wy
bory 24 września zostaną przeprowa
dzone także w Kosowie.
□  Prezydent Rosji Władimir Putin zło
żył wizytę w Japonii. Rosyjski przywód
ca zdecydowanie odrzucił możliwość 
zwrotu Japonii Wysp Kurylskich.
□  Po tragedii „Kurska” rząd Rosji za
powiedział utworzenie we wszystkich 
flotach ośrodków ratunkowych.
□  Japonia i Korea Północna podjęły roz
mowy o nawiązaniu stosunków dyplo
matycznych.
□  Korea Południowa zwolniła ze swo
ich więzień agentów komunistycznych, 
których przekazano Północy.
□  Estonia wydaliła 2 dyplomatów Ro
sji, którym zarzucono „działalność nie
zgodną ze statutem dyplomaty”. Mo
skwa w odpowiedzi wydaliła 2 dyplo
matów estońskich.
□  Organizacje międzynarodowe zboj
kotują wybory na Białorusi i nie wyślą 
na nie swoich obserwatorów.
□  Łotwa dokonała poprawek ustawy o 
języku, którą krytykowali rosyjskoję- 
zyczni obywatele. Wprowadzono pięć 
stopni znajomości łotewskiego. Wyko
nywana praca będzie zależała od uzy
skania odpowiedniego stopnia potwier
dzonego egzaminem. I stopień znajo
mości języka muszą posiadać lekarze i 
nauczyciele, a np. V stopień wymagany 
jest od kierowców.
□  W Chinach ropoczęto produkcje su
per szybkich pociągów wzorowanych na 
francuskich TGV. „Błękitna strzała” ru
szy na trasy w 2001 r. i ma osiągać pręd
kość 305 km/h.
□  Od 1 stycznia 2004 r. nastąpi pełna 
liberalizacja transportu powietrznego 
między Polską a Unią Europejską. Na
leży się spodziewać znacznego spadku 
cen biletów lotniczych.
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NOWE OBLICZA WOJNY
Starożytny autor pisał, że gdy narodził 

się Jezus Chrystus, w świecie znanym 
mieszkańcom imperium rzymskiego pa
nował pokój. Dziś, 2000 lat od tamtego 
wydarzenia, na ziemskim globie toczy się 
ponad 30 konfliktów zbrojnych. Niektó
re z nich prowadzone są z imieniem Boga 
na ustach walczących, i to niekiedy po obu 
stronach frontu.

CLAUSEWITZ DO ARCHIWUM 
Według klasycznej definicji Klausa von 
Clausewitza (1780-1831) mianem wojny 
określa się starcie armii dwóch państw na 
określonym terytorium. Tylko jeden obec
ny konflikt można by uznać za ilustrację 
tej tezy: trwające od pól wieku, odżywa
jące co jakiś czas indyjsko-pakistańskie 
walki o Kaszmir. Podobny charakter miała 
też dopiero co zakończona wojna - z udzia
łem 500 tys. żołnierzy! - między Etiopią 
a Erytreą. Wprawdzie armie pięciu kra
jów są zaangażowane w wojnę domową 
w Demokratycznej Republice Konga 
(dawnym Zairze), jednak jest już ona 
przykładem nowej i wątpliwej jakości 
współczesnych waik zbrojnych. Mają one 
charakter wybitnie chaotyczny, są dziełem 
nie tyle strategów, co raczej lokalnych wa
tażków. Państwa nie posiadają już na nie 
„monopolu”. „Wojny prowadzone na spo
sób europejski, to znaczy przez żołnierzy 
w mundurach, jawnie noszących broń i 
reprezentujących państwa, wojny mające 
swój początek (wypowiedzenie wojny) i 
koniec (zawieszenie broni lub traktat po
kojowy) należą już do przeszłości” - twier
dzi Xavier Raufer z Uniwersytetu Paris-
II.
Zdecydowana większość współczesnych 
konfliktów zbrojnych rozgrywa się we
wnątrz państw. Wojny domowe, religijne, 
plemienne, kampanie terrorystyczne, cią
gnące się w nieskończoność partyzanc
kie guerillas, powstania antyrządowe 
organizowane z powodów ideologicz
nych, nacjonalistycznych lub wręcz 
mafijnych przez izolujące się od świata 
grupy - wszystkie te formy przemocy 
mają pewną cechę wspólną: są mia
nowicie finansowane ze środków zdo
bytych na przemycie i nielegalnym 
handlu narkotykami, diamentami i 
bronią.
Nie zawsze rządy chcą bezpośrednio 
angażować się w walkę ze zwalczają
cymi je ugrupowaniami. Zdarza się, 
że w tym celu sprowadzają z zagrani
cy najemników. Nie chodzi tu jednak 
o muskularnych Rambo, pragnących 
jedynie wyżyć się, strzelając w dżungli do 
wszystkiego co się rusza. Powstały już 
profesjonalne firmy proponujące ochro
nę ważnych obiektów, sprowadzanie bro
ni, szkolenie miejscowych żołnierzy, a 
niekiedy wręcz bezpośrednią walkę z re
beliantami. Najemnicy z południowoafry
kańskiej Executive Outcommes byli w 
ostatnich latach obecni w Angoli i Sierra 
Leone. Z kolei amerykańska Military Pro

fessional Resources Inc. wysłała swoich 
ludzi do Bośni, gdzie szkolili i unowocze
śnili siły zbrojne wchodzącej w skład tego 
państwa Federacji Chorwacko-Muzuł- 
mańskiej. Zatrudnianie najemników 
sprzyja prywatyzacji wojen, będących 
coraz częściej polem działania grup zbroj
nych nie kontrolowanych przez żadne ofi
cjalne czynniki.

PODATNOŚĆ NA W O/Nf 
Nie oznacza to jednak, że zanikają „sta
re” wojny etniczne. Zdaniem Domini- 
que’a Davida z Francuskiego Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych, mają się 
one całkiem dobrze. Pozostając „specjal
nością” kontynentu afrykańskiego. Najbar
dziej tragicznego przykładu dostarczyły w 
ostatnich latach Rwanda i Burundi. To wła
śnie na Czarnym Lądzie rejestruje się naj
więcej - bo aż 15 - konfliktów zbrojnych. 
Trwa wojna separatystów znad rzeki Ca- 
samance w Senegalu. Niekończące się 
walki o władzę toczą się w Angoli, Sierra 
Leone, Liberii, Ludowej Republice Kon
ga. Sahara Zachodnia usiłuje uniknąć po
działu między Mauretanię i Maroko. W 
Algierii fundamentaliści islamscy co pe
wien czas dają o sobie znać, podrzynając 
gardła niewinnym ludziom. W Nigerii 
walczą ze sobą muzułmanie i chrześcija
nie. W Sudanie islamskie władze od 40 
lat krwawo tłumią ruchy separatystyczne 
chrześcijańskich i animistycznych miesz
kańców południa kraju - coraz częściej 
mówi się, że jedynym rozwiązaniem bę
dzie podział Sudanu na dwa odrębne pań
stwa. Wciąż nie widać pokoju w Somalii, 
Czadzie i Namibii.
Na drugim miejscu plasuje się Azja. 
Wśród 10 wojen czołowe miejsce zajmu
je ciągnący się od pół wieku konflikt pa- 
lestyńsko-izraelski, połączony z okupacją 
przez państwo żydowskie części teryto

rium Libanu i Syrii. W Afganistanie nie 
widać końca wojnie talibów. Na Sri Lan
ce Tamilowie w niezwykle krwawy spo
sób domagają się utworzenia własnego 
państwa w północnej części wyspy Cej
lon, na co odpowiada nie mniej gwałtow
nie armia rządowa. O niepodległość wal
czą też Ujgurzy w Chinach i muzułmanie 
z wyspy Mindanao na Filipinach. W In
donezji nadal daleko do wyciszenia kon

fliktów na Timorze i Molukach. Niespo
kojnie jest też w Birmie i Tadżykistanie. 
Wprawdzie w skali światowej w ciągu mi
nionych 15 lat zmalał handel bronią, ale 
w Azji Południowo-Wschodniej i republi
kach azjatyckich byłego ZSRR obserwu
je się wręcz bulimię w tej dziedzinie. 
Głównym powodem sięgania po broń w 
tej części świata pozostaje kontrola do
stępu do złóż ropy naftowej i do wody. 
Trzecie miejsce w tym horrendalnym ran
kingu zajmuje Europa z 6 konfliktami 
zbrojnymi: od Czeczenii (niszczonej 
przez Rosjan), Armenii (skonfliktowanej 
z Azerbejdżanem wskutek „gabineto
wych” podziałów terytorialnych, przepro
wadzonych jeszcze za czasów Stalina) i 
Abchazji (pragnącej odłączyć się od Gru
zji), przez wciąż nie mogący się zakoń
czyć konflikt etniczny w Kosowie, aż po 
terroryzm co jakiś czas odżywający w 
Kraju Basków w Hiszpanii. Jedynie w Ir
landii Północnej po trwającym ćwierć wie
ku konflikcie świta nadzieja na trwały po
kój. Trzy wojny domowe w krajach Ame
ryki Łacińskiej, zajmującej czwarte i 
ostatnie miejsce, dotyczą Meksyku (po
wstanie Indian w stanie Chiapas), Kolum
bii (walki z kartelami narkotykowymi i 
antyrządową partyzantką) oraz Peru 
(marksistowski ruch rewolucyjny). Jedy
nie w Ameryce Północnej oraz w Austra- 
lii-Oceanii panuje pokój.
Profesor nauk politycznych Dario Bati- 
strelli uważa, że z jednej strony zakoń
czenie zimnej wojny między komuni
stycznym Wschodem i kapitalistycznym 
Zachodem wyzwoliło dotychczas przytłu
mione zasoby nienawiści odziedziczonej 
po przodkach, z drugiej zaś globalizacja, 
oznaczająca w praktyce okcydentalizację 
i ujednolicanie, wywołała „narcyzm ma
łych odmienności”. Zachodzi to zwykle 
w rejonach świata uznawanych za mało 
istotne strategicznie dla wielkich potęg, 
dlatego tamtejsze wojny i starcia we

wnątrzpaństwowe uchodzą za „konflik
ty o małym natężeniu” lub wręcz pe
ryferyjne. Ich wzrost od czasu zimnej 
wojny obserwuje się głównie w pań
stwach w stadium rozpadu lub tam, 
gdzie władze mają kłopoty z udowod
nieniem swej legalności, wykorzystu
jąc w walce z przeciwnikami politycz
nymi stereotypy etniczne lub religij
ne. Gdy nałoży się na to kruchość eko
nomiczna kraju i nędza części jego 
mieszkańców, powstaje ognisko zapal
ne, które w każdej chwili może zapło
nąć. Podobnie słabość państwa w po
łączeniu z bogactwami naturalnymi na 
jego terytorium tworzą środowisko z 

natury rzeczy podatne na wybuch wojny.

STRZELANIE Z INTERNETU 
Niewykluczone jednak, że całkiem nie
długo nadejdą czasy, w których krwawe 
konflikty, pociągające za sobą ofiary w 
ludziach będą miały szansę zaniknąć. 
Maczety, karabiny, granaty, miny i rakie
ty zostaną zastąpione przez broń informa
tyczną. Komputerowi hakerzy ingerować
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będą w systemy zarządzające pracą elek
trowni, strategicznych fabryk, organiza
cją transportu publicznego, kontrolujące 
przepływ informacji między członkami 
władz itp., powodując paraliż państwa. 
Fizyczna eliminacja przeciwnika nie bę
dzie już konieczna. Dominacja w dziedzi
nie informatyki stanie się najgroźniejszą 
bronią, przechylającą szalę konfliktu na 
niekorzyść przeciwnika.
Możliwe jest także informatyczne udo
skonalenie dotychczasowych wojen, w 
których strzela się do ludzi. Tak przynaj
mniej twierdzi Laurent Murawiec w wy
danej w styczniu 2000 r. książce „La gu- 
erre au XXIe siecle” (Wojna w XXI wie
ku). Bombowce bez pilota staną się co
raz powszechniejsze. Dominique David 
przewiduje, że zamiast żołnierza walczyć 
będzie komputer wyposażony w urządze
nia umożliwiające atak z dużej odległo
ści, sam obsługiwany na odległość przez 
centrum zbierające i przekazujące infor
macje. Już teraz większość konfliktów 
toczy się z dala od wielkich mocarstw, 
które dzięki swej technologii mogą być 
nieobecne fizycznie na.polu walki. Woj
na w Kosowie pokazała jednak, że urzą
dzenia są wciąż dalekie od doskonałości, 
a ponadto bardzo kosztowne. Póki co 
więc maczety wciąż współistnieją ze zdal
nie sterowanymi rakietami Tomahawk.

GEOPOLITYKA GŁODU 
Na razie jednak w rzeczywistych, a nie 
quasi wirtualnych wojnach giną tysiące 
ludzi, kraje bywają pustoszone, pola nie- 
uprawiane, a milionom uchodźców głód 
zagląda w oczy. W samym tylko Sierra 
Leone ponad milion (czyli 25%) miesz
kańców tego niewielkiego kraju, od 8 lat 
rozdartego wojną prowadzoną przez róż
ne grupy rebeliantów, przebywa w kon
trolowanych przez nich strefach, do któ
rych nie może dotrzeć pomoc humanitar
na. Zarówno rząd, jak i jego przeciwnicy, 
najwyraźniej nie interesują się losem 
swych rodaków, zajmując się przede 
wszystkim eksploatacją bogactw natural
nych części kraju znajdującej się w ich 
władaniu, aby. zdobyć środki na prowa
dzenie walk. Życie cywili najwyraźniej 
nie liczy się dla żadnej ze stron. „Gdzie 
są diamenty, panie prezydencie?” - od ta
kich słów zaczyna się hymn oddziałów 
partyzanckich RUF. Konwoje z pomocą 
charytatywną padają łupem rebeliantów 
albo zostają „zarekwirowane” przez siły 
rządowe. Czasem, aby umocnić swą po
zycję wśród ludności, obie strony pozwa
lają organizacjom humanitarnym na roz
dawanie żywności. Rząd świadomie nie 
prosi o pomoc zagraniczną z obawy, aby 
wpadłszy w ręce tych, którzy go zwalcza
ją, nie wzmocniła ich sił. Mieszkańcy pół
nocnej części Sierra Leone oczekują na 
śmierć pod obojętnym spojrzeniem świa
ta.
W Ludowej Republice Konga w grudniu 
1998 r. setki tysięcy ludzi mieszkających 
w regionie Pool, okalającym stolicę kra
ju, Brazzaville, schroniło się w lasach.

