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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 7,7-11 

Czytanie z Księgi Mądrości 
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przy
zywałem i przyszedł na mnie duch mą
drości. Przeniosłem ją  nad berła i trony i 
w porównaniu z nią za nic miałem bogac
twa. Nie porównałem z nią drogich ka
mieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej ma war
tość błota. Umiłowałem ją  nad zdrowie i 
piękność i wolałem mieć ją  aniżeli świa
tło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A 
przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i 
niezliczone bogactwa w jej ręku.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4,12-13 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzej
sze niż wszelki miecz obosieczny, przeni
kające aż do rozdzielenia duszy i ducha,

LITURGIA SŁOWA
XXVIII N IED ZIELA

stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnie
nia i myśli serca. Nie ma stworzenia, któ
re by było przed Nim niewidzialne, prze
ciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest 
przed oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek.

EWANGELIA
Mk 10,17-27 

Słowa Ewangelii według św. Marka 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł 
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wiecz
ne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz 
Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko 
sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabi
jaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zezna
waj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczy
cielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z

ZWYKŁA f  R O K  B ■’!
miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci 
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. 
Lecz on spochmumiał na te słowa i od
szedł zasmucony, miał bowiem wiele po
siadłości. Wówczas Jezus spojrzał woko
ło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno 
jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, 
lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego 
tym, którzy w dostatkach pokładają uf
ność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się 
dziwili i mówili między sobą: „Któż więc 
może się zbawić?”. Jezus spojrzał na nich 
i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u 
Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Słuchając dzisiejszej pery
kopy,można by się poku

sić o komentarz, iż chrześci
jaństwo wyklucza zamożność, a nawet jej 
zakazuje. Tymczasem Chrystusowe po
uczenie a propos kondycji materialnej czło
wieka nie jest jej wyrafinowaną krytyką. 
Jest ono raczej podpowiedzią, co zrobić, 
aby posiadane bogactwo ziemskie stało się 
kluczem do szczęścia wiecznego.

Nie chodzi tu zatem o wyrzeczenie wy
rządzające krzywdę samemu sobie, 

prowadzące do nabożnej pogardy dóbr ma
terialnych. Jezus nie wymaga od swojego 
ucznia, by czynił tak, jak Grek Kratetes, 
który zachęcał do wyrzucania w morze 
wszystkich posiadanych klejnotów. Boga
temu młodzieńcowi z Ewangelii mówi: 
„Idź sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim”. Zwycięstwo nad czarem rzeczy 
i posiadania realizuje się nie przez pogrą
żenie w spirytualizmie lub w zaślepionym 
ubóstwie, ale przez ofiarowanie i przyję
cie postawy wolności i szczodrości. 
Ofiarowanie, które czerpie z zasobów rze
czy ziemskich, nie jest dla Jezusa znisz
czeniem ich wartości, ale właśnie nadaniem 
im prawdziwego sensu. To, co się ofiaro
wuje, odnajduje się powiększone, bogat
sze, piękniejsze. Głęboka radość, ogólny 
dobrobyt, bezpieczeństwo i pokój już „te
raz, w tym czasie” stają się dziedzictwem 
tego, kto wyzbył się wszelkich przywią- 
zań i posiadania, by poświęcić się Jezuso
wi i Jego Ewangelii. Zapewnia to spokój i 
wewnętrzny pokój tym wszystkim, którzy 
są posiadaczami nawet największej fortu
ny.

Nie jest ona przeszkodą do świętości, 
a nawet może się okazać tą jedyną 

monetą -  z braku innych -  która pomo
że w przejściu przez bramę Królestwa. 
Z drugiej strony, mobilizuje ich do ge
stu na rzecz najuboższych i w ten spo
sób może służyć tak jednym, jak i dru
gim. W ten sposób również sprawdza się 
Pawłowa maksyma, iż „więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Trze
ba by dodać -  nie tylko tu, ale i w wiecz
ności.

Obraz do tego kreśli Bruno Ferrero 
w jednym ze swoich krótkich opo

wiadań dla ducha w serii „Kółka na wo
dzie”, przedstawiając historię skąpej ko
biety, napisaną przez Fiodora Dostojew
skiego. Po śmierci, owa kobieta, została 
wtrącona przez diabła do morza ognia 
piekielnego. Jej anioł stróż począł usil
nie się zastanawiać, czy w jej życiu nie 
było jakiegoś momentu, który mógłby 
ją odkupić. Wreszcie przypomniał sobie 
pewne dawne zdarzenie i nie omieszkał 
powiedzieć o tym Bogu: „Pewnego dnia 
ta kobieta podarowała jednemu żebra
kowi cebulę ze swego ogródka”. Miło
sierny Bóg zgodził się, aby ta jedna ce
bula była jej szansą. Historia kończy się 
mimo wszystko niepowodzeniem ponie
waż cebula jest zbyt słaba, by mogła 
posłużyć za linę ratunkową do wciągnię
cia kobiety z morza ognia do nieba. Nie
mniej jednak pokazuje nam, iż dla Pana 
Boga nie ma rzeczy bez znaczenia. Tym 
bardziej dla tych, którzy mają czym się 
dzielić z innymi, oczywiście jeżeli chcą.

Rzecz jasna, że nie można popadać w 
drugą skrajność i twierdzić, iż zba

wienie można kupić, bo to nie prawda. 
Chodzi o to, aby zrozumieć, że jedyną 
przeszkodą do zbawienia jest grzech. Na
tomiast nasze bogactwo czy ubóstwo jest 
jedynie środkiem, który może nam po
móc, ale może i zaszkodzić.

K s . J ó z e f  B o d z io n y
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ODNAWIA 
OBLICZE ZIEMI

I  an Paweł II 
w rozpoczął w 
p a ź d z ie rn ik u  
1978 r. swą służ
bę Kościołowi i 
światu od histo
rycznego już we
zwania: „Nie lę
kajcie się, otwórz
cie drzwi Chry
stusow i!” . Od 
tamtej pory sys
tematycznie po
maga wszystkim 
otwierać drzwi, a 
przede wszyst
kim serca na 
przyjęcie Odku
piciela człowie
ka, Jezusa Chry
stusa. Zapocząt
kowana przez 
Ojca Świętego 
m isja nowej 
ew an g e lizac ji 
świata jest peł
nym logiki i kon- 
sekwencji pla

nem działania, którego podstawą jest miłość do Boga i wypły
wająca z niej miłość do człowieka. Plan ten ma zniweczyć ist
niejące w świecie rozdarcie, jakże niebezpieczne dla życia do
czesnego i wiecznego każdej ludzkiej istoty, która często błąka 
się po prostu po świecie bez świadomości swej jedyności i tego, 
że ma być tu, na ziemi, obrazem Boga samego. Papież dociera 
niemalże do umysłu i serca człowieka, aby objawić mu, kim jest 
i czego od niego oczekuje Odkupiciel, Najwyższa Miłość.

AUTENTYCZNE CHRZEŚCIJAŃSTWO

Człowiek Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II od pierw
szych dni swego pontyfikatu rozpoczął głoszenie katechezy 

w nowym, posoborowym ujęciu, charakteryzującym się przede 
wszystkim chrystocentryzmem. To wielkie zadanie, jakie ma do 
spełnienia, zawierzył gorąco przez siebie miłowanej Matce Bo
żej. Wynikła też konieczność zebrania od nowa prawd wiary 
chrześcijańskiej w wielkim dziele, jakim jest Katechizm Ko
ścioła Katolickiego, który otrzymali wierni na całym świecie do 
stosowania w nauczaniu i w życiu.

Ciąg dalszy na str. 4

msMĘ^sśsliiMms^
RODZINY,

JE S T E Ś C IE  R A D O ŚC IĄ  I N A D ZIEJĄ !

Rodzina - to hasło pada niejednokrotnie. Każdy zdaje się 
wiedzieć czym jest i jak ją zdefiniować. Ale czy każdy po
trafi ją stworzyć, żyć w niej, zachować?

„Co to jest rodzina?” - spytałam kiedyś pewnego przedszkolaka. 
A on spojrzał na mnie swymi dużymi oczami, po czym rozglą
dając się na boki, udzielił długo wyczekiwanej odpowiedzi: „Ro
dzina to... moja mama, tata, i ja i brat”. Urwał odpowiedź, a 
potem uśmiechnął się do mnie i zapytał niepewnie: „Czy do
brze, tyle?”. Twierdząco skinęłam głową i pochylając się nad 
nim, mocno przytuliłam go do siebie.
„Mama i tata” - w takiej kolejności wymienił mój mały roz
mówca członków rodziny. I słusznie, bo bez wspólnoty małżeń
skiej, stworzonej między kobietą i mężczyzną, moralnie zdrowa 
rodzina nigdy by nie zaistniała. U jej podstaw leży dar kobieco
ści i męskości otrzymany od Boga w momencie stworzenia pierw
szych łudzi (Rodz 2,4-25).
Małżeństwo to wspólnota miłości dwojga osób, wzajemnie ob
darzających się dobrem, zaufaniem, służbą i gotowością niesie
nia pomocy swojemu współmałżonkowi. To prosta droga do świę
tości, najpełniej wyrażana i realizowana codzienną ofiarą zrzu
cania z siebie piętna egoizmu, pychy, rozczarowania i własnych 
słabości. To także szansa na wzajemne uświęcanie się przez szczerą 
miłość, przebaczanie i zrozumienie siebie. Dzięki temu w sercu 
każdego zapanuje dobroć, życzliwość, nadzieja i pokój. Tylko 
one nadają ludzkiej bezradnej miłości nowy wymiar, czyniąc ją 
prawdziwą, hojną, szczerą i szlachetną, gotową do ciągłych po
święceń i wyrzeczeń. , - . o nr  J Ciąg dalszy na str. 8-9

1 5  p a ź d z ie r n ik a  2 0 0 0

C y k l w y d a w n ic z y  g a z e ty  p o w o d u je , ż e  
z n a le ź liś m y  s ię  ty m  r a z e m  w  »maiftw ym  

p u n k c ie"  n a jw a ż n ie js z y c h  w y d a r z e ń  p o lity czn y ch . O z n a 
c z a  to , ż e  k ie d y  d z is ie js z y  n u m e r  d o t r z e  d o  P a ń s tw a ,  
z n a n e  ju ż  b ę d q  w yniki p ie rw s z e j (c z y  o s ta tn ie j? )  tu ry  w y
b o ró w  p re z y d e n c k ic h  w  P o ls c e .  A^y b ę d z ie m y  j e  o p isy 
w a ć  i k o m e n to w a ć  d o p ie ro  w  p rz y s z ły m  ty g o d n iu . D z i ś  
z a te m  p o z o s ta je  n am  „ c is z a  w  e t e r z e ”, c z a s  n a  w y tc h n ie 
n ie  p r z e d . . .  b u rz q  w y d a r z e ń .  (\AJ.T?.)

j s o

g g g  f e - t f i j Ą  _____________

J w rA M y T ^  ^

(Rys. Leszek Biernacki)
i iU J
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KRA /
■ Rządowe sprawozdanie z realizacji usta
wy o planowaniu rodziny, ochronie pło
du ludzkiego i warunkach dopuszczalno
ści przerywania ciąży zostało przyjęte 21 
września przez pięć połączonych komisji 
sejmowych. Dwie trzecie posłów było za 
przyjęciem raportu, jedna trzecia - prze
ciw. „Głosowanie wykazało, że większość 
sejmowa docenia fakt, że dzięki ustawie 
zmniejszyła się liczba aborcji, a także 
poprawiło się zdrowie kobiet i noworod
ków” - powiedział KAI Antoni Szymań
ski, przewodniczący Sejmowej Komisji ds 
Rodziny.
■ Sejm przyjął 22 września uchwałę po
pierającą ideę utworzenia w Gnieźnie Ko
legium Europejskiego. Swoją decyzję 
Sejm uzasadnił historycznym znaczeniem 
spotkania cesarza Ottona III i Bolesława 
Chrobrego, które wpłynęło na jedność 
europejską i wspólne dziedzictwo ducho
we tworzone przez poszczególne kultury 
narodowe.
■ Msza św. na Jasnej Górze była central
nym punktem uroczystości ogólnopolskie
go Jubileuszu Rodzin. „Egoiści nie zbu
dują żadnego domu, także domu europej
skiego” - mówił do ok. 100 tys. zgroma
dzonych bp Stanisław Stefanek, przewod
niczący Komisji Episkopatu Polski ds. 
Rodziny. Podczas uroczystości trwających 
od 22 do 24 września rodziny i ich dusz
pasterze słuchali prelekcji i dyskutowali 
na temat problemów związanych z życiem 
małżeńskim i wychowaniem dzieci.
■ Prawie 2 tys. pracowników i czytelni
ków tygodnika „Niedziela” po raz czwar
ty pielgrzymowało 23 września na Jasną 
Górę. Przybyli tam również duchowni, 
posłowie, senatorowie oraz przedstawi
ciele mediów.
■ VII Ogólnopolska Pielgrzymka Legio
nu Maryi - apostolskiego ruchu świeckich 
pochodzącego z Irlandii - przybyła 23 
września na Jasną Górę. W tym roku mo
dlitwie 4 tys. „żołnierzy Maryi” po raz 
pierwszy przewodniczył biskup - Roman 
Marcinkowski.
■ Film Krzysztofa Zanussiego „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą 
płciową” dostał Złote Lwy -  główną na
grodę XXV Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. „Sztuka żywi się 
wyłącznie dwoma tematami: śmiercią i 
miłością” - skomentował sukces filmu 
reżyser.
■ Projekt Świątyni Opatrzności Bożej 
dąży do zjednoczenia przeciwieństw: 
prawdy objawionej i rozumu, przeszłości 
i przyszłości, tradycji i nowoczesności, 
natury i kultury -  powiedział prof. Ma
rek Budzyński - zwycięzca w konkursie 
na projekt świątyni.

