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LITURGIA SŁOWA

XXVI NIEDZIELA IfflBHBSKIEMi
PIERWSZE CZYTANIE

Lb 11,25-29 
Czytanie z Księgi Liczb 

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Moj
żeszem. Wziął z ducha, który był 
w Nim, i przekazał go owym sie
demdziesięciu starszym. A gdy spo
czął na nich duch, wpadli w unie
sienie prorockie. Nie powtórzyło 
się to jednak. Dwóch mężów pozo
stało w obozie. Jeden nazywał się 
Eldad, a drugi Medad. Na nich też 
zstąpił duch, bo należeli do wezwa
nych, tylko nie przyszli do namio
tu. Wpadli więc w obozie w unie
sienie prorockie. Przybiegł mło
dzieniec i doniósł Mojżeszowi: „El
dad i Medad wpadli w obozie w 
uniesienie prorockie”. Jozue, syn 
Nuna, który od młodości swojej był 
w służbie Mojżesza, zabrał głos i 
rzekł: „Mojżeszu, panie mój, za
broń im”. Ale Mojżesz odparł: 
„Czyż zazdrosny jesteś o mnie? 
Oby tak cały lud Pana prorokował, 
oby mu dał Pan swego ducha”.

DRUGIE CZYTANIE
Jk 5,1-6

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostola 
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narze
kań na utrapienia, jakie was czekają. Bo
gactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały 
się żerem dla moli, złoto wasze i srebro za
rdzewiało, a rdza ich będzie świadectwem 
przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecz
nych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymali
ście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Za
stępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród 
dostatków tuczyliście serca wasze w dniu 
rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedli
wego: nie stawia wam oporu.

EWANGELIA
Mk 9,38-43.45.47-48

Słowa Ewangelii według św. Marka 
Jan powiedział do Jezusa:,.Nauczycielu, wi
dzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabra
nialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz 
Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo

nikt, kto czyni cuda w imię Moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem 
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto 
wam poda kubek wody do picia, dlatego że 
należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się 
stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej 
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go 
w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie po
wodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla cie
bie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z 
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nie- 
ugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie po
wodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla cie
bie chromym wejść do życia, niż z dwiema 
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli two
je oko jest dla ciebie powodem grzechu, wy- 
łup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść 
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu 
być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie 
umiera i ogień nie gaśnie”.

L ZAZDROŚĆ CZY ZGORSZENIE

Przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą, 
w roku liturgicznym „B”, roku, w któ
rym czyta się Ewangelię wg św. Marka. 

Jest to równocześnie czas Wielkiego Jubi
leuszu chrześcijaństwa. Już mniej niż 100 
dni dzieli nas od rozpoczęcia nowego ty
siąclecia, wieku XXI. Miesiąc temu, w 
pierwszą niedzielę września (3. 9. 2000), 
papież Jan Paweł II beatyfikował 5 osób, 
wśród nich dwóch papieży: Piusa IX i Jana 
XXIII. Mass media o „Papieżu Uśmiechu” 
rozpisywały się pozytywnie, jakby z ra
dością akceptując jego beatyfikację, na
tomiast krytykując, i to w niektórych 
wypadkach bardzo ostro, wyniesienie na 
ołtarze Piusa IX. A przecież tych dwóch 
Papieży łączy jeden bardzo ważny mo
ment ich życia: obydwaj zwołali Sobór.

P ius IX, po prawie trzystu latach, któ
re upłynęły od Soboru Trydenckie

go, zwołał Sobór Watykański I, w bardzo 
trudnym okresie początku industrializacji 
Europy, konstrukcji maszyny parowej, 
początku ery wynalazków, m.in. prądu 
elektrycznego i budowy dróg kolejowych, 
a w życiu społeczno-politycznym począt
ku organizowania buntów, strajków oraz 
powstawania systemów i ideologii ate
istycznych. Dzięki niemu możliwy stal się

Sobór Watykański II, zwołany przez Jana 
XXIII. Żyjemy ponad 30 lat od zakoń
czenia tego Soboru. Ile dobra przez od
czytanie „znaków czasu” wniósł on w ży
cie Kościoła, pochodzącego od Chrystu
sa, a powstałego jako zorganizowana spo
łeczność w dniu zesłania Ducha Święte
go!
>̂ ^ z is ie jsze  czytania dają nam wielką 
m J lekcję, abyśmy jako ochrzczeni, na
wróceni, wierzący, nie wpadali w za
zdrość, kiedy ktoś obok nas lepiej potrafi 
coś zrobić, lecz umieli dojrzeć to, że każ
dy z nas ma swoje miejsce i misję do speł
nienia, taką właśnie, dzięki której osią
gnie zbawienie.
Przyjrzyjmy się bliżej dzisiejszym czyta
niom liturgicznym. Pierwsze - z Księgi 
Liczb. Oto do Mojżesza przychodzi mło
dzieniec z donosem: „Panie! Ktoś, kogo 
nie znamy, prorokuje jak ty, zabroń mu!”. 
Mojżesz odpowiedział: „Czyż zazdrosny 
jesteś...? Oby tak cały lud prorokował!”. 
Psalm jest wezwaniem do posłuszeństwa 
nakazom Boga, a nie ludzi (por. Ps 19).

D rugie czytanie jest jakby konsekwen
cją ostrzeżeń Psalmu 19. List św. 

Jakuba mówi każdemu z nas: Nie zazdrość 
dóbr materialnych drugiemu człowieko
wi, ani bogactw czy zaszczytów zdoby

tych nieuczciwie, Pan wszystko wie i 
wszystko widzi, każdemu odda sprawie
dliwie. W Ewangelii Chrystus poucza, że 
„kto nie jest przeciwko nam, ten jest z 
nami” i mocno ostrzega, iż lepiej cierpieć 
tu na ziemi, niż przez całą wieczność”.

Szkoda, że w naszych wspólnotach emi- 
gracyjnych i polonijnych, tak zresztą 

w wielu wypadkach bardzo małych, jest 
tyle zazdrości, głupoty, zgorszenia. Szcze
gólnie boli brak młodego pokolenia w Ko
ściele. Cóż z tego, że niektórzy chodzą na 
katechizację, skoro po uroczystej Pierw
szej Komunii św. już ich więcej we wspól
nocie parafialnej i jej organizacjach nie 
widać! Na pewno zabrakło formacji, za
brakło zrozumienia słów Mojżesza, Da
wida, Jakuba i Chrystusa.
Papieże: Pius IX, Jan XXIII, Jan Paweł II 
uratowali cywilizację XIX i XX w. przed 
samozagładą przez głoszenie cywilizacji 
miłości, cywilizacji życia, w której nie ma 
miejsca na zazdrość i zgorszenie.
„Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć 
nas w prawdzie” (por. J 17,17).

Ks. J ó z e f  W ą c h a ł a
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1 paźd ziern ika  2000  
O l impi ada  ol impiadq, a le  nas, Po laków , c z e 
ka już z a  tydziert -  8 październ ika -  p ierw sza  
tura w yborów  prezydenckich. C-hyba nikogo 

nie trzeba  przekonyw ać, iż udział w  nick, tak że  nas -  m iesz- 
ka jqcyck  poza  granicam i kraju - jes t moralnym, patrio tycz
nym obowiązkiem. S zczegó ln ie  w  tym roku, kiedy istnieje real
ne n iebezp ieczeństw o ponownego wyboru postkomunistycz
nego kandydata S o ju szu  L ew icy  D em okratycznej -  K w aś
niewskiego. T rze b a  pam iętać, iż  w brew  wszelkim  sondażom  
o w ynikach w yborów  zadecydu je  dopiero samo głosowanie. 
TPS. W yb ory  w  konsulatach R P  z a  gran icą  -  w e  Francji: P a 
ryż, Lyon , L ille , S trasbourg -  w  obu turacK. (V\fR-)

1 "
Leszek Biernacki) U

MOŻLIWOŚCI 
WYBORU 

KOŃCZĄ SIĘ...
ROZMOW A Z A B P. i .  ŻYCIŃSKIM  

O J U B I L E U S Z U  
NAUCZYCIELI AKADEM ICKICH

- Jakie były najważniejsze elementy Ju
bileuszu Nauczycieli Akademickich? Na 
czym polegała jego wyjątkowość?
-  Wrześniowe dni w Rzymie były czasem 
spotkania przedstawicieli ośrodków na
ukowych z całego świata. Ludzie mający 
decydujący wpływ w środowiskach uni
wersyteckich dyskutowali w czterech gru
pach na temat humanizmu w XXI wieku, 
humanizmu, którego ośrodkiem powinien 
być uniwersytet. Ja należałem do grupy 
przyrodników, która zebrała się w uniwer
sytecie Tor Vergata. Jeden z wieczorów 
poświęciliśmy na dyskusję na temat: „Fi
zyka w XXI wieku a wizja świata u współ
czesnego człowieka”.
Wiele głosów wyrażało zatroskanie, czy 
wartości humanistyczne w cywilizacji 
technicznej przetrwają. A może rozwój 
kulturowy doprowadzi do tego, że czło
wiek XXI wieku będzie potrafił przyci
skać guziczki, nic nie rozumiejąc z tech
nologii, którą wykorzystuje, a na co dzień 
będzie szukał pociechy w astrologii, psy
chotronice czy innych substytutach my
ślenia. Refleksje te były bardzo inspirują
ce.
Jubileusz nasz miał też charakter solidar
nościowy dzięki spotkaniom między zna
jomymi przedstawicielami różnych ośrod
ków naukowych. A najpiękniejszy prze
jaw wielkiej solidarności uczestników Ju
bileuszu mieliśmy w sobotnim spotkaniu 
z Ojcem Świętym, gdzie entuzjazm sali, 
nastrój oczekiwania i przejęcia przypomi
nał bardzo reakcje młodych podczas Świa
towych Dni Młodzieży. Nie tylko z mło
dzieżą Ojciec Święty ma tak żywy kon
takt. Kiedy wszedł do Auli Pawła VI, czu
ło się, że to profesor wśród swoich kole- 
gów-profesorów. Oczywiście obok tego 
wymiaru akademickiego, łączyły nas te 
wartości, których Jan Paweł II pozostaje 
szczególnym symbolem.

Ciąg dalszy na str. 4
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KANDYDACI...
Trzynastu politykom udało się zebrać 

wymagane ustawą 100 tys. głosów po
parcia i stać się kandydatami do najwyż

szego urzędu Rzeczypospolitej - jej pre
zydenta. Z tej grupy tylko niewielu ma 
autentyczne szanse uzyskania rzeczywiste
go poparcia społecznego. Niektórzy two
rzą polityczny folklor, inni traktują start 
w wyborach jako możliwość prezentacji 
swoich poglądów przez skorzystanie z dar
mowej reklamy telewizyjnej i radiowej, 
jeszcze inni dają realne propozycje upo
rządkowania polskich spraw.
Polski system polityczny jest tak skonstru
owany, że rzeczywista pozycja prezyden
ta nie jest duża, jak np. we Francji, nie 
wspominając już o USA. System rządów 
parlamentarno-prezydencki rozkłada cię
żar rządzenia bardziej na Sejm i Senat. 
Prezydent posiada jednak inicjatywę usta
wodawczą, prawo weta, jest zwierzchni
kiem sił zbrojnych i ma sporo do powie
dzenia w polityce zagranicznej. Po zrzu
ceniu władzy komunistycznej w po
wszechnych wyborach Polacy wybierali 
dotąd dwa razy. Pierwszym prezydentem 
wybranym w ten sposób został bohater 
polskiego Sierpnia 1980 r. - Lech Wałę
sa, drugim postkomunista Aleksander 
Kwaśniewski. Teraz czeka nas wybór po 
raz trzeci. Odnotujmy, że po raz pierwszy 
Polonia będzie mogła wybierać w oby
dwu turach i także od nas częściowo zale
ży przyszły kształt Ojczyzny. Demokra
cja to sposób wpływania na pożądany 
kształt kraju za pośrednictwem wyborczej 
kartki. Najgorszym z wariantów byłoby 
tu uleganie złudzeniu stwarzanym przez 
sondaże. „Kwaśniewski wygra” - mówią 
wszystkie badania opinii publicznej. Nie
ważne jaki będzie wynik - twój udział w 
wyborach i głos oddany na Polskę, jaką 
chciałbyś widzieć, jest najważniejszy. Do
dajmy, że wybory prezydenckie będą też 
mogły mieć wpływ na wybory parlamen
tarne, które w przypadku zwycięstwa 
Kwaśniewskiego (np. w I turze) zapowia
dają się już na wiosnę przyszłego roku.

Ciąg dalszy na str. 8-9

KOM UNIKAT 
KONSULATU 

GENERALNEGO RP 
W PARYŻU

Konsulat Generalny w Paryżu, na podsta
wie obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 
9 czerwca 2000 r. informuje, że

8 października 
na terytorium Republiki Francuskiej, 

w Paryskim Okręgu Konsularnym 
odbędą się wybory Prezydenta RP.

Wyborcy, których nazwiska rozpoczyna
ją się na litery A-K głosują w obwodzie 
wyborczym w Konsulacie (rue Talley
rand); na litery L-Z w Ambasadzie (rue 
Saint-Dominique)

w godzinach od 6m do 2088

UDZIAŁ W WYBORACH 
mogą wziąć tylko obywatele polscy, po
siadający ważne polskie paszporty, na pod
stawie zgłoszenia wniesionego ustnie, pi
semnie (Consulat General de Pologne, 5, 
rue Talleyrand 75007 Paris), telefonicz
nie: 01.43.17.34.22: 01.43.17.34.741 te
legraficznie lub telefaxem 01.43.17.34.34 
(do Konsulatu).
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwi
sko, imię ojca, datę urodzenia, miejsce 
zamieszkania wyborcy oraz numer waż
nego polskiego paszportu, a także miej
sce i datę jego wydania. Osoby upraw
nione do głosowania mogą jednocześnie 
zgłaszać kandydatów do Komisji Wybor
czych.

W o j c ie c h  S z c z ę s n y  K a c z m a r e k  
K o n s u l  G e n e r a l n y

1 października 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 3
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SW. TERESA Z L IS IE U X

f  października Kościół wspomina św. 
Teresę z Lisieux, nazywaną również 

Małą Tereską. Urodziła się ona 2 1 1873 
r. w Alenęon we Francji. W wieku 15 I  
lat wstąpiła do Karmelu. W życiu za- £  
konnym ofiarowała się Bogu z wielką ^  
ufnością. Na drodze wiary przeszła jed
nak przez liczne zwątpienia i próby. 
Wiele nieprzyjemności wycierpiała od 
współsióstr. Wielokrotnie powtarzała, 
że po śmierci będzie złodziejką, która 
z nieba wykradnie to, co najlepsze, aby 
uczynić z tego dar dla ludzi.
W „Dziejach duszy” - pisanych w ta-

)rzed innymi siostrami - 
dała drogę do święto
ści, opartej na bezgra- 

|  nicznym  zaufaniu 
I  Bogu. O drodze swoje- 

^ J go życia zakonnego 
mówiła: „Moim powo
łaniem jest miłość.” 
Sw. Teresa zmarła na 
gruźlicę 30 IX 1897 r. 
Papież Pius XI beatyfi
kował ją  w 1923 r., a 
kanonizował dwa lata 
później. W 1927 r. zo

stała ogłoszona patronką misji, a 50 lat po 
śmierci - patronką Francji. ( t h d )

■ Konferencja prasowa zorganizowana 10 
września w Warszawie poprzedziła oficjal
ną premierę filmu “Prymas -  trzy lata z 
tysiąca”, który przedstawia uwięzienie 
kard. Stefana Wyszyńskiego przez władze 
komunistyczne w latach 1953-1956. Film 
wszedł na ekrany 22 września i jest roz
powszechniany w 85 kopiach.
■ Kongres Kultury Chrześcijańskiej „Sa
crum i kultura. Chrześcijańskie korzenie 
przyszłości”, odbywający się w Lublinie 
między 15 a 17 września, był niespotyka
ną okazją do dialogu między ludźmi Ko
ścioła i sztandarowymi postaciami pol
skiej kultury, także laickiej. „Był to kon
gres kultury chrześcijańskiej, a nie sek- 
ciarskiej - powiedział na zakończenie re
żyser Krzysztof Zanussi - Chrześcijaństwo 
czasami w swoich słabościach ukazuje 
twarz sekciarską, a dzięki temu kongre
sowi zadajemy kłam temu obliczu.”
■ Niemal 3 tys. osób niewidomych, sła- 
bowidzących oraz ich opiekunów przy
było 8 września do Krakowa na Ogólno
polską Pielgrzymkę Niewidomych. W 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ła
giewnikach modlili się oni w intencji Jana 
Pawła II, Ojczyzny oraz “niewidomych na 
sercu”.
■ W Częstochowie 10 września zakoń
czyła się pielgrzymka harcerzy Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. W ciągu 
trzech dni 2 tys. harcerek i harcerzy z ca
łej Polski modliło się, a także brało udział 
w różnych zajęciach tematycznych.
■ Ponad 2 tys. kombatantów z całej Pol
ski wzięło udział 10 września, w XXIX 
pielgrzymce na Jasną Górę. Mszy św. na 
szczycie Jasnej Góry przewodniczył o. 
Efrem Osiadły?1 honorowy pułkownik 
Wojska Polskiego.
■ “Pożegnanie z Nazaretem. Duchowość 
Ewangelii wobec współczesności” -  to 
tytuł najnowszej książki abp. Józefa Ży
cińskiego. To niezwykle bogaty tematycz
nie zbiór esejów o wyzwaniach, przed ja
kimi stoi człowiek na przełomie tysiącle
ci, w czasie wielkich przemian. Promocja 
książki, wydanej przez oficynę “Gaudium” 
odbyła się 12 września w Lublinie.
■ Teledysk do piosenki “Tato” wykony
wanej przez dziecięcy zespół Arka Noego 
otrzymał statuetkę Małego Jasia -  nagro
dę dla najlepszego teledysku dla dzieci, 
przyznawaną w ramach IX Festiwalu Pol
skich Wideoklipów Yach Film 2000.
■ Instytut Pamięci Narodowej rozpocz
nie śledztwo w sprawie bezprawnego wię
zienia prymasa Polski kard. Stefana Wy
szyńskiego. Postępowanie wyjaśniają
ce w tej sprawie rozpoczęła już w 1998 r. 
Główna Komisja Badania Zbrodni Prze
ciwko Narodowi Polskiemu.

Ciąg dalszy ze str. 3

M OŻLIW OŚCI W YBORU...
-  Apel Papieża o nowy humanizm, wy
głoszony na spotkaniu z nauczycielami 
akademickimi adresowany jest przede 
wszystkim do elit, ale może i do ludzi pro
stych. W jakim stopniu jest to przesłanie 
do tych, którzy formują intelekt, a w ja 
kim -  do każdego z nas?
-  Podczas wszystkich naszych spotkań 
żywa była świadomość elitarnego charak
teru uniwersytetu. Mimo głębokich prze
mian społecznych i kulturowych, mimo 
że opinia publiczna w większym stopniu 
jest dziś kształtowana przez felietonistów, 
publicystykę i telewizję niż przez uniwer
sytety, uniwersytet zachowuje relację 
mistrz-uczeń, tak ważną dla rozwoju in
telektualnego człowieka. Zarazem cieka
wie jest dostrzec jak, powiedzmy, zwią
zek między Elzenbergiem a Herbertem, 
poprzez wiersze Herberta dociera do mi
lionowych odbiorców.
Elity nie mogą przecież działać w próżni. 
Nie możemy się zamknąć w środowisku 
akademickim i patrzeć z góry na innych. 
Musi być wspólnota, musi być zrozumie
nie, otwarcie; szerokie oddziaływanie jest 
czymś koniecznym. Cieszyłem się, kiedy 
w polskiej grupie spotykałem połączenie 
świadomości elitarnego powołania pra
cowników nauki z odkrywaną po raz ko
lejny bezpośredniością i serdecznością. Na 
przykład w sobotni wieczór mieliśmy na
bożeństwo pokutne w kościele św. Stani
sława, na które przyszło ponad stu profe
sorów. Miejsca były już wypełnione, więc 
siadali sobie na podłodze, jak studenci pod
czas rekolekcji -  w bezpośredniej, ser
decznej atmosferze.
Polska grupa i tu biła swoiste rekordy. 
Kardynał Christian Tumi z Kamerunu, z 
którym mieszkałem, odprawiał nabożeń
stwo pokutne dla wszystkich grup fran
cuskojęzycznych. Zebrało się na nim łącz
nie 30 osób - podczas gdy sama grupa pol
ska liczyła ich ponad sto.
W spotkaniu tym brali udział także nie
katolicy. Rano przyszedł do mnie jeden z 
fizyków, Żyd z pochodzenia, mówiąc: nie 
jestem katolikiem, co ja mam robić pod
czas tego nabożeństwa pokutnego? Powie
działem mu, że ważna będzie jego obec

ność, refleksja i zadumanie oraz pytania 
o odpowiedzialność wobec współczesno
ści, które będzie sobie w sumieniu stawiał. 
Na nabożeństwo pokutne do kościoła św. 
Stanisława jako pierwsza przyszła pani 
profesor z Berkeley w Kalifornii; tamtej
szy ośrodek ds. teologii nauk przyrodni
czych współpracuje z polskimi uczelnia
mi. Wiedząc, że prowadzę nabożeństwo 
pokutne, przyszła na nie, chociaż jest an- 
glikanką. Uczestniczyła w nim przez pół
torej godziny, patrząc na rozmodlonych i 
skupionych Polaków. Żegnając się, mó
wiła, że jest naprawdę poruszona i że to 
doświadczenie wspólnej modlitwy prze
żyła bardzo głęboko.