Woleli uciec, niż służyć za żywe tarcze 
walczącym z rządem rebeliantom. Przez 
długie miesiące jedli tylko korzenie ro
ślin i liście manioku. Efektem jest niedo
żywienie i odwodnienie, które zwiększa
ją podatność organizmu na różne choro
by: biegunkę, malarię, choroby zakaźne. 
Co czwarte dziecko poniżej 5. roku życia

zmarło, zaś połowa żyjących znalazła się 
w stanie krytycznym. W tej sytuacji część 
uciekinierów postanowiła wrócić do 
Brazzaville, gdzie jednak stać ich jedy
nie na garstkę ryżu dziennie, polaną oli
wą, z dodatkiem kawałka cebuli. Sytuację 
pogarsza fakt, że z powodu walk już dru
gi rok ziemie uprawne leżą odłogiem.
Od 25 lat wojna domowa pustoszy sąsied
nią Angolę. Choć w 1994 r. rząd i party
zanci z UNITA podpisali porozumienie 
pokojowe, jednak UNITA na nowo pod
jęła walki, co skłoniło władze do odwoła
nia z kraju kontyngentu sił ONZ, który 
miał nadzorować realizację porozumienia. 
W czasie wojny zginęło 500 tys. ludzi. 
Kilkakrotnie więcej musiało opuścić swe 
domy i pola, znajdujące się w strefie walk. 
Obecnie około 3 min mieszkańców kraju 
zależy od pomocy humanitarnej. Kilkaset 
tysięcy jest zagrożonych śmiercią z po
wodu niedożywienia i wycieńczenia. 
Śmiertelność niemowląt jest zastraszają
ca (292 na 1000), podobnie jak matek 
przy porodzie (150 na 1000) - nic dziw
nego, skoro opieka zdrowotna prawie nie 
istnieje, a woda jest niezdatna do picia. 
W dodatku spore obszary kraju pokryte 
są minami.
Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Soma
lii - kraju, który od 10 lat faktycznie nie 
istnieje, bo nikt nim nie rządzi. Po spo
wodowanej suszą klęsce głodu w 1992 r. 
i międzynarodowej interwencji humani
tarnej rok później, Somalia poszła w za
pomnienie. Praktycznie zaś wróciła do 
stanu sprzed uzyskania w 1960 r. niepod
ległości. Od 1991 r. na północnym zacho
dzie kraju istnieje samozwańcze państwo 
Somaliland, pokrywające się z terytorium 
dawnej kolonii brytyjskiej. Udało się tam

połączyć tradycyjne struktury klanowe z 
demokratycznymi instytucjami władzy. 
Jest to dziś jedyny region Somalii, w któ
rym daje się żyć. W Hargejsie, stolicy 
Somalilandu, dzieci nawet chodzą do 
szkoły i grają w piłkę nożną na ulicach. 
Reszta kraju, dawna kolonia włoska, po
grążona jest w anarchii. Co najmniej pię
ciu przywódców uzurpuje sobie prawo do 
kontrolowania stolicy, Mogadiszu, zacie
kle walcząc o tamtejsze lotnisko. Niemal 
2/3 spośród 10 min Somalijczyków zosta
ło w ostatnich latach zmuszonych do 
opuszczenia swych domów, w większo
ści splądrowanych i zniszczonych. 65% 
ludzi straciło w walkach kogoś ze swych 
bliskich, a niemal 40% zna kogoś, kto 
został zgwałcony. Prezydent sąsiedniego 
Dżibuti, Izmael Omar Guelleh, zapropo
nował w 1999 r. plan pokojowy, polega
jący na zebraniu przy jednym stole 
wszystkich stron konfliktu i wyłonieniu 
jednej władzy ogólnokrajowej - jak do
tąd bez powodzenia. Z powodu trwania 
wojny, do której znów dołączyła susza, 
milion osób jest na krawędzi głodu. 
Tragicznie przedstawia się sytuacja w są
siedniej Etiopii, gdzie z powodu klęski 
suszy zagrożone jest życie kilku milio
nów ludzi. Jednak, na szczęście, o tej tra
gedii - ze względu na jej przerażające roz
miary i nadużycia miejscowych władz 
przy rozdzielaniu pomocy - środki prze
kazu nie milczą.

ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ 
Poza zasięgiem kamer głód zagląda w 
oczy również mieszkańcom krajów nie 
pogrążonych w wojnie, np. Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej czy 
Kenii. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, 
że na całym świecie mieszka obecnie 800 
min ludzi niedożywionych, a śmierć gło
dowa grozi dalszym 30 min. Wszystko to 
dzieje się w czasach, w których produku
je się więcej żywności, niż ludzkość zdol
na jest skonsumować. Problemem więc 
jest dystrybucja bogactw naszej planety, 
a nie ich brak. Niestety, pomagając potrze
bującym, organizacje międzynarodowe 
czy humanitarne muszą jednocześnie 
uważać, aby nie dać się wmanipulować w 
zasilanie tych, którzy prowadzą walki. 
Czy jednak ktoś potrafi dziś rozróżnić, kto 
jest „dobry”, a kto „zły” w Rwandzie, 
Demokratycznej Republice Konga lub 
Somalii? Trudności jednak nie zwalniają 
od konkretnych aktów solidarności z nie
winnymi ofiarami przemocy. W dobie 
poczty elektronicznej i kart kredytowych 
nie sposób wyłgać się tłumaczeniem: „nic 
o tym nie wiedziałem” lub „nie byłem w 
stanie nic zrobić”. Tym bardziej, że 
wszystko wskazuje na to, iż w swej nowej 
postaci wojna ma przed sobą świetlaną 
przyszłość.

na podstawie materiałów organizacji 
Action Contrę la Faim 
o p r a ć . P a w eł  B ie l iń s k i

17 w rześnia 2000 nasza strona internetowa: http://perso.cIub-internet.fr/vkat 9

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


G ŁO S K A T O L IC K I N r 32

LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

TKEIZE  A LA  DOUZAINE
La campagne electorale 
pour les presidentielles 

bat son plein, mais elle n’est pas tres 
excitante. Chacun y va de ses promes- 
ses, mais personne ne dit que les pou- 
voirs du chef de l’Etat sont limites a 
des fonctions essentiellement represen- 
tatives. Ci apres, une presentation suc- 
cincte des treize candidats en lice. 
Dariusz Grabowski: president du groupe 
parlementaire Raison d’Etat polonaise. II 
est candidat du bloc electoral « Coalition 
pour la Pologne » formę par KPN-Ojczyz- 
na, 1’Entente nationale des retraites et des 
rentiers, Raison d’Etat polonaise, le parti 
polonais ecologique des Verts, le parti des 
Republicains et le syndicat Kontra. Dote 
de moins de 1% dans les sondages.
Piotr Ikonowicz : leader du parti socialiste 
polonais, le seul rival d’Aleksander Kwaś
niewski a gauche. II est celebre pour ses 
discours enflammes dans les meetings et a 
la Diete. II considere sa candidature aux 
presidentielles comme le debut de sa cam
pagne aux legislatives. II compte obtenir 
un million de voix, mais il est dote de moins 
de 1% dans les sondages.
Jarosław Kalinowski: president du par
ti paysan polonais dont il a pris la direction 
a la suitę de Waldemar Pawlak. II compte 
sur le soutien de 1’electorat rural. II fait parti 
de l’aile gauche, mais ne refuse pas une 
collaboration episodiąue avec 1’AWS. Dote 
de 6% par OBOP et de 7% par PENTOR 
(seconde position).
Janusz Korwin-Mikke : leader de L’Union 
de la politiąue reelle. II y a cinq ans, il a 
deja ete candidat et a obtenu 2,4% des voix.
II soutient qu’il est le seul candidat a pou- 
voir prendre des voix a Aleksander Kwaś - 
niewski au deuxieme tour. II milite pour 
le retour a la peine de mort. Ennemi jure 
des impóts et du service militaire. Dote de 
2% par OBOP et de 1% par PENTOR. 
Marian Krzaklewski: president de NSZZ

RUE SAINT-SULPICE
Nazwę swą ulica ta zawdzięcza kościoło

wi św. Sulpicjusza. Istnieje ona od 1851 
r. i jest połączeniem dwóch ulic: Petit-Lion- 

Saint-Sulpice oraz Petit Bourbon. Obecnie 
wraz z restauracjami i sklepami z modną 
odzieżą tworzy klimat wokół dzielnicy Sa- 
int-Germain-des-Pres.
Poświęćmy jednak więcej czasu kościołowi. 
Powstał on około 1211 r. i został poświęco
ny św. Sulpicjuszowi, który w 621 r. był bi
skupem Bourges. Jak pamiętamy, opactwo 
Saint- Germain należało do bogatszych i bar
dziej wpływowych w okresie średniowiecza. 
Dla wiernych z okolicznych osad mały ko-

« S o lid a rn o ść  » d e p u is  1990, il 
est le fondateur et le president de 1’AWS. 
Diplóme de l’Ecole polytechnique de Si- 
lesie, il est specialiste en automatisation. 
Dotó de 8% par OBOP et de 6% par PEN
TOR (troisieme position dans les deux 
cas).
Aleksander Kwaśniews k i : president en 
exercice, le mieux note dans les sonda
ges. L’ex-chef du SLD, outre le soutien 
de sa formation d’origine, a ćgalement 
reęu le soutien de 1’Union du travail (UP) 
et du parti populaire et democrate. II oc- 
cupe la fonction supreme depuis 1995 
apres avoir battu Lech W ałęsa d’une 
courte tete. Donnę favori (64% -  OBOP, 
67% -  PENTOR), il veut passer des le 
premier tour.
Andrzej Lepper: president du syndicat 
paysan « Autodefense », organisateur de 
barrages routiers. II est sans cesse pour- 
suivi par la justice et se fait passer pour 
une victime de la democratie. La police 
lui a organise une arrestation et une re- 
mise en liberte spectaculaires. II vient 
aussi de passer en prison quelques jours 
bien mediatises en sa faveur. Dans le 
monde rural, c’est le rival de J a ro s ła w  
Kalinowski avec lequel il fait de la suren- 
chere populistę. II s’oppose a l’entree de 
la Pologne dans 1’Union europeenne. Dotó 
de 3% par OBOP et de 2% par PEN
TOR.
Jan Ł o p u szań sk i : deputó et leader de 
l’Entente polonaise, soutenu par Radio 
Maryja. Ancien membre du ZChN et an
cien deputó AWS. Adversaire de 1’entree 
de la Pologne dans l ’OTAN et dans 
l’Union europeenne. II est sur de sa vic- 
toire et n’envisage pas de dćfaite. Dotó 
de 1% par OBOP et de moins de 1% par 
PENTOR.
Andrzej Olechowski: candidat citoyen. 
II n’est soutenu par aucun parti; maJgre 
cela, il est bien situć dans les sondages.

II etait du cótó du gouvemement autour 
de la Table Ronde. II a etó ministre dans 
les gouvemements de Jan Olszewski et 
de Waldemar Pawlak, et conseiller de Lech 
Wałęsa. C’est le seul a reconnaitre a 
avoir collabore avec le renseignement eco- 
nomique de la Pologne populaire. Dotó de 
10% par OBOP (seconde position) et de 
6% par PENTOR (troisieme position). 
Jan Olszewski: president du Mouvement 
pour la reconstruction de la Pologne. Pre
mier ministre en 1992, il a etó renverse 
apres une tentative de lustration. II se pre- 
sente pour la seconde fois aux presiden
tielles. En 1995, il a terminć 4e ce qui lui a 
permis de former son propre parti avec 
lequel il s’est prćsentó aux elections legis- 
latives. Dotó de 2% par OBOP et de 1% 
par PENTOR.
Bogdan Pawłowski : entrepreneur de 
Szamotuły. II s’est fait connaitre com
me candidat il y a cinq ans. II avait reuni 
100.000 signatures, mais au demier mo
ment a abandonne la course a la presiden- 
ce. II revient avec des slogans qui ne sont 
pas denues de relents antisemites. Dotó 
de moins de 1% dans les sondages.
Lech Wałęsa : dirigeant historique de 
« Solidarność », il se presente pour la 
troisieme fois aux elections presidentiel
les. II a gagnć les premieres en 1990 en 
battant au second tour Stanisław T y
miński. En 1995, il a perdu de peu con
trę Aleksander Kwaśniewski. Apres sa 
defaite, il s’est retire du devant de la sce- 
ne politique et veut maintenant revenir au 
premier plan. II est soutenu par 1’Institut 
Lech Wałęsa et le parti de la Democratie 
chretienne de la IIP Republique. Dotó de 
3% par OBOP et de 4% par PENTOR. 
Tadeusz Wilecki: generał, ancien chef de 
1’Etat-major generał. II promet des terrains 
gratuits aux jeunes couples et la produc- 
tion de milliers de maisons bon marchć. II 
jure sur son honneur d’officier qu’il tien- 
dra sa promesse. II milite pour le renfor- 
cement des pouvoirs du prćsident, l’ame- 
lioration de la securite et l’interventionnis- 
me de 1’Etat dans l’economie et a fait l’ćlo- 
ge du IIP Reich. Dotó de moins de 1% 
dans les sondages.
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ściół okazał się niewystarczający. Kamień 
węgielny pod budowę nowej i większej 
świątyni położyła Anna Austriacka w 
1646 r., lecz ukończono ją dopiero w 1788 
r. Można powiedzieć, że kościół św. Sul- 
picjusza jest dziełem sześciu znanych ar
chitektów: Gamarda, Le Vau, Gittarda, 
Oppenorda, Servandoniego i Chalgrina. 
Świątynia swoimi rozmiarami przypomi
na katedrę Notre Dame: ma 113 m długo
ści, 58 m szerokości i 34 m wysokości. 
Dzisiejszą fasadę kościoła zawdzięczamy 
Servandoniemu, jednak niewiele miała 
ona wspólnego z dominującym wówczas 
stylem kościoła jezuickiego. Dobudowa
no więc dwie wieże, które odróżniają się 
stylem architektonicznym. Z braku dodat
kowych funduszy wieża południowa jest 
niższa od północnej o 5 metrów. 
Znajdując się wewnątrz świątyni, zauwa
żamy dwie olbrzymiej wielkości kropiel- 
nice, które są darem Wenecji dla króla 
Franciszka I. Rzeźbiarz Pigalle wspania
le wkomponował je we wnętrze, przygo
towując odpowiednią dekorację w posta
ci krabów, wodorostów i skał morskich. 
Zwiedzając kościół, po prawej stronie 
odnajdziemy kaplicę Aniołów. Jej freski 
są dziełem Delacroix, który malował je w 
latach 1853-1861. Był wówczas chory na 
gruźlicę, lecz poświęcił się tej pracy nie
malże do końca swoich dni. Uznaje się, 
że jego dzieła znajdujące się w kościele 
św. Sulpicjusza należą do najlepszych w 
jego twórczości. One to właśnie natchnę
ły Baudelaire’a do pracy twórczej. Deko
rację wewnętrzną uzupełniają organy, 
dzieło Chalgrina.
Kościół Saint-Sulpice jest jedną z bardziej 
znanych paryskich świątyń. To tutaj Ro- 
bespierre był świadkiem na ślubie Desmo- 
ulinsa z Camille, tutaj wydano bankiet na 
cześć gen. Bonapartego, tutaj pochowa
no malarza Juvenet’a, architekta Blonde- 
la i marszałka de Lowendala.
Przed kościołem znajduje się duży plac o 
tej samej nazwie, co świątynia. Dzięki ar
chitektowi Servandoniemu posiada on 
dzisiejsze rozmiary. Na środku placu znaj
duje się fontanna, dzieło Viscontiego, oto
czona rzeźbami czterech wielkich kazno
dziejów: Bossueta, Fenelona, Massillona 
i Flechiera.
Plac istnieje od 1757 r. Powiększony zo
stał przez wyburzenie części budynków 
należących do byłego Seminarium Saint- 
Sulpice. Założone ono zostało przez opa- 
ta Saint-Sulpice w 1645 r. jako wyższe se
minarium dla ludzi z zamożnych rodzin. 
W 1802 r. Seminarium wyższe i niższe 
zostało zburzone. W 1820 r. architekt 
Godde wzniósł nowy gmach od południo
wej części placu, lecz Seminarium dzia
łało w nim tylko do 1826 r. Obecnie bu
dynek należy do Ministerstwa Finansów.