Dokończenie ze str. 3

ODNAWIA OBLICZE ZIEMI

W  swej misji odnawiania świata Oj
ciec Święty idzie śladami Jezusa i

Apostołów, opierając swe nauczanie 
przede wszystkim na Ewangelii, bardzo 
wiernie odczytywanej. Jest to więc auten
tyczne chrześcijaństwo, które przenika 
świat i ma rozpalać i odnawiać ludzkie 
serca, co - jak wiemy - nie należy do rze
czy łatwych. Inaczej przecież trzeba gło
sić Ewangelię krajom, które od niej ode
szły czy w poważnym stopniu odchodzą 
(np. Europa Zachodnia), a inaczej tym, 
które przez 70 lat w ogóle jej nie słyszały, 
lub też takim, które za wierność jej były 
czy są terroryzowane.

OBUDZIĆ SIĘ DO PEŁNI ŻYCIA

Trzeba w tym miejscu podkreślić szcze
gólny wykład Ewangelii, jaki dał Jan 
Paweł II w swej ojczyźnie podczas sied

miu pielgrzymek. Wykładowi temu bo
wiem towarzyszyła zrozumiała przecież 
ogromna miłość Papieża do Polski i głę
boka troska o jej los, o stan serc i sumień 
rodaków, oderwanych przez prawie 50 lat 
od możliwości czynnego angażowania się 
w działalność Kościoła i publicznego wy
znawania wiary w Jezusa Chrystusa. Co 
więcej, na różne sposoby byli oni przez 
ten okres karmieni ideologią ateizmu, co 
spowodowało spustoszenie w wielu du
szach i umysłach.
Głównym hasłem na początku papieskie
go pielgrzymowania do ojczyzny było 
stwierdzenie, że człowiek nie może odna
leźć sam siebie bez Chrystusa^ Główną 
prośbą było wołanie do Ducha Świętego, 
aby zstąpił na tę ziemię i odnowił jej ob
licze. Tak oto my, Polacy, w zapatrzeniu 
w osobę Chrystusa zaczęliśmy Zgłębiać 
wszystko to, co wiąże się ściśle z Jego 
nauką, dotyczącą również spraw społecz
nych. Mimo, iż Ojciec Święty jest nam 
tak bardzo bliski, zbyt słabo oparliśmy 
nasze kształcenie o nauczanie Soboru Wa
tykańskiego II, za mało upowszechniali
śmy tak bardzo nam potrzebną naukę spo
łeczną Kościoła. Obecnie, niestety, rów
nież chyba zbyt mało ją doceniamy przy 
tworzeniu nowego jutra naszego niepod
ległego już państwa. Jakże o tę niepodle
głość prosił w żarliwych modlitwach do 
Boga Jan Paweł II, jak bardzo starał się - 
i nadal stara - o wolność naszego ducha, 
naszej polskiej kultury, zakorzenionej od 
tysiąca lat w wartościach chrześcijańskich! 
Z naszej strony, ze strony wierzących na
leżą się Papieżowi nie tylko liczne piel
grzymki do Rzymu, które w rzeczy samej 
pomagają mu żyć, zmniejszając jego tę
sknotę za Polską. Oczekuje on jednak od 
nas trwałego, radykalnego nawracania serc 
na umiłowanie Chrystusowego krzyża, na 
radykalne życie Ewangelią. W tym świe- 
cie bowiem bez radykalnego świadectwa 
i urzeczywistniania mądrości Ewangelii 
niewiele już można w życiu zdziałać. 
Musimy być gorącymi, a nie letnimi

chrześcijanami, a to wymaga ofiary i wy
rzeczeń, wyrzucenia z serca egoizmu, za
stosowania w życiu całego Kościoła-ludu 
Bożego przede wszystkim pokory oraz 
opcji na rzecz ludzi ubogich. Czy dojrze
liśmy do Jego? Myślę, że po 22 latach pra
cy Ojca Świętego nad naszą wiarą i dzia
łaniami z niej wypływającymi musimy się 
nareszcie obudzić do pełnego życia przy 
Jezusie Chrystusie i to tak, abyśmy mogli 
stanowić jakiś wzór dla narodów, które w 
swojej wierności Ewangelii się pogubiły.

U ZMAGANIA ZE ZŁEM ŚWIATA 
bodzy w świecie to odrębny obszar, 
na którym Jan Paweł II daje świadec

two, solidaryzując się z nimi, kochając ich 
i walcząc dla nich o prawo do ludzkiego, 
godnego życia. Nie tylko przekonuje on 
rządy państw, ale także odwiedza najbied
niejszych, zepchniętych na margines ludz
kości, w slumsach krajów Trzeciego Świa
ta. Utwierdza w nich świadomość, że są 
szczególnie kochani przez Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowanego, ich odkupiciela. Myślę, 
że w tych niezwykle serdecznych spotka
niach z ludźmi wykorzystywanymi czy 
zapomnianymi Jan Paweł II okazuje naj
więcej miłości, a nawet czułości, a więc 
najbardziej jest sobą.
Podczas swych ponad 90. zagranicznych 
pielgrzymek Papież zaniósł wieść o Od
kupicielu człowieka do niemal wszystkich 
zakątków Ziemi. Zaszczepił ludzkości wia
rę w to, że Bóg jest samym przebaczają
cym miłosierdziem i że Jego królestwo nie 
jest z tego świata. Światu, na którym jest 
jeszcze tyle zła, Jan Paweł II ukazuje sze
roką perspektywę pełni nadziei na życie 
w wymiarze wiecznym.
Ojciec Święty stara się też wpływać - w 
miarę swych możliwości - na ziemskie 
struktury międzynarodowe, jak np. FAO 
czy ONZ, aby ukierunkowywać te insty
tucje na działania w duchu solidarności, 
sprawiedliwości i odpowiedzialności za 
każde życie ludzkie. Ewangelię życia prze
ciwstawia cywilizacji śmierci, która dąży 
do opanowania coraz szerszych połaci 
świata.
Tak, Jan Paweł II stale zmaga się ze złem 
świata, które i jego bezpośrednio zaatako
wało w 1981 r. Wówczas też zadziwił 
wszystkich, odwiedzając w więzieniu czło
wieka, który chciał go zabić, i przebacza
jąc mu. Kogo z nas by było na to stać? 
Podczas inauguracji swego pontyfikatu 
Papież powiedział, że młodzież jest jego 
nadzieją i odtąd systematycznie zwołuje 
wspaniałe spotkania z młodymi ludźmi z 
całego świata. Zaszczepia im przede 
wszystkim wiarę w sens życia, potrzebę 
poddania go normom moralnym, nadzie
ję eschatologiczną i wszechogarniającą mi
łość, którą mają nieść dalej - dawać ją 
swym braciom i światu. Jan Paweł II wi
dzi w młodzieży najwierniejszego piewcę 
i realizatora cywilizacji miłości oraz gło-
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siciela nowej ewangelizacji. Sądzę, że 
efekty tych spotkań są ogromne i ujawnią 
się w przyszłości, może już w najbliższych 
latach.
Z woli Ducha Świętego Papież pomógł 
zrealizować zamiar Opatrzności dotyczą
cy likwidacji struktur zla, ateizmu, śmier
ci, terroru i rozpaczy wśród ludów daw
nego ZSRR i narodów przez to imperium 
podbitych, m.in. Polski. Jego i nasza umi
łowana ojczyzna jest dziś wolna. Jan Pa
weł II zawierzył tę sprawę Maryi, która - 
jak dotąd - uchroniła tę część ziemskiego 

' globu przed nieobliczalną w skutkach re
wolucją. Na naszych oczach zmienił się 
świat. Wiara w Boga znów stała się legal- 

. nie dostępna dla tych narodów, które przez
dziesięciolecia były jej administracyjnie 
pozbawione. Zawierzeniu całego świata i 
poszczególnych narodów Matce Najświęt
szej stale towarzyszy niezwykłe wręcz mo
dlitewne zaangażowanie Ojca Świętego, 
który z różańcem się nie rozstaje, żarli
wie wypraszając łaski Boże dla ludzko
ści. Daje on też świadectwo całkowitego 
oddania siebie Chrystusowi i Jego Matce 
za losy świata, za które czuje się tak 
ogromnie odpowiedzialny.
Bliski jego sercu jest los każdego naj
mniejszego nawet dziecka od momentu 
poczęcia. Jan Paweł II docenia drogę każ
dego dziecka do Jezusa, stara się tą drogą 
kierować. Pragnie, by zrozumiało ono już 
u progu życia, że Bóg je kocha i by z tą 
świadomością się rozwijało. Przed kilku 
laty w swym orędziu na Światowy Dzień 
Misyjny pisał o ewangelizowaniu dzieci 
przez swych rówieśników. Ufam, że pro
blem ten, wymagający ogromnej subtel
ności i mądrości, podejmą duszpasterze. 
Wiemy przecież, że los dzieci na świecie, 
także w naszym kraju, jest często bardzo 
trudny, bolesny, a czasem wręcz tragicz
ny.

CZŁOWIEK DROGĄ KOŚCIOŁA 
I  an Paweł II jest personalistą. Treść jego
*  encyklik oscyluje wokół osoby ludz

kiej i Chrystusa - Boga wcielonego w czło
wieka. Najbardziej może potrzebna nam 
na dziś i jutro jest społeczna encyklika 
„Centesimus annus” z 1991 r., poświęco
na rozwojowi gospodarczemu i politycz
nemu. Przynosi ona m.in. analizę współ
czesnego kapitalizmu. Stanowi też kom
pendium wiedzy o nauce społecznej Ko
ścioła. Obecna sytuacja Polski aż się pro
si o to, aby wszelkie prace nad budową 
jej ustroju oprzeć na omawianej encykli
ce. Ukazuje ona człowieka jako najwięk
szy kapitał, a jako dobro najbardziej ko
nieczne i  dobro wspólne, wypracowane 
w warunkach maksymalnej sprawiedliwo
ści. Papież przypomina również myśl ze 
swej pierwszej encykliki „Redemptor ho- 
minis” z 1979 r., że człowiek jest drogą 
Kościoła - człowiek, którego Bóg, jako 
jedyne stworzenie, chciał dla niego same
go. Chodzi o każdego człowieka, ponie
waż każdy został objęty tajemnicą odku
pienia i z każdym Chrystus zjednoczył się 
na zawsze poprzez tę tajemnicę. Właśnie 
teraz, gdy od nowa kształtujemy naszą 
ojczyznę, zapiszmy w swej pamięci te sło
wa, aby każdy człowiek będący drogą Ko
ścioła miał w Polsce równe prawa do god
nego życia w sprawiedliwości społecznej; 
aby był znakiem nadziei, że Boża opatrz
ność czuwa nad nami.
I  ako dar na rocznicę pontyfikatu, dzię-
*  kując Papieżowi-rodakowi za stałą o 

nas troskę, podejmijmy wszyscy zobowią
zanie odnowienia serc w Bogu, a przez to 
i struktur naszej ojczyzny. Nauczmy się 
też od Ojca Świętego jak być sługami jedni 
drugich w pokorze, przebaczaniu i miło
ści. Chrystusa Pocieszyciela prośmy o 
dalsze łaski dla Jana Pawła II, tak nas mi
łującego i tak bardzo nam drogiego.

A n n a  J u n o s z a

■ W wypełnionym po brzegi teatrze “Qu- 
irino” w centrum Rzymu odbyła się 21 
września publiczna dyskusja na temat „Czy 
Bóg istnieje?” z udziałem kard. Josepha 
Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary i włoskiego filozofa Paolo Flores 
d’Arcaisa, deklarującego się jako ateista.
■ Jan Paweł II mianował abp Vincenta 
Michaela Concessao nowym arcybiskupem 
metropolitą stolicy Indii -  Delhi. Dotych
czas kierował on archidiecezją Agra.