-  Na czas Jubileuszu Nauczycieli Akade
mickich przypadło ogłoszenie dokumen
tu Kongregacji Nauki Wiary “Dominus 
Iesus”. Czy reakcje na ten dokument w 
części środowisk opiniotwórczych i w in
nych Kościołach chrześcijańskich nie 
budzą obaw, że idea nowego humanizmu 
opartego na szacunku dła prawdy abso
lutnej w dziedzinie filozoficznej i religij
nej z trudem toruje sobie drogę także w 
świecie chrześcijańskim?
-  Może jest to nowy efekt zjawiska cha
rakterystycznego dla postmodernizmu: 
nie ma autorytetu, nie ma pewności, nie 
ma centrum, które miałoby decydować. Są 
różnorodne ośrodki i w tej perspektywie 
Kościół zamieniony byłby w zbiór kapli
czek, gdzie każdy sobie wybiera tak, jak 
chce. Jest to pewna zmiana w mentalno
ści: odchodzi się od tej wizji Kościoła, 
gdzie Chrystus jest fundamentem. Mamy 
zaś zamiast tego podejście publicystycz- 
no-felietonistyczne, gdzie każdy może 
sobie wybrać, co chce, jak w supermar
kecie.
Oczywiście, jest w Kościele pewna moż
liwość wyborów. Ale gdy dochodzimy do 
fundamentów -  prawdy, że wszyscy jeste
śmy odkupieni przez Chrystusa, że Chry
stus chciał założyć jeden Kościół -  moż
liwości wyboru się kończą. Mówiłem o 
tym w konferencji przygotowującej do 
sakramentu pokuty i widziałem u naszych 
uczestników reprezentujących środowi
ska naukowe pełne zrozumienie i apro
batę.

R o z m a w ia ł  P a w e ł  W o ł o w s k i  (KAI)
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MODLITWA - RADOŚĆ PRZY/AZNI Z BOGIEM
ROZMOWA Z O . TIMOTHY R A D C L IFFE M , ,  

M ISTRZEM  GENERALNYM ZAKONU DOM INIKANOW

Czy Ewangelia naprawdę może dawać lu
dziom szczęście?
Wszyscy szukamy szczęścia. Mogłoby się 
wydawać, że polega ono na tym, iż pro
blemy świata znikną na chwilę, jakby pod 
wpływem jakiegoś narkotyku. Lecz 
Ewangelia nie jest substytutem kokainy, 
narkotykiem branym po to, by doświad
czyć szczęścia. Ewangelia przekazuje tę 
niezwykłą prawdę: autentycznego szczę
ścia nie znajdzie się w doczesności, w 
świecie, który zagubił nadzieję. Jest ono 
naszym przeznaczeniem i jest nam ofia
rowane przez Boga jako Jego wolny dar. 
Powiedziałbym więc nie to, że Ewange
lia może dać nam szczęście, lecz że wzy
wa nas ona do odkrycia najgłębszego 
szczęścia. To trochę tak jak z zakochaniem 
się. Najprawdopodobniej nie uda się pró
ba pokochania kogoś tylko po to, by roz
wiązać problem własnej samotności. Po
dobnie Ewangelia nie jest rozwiązaniem 
moich problemów. Zachęca mnie nato
miast do zapomnienia o sobie, do zaprze
stania skupiania się na swoich małych nie
szczęściach i do odkrycia niezwykłej do
brej nowiny: Bóg chce dzielić ze mną całe 
swe szczęście.

W jaki sposób modlitwa może się przy
czyniać do głoszenia szczęścia, o którym 
mówi Ewangelia?
Sercem Ewangelii jest przyjaźń między 
Bogiem i ludzkością. Pomimo wszystkich 
naszych braków i sprzeciwów, Bóg ofe
ruje nam tę przyjaźń. Zmartwychwstanie 
Jezusa było triumfem przyjaźni nad nie
nawiścią i wierności nad zdradą. Modli
twa stanowi część tego życia w przyjaźni 
z Bogiem. Być czyimś przyjacielem, to 
pragnąć spędzać z nim czas, dzielić z nim 
wszystko, co przydarza się w życiu i słu
chać tego, co on ma mi do powiedzenia. 
Modlitwa wcale nie musi być uroczysta, 
poważna i długa...

Jak wygląda modlitwa syna św. Domini
ka?
Jest ona przede wszystkim wspólnotowa, 
gdyż częścią życia we wspólnocie jest 
wspólna modlitwa. Wyraża ona naszą ra
dość smakowania przyjaźni z Bogiem. Sw. 
Dominik modlił się też ciałem, w sposób 
bardzo dynamiczny: u stóp ołtarza, z roz
postartymi ramionami, w pokłonie przed 
Bogiem, leżąc na podłodze. Modlitwa bo
wiem nie polega na nasłuchiwaniu przez 
naszego ducha jakiejś istoty duchowej, ob
cej i niewidzialnej. Wszystko, czym je
stem - ciało, dusza i duch - dąży ku Temu, 
który daje mi życie. Istnieje dziś pokusa 
myślenia, że nikt się nie liczy, nikt na
prawdę nie istnieje, jeśli nie jest zajęty 
pracą. Sam wiem, jak trudna, ale i ważna 
jest umiejętność zwykłego zatrzymania się 
- bez konkretnego celu, po prostu, aby 
trwać ze świadomością samego siebie i 
obecności Boga.

Co Ojciec odkrywa w takich chwilach 
„obecności”?

Moja osobista modlitwa karmi się słowem 
Bożym. Nauczyć się kochać Biblię ozna
cza dla mnie odkryć, że jest ona nie księ
gą o Bogu, w której znajdę wszystkie od
powiedzi na moje pytania, lecz słowem 
życia, które powoli mnie przenika i prze
mienia, jak drożdże w eieście. Od lat pró
buję żyć z tym słowem i pozwalać mu 
działać we mnie. W Ewangelii jest napi
sane, że „Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu 
(Łk 2,19). Słowa Biblii zamieszkują w 
mojej pamięci i mym sercu, długo je roz
ważam, „trawię”, krok po kroku docho
dząc do zrozumienia. Przypomina to tro
chę gotowanie. Przy hamburgerze nie ma 
mowy o wykwintnej kuchni, gdzie trzeba 
mięso namoczyć, odstawić, aby nasyciło 
się ziołami i oliwą, aby stało się miękkie i 
smaczne, a potem dusić je  na małym 
ogniu. To samo robi z nami słowo Boże: 
zanurza nas w sobie, zmiękczając nasze 
serca i rozjaśniając spojrzenia. Próży nas 
na małym ogniu niczym cassoulet, czy
niąc nas bardziej ludźmi.

Czy są jakieś teksty Pisma Świętego, któ
re szczególnie wspierają Ojca zaangażo
wanie i modlitwę?
Kluczowym jest dla mnie zdanie: „Bóg z 
tymi, którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Bóg 
jest wspaniałym artystą, który może wy
prowadzić dobro i piękno ze wszystkie
go, co robię. Nie odziera mnie z wolno
ści, aby mi zmarnować życie, lecz prze
ciwnie: z mojego bałaganu zawsze umie 
wyprowadzić dobro.

R o z m a w ia ł  L a u r e n t  G r z y b o w s k i  
( „ P r i e r ”, n r  224 bis, z  w r z e ś n ia  2000) 

T ł u m . P a w e ł  B ie l iń s k i

■ Papież Jan Paweł II zaapelował do pro
fesorów i studentów Uniwersytetu Jagiel
lońskiego o “kształtowanie w narodzie 
zdrowego ducha patriotyzmu”, w którym 
otwarcie na świat będzie „harmonizowa
ło z głębokim poczuciem narodowej toż
samości”. W spotkaniu z Papieżem udział 
wzięło około 500 profesorów, wykładow
ców i studentów wyższych uczelni z Pol
ski. Wśród nich był rektor UJ prof. Fran
ciszek Ziejka na czele ok. 400-osobowej 
delegacji oraz rektor KUL ks. Andrzej 
Szostek z 40-osobową delegacją uczelni.
■ Wiceprzewodniczący Papieskiej Akade
mii Życia i dyrektor instytutu bioetyki 
uniwerysytetu katolickiego “Sacro Cuore” 
w Rzymie biskup Elio Sgreccia wyraził 
zadowolenie z decyzji Parlamentu Euro
pejskiego, który 7 września wydał zakaz 
dokonywania eksperymentów z klonowa
niem człowieka, w tym również w celach 
leczniczych.

ZAGRANICA
■ Legat papieski kard. Jan Pieter Schotte 
poświęcił 10 września Ośrodek Ducho
wości Administratury Apostolskiej Sybe
rii Wschodniej im. Jana Pawła II „Pojed
nanie” w Listwiance nad Bajkałem. Pla
cówka ta ma służyć jako centrum wypo- 
czynkowo-rekolekcyjne dla różnych grup 
działających na Syberii.
■ Na zakończenie Szczytu Milenijnego 
ONZ w Nowym Jorku przedstawiciele ru
chu Kampania „Rok Oddłużenia 2000” 
popieranego przez Kościół katolicki zło
żyli na ręce K. Annana petycję podpisaną 
przez 21 min osób, w której domagają się 
oddłużenia najbiedniejszych krajów.
■ Degradacją człowieka i niedopuszczal
nym wtargnięciem w intymną sferę ludz
kich uczuć nazwali włoscy dziennikarze 
katoliccy program „Wielki brat”, który 
jest nadawany przez jeden z kanałów te
lewizji komercyjnej byłego premiera Si- 
lvio Berlusconiego. Zasadą programu jest 
pokazywanie życia biorących w nim 
udział ludzi przez 24 godziny na dobę.
■ Uroczysta Msza św. w kościele zmar
twychwstańców na podwiedeńskim wzgó
rzu Kahlenberg zainaugurowała tradycyjne 
Dni Polskie w Austrii organizowane co
rocznie w rocznicę zwycięstwa Jana III 
Sobieskiego nad Turkami 12 września 
1683 roku. Koncelebrowanej Eucharystii 
przewodniczył biskup pomocniczy z Rze
szowa Edward Białogłowski.
■ Pomimo wysiłków rządu indyjskiego w 
celu uspokojenia sytuacji, nie ustaje fala 
ataków na wspólnoty chrześcijańskie w 
Indiach -  stwierdził ks. Victor D’Souza, 
administrator diecezji New Delhi, po ata
ku na dom ks. Susheela w Ganaur.

1 października 2000 n a s /a  strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 5

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


GŁOS K A TO LICKI N r 34

3

□  Apelem pod Pomnikiem Poległych i Po
mordowanych na Wschodzie i Mszą św. w 
katedrze polowej WP zakończyły się ob
chody 60. rocznicy zbrodni katyńskiej.
□  Prezydent Kwaśniewski zawetował usta
wę uwłaszczeniową. „Solidarność” zapo
wiedziała na 4 października tzw. “marsz 
uwłaszczenia”.
□  W związku z uwłaszczeniem doszło do 
ostrej wymiany zdań między otoczeniem 
prezydenta a szefem sztabu wyborczego 
M. Krzaklewskiego - W. Walendziakiem. 
Walendziak zarzucił Kwaśniewskiemu ob
łudę i przypomniał, że prezydent mówił 
nieprawdę twierdząc, że sam wydał na 
mieszkanie „ciężkie pieniądze” . Walen
dziak twierdzi, że obecny prezydent 
„uwłaszczył się” w 1990 r., kupując za 
znacznie zaniżoną sumę apartamenty w 
Wilanowie (za cenę kilku metrów kwadra
towych na wolnym rynku). D. Szymczy- 
cha ze sztabu A. Kwaśniewskiego odpa
rował, że „wszystko odbyło się zgodnie z 
przepisami prawa” i nazwał Walendziaka 
„chuliganem politycznym”. Kwaśniewski 
pytany o tę wypowiedź dodał, że „Szym- 
czycha wykazuje niezwykłą umiejętność 
prawidłowego określania postaw i zacho
wań ludzkich”. Z kolei sam Walendziak 
powiedział, że jeżeli chuligaństwem poli
tycznym jest próba dyskusji o faktach to 
jest owym chuliganem już od końca lat 70.
□  Dwudniową wizytę we Francji złożył 
premier J. Buzek. Premier spotykał się z 
L. Jospinem, prezydentem J. Chirakiem 
oraz przewodniczącymi Zgromadzenia Na
rodowego i Senatu. Głównym tematem roz
mów były sprawy integracji Polski z UE, 
której przewodniczy obecnie Paryż.
□  Minister spraw zagranicznych Wł. Bar
toszewski podczas pobytu w ONZ w No
wym Jorku zgłosił na formu Zgromadze
nia Ogólnego propozycję ustanowienia 
dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności Mię
dzynarodowej.
□  Z wizytą w Polsce przebywał przewod
niczący parlamentu Rumunii Mircea I. Qu- 
intus, który szuka wsparcia Bukarszetu w 
procesach integracyjnych z UE.
□  „Gazeta Wyborcza” opublikowała ko
respondencję pomiędzy premierem i pre
zydentem w sprawie działalności UOP w 
czasie lustracji Kwaśniewskiego. Do prze
cieku nikt się nie przyznał. Publikacja jed
nak nie zawiera najważniejszego listu, czyli 
ostatniej odpowiedzi Buzka na zarzuty 
Kancelarii.
□  W Nysie odbyły się prawybory prezy
denckie. Komitety Wałęsy, Wileckiego i 
Ikonowicza zdecydowały się na bojkot 
imprezy.
□  Do ministerstwa spraw wewnętrznych i 
administracji wpływa jak dotąd od 300 do

400 wniosków rocznie o przyznanie wizy 
repatriacyjnej. Podania składają głównie 
Polacy z Ukrainy i Kazachstanu.
□  Polacy mogą składać prywatne wnioski 
o odszkodowania od Rosji za zbrodnie 
Związku Sowieckiego. Trzeba jednak w tym 
celu udać się osobiście do Rosji, co prze
wyższa koszt ewentualnych odszkodowań.
□  Na 12 października przełożono proces lu
stracyjny b. wicepremiera Janusza Toma
szewskiego (AWS). Również do 12 paź
dziernika potrwa przerwa w procesie b. pre
miera Wł. Cimoszewicza (SLD). Ten ostat
ni proces ciągnie się od czerwca. Ostatnio 
przełożono go z powodu złamania nogi 
przez obrońcę.
□  Koordynator ds. służb specjalnych mini
ster J. Pałubicki stwierdził, że od 27 lipca 
prezydent nie odbiera tajnej koresponden
cji z UOP. Prezydent „pogniewał się” na 
Urząd Ochrony Państwa za dostarczenie 
materiałów do jego lustracji. Ministerstwo 
otrzymuje zwrot zapieczętowanych kopert.
□  Rzecznik Interesu Publicznego B. Nizień- 
ski pozwał do sądu kandydata na prezydenta 
P. Ikonowicza, który zarzucał mu „ferowa
nie stalinowskich wyroków i dyspozycyj
ność wobec komunistów”. Nizieński, zna
ny z niezależnej opinii, poszedł pracować 
w sądzie dopiero w 1956 r. i z przyczyn po
litycznych zrezygnował z pracy w połowie 
lat 1980.
□  Szef SLD Miller skrytykował promocję 
wielodzietności jako „siłę napędową ubó
stwa”. Tymczasem przyrost naturalny w 
Polsce nie zapewnia nawet wymiany mię
dzypokoleniowej .
□  W 20. rocznicę powstania Solidarności 
zorganizowano w Waszyngtonie wieczór 
„ku czci”. Jedynym gościem z Polski był L. 
Wałęsa.
□  W około 50 miastach Polski miały miej
sce niewielkie protesty w sprawie podwy
żek cen paliwa.
□  Do portu w Gdyni zawitało 7 okrętów 
NATO (w tym amerykański krążownik). 
Będą one brały udział we wspólnych ma
newrach w Zatoce Gdańskiej.
□  We Wrocławiu w Muzeum Medalierstwa 
otwarto wystawę „Bibuła - Wrocław poza 
cenzurą” na temat podziemnej działalności 
wydawniczej w latach 1973-89.
□  W liceum ogólnokształcącym pod Suwał
kami odsłonięto tablicę upamiętniającą pre
miera rządu RP na uchodźstwie prof. 
Edwarda Szczepanika.
□  Amerykańska firma Phillips Millenium 
stara się o zakup Polmosu Żyrardów, pro
ducenta wódki „Belvedere”.
□  Krajowi producenci papierosów alarmu
ją, że w ich zakładach spada produkcja. Nie 
jest to spowodowane masowym rzucaniem 
palenia przez Polaków, ale coraz większym 
udziałem w rynku papierosów przemyca
nych z Rosji i innych krajów b. Związku 
Sowieckiego.
□  Złotówka cały czas mocna. Kurs franka 
francuskiego do polskiej waluty cały czas 
znajduje się poniżej bariery 60 groszy.

FRANCUSKA CHOROBA 
P O D B IJ A  E U R O P Ę

Blokady rafinerii i magazynów pa
liw przeniosły się powoli do Wiel

kiej Brytanii, do Niemiec, potem do
sięgły Szwecji, Danii i Norwegii. Za
raźliwa mania francuskiego sposobu 
prowadzenia dyskusji między zwaśnio
nymi stronam, w której szary człowiek 
ulicy sprowadzony jest do roli zakład
nika, rozlała się daleko poza granica
mi Francji. Dotknęła narody i kraje, 
w których kulturze dotychczas obowią
zywały inne tradycje rozwiązywania 
sporów. Dlaczego sposobom urągają
cym wszelkim zasadom negocjacji, 
prowadzących do rozwiązania proble
mu ku satysfakcji obydwu antagoni
stów, poddały się zazwyczaj tak trzeź
wo myślący i liczący się z innymi An
glicy czy Skandynawowie? Benzyna, 
jak widać, jest produktem bardzo za
palnym - nie tylko w dosłownym, ale 
i społecznym tego wyrażenia znacze
niu. Państwo niemiłosiernie obskubuje 
obywatela okładając podatkami przede 
wszystkim papierosy, alkohol i właśnie 
paliwa. O ile jednak trudno sobie wy
obrazić blokady zakładów spirytuso
wych przez tłum alkoholików roz
wścieczonych wysokimi cenami go
rzałki, a kioski z papierosami przez na
łogowych palaczy -  o tyle cena ben
zyny już niejeden raz wywoływała we 
Francji liczne protesty. Rzecz jasna 
różne grupy zawodowe w różny spo
sób skorzystają na blokadach. Potężne 
lobby transportowców ma największe 
szanse na zwycięstwo. Wciąż niezado
woleni rolnicy też co nieco uszczkną. 
Rybacy, blokując porty, też zarobią. 
Ale już znacznie gorzej przedstawia się 
sytuacja w przypadku rzemieślników, 
taksówkarzy czy innych zawodowych 
kierowców, nie mówiąc już o szarym 
użytkowniku samochodu, kierowcy 
amatorze, który jak wlewał, tak będzie 
dalej wlewać paliwo, za które osiem
dziesiąt procent ceny zapłaci państwu. 
Z kolei to ostatnie też musi mieć pie
niądze aby spełniać swoją opiekuńczą 
rolę. Tym więcej, im bardziej wynika 
ona z przesłanek ideologicznych. To 
jedna strona medalu. To jednak, co w 
tej europejskiej historii blokad najbar
dziej zastanawia, to forma dialogu spo
łecznego. „Francuska metoda” oparta 
jest na anachronicznej przepychance z 
gatunku „kto kogo”. Obydwie strony 
startują z pozycji siły i każda widzi 
tylko czubek własnego nosa. Konflikt 
widziany jest w kategoriach „wygrana 
albo porażka”. „Albo my ich, albo oni 
nas”. Takie sposoby myślenia tkwią 
korzeniami w czasach Ludwików. 
Wersal wiedział lepiej -  bo tam świe
ciło słońce. Król był środkiem świata 
i on wiedział najlepiej czego potrze
bują jego poddani. Ten feudalny spo
sób myślenia okraszony socjalistycz-
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nym duchem przetrwał Rewolucję i 
do dzisiaj jest obowiązującym sposo
bem patrzenia na stosunki w miejscu 
pracy. Dyrekcji też do głowy nie 
przyjdzie myśl o konsultacjach z pra
cownikami. Bez względu na to, czy 
pomysł jest dobry czy zły, to jest re
alizowany, bo jest to pomysł dyrek
cji. Spadkiem po Rewolucji jest prze
konanie mas, że nie dostaną niczego 
same, jeśli sobie tego nie wywalczą. 
Ale aby tak się stało, potrzebny jest 
punkt wyjścia - a tym jest strajk. Przez 
pierwsze dni akcji „góra” nie widzi 
tego, co przygotowuje „dół”. Ile dni 
upłynęło zanim ekipa byłego premie
ra Juppe zasiadła do stołu rozmów ze 
strajkującymi, którzy sparaliżowali 
ruch w Paryżu na trzy tygodnie. A 
przecież w ogóle by do tych rozmów 
nie doszło, gdyby „dół” nie sięgnął 
po jedyny dostępny środek - strajk. 
Tego typu walka jest zaprzeczeniem 
konstruktywnej formy negocjacji. W 
takim przypadku strony podkreślają 
wyższość swoich celów: jeśli ma to 
pomóc w zwycięstwie rozpowszech
nia się nieprawdziwe informacje, wła
sne rozwiązania traktowane są jako je
dyne słuszne - a, co więcej, do zwy
cięstwa dąży się po trupach, nie li
cząc się z tym, że w wyniku konflik
tu cierpieć mogą inni, niewinni lu
dzie. Społeczeństwo staje się ofiarą 
szantażu. Za zakładnika bierze się ob
cokrajowca przejeżdżającego przez 
Francję. Nie ma on nic wspólnego z 
konfliktem kierowca-pracodawca, czy 
rolnik-pani minister ochrony środo
wiska, ale kupić benzyny na stacji nie 
może. Dzieje się tak dlatego, że nie 
jest prowadzony konstruktywny dia
log między tymi, którzy zarządzają a 
zarządzanymi. Nikt nie stara się zro
zumieć przeciwnika. Dwór żyje swo
im życiem, a ulica swoim i tylko wte
dy, gdy na ulicy dzieje się już bardzo 
źle i zaczynają się na niej pojawiać 
barykady, a dwór nie może przejechać 
- wtedy zaczynają się rozmowy. Kon
flikt nie jest postrzegany jako wspól
ny problem. A przecież tylko wtedy, 
gdy ma się na oku rozwiązanie spra
wy, a nie udowodnienie, kto jest wi
nien i osiągnięcie za wszelką cenę swo
jego celu, można prowadzić normal
ny dialog. Dziwi tylko, że ta anachro
niczna metoda dotarła do takich 
państw jak Norwegia czy Szwecja, 
gdzie negocjacje prowadzone są za
zwyczaj z zupełnie innych pozycji.