M a s z k a  L i w o s z - M ic h a ł o w s k a

s t e p f t e M M i

yobraźmy sobie, że 
Vładyimir Putin wy

poczywa na politycznych wakacjach w So
czi, jako że na Krymie dziś nielzja, a tu 
niespodziewanie donoszą mu: „Okręt pod
wodny «Kursk» z 24 najnowocześniejszy
mi rakietami SS-N-19, uzbrojony w gło
wicę atomową, tonie na morzu Barentsa”. 
Nawiasem mówiąc, łódź ta, napędzana 
dwoma nuklearnymi reaktorami, w mor
skiej wodzie czuje się jak rekin i płynie 
(pływała) po akwenie z prędkością 28 wę
złów na godzinę. Takiej szybkości nie 
udało się dotąd osiągnąć żadnemu żegla
rzowi, nawet na powierzchni słodkiej 
wody. Niestety, pech chciał, że właśnie na 
Morzu Barentsa, które rosyjscy admira
łowie od lat traktują jak śmietnik na od
padki nuklearne, katastrofa zdarzyła się 
naprawdę, więc nie musimy jej sobie wy
obrażać. 118 marynarzy uwięzionych w 
kadłubie tego szczytu moskiewskiej tech
niki militarnej, znalazło się na dnie mo
rza i zaczęło powoli konać. Śmierć z po
wodu braku tlenu jest niewyobrażalnie 
okrutna. A mieli takie piękne, ambitne pla
ny, ich okręt miał w wielkiej tajemnicy 
popłynąć na Morze Śródziemne i w pew
nym - odpowiednio wybranym - momen
cie zadziwić świat; pokazać światu, udo
wodnić światu i oczywiście sobie, że z ro
syjską potęgą, z rosyjską flotą wojenną, a 
szczególnie podwodną, atomową, ten 
mamy świat musi się liczyć. Tymczasem 
ten świat był zdumiony, że ponad stu lu
dzi kona w wielkich męczarniach, a ad
miralicja rosyjska odrzuca ofertę pomo
cy. W końcu jednak, kiedy marynarze 
uwięzieni we wraku zatopionego okrętu 
przestali dawać jakikolwiek znak życia, 
Putin wypoczywający leniwie w nadka- 
spijskim kurorcie, zaakceptował łaskawie 
brytyjską i norweską ofertę pomocy. 
Ponownie pojawia się tu problem rosyj
skiej mentalności, która naprawdę różni 
się od mentalności innych cywilizowa
nych narodów. W Rosji wartość życia 
ludzkiego równa się zeru, ale świat nie jest 
w stanie tego pojąć i stąd nieustanne nie
porozumienia na tym punkcie. Osobiście 
zdaję sobie sprawę, że nie tylko ludzie 
Zachodu, ale i Polacy mieszkający przez 
dziesiątki lat w Ameryce czy Europie Za
chodniej, niełatwo przyjmują do wiado
mości - na co mam dowody - iż rosyjskie 
kompleksy są niezwykle groźne dla ludz
kości. Przysięgam, że nie mam żadnych 
obsesji na punkcie tego narodu i związa
nych z tym jakichkolwiek uprzedzeń, lecz 
pół wieku bezpośredniego obcowania z 
nim oraz znajomość różnych szczegółów, 
nie mówiąc już o historii najnowszej, daje 
mi chyba prawo do snucia pewnych roz
ważań na ten temat.
Wielu cudzoziemców, a także i nasi roda
cy z „rejonów” SLD zarzucają obecnemu

rządowi polskiemu, że nie potrafi z Rosją 
nawiązać przyjaznych, dobrosąsiedzkich 
stosunków, zwłaszcza gospodarczych. Są 
to zarzuty gołosłowne, wypływające ze 
złej woli, jak w przypadku lewicy krajo
wej, lub z ignorancji, jak w przypadku 
przedstawicieli lewicy zagranicznej. Ro
sjanie po prostu nie mogą nam wybaczyć 
wyzwolenia się spod ich kurateli i czynią 
wszystko, aby dać nam to do zrozumie
nia. Ale my to dobrze rozumiemy i wie
my, że w naszym interesie jest utrzymy
wanie dobrosąsiedzkich, przyjaznych sto
sunków z Federacją Rosyjską. Nawet ro
dziny ofiar katyńskich nie mają nic prze
ciwko temu, ponieważ przeciętni Polacy 
lepiej niż przeciętni Rosjanie znają realia 
polsko-sowieckie na przestrzeni mijają
cego stulecia i dobrze wiedzą, że sowiec
ki reżim totalitarny nie tylko Polaków 
mordował, ale też eksterminował dziesiąt
ki milionów własnych urojonych “wro
gów ludu”. W czasie wojny domowej po 
rewolucji 1917 r. zginęło więcej Rosjan, 
niż podczas I wojny światowej.
To zabawne, choć może nie zanadto, że 
zwykli Polacy lepiej znają historię stosun
ków polsko-rosyjskich, niż zwykli Rosja
nie historię stosunków rosyjsko-polskich. 
Widocznie dlatego w Rosji awersja do 
Polaków jest znacznie wyższa, niż w Pol
sce do Rosjan. Oni co prawda wiedzą, że 
Stalin kazał wymordować ponad 20 tys. 
polskich oficerów, ale co to jest w porów
naniu z dziesiątkami milionów Rosjan, 
których na jego życzenie uśmiercili po
słuszni mu oprawcy z NKWD czy KGB. 
Dla nich jest to zupełnie niepojęte, że my 
robimy tyle szumu i hałasu oraz uroczy
stości wokół grobów katyńskich, a ponad
to każdemu uśmierconemu tam poświę
camy specjalną tabliczkę żeliwną, gdzie 
podajemy nazwisko i stopień zamordowa
nego. Nam to łatwo, wystarczy 20 lub 30 
tysięcy tabliczek i po wszystkim, oni by 
musieli 50, a może i 100 milionów takich 
tabliczek wyprodukować.
Właśnie to jest w całej tej historii naj
smutniejsze, że dla rosyjskich oficerów 
tych stu własnych marynarzy, to jest 
„pestka” w porównaniu z milionami lu
dzi, jakie w tym kraju zginęły. A rzeczy
wiście w XX wieku najwięcej na świecie 
zginęło Rosjan. Nic to, że więcej z wła
snych, niż z cudzych rąk.

K a r o l  B a d ziak

17 w rześnia 2000 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

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


G ŁO S K A T O L IC K I N r 32

H iZAPOMNIAŁ 
WÓŁ... WAGARY"
(TYLKO DLA DOROSŁYCH)

Zastanawiam się najpierw, tak bardziej 
uniwersalnie, czy prawda - poznana na
wet w pewnych wyjątkowych okoliczno

ściach, czy w pewnym wieku - może być 
demoralizująca? Odpowiedź nasuwa się 
niby sama: na pewno „nie”, wszak prawda 
należy do pojęć, których relatywizować po 
prostu się nie da. Wychodząc od prawdy nie 
można dojść do fałszu, dobro zawsze pozo
stanie dobrem, a czarne nie zamieni się w 
śnieżną biel. Skąd zatem to tytułowe zastrze
żenie „tylko dla...”, czyżby wiedza o szkol
nych „cieniach” i nielegalnych ucieczkach 
w plener mogła nieletnim zaszkodzić? A 
może chodzi o reklamową prowokację dla 
ciekawskich, szukających wszędzie skanda
lu lub tabu? Chociaż... rzeczywiście, te za
pomniane, własne „wagary” - przyznajmy - 
w dniach „mobilizacji”, gdy rozpoczyna się 
właśnie nowy rok szkolny, brzmią trochę ob- 
razoburczo.
Tymczasem chodzi mi jedynie o zasugero
wanie wszystkim, a zwłaszcza tym bardzo 
ambitnym - rodzicom, pedagogom, a nawet 
wpływowym dziadkom - zanim nasze po
ciechy przekroczą (z duszą na ramieniu) pro

gi szkolne - by to oni właśnie sami spojrzeli 
za siebie, przez prawe ramię. To znaczy, by, 
przymknąwszy powieki, ogarnęli całokształt 
zagadnień kształcenia - ku przyszłym świe
tlanym karierom zawodowym swoich po
ciech - z godnym mędrca dystansem i baga
żem własnych życiorysów. Wybijmy się 
wspaniałomyślnie, choćby tylko przez mo
ment, na spojrzenie - takie bez żadnych 
„wapniakowych” i dydaktycznych uprze
dzeń - w zwężającą się niepamięcią perspek
tywę własnych szkolnych, szczenięcych do
świadczeń. Boże, jakie wspaniałe i przygnę
biające jednocześnie są te wspomnienia z 
dzieciństwa i młodości. Poczciwa „buda” i 
belfrzy, sztubackie kawały, odmiana rze
czownika, kumple, i ta Kasia z drugiej ław
ki, smak pierwszych po... porażek i sukce
sów - na różnych niwach, równania z dwo
ma niewiadomymi (jak to w życiu) i cieka
wość nieznanego jutra, nad wiek dociekli
we lub tylko bardzo infantylne pytania drę
czące i śmieszące księdza Z., wreszcie te ty
tułowe Wagary - ucieczka od udręki lekcji 
pełnych słupków i tabliczki mnożenia, ćwi
czeń gry na skrzypcach lub tańca klasycz
nego, klasówki z jądra atomu i jeszcze łaci
ny. „Jak dobrze nam iść na wagary i z kole
gami spotkać się..., i po poręczach zjeżdżać 
w dół..., bo kto wie, kiedy znów spotkamy 
się...” Tak, to niezapomniane balansowanie 
po cieniutkich granicach poczucia (czasa
mi złudnej) wolności, (nie)odpowiedzialno- 
ści i rozsądku, posłuszeństwa i młodzień
czego buntu, szaleństwa, nudy, strachu, sma
kowania zakazanych - słodkich i bardzo 
gorzkich - owoców... wśród zapachu majo
wych łąk, na lodowisku za szkołą lub w je

siennym parku, zawsze w ukryciu przed kar
cącym, nic nie rozumiejącym wzrokiem „sta
rych”. To jest dopiero ta cała prawda - gór
na, i ta chmurna - o pobieraniu wiedzy, tak
że tej, jaką daje samo życie. Tyle, że do tej 
niewątpliwej przecież prawdy o naszym ży
ciu i pobieraniu wiedzy trzeba też byśmy i 
my, i nasze pociechy - zwyczajnie - dojrze
li, dorośli. Stąd to tytułowe „tylko dla doro
słych”. Bowiem my to już wiemy, doświad
czyliśmy na własnej skórze, że wprawdzie - 
faktycznie - nauka, szkoła, permanentne 
podporządkowywanie się przyszłej poten
cjalnej karierze zawodowej, zdobywanie 
najlepszych ocen i lokat, szczegółów wie
dzy o życiu pantofelka, komputera, giełdy 
papierów wartościowych i sprawności w bęb
nieniu po klawiaturze fortepianu jest bar
dzo ważne, żywotnie istotne, ale... nie za 
wszelką cenę. Bo życie płata byłym dzie
ciom i ich ambitnym rodzicom różne figle. 
Dopiero co spotkałem byłe „genialne dziec
ko”, którego cała smutna, pełna najwyższych 
wyrzeczeń młodość upłynęła na dmucha
niu we flet, spełniającym kategoryczne ma
rzenie swoich rodziców. Obok przy kawiar
nianym stoliku siedziały pewne zgorzknia
łe, choć nie mniej genialne bliźniaki, które 
miały zaspokoić dyplomatyczne i medycz
ne ambicje... własnych „starych”.
Nie, nie będzie tanich, uniwersalnych pseu- 
downiosków. Chodziło mi bowiem tylko o 
odkurzenie pamięci szczenięcych lat, pod
czas odprowadzania na lekcje własnych 
dzieci, żeby nie przedobrzyć, ale i nie za
niedbać.

P a w e ł  O s ik o w s k i

Gospodarka świata za
chodniego - Stanów 

Zjednoczonych i Europy - miewa się ostat
nio nieźle, a w wypadku USA wręcz do
skonale. Jednak ludność tej najbardziej 
uprzemysłowionej części naszej planety się 
starzeje, a ponieważ stopień rozrodczości 
jest tu niski, zaczyna się dziać coś, czego 
mało kto się spodziewał. Brakuje rąk do 
pracy i coraz częściej mówi się o koniecz
ności ponownego sięgnięcia po siły cu
dzoziemców. W maju wobec braku wy
kwalifikowanego personelu w sektorach 
wysoko wyspecjalizowanych technologii, 
prezydent Bill Clinton zwrócił się do 
czynników ustawodawczych z prośbą o 
uelastycznienie zasad imigracyjnych mło
dym cudzoziemcom, kandydującym do 
pracy w najbardziej potrzebujących sek
torach. W połowie lipca Niemcy stworzy
ły specjalną, pięcioletnią kartę pobytu i 
pracy dla cudzoziemców - wysoko wy
specjalizowanych informatyków. Rząd 
włoski z kolei zaczął się zastanawiać nad 
zwiększeniem limitów imigracyjnych 
ustalonych na początku roku. Włoskie mi
nisterstwo przemysłu podało, że trzeba 
będzie pilnie sprowadzić dodatkowo 30

tysięcy pracowników z zagranicy, by go
spodarka mogła stuprocentowo wykorzy
stać wzrost ekonomiczny. Pytanie o imi
grację stawia się także we Francji. Zadają 
je w sposób całkowicie pragmatyczny 
pracodawcy, zaniepokojeni brakami per
sonelu w różnych sektorach gospodarki - 
głównie w budownictwie, robotach pu
blicznych, hotelarstwie i restauracjach. Na 
razie, całkowicie poufnie, mówi się o 
ewentualności ustalenia list zapotrzebowań 
poszczególnych gałęzi na pracowników z 
imigracji. Imigranci z czasów, kiedy imi
gracja zarobkowa była jeszcze przez Fran
cję pożądana, czyli z lat 1960. i 70., po
starzeli się. Minęło 30-40 lat i nie można 
ich już zatrudniać przy pracach, w któ
rych konieczna jest duża siła fizyczna. 
Szczególnych dyspozycji wymaga też pra
ca w hotelarstwie i restauracjach - poza 
wytrzymałością fizyczną i psychiczną, 
zgody na sezonowość tego zajęcia, do któ
rego w coraz bardziej rozwijającej się fran
cuskiej turystyce rekrutuje się dużo pra
cowników, ale głównie na wiosnę i w le- 
cie. W warunkach poprawy ekonomicz
nej i przy spadku bezrobocia, nastawienie 
Francuzów wobec cudzoziemców zaczę

ło się zmieniać. Cudzoziemiec nie jest już 
konkurentem w staraniu się o codzienny 
chleb i fakt ten wydatnie ociepla stosunki 
z imigrantami. Do zmiany obrazu imigra
cji przyczyniła się też zwycięska ekipa 
ostatnich mistrzostw świata w piłce noż
nej, w której tylu było utalentowanych 
sportowców wywodzących się z imigra
cji. Bohater tych mistrzostw, Zinedine Zi- 
dane - chłopak urodzony w algierskiej 
rodzinie w Marsylii, przykład udanej in
tegracji - stał się symbolem świata, w któ
rym wszystko toczy się tak, jak toczyć się 
powinno, w którym młodzi ludzie zamiast 
wałęsać się po ulicach i wyrywać torebki 
starszym paniom, uczą się, pracują, upra
wiają sport. Imigranci napawający Fran
cję dumą przekonali nawet tak dotąd sta
nowczego w tych sprawach polityka, jak 
Charles Pasąua. Apelował on wtedy (a był 
to rok 1998) o uregulowanie sytuacji 
wszystkich cudzoziemców, przebywają
cych we Francji bez ważnych dokumen
tów tożsamości. Dwa lata temu, brzmiało 
to dosyć surrealistycznie, dzisiaj szokuje 
trochę mniej. Sytuacja ekonomiczna Fran
cji jest o wiele lepsza, pełne zatrudnienie 
jawi się na horyzoncie i imigranci nie prze
szkadzają już tak, jak dawniej. Przestali 
być w każdym razie głównym tematem 
kampanii politycznych.

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

POLSKA 
□  W dniach 22-23 

września odbędzie się na w Instytucie 
Polonijnym UJ w Krakowie V Między
narodowe Sympozjum Biografistyki Po
lonijnej organizowane przez Zakład Bio
grafistyki Polonijnej w Paryżu, Uniwer
sytet Jagielloński, Akademię Pedagogiczną 
w Krakowie i Akademię Świętokrzyską 
w Kielcach. W programie sympozjum 
wykłady, m.in.: prof. M. Śliwy (Kraków) 
Biografia jako źródło badań nad dzieja
mi myśli politycznej; prof. R. Dąbka (Mek
syk) Biografistyka w świetle teorii infor
macji; prof. W. Cabana (Kielce) Działal
ność oświatowo-naulcowa polskich 
zesłańców na linii orenburskiej w pierw
szej połowie XIX w.; ks. prof. L. Grze
bienia (Kraków) Jan Galicz jako twórca 
modelu francuskich i polskich konwiktów 
szlacheckich XIX w.; prof. K. Dopierały 
(Poznań) Stefan Mizwa, twórca Fundacji 
Kościuszkowskiej; prof. B. Wojciechow
ska (Włochy) Gustaw Herling-Grudziński 
-  pedagog kultury, dr. A. Gałkowskiego 
(Francja) Uczeni i pedagodzy polscy we 
Francji u progu XXI wieku; prof. B. Pio
trowskiego (Kolumbia) Obecność i echa 
polskiej nauki w Kolumbii; prof. M. Para
dowskiej (Poznań) Józef Zwierzycki - geo
log w Indiach; ks. dr. W. Zarębczana 
(Włochy) Arcybiskup Zenon Grocholew- 
ski; prof. M. Jackiewicza (Litwa) Ewald 
Pacowski i Romuald Brazis -  polscy na
ukowcy działający na Litwie; prof. H. 
Trepte (Niemcy) Societas Jablonoviana 
w Lipsku -  tradycje i teraźniejszość; prof. 
M. Paszkiewicza (Anglia) Łukasz Wayd- 
man i jego zegar wykonany w Krakowie; 
prof. E. Kruszewskiego (Dania) Krako
wianina peregrynacje na północ -  Kazi
mierz Salewicz; dr. Jana Krasnodębskie- 
go (Anglia) Zygmunt Nowakowski -  
niezłomny emigrant polityczno-niepod- 
leglościowy. Sympozjum towarzyszyć 
będą dwie publikacje książkowe. Pierw
sza to zbiór wygłoszonych i nadesłanych 
referatów, druga to słownik biograficzny 
Krakowianie w świecie (książki można 
nabyć: tel./fax 00 48 56 62 189 62). Oso
by zainteresowane uczestniczeniem w 
sympozjum i ewentualnym zarezerwowa
niem noclegów w hotelu Uniwersytrtu Ja
giellońskiego proszone są o kontakt pod 
adresem: mgr Wiesława Kuranowska, In
stytut Polonijny UJ, ul. Jodłowa 13, 30- 
252 Kraków Przegorzały, teł. 00 48 12 429 
92 11, fax 00 48 12 429 93 51.
□  W Sanktuarium Ostrobramskim w 
Skarżysku-Kamiennej (województwo 
świętokrzyskie) odbędzie się w dniach 
22-24 września II Światowy Zjazd Kre
sowian. Sanktuarium Matki Bożej Ostro
bramskiej istnieje od dziesięciu lat. Jest 
w dużej mierze dziełem Polonii: angiel
skiej, amerykańskiej i kanadyjskiej. W

programie zjazdu przewidziano m.in. 
zwiedzanie Ziemi Świętokrzyskiej. Zain
teresowani udziałem w spotkaniu prosze
ni są o nadsyłanie zgłoszeń pod adresem: 
Zjazd Kresowian, Sanktuarium Ostro
bramskie, ul. Wileńska 33, 26-110 
Skarżysko-Kamienna, tel. 00 48 41 253 
88 00, fax 00 48 41 252 27 04.