ZAGRANICA
■ W Nigerii zginął 40-letni karmelita 
bosy, o. Jude Maria Ogbu. Zabójstwa do
konano prawdopodobnie na tle rabunko
wym. Jak na razie nie są znane nazwiska 
przestępców.
■ Co najmniej 70% wyborców w USA, 
którzy na początku listopada będą głoso
wać na nowego prezydenta swego kraju, 
uważa przekonania religijne za ważną 
część charakteru przyszłego szefa państwa 
i rządu. Jednocześnie połowa badanych 
oświadczyła, że czuła się skrępowana, aby 
rozmawiać na tematy wiary podczas oso
bistych spotkań z kandydatami; dotyczy
ło to zwłaszcza starszych osób.
■ Z udziałem najwyższych władz kościel
nych i państwowych Austrii archidiece
zja wiedeńska obchodziła 24 września 
„Niedzielę Narodów”. Mszą św. w kate
drze św. Śzczepana przedstawiciele róż
nych narodów uczczili jednocześnie 95. 
rocznicę urodzin emerytowanego arcybi
skupa Wiednia, kard. Franza Koniga, dla 
którego „jedność w różnorodności” i 
„różnorodność w jedności” stanowią za
wsze najważniejszą sprawę. Wśród kon- 
celebransów był prefekt Kongregacji ds. 
Kościołów Wschodnich, kard. Achille Si- 
lvestrini oraz metropolita lubelski abp 
Józef Życiński.
■ W tych regionach Chin, gdzie prześla
dowania katolików były najcięższe, ist
nieją dziś najaktywniejsze wspólnoty ka
tolickie - pisze w najnowszym numerze 
biuletynu agencji Kongregacji Ewange
lizacji Narodów „FIDES” jej redaktor na
czelny o. Bemardo Cervellera.
■ Po raz drugi w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy powstał we Włoszech film o bl. 
ojcu Pio. Film, zatytułowany „Między 
niebem a ziemią”, zostanie nadany jesie- 
nią przez publiczną telewizję RAI.
■ W liczącej ok. 59 min mieszkańców 
Francji żyje obecnie (wg episkopatu ) 46 
min ochrzczonych (w tym ok. 10 min sta
le praktykujących), z tego blisko milion 
w Kościołach reformowanych i prawo
sławnych. Jest ponadto 500-700 tys. wy
znawców judaizmu, 600 tysięcy buddy
stów i ok. 4 min muzułmanów.

NOWE R O Z PO R Z Ą D Z E N IA
R ada Ministrów przyjęła 26 września 

nowe rozporządzenie w sprawie ro
dzin zastępczych oraz “Narodowy pro
gram profilaktyki i rozwiązywania pro- 

, blemów alkoholowych”. Precyzuje ono 
zasady doboru rodziny zastępczej i spo
sób jej finansowania. O wyborze takiej 
rodziny mają decydować: możliwość za- 

|  spokojenia potrzeb dziecka, odpowiednia 
różnica wieku oraz -  w miarę możliwości 
-  zdanie dziecka. Pierwszeństwo mają 
osoby spokrewnione z dzieckiem lub 
wskazane przez jego rodziców. W innych 
przypadkach sąd rodzinny może zwrócić 
się z prośbą o wskazanie rodziców zastęp
czych do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Osoby, które chcą pełnić tę 
funkcję, muszą przejść odpowiednie szko
lenia, obejmujące m.in. zajęcia z psycho
logii i pedagogiki.
Rodziny zastępcze mają prawo do pomo
cy finansowej. Kwota, która stanowi pod
stawę ustalenia wysokości pomocy pie

niężnej, wynosi od czerwca br. 1387 zł 
miesięcznie. Pomoc ma być wypłacana od 
dnia, kiedy dziecko faktycznie zamiesz
ka w rodzinie zastępczej. Jeśli mieszkało 
z rodziną zastępczą przed wydaniem orze
czenia przez sąd, opiekunowie otrzymają 
zwrot kosztów jego pobytu z ostatnich 
dwóch miesięcy.
“Narodowy program profilaktyki i roz
wiązywania problemów alkoholowych” 
został przyjęty przez Radę Ministrów na 
lata 2000-2005. Celem programu jest 
ograniczenie spożycia alkoholi, a także 
zmniejszenie ilości szkód i wypadków 
spowodowanych nadmiernym spożyciem 
alkoholu. Straty wywołane przez osoby 
nadużywające alkoholu szacowane są na 
ok. 25 min zł rocznie. Celem programu 
ma być także ograniczenie spożywania al
koholi niskoprocentowych, w tym m.in. 
piwa. Adresatem programu jest głównie 
młodzież.

(KAI)
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□  Echa ujawnionych zachowań osoby 
prezydenta RP z 1997 roku trwają, choć 
są starannie osłabiane przez media sprzy
jające lewicy. Abp Józef Życiński uważa, 
że A. Kwaśniewski powinien wzorem swo
jego ministra Siwca, być „równie konse
kwentny i odpowiedzialny” i podać się do 
dymisji. Radni Krakowa, a także kilku in
nych miast, ogłosili A. Kwaśniewskiego 
personae non gratae w swoich miastach. 
Podczas pobytu w Krakowie na uroczy
stościach 600-lecia odnowienia Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, Kwaśniewski zo
stał wygwizdany, a Prymas Polski kard. 
Józef Glemp opuścił salę w czasie prze
mówienia prezydenta, tłumacząc się „przy
czynami technicznymi”. W Poznaniu, 
przed wiecem wyborczym Kwaśniewskie
go, policja zatrzymywała młodych ludzi 
udających się na wiec z zamiarami prote
stu, nawet w tramwajach. Niczym w 
PRL...
□  W przedterminowych wyborach do gmi
ny Warszawa zwyciężył SLD - 40%, 
przed AWS - 30%, UW - 25% i prawico
wą Rodziną Warszawską - 6%. Ta ostat
nia w sondażach otrzymywała 0,5%, co 
stało się powodem oskarżania ośrodków 
badania opinii publicznej o manipulacje. 
D Oficjalną dwudniową wizytę w Polsce 
składał premier Wielkiej Brytanii Tony 
Blair. Poza oficjalnymi spotkaniami, pre
mier wygłosił wykład na temat brytyjskiej 
wizji przyszłego kształtu UE.
D Polskie ministerstwo spraw zagranicz
nych mieści się w “czołówce europej
skiej”. Ostatnie dokonania tego resortu to 
protest w sprawie Żydów w Iranie i na
tychmiastowe zanegowanie wyników wy
borczych w Jugosławii.
□  Polska podpisała umowy o „strategicz
nej współpracy wojskowej” ze Słowacją i 
Litwą. Umowy tego typu regulują współ
pracę Polski z sąsiadami nie należącymi 
do NATO.
□  W Krakowie odbył się 52. Kongres Rol
nictwa Europejskiego. Gościem był euro
pejski komisarz ds. rolnictwa F. Fischler. 
Podczas zupełnie innej konferencji na
ukowej poświęconej rolnictwu, ujawnio
no dane, z których wynika, że po wejściu 
Polski do UE przetrwa tylko jedna trzecia 
obecnych gospodarstw wiejskich.
□  OPZZ odbył nadzwyczajny kongres. 
Związkowcy domagali się m.in. dymisji 
rządu i przedterminowych wyborów. Ak
cja współpracujących z SLD syndykali- 
stów świadczy, że proces odsuwania AWS 
od władzy już się rozpoczyna.
□  Sąd w Poznaniu umorzył postępowa
nie przeciw członkom Komitetu „Wolny 
Kaukaz”, którzy na początku bieżącego 
roku spalili rosyjską flagę i spryskali far

bą herb Rosji na konsulacie. Sędziowie 
posłużyli się zasadą wzajemności, bowiem 
choć czyny tego typu są karalne w Pol
sce, to w Rosji np. polskie symbole moż
na bezcześcić bezkarnie.
□  Studenci uczelni niepaństwowych za
żądali od ministerstwa edukacji przyzna
nia im takich samych stypendiów jak na 
uczelniach państwowych.
□  Naukę w 290 szkołach wyższych roz
poczęło w Polsce ponad 1 milion 600 ty
sięcy studentów. Ocenia się, że w tym roku 
studiuje o 200 tysięcy osób więcej niż w 
roku ubiegłym.
□  Wydająca „Gazetę Wyborczą” spółka 
„Agora” kupiła większościowe udziały 
wrocławskiego radia „Kolor”. Jest to ko
lejna rozgłośnia lokalna, którą przejmuje 
„Agora”, zgodnie z przyjętą taktyką eks
pansji na rynku radiowym.
□  Rząd planuje zniesienie ograniczeń dla 
kapitału zagranicznego w tzw. mediach 
elektronicznych. Obecnie zagraniczne fir
my mogą posiadać w tej branży jedynie 
do 33% udziałów.
□  Trwa ofensywa supermarketów. Nie- 
miecko-austriaęka „Billa” otworzyła na 
warszawskim Żoliborzu swój dwunasty 
supersklep, największy - jak dotąd - w kra
ju-
□  Problemy z alkoholem ma 3 miliony 
Polaków. Straty ponoszone z powodu nad
miernego spożycia alkoholu mają wyno
sić w skali kraju 25 miliardów złotych 
rocznie. Pomijając ciekawy sposób obli
czania tego typu strat, warto zapytać, ile 
miliardów korzyści z handlu alkoholem 
czerpie państwo?
□  Portugalia otworzyła w Warszawie swo
je przedstawicielstwo handlowe, centrum 
biznesu i ekspozycję. Polska ma stać się 
dla Lizbony terenem ekspansji eksporto
wej na Europę środkowo-wschodnią.
□  Na południu kraju można podróżować 
trochę szybciej. Oddanie do użytku 30- 
kilometrowego odcinka autostrady A-4 
pomiędzy Wrocławiem a Opolem było 
okazją do przecinania wstęgi. Sieć dróg 
autostradowych w Polsce, które spełniają 
odpowiednie normy wynosi zaledwie 294 
kilometry (wliczając nowy odcinek).
□  Polacy zdobyli na olimpiadzie w Syd
ney 14 medali. Złote: dwukrotnie R. Ko
rzeniowski (chód na 20 i 50 km), T. Ku
charski i R. Syga (wioślarska dwójka) R. 
Mauer-Różańska (karabinek standard), K. 
Skolimowska (rzut młotem) i Sz. Źiół- 
kowski (rzut młotem). Srebrne: K. Kolo- 
marski, M. Staniszewski (kajakarstwo 
górskie C-2), Sz. Kolecki (podnoszenie 
ciężarów - waga 94 kg), A. Wróbel (pod
noszenie ciężrów przez kobiety - waga + 
75 kg), drużyna floretu kobiet, duet Bar- 
dziewicz-Jędraszko (kajakarstwo K-2 na 
500 m.). Brąz: L. Błanik w gimnastyce 
sportowej, czwórka kajakarska na 1000 
metrów, B. Sokołowska i A. Pastuszka w 
kajakach kobiet na 500 m. W klasyfikacji 
medalowej Polska zajęła 14 miejsce, tuż 
za Węgrami, ale przed Japonią.

NOCNA OLIM PIADA

W  momencie pisania tego artykułu 
trwa jeszcze olimpiada w Sydney, 

choć gdy Państwo weźmiecie ten numer 
„GK” do ręki, olimpijski znicz już zga
śnie. Pora na kilka refleksji. Występ Po
laków trzeba sklasyfikować jako średni. 
Są medale złote i srebrne, biało-czerwo- 
nych nie było wiele widać (przynajmniej 
w TV francuskiej). W odróżnieniu od 
Francuzów, którzy rywalizowali w klasy
fikacji medalowej z najlepszymi (zajmu
jąc przez kilka dni trzecie miejsce za go
spodarzami igrzysk i Amerykanami) i 
mieli zawodników na odpowiednim po
ziomie praktycznie we wszystkich kon
kurencjach, nasi zbliżyli się do czołówki 
np. w dyscyplinach, które stały się dome
ną sportowców o czarnym kolorze skóry. 
Można było się więc jedynie chwalić, że 
w którymś tam finale biegu lekkoatletycz
nego jedynym białym był Polak. Zajmo
wał jednak miejsce pod koniec stawki. By 
skończyć narodowe remanenty, trzeba od
notować całkowity upadek sportów zespo
łowych. Nie było na olimpiadzie, niegdyś 
świetnych, siatkarzy, piłkarzy, koszykarzy, 
szczypiornistów. Zostały tylko koszykar- 
ki i dzielni hokeiści na trawie, którzy ro
bili, co mogli. Hokej na gazonach nie jest 
jednak polską specjalnością. Kiedy patrzy 
się na Holandię - gdzie po ulicach biegają 
dosłownie setki dzieci płci obojga, z la
skami w rękach, odbijając piłkę - i po
równuje się to z Polską, dobrą grę naszych 
laskarzy trzeba wręcz uznać za cud. Oka
zuje się, że umiemy strzelać (złoto), mamy 
świetnych „młotkowych” (dwa złota), 
wiosłować (kajaki - złoto) i umiemy jesz
cze co nieco wychodzić (kolejne dwa zło

ta Korzeniowskiego).
Jak na tym tle wygląda bardzo dobry wy
nik sportowców francuskich. Źródła suk
cesu mają początek w latach 1970., a może 
jeszcze wcześniej. Nad Sekwaną zapew
niono dostęp do sportu praktycznie każ
demu, kto tylko chce go uprawiać. Spro- 
fesjonalizowano związki sportowe i wresz
cie, co najważniejsze, przeznaczono na 
sport pieniądze... U źródeł sukcesu leży 
też z pewnością zjawisko na co dzień trud
niej akceptowalne społecznie, czyli ma
sowa imigracja. Reprezentujący Francję 
bokserzy czy judocy, to przecież najczę
ściej młodzież z przedmieść, często po-

6
_______
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chodzenia arabskiego, dla której sport jest 
wielką szansą awansu społecznego. Mu
rzyńska krew przydaje się w sprintach; 
dawne kolonie dostarczają zawodników do 
większości konkurencji. Cóż, nie każdy 
ma swoich Aborygenów jak Australia, 
która poza problemami z rdzenną ludno
ścią ma też dzięki niej wspaniałą Kasię 
Freeman.
Można zresztą także importować zawod
ników nadając im obywatelstwo. Bułga
rzy stają się Turkami lub Słowenami, sze-

, roko po świecie rozjechali się dawni oby
watele Związku Sowieckiego, których 
możemy spotkać w reprezentacjach dużej 
ilości krajów - od Izraela po Australię.