M a r e k  B r z e z iń s k i

□  Wizytę we Francji złożył prezydent Ukra
iny L. Kuczma. Rozmawiano o zamknięciu 
Czarnobyla. W czasie konferencji prasowej 
Kuczma stwierdził, że Kijów popiera Pol
skę w dążeniu do wejścia do UE.
□  Szef francuskiej dyplomacji H. Vedrine 
indagowany w ONZ przez polskiego MSZ 
Wł. Bartoszewskiego odrzucił możliwość 
ustalenia konkretnej daty rozszerzenia UE.
□  Węgry uważają, że weszłyby szybciej do 
UE bez balastu jaki stanowi Polska. Pre
mier Orban stwierdził, że połączenie się z 
dwoma mniejszymi krajami (Słowenia i 
Czechy) mogłoby proces integracji przyspie
szyć.
□  Komisarz Unii Europejskiej Verheugen, 
który odpowiada za procesy rozszerzania od
rzucił oskarżenia, że jego urzędnicy nie dają 
sobie rady z przygotowywaniem dokumen
tów, co opóźnia integrację.
□  Parlament Litwy uznał za akt prawny tzw. 
Deklarację o przywróceniu Niepodległości 
z 1941 r. Wydano ją po wyparciu z Litwy 
Sowietów przez Niemcy. Prezydent V. 
Adamkus skrytykował decyzję Sejmu, uwa
żając, że w ten sposób Wilno bierze odpo
wiedzialność za zagładę 200 tys. litewskich 
Żydów, którzy zginęli po wkroczeniu tam 
Niemców.
□  Atak partyzantów czeczeńskich na rosyj
ską kolumnę wojskową spowodował śmierć 
27 żołnierzy rosyjskich. Czeczeńcy znisz
czyli dwa pojazdy wojskowe.
□  Policja francuska oraz hiszpańska doko
nały aresztowań członków separatystycznej 
organizacji Basków - ETA. Uważa się, że 
w aresztach znajduje się już całe kierow
nictwo tej organizacji.
□  Kard. R. Etchegaray złożył wizytę w Pe
kinie na zaproszenie Akademii Nauk Spo
łecznych i chińskiego tzw. Kościoła patrio
tycznego. W związku z tym pojawiły się 
pogłoski o nawiązaniu stosunków dyploma
tycznych ChRL ze Stolicą Apostolską.
□  Przedstawiciele dwóch Korei uzgodnili, 
że wiosną przyszłego roku z rewizytą do 
Korei Południowej przyjedzie komunistycz
ny przywódca Północy Kim Dzong II.
□  Wojskowi rządzący Birmą uchylili areszt 
domowy laureatki nagrody Nobla San Suu 
Kyi. Na początku września żołnierze siłą od
wieźli przywódczynię opozycji do jej domu. 
Pani Kyi próbowała wyjechać ze stolicy i 
zablokowana za miastem spędziła 9 dni w 
swoim aucie.
□  Ostatnie sondaże na temat referendum w 
sprawie przystąpienia do strefy „euro” w 
Danii mówią o przewadze przeciwników 
wspólnej waluty europejskiej.
□  Pomimo zniesienia bojkotu Austrii przez 
UE, negatywnie o Wiedniu wyppwiedział 
się prezydent Francji Chirac, zaś USA za
powiedziały kontynuację „selektywnych

kontaktów dyplomatycznych”.
□  Z Austrii zameldowano, że sankcje UE 
nie wpłynęły na obniżkę dochodów Wied
nia z turystyki. Politycy Unii wzywali do 
turystycznego bojkotu Austrii.
□  Z badań opinii publicznej na Ukrainie 
wynika, że obywatele tego kraju uważają, 
iż najsilniejszego poparcia w integracji z 
UE mogą oczekiwać od Polski - 77% ba
danych. Warto jednak dodać, że „zachod
ni” kierunek rozwoju Ukrainy popiera tyl
ko 29% ankietowanych, podczas gdy prio
rytetowe stosunki z Rosją i WNP mają 57% 
zwolenników.
□  Powódź w dorzeczu Mekongu spowo
dowała zniszczenie kilkudziesięciu tysię
cy domów w Wietnamie, Laosie, Kambo
dży i Tajlandii.
□  Prokuratura moskiewska ustaliła, że nie 
było zamachu na Wł. Putina. W kolumnę 
samochodową prezydenta Rosji wjechała 
łada samara.
□  Rosja i USA utworzyły wspólną grupę 
do walki z przestępczością. Rosyjska ma
fia od wielu lat jest widoczna także na kon
tynencie amerykańskim.
□  Rosja i Wietnam uzgodniły wysokość 
długu Hanoi. Suma 1,7 miliarda dolarów 
za wcześniejszą „bratnią pomoc” została 
rozłożona na 23 lata spłat.
□  Amerykański Ford wycofał się z nego
cjacji w sprawie przejęcia koreańskiego 
koncernu Daewoo. Nowym partnerem ma 
teraz zostać General Motors we współpra
cy z Hyundaiem.
□  W Holandii przegłosowano projekt usta
wy przyznającej parom homoseksualnym 
takie same prawa jak małżeństwom.
□  UE potwierdziła możliwość pomocy 
Ukrainie w pokryciu kosztów zamknięcia 
elektrowni atomowej w Czarnobylu, któ
re ma nastąpić 15 grudnia. Warunek: Ki
jów musi przestawić swoją energetykę na 
inne źródła.
□  Albania została przyjęta do Światowej 
Organizacji Handlu, stając się 138 pań
stwem członkowskim tej organizacji.
□  Protesty dotyczące podwyżek cen pali
wa spowodowały przetoczenie się prote
stów przez część państw UĘ. Do akcji pro
testacyjnych doszło także w Polsce i Cze
chach, gdzie zablokowano przejścia gra
niczne ze Słowacją.
□  Zapasy walut i złota wzrosły ostatnio w 
Rosji o 90,5%. Główna przyczyna pomno
żenia zapsów to wysokie ceny ropy, którą 
Rosja eksportuje bez żadnych ograniczeń.
□  Niejasna sytuacja ma miejsce w Związ
ku Polaków na Białorusi. Po ustąpieniu ze 
stanowiska prezesa T. Gawina, zastępują
cy go J. Porzecki może również złożyć re
zygnację. Powodem jest ujawnienie, że 
p.o. prezesa Porzecki ma w paszporcie pie
czątkę zakazującą mu wjazdu do Polski. 
Nasza Straż Graniczna twierdzi, że wykaz 
osób nie pożądanych w kraju jest tajny.
□  Pszczelarze z Macedonii żądają odszko
dowań za naloty samolotów NATO na Ser
bię. Ich zdaniem pszczoły przeżyły stres, 
przez co stały się nerwowe i agresywne. 
Straty pszczelarzy wynoszą 70% normal
nej produkcji miodu.

1 października 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-intemet.fr/vkat 7

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


GŁOS KATOLICKI N r 34

Ciąg dalszy ze str. 3

KANDYDACI...

Porażka Krzaklewskiego (np. zajęcie trze
ciego miejsca) grozi rozpadem AWS, no
wymi podziałami centroprawicy i być 
może całkowitym przegraniem także na
stępnych wyborów.
Wśród kandydatów jest wiele postaci sym
patycznych, głoszących często bliższe mi 
osobiście poglądy niż roztopiony różny
mi kompromisami Krzaklewski. Przy 
wyborze jednak musimy się kierować tak
że racjami politycznymi. Mam nadzieję, 
że Czytelnicy „GK” mądrze przemyślą 
swoją decyzję podczas głosowania. 
Niezależnie od osobistych racji, przedsta
wiamy poniżej krótko sylwetki wszystkich 
kandydatów w kolejności alfabetycznej.

DARIUSZ GRABOWSKI. Ma lat 50. 
Dwójka dzieci. Doktor ekonomii (1978 
r.), absolwent UW. W 1980 r. wstąpił do 
„Solidarności”. W 1997 r. wszedł do Sej
mu jako kandydat ROP. Poróżnił się z J. 
Olszewskim i rok później był już w sej
mowym kole Polskiej Racji Stanu. Popie
ra go w wyborach KPN-Ojczyzna. Od
wołuje się do retoryki prawicowej. W eko
nomii bliski poglądom państwowego in
terwencjonizmu. Dotychczasowy przebieg 
kariery politycznej świadczy o nie najlep
szej współpracy z politycznym otocze
niem.

PIOTR IKONOWICZ. Lat 44. Zaczy
nał od Solidarności i działalności podziem
nej, z której przesiadł się do „czerwonego 
tramwaju”. Razem z J. J. Lipskim w 1987 
r. założył PPS. Ciekawostką jest, że sam 
pochodzi z rodziny, którą wg jego poglą
dów należałoby określić jako „neodrob- 
nomieszczaństwo” bądź - obecnie - „ka
pitalistów”. Sam Ikonowicz nigdy robot
nikiem nie był, a początkowa „zabawa” i 
poza na lewicowca przekształciła się w 
ideologię. Ikonowicz skorzystał z oferty 
SLD i w ramach koalicji postkomunistów 
wszedł do Sejmu. Obecnie, kiedy Sojusz 
stał się partią czysto polityczną i dla ko
alicjanta z PPS zabrakło w nim miejsca, 
Ikonowicz potraktował wybory prezy
denckie jako trampolinę do uzyskania rze
czywistego poparcia dla swojej partii i 
możliwości samodzielnego wejścia do 
parlamentu, bądź też odpowiednio drogie
go „sprzedania się” powtórnie SLD. Iko
nowicz używa antykościelnej retoryki, 
przypominającej poglądy czerwonych z lat 
1950.

JAROSŁAW KALINOWSKI. 38 lat. Po
chodzi z okolic Wyszkowa. 4 dzieci. Ab
solwent Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Zaczynał jako działacz mło
dzieżowy w ZMW (ówczesna przybudów
ka współrządzącego z komunistami ZSL). 
Potem wszedł do PSL, któremu prezesu
je od 1997 r. (na miejsce Pawlaka). Noto
wania PSL ostatnio trochę wzrosły i Ka
linowski jest tu papierkiem lakmusowym.

Dobry wynik to umocnienie jego przy
wództwa w chłopskiej partii. Ciekawie 
zapowiada się też jego konfrontacja z Lep
perem o ten sam chłopski elektorat. Bio
rąc pod uwagę jego liczebność, trzeba 
stwierdzić, że na wsi jest miejsce tylko na 
jedną partię, jeżeli zamierza się ona liczyć 
w konfiguracjach wielkiej polityki.

JANUSZ KORWIN- 
solwent wydziałów 
matematyki, filozo
fii, socjologii, psy
chologii i prawa. Oj
ciec 6 dzieci (autor 
książki „Vademecum 
ojca”). Krajowy 
mistrz brydża. Dwu
krotnie aresztowany 
(w 1963 i 1968 r., 
kiedy to wyrzucono 
go z Uniwersytetu Warszawskiego). Inter
nowany w stanie wojennym. Od wielu lat 
prezentuje konsekwentnie poglądy liberal
ne w gospodarce i konserwatywne spo
łecznie. Oczywiste prawdy, przekazywa
ne w przewrotny często sposób, odbiera
ne są niekiedy jako „błazenada”. Powiedz
my sobie, że podobnie było, kiedy na po
czątku lat 1980. JKM mówił o wprowa
dzaniu kapitalizmu. Wszyscy kwitowali to 
uśmiechem niemożności. A jednak... Jest 
prezesem Unii Polityki Realnej, która po
piera jego kandydaturę. UPR prezentuje 
poglądy eurosceptyczne, opowiada się za 
zawodową służbą wojskową, zmniejsze
niem podatków, ograniczeniem roli pań
stwa, przywróceniem kary śmierci.

LEWSKI. Kandydat 
AWS. Lat 50 (ode
brał niedawno życze
nia urodzinowe od 
Ojca Świętego). Zo
na Maryla i dwójka 
dzieci. Pochodzi z 
Kolbuszowej, gdzie 
jego ojciec był dy
rektorem powiato
wego szpitala. Ukoń
czył studia na Poli

technice Śląskiej w Gliwicach, gdzie pod
jął pracę naukową, zwieńczoną doktora
tem na temat komputeryzacji procesów 
przemysłowych. Jeden z założycieli „So
lidarności” w Polskiej Akademii Nauk. Od 
stanu wojennego działa w tajnej komisji 
zakładowej i strukturach regionalnych. 
Aresztowany w 1984 r. w Zabrzu, musi 
opuścić PAN. Od 1989 r. członek KKW 
„Solidarność” i Komitetu Obywatelskie
go przy Lechu Wałęsie. Zostaje wybrany 
przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na 
III Zjeździe związku; powtórnie zaakcep
towany na to stanowisko w 1995 r. W 1996 
r. jednoczy prawicę w ramach AWS i dzię
ki niemu dochodzi do zwycięstwa tej for
macji w wyborach rok później. Jego hasło 
wyborcze to „Rodzina - Bezpieczeństwo - 
Solidarność”. Krzaklewski nie ma najlep
szej prasy i notowań - głównie ze wzglę
du na negatywne przedstawianie jego wi

zerunku w opanowanych przez postkomu
nistów mass mediach (słynne filmowanie 
i fotografowanie przewodniczącego z 
dołu, co powoduje, że na zdjęciach za
dziera wysoko głowę). Krzaklewski w tych 
wyborach walczy nie tylko o wejście przy
najmniej do II rundy i swoją pozycję, ale 
także o utrzymanie jedności formacji 
AWS, która powoli zaczyna trzeszczeć. 
Ostro atakowany także przez Wałęsę ma 
niewiele czasu na zmianę swojego wize
runku.

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI. Lat 
46. Pochodzi z Białogardu. Ma 1 córkę. 
Studiował na Uniwersytecie Gdańskim na 
wydziale ekonomiki transportu, ale stu
diów nie ukończył, ponieważ pochłonęła 
go działalność w komunistycznych związ
kach młodzieży. Szefował SZSP na uczel
ni, później w województwie, a wreszcie 
w centrali. W stanie wojennym zostaje wy
znaczony do kierowania młodzieżową pra
są - „ITD”, a później „Sztandarem Mło
dych”. Jest ministrem w gabinetach Mes
snera i Rakowskiego. Od 1977 r. członek 
PZPR. Przechodzi do SdRP i SLD. Prze
wodniczy klubowi parlamentarnemu 
SLD. W 1995 r. „wybiera przyszłość” i 
korzystając z nieudolnej prezydentury Wa
łęsy oraz znakomicie przygotowanej wła
snej kampanii wyborczej - wygrywa wy
bory. Jego dość mdła prezydentura, słyn
ne krasomówstwo podobają się jednak na 
tyle, że prowadzi wyraźnie w sondażach i 
uznaje, że w 2000 r. nie musi się nawet 
odchudzać, by wygrać. Pozostawiając kil
ka wpadek prezydenckich na boku (pijań
stwa na Białorusi, w Nowym Jorku, na 
uroczystościach katyńskich, afera rekla
mowa mebli Forte itd.) trzeba uznać, że 
jego prezydentura przebiegła dość gład
ko. Kwaśniewski wetował istotne ustawy 
(ostatnio uwłaszczenie), ale potrafił wyjść 
z mało zabrudzonym wizerunkiem z naj
większych nawet opresji. Zdobywa punkty 
za elokwencję, urodę żony, polityczny 
spryt. Obecne hasło wyborcze to ”Dom 
wszystkich - Polska” (nijakie jak cała pre
zydentura). Warto dodać, że jest to chyba 
echo obietnic mieszkań dla młodych z 
1995 r. Obietnica nie została nigdy zre
alizowana, ale młodzi mogą się pocieszać, 
że mieszkają w Polsce, która jest „domem 
wszystkich”. Pozostawiając na boku ko
munistyczną przeszłość kandydata, trze
ba powiedzieć, że w wypadku czekających 
Polskę wstrząsów społecznych (na które 
wskazują batalie związane z członkostwem 
w UE) Kwaśniewski może nie sprostać 
wyzwaniom. Walka o interes Polski w 
ciężkim czasie nie pozwoli się już prezy
dentowi ślizgać po powierzchni uznania 
społecznego i poklepywania po plecach 
polityków.

ANDRZEJ LEPPER. Lat 46. Absolwent 
technikum, szeregowy członek PZPR, któ
ry obudził się do szerszej działalności po
litycznej w 1992 r. zakładając „Samoobro
nę”. Najbardziej znany z blokad dróg i 
unikania za to odpowiedzialności sądowej.

MIKKE.581at.Ab-
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Trybun i populista. Postać na tyle barw
na, że przydałaby splendoru, np. w Sej
mie. W wyborach walczy z PSL i Kali
nowskim o elektorat wiejski, który sporo 
stracił na ustrojowej transformacji.

JAN ŁOPUSZAŃSKI. 45 lat. Ojciec był 
żołnierzem  AK i 
WiN. Ma 5 dzieci. 
Absolwent wydziału 
prawa UW. Mieszka 
w Radomiu, gdzie od 
1980 r. związany był 
z tamtejszą „Solidar
nością” . Działał w 
ZChN (poseł na 
Sejm), w ostatnich 
wyborach parlamen

tarnych znalazł się na listach AWS. Wy
rzucony z Akcji za łamanie dyscypliny 
głosowań, jest obecnie w Kole Porozu
mienie Polskie. Odwołuje się do wartości 
katolickich. Prezentuje politykę otwarcie 
antyeuropejską, uważając UE za siedlisko 
permisy wizmu moralnego. W czasie kam
panii wyborczej stara się również o głosy 
Polonii, głównie amerykańskiej. Może li
czyć na poparcie niektórych środowisk 
katolickich, częściowo np. Radia Maryja.

ANDRZEJ OLECHOW SKI. 52 lata. 
Doktor ekonomii. Pracował w Banku 
Światowym i w UNCTAD w Szwajcarii. 
Minister spraw zagranicznych 1993-95 i 
finansów (1992). Obecnie jest w radach 
nadzorczych Banku Handlowego i Cen
tral Europę Trust. Dwójka synów. W 
„okrągłym stole” uczestniczył jako przed

stawiciel komunistów. Jako jedyny kan
dydat okazał się byłym agentem służb spe
cjalnych PRL. Zalety - to wysoki wzrost 
i elokwencja. Minusem jest agenturalna 
przeszłość. Liberał gospodarczy, ale i spo
łeczny. Nie atakowany przez AWS, który 
uważa, że Olechowski odbiera głosy Kwa
śniewskiemu, i wspierany przez elektorat 
Unii Wolności (choć na razie nie przez 
samą partię), ma obecnie notowania lep
sze od Krzaklewskiego.

JAN OLSZEWSKI. Lat 70. Mecenas zna
ny z obrony więź
niów politycznych w 
latach PRL. Doradca 
„Solidarności”, pre
mier niepodległej 
R zeczypospo lite j 
(1992). Zacna ze 
wszech miar postać, 
którą jednak w obec
nej kampanii wspie
ra jedynie osłabiony 
mocno Ruch Odbudowy Polski.

BOGDAN PAWŁOWSKI. Biznesmen - 
i tyle wystarczy...

LECH WAŁĘSA. „Jaki jest Lech każdy 
widzi”. 57-letni elektryk z Gdańska, czło- 
wiek-historia, działacz Wolnych Związ
ków Zawodowych, pierwszy przewodni
czący „Solidarności” i pierwszy prezydent 
w nowej Rzeczypospolitej, wybrany w 
głosowaniu powszechnym. Szkoda, że 
jego legenda jest ostatnio rozmieniana na 
drobne. W kampanii wyborczej atakuje

Krzaklewskiego, plą
cze się w rozmaitych 
pomysłach, stwier
dzając na przykład, 
że tylko on wie jak 
pokonać SLD w wy
borach. Warto tym
czasem przypom 
nieć, że to prezydent 
Wałęsa „wspierał le
wą nogę”. W czasie 
poprzedniej prezydentury nie dotrzymał 
obietnic, otoczył się nie najlepszymi do
radcami, prowadził nieudolnie kampanię 
i w 1995 r. przegrał z Kwaśniewskim. Nie 
wierzy jednak Heraklitowi i po raz drugi 
usiłuje wejść do tej samej rzeki... Szkoda 
legendy, szkoda Lecha Wałęsy, który w 
sondażach znajduje się w okolicach staty
stycznego błędu.