FRANCJA 
□  W br. zmarł w wieku 71 lat w szpitalu 
Val-de-Grace w Paryżu Zdzisław Niemi- 
rowicz, urodzony w Warszawie 22 maja 
1928 roku, absolwent Szkoły Głównej 
Handlowej. W okresie II wojny świato
wej żołnierz Kedywu Armii Krajowej i 
uczestnik powstania warszawskiego 1943- 
44. Niemiecki jeniec wojenny (stalag XI- 
A w Altengrabow) 1944-45. Więzień po
lityczny X Departamentu MBP i więzie
nia mokotowskiego (skazany przez sąd 
wojskowy w 1949; zrehabilitowany w 
1 9 5 6 )
1949-51.
Pracow- 
n i k 
Stołecz- 
n y c h 
Zakładów 
P r z e 
m y s ł u  
T e ren o 
wego w 
W arsza
wie 1951—
55; in
spektor w 
C entral
nym Biurze Konstrukcyjnym Telekomu
nikacji w Warszawie 1956-57; organiza
tor polarnych i tropikalnych wypraw na
ukowych Polskiej Akademii Nauk - Ko
misji Międzynarodowego Roku Geofi
zycznego (uczestnik polarnych wypraw 
naukowych na Spitsbergen 1958 i 1960) 
1957-61; zastępca dyrektora Zakładu 
Astronomii Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie 1961-65; pracownik (zastępca 
sekretarza wykonawczego 1965-68, sekre
tarz wykonawczy 1968-88, dyrektor
1988-93) Międzynarodowego Komitetu 
Badania Przestrzeni Kosmicznej - CO- 
SPAR w Paryżu 1965-93. Redaktor kwar
talnika «COSPAR Information Bulletin» 
1968-90; członek komitetu redakcyjne
go (seria książek zawierających publika
cje o wynikach kongresów naukowych): 
«Space Research», «Life Sciences and 
Space Research», «Advances in Space 
Research» 1980-93. Członek: Sociedad 
de Especialistas Latinoamericanos en Per- 
cepción Remota - SELPER (honorowy), 
International Academy of Astronautics
1989-. Honorowy Obywatel miasta Ho
uston (USA). Odznaczenia: Order Zasługi 
RP (V), Krzyż Armii Krajowej, Warszaw
ski Krzyż Powstańczy, Medal Wojska

(dwukrotnie), Medal za Warszawę, Me
dal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Ak
cji «Burza», Odznaka Grunwaldzka, Cro- 
ix du Combattant, COSPAR Distinguished 
Service Medal.

SZWECJA
□  Od sierpnia można czytać w intemecie 
dwutygodnik «Nowa Gazeta Polska» uka
zująca się w Szwecji [http://welcome.to/ 
polonica]. Całą gazetę można przeglądać 
w formacie pdf. Potrzebny jest do tego 
program AcrobatReader, który bezpłatnie 
można znaleźć w intemecie.

AUSTRALIA
□  Wojciech Pietranik (polski artysta 
mieszkający w Australii), projektant 
złotych, srebrnych i brązowych medali 
olimpijskich Sydney 2000 umieścił na 
nich wizerunek rzymskiego Koloseum, za
miast ateńskiego Panteonu. Wzór został 
wcześniej zaaprobowany przez Międzyna
rodowy Komitet Olimpijski. Jak pod
kreślają organizatorzy jest już za późno 
na przetopienie medali, bo olimpiada roz
poczyna się 15 września. [DPiDZ]

NIEMCY
□  Związek Polaków «Zgoda» w Niem
czech informuje, że w dniach 21-22 
października w Domu Polskim w Recklin- 
ghausen odbędzie się I Europejski Festi
wal Polonijnych Zespołów Folklorystycz
nych. Udział w Festiwalu mogą brać po
lonijne zespoły dziecięce i młodzieżowe 
z terenu całej Europy. Związek Polaków 
zapewnia koszty przejazdu uczestników 
Festiwalu w obie strony, wyżywienie oraz 
noclegi. Dla laureatów przewidziane są 
nagrody w następujących wysokościach: 
I miejsce - 5000 DM, II miejsce - 3000 
DM, III niejsce - 2000 DM. Wszystkie 
grupy występujące w Festiwalu otrzymają 
pamiątkowe dyplomy i puchary. Zgłosze
nia przyjmuje: Związek Polaków «Zgo- 
da», Marienstrasse 50, D-45663 Recklin- 
ghausen, Allemagne ( tel. 02361 652328, 
fax 02361 656278; e-mail: zgoda-zentra- 
le@t-online.de). Zespoły ubiegające się 
o udział w festiwalu, proszone są o pisem
ne wysłanie swojego zgłoszenia wraz z 
wideokasetą do 15 września (decyduje 
data stempla pocztowego). Program eli
minacyjnego występu zespołu folklory
stycznego nie może przekraczać 30 mi
nut.

ROS/A
□ Uroczystość rekonsekracji kościoła 
polskich zesłańców pw. Świętej Trójcy 
odbyła sięl3 sierpnia w Tobolsku. Kościół 
powstał ze składek polskich zesłańców w 
latach 1900-1907. Konsekrował go w 
1909 r. abp Jan Cieplak z Mohylewa.
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IOO LAT  PARYSKIEGO METRA

nas”. Paryskie metro, znane z pewnością 
PT Czytelnikom, należy, mimo wszystkich 
zastrzeżeń, do najznakomitszych środ
ków transportu. Perony nie są tak głębo
ko umieszczone, jak np. w Londynie czy 
Moskwie. Dyrekcja RATP stara się „oży
wić” pewne stacje akcjami kulturalnymi 
rozmaitego kalibru, łącznie z teatrem i 
koncertami. Niektóre stacje posiadają 
piękny wystrój artystyczny przypomina
jący o pobliskich zabytkach. Cudzoziem
cy polubili stację Louvre czy Bastille z 
jej mozaikami. Kilka miesięcy temu, po 
wielotygodniowych pracach renowacyj
nych, oddano do użytku „nową“ stację,

Europę. Jak nazwa wskazuje, pobliska 
dzielnica nazywa się podobnie. Na stacji 
zaprezentowano 15 państw należących do 
Unii Europejskiej. Obok wielkich pannę- 
aux symbolizujących kraje poumieszcza
no spore ekrany telewizyjne, na których 
z olaen wagonów obejrzeć można frag
ment wesela we Włoszech, scenę z kuch
ni w Holandii, czy „pospacerować” po nie
mieckim mieście (migawka turystyczna w 
zależności od miejsca postoju wagonu). 
Kiedy kilka dni temu „mój” wagon zatrzy
mał się na wysokości Włoch, przez kilka-

f9 lipca 1900 r., kiedy temperatura w Pa
ryżu sięgała 38° C, kilkanaście metrów 
pod ziemią obchodzono uroczystość uru

chomienia pierwszej linii metra.
Nie było to wydarzenie poruszające opi
nię światową. Londyn szczycił się posia
daniem kolejki podziemnej już od 1863 r. 
Również w Nowym Jorku i Chicago pod
ziemne stacje wypełniały tłumy spieszą
ce do pracy. Z początkiem XIX w. stolica 
Francji poczęła odczuwać duże kłopoty z 
transportem miejskim. Kolej żelazna zda
ła egzamin i nitki jej połączeń coraz bar
dziej oplatały Paryż. Aby rozładować 
ówczesne „korki” rozpoczęto poważnie 
zastanawiać się nad nową formą komuni
kacji miejskiej. W latach 1848-1889 do 
realizacji przedstawiano rozmaite projek
ty, nie znajdujące jednak uznania u decy
dentów. Chodziło bowiem o rozwinięcie 
podziemnego systemu komunikacyjnego 
intra muros o wielkich wymiarach, umoż
liwiającego jednocześnie szybki transport 
oraz wygodne połączenia pomiędzy roz
maitymi dzielnicami, nie zakłócającego 
transportu powierzchniowego. Te wyma
gania spełnić mogło jedynie metro. Z 
upływem lat komunikacja miejska uległa 
ogromnemu natężeniu i... pogorszeniu. Na 
początku ostatniego dziesięciolecia ubie
głego wieku Paryż został wybrany na or
ganizatora Światowej Wystawy zaplano
wanej na 1900 r. Z tego to m.in. powodu 
ówczesny minister robót publicznych Lo
uis Barthou podpisał dekret o bezzwłocz
nym rozpoczęciu prac przy budowie me
tra. Decyzja zapadła 22 listopada 1895 r. 
Pozostało więc niewiele czasu na realiza
cję projektu. Prace inżynieryjne nadzoro
wał wybitny specjalista Fulgence Bie- 
nveniie, którego nazwisko nosi dziś zna
na stacja Montpamasse-Bienvenue. Nie
stety, uczestników Światowej Wystawy 
spotkało wielkie rozczarowanie, bowiem 
metro nie zostało uruchomione na czas. 
W dniu inauguracji na udekorowanym fla
gami peronie kolejki podziemnej zabra
kło wielu oficjalnych gości. Paryżanie 
wątpili w to przedsięwzięcie. Pierwsze 
opinie z pobytu pod ziemią nie należały 
do pozytywnych. W paryskich kawiar
niach kpiono, że jest to „dziura dla króli
ków”, „cuchnąca piwnica wydzielająca 
podejrzany fetor”, miejsce spotkań podej
rzanych typów itp. Uruchomieniu pierw
szej francuskiej linii metra prasa poświę
ciła zaledwie kilka linijek! Żmudne, wy
magające kilkunastu miesięcy prace ziem
ne przy wywierceniu pierwszej linii Ma- 
illot-Vincennes rozczarowały mieszkań
ców co do szybkiego uruchomienia pod
ziemnych wagoników. „Petit Journal” z 
tamtych lat złośliwie pisał o metrze, że 
jest to „podziemny cyrk dla wiewiórek”. 
Lecz mimo to dalsze prace były kontynu
owane. Paryżanie coraz lepiej zdawali so
bie sprawę z konieczności rozbudowywa
nia nowego środka transportu, dającego 
ewidentne korzyści. Ciekawość zaczyna

ła brać górę nad zbytnią ostrożnością. Jak 
na ówczesne czasy, zapewniono podróż
nym komfortowe warunki jazdy. Pociąg 
złożony z trzech drewnianych wagoników 
posiadał ładne oświetlenie. Już po dwóch 
miesiącach eksploatacji naliczono 2 mi
liony pasażerów. Sukces paryskiego me
tra był zapewniony. Przy tak intensyw
nym użytkowaniu trudno uniknąć nie
szczęśliwych wypadków. Trzy lata po ina
uguracji linii na stacji Couronnes nastąpi
ło spięcie przewodów elektrycznych. 
Wybuchł pożar. Zginęły wówczas 84 (!) 
osoby. Siedem lat później, w 1910 r. na
stąpiło zalanie podziemnych korytarzy, 
spowodowane rekordowym wylewem Se
kwany. Przez wiele dziesiątków lat pary
ska sieć komunikacyjna cieszyła się jed
nak opinią «bezpiecznej». Mimo to - jak 
twierdzą specjaliści - ryzyko «zero» nie 
istnieje. Nieszczęście dotknęło więc tak
że RATP i to dosłownie w ostatnich mie
siącach zamykających burzliwy wiek XX. 
30 sierpnia 2000 r., a więc kilkanaście dni 
temu, w wyniku wykolejenia się wagonów 
na linii Porte de la Chapelle-Mairie d’Is- 
sy rannych zostało 24 pasażerów. Do wy
padku doszło na stacji Notre-Dame-de- 
Lorette, kiedy w wyniku nadmiernej szyb
kości czołowy wagon wyskoczył z szyn i 
na boku sunął do przodu, zatrzymując się 
o metr od stojącego na peronie pociągu. 
Zdaniem komisji prowadzącej śledztwo 
nigdy do tej pory nie sygnalizowano po
dobnego wykolejenia. Na szczęście obe
szło się bez ofiar śmiertelnych...
W czasie swoich prac inż. Bienveniie wy
drążył sześć pierw
szych linii paryskiej 
kolejki podziemnej, 
łącznie 65 km tune
li. Na budowach pra
cowało 4000 osób.
Przed I wojną świa
tową zbudowano 
jeszcze cztery linie.
Po 1934 r. metro 
przekroczyło grani
ce Paryża, docho
dząc do pobliskich 
przedmieść. Po wy
zwoleniu w 1944 r. 
zarząd metra prze
szedł w ręce słynnej 
RATP - Rćgie Auto- 
nome des Transports 
Parisiens.
Obecnie linie paryskiego metra liczą 200 
km, zaś podziemne wagoniki przewożą co 
dzień (poza sobotami i niedzielami) 4 
miliony pasażerów. Linią nr 4, najbardziej 
uczęszczaną, łączącą Porte d’Orlćans i 
Porte de Clignancourt, rocznie jeździ 127 
milionów pasażerów, tj. więcej, aniżeli 
cała ludność Japonii! Dziennie, jak poda
ją skrupulatne wyliczenia, w jedną i dru
gą stronę wykonywane są 424 kursy. Jak 
pisał z humorem jeden z reporterów na 
początku wieku „sardynki, módlcie się za
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naście sekund obserwowałem, jak 
włoska mamma nakłada na tale
rze smakowite spaghetti, polewa
jąc je obficie sosem pomidoro
wym.
Dwa lata temu, 15 października 
1998 r., uruchomiono 14., całko
wicie zautomatyzowaną linię me
tra Meteor (Metro Est-Ouest Ra- 
pide). Linia ta, łącząca Bibliote
kę Narodową i Madeleine, ma za 
zadanie rozładowanie ruchu na 
linii A RER, pomiędzy Gare de 
Lyon i Auber. Stacje Meteora cha
rakteryzuje wielki komfort, no
woczesność oraz... brak hałasu. 
Inżynierowie odpowiedzialni za 
projekt pomyśleli również o wy
godnym transporcie dla inwali
dów na wózkach. W metrze „kla
sycznym” problem ten jest bardzo 
trudny do rozwiązania. Sale bile
towe z punktami informacyjnymi 
oraz handlowymi mają elegancki 
wygląd.
Przy konstrukcji zwrócono wiele 
uwagi na bezpieczeństwo pasaże
rów. Dzięki zainstalowaniu szkla
nego, automatycznie otwieranego 
„parawanu” - tylko w tym miej
scu, gdzie znajdują się drzwi wa
gonu - nikt nie wypadnie tu na 
tory. Po linii Meteora kursują 
wagony najnowszej konstrukcji 
przystosowane do funkcjonowa
nia bez udziału maszynisty. Po
ciąg składa się z sześciu wago
nów o 90 m długości (cztery z 
nich posiadają systemy napędo
we). Jeden skład zabiera 720 pa
sażerów, przewożąc ich z szybko
ścią 40 km/godz. Metro klasycz
ne rozwija przeciętnie szybkość 
20-25 km/godz. Docelowo pocią
gi linii Meteor zostaną wyposa
żone w dodatkowe dwa wagony. 
Dla użytkowników paryskiego 
metra korzystanie z tego wspania
łego środka transportu miewa 
również i swoje ciemne strony. 
Kiedy następuje nieszczęśliwy 
wypadek lub awaria techniczna, 
trzeba nie lada cierpliwości i cza
su, by dostać się do celu daleki
mi objazdami. Najbardziej skom
plikowane sytuacje powstają w 
przypadku strajku pracowników 
metra. Paraliż podziemnej kolej
ki powoduje niesamowite pertur
bacje na powierzchni i aby dostać 
się do pracy, trzeba nieraz wielu 
godzin intensywnego marszu. 
Odczuwamy zaś wielką ulgę w 
chwili, kiedy na „nasz” peron 
znów wjeżdża pociąg z napisem 
RATP.