' Nie brakowało też zawodników polskie
go pochodzenia (jeżeli to kogoś pociesza) 
- od wspomnianej Australii (wspaniały 
pływak Klim), przez Niemcy po Stany 
Zjednoczone.
Pora trochę ponarzekać. Najłatwiej było
by na geografię i bezsenne noce, które 
igrzyska w Australii zafundowały kibi
com. Można by też ponarzekać na oglą
danie igrzysk przez pryzmat TV francu
skiej. Jak zwykle liczyli się tu praktycz
nie tylko swoi. Ściąganie dresu przez za
wodniczkę francuską przygotowującą się 
do startu w eliminacjach sprintu przez 5 
minut jest z pewnością mniej zajmujące 
niż odbywające się w tym czasie konku
rencje na stadionie. TV raczyła nas jed
nak obrazkiem sportowego strip-teasu. 
Można by też wspomnieć, że jeśli Fran
cuzka) zdobywął(a) brązowy medal, czę
sto nie było wiadomo, kto wygrał całą 
konkurencję, bo przestawało to się liczyć. 
Tak jednak jest z każdą olimpiadą i moż
na się już było przyzwyczaić. Raził nato
miast brak obrazów ze zmagań oustaide- 
rów, tych którzy zdobywali dalekie miej
sca, ale walczyli z pasją. Często egzotyczni 
sportowcy, nie mający żadnych szans w 
rywalizacji z najlepszymi, nadają olimpia
dzie właściwy sens. I tego właśnie brako
wało. Abstrahując od francuskiej telewi
zji, trzeba dodać, że praktycznie wszędzie 
liczą się tylko ci, którzy zdobyli złote 
medale. Złoto, złoto... Tymczasem walka
0 srebra, brązy, a nawet o wejście do fi
nału jest znacznie bardziej porywająca, od
dająca sens sportu.

' Poza tym było wspaniale. Ilość złapanych
na dopingu w normie, o psychicznych 
problemach „gazeli” Perec można zapo
mnieć, o wszelakich szownizmach rów
nież.
Ze zniknięciem Związku Sowieckiego i 
NRD sport zyskuje pewną równowagę. 
Element wykorzystywania sportu w poli
tyce można przypisać jeszcze Chińczykom
1 Kubie (chociaż, gdyby poskrobać, oka
załoby się, że tego typu związki ciągną 
się jeszcze od Paryża po Moskwę i po in
nych kontynentach także). Z pewnym zdu
mieniem wręcz obserwowałem własne 
reakcje, kiedy to z własnej i nie przymu
szonej woli kibicowałem zawodnikom 
Rosji, Ukrainy, Czech itd.

Dokończenie na str. 15

□  53,1% Duńczyków powiedziało „nie” 
dla wspólnej waluty europejskiej, opowia
dając się za dalszym używaniem korony. 
Za euro głosowało 46,9%.
□  Wg oficjalnych wyników wyborczych 
w Jugosławii, kandydat opozycji Kosztu- 
nica zdobył 48,2% głosów, zaś urzędują
cy prezydent Miloszević - 40,2%. Ozna
cza to przeprowadzenie II tury wyborów. 
Wyników tych nie uznała opozycja i pań
stwa Zachodu, którzy uważają, że głoso
wanie sfałszowano, a Kosztunica uzyskał 
54,6% i powinien zostać zaprzysiężony 
na prezydenta. Opozycja wezwała do oby
watelskiego nieposłuszeństwa i podjęła 
próby organizowania demonstracji i straj
ków. W Belgradzie zgromadziło się nad 
200 tys. manifestantów. Doszło też do za
mieszek pomiędzy milicją a strajkujący
mi górnikami.
□  Kanclerz Niemiec G. Schroeder rozma
wiał z prezydentem Rosji W. Putinem na 
temat „pokojowego rozwiązania” sprawy 
sukcesji prezydenckiej w Serbii i uzna
nia przez te państwa zwycięstwa kandy
data opozycji V. Kosztunicy.
□  W tzw. „marszu ku wolności”, który 
odbył się w stolicy Białorusi - Mińsku, 
wzięło udział 10 tys. osób, choć organi
zatorzy liczyli na znacznie większą frek
wencję. Zwolennicy opozycji są coraz bar
dziej zmęczeni nic nie dającymi, ich zda
niem, protestami przeciw prezydentowi 
Łukaszence.
□  Minister spraw zagranicznych Szwecji 
pani Anna Lindh oświadczyła, że UE po
winna powiększyć się o nowe kraje 1 
stycznia 2003 roku. W przyszłym roku 
Szwecja przejmuje z rąk Francji przewod
niczenie pracom Unii.
□  Wspólne obrady Banku Światowego i 
Międzynarodowego Funduszu Walutowe
go w Pradze skrócono o jeden dzień. Ofi
cjalnie mówi się o dobrym tempie pracy. 
Nieoficjalnie o protestach przeciwników 
globalizacji, którzy ostro ścierali się z 
policją Republiki Czeskiej. Zatrzymano 
900 osób z całego świata, w tym kilku 
Polaków.
□  Rosja skrytykowała wizyty przedsta
wicieli NATO w Gruzji i dążenie Tbilisi 
do integracji z Paktem. Po tym oświadcze
niu odwołano kilka wizyt urzędników 
NATO w krajach Azji Środkowej, które 
Moskwa uważa za swoją strefę wpływów.
□  Rosyjska prokuratura wojskowa odmó
wiła Polsce przekazania kopii akt stalinow
skich zbrodniarzy - Skulbaszewskiego i 
Wozniesieńskiego, którzy jako „doradcy” 
zostali skierowani do kraju przez NKWD 
tuż po zakończeniu II wojny, gdzie brali 
udział m.in. w procesach politycznych

przeciw skazywanym na karę śmierci AK- 
owcom. Rosja uważa, że nie ma dowo
dów popełnienia przez nich przestępstw.
□  Po trzydniowych starciach Palestyńczy- 
ów z armią izraelską podpisano porozu
mienie o zawieszeniu broni. Gwałtowne 
starcia zaczęły się od Jerozolimy. Zginę
ło w nich 19 Palestyńczyków, a ponad 600 
odniosło rany.
□  Trzy plutony polskich policjantów wy
jechały do Kosowa, by wzmocnić siły 
pokojowe ONZ.
□  62 osoby zginęły w katastrofie grec
kiego promu wycieczkowego na Cykla
dach na Morzu Egejskim. W chińskiej ko
palni węgla kamiennego zginęło pod za
wałem ponad 100 górników. Katastrofal
ne powodzie nawiedziły Wietnam, Ban
gladesz i Indie.
□  Kolejny termin - 1 października - jako 
data zakończenia renowacji Cmentarza 
Orląt we Lwowie nie został dotrzymany. 
Teraz mówi się już o wiośnie 2001 roku. 
Powodem opóźnień są trudności w pra
cach, czynione przez władze miasta.
□  Wg najnowszego sondażu tylko 15% 
Niemców ma pełne zaufanie do euro. Tak 
słaby wynik jest wywołany m.in. nega
tywnymi wynikami referendum w Danii.
□  Komisja Europejska opracowała plan 
pomocy dla należącego do Rosji Obwodu 
Kaliningradzkiego i ustanowi tam swoje 
przedstawicielstwo. Komisja pracuje tak
że nad powołaniem specjalnej prokuratu
ry do spraw przestępstw finansowych i 
międzynarodowych oszustw.
□  We Francji rozpoczął się pierwszy duży 
proces związany z nielegalnym finanso
waniem działalności tutejszych komuni
stów.
□  Na szczycie eksporterów ropy w Cara
cas Arabia Saudyjska poinformowała o 
zwiększeniu dostaw tego surowca. W Lon
dynie ceny ropy obniżyły się.
□  Czechy wstrzymały nieoczekiwanie uru
chomienie elektrowni atomowej w Teme- 
linie. Przeciw oddaniu jej do użytku sta
nowczo protestowała Austria.
□  Korea Północna i Południowa powoła
ły mieszaną komisję ds. wzajemnego han
dlu i wymiany gospodarczej.
□  Polska wygrała z Tajlandią spór o cła 
antydumpingowe. Tajlandia nałożyła, wg 
oceny Światowej Organizacji Handlu, nie
uzasadnione cła na wyroby hutnicze z 
Katowic.
□  W Stanach Zjednoczonych administra
cja B. Clintona zalegalizowała, po 12 la
tach sprzeciwów ze strony obrońców ży
cia, pigułkę wczesnoporonną RU 486.
□  Volvo zamierza ograniczyć na terenie 
USA reklamę swojego najnowszego mo
delu S60 wyłącznie do sieci intemetu. Je- 
dzie nowe.
□  W klasyfikacji medalowej olimpiady 
w Sydney triumfowały Stany Zjednoczo
ne przed Rosją, Chinami, Australią, Niem
cami i Francją. Następne igrzyska za czte
ry lata w Atenach.
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Ciąg dalszy ze str. 3

R O D Z IN Y ...

Małżeństwo chrześcijańskie to wielki 
znak, sakrament i narzędzie zjedno
czenia z Bogiem w Duchu Świętym, przez 

co najpełniej wyraża się i uobecnia mi
łość Chrystusa do Kościoła - poucza nasz 
rodak Jan Paweł II. Przez to - pisze dalej 
w „Liście do Rodzin” - „urzeczywistnia 
się przymierze małżeńskie otwierające ich 
na dozgonną wspólnotę miłości i życia, 
dopełniając się poprzez zrodzenie potom
stwa. Wówczas powstaje prawdziwa ro
dzina”.
Czym ona jest? Powróćmy do tego pyta
nia. Wiadomo, choćby z wypowiedzi 
wspomnianego malca, że w znaczeniu ści
słym, należą do niej rodzice i dzieci, zaś 
w szerszym - także dziadkowie, kuzyni, 
krewni i inni domownicy. Jest więc rze
czywistością złożoną z osób i z tego, co ją 
kształtuje i scala: wydarzeń z życia po
szczególnych jej członków, relacji mię
dzyosobowych, wewnętrznych dramatów, 
jak również wszelkich odniesień do zda
rzeń narodowych i powszechnych. To spo
łeczność osób, dla których podstawą i spo
sobem wspólnego bytowania jest „komu
nia”, wspólnota dająca początek każdej ro
dzinie. Lecz bez wzajemnej, szczerej i bez
interesownej miłości, nigdy nie zostanie 
ona zbudowana. Tylko miłość tworzy, sca
la i doskonali wszelkie relacje międzyoso
bowe: oblubieńcze, ojcowskie, macierzyń
skie, synowskie, braterskie.
W jednej z adhortacji apostolskich Jan Pa
weł II napisał takie słowa: „Rodzina to 
najcenniejsze z dóbr ludzkości, której za
danie ma polegać na służbie życiu i prze
kazywaniu poprzez zrodzenie - obrazu 
Boga z człowieka na człowieka” („Fami- 
liaris Consortio”).
Dar rodzicielstwa należy do obojga rodzi
ców, którzy dzięki tej łasce stają się współ
pracownikami Boga, odpowiedzialnymi za 
poczęcie, narodziny i wychowanie wła
snego potomstwa.
Macierzyństwo to niepojęta tajemnica Bo
żej miłości, tkająca szczególną więź mię
dzy kobietą a ludzkim życiem. Ona, mat
ka, staje na straży poczętego życia, nosi 
je pod swym sercem, otacza opieką, wy
daje na świat, karmi, pielęgnuje i chroni 
od wszelkich grożących niebezpieczeństw. 
Ona pierwsza kształtuje świadomość dziec
ka, dając wstępny zarys człowieczeństwa 
i czystej miłości we własnej osobie. 
Matka pochylona nisko nad kołyską dziec
ka to matka cielesna i matka duchowa, 
współpracownica i świadek stwórczej 
wszechmocy Boga, która w darze małżeń
skim kieruje swego męża w stronę dziec
ka. Jej ciało staje się znakiem, iż miłość 
ojcowska powinna być dopełnieniem i 
uwieńczeniem ich małżeńskiej miłości. 
„Bo tylko miłość do małżonki, która zo
stała matką i miłość do dzieci - mówi Oj
ciec Święty - są dla mężczyzny naturalną 
drogą do zrozumienia i urzeczywistnie
nia swego ojcostwa”.