TADEUSZ W ILECKI. Lat 55. Pocho
dzi z Lubelszczyzny, dwoje dzieci. Zawód 
- generał (od 1992 r. generał broni). Opu
ścił wojsko w 1998 r. Absolwent sowiec
kiej Akademii Sztabu Generalnego - „wo- 
roszyłówki”. Szybko awansowany w la
tach 90. przez L. Wałęsę. Uzyskał popar
cie marginalnych środowisk narodowych. 
Prezentuje się jako mocny człowiek na 
trudne czasy, podkreślając, że sprawdził 
się w wojsku jako organizator i zapewne 
potrafiłby też zaprowadzić porządek w 
życiu cywilnym.
To tyle mojego stronniczego przeglądu 
kandydatów. Wybór należy także do Pań
stwa.

B o g d a n  U s o w ic z

„CO  ZABRAŁ Cl PREZY D EN T?"
Pod takim frapującym tytułem krajowy „Nasz Dziennik” nawołuje swoich czytel
ników do udziału 4 października w Warszawie w marszu „Po uwłaszczenie” pod 
Pałac Prezydencki i gmach Sejmu. Manifestacja związana jest z wetem prezydenc
kim do ustawy uwłaszczeniowej, która zakładała przekazanie na własność dotych
czasowym użytkownikom części majątku narodowego, m.in. mieszkań lokator
skich czy dzierżawionej ziemi. Na pewno warto zapoznać się jeszcze przed wybora
mi prezydenckimi, także na emigracji, z pełną treścią apelu „Naszego Dziennika”, 
gdyż rzuca on światło na politykę prowadzoną przez Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Apel podpisali: NSZZ „Solidarność”, Klub „Myśl dla Polski”, Stowarzyszenie 
Uwłaszczeniowe i Komitety Obrony Mieszkańców. (Red.)_____________________

M IESZKANIA!
* Mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które 
wydaje Ci się, że jest Twoje - mogło być na
prawdę Twoje - nie będzie. Wbrew rozpo
wszechnianej przez przeciwników uwłaszcze
nia opinii, że wykupiłeś wcześniej to miesz
kanie i jest Twoje, nie jest to pełną prawdą, 
bo mieszkanie nie wisi w powietrzu, musi stać 
na gruncie - a ten nie jest Twój! Szybko się o 
tym przekonasz, gdy przyjdzie właściciel grun
tu!
* Mieszkanie zakładowe, w którym mieszkasz 
mogło być Twoje - nie będzie.
* Mieszkanie spółdzielcze lokatorskie mogło 
być Twoje - nie będzie.
* Mieszkanie komunalne, w którym miesz
kasz mogło być Twoje - nie będzie.
* Jeśli jesteś żołnierzem, policjantem lub 
członkiem jego rodziny mieszkanie, w któ
rym mieszkasz mogło być twoje - nie będzie.

* Jeśli jesteś pracownikiem PGR-u i 
odarto Cię ze wszystkiego, mieszka
nie w którym mieszkasz i działka wa
rzywna, mogły być Twoje - nie będą.

REM ONTY M IESZKAŃ'
Nie jest prawdą, że nie będziesz miał 
pieniędzy na remont domu, w któ
rym mieszkasz. Ustawa zakładała:
* Nie musiałbyś przejmować miesz
kania i pozostałby stan dotychczasowy.
* Po otrzymaniu aktu własności mógł
byś je sprzedać i kupić inne, może lep
sze.
* Pieniądze, które Ci zabierają na re
monty idą niejednokrotnie na inne cele.
* Przeciwnicy uwłaszczenia niejedno
krotnie nie remontowali tych miesz
kań, czy sądzisz, że teraz Ci wyremon
tują?

ZIEM IA/
* Ziemia, którą uprawiasz w dzierżawie 
wieczystej, mogła być Twoja - nie będzie, 
a po ewentualnym wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, zgodnie z jej prawem na 
pewno wróci do tzw. poprzednich właści
cieli i co będzie z tzw. Ziemiami Odzy
skanymi?
* Dom, który sam zbudowałeś na działce 
dzierżawionej wieczyście, jesteś przeko
nany, że jest Twój. Nie jest to pełna praw
da, bo on nie wisi w powietrzu. Po ewen
tualnym wejściu do Unii Europejskiej, 
może się okazać, że właścicielem gruntu 
jest inna osoba.
* 3,6 miliona hektarów ziemi mogło stać 
się bezpłatnie własnością polskich rolni
ków - nie stanie się.

PO LSK IE z a k ł a d y ;
* Polskie zakłady o wartości księgowej 
przekraczającej 20 miliardów zł poprzez 
bon uwłaszczeniowy mogły być w rękach 
Polaków - nie będą!

Majątek polski wypracowany przez poko
lenia Polaków nie jest dla Ciebie, tylko 
dla tych nielicznych, którzy do tej pory 
już przejęli znaczną część majątku i tak 
bardzo chcą w imię ich sprawiedliwości 
zagarnąć resztę.

TA „ND ” Z 15 WRZEŚNIA

1 października 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 9
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

/ERZY GIEDROYC WEST PLUS
Jerzy Giedroyc nous a ąuittes le 15 septem- 
bre demier a l’age de 94 ans. Fondateur de 
1’Institut litteraire et de la revue Kultura dont 
il a ete 1’editeur et le redacteur en chef jus- 
qu’a son demier souffle, il etait une figurę 
emblematiąue de 1’emigration polonaise. II a 
su s’attacher la collaboration de joumalistes 
et ecrivains polonais emigres celebres tels que 
Józef Czapski, Czesław Miłosz, Witold Gom
browicz ou Gustaw Herling-Grudziński et a 
reussi ainsi a porter la culture polonaise 
d’apres-guerre a un niveau eleve. Au fil du 
temps, il est devenu une autorite morale que 
toutes les personnalites polonaises de passa- 
ge a Paris se devaient d’aller saluer a Mai- 
sons-Laffitte. II a aussi beaucoup milite pour 
une normalisation des relations de la Polo- 
gne avec ses voisins de l’Est, sur la base d’un 
respect mutuel. Selon sa volonte, avec sa dis- 
parition, la revue Kultura—qui circulait clan- 
destinement en Pologne pendant la periode 
communiste -  s’arrete. Gest une page de 1’his-

toire de la Pologne et de 1’emigration polo
naise qui vient de se fermer defmitivement.

EN BREF
□  Les 18 et 19 septembre, le Premier ministre 
polonais, Jerzy Buzek, a effectue une visite a 
Paris au cours de laquelle il a rencontre son 
homologue franęais, Lionel Jospin, ainsi que 
le president de la Republique Jacques Chirac 
et des representants du patronat franęais. Au 
menu des conversations : 1’entree de la Polo
gne dans 1’Union europeenne et 1’incitation 
des investisseurs franęais a venir plus nom- 
breux dans le pays.
□  Demier sondage CBOS pour les presiden- 
tielles : 60% pour Aleksander Kwaśniewski, 
12% pour Andrzej Olechowski, 7% pour 
Marian Krzaklewski, 5% pour Jarosław Kali
nowski, 2% pour Andrzej Lepper et Janusz 
Korwin-Mikke, 1% pour Lech Wałęsa, Jan 
Olszewski et Jan Łopuszański. Les autres can- 
didats ont moins de 1%.
□  Les manceuvres post electorales commen- 
cent a pointer chez les conservateurs de 
l’AWS reunis au sein du SKL. Ils n’excluent 
pas une reconstruction de la majorite avec 
l’UW et la creation d’une formation de cen- 
tre droite avec elle et les comites de soutien 
d’Andrzej Olechowski. D’apres certains, tout 
cela ne serait que des bruits de couloir.
□  Une bonne nouvelle pour Jerzy Buzek et 
son equipe gouvemementale : le demier son
dage CBOS montre une nette amelioration 
de sa popularite avec 31% d’opinions favo- 
rables (+9 points) pour lui et 25% pour le 
gouvemement (+5 points). Le Premier minis
tre connait aussi une baisse des opinions de- 
favorables qui se situent a 50% (-8 points). 
Est-ce seulement un epiphenomene ou le 
debut d’une remontee durable ?
□  Sondage CBOS pour les legislatives : 40% 
pour le SLD (+2 points), 19% pour l’AWS 
(+3 points), 8% pour l’UW (+2 points) et 7%

pour le PSL (-2 points). Les autres formations 
sont dotees de moins de 5% et ne pourraient 
pas obtenir de sieges a la Diete.
□  Le PIB a connu ime croissance de 5,5% au 
cours du premier semestre 2000 mais, compte 
tenu de la reprise de 1 ’ inflation (11,6% a la fin 
du mois de juillet), le gouvemement prevoit 
une croissance limitee a 5,2% pour toute l’an- 
nee avec une hausse des prix de 10%. Ces 
previsions sont aussi guidees par la faiblesse 
de l’euro qui fait baisser le złoty face au dol- 
lar. Pour 2001, la croissance serait de 5,3% et 
1’inflation de 7,2%.
n  Le passage a la semaine de 40 heures sans 
reduction de salaires fait 1’objet de debats au 
sein des groupes parlementaires. Actuelle- 
ment, la duree legale du travail est de 42 heu
res. Pour les arguments pour et contrę, je vous 
renvoie au debat sur les 35 heures en France...
□  La Commission de poursuite des crimes 
contrę la nation polonaise, qui fait partie de 
1’Institut de la memoire nationale (IPN), va 
ouvrir une enquete sur la detention du Cardi
nal Wyszyński entre septembre 1953 et octo- 
bre 1956. En outre, 1’IPN a annonce l’ouver- 
ture d’enquetes sur les massacres perpetres 
par les nazis pendant l’insurrection de Varso- 
vie, sur 1’assassinat de Polonais par les natio- 
nalistes ukrainiens, sur 1’holocauste, sur les 
deportations vers l’URSS et sur juin 1956 a 
Poznań. L’IPN a ete cree pour enqueter sur 
les crimes hitleriens et communistes dans le 
but d’en etablir les circonstances et les listes 
des victimes et de condamner leurs auteurs.
□  Deux colloques consacres a 1’insurrection 
de Varsovie sont organises sous le patronage 
de 1’ambassade de Pologne en France, le pre
mier a la Sorbonne le 9 octobre prochain et le 
second a 1’UNESCO le 10 octobre. Figurent

au programme notamment des interventions 
d’Helene Carrere d’Encausse et du ministre 
polonais des Affaires etrangeres, Władysław 
Bartoszewski.
□  Jusqu’a la fin du premier semestre 2001, 
1’ambassade de Pologne en France va orga- 
niser diverses manifestations a Paris et en pro- 
vince dans le but de promouvoir l’entree de 
la Pologne dans 1’Union europeenne.
□  La ville d’Orleans organise, du 23 septem
bre au 28 octobre 2000, une exposition inti- 
tulee « Tadeusz Kantor et apres...» Cette ma- 
nifestation est organisee avec la participa- 
tion de la ville de Cracovie, en collaboration 
avec la Cricotheque et la Fondation Tadeusz 
Kantor, la Galerie 86 de Łódź et la Galerie de 
France. Elle est inscrite au programme officiel 
de la celebration de l’an 2000 par la France.
□  A 1’instar de leurs confreres franęais, bri- 
tanniques, belges, hollandais ou allemands, 
les transporteurs routiers polonais ont orga
nise une operation escargot pour protester 
contrę la cherte des carburants.

RUE S A IN T -G U IL L A U M E

/ esteśmy dzisiaj w dzielnicy Saint-Ger- 
main-des-Pres. Znajdująca się tam uli

ca Saint-Guillaume była kiedyś częścią 
szlaku prowadzącego do przytułku dla trę
dowatych oraz do kaplicy św. Piotra, któ
re znajdowały się w pobliżu ulicy Saints- 
Peres. Swą nazwę otrzymała w 1650 r. 
Znamy co najmniej pięciu Wilhelmów, 
którzy zostali świętymi. Prawdopodobnie 
ulica nosi imię opata Saint-Benigne w 
Dijon. Urodził się on w roku 964 w Ne- 
vare, a zmarł w roku 1031 w Fecamp. 
Prawdą ponoć jest, że zakładał szkoły za
równo we Francji, jak i we Włoszech. 
Obecnie ładniejszą część ulicy zajmują 
dwa budynki, na które warto zwrócić 
szczególną uwagę. Pod nr. 27 znajduje się 
dom, w którym zamieszkiwał od 1663 r. 
książę de Mortemart (Gabriel de Roche- 
chouart, ojciec przyszłej Madame de Mon- 
tespan). W 1880 r. budynek ten przeszedł 
na własność Ecole des Sciences Politiqu- 
es, zaś obecnie mieści się w nim Instytut 
des Sciences Politiques.
Przechodząc dalej możemy zatrzymać się

10 strona in ternetow a PM K : www.mission-catholique-polonaise.net 1 października 2000
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przy Hotel du President Talon. W latach 
1728-1775 należał on do rodu Crequi. Dzię
ki ozdobom, które można zobaczyć na we
wnętrznym dziedzińcu oraz wspaniałej bi
bliotece, budynek został zaliczony do zabyt
ków historycznych.

RUE  ST-ANORE-OES-ARTS

Należała ona do najważniejszych ulic 
starego Paryża, znajdujących się na le
wym brzegu Sekwany, obok ulic: Saint-Ja- 

cques i de la Harpe czy Wzgórza św. Geno
wefy. Była otoczona żywopłotem, dookoła 
rosły kwiaty i rozciągały się winnice Laas. 
To dlatego początkowo ulica nosiła nazwę 
Saint-Andre-des-Laas. Za czasów króla Fili

pa Augusta zostały one podzielone na dwie 
części, co podzieliło też ludność na mieszka
jącą w Paryżu i poza jego granicami. Więk
szość mieszkańców nie mogła uczęsżczać do 
pobliskiego opactwa Saint-Germain-des-Pres, 
wobec czego, jak to w wielu wypadkach by
wało, około 1215 r. rozpoczęto budowę ko
ścioła Saint-Andre-des-Arts. Między rokiem 
1800 a 1808 kościół zburzono. Do dzisiaj 
pozostały - ulica oraz plac o tych samych na
zwach. Dziwne jest samo pochodzenie słowa 
„Arts”. Jest to deformacja słowa „Ares” i tak 
początkowo brzmiała nazwa kościoła (Saint- 
Andre-des-Ares). Pierwszymi wiernymi byli 
ludzie produkujący łuki, czyli „ares”. Czyn
ność ta w późniejszym okresie otrzymała na
zwę „arta” czyli niejako sztuka produkowa
nia, wyrabiania łuków. Kiedy znajdziemy się 
po lewej stronie ulicy, zauważymy pod nr. 
52 piękny dom z XVIII wieku, który został 
wybudowany dla barona de la Bussiere. Za
mieszkiwał w nim historiograf króla Ludwi
ka XVI. Na dziedzińcu, który można oglą
dać w ciągu tygodnia, ujrzymy przepiękne 
maszkarony oraz wspaniałą głowę Bachusa. 
Tuż obok, pod nr. 47-49 znajduje się sławny 
Hotel de Navarre, w którym mieszkał Lu
dwik XII aż do objęcia tronu w 1484 r. oraz 
Joanna de Navarre, żona Filipa Pięknego. 
Przechodząc dalej, na pierwszym piętrze bu
dynku pod nr. 27, zauważmy wspaniały bal
kon oraz głowę rozbawionej kobiety, przy
ozdobionej w kolczyki w kształcie gruszek. 
Jest to końcowa część ulicy, na której znaj
duje się sporo sklepów oraz małe kino, w 
którym można obejrzeć stare, dobre filmy.

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

W brew pozorom 
spór jaki toczy się 

od lat wokół Cmentarza 
Orląt we Lwowie nie dotyczy wyłącz
nie poległych tam w 1918-1919 roku 
młodych, często bardzo młodych Po
laków, lecz sytuacji psychologicznej 
jaka wytworzyła się na przestrzeni dzie
jów między narodem polskim a ukra
ińskim. Nekropolia ta, nawiasem mó
wiąc, jest jedynie kwaterą Orląt na 
Cmentarzu Łyczakowskim. Cała trud
ność w przyswojeniu sobie prawdy o 
wzajemnej awersji i racjonalnym jej 
wytłumaczeniu polega na tym, że oba 
narody mocno poranione i okaleczone 
przez historię, mentalnie są do siebie 
zbliżone - i to wcale nie dlatego, że 
Ukraińcy byli przez nas lata całe inten
sywnie polonizowani, ale że jedni i dru
dzy byli wspólnie rusyfikowani. Na 
Ukrainie skutki tego są widoczne na ze
wnątrz o wiele bardziej niż u nas. Przed 
paroma tygodniami w restauracji we 
Lwowie młody, znany tamtejszy twór
ca został zamordowany przez rodaka, 
który w pełni czuł się Rosjaninem i ra
ziło go, że artysta miał czelność śpie
wać w swym ojczystym języku ukraiń
skim.
Mest rzeczą niewyobrażalną, ażeby 

W coś takiego mogło się zdarzyć w Pol
sce. Na Ukrainie, niestety, częściej 
można się spotkać z niechęcią do Pola
ków niż do Rosjan. U nas z kolei nie 
odróżnia się przeważnie jednych od dru
gich. Tak się fatalnie ułożyła nasza hi
storia, że oba narody żywią wobec sie
bie wiele niechęci i uprzedzeń. My 
uważamy, iż oni w stosunku do nas mają 
przesadnie dużo rezerwy, a oni, że my 
do nich. Oni są głęboko przekonani, że 
my w latach dwudziestych wyrządzili
śmy im więcej krzywd, niż oni nam w 
latach czterdziestych, my z kolei jeste
śmy odmiennego zdania. Można by się 
od biedy pokusić, by policzyć ilu Ukra
ińców zabili Polacy w finale I wojny 
światowej, a ilu Polaków uśmiercili 
Ukraińcy pod koniec II wojny, ale rzecz 
nie w statystyce, lecz w okrucieństwie, 
które jest niewymierne. Oni w 1944 i 
1945 roku mordowali doszczętnie całe 
wsie polskie, my sporadycznie, ale 
musimy przyjąć do wiadomości, że też 
to potrafiliśmy, niestety, pod wodzą 
„pseudo-Polaka” generała Świerczew
skiego. Są zresztą na to dowody i świad
kowie. Jednak w pamięci zbiorowej każ
dej nacji przechowuje się więcej przy
kładów na to, że zaprzyjaźnieni sąsie- 
dzi zabijają dobrych sąsiadów, a mniej 
na to, że dobrzy sąsiedzi ratują życie 
zaprzyjaźnionym sąsiadom. Własne złe 
czyny szybciej wyparowują z pamięci 
niż dobre, które nawet z czasem się nie
co powiększają i podkoloryzowują.

W Polsce przez pół wieku propagowano 
wiedzę o morderczych poczynaniach band 
UPA, natomiast na Ukrainie sposobem 
domowym przekazywano wiadomości o 
okrucieństwie akcji przesiedleńczych w 
Bieszczadach. Groby Ukraińców zabitych 
w 1947 roku nie podlegały ekshumacji 
w roku 1957. W Birczy dopiero teraz po
wstał cmentarz poległych tam wówczas 
Ukraińców. Ja wiem to najlepiej, gdyż 
właśnie w tym tragicznym miasteczku w 
1957 roku wydobyłem ze zbiorowych 
mogił 500 trupów różnych narodowości, 
z wyjątkiem Ukraińców. Tych w doku
mentacji w ogóle nie miałem, gdyż ów
czesne władze utajniały akcję ekstermi
nacyjną w Bieszczadach.

czy wiście, obecnie jest wielu, bar- 
\ ^ d z o  wielu zwolenników pojednania 
polsko-ukraińskiego, wykreślenia z pa
mięci zbiorowej wszystkich przykrych 
zdarzeń i konfliktów, jakie obu narodom 
towarzyszyły od niepamiętnych czasów. 
Ja też jestem „za”, ale łatwiej głosić 
wzniosłe i piękne hasła, zwłaszcza przed 
wyborami prezydenckimi, niż rzeczywi
ście skruszyć mur wieloletniej wzajem
nej nieufności, niechęci, ba, wrogości. 
Nienawiść między narodami tak łatwo nie 
ustępuje, przynajmniej dopóty, dopóki 
żyją ofiary krwawych konfliktów. Ci lu
dzie niejednokrotnie przeżyli piekło, ból, 
cierpienia, jakich obecne pokolenie nie 
jest w stanie sobie wyobrazić. Inna spra
wa, że my Polacy łatwiej zapominamy i 
przebaczamy swoim wczorajszym nie
przyjaciołom, ale to jest związane ściśle 
z naszą wiarą katolicką, prawosławie - 
moim zdaniem - jest pod tym względem 
bardziej nieprzejednane.
Nic też dziwnego, że lwowscy radni pod
jęli uchwałę, aby z napisu: „Nieznanym 
żołnierzom polskim poległym w latach 
1918-1919 za niepodległą Polskę” na pły
cie głównej kwatery Orląt usunąć słowo 
„niepodległość”. Przykre to, lecz zabra
kło im tej wspaniałomyślności i wielko
duszności, jaką wykazały w tym roku wła
dze Krakowa, zgadzając się bez zastrze
żeń, aby na obelisku ukraińskich żołnie
rzy w Dąbiu widniał napis: „Umarli, aby 
zmartwychwstała wolna Ukraina”. Być 
może radni pięknego miasta Lwowa nie 
wiedzą, że polscy żołnierze o Niepodle
głą walczyli nie tylko we Lwowie, ale 
zawsze i wszędzie, pod Somosierrą, Nar- 
vikiem, a nawet w Afryce na pustyni, ta
koż do Japonii dwóch polskich pilotów 
zawoziło bomby podczas ostatniej woj
ny, zanim pewien Amerykanin nie zrzu
cił tam „atomówki”. Mimo wszystko 
mam nadzieję, że kilkudziesięciu radnych 
Lwowa nie zdoła zepsuć dobrych stosun
ków polskiego rządu z rządem ukraiń
skim, choćby nawet działali z podpusz
czenia rosyjskiego wywiadu.