Z b ig n ie w  R o l s k i

Ciąg dalszy ze str. 4-5
„DIALOG..."

Dla chrześcijanina sprawą podstawową jest 
wzgląd na tajemnicę Wcielenia, której uroczy
sty Jubileusz właśnie świętujemy. W przemó
wieniu w Betlejem w dniu 22 marca 2000 r. 
papież Jan Paweł II powiedział: „Miłość bliź
niego jest oparta na przekonaniu, że kiedy ko
chamy swego bliźniego, wykazujemy miłość 
do Boga, a kiedy czynimy źle naszemu bliź
niemu, obrażamy Boga. Oznacza to, że religia 
jest wrogiem wykluczenia i dyskryminacji, 
nienawiści i rywalizacji, przemocy i konflik
tu”.
W naszych relacjach z wyznawcami innych 
religii w Polsce pragniemy uczynić swoimi 
słowa, które Ojciec Święty skierował w Betle
jem do muzułmanów: “Przedstawiając bogac
twa naszych religijnych tradycji, winniśmy 
szerzyć świadomość, że współczesnych pro
blemów nie rozwiąże się, jeżeli nie będziemy 
się znać wzajemnie i będziemy pozostawać w 
izolacji między sobą. Wszyscy jesteśmy świa
domi przeszłych nieporozumień i konfliktów, 
które bardzo zaciążyły na stosunkach między 
żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Win
niśmy uczynić wszystko, aby zmienić świado
mość dawnych urazów i grzechów w mocne 
postanowienie budowania nowej przyszłości, 
w której będzie panować jedynie pełna sza
cunku i owocna współpraca między nami” (z 
przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego 22 
III 2000 r.). Ta wola i zadanie dotyczą także 
wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w 
Polsce. Tylko postawa dialogu umożliwia wła
ściwe rozpoznanie tego, co dobre i święte w 
wierzeniach i życiu innych ludzi oraz harmo
nijną współpracę dla dobra nas wszystkich. 
Jubileusz, zgodnie z życzeniem Jana Pawła II, 
jest wspaniałą okazją “do owocnej współpra
cy w celu odkrycia tego, co nas łączy, a co z 
pewnością jest większe od tego, co nas jesz
cze dzieli” (TMA, 16).
4. Wciąż pilnym i trudnym wyzwaniem pozo
staje dialog z niewierzącymi. Pod tym wzglę
dem sytuacja w Polsce jest specyficzna. Dają
0 sobie znać uwarunkowania i zaszłości cha
rakterystyczne dla krajów byłego bloku ko
munistycznego. Przez kilka dziesięcioleci by
liśmy poddawani odgórnej, prowadzonej przez 
państwo laicyzacji, indoktrynacji i ateizacji, 
która poczyniła ogromne spustoszenia w ludz
kich sercach, umysłach i sumieniach, nie mó
wiąc już o ofiarach poniesionych w ludziach, 
np. w okresie stalinizmu. Ich skutki długo jesz
cze będą dawały znać o sobie. Nie ułatwia to 
naszych odniesień wobec niewierzących, z któ
rych część była czynnie uwikłana w ów pro
ces. Nie możemy jednak zapominać i o tym, 
że wielu niewierzących zaangażowało się w 
czasach totalitaryzmu w obronę praw człowie
ka, w tym także prawa do wolności religijnej,
1 że na długo przed zapoczątkowaniem w na
szym kraju głębokich przemian społeczno-po
litycznych nawiązany został dialog między 
Kościołem a środowiskiem laickich humani
stów.
Przejawem woli ponownego podjęcia przez 
Kościół zobowiązań i wyzwań w tej dziedzi
nie stało się opublikowanie latem 1999 r. su
gestii skierowanych do duszpasterzy pt. Nie

wierzący w parafii. Komitet Episkopatu ds. 
Dialogu z Niewierzącymi przypomniał w 
nich, że każdy człowiek -  niezależnie od sto
sunku do wiary -  jest dzieckiem Bożym. Na 
tym opiera się jego wielkość i godność. 
Wielu ludzi dzisiaj niewierzących było kie
dyś w Kościele. Zostali niejednokrotnie zra
nieni, odeszli zniechęceni, z poczuciem 
krzywdy wyrządzonej im przez przedstawi
cieli Kościoła. Ubolewamy dzisiaj -  w roku 
Wielkiego Jubileuszu -  nad tymi przypadka
mi, w których ludziom Kościoła zabrakło 
miłości wobec niewierzących. Przypomina to 
nam o tym, że Kościół jest naznaczony na 
ziemi prawdziwą, lecz jeszcze niedoskonałą 
świętością (KKK 825).
Pamiętajmy też, że obraz Kościoła w oczach 
niewierzących tworzą również ludzie wierzą
cy. Właściwy stosunek do niewierzących po
winien opierać się na Ewangelii, czyli wyra
żać się w miłości, braterstwie i szacunku. 
Chociaż Kościół odrzuca całkowicie posta
wę ateizmu, to jednak ze względu na wspól
ną troskę o świat, w którym razem żyją wie
rzący i niewierzący, podejmuje dialog z tymi, 
którzy w swoim życiu dokonali innego wy
boru. Sam Stwórca w swojej wielkiej miło
ści obdarzył człowieka wolnością.
Jedni i drudzy, wierzący i niewierzący, są we
zwani do wspólnych działań dla dobra wspól
not lokalnych, ojczyzny, świata. Troska o 
ubogich i potrzebujących, o sprawiedliwość 
społeczną i pokój, przeciwdziałanie nierów
nościom społecznym i ekonomicznym, tro
ska o pojednanie i zgodne współżycie ludzi 
różnych kultur i światopoglądów, a także po
szanowanie godności każdej kobiety i męż
czyzny, troska o małżeństwo, rodzinę, mło
dzież i wychowanie -  oto przykłady działań, 
które mogą i powinny połączyć oraz zbliżyć 
do siebie chrześcijan i ludzi niewierzących, 
także w Polsce.
5. Piszemy te słowa nawiązując do wielowie
kowej tradycji budowania w Polsce toleran
cji i wzajemnej troski jednych o drugich, do 
której Kościół wniósł swój ogromny wkład. 
Ponieważ jednak w dalszej i bliższej prze
szłości bywała ona poddawana ciężkim pró
bom, prosimy o wybaczenie tych, którzy w 
jakichkolwiek okolicznościach doznali z 
naszej strony niezrozumienia, odrzucenia czy 
cierpienia, wynikających z naszego zapomnie
nia o podstawowej prawdzie, iż wszyscy je
steśmy dziećmi jednego Boga. Czynimy to 
nie z pobudek politycznych ani dla jakich
kolwiek innych doraźnych celów i korzyści, 
lecz z głębokiej potrzeby serca, zrodzonej z 
motywów ewangelicznych. Odpowiadamy w 
ten sposób także na apel Jana Pawła II, “aby 
w tym roku miłosierdzia Kościół, umocnio
ny świętością, którą otrzymał od swego Pana, 
uklęknął przed obliczem Boga i błagał o prze
baczenie za dawne i obecne grzechy swoich 
dzieci” (bulla Incarnationis mysterium, 11). 
Czynimy to w nadziei, że nasza postawa i 
gesty zostaną właściwie zrozumiane i przy
jęte jako apel skierowany do Boga i ludzi o 
pojednanie, o współpracę we wszystkich spra
wach, które łączą ludzi dobrej woli.

J a s n a  G ó r a , d n ia  25 s ie r p n ia  2000 r .(k a i )
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20. rocznica Sieipnial980 stała się oka
zją nie tylko do okolicznościowych 
odświętnych publikacji, lecz ponadto przy

niosła ciekawe opinie, oceny historyków, 
badaczy współczesnych dziejów, wzboga
cone uwagami świadków tamtych dni. 
Prasa nie związana z obozem postkomu
nistycznym przedstawiła bardzo interesu
jącą panoramę obserwacji, czego na pew
no nie można powiedzieć o proprezydenc- 
kiej telewizji publicznej, która odmówiła 
nadania transmisji z głównych uroczysto
ści w Gdańsku, gdzie Prymas Polski wy
głosił homilię podczas Mszy św., w któ
rej uczestniczyli: Lech Wałęsa - przywódca 
sierpniowego przełomu, premier Jerzy 
Buzek i marszałkowie obu izb parlamen
tu. Z bogatego wachlarza publikacji pro
ponujemy fragmenty artykułu nt. roli do
radców podczas strajku stoczniowców w 
Gdańsku. Wybieramy ten temat, gdyż wła
śnie rola doradców w przełomowym okre
sie współczesnych dziejów budzi wiele 
emocji czy wątpliwości. Publikację 
„Rzeczpospolitej” (z 31 sierpnia) uznać 
należy za wyważoną i obiektywną:
Z Warszawy do Gdańska przybyli takie na 
własną rękę, bez zaproszenia Mazowiec
kiego i Geremka, intelektualiści, których 
dziś określilibyśmy jako prawicowych. „ W 
prasie pojawiła się wówczas informacja, 
Że Tadeusz Mazowiecki ze swoimi ludźmi 
jadą do stoczni, i było dla mnie jasne, że 
robią to w porozumieniu z tzw. grupą de
mokratyczną w Komitecie Centralnym 
PZPR. Ustaliliśmy więc z Wiesławem 
Chrzanowskim oraz Władysławem Siła- 
Nowickim, że także pojedziemy do Gdań
ska - wspomina prof. Stefan Kurowski.- 
Spotkaliśmy się u mecenasa Siły-Nowic- 
kiego, byli m.in. Jan Olszewski i Zbigniew 
Romaszewski. Uznaliśmy, że trzeba napi
sać statut związku zawodowego i jak naj
szybciej przerzucić go do Gdańska i Szcze
cina” - opowiada Chrzanowski. Profesor 
wspomina także dziwne losy przygotowa
nego przez niego projektu statutu przyszłe
go związku. - „Jan Olszewski pojechał z 
nim do Gdańska. Przekazał projekt statu
tu, który jednak natychmiast zaginął. Ste
fan Kurowski wspomina, iż będąc już w 
stoczni starał się, by kilku z nich włączo
no do zespołu doradców. - To się nie po
wiodło, bo jego przywódcy uważali, że 
mając oficjalną zgodę strony rządowej na 
doradzanie strajkującym, mają także na 
to dodatkowo monopol - mówi Kurowski. 
Wspomina historię, gdy wraz z Siłą-No- 
wickim stali pod ścianą w sali zajmowa
nej przez doradców. Ktoś zgłosił wniosek, 
aby obrady zespołu były zamknięte i zde
cydowano, że salę mają opuścić osoby 
spoza grona oficjalnych doradców. Ma
zowiecki, który znał mnie osobiście z Klu
bu Inteligencji Katolickiej, zwrócił się do 
mnie, abym wyszedł z sali. Nie ruszyłem

się, więc Mazowiecki wezwał jednego z 
robotników ze straży strajkowej. Byłem od 
tego robotnika dużo starszy, a on był chy
ba nieśmiały i grzeczny, więc nie chciał 
użyć siły. Wtedy Mazowiecki osobiście 
podszedł do mnie, złapał mnie z lewej stro
ny pód rękę i wydał polecenie temu mło
demu człowiekowi, aby mnie wyprowa
dzić” - mówi Kurowski. „ Oficjalni dorad
czy komitetu strajkowego bardzo pilnowali, 
aby nikogo spoza swego grona nie dopu
ścić. Możliwe, że miało to podłoże poli
tyczne, ja na przykład byłem postrzegany 
jako patron prawicowego Ruchu Młodej 
Polski” - wspomina Chrzanowski.
W stoczni był też inny doradca, wysłany 
tam przez Prymasa Polski Stefana Wyszyń
skiego, prof. Romuald Kukułowicz, które
go zadaniem - jak wspomina - miało być 
zrelacjonowanie przebiegu wydarzeń Pry
masowi i wyrażenie jego poparcia dla straj
kujących, a potem - pomoc w organizo
waniu wolnego związku, aż do momentu 
rejestracji. Prof. Kukułowicz z rezerwą 
odnosił się do grupy intelektualistów Ma
zowieckiego. Reprezentant Pryinasa poznał 
Tadeusza Mazowieckiego na przełomie łat 
1940. i 50. i w ocenie Kukułowicza był on 
wówczas w zbyt dobrych stosunkach z oto
czeniem szefa PAX Bolesława Piaseckie
go. Wysłannik kardynała Wyszyńskiego w 
1980 r. nie był więc pewien, czy inicjaty
wa powołania ekspertów nie wyszła z czy
jegoś polecenia.
Dla Komitetu Strajkowego zespół dorad
ców Mazowieckiego i Geremka był cenny, 
bo mówiono, że skoro jest autoryzowany 
przez władzę, to ma specjalne dojścia do 
KC PZPR i jest dla strajkujących swego 
rodzaju parasolem ochronnym. Prof. Ku
kułowicz natomiast ubolewa, że Adam 
Michnik (związany później z ekspertami 
Mazowieckiego) i jego otoczenie zaglą
dali do archiwów MSW, bo gdyby tak nie 
było, to jego zdaniem możnaby do dziś wy
jaśnić wiele spraw, jak np. gwarancje bez
pieczeństwa rzekomo wydane ekspertom. 
Trudno uciec od krótkiego choćby ko
mentarza. Historyczne wydarzenia, a do 
takich należy Sierpień’80 długo jeszcze 
będą pretekstem do analiz politycznych. 
Dużo upłynie wody w Wiśle, zanim histo
rycy dotrą do wszystkich dokumentów 
archiwalnych. Dla wielu świadków tam
tych dni ujawnienie ich przebiegu może 
być niewygodne. Z pewnością prawdy 
boją się przede wszystkim czołowi dzia
łacze komunistyczni, którzy często chcą 
przejść do historii jako zbawcy Ojczyzny. 
Być może niektóre fakty - mówi o tym cy
towany wyżej artykuł - są niewygodne 
postaciom, które zapisały swój życiorys 
odwagą. Na ile kto był manipulowany, na 
ile kto był nieuczciwy? Pytania zadajemy 
dziś, na odpowiedzi trzeba poczekać.

Pozostając w tym nurcie, jakże pasjo
nujących spraw, które przecież wo
bec zbliżających się wyborów prezydenc

kich nie pozostają bez znaczenia, zwłasz
cza, że kandydatem nr 1 jest postkomuni
sta Kwaśniewski, warto polecić lekturę 
„Przeglądu Politycznego” (nr 43). Znaj
dujemy w nim eseje dotyczące przemian 
w Polsce w odniesieniu do ciągle kluczo
wego problemu nierozliczenia komunistów 
z ich, w istocie haniebnej, gdyż podpo
rządkowanej Moskwie, służby. Różny był 
wymiar hańby i zdrady. Prof. Wojciech 
Roszkowski (w podziemiu publikował jako 
Andrzej Albert, pod tym pseudonimem 
drukował również w jezuickim „Przeglą
dzie Powszechnym”) pisze:
Komunizm był wprowadzony w Polsce 
przez ludzi, którzy doskonale znali prakty
kę stalinizmu w ZSRR, więc trudno zrozu
mieć ich „ideowość”. Był to system pod- 
porządkujący nas obcemu mocarstwu. 
Świadome działanie na jego rzecz grani
czyło więc, zwłaszcza na początku, ze zdra
dą stanu. W fazie PRL „zastanej” ludzie 
wstępowali do partii z pobudek konformi- 
stycznych, toteż każdy z nich winien po
stawić sobie pytanie o ostateczny bilans 
swych dokonań - czy istotnie uwikłanie we 
współodpowiedzialność przyniosło pozy
tywne efekty i czego było więcej. Oceny 
osób pozostawmy Panu Bogu, natomiast 
mogą i powinny zostać ocalone czyny osób 
kierujących PRL. Przy czym rozumiałbym 
tu nie tylko działanie, ale także słowo. 
Oszustwo, poduszczanie, kłamstwo, 
oszczerstwo i inne winy słowne mają bo
wiem wymierny, negatywny wpływ na in
nych ludzi. W tym sensie ideologowie ko
munistyczni, namawiający do dialektycz
nego rozumienia norm moralnych (dobre 
to, co służy „socjalizmowi”, złe - co mu 
przeszkadza, wobec czego właściwie cel 
uświęca środki), nie mogą uciec od odpo
wiedzialności za deprawowanie bliźnich. 
Tym bardziej należy wyegzekwować odpo
wiedzialność za szkodliwe działania. Oczy
wiście musi to być odpowiedzialność in
dywidualna i proporcjonalna do wyrządzo
nego zła. Jak mają się oceny moralne do 
egzekucji prawa? Jeśli jakieś czyny nie 
znajdują czytelnej sankcji prawnej, a są 
wyraźnie oceniane jako moralnie nagan
ne - co wówczas? Myślę, że w takich przy
padkach główną karę musi pozostać nie
wiarygodność sprawcy. Jeśli polityk lub 
uczony głosił szkodliwe głupstwa, za któ
re kodeks karny nie przewidywał i nie 
przewiduje sankcji, to karą winno być 
wotum społecznej nieufności. Dopóki taki 
osobnik nie stwierdzi „przepraszam, my
liłem się” lub nawet „przepraszam, że 
szkodziłem", jego nowe poglądy powinny 
być przyjmowane jako nic nie warte. Po
winny, ale czy są? To już problem nas 
wszystkich i zakresu naszej akceptacji dla 
umysłowych krętactw.
Autor poruszył kapitalną kwestię, jakże 
aktualną w odniesieniu do przemalowa
nego prezydenta, który po raz kolejny 
próbuje zasiąść w Pałacu Prezydenckim - 
i to przy społecznej aprobacie. Głębsza re
fleksją powinna zatem objąć większość 
Polaków.