Prawdziwy ojciec jest jak skała i forteca, 
na której wspierać się będą matka i dziec
ko. Doskonałym przykładem odzwiercie
dlającym ojcowską miłość jest św. Józef, 
którego postawa wobec małżonki i przy
branego syna przepełniona była miłością 
i poświęceniem. Jakże to ważne, szcze
gólnie w czasach, gdy coraz dotkliwiej 
odczuwa się kryzys ojcostwa, szukając 
wzorów w konsumpcyjnych modelach 
życia i zapominając zupełnie, że tylko jed
ność i wola w spełnianiu Bożych propo
zycji, opartych na wzorze Świętej Rodzi
ny z Nazaretu, zbliży oboje małżonków i 
poprowadzi bezpiecznie do Boga. Rodzi
na to „sanktuarium życia” - napisał kie
dyś Papież-Polak, porównując ją dalej do 
świątyni, w której życie, dane od Boga, 
może być przyjęte i chronione, może roz
wijać się i wzrastać zgodnie z wymogami 
ludzkiej egzystencji. To tutaj człowiek 
otrzymuje pierwsze i zarazem decydujące 
wyobrażenia związane z podstawowymi 
pojęciami etycznymi jak dobro, zło, praw
da, kłamstwo, to tu uczy się je odróżniać 
i nazywać po imieniu, to tu uczy się ko
chać i być kochanym. Bo tylko rodzina, 
niezastąpiona niczym wspólnota wycho
wawcza, stwarza najlepsze warunki do 
przekazywania wartości moralnych, reli
gijnych, społecznych i kulturowych, słu
żących ukształtowaniu własnej i narodo
wej tożsamości.
Pisząc o wychowawczej roli rodziny, trze
ba pamiętać, iż polega ona przede wszyst
kim na wzajemnym, międzyosobowym 
obdarzaniu się dobrocią, miłością i czło
wieczeństwem. W takiej atmosferze wza
jemnej życzliwości, wierności, szacunku, 
zaufania i wrażliwości na potrzeby innych 
powinno odbywać się wychowanie. Lecz 
bez wspólnej więzi i otwartego dialogu 
pomiędzy małżonkami, proces wycho
wawczy staje się niemożliwy, nastręcza 
wiele trudności i żmudnych zmagań. 
Jedynie serdeczne i głębokie więzy mię
dzy członkami rodziny stworzyć mogą 
ciepły klimat domowego ogniska, bo 
przede wszystkim wartości duchowe, a nie 
tylko pokrewieństwo cielesne, wznoszą 
potężną i trwałą budowlę rodzinnej wspól
noty. Jest ona przecież świątynią i miej
scem uświęcającym, w którym spełnia się 
rzeczywistość doczesna, podlegająca 
zmiennym losom tego świata.
Rodzice chrześcijańscy winni stwarzać 
mocną wspólnotę nie tylko w obrębie sa
mej rodziny, ale głównie z Bogiem, po
przez modlitwę, niedzielną Eucharystię i 
uczestnictwo w życiu sakramentalnym. To 
oni mają być dla dzieci pierwszymi na
uczycielami modlitwy i żywym przykła
dem cnót chrześcijańskich, ponosząc od
powiedzialność za wychowanie ich w wie
rze, nadziei i miłości.
Jan Paweł II w taki sposób ujmuje to za
danie: „Rodzice, poprzez słowo i przykład, 
poprzez codzienne kontakty, obowiązki i 
decyzje, przez konkretne gesty i znaki, 
mają uczyć swe dzieci autentycznej wol
ności, szacunku, sprawiedliwości i wiel
kodusznej służby” („Evangelium Yitae”).

Ważne miejsce w życiu rodziny zajmuje 
obowiązek pracy rozumianej zarówno w 
sensie wychowawczym, jak i fizycznym. 
Ten pierwszy, jak wyżej wspomniałam, 
służyć ma rozwojowi duchowemu dziec
ka, pomagając w odkrywaniu i wypełnia
niu powołania, jakim obdarzył je Bóg. W 
ramach tej misji, rodzice, stając się nie
wzruszonym wzorem serdeczności, opie
kuńczości, dobroci i miłości, powinni od
kryć przed dziećmi prawdziwą wartość i 
sens ludzkiego cierpienia i śmierci. 
Obowiązek fizycznej pracy staje się nie
zbędnym warunkiem koniecznym dla ma
terialnej egzystencji rodziny, co pomoże 
w stawaniu się lepszym, bardziej odpowie
dzialnym i dojrzalszym duchowo. Byleby 
w tym codziennym zabieganiu wokół ma
terialnych spraw i potrzeb, nie zapominać 
o wartościach duchowych, bo bez nich nie 
ma prawdziwego domu i miejsca dla czło
wieka. A przecież jak poucza Jan Paweł 
II, rodzina to „głęboka wspólnota życia i 
miłości”, to „najlepsze środowisko rozwo
jowe i wychowawcze człowieka, będące 
wzorem i normą dla wszystkich grup spo
łecznych”.
Jakże więc lepszy, sprawiedliwszy i bar
dziej pojednany byłby świat, gdyby współ
czesne europejskie parlamenty z powagą 
zatroszczyły się o rodzinę. A tymczasem 
proces walki z nią wciąż trwa, nabierając 
na sile radykalizmu, liberalizmu i bezkry
tycznego naśladownictwa obcych wzorów. 
Coraz częściej słyszy się o legalizacjach 
ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży 
z przyczyn jedynie materialnych, o zgod
nych opiniach parlamentarzystów, umoż
liwiających zawieranie „małżeństw” przez 
osoby homoseksualne i bezkrytycznym 
popieraniu wciąż wzmacniających się ru
chów feministycznych.
Rok 1994 ogłoszony został przez Stolicę 
Apostolską Rokiem Rodziny, a tymczasem 
w Kairze zwołano międzynarodową kon
ferencję ONZ na temat zaludnienia i roz
woju, podczas której z aborcji i steryliza
cji próbowano uczynić środki zapobiega
jące wzrostowi liczby mieszkańców świa
ta. Rok później odbyła się kolejna konfe
rencja w Pekinie, poświęcona tym razem 
kobietom, w czasie której zalegalizowano 
aborcję i wprowadzono nowe pojęcia „ro
dziny” (definiując ją jako „gospodarstwo 
domowe”) i „małżeństwa” (określonego 
jako „para ludzi takiej samej lub odmien
nej płci”).
Poszły za tym mrożące krew w żyłach de
cyzje europejskich parlamentów - holen
derskiego, który wydał ustawę o eutana
zji, i duńskiego, który zezwolił na adop
cję dziecka przez tzw. małżeństwa homo
seksualne.
Na tym nie kończy się atak na wspólnotę 
rodzinną i próba jej unicestwienia. Groź
ba zniszczenia prawdziwego jej obrazu od
bywa się także za pomocą już tylko po
zornie niegroźnej i bezpiecznej techniki. 
To jej przysługuje dziś zaszczytne prawo 
decydowania o tym kto i kiedy ma się na
rodzić lub „odejść” z tego świata. Rozwój 
inżynierii genetycznej pogwałcił podsta-
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wowe zasady etyczne, wprowadzając w ich 
miejsce eugeniczne prawo. W imię „dobra” 
postępu nauki i techniki, swobodnie przepro
wadza się tysiące eksperymentów na ludzkich 
embrionach, stosując m.in. tzw. zapłodnienie 
in vitro, gdzie zanim uda się doprowadzić do 
narodzin dziecka, ginie przerażająca ich ilość. 
I wreszcie klonowanie - już nie tylko owcy, ale 
również człowieka. To tylko niektóre z labora
toryjnych chimer, niszczących i deprawujących 
elementarne wartości moralne, etyczne, religijne 
i społeczne człowieka.
Pisząc o różnych sposobach degradujących ludz
ką osobę, wspomnieć należy o różnego rodzaju 
„edukacjach” i kampaniach antykoncepcyjnych, 
prowadzonych na coraz bardziej masową ska
lę. Przeprowadza się je w szkołach podczas spe
cjalnie przygotowanych do tego zajęć, wciąga
jąc w ten sposób coraz młodsze dzieci i mło
dzież.
Obok tego - pornografia, telewizyjna emisja 
filmów nasyconych przemocą, złem, zbrodnią 
i okrucieństwem, czy wreszcie kolorowe pisma 
młodzieżowe, w których świeci pustką na te
maty wartości i podstawowych zasad moral
nych. Człowieka ogranicza się w nich jedynie 
do biologizmu i materializmu życiowego, 
utrwalając w nim przez to niedojrzałość i dez
organizując osobowość, co w konsekwencji 
prowadzi do braku szacunku, odpowiedzialno
ści oraz do przedmiotowego traktowania siebie 
i innych.
W obliczu tych wszelkich ataków i niebezpie
czeństw rodzą się więc pytania: czy któryś z 
parlamentów ma prawo gwałcić odwieczne 
normy moralne? Czy ma prawo uchwalać usta
wy, jawnie krzywdzące dzieci? Czy świadomie 
może niszczyć i wewnętrznie okaleczać rodzi
ny? A może któryś z wydawców, kosztem nie
winnych dzieci i młodzieży, ma prawo nieuczci
wie nabijać kasę? Pytań jest mnóstwo, lecz od
powiedzi i winnych tego zła - niewielu.
Nie należy jednak załamywać się, poddawać i 
tracić nadziei, patrząc ẑ  przerażeniem na nie
prawość świata. Ojciec Święty, duchowy przy
wódca narodów, którego nazwano papieżem 
nadziei, wciąż jest i czuwa nad problemami 
ludzkości i świata. „Rodzina Bogiem silna” jest 
- według Niego - lekarstwem na wszelkie cho
roby współczesności. Dlatego - wołał do roda
ków w Starym Sączu - „nie lękajcie się być 
świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe 
tysiąclecie erą ludzi świętych”; bo, jak napisał 

’ Papież w jednym ze swych listów apostolskich, 
„na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć 
cywilizacją miłości” („Tertio Millennio adve- 

|  niente”).
Gdy więc będzie Ci trudno, gdy przyjdą niepo
wodzenia, troski i zawody, czy to w życiu mał
żeńskim, rodzinnym czy społecznym, zawsze 
zwrócić się możesz w stronę Chrystusowej do
broci. On jest, On miłuje i czeka, byś zbliżył 
się do Niego, a On, wierny towarzysz Twego 
życia, pomoże Ci przetrwać każdą napotkaną 
trudność i niedolę. Trwaj więc nieustannie w 
wierze, nadziei i miłości, wypełniając słowa pa
pieskiej prośby: „Budujcie dom na skale. Bu
dujcie dom waszego życia osobistego i społecz
nego na skale. A skałą jest Chrystus” (Pelplin, 
1999).