K a r o l  B a d z ia k
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MAŁE
BYWA PRZYDATNE

W  1995 r. Kwaśniewski wygrał wybory 
prezydenckie z Wałęsą różnicą zaled

wie kilkudziesięciu tysięcy głosów. Mówi
ło się później, że gdyby Polonia - nastawio
na w swej większości tradycyjnie antyko
munistycznie - mogła wówczas uczestni
czyć w drugiej turze wyborów szala zwy
cięstwa przeważyłaby na stronę przywódcy 
„Solidarności”. Widocznie ktoś odpowie
dzialny, a zapatrzony jedynie w wielkie kra
jowe gremia i aglomeracje zapomniał i nie 
docenił roli, jaką nie tylko w życiu, ale i w 
wielkiej polityce odegrać może... niewielu, 
jeżeli tylko nie pogubi się ich i nie zrazi po 
drodze. W 1997 r. polska prawica, a właści
wie obóz posierpniowy wygrał wybory par
lamentarne, bo przewodniczącemu „Solidar
ności” Marianowi Krzaklewskiemu udało 
się zebrać w jedno, w AWS, rozproszone, 
często skłócone, pojedynczo małe i; słabe 
środowiska niepodległościowe. Urosły one 
wówczas w wielką siłę, w obóz polityczny, 
który byl w stanie odsunąć od władzy post
komunistyczne SLD i jego ówczesnego ko
alicjanta PSL.
■flj zecz w tym, iż nawet wielkie masy, całe 

formacje polityczne i elektoraty za
wsze składają się „tylko” z pojedynczych 
ludzi, z kilkuosobowych rodzin, z małych

środowisk. To właśnie „małe jest piękne” - 
by sparafrazować przypowiastkę; to poje
dynczy, „mali” ludzie tworzą ruchy, będące 
w stanie nie tylko zmieść politycznie Kwa
śniewskiego, ale i „ruszyć ziemię z posad 
świata”. W tej perspektywie, niejako labo
ratoryjnie, polscy politycy solidarnościo- 
wo-niepodległościowi winni spostrzegać 
także i Polaków zamieszkałych za granicą 
i, na przykład, nie „wylewać” ich poza mar
gines kraju wraz z kąpielą źle przygotowa
nej, dyskryminującej ich ustawy o obywa
telstwie.

L ekceważenie lub tylko niedostrzega
nie na czas - w nawale wielkich, strate

gicznych czynów - tych niby drobiazgów, 
małych przesunięć na scenie politycznej i 
gestów w życiu publicznym, które jak przy
słowiowa kropla drążąca skałę lub potrąco
ny kamyk, co uruchamia lawinę, może nie
raz zmienić bieg historii, w niwecz obrócić 
najsłuszniejsze idee, zaprzepaścić nadzieje. 
Naturalną drogą docierania do najmniej
szych nawet, najbardziej oddalonych śro
dowisk i przekonywania ich do własnych 
racji są środki społecznej komunikacji. Lek
ceważenie ich perswazyjnej i mediacyjnej 
roli jest szkolnym błędem popełnianym z 
uporem przez obóz posierpniowy. Zarania 
tego grzechu należy upatrywać, niestety, w 
polityce „grubej kreski”, która miała być 
gestem wspaniałomyślnego przebaczenia, a 
stała się przyczyną stopniowego tracenia 
wpływu na kształtowanie opinii publicznej. 
Klinicznym tego przykładem jest telewizja, 
która po staremu sączy naiwnym widzom, 
kropla po kropli, swą postkomunistyczną,

prokwaśniewską propagandę, skutecznie 
zmiękczając i urabiając masy. Ułatwiają jej 
to jak mogą same środowiska solidarnościo
we, a i AWS-owski, czy nawet rządowy sztab 
odpowiedzialny za środki społecznego prze
kazu, które ani nie dorobiły się własnego 
skutecznego narzędzia społecznego oddzia
ływania, ani nie potrafią wyegzekwować 
swojej efektywnej i efektownej obecności 
w niby publicznej telewizji. Co więcej wy
dają się one lekceważyć, a przynajmniej po
zostawać zupełnie obojętne wobec tych 
mediów, które są ich naturalnymi sprzymie
rzeńcami. Może dlatego, że wydaje się im, 
iż mają one mały, „tylko” lokalny lub jedy
nie polonijny zasięg, bo przecież trudno po
dejrzewać tych panów o sabotaż czy złą 
wolę. Tak czy inaczej szkoda, bo jeżeli zsu
muje się oddziaływania wielu, nawet nie
dużych „tytułów”, którym uczciwie zależy 
na wspólnej sprawie - Polsce - to efekt mógł
by być znacznie okazalszy. A tak obowią
zuje to, co zostało napisane w „Wyborczej”. 
^U tim o  naszych usilnych starań, rzecz- 
ę t w  nik prasowy rządu RP Krzysztof Luft 
nie znalazł możliwości, by premier Polski 
udzielił podczas swojego pobytu we Fran
cji, a w przeddzień polskich wyborów pre
zydenckich, choćby najkrótszego wywiadu 
naszemu jedynemu emigracyjnemu tygo
dnikowi. Pocieszam się, że nie była to ini
cjatywa prof. Jerzego Buzka. Cóż, niby drob
na, mała w gruncie rzeczy i w porównaniu z 
prawdziwymi problemami sprawa, a jednak 
szkoda, bo posłużyła do zilustrowania szer
szego, dużo groźniejszego zjawiska.

P a w e ł  O s ik o w s k i

i edną z postaci konsump
cji, która się szczególnie 

rozpowszechniła w drugiej połowie XX 
wieku w najbardziej zamożnych krajach 
jest turystyka zagraniczna. Sprzyjają jej 
rozwojowi zarówno coraz tańszy trans
port, nawet na duże odległości, jak i za
chęty w mediach, chociażby w telewizji, 
podsuwające moc kuszących obrazów z 
egzotycznych krain. O rozmiarach zjawi
ska świadczą liczby. Wg danych Świato
wej Organizacji Turystyki w roku 1999 r. 
naliczono 670 min turystów zagranicz
nych. Obroty w tej dziedzinie gospodarki 
wyniosły na świecie 439 mld dolarów, z 
czego większość przypadła na kraje roz
winięte z Francją na czele, oraz kraje po- 
łudniowo-wschodniej Azji. Oznaczało to 
jednak również niebagatelne źródło wpły
wów dla krajów rozwijających się: tylko 
w 1997 r. 83 mld dolarów, co warto po
równać chociażby z państwowym wspar
ciem na rzecz rozwoju tych państw ze stro
ny krajów bogatych. W 1998 r. wyniosło 
ono ok. 50 mld dolarów.

Głośna ostatnio sprawa porwania przez 
filipińskich rebeliantów islamskich w 

kwietniu tego roku grupy 21 turystów, w 
tym czworga Francuzów, a uwolnionych

dopiero po opłaceniu okupu, zwróciła 
uwagę na inny aspekt turystyki - miano
wicie ryzyko, z jakim się ona wiąże czę
ściej niż się sądzi: ryzyko porwania czy 
wręcz nagłej śmierci. Powody napaści 
bywają różnej natury, politycznej lub kry
minalnej, a nieraz występują one ściśle 
splecione. Np. 17 listopada 1997 r. w Luk
sorze egipscy fanatycy z ruchu muzułmań
skiego wystrzelali, niejako bezinteresow
nie, 58 turystów, w tym 36 z neutralnej 
Szwajcarii. W marcu 1999 r. banda z ple
mienia Hutu zabiła trzech Brytyjczyków, 
dwóch Amerykanów i trzech Nowozeland
czyków przybyłych do Ugandy, aby zo
baczyć goryle. W styczniu tego roku w 
Namibii bliżej nie zidentyfikowana ban
da (partyzantów z UNITA?) zabiła trójkę 
francuskich dzieci. W marcu trzech Ho
lendrów zginęło w Mali, a na drugim koń
cu świata, w Kambodży 44 turystów zwie
dzających świątynię w Angkor zostało 
wziętych za zakładników dla okupu. To 
tvlko kilka przykładów.
'■poryw anie zagranicznych turystów, 
w zwłaszcza z krajów najbogatszych, 
stało się procederem przynoszącym zyski 
czy to polityczne, pod postacią rozgłosu 
medialnego, czy też jako sposób wyłudze

nia jakichś korzyści społecznych, czy 
wreszcie po prostu materialne.. Znamienna 
była tu sprawa zakładników na wyspie 
Jolo. Porwania dokonała grupa radykal
nych rebeliantów islamskich Abu Sayefa, 
finansowana dotąd pokątnie m.in. przez 
ideologa rewolucji muzułmańskiej, wodza 
libijskiej Dżamahiriji płk. Kadafiego. 
Nota bene brat Abu Sayefa przybrał so
bie jako imię ...Kadafi. Libijski wódz za 
pośrednictwem fundacji „humanitarnej” 
swego syna Seifa-el-Islama zaofiarował 
pośrednictwo na rzecz uwolnienia zakład
ników oraz pieniądze na okup wraz z ali
bi na użytek Zachodu: miały one posłu
żyć celom chwalebnym, jak budowa dróg 
i szpitali dla biednej filipińskiej ludności. 
Stąd ponura farsa podziękowań dla libij
skiego przywódcy, chociaż nikt w żadnej 
z zachodnich stolic nie robił sobie chyba 
złudzeń, co do rzeczywistego przeznacze
nia tych pieniędzy. Istotnie, jeszcze ostat
ni zakładnicy nie wrócili do domów - via 
Tripolis - a wysłannicy Abu Sayefa za
częli pertraktacje w sprawie zakupu bro
ni, zaś miejscowa ludność na Jolo maso
wo ucieka.

I nnego rodzaju porwania mają miejsce 
co jakiś czas w Jemenie, gdzie rzeczy
wiście miejscowe plemiona „zapraszają” 

w gości do swoich namiotów zagranicz
nych turystów -

Dokończenie na str. 15
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nik wystaw zbiorowych w USA. Wysta
wy indywidualne, m.in.: Folk Works 
(Sztokholm) 1979; Wooden Gallery (Chi
cago) 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 
1991; Paul Waggoner Gallery (Chicago) 
1981; Galeria «Zachęta» (Warszawa) 
1991; 0 ’Hare International Airport, stała 
ekspozycja (Chicago) 1997, Atheneum- 
Museum of Architecture and Design (Chi
cago) 1997; Museum of Archiecture and 
Design (Schaumburg) 1997; The Harold 
Washington Library (Chicago) 1998. Lau
reat nagród, m.in.: I nagroda w między
narodowym konkursie na projekt katedry 
Matki Boskiej Królowej Wszechświata w 
Orlando (Floryda) 1984, w konkursie na 
rzeźbioną chrzcielnicę do kaplicy Uniwer
sytetu Loyola w Chicago 1986, w kon
kursie na projekt sanktuarium św. Sabiny 
w Chicago. Uhonorowany dyplomem mi
nistra spraw zagranicznych RP 1998. Od
znaczenia: odznaka «Zasłużony dla Kul
tury Polskiej».

ROSJA
□  Znanym matematykiem rosyjskim jest 
Polak Włodzimierz Odyniec. Studia ma
tematyczne ukończył na Uniwersytecie w 
Sankt Petersburgu, a doktoranckie w tam
tejszym Instytucie Finansowo-Ekono- 
micznym. Asystent: Instytutu Technolo
gicznego w Sankt Petersburgu 1967-70, 
Instytutu Finansowo-Ekonomicznego w 
Sankt Petersburgu 1973-76; adiunkt, a 
następnie docent kontraktowy Instytutu 
Finansowo-Ekonomicznego 1976-84; 
docent kontraktowy Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Bydgoszczy 1984—87; pro
fesor Instytutu Finansowo-Ekonomiczne- 
go w Sankt Petersburgu 1988-89; profe
sor i kierownik katedry analizy matema
tycznej Rosyjskiego Państwowego Uni
wersytetu Pedagogicznego w Sankt Pe
tersburgu 1989—98; profesor zwyczajny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielo
nej Górze 1998-. Główne kierunki działal
ności naukowej: dydaktyka, analiza funk
cjonalna, teoria grafów, metody matema
tyczne w ekonomii, metody matematycz
ne w historii. Autor i współautor mono
grafii, podręczników, skryptów oraz ar
tykułów naukowych. Prowadził wykłady 
na uniwersytetach amerykańskich i nie
mieckich 1991-96. W latach 1989-93 brał 
udział w ruchu demokratycznym w Sankt 
Petersburgu. Jest jednym z założycieli ru
chu «Demokratyczna Rosja» 1993, a 
następnie partii «Demokratyczny Wybór 
Rosji» 1994. Współzałożyciel i wicepre
zes Klubu «Polonia» 1989. Członek: Pol
skiego Towarzystwa Matematycznego 
1985-, Sankt Petersburskiego Stowarzy
szenia Matematycznego 1985—.

CZECHY
□  Harcerstwo Polskie w Republice Cze
skiej zrzesza obecnie 627 członków sku
pionych w 19 gromadach zuchowych, 11 
drużynach harcerskich i 3 kręgach instruk
torskich. Naczelniczką Harcerstwa Pol
skiego w Republice Czeskiej jest hm. Ali
cja Berki.

Redaguje Zbigniew A. Judycki

TURKMENISTAN
□ W sierpniu odbyła się polonijna piel
grzymka z Turkmenistanu do Ojca Święte
go Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej Po
lacy i osoby polskiego pochodzenia miesz
kające w Turkmenistanie.

FRANC/A 
□  Instytut Polski w Paryżu zaprasza do 
10 października i 20-27 października na 
wystawę Henryka Bukowskiego. Wysta
wa organizowana jest wspólnie z Galerią 
Koralewski w Paryżu i Instytutem Pol-

SZWA/CARIA
□  W dniu 29 października w auli wiel
kiej Uniwersytetu Fryburskiego odbędzie 
się uroczysta sesja akademicka poświęco
na 50-leciu Polskiej Misji Katolickiej w 
Szwajcarii.

MEKSYK
□  Polski archeolog dr Stanisław Iwani- 
szewski odkrył na meksykańskim szczy
cie La Malinche sanktuarium Matlalcuye 
- starożytnej bogini urodzaju i górskich 
strumieni. Polak, pracujący od kilku lat 
w Meksykańskim Narodowym Instytucie 
Antropologii i Historii, prowadził bada
nia wysokogórskich sanktuariów w środ
kowym Meksyku. Jest to pierwsze odkry
te sanktuarium bogini Matlalcuye, która 
kiedyś musiała się cieszyć dużą popular
nością. Dawni mieszkańcy Meksyku czcili 
«święte góry» - siedziby różnych bóstw i 
zakładali wysokogórskie sanktuaria, któ
re były odwiedzane przez pielgrzymów 
[DPiDŻ],

POLSKA
□  28-29 października w Polanicy Zdroju 
odbędzie się I Zjazd Założycieli Europej
skiej Rady Gospodarczo-Handlowej Po
lonii. Celem zjazdu jest rozwój dwustron
nie korzystnej międzynarodowej współpra
cy między Polonią i regionem Dolnego 
Śląska oraz nawiązanie nowych i utrzy
manie dotychczasowych kontaktów per
sonalnych. Uczestnikami zjazdu będą re
prezentanci kręgów gospodarczych Polo
nii z ponad 20 krajów Europy oraz Pol
ski; przedstawiciele samorządów oraz or
ganizacji gospodarczych; przedstawiciele 
administracji rządowej, regionalnej i lo
kalnej; dziennikarze mediów krajowych i 
zagranicznych. Organizatorem zjazdu jest 
Europejska Rada Gospodarczo-Handlowa 
Polonii (Sibeliusweg 16, 30655 Hanno- 
ver, Niemcy, tel. 00 49 511 64 02 41).

s
Wiersze są w języku polskim i francu
skim. Ilustracje do książeczki wykonały 
Wiera (10 lat) i Nadia (12 lat) z Polonii 
białoruskiej. Dochód z książki autorka 
przeznaczyła dla dzieci w potrzebie, za 
pośrednictwem zarządu Głównego Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

USA
□  Od 1979 r. mieszka i tworzy w USA 
znany polski artysta rzeźbiarz Jerzy Szy
mon Kenar, urodzony 19 stycznia 1948 
w Iwoniczu Zdroju. Studia ukończył w 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla
stycznych w Gdańsku. Uprawia rzeźbę w 
drewnie i brązie. Właściciel Studio Wo
oden Gallery w Chicago 1980-. Uczest

skim w Berlinie.
□  Z okazji 20 rocznicy powstania «Soli- 
damości» ambasador RP we Francji Ste
fan Meller, złożył kwiaty przy tablicy 
«Solidamości» na Placu Inwalidów. Uro
czystość została poprzedzona Mszą św. w 
kościele polskim.
□  Nakładem Oficyny Wydawniczej Ku
charski ukazały się wiersze dla dzieci o 
psach i kotach autorstwa Agaty Kalinow- 
skiej-Bouvy mieszkającej we Francji.

Agata KALINOWSKA-BOUVY

Joniom d  Minom
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NOWY ROK SZKOLNY

/ eszcze tłuką się w pamięci wspomnie
nia z wakacji, z wypraw w nieznane 

tajniki przyrody. Jeszcze trwa na kliszy 
piękno krajobrazu zawieszonego w prze
strzeniach natury, szum morza i fal koły
sanie, jakby to ziemia do snu się układa
ła. Jeszcze stoją kartki pocztowe z dale
kich wędrówek z pozdrowieniami jak słoń
ce gorące i lasy, i góry, i niebo szerokie z 
gwiazdami marzeń rozsianymi wszędzie. 
”Tyle zakątków i miejsc do zdobycia” - 
myślałeś wodząc palcem po globusie. 
„Dziś to już tylko odległe pejzaże” - wzdy
chasz, zerkając na podróżny plecak. Mi
nęły wakacje, czas wolny od zajęć, od ści
słych przedmiotów i porannych wsta- 
wań... Nawet słońce, choć zawsze to 
samo, kątem padania swoich promieni 
zdradza szybko nadchodzącą jesień. 
Chłodniej. Pożółkłe i zwiędłe liście, opa
dając na ziemię, tkają dywany z szelesz
czących włókien. Tylko gdzieniegdzie w 
zaciszu parkowych alejek w resztki sło
necznych kosmyków wtulają się spłoszo
ne ptaki.
Październik - już trwa na dobre rok szkol
ny, rozbrzmiewa szkolny dzwonek. Mi
nął czas pierwszych powitań - ławki w kla
sie porzucanej co roku o tej samej porze i 
tablicy z kredą, z której pisać będą wie
dzę do zeszytów; kolegi - sąsiada siedzą
cego bokiem, co wciąż łokciem szturchał 
podczas nudnych zajęć; dziennika lekcyj
nego - przepustki na przejście do następ
nej klasy.
Przez cały zeszły miesiąc, jak zawsze, my
ślałam o uczniach o tych dzisiejszych, i 
tamtych sprzed wojny, dla których wrze
sień był wielkim wyzwaniem, jak apel do 
walki nim nadejdzie finał...
Gorączka przygotowań do szkolnych wy
praw pomału opadała, choć w powietrzu 
czuć jeszcze świeży zapach drukarskiej 
farby...
A ty? Wciąż pytałeś - niepewny, stroska
ny - czym ten nowy rok szkolny będzie, 
co wniesie, jak minie? Czy dojdzie nowy 
przedmiot, gdy poprzedni już odszedł, i 
czy coś nowego o świecie dopowie? Czy 
pani ta sama, a może już inna, bo tamta 
wróciła po rocznym urlopie? I ksiądz - 
katecheta, ten sam co i wtedy, z różańcem 
jak tarczą u boku habitu. Czy koledzy ci 
dawni, a może ktoś doszedł i trzeba go 
będzie serdecznie przywitać?
A ja... ten sam, a może dojrzalszy z baga
żem zadań wkraczający na drogę. Pytasz 
tak wciąż siebie, jakbyś zapomniał, że w 
życiu tak wiele od ciebie zależy. 
Pamiętam tego chłopca i jego historię, po
wtarzaną przez niego jak refren w pio
sence. Był mglisty jesienny wieczór. Do
okoła dym z dopalających się ognisk, ni
czym gęsta mgła przysłaniająca resztki 
miejskiego życia. Czas powrotu do do
mów. Z trudem i niechęcią zabierał się do 
odrabiania zadanych na jutro lekcji - „tak 
dla świętego spokoju”. Krzyknął, odwra
cając raz jeszcze twarz w stronę coraz bar
dziej oddalającego się kolegi. Po chwili