P raso znaw ca
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Maszki M. ...
MEDALION Z ZADUMANIAMI
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__________

(Rys. Leszek Biernacki)

Association Les Amis de la Familie 1999

U O *  O R G A N 1Z U /E
18 LISTOPADA 2 0 0 0  Ił. 

II KONKURS PO LSKIEJ P IO SENKI 
O TEMATYCE

RELIGI/NE/, PATRIOTYCZNE/, RODZINNE!
ZAPRASZA D O :

* udziału wszystkich chętnych, bez względu na wiek 
i poziom wykształcenia muzycznego; 

♦współpracy w przygotowaniu programu artystycznego; 
♦uczestnictwa jako publiczność - dumna ze swego dziedzictwa 

narodowego i kulturowego.

Zgłoszenia piosenki konkursowej:
do 20 PAZD7JERNIKA 2000 r.

Szczegółowe informacje: tel./fax: 01 48 05 97 44. 
Sponsorzy: COPERNIC S.A.

STOWARZYSZF.NTF. PRZYJACIÓŁ, RODZINY 
PROPONI JTF.ROWNTF.Z:

* Niedzielne Spotkania wokół zagadnień „M iłość, małżeństwo, 
rodzina” (także przygotowanie do ciąży, porodu i karmienia naturalne
go oraz spotkania dla matek karmiących i porady).

* Spotkania dla dzieci „ Po polsku” - literatura polska, plastyka, 
rytmika i taniec.

* Kursy tańca towarzyskiego - walc, tango, rumba, cha-cha- 
cha, samba, jive, rock and roli i inne (dla dorosłych i dla dzieci).
* Zajęcia z języka francuskiego (dla początkujących i za
awansowanych).

ROZWIĄZANIE KRZYZOWKI „W ROCZNICę.SWięCEN" 
(G.K. NR 2 3 ) - ..OBFITYCH ŁASK BOŻYCH" .

Poziomo: proboszcz, prezbiter, wodze, korab, efryt, hart, nacja, katar, kwiat, 
kakadu, aria, malarstwo, barak, izba, spowiedź, ksiądz, figura, tokarz, flanka, 
Łużyce, Totus, skok. 
Pionowo: Spowiednik, infuła, wyraz, Penderecki, bagaż, Akaba, obiekt, 
akta, krach, rasa, Stwórca, tiara, keglak, prezbiterium, arszenik, lep, 
apostata, spiekota, wodorost, Zdrowaś Maryjo.

KRZYŻÓWKA NA JUBILEUSZ OSOB STARSZYC/H 
- PROPONUJE MARIAN DZIWNI EL

Poziomo:
A-l. Godność, funkcja biskupa; B-10. Rosyjski parlament; C- 
1. Domowy „pożeracz czasu” ze szklanym ekranem; D-10. Po
ślubiona przed ołtarzem; E-5. Wolna posada; F-l. Policyjna pu
łapka na kierowców przekraczających dozwoloną szybkość; F- 
9. Warzywo - przysłowiowy okaz zdrowia; G-5. Wybranka Ta
deusza z„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza; H-l. Insygnium wła
dzy królewskiej; H-9. Święcenia biskupie; 1-5. Podziałka na przy
rządzie pomiarowym; J-l. Czart; K-5. Uczestnik wędrówki do miej
sca kultu; L-l. Duży ptak czczony w starożytnym Egipcie; M.-5. 
Układ gwiazd i materii rozproszonej, w skład którego wchodzi 
Układ Słoneczny.

Pionowo:
1-E. Matka babci; 2-A. Wypierany przez kaloryfer; 3-E. Czoło
wa kolizja samochodów; 4-A. Wrzucanie ziarna w glebę; 5-E. 
Krzewinka tworząca wrzosowiska; 6-A. Produkt do smarowa
nia obracających się części maszyn; 6-1. Lewy dopływ dolnego 
Bobru; 7-E. Produkt spożywczy wytwarzany z jęczmienia; 8- 
A. Jedna z elektrod; 8-1. Kwiat-symbol dziewiczej czystości; 9- 
E. Droga, szlak; 10-J. Lewy dopływ dolnego Dunaju; 11-A. 
Krótkie, wesołe opowiadanie z dowcipną puentą; 12-J. Teatr z 
areną; 13-A. Dwukadłubowy żaglowiec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 8, 
Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania.

Z WYRAZAMI SZACUNKU (REDAKCJA)
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Ciąg dalszy ze str. 3

CZY ZAMACH NA BIBLIOTEKĄ?

KILKA DANYCH HISTORYCZNYCH

2acznuijmy od historii Biblioteki Pol
skiej w Paryżu. Towarzystwo Histo- 

ryczno-Literackie (THL) w Paryżu zarzą
dza i administruje Biblioteką Polską przy 
Quai d’Orleans, tj. budynkiem, księgo
zbiorami, archiwum, zbiorami muzealny
mi i czytelnią.
Biblioteka Polska nie posiada osobowo
ści prawnej. Założona przez emigrację 
polską, od swego powstania w 1838 roku 
była własnością THL, które w 1866 roku 
uzyskało status instytucji użyteczności 
publicznej. W 1893 roku Towarzystwo 
przekazało Bibliotekę Polskiej Akademii 
Umiejętności (PAU) w Krakowie warun
kowym aktem darowizny. Sprawa ta zo
stała przyjęta przez emigrację niejedno
znacznie. Wyjaśnijmy, że przekazanie 
Biblioteki PAU, która działała w cieszą
cej się dużą autonomią Galicji, było spo
wodowane z jednej strony prorosyjską 
polityką Paryża (chciano więc zachować 
niezależność instytucji), z drugiej zaś - 
obawami o przyszłość placówki w coraz 
bardziej schodzącej w kierunku nastrojów 
rewolucyjnych i lewicowych Francji. Aktu 
tego dokonały środowiska konserwatyw
ne, napotykając na znaczny opór emigra
cyjnej lewicy.
PAU prowadziła Bibliotekę przez swoje
go delegata współpracującego z Komite
tem Lokalnym, aż do wybuchu II wojny 
światowej. Niemcy okupujący Paryż Bi
bliotekę zamknęli, zdewastowali, a zbio
ry wywieźli.
Po wojnie, dzięki umowie dzierżawnej na 
18 lat ze Zjednoczeniem Polskim Rzym
sko-Katolickim w Stanach Zjednoczo
nych, można było skorzystać z pieniędzy 
Polonii amerykańskiej i Fundacji Rocke
fellera, które pozwoliły na remont i od
budowę Biblioteki po wojennych dewa
stacjach.
Komunistyczne władze rozwiązały w tym 
czasie Polską Akademię Umiejętności, 
tworząc w jej miejsce Polską Akademię 
Nauk (PAN), opartą o status podobnej aka
demii w Moskwie. Nie przeszkadzało to 
“ludowej demokracji” w upominaniu się 
w imieniu PAU o zwrot Bibiloteki w Pary
żu. Proces o budynek i zbiory wywołał 
ogromne poruszenie zarówno społeczno
ści emigracyjnej, jak i francuskiej opinii 
publicznej. Ostatecznie sprawa oparła się 
aż o francuski parlament, który znalazł 
furtkę, by Bibiloteki Polskiej komunistom 
nie oddawać.
8 lipca 1959 roku Sąd Apelacyjny w Pa
ryżu nie rozstrzygnął sprawy własności i 
mianował administratora sądowego, któ
ry wydzierżawił Bibliotekę Polskiemu To
warzystwu Historyczno-Literackiemu, 
najpierw na 18 lat, a następnie przedłużył 
dzierżawę do roku 2030. Do tego czasu 
sprawa własności Biblioteki nie budzi żad
nych Wątpliwości.

NIEPOKO/ĄCE FAKTY

W roku 2000 doszło do zamknięcia 
Biblioteki z powodu remontu na 

3 lata. Fakt ten wytłumaczono bardzo 
złym stanem technicznym budynku i zbio
rów. Chociaż całkowite wyłączenie Bi
blioteki podczas remontu jest ewenemen
tem, sprawę tę starano się jednak szeroko 
wytłumaczyć opinii publicznej.
Bardziej niepokojąca okazuje się inna no
wina, której nie nadano już tak dużego 
rozgłosu i nie stamo się w tej sprawie zwo
ływać konferencji prasowych. Chodzi tu 
o decyzję rady THL oddania 50% wła
sności Biblioteki Polskiej w Paryżu Pol
skiej Akademii Umiejętności w Krako
wie, którą chciano oddać do przegłoso
wania na zwołanym 24 czerwca tego roku 
nadzwyczajnym zebraniu członków. Nad 
placówką emigracyjną, która zachowała 
swoją niezależność właśnie przez prywat
ny charakter, a każdą koncesję związków 
z krajem (np. PAU) opłacała groźbą utra
ty swojego właściwego charakteru, zawi
sły ciemne chmury. Ostatecznie decyzję 
przesunięto w czasie, ale rozpoczęła się 
już argumentacja na rzecz poparcia de
cyzji Rady THL. Przykładem tego jest 
expose wiceprezesa THL Piotra Zaleskie
go na temat relacji pomiędzy Towarzy
stwem a PAU czy artykuł Anne-Sophie 
Cathala, który ukazał się 15 sierpnia w “Le 
Figaro”, gdzie jest mowa o wysyłce nie
których zbiorów do Polski.
Informacje o kłopotach finansowych Bi
blioteki Polskiej w Paryżu nie są żadną 
tajemnicą. Z pomocą przychodzą jej m.in. 
placówki w kraju, jak np. Wspólnota Pol
ska. Nie zmienia to jednak faktu, że do 
moralnej, i nie tylko moralnej, własności 
nad Biblioteką Polską powinna poczuwać 
się cała emigracja. Przekazywanie własno
ści instytucjom krajowym okazywało się, 
jak w przypadku PAU, na dłuższą metę 
niebezpieczne. Zbiory, które wracały do 
kraju w okresie II Rzeczpospolitej (1918- 
1939), zostały często bezpowrotnie stra
cone. W jednoczącej się Europie, gdzie 
granice przestały sprawiać trudność, ist
nienie placówki polskiej w Paryżu nie tyl
ko nie utrudnia dostępu do zbiorów, ale 
je wręcz ułatwia. Zarządzanie Biblioteką 
przez THL to dodatkowo warunek nieza
leżności Biblioteki od koniunktury poli
tycznej i społecznej w kraju. Dlatego 
więc Biblioteka Polska powinna pozo
stać w rękach emigracji, służąc w ten 
sposób najlepiej także Polsce.
Wysiłki ze strony emigracji w kierunku 
sfinansowania istnienia Biblioteki trwają 
cały czas. Warto przypomnieć np. powsta
nie w latach 1980. Funduszu im. Adama 
Mickiewicza, którego pierwszym ofiaro
dawcą był papież Jan Paweł II. Pomoc nie
podległego państwa dla Biblioteki nie 
musi i nie powinna jednak wiązać się z 
uzależnieniem tego ośrodka od władz w

Warszawie. Już teraz pośrednictwo pomię
dzy PAU a THL prezydenta Kwaśniew
skiego, wywodzącego się z formacji, któ
ra zlikwidowała PAU i czyniła zakusy na 
niezależność Biblioteki w Paryżu, musi bu
dzić moralne wątpliwości (o fakcie takie
go pośrednictwa informuje Piotr Zaleski). 
W ostatnich tygodniach przedstawiono 
plan remontu Biblioteki. Był to krok dość 
radykalny, jako że zdecydowano się cał
kowicie zamknąć budynek na bardzo dłu
gi czas. Jest to pewien ewenement, ponie
waż remonty bibliotek prowadzone są na 
ogół partiami, z wyłączaniem z pracy je
dynie części placówki. Tym razem stało 
się inaczej. Dodajmy jednak, że w spra
wie tej władze Biblioteki starały się jak 
najszerzej informować opinię publiczną 
i emigrację.
Tym większe zaskoczenie więc budzi nie
oczekiwana i nagła decyzja o zwołaniu 
Walnego Zebrania THL, któremu pro
ponuje się przegłosowanie przekazania 
50% własności Biblioteki wraz ze zbio
rami nowo odtworzonej Polskiej Akade
mii Umiejętności.

PYTANIA

W związku z tą nieoczekiwaną propo
zycją nasuwa się co najmniej kilka 

pytań:

Czy obecna Polska Akademia Umiejętno
ści jest prawnym spadkobiercą przedwo
jennej PAU?
Jeśli nawet jest, to historia pokazała, że 
decyzja z końca XIX wieku nie była naj
szczęśliwsza, zaś ci, którzy ją podejmo
wali, kierowali się zupełnie innymi prze
słankami historycznymi, niż ma to miej
sce w dniu dzisiejszym. (Analogie nie są 
tu wskazane, ponieważ chochlik historii 
dokonał tu zmiany politycznej i np. w 
XIX wieku protekcji PAU szukała prawi
ca, a dziś prezes THL przyznaje się prze
cież do korzeni socjalistycznych.) Biblio
tece poza brakiem pieniędzy nic nie za
graża. Przywołana w expose wiceprezesa 
THL i dyrektora Biblioteki Polskiej C. P. 
Zaleskiego możliwość przejęcia przez 
PAU całej Biblioteki na drodze procesu 
sądowego wydaje się niewiarygodna. Za
rząd THL zresztą nie przedstawił w tej 
sprawie żadnego dokumentu mogącego 
poświadczyć tego typu zakusy. PAU ma 
problemy z przejęciem własności zabra
nej mu w kraju i przekazanej PAN. Skąd 
więc u profesorów skłonności do rzeko
mej chęci “zamachu” na Bibliotekę? Nie 
miałoby to uzasadnienia naukowego, 
praktycznego (PAU nie ma pieniędzy na 
utrzymanie placówki i jej remont) i wresz
cie moralnego. Decyzja tego typu spowo
dowałaby protest tak emigracji światowej 
jak i środowisk w kraju, stawiając Polską 
Akademię Umiejętności w sytuacji dwu
znacznej. Tylko “samobójcy” mogliby się 
zdecydować na tego typu krok, nawiązu
jący do działań komunistów z lat 1950. 
Czy rzeczywiście, jak stwierdza exposć wi- 
ceprezesa-dyrektora C. P. Zaleskiego ist-
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nieje możliwość poparcia tego typu zaku
sów PAU na Bibliotekę przez Rzeczpo
spolitą Polską... Wydaje się to kompletną 
science-fiction, która służy jedynie do 
wsparcia argumentacji podziału własno
ści Biblioteki, której notabene THL tak
że nie posiada. Tylko po co?