M o n ik a  W a l e n c ik -K a d a m u s

Droga Pani!
Chciałabym podzielić się swoją hi
storią - być może będzie to dobry 
temat do rozważań ożyciu. Wyszłam 
za mąż w wieku dwudziestu lat w 
Polsce. Mąż mój, znacznie starszy 
ode mnie, otoczył mnie przyjaźnią i 
miłością. Mamy troje dzieci. Od dzie
sięciu lat mieszkamy we Francji. 
Męża bardzo szanuję. Marzył o ro
dzinie, w której żona prowadzi dom, 
są dzieci, a on jest panem domu. 
Może „pan”, to nie jest właściwe 
słowo, nigdy nie wspominał, że to 
on tylko pracuje na utrzymanie domu 
- wręcz przeciwnie, podkreślał moje 
zasługi jako żony, gospodyni i mat
ki. Ja starałam się być przykładną 
Żoną, dobrze wykonywać swoje obo
wiązki, ale serce moje było dalekie 
od męża. Na wszystkie możliwe spo
soby ukrywałam to przed nim. Nie 
chciałam go ranić za jego dobroć, 
szlachetność i prawość. Niestety, jesz
cze w szkole średniej pokochałam 
chłopca. Ideał. Wysoki blondyn, nie
bieskie spojrzenie. Wszystkie kole
żanki kochały się w nim. On wiedział, 
Że ja  za nim szaleję, ale nie odwza
jemniał moich uczuć. Dlatego, ra
czej z rezygnacji niż Z miłości, zde
cydowałam się założyć rodzinę z 
innym mężczyzną. Porównywałam 
swoją miłość i życie do uczuć Bar
bary z filmu „Noce i dnie”. Ale sta
ło się. Pojechałam do Polski, pocho
dzę Z małego miasteczka. Nasz sa
mochód od razu wzbudził zaintere
sowanie, francuska rejestracja też• 
Spotkałam go przypadkowo, chociaż 
teraz myślę, że to nie był przypadek. 
Pamiętał o tym, jak bardzo go ko
chałam. Przy pierwszym spotkaniu 
mnie uwiódł. Ja, jakbym całe życie 
czekała na tę chwilę, rzuciłam się w 
jego ramiona. Nie widziałam nawet 
tego, że z dawnego amanta niewiele 
Zostało, przytył, chyba pije, nie za
łożył rodziny, nie zdobył żadnego 
wykształcenia. Już pierwsze zbliżenie 
przyniosło tylko rozczarowanie. Te
raz czuję do siebie wstręt i poniże
nie, ale także to, że przez tyle lat 
marzyłam o kimś, kto nawet nie był 
tego wart. U mego męża nawet wy
szukiwałam wad. Uważałam, że jest 
nudny, że nigdy, chociażby przez 
chwilę roztargnienia, nie zapomniał 
o naszych rocznicach poznania, ślu
bu itd. Zawsze na urodziny dzieci 
przynosił mi kwiaty, czym mnie na
wet czasem denerwował. Do przyja
ciółek mówiłam, że jest taki porząd
ny, ale nudny. Dzisiaj, po tym incy
dencie, dopiero zrozumiałam, jaki 
skarb mam w domu. Jakże go strasz
nie krzywdziłam przez tyle lat. Teraz 
popadłam w straszne wyrzuty sumie

nia i staram się mu wynagrodzić krzywdę, 
której on nawet się nie domyśla. Jednakże 
doszłam do tego, że mężowi opowiem swo
je  młodzieńcze przeżycia - chcę, aby nasz 
związek był czysty i szczery. Teraz napra
wę wszystko stawiam na miłość, jak na
uczył mnie mój mąż■ Wierzę, Że on to zro
zumie i mi wybaczy. Wiem, że mnie kocha 
i wiem jak bardzo prawda jest dla niego 
ważna. Boję się także, żeby tamten czło
wiek nie szantażował mnie, że powie mę
żowi o tym, co między nami zaszło.

S t a ł a  C z y t e l n ic z k a

Droga Pani!
Młodzi ludzie zawierający związek mał
żeński często nie zdają sobie sprawy z tego 
jak bardzo ważna, jak brzemienna w skut
kach jest to decyzja. Właściwie jedna z 
najważniejszych w życiu. Nie zawsze mają 
tego świadomość, że od wyboru partnera 
zależy szczęście lub nieszczęście nie tyl
ko jego, ale współmałżonka i dzieci. Nie 
wiem, czy przyczyny nierozważnych 
związków należy doszukiwać się w nie
dostatecznym przygotowaniu młodych 
ludzi w rodzinie, czy winą obarczać inne 
środowiska wychowawcze, którym pod
dana jest młodzież w procesie wychowaw
czym. Nieubłagane są niestety statystyki, 
które podają ciągle wzrastającą liczbę roz
wodów. Jeżeli małżeństwo zawierane jest 
z miłości, a nie z innych powodów, na 
ogół potrafi oprzeć się kryzysom i pró
bom, na jakie bywa narażone. Dużą rolę 
odgrywa tu świadomość odpowiedzialno
ści każdego małżonka za trwałość związ
ku. Na ogół w przypadku kryzysów jed
no z małżonków usiłuje winą obciążać 
drugiego. Kiedy małżonkowie są w pełni 
dojrzali i odpowiedzialni, łatwiej wyjść z 
życiowych opresji.
Różną drogą zbieramy doświadczenia ży
ciowe. Czasami są one bardzo gorzkie. 
Bywa tak, że jeżeli posiadamy to najwyż
sze dobro - jakim niewątpliwie jest uczu
cie męża - nie potrafimy tego właściwie 
docenić. Chciałabym tu przytoczyć znane 
powiedzenie Reja: „Cudze chwalicie, swe
go nie znacie, sami nie wiecie, co posia
dacie”. Choć powiedział to w innym kon
tekście, czasami warto się zastanowić nad 
tym, co jest treścią naszych kontaktów z 
najbliższymi osobami. Na ogół skupiamy 
się na wadach, a znacznie mniej docenia
my dobre cechy naszych współmałżon
ków. Wydają się one po prostu oczywi
stością. Może jest to jeden ze sposobów 
stawiania sobie wyższej poprzeczki w roz
woju osobowym, ale częściej prowadzi to 
do zniechęcenia i rozczarowania z powo
du widzenia zbyt wielu cech ujemnych, a 
niedoceniania tych dobrych. Jest to też 
ważny powód do wzmocnienia wzajem
nych relacji, które mogą się wzmocnić 
przez wyrównanie tych proporcji. 
Dziękuję Pani za list i mam nadzieję, że 
prawda, jaką Pani przed sobą odkryła, 
wzmocni wasz związek i umocni uczucia.

M a r ia  T e r e s a  Lui
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

NOTES 
DE CAMPAGNE 

Avec le decalage du temps, 
il reste encore une semaine 

avant les elections. La campagne a pris une 
toumure plus calme, meme si des parti- 
sans de Marian Krzaklewski ont perturbe 
les meetings d’Aleksander Kwaśniewski. 
Les oeufs, les tomates et autres projectiles 
n’ont jamais ete des arguments pour pro- 
mouvoir des idees. Ils ne peuvent a la lon- 
gue que deconsiderer ceux qui les jettent 
et apporter un regain de sympathie a celui 
qui en est la cible. Aleksander Kwaśniewski 
a exprime ses regrets pour les actes scan- 
daleux dont il a ete Pinitiateur en 1997. Le 
ąuotidien Rzeczpospolita  a rappele 
qu’auparavant, depuis 1993, il a presente 
des excuses ou exprime des regrets a cinq 
reprises, pour des actes commis ou des 
paroles malencontreuses. Un homme in- 
capable de se retenir dans ses actes ou ses 
paroles, peut-il reellement exercer les fonc- 
tions de president de la Republique dont, 
par son comportement, il ne releve pas le 
niveau ? D’apres Andrzej Olechowski, des 
exactions comme la parodie du pape, ne 
peuvent se commettre que sous 1’emprise 
de 1’alcool. Peut-on un seul instant imagi- 
ner Jacques Chirac, avec « un coup dans 
1’aile », se livrer en public a des plaisante- 
ries de potache et se moquer d’une per- 
sonnalite reconnue et estimee, dont l’auto- 
rite morale n’est contestee par personne ? 
Ce serait une compromission dont il ne se 
releverait pas. Le « palmares » dresse par 
Rzeczpospolita montre que le president 
polonais sortant est coutumier du fait et 
qu’il suffit de quelques plates excuses bre- 
douillees quelques jours apres pour que 
tout rentre dans 1’ordre. Revele-t-il la per- 
sonnalite profonde du candidat dont il faut 
tenir compte dans son choix ou indique-t- 
il seulement des ecarts de second plan qu’il 
convient vite d’oublier ? Le scrutin nous 
montrera bien si un tel « bilan » a eu une 
quelconque influence sur 1’opinion du 
corps electoral polonais.

IOO%  POR PORC 
La Pologne et 1’Union europeenne ont si- 
gne un accord important sur la liberalisa- 
tion du commerce des produits agricoles : 
des deux cótes, on supprime les subven- 
tions a l’exportation et les droits de doua- 
ne. Certains produits dits « sensibles » fe- 
ront cependant 1’objet de contingente- 
ments. Cet accord, qui devrait s’appliquer 
a partir du 1“ janvier prochain, va faciliter 
les negociations d’in- 
tegration. Pourtant, au 
risque de passer pour 
beotien, je suis amene 
a exprimer quelques 
reflexions candides. Je 
comprends tout 1’inte- 
ret du commerce lors- 
qu’il s’agit d’obtenir

des produits que l’on voudrait avoir et que 
l’on ne fabrique pas. Ainsi, si je veux de la 
feta, je peux la trouver car elle eśt impor- 
tee de Grece. Maintenant, grace a cet ac
cord, je pourrais trouver aussi facilement 
de Voscypek et les Polonais pourront se 
gaver de vrais camemberts. A 9000 ton- 
nes par an, cela fait quand meme 30 mil- 
lions d’oscypki contrę autant de camem
berts. On pourra surement les suivre a la 
tracę ! Mais la ou je comprends moins l’in- 
teret de la chose, c’est quand 1’accord pre- 
voit, par exemple, l’exportation de 46000 
tonnes de porcs vers 1’Union europeenne 
et 1’importation en Pologne de 36000 ton
nes de porcs. Rien ne ressemble plus a un 
porc qu’un autre porc, qu’il soit polonais 
ou communautaire. On pourrait ne tra- 
vailler que sur la difference, cela economi- 
serait du transport et de 1’energie. Car si 
l’on additionne tous les porcs, cela fait 
quand meme 82000 tonnes de cochons qui 
vont faire du tourisme sur les routes entre 
la Pologne et les Quinze, c’est-a-dire dans 
les 700000 tetes. En comptant bien, cela 
devrait faire en moyenne une dizaine de 
camions supplementaires par jour sur les 
routes de Pologne ; et encore, je ne comp
te pas les retours. Et puis, a cóte, il y a 
tous les autres produits dont 1’echange aura 
pour consequence une augmentation du 
trafie. Combien y aura-t-il de camions en 
plus au bout du compte : vingt, trente par 
jour ? Dans l’etat ou se trouve actuelle- 
ment le reseau routier polonais, il n ’avait 
vraiment pas besoin de cela ! Les nego- 
ciateurs ont-ils pris ces donnees en consi- 
deration au moment des discussions ?

D£UX POIDS, DEUX MESURES 
Les Allemands ont, depuis longtemps, fait 
leur examen de conscience par rapport a 
leur passe nazi et aux exactions commises 
a 1’encontre des Polonais durant la Secon- 
de Guerre mondiale. Ils ont reconnu leurs 
fautes et procedent, encore maintenant, a 
1’indemnisation des victimes. C’est une 
attitude positive qui a permis de normali- 
ser les relations entre les deux pays. De 
1’autre cóte, a Moscou, on en est encore 
loin. Un joumal de la capitale prend les 
devants en minimisant les chiffres des vic- 
times de la repression sovietique et en af- 
firmant que les Polonais deportes n’ont 
droit a aucune indemnisation car 1’URSS 
a deja beaucoup fait pour la Pologne apres 
la guerre. II ne fait aucun doute que cet 
article a ete autorise au plus haut niveau 
pour degager la Russie de toute responsa-

m

RUE SAINT-ROCH

Od tego właśnie miejsca rozpocznie
my nasz spacer już po prawej stronie 

Sekwany. Z dzielnicy uniwersyteckiej, 
opatów, bohemy przeniesiemy się w część 
królewską: pałaców, ogrodów, bogatych 
domów i sklepów. Wybrałam dzisiaj wła
śnie tę ulicę, jako że znajduje się ona tuż 
przy ulicy Saint-Honore, którą dochodzi
my do kościoła polskiego. Być może za
trzymamy się choć na chwilę i znajdzie
my czas na krótką historię ulicy, kościoła 
i św. Rocha.
Ulica św. Rocha powstała pod koniec XV 
w. Początkowo nazywała się rue du Dau- 
phin, później przyjęła nazwę Treize- 
vendemaire (pierwszy miesiąc roku w 
kalendarzu republikańskim od 22 IX do 
22 X), na pamiątkę zamieszek wywoła
nych przez rojalistów 5 X 1795 r., stłu
mionych przez Bonapartego przed kościo
łem św. Rocha. Przyglądając się lepiej fa
sadzie świątyni, zauważymy liczne ślady 
po tym wojskowym starciu. Dzięki temu 
zwycięstwu Bonaparte został mianowany 
dowódcą armii wewnętrznej. Onegdaj na 
rogu ulic św. Rocha i św. Honoriusza znaj
dował się kabaret „Pod trzema gołębia
mi”, w którym spędził ostatnią noc Rava- 
illac zanim zasztyletował króla Henryka 
IV. Po prawej stronie ulicy, pod nr. 18, 
odnajdziemy mały antykwariat „Rarissi- 
me”, mieszczący się w domu z 1630 r. 
Wchodząc na dziedziniec pod nr. 24, zo
baczymy budynki pochodzące z XVIII w., 
w stylu umiarkowanym, lecz świadczące 
o swoim szlacheckim przeznaczeniu. 
Początkowo w 1521 r. wybudowano w 
tym miejscu kaplicę pod wezwaniem Sa- 
inte-Suzanne-de-Caillon. Powiększono ją 
w 1577 r. i wówczas otrzymała nazwę Sa- 
int-Roch. Kościołem stała się znacznie póź
niej, bo dopiero od 1653 r., kiedy to król 
Ludwik XTV położył kamień węgielny pod 
jego budowę. Prace zostały wstrzymane 
na długie lata, a przyczyną była śmierć 
architekta Jacquesa Lemerciera oraz brak

bilite des crimes sovietiques. On se rap- 
pelle -  j ’en avais parle dans ces colonnes 
— que le ministere russe des affaires etran- 
geres avait affirme, il y a plus d’un an, 
que le 17 septembre 1939 il n’y avait pas 
eu d’agression contrę notre pays.