był na półpiętrze. „Znowu do szkoły” - 
westchnął, przekręcając nerwowo żelazny 
klucz w zamku. Wykonując pospiesznie 
kilka notatek, myślał wciąż o tym, co dziś 
w telewizji. Odchodząc od biurka, chwy
cił w ręce podarowany od babci niewielki 
budzik. „730- pobudka” - mruknął półgło
sem i odstawił zegarek na swoje miejsce. 
Delikatnie przymykając za sobą drzwi, 
włączył telewizor. Nim zdążył usiąść wy
godnie w fotelu, z kuchni dobiegł go głos 
mamy: „Zajmij się siostrą, a ja przygotu
ję kolację”. „Nie! Nie teraz. Jestem zajęty 
i chyba nieco zmęczony...” - krzyknął w 
odpowiedzi, odrzucając na bok plastiko
wego pilota. Zadzwonił telefon. Niewie
le myśląc, podniósł słuchawkę, z której 
przebijał się jakby zawieszony w próżni 
łkający głos kobiecy. „To ja, ciocia Ada
sia, twojego przyjaciela. Miał wypadek, 
nie przyjdzie jutro do szkoły, i w ogóle... 
Nie zapomnij o nim, on tak często o tobie 
wspominał. Przecież wiesz, że nie ma ro
dziców...” Zrobiło mu się duszno. Odło
żył słuchawkę i miotany wewnętrznym 
cierpieniem podbiegł do okna. Bezwład
nym ruchem ręki uchylił go, opierając 
głowę o futrynę. Zewsząd słychać było 
gromkie śmiechy powracających do do
mów dzieci. Tylko czasami pojawiały się 
w oknach głowy matek wzywających do 
przyjścia na ciepłą kolację. Łzy żalu spły
nęły po policzkach. Targany niepewno
ścią własnych zachowań, po raz pierwszy 
odczuł wyraźnie wyrzuty sumienia. Zro
zumiał, czym są rodzice, dom, rodzeń
stwo, szkoła, kim bliscy, koledzy i ludzie 
dookoła. W strumieniu dziecięcych wspo
mnień ujrzał swoją mamę pochyloną nad 
jego kołyską. „Ona pierwsza świat poka
zała, ucząc cierpliwie nadawać mu imię, i 
ręce złożyła, modlitwę szepcząc, prosząc 
w niej Boga, by żyć się umiało. I tata, jak 
zawsze dobry, serdeczny, co rower kupił, 
uczył jazdy na nim, by czym prędzej wy
ruszyć, w wędrówkach spełniając dziecię
ce marzenia... I  Wszystko to dlatego, by 
się czuć bezpiecznie.
Miłość. Ona jedna przemienia ludzkie 
życie. Jest potrzebna, by nie trwać w bez
sensie, nie ginąć w egoizmie i ślepej znie
czulicy na cierpienie innych. Tylko ona 
stawia nas przed prawdą i, dając szczę
ście, w służbie bliźnim na zawsze o sobie 
zapomina. Miłość rodziców do dzieci po
szerza ten wymiar, znajdując swoją peł
nię we wzajemnym obdarowaniu siebie 
istotą człowieczeństwa, bo tylko z tego 
zrodzi się dobroć, czułość, ofiarność i 
sprawiedliwość. Stąd popłynie nauka cier
pienia, dostrzegania bólu i rozpaczy in
nych. Stąd pomoc, serdeczność i opieka 
dla tych, którzy sami o wsparcie błagać 
nie potrafią. Bo człowiek tylko wtedy 
obdarza miłością, jeśli sam od początku 
wzrastał w jej klimacie.
Dom rodzinny - naprawdę tak wiele od 
niego zależy i każdy ma prawo do jego 
posiadania. To od was, rodzice, tego się 
wymaga, by stworzyć atmosferę przyja

zną, rodzinną, gdzie miłość i szacunek dla 
Boga i ludzi towarzyszyć będą wychowa
niu dzieci. I wy, nauczyciele, szkolni wy
chowawcy, bądźcie dla nich wzorem god
nym powielenia i dobroć swą okażcie. 
Rzetelność i prawość niech staną się ży
ciowym punktem odniesienia. A „czas za
owocuje, dług wdzięczności spłaci, i ludź
mi prawymi świat ten ubogaci”. Będzie 
to możliwe tylko wtedy, gdy - jak mówi 
papież Jan Paweł II, „we wszystkich szko
łach zapanuje duch koleżeństwa i wzajem
nego szacunku, jeśli będzie ona kuźnią 
cnót moralnych i społecznych, jeśli uczyć 
będzie miłości do mowy, literatury i kul
tury Dolskiej...”.

Myśląc tak o szkole, wspominam 
uczelnię i kilkuletnie studia na niej 
odbywane. Kalendarz wskazujący 1 paź

dziernika uroczyście ogłasza inaugurację 
roku akademickiego. Może po raz pierw
szy podadzą ci indeks, a może odbierzesz 
go po raz kolejny, z wbitą pieczęcią, że 
rok zaliczono. Choć tak wiele już szcze
bli przeszedłeś, wciąż jeszcze dążysz do 
szczytnego celu i patrząc przed siebie, jak
byś ślady znaczył, myślisz o jego rychłym 
uwieńczeniu.

Bóg dał ci talent, tyś uwierzył w siebie 
i nie zmarnowałeś, był tylko dla ciebie.
Stań więc twarzą przed Nim, 
pochyl głowę nisko 
i prosząc o pomoc, 
podziękuj za wszystko.

Wspomnij o rodzicach,
dzięki nim studiujesz,
i z wartości duchowych przyszłość swą

budujesz. 
A prawdy szukając o sobie i świecie,
Boga w nim miłujesz, boś jest Jego dziecię.

Może w duszpasterstwie bądź innej wspólnocie 
odnajdziesz siebie w codziennej prostocie.
I z wiarą, nadzieją i pełnią miłości 
nabierzesz na nowo moralnej sprawności, 
by z każdą chwilą na drodze wolności wzrastać 
ku wielkiej, prawdziwej świętości.

Dzięki Ci Panie za minione lata, 
za twą opiekę i każdy dzień dobry.
Dziękuję za wszystko, czego doświadczyłem 
i za ludzi spotkanych na swej drodze życia. 
Dziś proszę Cię o błogosławieństwo w roku 
szkolnym, bym mógł dojrzewać w mądro
ści i w twej łasce.
Błogosław wykładowcom i nauczycielom, 
dając im dobroć i wielką cierpliwość. 
Duchu Święty, oświecaj mój umysł 
i napełnij strumieniem prawdy miłości 
i nieustraszonego męstwa.
Zstąp do serca mego, czyniąc je godnym 
mieszkaniem Najwyższego Boga. Amen.

M o n ik a  W a l e n c ik - K a d a m u s
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Dokończenie ze str. 12

- aby uzyskać od rządu w Saanie obietni
ce drogi, studni czy doprowadzenia elek
tryczności. O rozmiarach procederu w 
skali międzynarodowej znów świadczą 
liczby. W 1999 r. tylko w Kolumbii po
rwanych zostało dla okupu 1789 cudzo
ziemców, w Brazylii -1100, na Filipinach 
425, na obszarze Rosji - 237.
Jakie są reakcje na to zjawisko? Przede 
wszystkim ostrzeżenia pod adresem pod
różników, formułowane przez np. fran
cuskie ministerstwo spraw zagranicznych 
i sekretariat stanu ds. turystyki, brytyjski 
Foreign Office czy amerykański departa
ment stanu.
Publikują one listy krajów, do których 

wycieczka wiąże się z ryzykiem. Jedna z 
takich list, aktualna, obejmuje ponad 30 
krajów, od Afganistanu po Zambię, w tym 
m.in. Albanię, Bośnię-Hercegowinę, An
golę, Kolumbię, Etiopię, Sierra-Leone, 
północne regiony pograniczne w Indiach, 
Sri Lankę i Pakistan, Timor oraz Irak, 
turecki Kurdystan i kaukaskie republiki 
Federacji Rosyjskiej, Gruzję i Abchazję 
itd.
Są też pomysły idące dalej niż omijanie 
niebezpiecznych krajów Trzeciego Świa

ta. Stowarzyszenie „Turystyka i Solidar
ny Rozwój” wychodzi z założenia, że z 
turystyki powinno się uczynić narzędzie 
dla rozwoju przez zbliżenie turystów do 
ludności, niejako zanurzenie ich w innej 
rzeczywistości, zamiast, co ma miejsce 
obecnie, maksymalnego ich od niej od
gradzania w luksusowych hotelach i klu
bach. Wtedy ludność widziałaby w nich 
gości i sama ich chroniła. Bardziej prag
matycznie, choć opierając się na tych sa
mych założeniach, podeszli do sprawy już 
w 1997 r. założyciele „Tourism For De- 
velopment”. Dążą oni do tego, by prze
mysł turystyczny wspierał walkę z nędzą 
w krajach rozwijających się, oddając 1% 
opłat za hotele na krajowe fundusze roz
woju. W samym Egipcie oznaczałoby to 
30 min dolarów rocznie. Pomysł ten po
mału zyskuje sobie zwolenników i np. we 
Francji już 2000 biur podróży uczestni
czy w przedsięwzięciu TFD. Ale istnieje 
też agencja Cosmopolis, która ani nie omija 
ryzykownych krajów, ani nie troszczy się 
o rozwój, tylko ofiaruje po zwykle wy
ższych cenach bezpieczne wycieczki wła
śnie tam, gdzie może być niebezpiecznie 
- dla tych, co chcą sami poznać realia tych 
krajów albo zaznać dreszczyku emocji.

A n n a  R z e c z y c k a - D y n d a l

Maszki M. ...
MEDALION Z  ZADUMANIAMI

KRZYŻÓWKA PRZEDWYBORCZA 
- PROPONUJE MARIAN DZIWNIEŁ -

Poziomo:
A-8. Biała broń; B-l. Pracuje w fabryce; C-8. Usterka maszyny; D- 
1. Miejsce pracy rzemieślnika; E-9. W średniowieczu: poddany 
feudała; F -l. Harcerski stopień; G-9. Wydanie na świat; H-2. Grupa 
kupców podróżująca na wielbłądach; 1-8. Maksymalne rezultaty 
osiągane przez samolot; J-l. Komplet naczyń stołowych; K-5. 
Ciemnoczerwony kolor; L -l. Nietoperz z rodziny mroczkowatych; 
M-5. Zwroty lub wyrazy przejęte z języka rosyjskiego; N-l. Uczta 
pierwszych chrześcijan; 0-6. Kolczasty krzew z rodziny bobowatych, 
np. grochownik w polskich parkach; P-l. Kobieta kanonizowana; 
R-6. Przepis prawny będący częścią artykułu ustawy; S-l. Wróżba 
lub potocznie: trudne położenie, tarapaty.

Pionowo:
1-D. Naczynie na zupę; 1-1. Z sympatią o małym piesku; 2-A. 
Poślubiona przed ołtarzem; 2-N. Zimowe legowisko niedźwiedzia; 
3-D. Lokal gastronomiczny; 4-A. Koń morski; 4-N. Słaba, nieodporna 
na ciosy część ciała Achillesa; 5-D. Pięknie upierzony ptak z rodziny 
łuszczaków, jer; 5-J. Bywa zarzewiem pożaru; 6-A. Kość dla psa; 6- 
H. Pasożyt na głowie (pierwszy wróg higieny osobistej człowieka); 
6 -0 . Narzuta na łóżko, nakrycie; 7-D. Elektroda dodatnia; 7-K. 
Zamknięta grupa ludzi; 8-A. Śląska gra w karty; 8-H. Kończyna 
dolna; 8-0 . Kanalizacyjna lub wydechowa; 9-E. Pastwisko; 9-K. 
Żołnierska porcja żywności; 10-A. Ogół dzienników i czasopism; 
10-0. Taniec staroangielski lub pierwszy człon wyrazów złożonych 
oznaczających miliard w jednostkach miar; 11-E. Utrzymuje czystość 
w miejscu pracy; 12-A. Lżejsza odmiana włóczni lub piki; 12-0. 
Yannick - czołowy francuski tenisista; 13-E. Popularne imię królów 
Francji; 13-L. Naczynie krwionośne.

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 28. Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania. ( R e d a k c j a )

1 października 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 15
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SP. STANISŁAW GRABOWSKI
sPf/ /
^ h  sierpnia odszedł z naszej wspólnoty do wieczności
— i  Pan Stanisław Grabowski. Urodzony w Polsce w 

1912 r., wyjechał do Francji w poszukiwaniu pracy w roku 1937. 
Gdy wybuchła wojna znalazł się w nowo utworzonej armii gen. 
Sikorskiego. Podczas działań wojennych dostał się do niewoli, z 
której uciekł w 1944 r. do Francji. Po wojnie, od 1956 r. aż do 
śmierci, pełnił funkcję prezesa kombatantów polskich okręgu 
Wittelsheim. Przez 20 lat był sekretarzem „Towarzystwa św. Bar
bary”, które zrzeszało Polaków pracujących w kopalniach soli 
potasowych. Pomimo słabnącego już zdrowia, zawsze był obec
ny ze sztandarem kombatantów podczas wszystkich uroczysto
ści o charakterze religijno-patriotycznym. Pożegnaliśmy czło
wieka mocnej wiary i zdrowego patriotyzmu, oddanego rodzi

nie i uczciwej pracy, wiernego 
czytelnika „Głosu Katolickie
go”
W ostatnim okresie życia został 
dotknięty chorobą i cierpieniem, 
które znosił z męstwem i spo
kojem. W tych ostatnich trud
nych chwilach niestrudzenie 
była obecna przy nim małżonka 
Stefania, z którą przeżył wspól
nie 55 lat. Podczas uroczystości 
pogrzebowych w dniu 11 sierp
nia, nasza wspólnota pożegnała 
kolejną „kartę swoich dziejów”, 
człowieka, który swym życiem

LOURDES: 
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

W  dniach od 4 do 8 września 2000 roku w domu Polskiej 
Misji Katolickiej (Belleville) w Lourdes odbyły się reko

lekcje i zjazd duszpasterski księży pracujących we Francji. Miejsce 
to zostało wybrane na duchowe ćwiczenia w roku Wielkiego 
Jubileuszu.
Program rekolekcji został zaplanowany w łączności z życiem 
sanktuarium. 5 września o godz. 14.30 odprawiona została Droga 
krzyżowa na zboczu góry Espeluges, a o godz. 17.00 uczestnicy 
rekolekcji wzięli udział w procesji eucharystycznej zakończonej 
uroczystym błogosławieństwem w bazylice św. Piusa X.
W dniu 6 września wszyscy kapłani sprawowali Najświętszą Ofia
rę w grocie sanktuarium w Lourdes. Przewodniczący Euchary
stii bp Ignacy Jeż z diecezji koszalińskiej podkreślił łaskę uzdro
wienia, jakiej fizycznie i duchowo doznają pielgrzymi przyby
wający do sanktuarium. Natomiast o godz. 21.15 księża wzięli 
udział w procesji różańcowej.
„Posługa kapłańska w tajemnicy zbawienia” była głównym te
matem homilii i konferencji wygłoszonych przez bp. Jeża. Re
kolekcjonista wiele uwagi poświęcił wartościom chrześcijańskim, 
które w życiu kapłana powinny się uobecniać w świadectwie 
posługi duszpasterskiej. Nauki zawierały nie tylko klucz do chrze
ścijańskiej aksjologii. Odnosiły się one również do problemów

wartości duchowych jako bogactwa bądź też nędzy człowieka. 
W naukach pełnych odniesień do literatury i świadectwa wła
snego życia, nie zabrakło ojcowskiej dobroci, łagodności i uśmie
chu. Ks. Biskup zwrócił uwagę na warunki, w jakich pracują 
księża PMK we Francji, podkreślając przy tym inność i specyfi
kę pracy wśród polskiej emigracji.

7 września o godz. 11.00 rozpoczął się zjazd duszpasterski. 
Po słowie wstępnym rektora PMK we Francji ks. prał. Sta

nisława Jeża odczytane zostało sprawozdanie za rok duszpaster
ski 1999/2000. W specjalnej konferencji bp Ignacy Jeż omówił 
najważniejsze zadania duszpasterskie na progu trzeciego tysiąc
lecia. W dyskusji, która wywiązała się po konferencji, zwróco
no uwagę na sytuację we wspólnotach polonijnych i nawiązy
wanie nowych form współpracy z parafiami francuskimi.
O godz. 15.30 rozpoczęła się druga część spotkania, w czasie 
której przedstawiono nowych księży i wręczono nominacje. Sze
roko dyskutowano nad ustaleniem odpowiedniego czasu piel
grzymek do Lourdes, aby był jak najbardziej dogodny dla uczest

ników. Kolejne sprawozdanie dotyczyło „Głosu Katolickie
go” w zakresie kolportażu, współpracy z osobami przesyła
jącymi materiały oraz sytuacją finansową pisma. Idee i za
dania paryskiego Studium filozoficzno-etyczno-społeczne- 
go przedstawił ks. dr Wacław Szubert, który podkreślił wiel
ką potrzebę edukacji i ogromne zaangażowanie uczestni
ków w pierwszym roku jego działania. Zjazd duszpasterski 
zakończyła prezentacja domów PMK w La Ferte-sous-Jo- 
uarre, Lourdes i na Korsyce oraz nowego ośrodka duszpa
sterskiego w Paryżu organizowanego w Domu Kombatanta. 
W ostatnim dniu spotkań Msza św. była poświęcona wszyst
kim zmarłym kapłanom i braciom zakonnym, którzy pra
cowali w PMK we Francji. W roku 2000 pożegnano dwóch 
czcigodnych współbraci: br. Władysława Szynakiewicza i 
ks. kan. Bronisława Bieszczada.
Zjazd duszpasterski PMK zakończył się w czwartek, 7 wrze
śnia, w godzinach wieczornych. Zmiana ta była podykto
wana trudnościami komunikacyjnymi, spowodowanymi 

przez strajki dostawców paliw i zapowiadane blokady na kolei. 
8 września, z racji przypadającego w tym dniu święta Narodze
nia Najświętszej Maryi Panny, grupa kapłanów uczestniczyła w 
Mszy św. międzynarodowej, sprawowanej w grocie sanktuarium 
o 9.30.

Ks. Ta d e u s z  D o m ża ł

wpisał się w jej historię.
Ks. R y s z a r d  G ó r s k i
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PIELGRZYMKA POLAKÓW DO NOTRE-DAME DE L'£PINE
usza Domżała. świątynię, gdzie zrobiono pamiątko-
Następnie o we zdjęcie.
godz. 12.00 O godz. 15.00 rozpoczęło się wysta-
wszyscy zgro- wienie Najświętszego Sakramentu po-
madzili się w łączone z adoracją, Litanią loretań-
świątyni, aby ską i ofiarowaniem pielgrzymów w
uczestniczyć w opiekę Matce Bożej. Po błogosła-
Mszy św. Po wieństwie wszyscy zebrani podcho-
zakończeniu li- dzili do jej cudownej figurki i zapa-
turgii pielgrzy- lali świece. Na zakończenie spotka-
mi udali się na nia odśpiewano kilka pieśni maryj-
posiłek, w cza- nych i Apel Jasnogórski. Ustalając
sie którego pro- datę kolejnej pielgrzymki Polaków do
wadzono przy- Notre-Dame de 1’Epine, ks. Wiesław

jacielskie rozmowy i dzie
lono się wspomnieniami. Ich 
tematem były najczęściej 
pielgrzymki roku jubile
uszowego. Wiele osób pre
zentowało swoje pamiątko
we zdjęcia z Ziemi Świętej 
i Rzymu.
Po godz. 14.00 miłą niespo
dziankę sprawił bp Gilbert 
Louis z Chalonś-sur Marne, 
który przybył do sali para
fialnej i przywitał się z piel- 9 |  
grzymami. Nie zabrakło B  
również wikariusza generalnego tej diecezji, ks. 
Jeana Gamessona, który zawitał, aby wyrazić swo
ją radość z obecności Polaków w Notre-Dame de 
1’Epine. Po wspólnej kawie wszyscy udali się przed

Gronowicz poinformował, że bp Lo
uis wyraził pragnienie przewodnicze
nia Mszy św. podczas tego spotkania.