Po co próbuje się scedować 50% własno
ści na organizację krajową?
Poza ostatecznym wyjaśnieniem sprawy 
własności nie ma ani jednego rzeczowego 
argumentu za oddaniem 50% Biblioteki 
instytucji krajowej. Jeżeli chodzi o ure
gulowanie praw własności, to przecież 
PAU może wykonać piękny moralny gest 
i zrzec się ich przed sądem francuskim na 
rzecz THL. Nie zamyka to drogi do jak 
najszerszej współpracy naukowej. Jeżeli 
chodzi o możliwość uzyskania dotacji z 
kraju, to przecież PAU może co najwyżej 
obracać pieniędzmi polskiego podatnika, 
które pochodzą z budżetu Rzeczypospo
litej i równie dobrze mogą one zostać 
przekazane na Bibliotekę przez np. powo
łaną w tym celu Fundację, czy wykazują
cą daleko idące starania o los Biblioteki 
Wspólnotę Polską. Przywoływane w 
exposć Piotra Zaleskiego wyjaśnienie, że 
prezes PAU był członkiem AK, co ma su
gerować opozycyjny charakter PAU, ma 
się tu nijak do rzeczy.... Można to zresztą 
zbyć np. równie demagogicznymi argu
mentami, że PAN, który dokonywał w la
tach 1950. zamachu na Bibliotekę, z obec
nym PAU często łączy unia personalna 
wielu osób działających w obydwu tych 
instytucjach.
Co więcej, w 1998 roku PAU, która mia
łaby przejąć 50% własności Biblioteki, 
utworzyła swoją placówkę w Nowym Jor
ku. Jest ona jednak finansowana przez... 
Polonię amerykańską.
Przez 52 lata opieki PAU nad Biblioteką 
Akademia nie finansowała działalności 
placówki w Paryżu. W 1922 roku zwróci
ła się w tej sprawie do rządu o pomoc. Bi
bliotekę i jej remonty finansowały kasy 
miejskie Warszawy i Poznania, MSW, 
MSZ, Ministerstwo ds. Wyznań i Oświe
cenia Publicznego. W 1920 roku zaprze
stano rozpisywania konkursu historycz
nego Juliana Ursyna Niemcewicza, co 
było wystarczającym powodem do zerwa
nia umowy z PAU z 1893 roku (złamanie 
§1). Prawa PAU do Biblioteki są więc co 
najmniej wątpliwe!

Czy wyczerpano wszystkie możliwości sa
mofinansowania Biblioteki przez emigra
cję?
Dla przykładu - od lat nie powiększono 
Funduszu im. Adama Mickiewicza i jest 
tam nadal tylko 4 miliony franków, które 
zapoczątkował dar Ojca Świętego Jana 
Pawła II, darowizna testamentowa p. 
Uszpolewicza - 2 miliony franków i 
sprzedaż nieruchomości na Montrmartrze 
i w Menton. Czy nie można poszukać pie
niędzy na emigracji, wśród prywatnych 
sponsorów, firm krajowych? Trzeba się 
jednak zastanowić czy nie mamy czasem

do czynienia z sytuacją, gdzie większość 
emigracji ma spore wątpliwości co do 
umiejętności marketingowych i gospodar
czych obecnego kierownictwa. Nie istnieje 
też żaden klarowny system kontroli wy
datków i ich zasadności. Od lat nie widać 
też żadnego „pomysłu na Bibliotekę”. Mogą 
to być przyczyny stwarzające pewien opór 
w szerszym zaangażowaniu się, m.in. fi
nansowym, na rzecz tej placówki.

Losy Biblioteki Polskiej w Paryżu są 
związane w sposób wyjątkowy z losami 
polskiej emigracji. Decyzji o “podziale” 
Biblioteki nie wolno podejmować przynaj
mniej bez poinformowania tego środowi
ska i szerokiej dyskusji!
Dość charakterystycznie brzmi sformuło
wanie celów Biblioteki, gdzie nie ma sło
wa o emigracji, a jest wyłącznie o “przy
jaźni polsko-francuskiej”, “wymianie kul
turalnej i historycznej pomiędzy Polską a 
Francją” i wreszcie bardzo ogólnie o „przy
czynianiu się do promieniowania kultury 
polskiej we Francji”. Wszystko to piękne, 
tylko - tak jak i podczas dyskusji o przy
szłości Biblioteki - nie uwzględnia się tych, 
którzy Bibliotekę założyli: emigracji. Po
śpiech w oddawaniu 50% własności jest 
bardzo niepokojący. Przykład z paryskie
go podwórka Szkoły Polskiej, gdzie od lat 
nie można dobić się, pomimo zmiany wła
dzy, o pomieszczenia od Polskiej Akade
mii Nauk pokazuje nam raczej opieszałość 
Warszawy w tego typu sprawach.
Poza wszystkim, argument o nagłej potrze
bie uregulowania prawa własności Biblio
teki wydaje się wywoływaniem dyskusji 
zastępczej. Przez najbliższe 30 lat THL 
dzierżawi budynek. Obecnie trzeba by za
jąć się koncepcją jego wykorzystania z 
większym uwzględnieniem celów i potrzeb 
emigracyjnych, zaś remonty za 17 milo- 
nów franków rozłożyć na raty. 
Dotychczasowe argumenty kierownictwa 
Biblioteki i zarządu THL nie wydają się 
przekonywujące. Równie „zastępcze”, wo
bec priorytetu - „pomysłu na Bibliotekę”, 
jest wymyślanie hipotez o powrocie ko
munistów do władzy lub dyktaturze, któ
rej sprzeciwi się UE, jako elementach rze
komej troski o Bibliotekę, w której 50% 
własności będzie posiadała placówka kra
jowa - PAU (z expose wiceprezesa THL). 
Pora na dyskusję, z którą powinny się za
poznać przede wszystkim środowiska pol
skie we Francji. Nie wykluczam, że więk
szość faktów, które osobiście uważam za 
niepokojące, można wyjaśnić. Trzeba to 
jednak wytłumaczyć opinii publicznej. Na 
dzisiaj pośpiechu w oddawaniu 50% pra
wa własności placówki emigracyjnej in
stytucji krajowej nijak nie potrafię sobie 
wytłumaczyć. Mam nadzieję, że zasygna
lizowanie tych wątpliwości stanie się po
czątkiem szerszej dyskusji, nie zaś po
spiesznych głosowań nad decyzjami Za
rządu THL na kolejnym nadzwyczajnym 
zebraniu.

B o g d a n  D o b o s z

POWSTAŃCZE 
WSPOMNIENIA <i>

Od 56 lat liczne opracowania, wspomnie
nia, filmy, rozprawy opisują bohaterskie 
walki Armii Krajowej i ludności stolicy 
podczas Powstania Warszawskiego. 
Wybaczcie proszę, jeżeli dzisiaj podzielę 
się z wami reminiscencją innych wyda
rzeń, ściśle jednak związanych z Powsta
niem. Myślę o losach kobiet - żołnierzy 
Armii Krajowej internowanych jako jeń
cy wojenni w Niemczech, po upadku Po
wstania. W tamtych czasach był to fakt 
unikalny, że obozy jenieckie, oflagi i sta
lagi zapełniły się kobietami-żołnierzami. 
Różne były dzieje powstańców, którzy 
dostali się w ręce nieprzyjaciela w czasie 
walk w stolicy. W pierwszych tygodniach 
sierpnia byli oni traktowani jak bandy
ci; jeżeli nie zginęli rozstrzelani natych
miast w Warszawie, czekała ich deporta
cja do obozów koncentracyjnych lub na 
przymusowe roboty do Rzeszy.
Usilne interwencje u aliantów ze strony 
polskiego rządu na emigracji w Londy
nie odniosły skutek: w umowie kapitula- 
cyjnej, podpisanej w Ożarowie 2 paź
dziernika 1944 r., znajdują się postano
wienia dotyczące walczących w Powsta
niu mężczyzn i kobiet, przyznające im 
prawa kombatantów, a co za tym idzie sta
tus jeńców wojennych. Będą oni interno
wani w stalagach i w oflagach. Straż i 
opieka nad nimi należy wyłącznie do 
kompetencji niemieckich sił zbrojnych 
(Wehrmacht).
Od 1 do 6 października 1944 r. trwał wy
marsz oddziałów Armii Krajowej do obo
zów przejściowych w Pruszkowie i w Oża
rowie. Stąd odjeżdżały transporty kolejo
we do obozów-lazaretów w Altengrabow 
- Gross-Lubars i w Muhlbergu-Zeithein, 
oraz do stalagów XB w Sandbostel, XIB 
w Fallingbolstel, do Zweilagru Bergen- 
Belsen, do Stammlagru 344 w Lamsdor
fie, IVB w Muhlbergu, IVB w Altenbur- 
gu. Od grudnia 1944 r. Niemcy zaczęli 
gromadzić kobiety z AK w Strafflagrze 
VIC w Oberlangen i w oflagu IXC w Mols- 
dorf.
W Powstaniu Warszawskim brało udział 
ok. 5000 kobiet, do niewoli poszło ich 
3000, zaś w Oberlangen znalazło się 
1721. Obóz ten miał bardzo czarną prze
szłość. Położony na bagnistych terenach 
Emsłandu, na północnym zachodzie Nie
miec, był jednym z licznych obozów kon
centracyjnych założonych w latach 1933- 
38 dla przeciwników reżimu hitlerowskie
go. W okresie II wojny światowej niektó
re obozy przejął Wehrmacht i internowa
no w nich jeńców z okupowanych krajów 
Europy. Pierwszymi byli polscy podcho
rążowie z kampanii 1939 r.
C.d.n.

J a n in a  P ie r r e  S k r z y ń s k a
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PONIEDZIAŁEK 18.09.2000 
600 Kawa czy herbata 745 Zwyczaje i obrzędy 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 840 Giełda 84S Cyberszkoła - magazyn 930 
Fraglesy - ode. 3 /25/ - dla dzieci 10“  Drobne, 
kobiecke pismo - film 1200 Wiadomości 1210 
Dwójka z Trójką - program rozrywkowy 1255 
Radio Romans - serial 1325 Znaszli ten kraj? 
1410 Szpital Dzieciątka Jezus - telenowela 1440 
Mówi się... - poradnik 1500 Wiadomości 1515 
Czasy -katolicki magazyn informacvjnv-1535 
Rozmowa dnia 16“  Galeria 1625 Małe ojczyzny
- Być Łemkiem - film dok. 1700 Teleexpress 17’5 
Baśniowa kraina braci Grimm, Simsala - serial 
1745 Sportowy tydzień 1835 Radio Romans - 
serial 1905 Teledyski na życzenie 1915 Dobra
nocka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 19“  Sport 
20“  Rewizja osobista 2135 Muzyczny gwiazdo
zbiór - Budka Suflera 22°° Business Report - 
magazyn gospodarczy 2230 Panorama 2250 
Sport 2300 Ze sztuką na ty 23“  Telewizyjne 
wydanie dzieł wszystkich Fryderyka Chopina - 
(STEREO) O30 Monitor 100 Teledyski na życze
nie 115 Dziwny świat Kota Filemona - dla dzieci 
130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 200 Radio 
Romans - serial 2“  Rewizja osobista 345 Mu
zyczny gwiazdozbiór - Budka Suflera 430 Busi
ness Report - magazyn gospodarczy 5°° Pano
rama 5“  Sport 530 Małe ojczyzny - Być Łem
kiem - film dok.

WTOREK 19.09.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Program historyczny 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 840 Giełda 845 Przegląd Prasy Polonijnej 9°° 
Południk 19-ty - magazyn dla dzieci 925 Baśnio
wa kraina braci Grimm, Simsala - serial 10°° 
Rewizja osobista 1130 Business Report - maga
zyn gospodarczy 12°° Wiadomości 1210 Zwie
rzenia kontrolowane 13°° Radio Romans - se
rial 1325 Ze sztuką na ty 1405 Przegląd twórczo
ści Hanny Kramarczuk15“  Wiaaomości 1515 
Zwyczaje i obrzędy 1535 Rozmowa dnia 1600 
Program red. wojskowej 1625 Gościniec - ma
gazyn kultury i sztuki ludowej 1700 Teleexpress 
171* Ala i As - dla dzieci 1745 Bar Atlantic - 
serial 1810 Kronika olimpijska 1830 Radio Ro
mans - serial 19“  Wieści polonijne 1915 Dobra
nocka^30 Wiadomości 19“  Poaoda19“  Sport 
20“  Syzyfowe prace - serial 21“  Forum Polo
nijne -widowisko2145 Program rozrywkowy2230 
Panorama 22“  Sport 23“  Forum - program 23w 
Okna - Bez domu - program O30 Monitor 1“  Wie
ści polonijne 115 Kasztaniaki - dla dzieci 130 Wia
domości 155 Sport 159 Pogoda 2“  Radio Romans
- serial 230 Syzyfowe prace - serial 330 Forum 
Polonijne - widowisko 440 Kronika olimpijska 5“  
Panorama 520 Sport 530 Gościniec - magazyn 
kultury i sztuki ludowej

ŚRODA 20.09.2000 
6“  Kawa czy herbata 745 Oto Polska - program 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 wiadomo
ści 840 Giełda 8“  Wieści polonijne 9“  Telera- 
nek925 Bar Atlantic - serial 10“  Syzyfowe pra
ce - serial 11“  Fronda - magazyn 11“  Magazyn

Polonijny z Niemiec 12“  Wiadomości 1210 Pro
gram rozrywkowy 13“  Radio Romans - serial 
13“  Forum - program publicystyczny 1415 Pod
róże kulinarne - Smaki morskie 14“  Teledyski 
na życzenie 15“  Wiadomości 1510 Program kra
joznawczy 15“  Rozmowa dnia 15“  Fronda - 
magazyn 1615 Magazyn Polonijny z Niemiec 
1645 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego rozwa
żania o cnotach - Sprawiedliwość 17“  Tele- 
express 1715 Papierowy teatrzyk - dla dzieci 
17“  Wszystko gra - Rożek angielski - dla dzie
ci 1745 Skippy 1810 Kronika olimpijska 18“  Ra
dio Romans - serial 19“  Wieści polonijne 1915 
Dobranocka 19“  Wiadomości 19“  Pogoda 19“  
Sport 20“  Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest - dra
mat 2140 Program rozrywkowy 2210 Forum Po
lonijne: Odpowiedzi na pytania 22“  Panorama 
22“  Sport 23“  Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie2345 Kawaleria powietrzna - serial dok.O30 
Monitor 1 “  Wieści polonijne 115 Wędrówki Pyzy
- dla dzieci 1“  Wiadomości 155 Sportl59 Pogo
da 2“  Radio Romans - serial 2“  Gdzieśkol
wiek jest, jeśliś jest-dramat 410 Forum Polonij
ne 440 Kronika olimpijska 5“  Panorama 5“  
Sport 5“  Magazyn Polonijny

CZWARTEK 21.09.2000 
6“  Kawa czy herbata 755 Anima - Julian Józef 
Antonisz - program 815 Krakowskie Przedmie
ście 27 8“  Wiadomości 840 Giełda 845 Wieści 
polonijne 9“  Papierowy teatrzyk - dla dzieci 915 
Wszystko ara - Rożek angielski - dla dzieci 9“  
Skippy 10“  Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest - dra
mat 12“  Wiadomości 1210 Koncert Gilberta Be- 
caud -21. Przegląd Piosenki Aktorskiej „Arty
ści Piosenki” 13“  Złotopolscy - serial 1325 Kto
kolwiek widział, ktokolwiek wie 1405 Magazyn 
ekumeniczny 1425 Uczmy się polskiego 15“  
Wiadomości 1515 Anima - Julian Józef Anto
nisz - program 1535 Rozmowa dnia 16“  Roz
mowy na nowy wiek 17“  Teleexpress 1715 Do 
góry nogami - dla dzieci 1745 Pokój 107 - serial 
181" Kronika olimpijska 1835 Złotopolscy - se
rial 19“  Wieści polonijne 1915 Dobranocka 19“  
Wiadomości 19“  Pogoda 19“  Sport 20“  Teatr 
na wesoło - Kobieta w ogrodzie 2140 Program 
rozrywkowy 2205 Anima - Julian Józef Antonisz
- program 22“  Panorama 22“  Sport 23“  Tygo- 
dnik polityczny Jedynki 2345 Chłopiec z wyspy
- film dok. 0“  Monitor 1“  Wieści polonijne I ’5 
Film animowany 1“  Wiadomości 155 Sport 1“  
Pogoda 2“  Złotopolscy - serial 2“  Teatr na 
wesoło - Kobieta w ogrodzie 410 Kronika olim
pijska 4“  Anima - Józef Antonisz - program 5“  
Panorama 520 Sport 5“  Magazyn kulturalny