EN BREF 
Sidney, c’est fini et se solde par 14 me- 
dailles : 6 en or, 5 en argent et 3 en bron- 
ze. Sont montes sur la plus haute marche 
du podium : Renata Mauer-Różańska au 
tir a la carabine 50 m, Robert Korzeniowski 
a la marche (20 km et 50 km), Tomasz 
Kucharski et Robert Sycz a l’aviron a deux, 
Szymon Ziółkowski au lancer du marteau 
homme et Kamila Skolimowska au lancer 
du marteau femme.
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pieniędzy. Dzięki darowiźnie bankiera 
Johna Lawa, który nawrócił się na katoli
cyzm i właśnie w tym kościele przyjął I 
Komunię św., można było rozpocząć prze
rwaną budowę. Nowym architektem zo
stał w 1735 r. Robert de Cotte, a po jego 
śmierci, jego syn Jules, który doprowa
dził dzieło do końca w 1740 r. Kościół 
ten należy do największych w Paryżu, jest 
tak duży wewnątrz jak katedra Notre- 
Dame: ma 126 m długości. Na jego fasa
dę składa się 8 kolumn w stylu doryckim, 
podtrzymywanych przez dwie grupy po 
trzy kolumny w stylu korynckim. Do re
wolucji fronton zdobiły liczne statuy: św. 
Klotyldy, św. Honoriusza, św. Genowefy 
i św. Rocha. Ta ostatnia zachowała się do 
dzisiaj. Wewnątrz kościoła na uwagę za
sługują trzy kaplice: Najświętszej Maryi 
Panny, Męki Pańskiej oraz Przyjęcie Pana 
Jezusa. W każdej z osobna można odna
leźć inskrypcje bądź epitafia znanych 
osób. W XVIII w. kościół św. Rocha staje 
się parafią artystów, pisarzy oraz ważnych 
osób, które postanowiły „pochować się” 
właśnie tutaj. Tak więc spoczywają tu 
Marie-Anne de Bourbon, córka króla Lu
dwika XIV, hrabia de Grasse (odniósł 
zwycięstwo nad Anglikami w 1781 r. pod 
Chesapake), Le Nótre, Comeille, Diderot 
czy Cherubini. Obecnie kościół nie po
siada dzwonnicy. Została rozebrana w 
1875 r., a dzwony przekazano bazylice 
Sacre-Coeur.
Kim był św. Roch? Urodził się i zmarł w 
Montpellier (1293-1327). Wiele podróżo
wał, zwłaszcza na południu Francji, póź
niej wyruszył aż do Włoch. Tam zajmo
wał się ludźmi chorymi na dżumę. Kiedy 
powrócił do swego rodzinnego miasta, 
został pojmany, Bóg raczy wiedzieć dla
czego, przez tych, których wyleczył, wtrą
cony do więzienia, gdzie zmarł z głodu i 
samotności. Sława o jego czynach dotarła 
jednak daleko, nawet do Hiszpanii. Od 
tamtej pory św. Roch jest patronem cho
rych na dżumę. Ciało jego zostało prze
wiezione do Wenecji i spoczywa w ko
ściele pod wezwaniem świętego: San Roc- 
co.

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

Oziś ani słowa o wy
borach. Ani słowa o 

polityce. Późną nocną porą 
obejrzałem niedawno film „Pierwsza, dru
ga i trzecia Workuta” i na ten temat po
zwolę sobie na odrobinę wynurzeń. Nie
stety, ważne, poważne, interesujące filmy 
dokumentalne wyświetlane są w polskiej 
telewizji publicznej najczęściej późną 
nocą, kiedy wszyscy, albo prawie wszy
scy, śpią.
Jedynym bohaterem tego filmu o Worku- 
cie jest mój stary przyjaciel Eryk Barcz, 
człowiek, który nawet w sowieckim ła
grze nie stracił ducha oporu i genialnym 
wręcz sprytem potrafił zaimponować 
swym oprawcom. Oni w rewanżu na swój 
sposób go polubili i pomagali przeżyć, 
przetrwać. On im również pomagał, ubar
wiając swymi niecodziennymi pomysła
mi ich podły świat i nikczemny żywot. 
Reżyserem filmu, którego główny i jedy
ny bohater w nieco udziwniony sposób 
snuje obozową opowieść o codziennym 
heroizmie zesłańców, jest Grzegorz Kró
likiewicz, artysta niebanalny, a na pewno 
kontrowersyjny. Barcz z kolei po opusz
czeniu lagru w 1956 roku i powrocie do 
Polski, prowadzi tutaj życie w pewnym 
sensie zbliżone w stylu, w obyczaju, ba, 
nawet w stroju, do syberyjskiej egzysten
cji, choć jest człowiekiem w pełni wol
nym. Mieszka samotnie w wielkim domo
stwie we wsi Tylice, blisko Słubic, i jest 
postrachem gminnych urzędników, a jed
nocześnie przyjacielem różnych obieży
światów ze Wschodu, którzy wolą prze
kraczać granicę polsko-niemiecką w spo
sób, powiedzmy, nieformalny. A w ogóle 
nadaje się bardziej na bohatera filmu fa
bularnego, niż dokumentalnego, jako że 
cała jego biografia jest pasmem czynów 
nieprawdopodobnych, choćby ten, iż sie
dział przez kilkanaście miesięcy w sowiec
kim areszcie śledczym w przebraniu ko
biecym.
Dodać mi tu wypada, że nie tylko główny 
bohater tego filmu, który mi się tak bar
dzo spodobał, ale i reżyser, obaj są posta
ciami wielce nietuzinkowymi, a sprawcą 
tego, że się spotkali i wzajemnie sobą za
intrygowali jest po prostu moja skromna 
osoba. Od lat marzę o tym, żeby polscy 
artyści, a zwłaszcza filmowcy, pokazali 
dramat moich rodaków z Kresów, którzy 
przeżyli takie tragedie, jakie w swojej 
masie nie były udziałem żadnego innego 
narodu na Wschodzie podczas ostatniej 
wojny. O polskim holokauście na Syberii 
świat w ogóle nic nie wie. Bogdan Porę
ba próbował przez wiele lat zrealizować 
film o Katyniu, ale mu się nie udało. Te
raz Andrzej Wajda obiecuje, że sfabula- 
ryzuje mord katyński. W tym miejscu 
pozwolę sobie ujawnić moim Czytelnikom 
informację, o której prawie nikt nie wie, 
przynajmniej na Zachodzie, że w dniu uro
czystego otwarcia cmentarza w Katyniu

rząd Federacji Rosyjskiej wydzielił okre
śloną kwotę na badanie zbrodni dokona
nej przez Polaków w roku 1920 na rosyj
skich jeńcach. Pieniądze te przekazano ba
daczom z Instytutu Historii w Moskwie. 
Barcz, choć jest osobowością niespotyka
nie kolorową, nie jest, oczywiście, jedy
nym kandydatem na polskiego bohatera 
uosabiającego naszego narodowego sybe
ryjskiego wygnańca i zesłańca. Setki ty
sięcy Polaków, mężczyzn i kobiet, star
ców i dzieci z ziem kresowych przeżyło 
taką gehennę, że nie wolno nam o tym 
zapomnieć. Starzy Kresowiacy pamiętają 
dobrze prześladowania, jakich im sowie
ci nie szczędzili. Moja serdeczna znajo
ma Joanna Ch., też kresowianka, podczas 
ostatnich wakacji wspólnie z przyjaciół
mi przewiozła przez granicę pamiątkowy 
sztandar szkoły. Niestety nazwy szkoły nie 
mogę podać, ażeby nie zaszkodzić na
uczycielom tam pracującym. Nazwę miej
scowości i nazwiska ludzi związanych z 
historią tego sztandaru być może za rok 
lub dwa jako pierwsi poznają czytelnicy 
„Głosu Katolickiego”. A historia ta wy
gląda następująco: 17 września 1939 roku 
do szkoły w X przyszli funkcjonariusze 
NKWD i zażądali od woźnej, gdyż na
uczycieli już nie było, wydania im sztan
daru szkolnego. Ta prosta kobieta scho
wała sztandar i powiedziała najeźdźcom, 
że nie wie, gdzie on się znajduje. Okrutni 
żołdacy nie uwierzyli, aresztowali kobie
tę i zesłali na Syberię. Pani Sz. mając kil
kanaście minut na spakowanie walizki, 
ukryła w niej sztandar i zabrała go ze sobą 
w kilkutygodniową podróż do łagru. 
Przebywała tam ponad pięć lat, skąd w 
1945 roku wróciła bezpośrednio do Pol
ski, gdyż jej dom rodzinny znalazł się pod 
sowiecką okupacją. Umarła przed dwo
ma laty. Ale przed śmiercią poprosiła 
syna, ażeby ów pamiętny sztandar, który 
oczywiście przywiozła z Syberii, przeka
zał szkole, do której przed wojną należał: 
wiadomo, dopiero wtedy, kiedy ta szkoła 
będzie polska. Tak się dziwnie stało, że 
właśnie niedawno szkoła ta stała się znów 
szkołą polską. Zaprzyjaźnione i wtajem
niczone w całą sprawę niewiasty pocho
dzące z Kresów wyhaftowały replikę 
sztandaru i oficjalnie została ona wręczo
na dyrektorowi szkoły, natomiast orygi
nał znajduje się od dwóch miesięcy na Bia
łorusi i to w dobrych rękach. Wróci on na 
swoje właściwe miejsce dopiero, gdy sto
sunki między naszymi państwami na do
bre się poprawią.
Przepraszam, że tę wspaniałą historię, uka
zującą patriotyzm prostej kobiety, podaję 
tu w tak dużym uproszczeniu, ale nie 
mogę, nie chcę zaszkodzić Polakom 
mieszkającym na Białorusi. Przyrzekłem 
im to i słowa muszę dotrzymać.

K a r o l  B ad zjak
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UCZUCIA R O D Z IN N E  
KONTROLOW ANE

Spotkałem ją  znowu... po blisko dwu
dziestu latach. Cóż, zwykły zbieg oko

liczności, przypadek, o jakim nieraz my
ślałem, wysilając emigracyjną wyobraźnię. 
A tu znowu Kraków, ta sama ulica Kano
nicza, znowu ,jej” październik, pożółkłe 
liście. Na tym podobieństwa z tamtą za
mierzchłą przeszłością i dziewczyną ra
czej się kończyły. Skoro czas nie oszczę
dza ni imperiów, ni idei, ni miast, dlacze
go więc miałby łaskawiej obchodzić się z 
ich mieszkańcami. Chociaż...
Poczułem, że ktoś mi się intensywnie 
przygląda, znad niby bacznie wertowanej 
książki. Odwróciłem się. Rzeczywiście, 
wpatrywały się we mnie - co prawda z 
wyraźnym wysiłkiem pamięci, w rodza
ju: „Co to za gość? Skąd ja go znam?” - te 
jej przenikliwe, niebieskie oczy w ciem
nej oprawie. Chyba dopiero wówczas sko
jarzyła sobie obserwowaną moją szpako
watą postać z odpowiednimi personalia
mi i historycznym  już  kontekstem. 
Uśmiechnęła się - nie wiem, bardziej do 
mnie czy do tamtych wspomnień. Odwza
jemniłem się tym samym, odnajdując w 
tej poważnej dziś, zaokrąglonej nieco kra
kowiance dawnego, równie zajadłego, co 
zgrabnego adwersarza najpoważniejszych

w moim życiu - i o życiu - dyskusji... 
akademickich.