Ks. Ta d e u sz  D o m żał

sali parafialnej, gdzie zebranych powi
tał ks. Wiesław Gronowicz. Po kwa
dransie rozpoczęła się konferencja 
„Prawda jako warunek chrześcijańskiej 
wolności” wygłoszona przez ks. Tade-

f 0 września 2000 roku Polacy z tere 
nu Szampanii przybyli w XXV piel

grzymce do sanktuarium Notre-Dame 
de l’Epine. Miejsce to znane jest jako 
szczególne źródło łaski, w którym za 
przyczyną Matki Bożej doznawano 
uzdrowienia z chorób oczu. O cudow
nej wodzie związanej z historią tej 
świątyni może świadczyć studnia znaj
dująca się w bocznej nawie (fot.).
O godz. 11.00 wszyscy spotkali się w

5 0  ŁAT W SŁUŻBIE DLA  BOGA I RODAKOW

Z łoty jubileusz małżeństwa obchodzili 
3 września Państwo Louise i Stani

sław Zieliński. Podczas Mszy św. w ko
ściele św. Teresy w Mulhouse dziękowali 
oni Bogu za wspólnie przeżyte lata. Od 
dziesiątków lat znają ich Polacy mieszka
jący w Mulhouse i okolicy. Poprzez swo
ją aktywność w życiu polonijnym oraz 
niesienie pomocy znajdującym się w po
trzebie Polakom wpisali się oni w histo
rię tutejszych wspólnot. Ich życie było 
wypełnione służbą dla Boga oraz ludzi - 
zwłaszcza znajdujących się w potrzebie 
rodaków przebywających w Ojczyźnie czy 
na emigracji. Pani Louise urodziła się w 
Mulhouse, ale jej mama, pochodząca z 
Polski, zaszczepiła w niej wielką miłość 
do Ojczyzny. Owocem tego było jej żywe 
zaangażowanie w pomoc polskim więź
niom, którzy podczas okupacji znaleźli się 
w Mulhouse (przerzucanie do więzienia 
paczek i korespondencji, pomoc w uciecz
kach). Wraz z mamą działała w Komite
cie Kobiet pomagając żołnierzom w nowo 
utworzonej armii polskiej. Za zebrane pie
niądze kupowano wełnę, z której kobiety 
robiły na drutach swetry, rękawice, skar
pety, nauszniki. To wszystko było wysy
łane do Coetąuidan. Po zakończeniu woj

ny żywo zaangażowała się w życie wspólnoty 
polskiej. W roku 1950 zawarła związek mał
żeński ze Stanisławem Zielińskim, który jako 
student polski, przybył w 1947 r. z Niemiec 
do Paryża, a następnie do Mulhouse. Ich 
wspólnym polem działania stał się chór im. 
Wacława z Szamotuł, a później również ze
spół pieśni i tańca „Polonia”. Pan Stanisław 
przez wiele lat był dyrygentem chóru oraz cho
reografem polskich tańców. Również w tym 
okresie służył bezinteresowną pomocą w na
uczaniu polskiej młodzieży. Tym jednak, co 
szczególnie zasługuje na podkreślenie, jest ich 
zaangażowanie w niesienie pomocy naszym 
Rodakom w Polsce, jak i przybywającym do 
Francji. Przez ich dom przewijało się zawsze 
wielu Polaków, którzy znajdowali tam miej
sce przy gościnnym stole, poradę i pomoc. Do 
dnia dzisiejszego zawsze żywa jest ich reakcja, 
gdy chodzi o udzielenie pomocy, przyjęcie na 
nocleg, zajęcie się człowiekiem w potrzebie. 
O ich ofiarności świadczy bardzo bogata kore
spondencja z podziękowaniami za udzieloną 
pomoc. Ich chlubą są dwaj synowie: Etienne i 
Francis, którym zaszczepili umiłowanie pol
skości. Przez parę lat synowie, podobnie jak 
rodzice, byli zaangażowani w chór im. Wacła
wa z Szamotuł, a następnie założyli zespół wo
kalny „Krajobraz”, podtrzymujący i propagu-

jący polską kulturę poprzez śpiew pie
śni religijnych i folklorystycznych. 
Coniedzielna Msza św. oraz udział w 
życiu liturgicznym naszej wspólnoty 
jest znakiem ich głębokiej więzi z 
Bogiem. To pomagało im w chwi
lach trudnych, których nie brakowa
ło w ich życiu.
Z okazji ich święta wyrażamy im 
naszą wdzięczność. Ten, który naj
lepiej zna serce człowieka ijego dzie
ło, niech będzie ich prawdziwą na
grodą.

Ks. R y sz a r d  G ó r s k i
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Śmierć Jerzego Giedroycia była głów
nym tematem tych dni. Jego najbliżsi 

współpracownicy z Paryża oraz wszyscy 
ci, którzy się z paryskim księciem spoty
kali i współdziałali jeszcze w czasach PRL 
wspominają go na łamach krajowej pra
sy. Postać to niezwykła, krytyczna wobec 
otaczającego świata, chodząca własnymi 
drogami, zamknięta, a jakże przy tym nie
jednoznaczna, często wewnętrznie 
sprzeczna, choć zawsze twórca paryskiej 
„Kultury” działał z myślą o jednym: o 
niepodległej Polsce. Z powodzi not i 
wspomnień o Redaktorze zacytujmy Te
resę Torańską, która na łamach „Gazety 
Wyborczej” (z 16/17 września) stwierdza: 
Kochał sikorki, stadami przylatujące do 
niego na śniadanie w zimie, i białego ko
guta, który niespodziewanie zjawił się w 
ogrodzie, a po latach zniknął. Pytałam go 
dlaczego rozstał się z Żoną, jedną z naj
piękniejszych kobiet w przedwojennej War
szawie, i dlaczego nie miał dzieci. Odpo
wiadał, że tak widocznie musiało być, że 
Życie osobiste mu się nie udało. W jego 
sypialni zawsze palia się lampka oświe
tlająca ikonę z Matką Boską Ostrobram
ską, na ścianie gabinetu wisiało stare zdję
cie Józefa Piłsudskiego, na biurku stały 
portrety Juliusza Mieroszewskiego i psa 
Piotrusia, a obok leżała nieużywana po
pielniczka. Jest na niej napis: „Nie dawaj 
rad, bo mylić się umiem sam

Prasa codzienna z 16/17 września cy
tuje wypowiedź abp Józefa Życińskie

go:
Nawet ci, którzy w ostatnich latach nie 
identyfikowali się ze stanowiskiem „Kul
tury" czy z poglądami Giedroycia, nie 
mogą zaprzeczyć, że przez długi czas pe
erelowskiego zakłamania „ Kultura ” była 
dła nas źródłem prawdy i ważnym czynni
kiem formacji intelektualnej, podkreślają
cej godność człowieka w systemie, który 
nie miał miejsca dla godności.

N a Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim z inicjatywy metropolity lubel

skiego abp. Życińskiego został zorgani
zowany Kongres Kultury Chrześcijań
skiej. Wydarzenie rozmachem intelektu
alnym przeszło wszelkie oczekiwania. Z 
pewnością warto do niego wrócić, dziś 
jedynie zacytujmy „Rzeczpospolitą” (z 
16/17 września):
Celem Kongresu jest wewnętrzne i ze
wnętrzne spojrzenie na chrześcijaństwo w 
kulturze oraz określenie wspólnych dla róż
nych środowisk wartości, które mogą w 
przyszłości łączyć. Mam nadzieję, że wy
miana myśli podczas tych dni będzie in
spirująca do poszukiwań chrześcijańskich 
odpowiedzi na wyzwania, które stawia 
przed nami życie - powiedział abp prof.

Józef Życiński. Prof. Leszek Kołakowski 
zaprzeczył w swoim wykładzie, że żyjemy 
już w epoce postchrześcijańskiej. Chrze
ścijaństwo jest religią żywą, dopóki są lu
dzie, którzy potrafią przenosić w nowe cza
sy ducha Ewangelii - podkreślił. Powie
dział, iż religia jest wariantem kultury, a 
kultura europejska jest w sposób organicz
ny złączona z chrześcijaństwem. Jego znik
nięcie oznaczałoby także zmierzch kultury 
europejskiej. Andrzej Wajda, podejmując 
próbę odpowiedzi na pytanie o tożsamość 
kulturową Polaków w procesie integracji 
Z Unią Europejską, gdy produkty amery
kańskiej kultury masowej zalewają polski 
rynek, uznał, że obrońcami polskości, jak  
zawsze będą: nauczyciel, lekarz, ksiądz i - 
czasem - polski artysta.

Hasło Kongresu brzmiało: „Sacrum i kul
tura. Chrześcijańskie korzenie przyszło
ści”. Uczestniczyli w nim, poza wymie
nionymi, m.in. kardynałowie Paul Po- 
upard (przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Kultury) i Miloslav Vlk (przewodni
czący Rady Konferencji Episkopatów Eu
ropy), pisarze, naukowcy, twórcy.

Coraz ostrzej przebiega kampania pre
zydencka, w której nie brakuje napięć 

wywoływanych przez ludzi prezydenta 
Kwaśniewskiego, zwłaszcza proprezy- 
dencką telewizję publiczną. Na znak pro
testu wobec nierzetelności TVP, która wy
raźnie forsuje prezydenta, czterej człon
kowie Rady Programowej zawiesili swo
ją  działalność. W „Życiu” (z 16/17 wrze
śnia) czytamy:
Czworo członków Rady oświadczyło, że 
zawiesza uczestnictwo w pracach Rady „ w 
związku z nasilającymi się przejawami ła
mania zasad demokracji i praw obywatel
skich przez TVP w okresie kampanii wy
borczej”. Według nich, zaangażowanie się 
władz TVP po stronie Aleksandra Kwa
śniewskiego przejawia się m.in. „w nie
prawidłowym podziale czasu antenowego 
na poszczególnych kandydatów, dającym 
pięciokrotną i jedenastokrotną przewagę 
urzędującego prezydenta wobec dwóch 
kolejnych kandydatów ”. Członkowie Rady 
zarzucają też telewizji publicznej tenden
cyjność w doborze dziennikarzy przewi
dzianych do prowadzenia programów vvy- 
borczych, „wprzeszłości czynnie zaanga
żowanych po stronie Aleksandra Kwa
śniewskiego
Dodajmy jeszcze, że z Kwaśniewskim są 
związani politycznie i prywatnie: obecny 
prezes TVP Robert Kwiatkowski, dyrek
tor programowy TVP Andrzej Kwiatkow
ski (oskarżony przez NIK o pobranie z 
kasy TVP bezprawnie sumy ponad 80 tys. 
zł) oraz dyrektor Programu I Sławomir 
Zieliński. Wszyscy trzej tworzyli ekipę te
lewizyjną Kwaśniewskiego podczas debat 
wyborczych 5 lat temu. W nagrodę otrzy
mali wysokie stanowiska. Można przy 
okazji odnotować za prasą, że urzędujący

prezydent dba o swoich ludzi w sposób 
daleko wybiegający od przyzwoitości. 
Wszczął był właśnie procedurę ułaskawie
nia jednego z najbogatszych ludzi w Pol
sce, od lat wspierającego finansowo ludzi 
postkomunistycznej lewicy, Mirosława 
Stajszczaka. Został on skazany za próbę 
przekupstwa oficera Urzędu Ochrony Pań
stwa, a niezależnie od tego toczy się jego 
proces za przestępstwa gospodarcze w tzw. 
aferze alkoholowej. Jako człowiek Kwa
śniewskiego i SLD będzie traktowany na 
specjalnych prawach, czyli poza prawem. 
Karygodne w tym jest wykorzystywanie 
przez Kwaśniewskiego stanowiska do ra
towania swoich ludzi. Choć w istocie nie 
powinno to nikogo dziwić. Wszak poli
tyczna moralność to pojęcie dla epigonów 
PZPR nieznane.
Dlatego tym bardziej cynicznie brzmi pro
gram SLD przygotowany przez specjalne 
gremium tej partii, która już przygotowuje 
się do przejęcia władzy. Oto, jak podaje 
prasa z 18 września, na szczycie postko
munistycznym Leszek Miller przedstawił 
polityczną wizję państwa, które SLD za
mierza budować po zwycięstwie wybor
czym w przyszłym roku. Nie ma w niej 
konkretnych rozwiązań, jest natomiast 
wiele inwektyw pod adresem rządu Jerze
go Buzka i wszystkich rządów solidarno
ściowych. Przeważa mowa-trawa, znana 
metoda ogłupiania społeczeństwa z cza
sów PRL. W relacji „Rzeczpospolitej” (z 
18 września) czytamy:
Ma być pod rządami Miłłera - nowocze
śnie, taniej, profesjonalnie. Profesjonal
nie czyli będzie podniesiona jakość kadr i 
będzie zwalczana korupcja.

Chciałoby się wyrazić życzenie, aby post
komuniści rozpoczęli zwalczanie korup
cji od własnych szeregów.

P rasoznaw ca

DEM O K RACJA  
P O T R Z E B U /E  KULTURY 

„Le Figaro” z 11 września. Zamykając 
Jubileusz Nauczycieli Akademickich, jaki 
zgomadził ponad 10 tys. profesorów i stu
dentów, Jan Paweł II postawił następują
ce pytania: Jakiego człowieka kształci 
uniwersytet? Jak stworzyć kulturę na mia
rę osoby ludzkiej? Czy kultura ta będzie 
zapewniała demokrację, która utrzymuje 
się lub zanika w zależności od wartości 
jakie wyraża? Podstawy tych wartości nie 
mogą znajdować się w opiniach chwiej
nych lub iluzorycznych.
W dniach poprzedzających spotkanie z 
Papieżem, od 3 do 9 września, zorgani
zowano 59 kongresów w 40 uniwersyte
tach. Poddano wówczas refleksji wiele
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problemów współczesnych, począw
szy od sprawy genomu ludzkiego do 
eksperymentu klonowania, od zagad
nień historycznych po prawa człowie
ka, od wolności religijnej po problem 
wyżywienia ludzkości.
W ogólnej dyskusji zabrał również 
głos kard. Roger Etchegaray: „Istot
ne problemy nauki współczesnej są 
natury nie technicznej, lecz moralnej. 
Ujawniają one rozpaczliwą potrzebę 
sensu, poza którym każda nauka jest 
instrumentem, co dostrzegamy w de
batach nad problemami bioetyki”. Ks. 
prof. J.-P. Durand mówił, że z powo
du chaotycznej urbanizacji i globali
zacji świata istota ludzka znów znaj
duje się w niebezpieczeństwie. Zapro
ponował pobudzenie kultury dialogu 
jako antidotum wobec „kultury uni
formizacji z jej skłonnością do zamy
kania się w sobie”. Kard. Paul Po- 
upard wyraził nadzieję, że debaty te 
pozwolą profesorom i studentom za
stanowić się nad powołaniem uniwer
sytetu. Natomiast Ojciec Święty wy
raził życzenie, by uniwersytety stały 
się laboratorium kultury poszukują
cej prawdy.

STAROŚĆ: O D  D A R U  D O  
WYRZECZENIA SIE SIEBIE  

Z okazji Jubileuszu Ludzi Starszych 
„Familie Chretienne” z 14 września 
zamieszcza wypowiedź siostry Mika- 
eli ze Zgromadzenia św. Jana, będą
cej jednocześnie lekarzem i filozofem. 
Towarzyszy ona w szpitalu ludziom 
starym i chorym w tzw. fazie termi
nalnej. „Osoby, które niedawno prze
szły na emeryturę stoją wobec trud
ności opuszczenia życia zawodowego 
i pewnego statusu społecznego. 
Otwierają się przed nimi nowe do
świadczenia życia i nowy sposób skła
dania ofiary. Jeśli chodzi o osoby bar
dzo stare lub zależne, doświadczają 
one przerywania się nici łączących je 
z życiem, z czym muszą się pogodzić. 
Staje się to coraz bardziej trudne i bez 
pomocy otoczenia przekroczenie w 
sposób ludzki tego etapu jest niemal 
niemożliwe. (...) Starość jest okresem, 
kiedy z osoby ludzkiej wyłania się to, 
co najlepsze, a czasem to, co najgor
sze. Jeśli «sialiśmy w duchu», tzn. 
zauważając innych, czyniąc dar z sie
bie, starość może być jakby promie
niowaniem światła wieczności. Gdy 
jednak «sialiśmy w ciele», w chęci po
siadania lub władzy, w egoistycznym 
niepokoju o siebie, starość może być 
przeżyta w zgorzknieniu, zamknięciu 
lub buncie. W starości dostrzegamy, 
że w życiu są rzeczy istotne i nieistot
ne, że liczą się tylko prawdziwe przy
jaźnie i one pomagają w życiu. Sta
rość to akceptacja doświadczenia wy
zuwania się ze wszystkiego, by tym 
bardziej zagłębić się w rzeczach du
cha, w uzależnieniu od miłości, wy

rzeczeniu się siebie w rękach Boga. 
Dar z siebie w starości przygotowuje 
do wielkiego wyrzeczenia, które po
zwala wstąpić w życie wieczne: «In 
manus tuas, Domine»”.

TA/EM NICE ENIGMY 
„Le Monde”. Kto prześwietlił kody 
wojskowe używane przez Niemców 
podczas II wojny światowej? Nie byli 
to Amerykanie, co sugerował holly
woodzki film „U-571”, bardzo kryty
kowany w Wielkiej Brytanii. Historia 
natomiast wskazuje tutaj wyraźnie na 
Polaków i oficerów francuskich, któ
rzy informowali służby wywiadowcze. 
Polska po I wojnie światowej podejrz
liwym okiem, i nie bez racji, śledziła 
działalność militarną Niemców, którzy 
mniej lub bardziej dyskretnie odbudo
wywali swoje siły. Podczas I wojny' 
światowej nastąpił wzrost połączeń ra
diograficznych, pomnożyły się syste
my kodujące. Polskie służby wywia
dowcze - Ekspozytura z sekcją 4 (BS4) 
- kierowane przez płk. Guido Lange
ra odkrywają, iż Niemcy zaczynają sto
sować nowy kod. Urządzenia wielko
ści maszyny do pisania, tzw. Enigmy, 
mogą szyfrować i rozszyfrowywać 
kody. Oparte są na bazie bębna szy
frującego. Trzy bębny zawierają 
17576 możliwości, a poprzez różno
rodne manipulacje można osiągnąć 
liczbę rzędu 27 z 22-oma zerami. 
Polska ekipa BS4 podjęła wyzwanie. 
Spośród 20 studentów matematyki 
wybrano trzech. Najbłyskotliwszy z 
nich, Marian Rajewski, wyjechał na 
studia... na uniwersytet w Getyndze. 
Później Rajewski i jego koledzy zdo
łają rozszyfrować pewną liczbę wia
domości, m.in. te, które wysłane zo
stały 31 czerwca 1934 r. podczas Nocy 
Długich Noży.
Polacy skonstruowali urządzenie na
zwane Bombą, które symulowało 
funkcjonowanie dwóch typów Enig
my. Podobna maszyna ujrzała światło 
dzienne w Anglii, kiedy do współpra
cy przystąpił Alain Turing, profesor 
matematyki w Cambridge, dawny 
uczeń Einsteina w Princeton.
Polska ekipa z udziałem Brytyjczyków 
czyni szybkie postępy. Rozszyfrowu
ją informacje przekazywane przez nie
mieckie wojska lądowe w 1940 r. Jed
nak 1 maja 1940 r., 10 dni przed in
wazją Francji, Niemcy zmieniają kod. 
Uda się go rozszyfrować dopiero 21 
maja. Zbyt późno. 23 czerwca 1940 r. 
Polacy są ewakuowani do Afryki Pół
nocnej. Wrócą po przegranej, by w 
tajemnicy zainstalować się w zamku 
de Fouzes.

O p r . A n n a  W ł a d y k a

H  POWSTAŃCZE 
 1 WSPOMNIENIA (3)
r \ ) d z in y  wolne od obowiązkowych prac, na któ- 
\ J r e  co dzień wychodziły drużyny robocze (ko- 

menderówki) - do lasu po chrust, na torfowiska 
do zwożenia wykopanego torfu, na łąki do wywo
żenia zawartości latryn - wykorzystywane były do 
zajęć oświatowych, kulturalnych oraz instrukcji 
wojskowej. To ostatnie gniewało Niemców, któ
rzy twierdzili, że obóz to nie podchorążówka. W 
obozie znalazły się kobiety z wyższym wykształce
niem, poliglotki, artystki plastyczki, aktorki, któ
re przekazywały swą wiedzę i sztukę w formie po
gadanek, wykładów, lekcji czy robót ręcznych. 
Zdarzało się, że przeładowane słuchaczkami pry
cze zapadały się z trzaskiem w czasie tych zajęć. 
W Archiwum Środowiska Oberlangen w Warsza
wie znajdują się wyroby z puszek od konserw, ze 
skrawków materiału, ze słomy. Trudno sobie wy
obrazić, że wykonane zostały bez żadnych precy
zyjnych przyrządów: czasem przy pomocy prze
myconego poprzez liczne rewizje scyzoryka lub 
wyciągniętego z pryczy gwózdka.
Szczytem pomysłowości i talentu naszych obozo
wych artystek były przygotowania do Wielkiego 
Tygodnia. W baraku-kaplicy w Wielki Piątek urzą
dziłyśmy Grób Pański z płyt, kamieni i kęp trawy. 
Przychodzący do nas od czasu do czasu ksiądz, 
Włoch, kapelan pobliskiego obozu jeńców wło
skich, pozwolił na pozostawienie monstrancji na 
noc. Przy grobie zaciągnięta została warta zmie
niająca się całą noc i przez Wielką Sobotę, do 
Rezurekcji, do godziny 18.
Ksiądz był zdziwiony polskimi zwyczajami wiel
kanocnymi, jak właśnie urządzenie Grobu czy po
święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. W kapli
cy, na tle drutów kolczastych, stał duży krzyż Z 
drzewa, przysłonięty białym welonem. Dwa ka
ganki wykrojone z puszek blaszanych paliły się 
dzień i noc. Za olej służyła przydziałowa marga
ryna.
Niemiecka komenda była zaskoczona obozowym 
„ święconym W kaplicy, na biało nakrytych ław
kach poustawiałyśmy cuda sztuki kulinarnej, wy
czarowane z zaoszczędzonych produktów pączko
wych lub zdobytych drogą wymiany na komede- 
rówkach. Barwne jajka, baranki z waty, nawet 
trochę kiełbasy i chleb, ułożone na misternie cy
zelowanych talerzykach i w naczynkach z blachy. 
W czasie Rezurekcji i na wielkanocnej Mszy św. 
gregoriańskiej śpiewałyśmy polskie pieśni okolicz
nościowe. Nawet Niemcy przychodzili, patrzyli i 
słuchali, bo wiele z nas miało bardzo ładne głosy. 
Jeszcze przed Wielkanocą życie religijne było zor
ganizowane spontanicznie: rano, na apelu śpie
wałyśmy „Kiedy ranne wstają zorze", a wieczo
rem „ Wszystkie nasze dzienne sprawy ” i jeniecką 
pieśń „ O Panie, któryś jest na niebie ”.
Starania o kaplicę nie były łatwe. Po długich na
leganiach Niemcy zgodzili się, aby kapłan pobli
skiego obozu włoskich jeńców od czasu do czasu 
przyjeżdżał odprawiać Mszę sw. w niedzielę. W 
Wielkim Tygodniu był nawet parę razy.
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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OD 2 DO 8 . tO. 2 0 0 0
PONIEDZIAŁEK 02.10.2000 