PIĄTEK 22.09.2000 
6“  Kawa czy herbata 745 Program turystyczny 
8“  Teledyski na życzenie 815 Krakowskie 
Przedmieście 27 8“  Wiadomości 840 Giełda 8W 
Wieści polonijne 9“  Do góry nogami - dla dzie
ci 9“  Pokój 107 - serial 10“  Ekstradycja 2 - 
serial 1130 Credo 2000 -magazyn katolicki-12“  
Wiadomości 1210 Film dokumentalny 12“  Te
ledyski na życzenie 13“  Złotopolscy - serial 
1325 Tygodnik polityczny Jedynki 141“ Stodoła 
15“  Wiadomości 1515 Program turystyczny 15“  
Rozmowa dnia 16“  Credo 2000 -magazyn ka- 
toljcki-1625 Razem we wspólnej Europie - repor
taż 17“  Teleexpress 17lS Cyberszkoła - maga
zyn 18“  Hity satelity 1815 Kronika olimpijska 
1835 Złotopolscy - serial 19“  Przegląd Prasy

Polonijnej 1915 Dobranocka 19“  Wiadomości 
1955 Pogoda 19“  Sport20“  Teraz Polonia21“  
Ekstradycja 3 - serial 21“  MdM - program 22“  
Panorama 22“  Sport 22“  Porozmawiajmy 23“  
Szpital Dzieciątka Jezus - telenowela 0“  Moni
tor 1“  Przegląd Prasy Polonijnej 115 Mały pin
gwin Pik-Pok - dla dzieci 1“  Wiadomości 1“  
Sport 1“  Pogoda 2“  Złotopolscy - serial 2“  
Teraz Polonia 3“  Ekstradycja 3 - serial 420 Kro
nika olimpijska 5“  Panorama 520 Sport 5“  Ra
zem we wspólnej Europie - reportaż

SOBOTA 23.09.2000 
6“  Trzecia granica - serial 7“  Echa tygodnia - 
(program w języku migowym) 7“  Radio Ro
mans - serial prod. polskiej 8“  Ziarno -p ro
gram katolicki 920 Ala i As - dla dzieci 945 Babar 
- serial 10“  Hity satelity - propozycje progra
mowe 1020 Magazyn kulturalny 10“  Palce li
zać - serial 1115 Madonny polskie 1145 Magi
stra vitae - reportaż 121* teatr dla Dzieci - 
Skrzypki 1255 Teledyski na życzenie13“  Skar
biec magazyn historyczno-kulturalny ̂ “ ...po
winniście być wdzięczni Stalinowi - film dok. 14“  
Kocham Polskę - teleturniej 15“  Program roz- 
rywkowy 15“  Dziennik tv J. Fedorowicza 16“  
Sensacje XX wieku - program 16“  Magazyn 
Polonijny z Węgier 17“  Teleexpress 1715 
Chrząszcz brzmi w trzcinie... - poradnik 17“  
Hulaj dusza - program 1840 Kronika olimpijska 
19“  Kurier z Waszyngtonu 1915 Dobranocka 
19“  Wiadomości 19“  Pogoda 19“  Sport 20“  
Ostatni U-boot - 1993 film fab. 2140 Kulinarny 
wieczór kabaretowy 22“  Panorama 22“  Sport 
23“  Benefis Niny Andrycz 23“  Sportowa so
bota 0“  Dziennik tv J. Fedorowicza 010 Na do
bre i na złe - serial 115 Zabawy Bolka i Lolka 130 
Wiadomości 1“  Sport 154 Pogoda 1“  Ostatni 
U-boot - film fab. 3“  Kulinarny wieczór kaba
retowy 420 Kronika olimpijska 5“  Panorama 520 
Sport 5“  Sensacje XX wieku - program 5“  
Kurier z Waszyngtonu

NIEDZIELA 24.09.2000 
610 Na dobre i na złe - serial 7“  Słowo na nie
dzielę 710 Magistra vitae - reportaż 810 Złoto
polscy - serial 9“  Fraglesy - serial 9“  Wspo
mnienie z Warszawskich Konkursów Chopi
nowskich 10“  Trzy kroki po ziemi 12“  Anioł 
Pański 12“  Czesław Miłosz - „Wiara, nadzieja, 
miłość” 13“  Transmisja niedzielnej Mszy Świę- 
t§j 14“  Galeria 14“  Piknik Dwójki w Świdnicy - 
15“  Tadeusz Wybult - film dok. 1615 Fani i pro
fani 17“  Teleexpress 1815 Kronika olimpijska 
18“  Kawiarenka pod muzami 1915 Dobranoc
ka 19“  Wiadomości 19“  Pogoda 19”  Sport 
20“  Drobne, kobiecke pismo - film 22“  Pro
gram rozrywkowy 22“  Panorama 23“  Program 
rozrywkowy 23“  Serial dokumentalny O15 Spor
towa niedziela O35 Hulaj dusza - program 115 
Przygody błękitnego rycerzyka herbu 1“  Wia
domości 1“  Sport 154 Pogoda 155 Drobne, ko
biecke pismo - film 4“  Kronika olimpijska 4“  
Magazyn Polonijny z Węgier 5“  Panorama 520 
Sport 5“  Galeria

Adres Radia Maryja w Polsce, 
ul. Żwirki i Wigury 80,87-100 Toruń 

Sekretariat: tel. 48 (56) 655 23 61; 610 81 00 
fax 6552362 

Antena: dla słuchaczy za granicą: 
l  tel. (00 48) (56) 655 23 33 lub 655 23 66 ^
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N r 32 G ŁO S K A T O L IC K I

X 1 KUPON ZAMÓWIENIA
(do odesłania na adres Redakcji G.K.: 263 bis, rue St Honore, 75001 Paris)

KALENDARZA „GŁOSU KATOLICKIEGO"
NA 2 0 0 1  R . -  „B O Ż E  P E /ZA ŻE"

M & k irT n
B ra g s s S a S ? -  i i i

i „PROSZĘ O PRZESŁANIE Ml POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZY G.K.” 

| ILOŚĆ: .....................  w cenie po 25 FRS za 1 egz.

(koszt przesvłki wliczony). Razem: ...............  frs

1 Imię i nazwisko:........................................................................

• Adres: .................................................................................................. m

1 Dołączam czek (dla VOIX CATHOLIOUE) O  przekaz O  gotówkę LJ m g g m m
-5>€

PRZYJACIELE 
GŁOSU KATOLICKIEGO

P. Jolanta Dąbrowska - 400 Frs
P. Lidia Doroszko - 400 Frs
P. Joseph Drzewoski - 400 Frs
P. Zofia Komorowska - 500 Frs
P. Joseph Pastuzak - 400 Frs
P. Jan Pomian-Grabiński - 400 Frs
P. Christian Poniński - 400 Frs
P. Jeanine Śliwa - 400 Frs
P. Helene Supiński - 1000 Frs
P. Edmond Tomkiewicz - 400 Frs
P. Helena Zielińska - 400 Frs
P. Catherine Zmuda - 400 Frs
P. Joanna Woźniczka - 100 Frs

Wszystkim, którzy wspierają G/os Katolicki 
„prenumeratą przyjaciół” składamy serdeczne podziękowania.

(Red.)

*  J ę z y k  f r a n c u s k i : t ł u m a c z e n ia ,  n a u k a ,  k o r e p e t y c j e . 
Tel. 01 42 28 99 83. E-mail: wysocka.gosia@libertysurf.fr

FIRMA POŁ-PECOR 
przyjmie na kontrakty stałe pracowników wykwalifikowanych: 
murarz-konstruktor, murarz-gipsiarz, stolarz, hydraulik. 

Tel. 01 48 55 44 80 (B); 06 60 06 44 80 (P).
Dobre warunki płacowe i socjalne. Wiek do 45 lat.

WY1AZP PO  WARSZAWYi
* POSZUKUJĘ OSOBY Z PRAWEM JAZDY - przełom wrze
śnia i października - na wyjazd do Warszawy (koszty do po
działu). Tylko poważne zgłoszenia - tel. 02 47 92 77 75.

P I L N E !  - SZUKAM MIESZKANIA!
* SZUKAM MIESZKANIA - 3 pokoje (z ewentualnością 
zamiany 2-pokojowego z bardzo dobrą lokalizacją).
Tel. 06 62 78 73 24.

W ŁĄCZNOŚCI Z  O/CEM ŚWIĘTYM W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU

Bogaty program Roku Jubileuszowego jest wielkim wezwaniem do jedności i łączności z Ojcem Świętym. 
Dlatego proponujemy, aby jedną z form wyrazu wdzięczności i troski o błogosławione owoce tego czasu 

była ofiara Mszy Świętej w intencji naszego Rodaka, podobnie jak to czyni Kościół francuski. 
Zachęcamy również do zamawiania Mszy Świętej w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej i Redakcji Głosu Katolickiego składamy serdeczne Bóg zapiać osobom,
które odpowiedziały na apel modlitewnej jedności:

Xr  -

Pani Helena Krasińska 200 Frs

M sza  Ś więta w  i n t e n c j a c h  w y z n a c z o n y c h  p r z e z  O jc a  Ś w iętego:

S k ł a d a m  o f ia r ę ...........................................................frs

Polska Misja Katolicka we Francji - 263 bis, rue St. Honore 75001 Paris; tel. 01 55 35 32 32. 
Konto: CCP Nr 126875 N Paris. Informacje o terminie zamówionej Mszy św. przekazywane będą listownie, 

a nazwiska ofiarodawców zostaną opublikowane w Głosie Katolickim.
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G Ł O S  K A T O L IC K I N r 32
ECO L E  „NAZARETH"

STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO
10 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 ra/y 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.
NOWY ROK SZKOLNY - 15 WRZEŚNIA!!

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

FIRMA ZAHD'EXPORT 
poleca samochody marki FORD:

Fiesta, Escort, Mondeo, Focus, KA, Courrier, Transit 
- roczniki od 1997 roku 

* załatwiamy ubezpieczenia na export - 15 dni 
* przyjmujemy zamówienia na określone modele 

Adres: 33 Bd Voltaire,
92 600 Asnieres.

. Tel. 0139857670; 0685723588.
Kontakt w j. polskim, francuskim i rosyjskim.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 
* SZYBKIE I TANIE TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW 

NA JĘZYK POLSKI I FRANCUSKI.
OSOBIŚCIE LUB DROGĄ POCZTOWĄ. TEL. 01 64 80 05 61.

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA!
* Stanisław Bocianowski, d r  prawa międzynarodowego, ekspert 
sądowy - tłumacz przysięgły - 105-bis, bd de Grenelle, 75015 
PARIS, tełVfax 01 43 06 00 70 lub teł. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Oferuję pomoc w odzyskiwaniu utraconych własności w Polsce.

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA
vms£s
POLSKA

Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE
do

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

Krakowa i Gdańska 
WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA &  UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE 

do
L'VTV- RIYNIi - GYTOMYR - KYIV 

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)

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

LILLE 59800 
Tel. 03 28 36 53 53 

7, place Saint Hubert 
Fax: 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420 
Tel. 0321 2022 75 

147, Av, de la Republique 
Fax: 03 21 49 68 40

Site internet: www.voyages-baudart.fr

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Ets PKS Stalowa Wola M III 1 0 1/1 Voyages Maisonneuve
C z ęsto ch o w a

O p o l a , , —_ K ielce L ublin

M e tz

W ro c ław K a to w ice  K ra k ó w  S ta low a

A g e n c j e :
M arcin K opisto 04 72 60 97 68 ( a g e n c e  m a is o n n e u v e )

St. Etienne 06 88 08 28 59 D ijon 03 80 47 00 85
L yon 04 72 38 22 16 N ancy 03 83 49 09 22
St . E tienne 04 77 93 10 07
A yignon 04 90 62 57 17

CENY PREFERENCYJNE DLA GRUP

P O D R O Ż Ę  P O  PO Ł SK Ił
* 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.
* IZA B ELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. TEL. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.

SZUKAM PRACY;
* Odpowiedzialna Pani, 50-letnia, mówiąca po francusku poszukuje 

pracy u starszej osoby lub opieki nad dziećmi - kilka razy w tygodniu 
- w Paryżu. Tel. 0143 48 51 34.

* Konserwator mebli zabytkowych - Tel. 06 66 28 91 95.

* Kobieta - uregulowany pobyt - Tel. 0143 83 60 01.

NIERUCHOMOŚCI;
* SPRZEDAM PIĘKNĄ POSIADŁOŚĆ pod WARSZAWĄ - park 5 
ha, łatwy dojazd. Odpowiada: willa, rezydencja wypoczynkowa, 
dyplomatyczna łub ośrodek kulturalny, gospodarczy. Tel. (wieczo
rem) 01 39 69 05 96.
* SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD WARSZAWĄ -1 ,7  ha, miejscowość 
letniskowa nad Liwcem (lasy sosnowe, zdrowy klimat).
Tel. 01 39 69 05 96 (wieczorem).

INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONN£XION" 
KU RSY  JĘZY K A  FR A N C U SK IEG O  

□  zwykłe i intensywne,
□  małe grupy (6-8 osób) i średnie (12-15 osób)

□  kursy „Filie au pair” □  intensywny kurs w sobotę
□  profesjonalne przygotowanie do egzaminów

□  NOWOŚĆ! Kursy sekretariatu w języku francuskim
□  atrakcyjne ceny (już od 450 Frs za miesiąc)

5, rue Sthrau, 75013 Paris 
ZAPISY przez CAŁY ROK - TEL./FAX 01 44 24 05 66 

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

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

CARAŻł
* 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.
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N r 32 GŁOS KATOLICKI

p S p ^ jii
TEL: 01 40 20 00 80

IS  E R  V I  C E ,
Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LIND DO POLSKI 

250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 
ROCZNY BILET BEZPŁATNY 

AUTOKAREM DO POLSKI

Ż PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 28 MIAST W POLSCE 

WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA ■

B iałystok,
Bolesławiec,
B ydgoszcz,
Częstochowa,
Dębica,
Gdańsk,
Gdynia,

Gniezno,
Gliwice,
Grudziądz,
Jędrzejów,
Katowice,
Kielce,
Kraków,

Legnica,
Opatów,
Opole,
Poznań,
Rzeszów,
Sandomierz,
Sopot,

Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg, 
Tarnów, 
Tczew,
Toruń,
Warszawa,
Wrocław.

SAMOLOTY d o  P o l s k i  i d o  in n y c h  k r a j ó w  ś w ia t a

TRANSPORT TO WARÓW, PRZEPROWADZKI,
PRZESYŁKA PACZEK,

W YNAJEM  AUTOKARÓW  NA IMPREZY TURYSTYCZNE
252, rue de RivoIi; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M ” CO N CO RD E „  ,

O t w a r t f . 7  d n i  w  t y g o d n iu

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) 

teł. 01 466045 51 lub tel/fax01 46 60 1464 (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

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

NOWOŚĆ !!!
SPRZEDAŻ: GRANDES 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 Honore w Paryżu 
(t. 01 42 60 43 33) m’ Concorde, Madelaine 
- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 

Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 
Organizujemy okolicznościowe przyjęcia. 

Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12:00 -15:00 i 19:00 - 22:00 
w niedzielę: 12:00 - 23:001 --------------------------------------------------------------------------- 1

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

USŁUGI STOMATOLOGICZNE
przez dentystkę m ówiącą po polsku 
G A BINET W  CENTRUM  PARYŻA 
teł. 01 42 33 30 58: 06 07 95 51 83.

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

1/A TQ  i I C K I fax 01 55 35 32 29; CCP12 777 08 U PARIS* *  ■ ^  l* I V  l \  I http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor. Paweł Osikowski;
Zespół: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokony 
wania skrótów. Redakcja-nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.

Warunki prenumeraty: 
pól roku - 170 FF, rok - 325 FF; CCP 12 777 08 U Paris 
pół roku - 1240 FB, rok - 2220 FB; - ks. Bronisław Dejneka - 
Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11 
pół roku - 59 DM, rok - 108 DM - Commerzbank Hannover:

Francja:
Belgia:

Niemcy:
BLZ 250 400 66 Głos Katolicki, Konto Nr 791177900 

COMMISSION PARITAIRE Nr 60593
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F KUPON PRENUMERATY n
(A B O N N E M E N T )

□  PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/
Glos Katolicki - Voix Catholiąue 

263-bis, rue Saint Honore - 75001 PARIS
□  Odnowienie abonam entu (renouvellenient)

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

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

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

L  .

'ANIE BILETY LOTNICZE DO POLSKI
I DO INNYCH KRAJÓW ŚWIATA 

W AGENCJI CREATIYE TOUR

L 01 53 391616

p o  p o l s k u ;  P a n i A l ic ja  w  p o n ie d zia łk i i  czw a rtk i o d  9 '3 d o  12™ 
e n  f r a n c a i s :  M. W ill ia m  m ar / ven , 10h-18h30; s a m . 10h-13h30
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