600 Kawa czy herbata 745 Tradycje 815 Kra
kowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 840 
Giełda 845 Cyberszkoła - magazyn 930 Fragle- 
sy - serial 10°° Pestka - film fab. 1200 Wiado
mości 1210 Multimedialny wieczór kabaretowy 
1305 Klan - serial 1330 Znaszli ten kraj? 1410 
Szpital Dzieciątka Jezus - telenowela 1500 Wia
domości 1515 Ludzie listy piszą 1535 Rozmowa 
dnia 1600 Galeria 1625 Dlaczego Zamość? - 
film dok. 1700 Teleexpress 1715 Baśniowa kra
ina braci Grimm, Simsala - serial 1745 Sporto
wy tydzień - wydanie olimpijskie 1835 Klan - 
serial 1905 Teledyski na życzenie 1915 Dobra
nocka 193C Wiadomości 1955 Pogoda 1958 
Sport 2000 Pasja - dramat 2130 Kuba Sienkie
wicz i Elektryczne Gitary 2200 Dialogi z prze
szłością 223° Panorama 2250 Sport 23°° Stu
dio Wyborcze 2330 Temu światu ja się nie pod
dam - film dok. O30 Monitor 100 Ludzie listy pi
szą 120 Dziwny świat Kota Filemona - dla dzie
ci I 30 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 2°° 
Klan - serial 230 Pasja - dramat 400 Kuba Sien
kiewicz i Elektryczne Gitary 430 Dialogi z prze
szłością 5°° Panorama 5“  Sport 530 Studio 
Wyborcze

WTOREK 03.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Magazyn polonijny 
815 Krakowskie Przedmieście 27 83° Wiado
mości 840 Giełda 845 Przegląd Prasy Polonijnej 
9G0 Południk 19-ty - dla dzieci 925 Baśniowa 
kraina braci Grimm, Simsala - serial 10°° Pa
sja - dramat 1130 Dialogi z przeszłością 1200 
Wiadomości 1210 Sportowy tydzień - wydanie 
olimpijskie 13°° Klan - serial 1330 Temu światu 
ja się nie poddam - film dok. 1410 Podróże ku
linarne Roberta Maklowicza 1440 Żywicielki - 
film dok. 15°° Wiadomości 1535 Rozmowa dnia 
1600 Program wojskowy 1625 Raj - magazyn 
17°° Teleexpress 1715 Na polską nutę - dla 
dzieci 1745 Plecak pełen przygód - serial 1810 
Program krajoznawczy 1830 Klan - serial 1900 
Wieści polonijne 1915 Dobranocka 1930 Wia
domości 1955 Pogoda 1958 Sport 20°° Syzyfo
we prace - serial 2100 Forum Polonijne 2145 
Piosenki Włodzimierza Wysockiego 2230 Pa
norama 2250 Sport 23°° Studio Wyborcze 2330 
Forum O30 Monitor 1°° Wieści polonijne 115 
Kasztaniaki - dla dzieci 130 Wiadomości 155 
Sport 159 Pogoda 2°° Klan - serial 230 Syzyfo
we prace - serial 330 Forum Polonijne - widowi
sko publicystyczne 415 Piosenki Włodzimierza 
Wysockiego 5°° Panorama 520 Sport

ŚRODA 04.10.2000 
600 Kawa czy herbata 745 Oto Polska - pro
gram 815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wia
domości 840 Giełda 845 Wieści polonijne 900 
Teleranek 925 Plecak pełen przygód - serial 
10°° Syzyfowe prace - serial 1130 Magazyn 
Polonijny z Litwy 12°° Wiadomości 1210 Festi
wal Operowo-Operetkowy Ciechocinek 13°° 
Klan - serial 1325 Forum Polonijne 1410 Podró
że kulinarne Roberta Maklowicza 1435 Kwa
drans na kawę - program 15°° Wiadomości 1510 
Program krajoznawczy 1530 Rozmowa dnia

16°° Fronda - magazyn 1625 Krzyżówka szczę
ścia - teleturniej 17°° Teleexpress 1715 Pro
gram dla dzieci 1730 Wszystko gra - dla dzieci 
1745 Skippy - film 1815 Rozważania o cnotach: 
Dobro 18“  Klan - serial 19°° Wieści polonijne 
1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogo
da 1958 Sport 20°° Tanie pieniądze - film fab. 
2125 XXXVI Studencki Festiwal Piosenki 2210 
Forum Polonijne 2230 Panorama 2250 Sport 23°° 
Studio Wyborcze 2330 XIV Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
O30 Monitor 1“  Wieści polonijne 115 Wędrówki 
Pyzy - dla dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 
Pogoda 2°° Klan - serial 230 Tanie pieniądze - 
film fab. 355 XXXVI Studencki Festiwal Piosen
ki 440 Forum Polonijne 5°° Panorama

CZWARTEK 05.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Reportaż 815 Kra
kowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 840 
Giełda 845 Wieści polonijne 9°° Papierowy te
atrzyk - dla dzieci 915 Wszystko gra - dla dzieci 
930 Skippy - film 10°° Tanie pieniądze - film 
fab. 11“  Rozmowy na nowy wiek 12°° Wiado
mości 1210 Kabaret z mundurem w tle 13°° Zło
topolscy - serial 1325 A to Polska właśnie 1420 
Cysterski szlak - program 1435 Ojczyzna-pol- 
szczyzna 1500 Wiadomości 1515 Magazyn eku
meniczny 1535 Rozmowa dnia 16°° Kulisy PRL- 
u 1625 Magazyn kulturalny 17°° Teleexpress 
1715 Przybysze z Matplanety - program 1745 
Tropiciele gwiazd 1815 Salon Lwowski 1835 Zło
topolscy - serial 19°° Wieści polonijne 1915 
Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 
1958 Sport 20°° Antygona w Nowym Jorku - 
teatr TV 22°° XIV Konkurs Chopinowski 2230 
Panorama 2250 Sport 2300 Studio Wyborcze 
2330 Tygodnik wyborczy Jedynki O15 Przegląd 
Twórczości Tamary Soloniewicz: Antygona w 
stodole O33 Monitor 1°° Wieści polonijne 115 
Zaczarowany ołówek - dla dzieci 130 Wiado
mości 155 Sport 159 Pogoda 200 Złotopolscy - 
serial 230 Antygona w Nowym Jorku - teatr TV 
440 Anima - program 50G Panorama 520 Sport 
530 Studio Wyborcze

PIĄTEK 06.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Magazyn kulturalny 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiado
mości 840 Giełda 845 Wieści polonijne 9°° Przy
bysze z Matplanety - program 930 Tropiciele 
gwiazd 10°° Ekstradycja 3 - serial 10“  XIV 
Konkurs Chopinowski 1130 Credo 2000 - ma
gazyn katolicki 12°° Wiadomości 1210 Film dok. 
13°° Złotopolscy - serial 1325 Tygodnik wybor
czy Jedynki 1410 Hulaj dusza - program 15°° 
Wiadomości 1515 Anima - program 1535 Roz
mowa dnia 1600 Ludzie listy piszą 1625 Krzy
żówka szczęścia - teleturniej 17°° Teleexpress 
1715 Cyberszkoła - magazyn 1800 Studio Wy
borcze 1835 Złotopolscy - serial 19°° Przegląd 
Prasy Polonijnej 1915 Dobranocka 1930 Wiado
mości 1955 Pogoda 1958 Sport 20°° Teraz Po
lonia 2100 Ekstradycja 3 - serial 2205 XIV Kon
kurs Chopinowski 2230 Pa
norama 2250 Sport 23°°
Studio Wyborcze 2330 Po
rozmawiajmy 0°° Szpital 
Dzieciątka Jezus - teleno
wela O30 Monitor 1°° Prze
gląd Prasy Polonijnej 115 
Mały pingwin Pik-Pok 130 
Wiadomości 155 Sport 159

Pogoda 2°° Złotopolscy - serial 230 Teraz Polo
nia 330 Ekstradycja 3 - serial 430 MdM 5°° Pa
norama 520 Sport 530 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej

SOBOTA 07.10.2000 
60C Trzecia granica - serial 7°° Echa tygodnia - 
(program w j. migowym) 730 Klan 131 - serial 850 
Ziarno - program katolicki 915 XIV Konkurs 
Chopinowski 940 Babar - serial 1005 Hity sateli
ty 1020 Liczmy się polskiego 10“ Palce lizać - 
serial 1120 Madonny polskie 1150 Reportaż 1220 
Awantury i wybryki malej małpki Fiki-Miki 13°° 
Teledyski na życzenie 1310 Skarbiec magazyn 
historyczno-kulturalny 1340 Kochane, ukocha
ne życie - film dok. 1430 Kocham Polskę - tele
turniej 15°° Program roziywkowy 1550 Dzien
nik tv J. Fedorowicza 1609 Sensacje XX wieku 
- program 1630 Magazyn Polonijny z Wielkiej 
Brytanii 17°° Teleexpress 1715 Chrząszcz brzmi 
w trzcinie... - poradnik 1735 Hulaj dusza 1815 
Na dobre i na zle - serial 1900 Kurier z Wa
szyngtonu 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 
1950 Pogoda 1953 Sport 20°° Wielki bieg - film 
fab. 2130 Milena 2230 Panorama 2250 Sport 23°° 
Bezludna wyspa - program 2345 Sportowa so
bota 2355 Dziennik tv J. Fedorowicza 005 Na 
dobre i na złe - serial O55 XIV Konkurs Chopi
nowski 120 Bolek i Lolek 130 Wiadomości I 50 
Sport 154 Pogoda 2°° Wielki bieg - film fab. 330 
Milena 430 Skarbiec magazyn historyczno-kul- 
turalny 5°° Panorama 520 Sport 530 Sensacje 
XX wieku - program 555 Kurier z Waszyngtonu

NIEDZIELA 08.10.2000 
610 Na dobre i na zle - serial 705 Słowo na nie
dzielę 710 Reportaż 740 Dziedzictwo 810 Złoto
polscy 121 - serial 9?° Fraglesy - serial 925 XIV 
Konkurs Chopinowski 950 II Koncert c-moll 
Rachmaninowa 1030 Rozwodów nie będzie - 
film fab. 1200 Otwarte drzwi - magazyn katolic- 
kj 13°° Transmisja Mszy Świętej 1405 Galeria 
1430 Koncert urodzinowy 153“ Film dok. 1615 
Fani i profani 17°° Teleexpress 1715 Z biegiem 
lat, z biegiem dni - serial 1835 Program krajo
znawczy 1855 Program rozrywkowy 1915 Do
branocka 1930 Wiadomości 1950 Pogoda 1953 
Sport 1955 Przypadek - dramat 22°° Romanę 
Dyvesa 2230 Panorama 2250 Sport 23°° Kaba
ret Pacalycha 2350 Serial dok. O15 Sportowa 
niedziela O35 Hulaj dusza - program 115 Rycerz 
Piotruś herbu Trzy Jabłka 130 Wiadomości 150 
Sport 154 Pogoda 155 Przypadek - dramat 4°° 
Romanę Dyvesa 430 Magazyn Polonijny z Wiel
kiej Brytanii 5°° Panorama 520 Sport 530 XIV 
Konkurs Chopinowski

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

Sekretariat: tel. 0048 (56) 655 23 61;
610 81 00 

fax 655 23 62 
Antena: dla słuchaczy za granicą: 

tel. (00 48) (56) 655 23 33 lub 655 23 66

f i  i
Przypominamy Państwu częstotliwości i 
godziny nadawania audycji Radia Maryja 
na falach krótkich: od poniedziałku do so
boty od 700 do 915, w niedzielę od 800 do 1000 
w paśmie 25 m na częstotliwości 12010 kHz.;; 

5  codziennie od 1700 do 2130 w paśmie 25 m, a 
od 2130 do 2400 w paśmie 41 m na częstotliwości 7400 kHz.
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KUPON ZAMÓWIENIA
(do odesłania na adres Redakcji G.K.: 263 bis, rue St Honore, 75001 Paris)

KALENDARZA „GŁOSI/ KATOLICKIEGO" 
NA 2 0 0 1  R . - „ B O Ż E  P EJZ A Ż E"

i „PROSZĘ O PRZESŁANIE MI POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZA G.K.” 

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

(koszt przesyłki wliczony). Razem: ................  Frs.

I Imię i nazwisko:

Adres:

Dołączam czek fdla VOIX CATHOLIOIJF/t □ przekaz n gotówkę n

( w  B irtsrr
S B  «

Jjgi;

ZARZĄD KOŁA ZOŁNIERZY 
ARMII KRAJOW EJ WE FRANC/I

zawiadamia, że w niedzielę 1 PAŹDZIERNIKA 
O GODZ. 11 o2-W KOŚCTELE POLSKTM.

263 bis, rue Saint Honore w Paryżu 
odprawiona zostanie tradycyjna Msza św. 

w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych 
oraz żyjących żołnierzy Armii Krajowej 

oraz wszystkich formacji Państwa Podziemnego.. 
Modlić się będziemy za ofiary okupacji hitlerowskiej 

i reżimu komunistycznego. Bardzo prosimy o liczne przybycie.
J e r z y  L ip o w ic z  

P r e z e s  Z a r z ą d u  K o ł a  A K  w e  F r a n c j i

OFIARY HA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
P Janina Sadek - 500 Frs
P. Genowefa Nawrocki - 100 Frs
P. Stefania Borowczak - 500 Frs
P. Helena Krasiński - 300 Frs

OFIARODAWCOM 
SKŁADAMY SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: 
Mission Catholique Polonaise, 263 bis, rue St Honore, 75001 Paris, 

wpłacając na: CCP1268-75 N PARIS 
lub czekiem zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

STOWARZYSZENIE POLSKICH 
KOMBATANTÓW - KOŁO LILLE
15 sierpnia br. w 80 rocznicę zwycięskiej bitwy o 
Warszawę z bolszewikami, odbyła się w polskiej 
kaplicy w Lille uroczysta Msza św. odprawiona 

przez ks. Zdzisława Początek, który wygłosił z tej 
okazji okolicznościowe kazanie.
Na Mszy św. obecni byli: wieloletni prezes SPK p. Stanisław 
Srocki, członkowie Zarządu: p. Przytulicki i p. Pankanin, człon
kowie Koła, poczty sztandarowe oraz liczni parafianie.

P a n k a n in  - c z ł o n e k  Z a r z ą d u

TOWARZYSTWO „PO LO N IA " Z VICOIGN£
zaprasza w niedzielę. 1 października.

OBIAD TANECZNY,
i który odbędzie się w sali zabaw w Vicoigne 

(okręg Valenciennes).
Grać będzie orkiestra Jana Czaickiego 

„Wesołe chłopaki”.
>ny: 120 Frs dla dorosłych, 90 Frs dla dzieci. 

®mfęjHpigf erwacji: w siedzibie związku „Polonia” - 
„Cafe de la Place de Vicoigne”; u Pani Kajowy, tel. 

03.27.25.52.04; u prezesa p. Buniowskiego: 03.27.25.54.06.
 ..................  F iu p  B u n io w sk i

p r e z e s  T owarzystwa „ P o lonia ” z Vic o ic n e

W ŁĄCZNOŚCI1  OJC£M ŚWIĘTYM W KOKU W ltLKItGO 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 zapłać osobom,
które odpowiedziały na apel modlitewnej jedności:

PAN WŁADYSŁAW ŁUCARZ 1000 Frs
/  /

M s z a  Ś w ię t a  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 j c a  Ś w ię t e g o :

S k ł a d a m  o f i a r ę ................................................................... f r s

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.
. j
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ECOI t  „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 razy w tygodniu - 68, rue d'Assas - Paryż 6. 
Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd.
NOWY ROK SZKOLNY -15 WRZEŚNIA!!

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

F IR M A  Z A H D ' E X P O R T  
poleca samochody marki FO RD :

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.

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

JEŻYK FRANCUSKI:
* NAUKA, TŁUMACZENIA, ASYSTOWANIA - 

TEL. 01 45 56 01 46.

SPRZEDAM :
* SPRZEDAM FARBĘ - TEL. 01 48 22 21 32; 06 81 23 42 05.

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 
sądowy - tłumacz przysięgły - 105-bis, bd de Grenelle, 75015 
PARIS, teIJfax 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

; PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE 
do

BIAŁYSTOK * ŁÓDZ ® SŁUPSK
ELBLĄG * LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK * TARNÓW a
GDYNIA OPOLE ® TCZEW *
GLIWICE ® PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA®
JAROSŁAW * POZNAŃ e WROCŁAW 0
KALISZ PRZEMYŚL* ZAMBRÓW*
KATOWICE ® PRZEWORSK* ZAMOŚĆ
KONIN ® PUŁAWY ZIELONA GÓRA®
KOSZALIN RADOM
KRAKÓW 1 RZESZÓW ® * Połączenia z Warszawy,

Krakowa i Gdańska 
WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA ^  UKRAINA
Z PA R Y ŻA -LILLE 

do
LY IY - RIYNE - GYTOMYR - KYIY 

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 
Far. 03 28 36 53 54

BILLY-MONTIGNY 62420 
Tel. 0 3 2 1 2 0  22 75 

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

Site internet: www.voyages-baudart.fr

Ets PKS Stalowa Wola

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Komfort Yoyages Maisonneuye
Częstochowa

Kielce Lublin

St. Etienne

Wrocław

M a r c in  K opisto  

L y o n

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

Katowice

A g en cie:
04 72 60 97 68 ( a o e n c e
06 88 08 28 59 
04 72 38 22 16 
04 77 93 10 07 
04 90 62 57 17

D ijo n

N a n c y

Stalowa Wola

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

CENY PREFERENCYJNE DLA  GRUP

P O P R O IE  P O  POŁSKIł
* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z 
FRANCJI, BELGII, LUKSEMBURGA DO POLSKI CENTRALNEJ 
I POŁUDNIOWEJ - TEL. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. TEL. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.

*  I fZ Y K  FRA N C U SK I:
TŁUMACZENIA. NAUKA. KOREPETYCJE.

Tel/fax 01 42 28 99 83; 06 19 72 16 78 
e-mail: wysocka.gosia@libertysurf.fr

F llłM A  PO Ł -PE C O R  
przyjmie na kontrakty stałe pracowników wykwalifikowanych: mu- 

rarz-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.

JWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 5 frs/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 3 frs/słowo.

INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEXION" 
KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

□  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

GAR A l;
* NAPRAWY mechaniki i blacharki, lakiernictwo. Współpracuję ze 
wszystkimi UBEZPIECZENIAMI. SPRZEDAŻ części i samochodów 
- możliwość zwrotu podatku (detax export). TEŁ. 01.48.33.25.69; 
01.48.33.80.15. 96, rue Ecoles, AUBERYILLIERS.

2 2 strona in ternetow a PM K : www.mission-catholique-polonaise.net lpaździern ika  2000

http://www.voyages-baudart.fr
mailto:wysocka.gosia@libertysurf.fr
http://ifec.free.fr
mailto:ifec@free.fr
http://www.mission-catholique-polonaise.net


N r 34 GŁOS KATOLICKI

I Z PARYŻA, VALENCIENNES,REIiVISj METZ, FREYM ING 
AUTOKAREM DO 28 MIAST W POLSCE 
I : WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA I  ■

'@ B a £ £ O i
'U L : 01 4 0 2 0 0 0 8 0

/ S E f lK / C E i
Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 

250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 
ROCZNY BILET BEZPŁATNY 

AUTOKAREM DO POLSKI

Białystok,
Bolesławiec,
Bydgoszcz,
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.

SAM O ŁO W  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 TOWARÓW, PRZEPROWADZKI,
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE
252, rue de RivoIi; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M° CONCORDE I

O t w a r t e  7  d n i  w  t y g o d n i u

Y  LOTNICZE DO POLSKI 
DO INNYCH KRAJÓW ŚWIATA 

ENCJI CREATIYE TOURTOIJR

1616

n  A ■ . io n npo p o l s k u :  P a n i  A u c i a  w  p o n i e d z i a ł k i  i c z w a r t k i  o d  915 d o  1200 
e n  f r a n c a i s :  M. W i l l i a m  m a r / v e n  10h-18h30; s a m . 10h-13h30

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

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

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

Copernic
PARIS - LYON - YARSOYIE - KIEY

COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 
75011 Paris (M° Nation) 
tel. 01 40 09 03 43

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

NOWOSC !!!
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, Madeleine 
- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 

Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 
Organizujemy okolicznościowe przyjęcia. 

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

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

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

GŁ3S Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji 
Adres Redakcji:
263-bis, rue St Honore - 75001 PARIS 
tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31

1/ A T Q I  I C  K I fax 01 55 35 32 29; C C P 12 777 08 U PARIShttp://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@ club-internet.fr 
Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski;
Zespół: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Si. 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: 
pół roku - 170 FF, rok - 325 FF; CCP 12 777 08 U Paris 
pół roku - 1240 FB, rok - 2220 FB; - ks. Bronisław Dejneka - 
Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11 
pół roku - 59 DM, rok - 108 DM - Commerzbank Hannover:
BLZ 250 400 66 Głos Katolicki, Konto Nr 791177900 

COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

Francja: 
Belgia: -

Niemcy:

<■U
Z
<
*
O
<
N

2(A-I
O
o.
*
z
Q
O
o>-

r  KUPON PRENUMERATY "
(ABONNEMENT)

□  PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 
Glos Katolicki - Voix Catholique 

263-bis, rue Saint Honorć - 75001 PARIS 
CU Odnowienie abonamentu (renouvel|ement)

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

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

□  Czekiem
□  CCP 12777 08 U Paris
□  Gotówką

Tel..
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