Ostatni raz taka burzliwa wymiana 
zdań, a może i wzajemnych zazdro

snych oskarżeń, dotyczyła... rodziny. 
Opracowywaliśmy wówczas wspólnie 
wyniki jakiejś ankiety o ewolucji uczuć i 
przyczynach rozpadu małżeństw. Jedna z 
respondentek w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące zdrady jako jak najbardziej 
„uzasadnionej” przyczynie rozejścia się 
małżonków napisała rzecz, która zepsuła 
nam statystykę badań, beztroski nastrój, 
zamieszała oczywiste, wydawało się, 
wnioski, że „tak”. Przy tym nie akcepto
wała ona wcale - wbrew pozorom - zdra
dy, sprzeniewierzania się uczuciom wo
bec drugiej osoby. Jednocześnie jednak 
przyjmowała jako wartość zupełnie nad
rzędną, samą w sobie, nie podlegającą 
żadnym dodatkowym uzasadnieniom i tar
gom - rodzinę. Twierdziła, że zasadniczym 
„obowiązkiem” miłości małżeńskiej, przed 
wszystkim innym i wbrew wszystkiemu, 
jest poświęcające często samego siebie i 
„aż do śmierci” wywiązanie się z odpo
wiedzialności za rodzinę, za zachowanie 
jej trwałości. Nasza niekonformistyczna 
respondentka uważała, iż takie „głup
stwa”, jak - nawet zraniona czy zdradzo
na, ale w gruncie rzeczy egoistyczna - 
miłość własna musi zawsze ustąpić wo
bec prawdziwego, najwyższego dobra, ja
kim jest rodzina. Nie zmienia to wcale 
faktu, iż pierwszym i zasadniczym wa
runkiem realizacji takiego celu pozostaje 
właśnie bardzo szeroko rozumiana wier
ność. Rzeczywiście, miłość, jej formy i 
sens z czasem ulegają daleko idącej ewo

lucji, przestawiając, ba, nieraz zupełnie 
wywracając do góry nogami naszą dotych
czasową hierarchię świata. Nagle okazuje 
się, iż sprawy, emocje, definicje, które 
jeszcze parę lat temu zajmowały najwyż
sze pozycje na naszej drabinie prioryte
tów - blakną, ustępując miejsca tym teraz 
naprawdę zasadniczym. Uśmiechamy się 
do dawnych wspomnień, „dramatów”, nie 
mogąc zrozumieć dziecinności własnych 
postaw, zachowań, emocji sprzed paru 
zaledwie lat.

Kiedy już wzajemnie przywykliśmy 
nieco do widoku własnych obliczy 
zmienionych dwudziestoletnią rozłąką, 

usiedliśmy zgodnie na wilgotnej jesiennej 
ławce, tej pod antykwariatem, i wrócili
śmy do przerwanej wówczas, w przeszło
ści rozmowy. Do dyskusji o prawie do 
własnego szczęścia, o wierności i zdradzie, 
o odpowiedzialności, która staje się wy
borem i kontrolą uczuć, o... rodzinie. 
Okazuje się, że czas znacznie przybliżył 
nasze pozornie wykluczające się stanowi
ska, często wkładając dziś w jedne usta 
argumenty przytaczane dawniej przez dru
gie. Nie, nie będę ich szczegółowo przy
taczał, są w końcu wypadkową nie powta
rzających się nigdy, pojedynczych życio
rysów i każdy zna (lub pozna) ich ewolu
cję i gorzki smak na swój użytek.
A nam pozostała rzecz w tych warunkach 
najprzyjemniejsza: oglądanie i komento
wanie skrzętnie kolekcjonowanych i no
szonych zawsze ze sobą między dokumen
tami tożsamości rodzinnych zdjęć.

P a w e ł  O s ik o w s k i

wa dni po napadzie 
Hitlera na Polskę, 3 

września 1939 r., Francja zdecydowała się 
wypowiedzieć wojnę Niemcom. 9 wrze
śnia Polska i Francja podpisały umowę, 
na mocy której rozpoczęła się mobiliza
cja polskich ochotników, przebywających 
na stałe lub czasowo na terenie Francji. 
W ten sposób powstała wolna armia pol
ska (cztery dywizje strzelców i grenadie
rów oraz jedna brygada pancerna), która 
w maju i czerwcu 1940 r. biła się o Fran
cję-
32 tys. polskich żołnierzy z drugiej dywi
zji piechoty szkolonych było w zbudowa
nym naprędce obozie w Veluche, w de
partamencie Deux-Sevres w centralnej 
Francji. Żołnierze ulokowani zostali w pię
ciuset barakach, z których pozostało do 
dziś tylko parę podmurówek, reszta zo
stała całkowicie zniszczona. Przez 60 lat 
wyrosła tu gęsta roślinność i jedynym śla
dem po polskich żołnierzach był krzyż. 
Dokładnie w ól. rocznicę podpisania ukła
du powołującego do życia polskie wojsko 
we Francji, 9 września, na terenie obozu 
w Yeluche, zainaugurowane zostało miej

sce pamięci, poświęcone polskiemu udzia
łowi w walkach II wojny światowej. Z 
inicjatywą wystąpił mer miejscowości Les 
Jumeaux Roland Morisset. Wszystko za
częło się w 1997 r., gdy uczestniczył on 
w ceremonii złożenia wieńców pod pol
skim krzyżem w Veluche. Miejsce wyda
ło mu się trochę zaniedbane, a przede 
wszystkim zasmucił go brak jakiegokol
wiek napisu wyjaśniającego symbolikę 
krzyża. Rzucił wtedy propozycję wznie
sienia memoriału ku czci polskich żołnie
rzy. Zaowocowała ona dopiero później, 
kiedy tenże Roland Morisset spotkał u stóp 
krzyża dwoje ludzi - Jeana Medrala i jego 
żonę. Jean Medrala - syn jednego z pol
skich żołnierzy, szkolonych w departa
mencie Deux-Sevres-jest z zawodu inży
nierem. Pamięć o ojcu i miłość do histo
rii skłoniły go do bliższego zainteresowa
nia się dziejami II wojny światowej. Miał 
podobne odczucia, co Roland Morisset. 
„Jeżeli nic nie zrobimy, następne pokole
nia nie będą wcale wiedziały, co się na 
tych terenach działo w czasie wojny” - 
pomyśleli obaj. Wiosną 1999 r. zorgani
zowali komitet patronujący instalacji me

moriału w Veluche, do którego weszli 
przedstawiciele władz lokalnych, Franęois 
Bouchet z Rady Departamentalnej, osobi
stości cywilne i religijne. Krzyż został 
pięknie odnowiony, obok niego stanęła 
wielka tablica informacyjna opowiadają
ca historię Veluchć. Umieszczono na niej 
archiwalne zdjęcia, plan obozu, różnora
kie pamiątki. Druga faza realizacji pro
jektu przewiduje rekonstrukcję jednego z 
baraków, w którym złożone mają zostać 
archiwa, świadectwa, fotografia, wycinki 
z prasy, wszystko co mówi o tym, jak 
mieszkańcy departamentu Deux-Sevres 
widzieli Polaków. W 1939 r. region ten, 
noszący wówczas nazwę Gatine, był re
gionem rolniczym. Dzięki obecności pol
skich żołnierzy, liczba jego mieszkańców 
podwoiła się. Polacy byli doskonale zin
tegrowani, bardzo dobrze pisała o nich 
lokalna prasa. Organizowano wspólne 
polsko-francuskie uroczystości religijne i 
kulturalne. Do dziś kościoły w Airvault i 
Bressuire ozdobione są obrazami Matki 
Boskiej Częstochowskiej, które ofiarowali 
polscy żołnierze, i do dziś społeczność 
Deux-Sevres zachowuje Polaków we 
wdzięcznej pamięci.

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

FRANCJA
□  Stowarzyszenie Inżynierów i Techni
ków Polskich we Francji przekazało cały 
zysk z balu ostatkowego z roku 1999 na 
pomoc dla nowej szkoły polskiej w 
Wołkowysku na Białorusi.
□  W Berville-sur-Mer (Eure) odbył się 
30 września wernisaż wystawy francusko- 
polskiej „Les Automnales de Berville-sur- 
Mer”, w którym uczestniczyli mieszkający 
we Francji polscy artyści, m.in. Zofia 
Mosiądz, Andrzej Inglot, Andrzej Pistun 
i Paweł Jocz.
□  Instytut Polski w Paryżu zorganizował 
9 października wieczór autorski z Beatą 
de Robień z okazji wydania jej nowej 
książki „Les passions d’une presidente - 
Eleanor Roosevelt”.

KANADA
□  Znanym i cenionym naukowcem miesz
kającym od lat w Kanadzie jest prof. Ro
muald Lakowski, psycholog i okulista. W 
okresie II wojny światowej wywieziony 
na roboty przymusowe do Niemiec, a 
następnie jako obywatel III Rzeszy wcie
lony do armii niemieckiej i skierowany 
na front zachodni w okolice Cannes. W 
sierpniu 1944 zdezerterował z armii nie
mieckiej i po dwóch miesiącach pobytu 
w obozie dla uchodźców, wstąpił do Woj
ska Polskiego obejmując stanowisko szy- 
franta przy dowództwie I Korpusu Pol
skiego w Szkocji 1944-46.
Po wojnie ukończył studia na uniwersy
tecie w Glasgow (ekonomia, psychologia,

pedagogika) 1949-54, Jordanhill Teachers 
Training College w Glasgow (pedagogi
ka) 1954-55, uniwersytecie w Edynbur
gu (psychologia i doktorat) 1958-64. 
Wykładowca psychologii eksperymental
nej, okulistyki klinicznej oraz teorii barw: 
na uniwersytecie w Edynburgu 1957-69, 
Edinburgh College of Art 1962-66, Scho- 
ol of Engineering and Architecture w 
Edynburgu 1962-69; egzaminator w 
School of Optometry (University of Man

chester) 1968-69; profesor nadzwyczaj
ny University of British Columbia w Van- 
couver (Kanada) 1969-71; doradca ba
dawczy University of British Columbia w 
Vancouver 1971-73; profesor zwyczajny 
University of British Columbia w Vanco- 
uver 1971-92; visiting professor Simon 
Fraser University w Burnaby (Kanada) 
1992-95. Założyciel (na uniwersytecie w 
Edynburgu 1960, University of British 
Columbia 1971 oraz Simon Fraser Uni- 
versity 1993) laboratoriów specjali
zujących się w badaniu procesów percep
cji wzrokowej. Wspólnie z żoną, właści
ciel zakładu badawczego R. L. Behavio- 
ural Research Design w Vancouver. Głów
ne kierunki badań naukowych: psycholo
gia eksperymentalna; psychologia klinicz
na; teoria percepcji wzrokowej i proce
sów percepcyjnych rozpatrywanych z 
punktu widzenia fizjologii; teoria barw. 
Pierwszy sekretarz i założyciel Colour 
Group 1966-69. Autor i współautor po
nad stu prac naukowych, 3 projektów i 
11 raportów badawczych oraz publikacji 
książkowej „Procedures for Testing Co
lour Vision” (Vancouver 1978). Uczest
nik międzynarodowych konferencji i sym
pozjów naukowych. Wykładowca na uni
wersytetach w Kanadzie, Stanach Zjed
noczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i w Polsce. Członek m.in.: Polskiego In
stytutu Naukowego w Kanadzie 1972-, 
National Academy of Science w Waszyng
tonie 1972-79, Kiliam Foundation (Se
nior Fellow) 1977-78, 1986-87, Japan 
Foundation 1988-, International Research 
Group on Colour Vision Deficiencies 
(członek dożywotni) 1988-. Honorowy 
profesor okulistyki University of British 
Columbia 1972-94. Odznaczenia: Equ- 
estrian Order of the Holy Sepulchre of 
Jerusalem, Knight (watykańskie).

WIELKA BRYTANIA 
□  W związku z odsłonięciem w Londy
nie pomnika gen. Władysława Sikorskie
go, Fundacja Sztandarów PSZ wydała - 
w ściśle ograniczonym nakładzie - pa
miątkową kopertę, która opatrzona będzie 
oficjalną pieczątką poczty brytyjskiej z 
wizerunkiem Generała. Zamówienia na 
koperty (w cenie 2£, łącznie z przesyłką) 
można składać w Instytucie Polskim i 
Muzeum im. gen. Sikorskiego. Wysyłka 
pod wskazanym adresem nastąpi po 3

Eaździernika 2000 r.
] W Haddington (Szkocja) zorganizowa

no wystawę, na której - dzięki staraniom 
miejscowych Polaków - pokazano polskie 
eksponaty, m.in. mundury i wojskowe od
znaczenia. W czasie wojny w Haddington 
stacjonował pułk artylerii 1. Dywizji Pan
cernej.

USA
□  W Chicago trwa śledztwo przeciwko 
kilkunastu policjantom, którzy wymuszali 
łapówki od pracujących nielegalnie Pola
ków. Chicagowska policja zaapelowała do 
Polonii o ujawnianie takich przypadków, 
podkreślając, iż można to robić bez ja
kichkolwiek obaw. Polskie Zrzeszenie 
Narodowe zapowiedziało przeprowadze
nie wśród społeczności polonijnej kam
panii edukacyjnej, by przybysze z kraju 
byli lepiej zorientowani w swoich prawach 
i obowiązkach. [DPiDŻ]

BELGIA
□  W dniu 9 grudnia 2000 r. w Konsula
cie Generalnym RP w Brukseli odbędzie 
się I Europejski Salon Książki Polonij
nej, w którym udział weźmie ok. 30 pol
skich pisarzy i poetów mieszkających w 
różnych krajach Europy oraz pisarze i re
daktorzy z Polski, autorzy publikacji o 
Polonii. Uczestnicy przedstawią swoje pu- 
likacje, które będzie można nabywać z au
tografami autorów. Podczas Salonu prze
widziana jest promocja dwóch nowych 
książek. Pierwsza z nich to książka wspo
mnieniowa o Janie Pawle II, opatrzona 
licznymi ilustracjami, w której m.in. zo
stały zamieszczone wypowiedzi 160 osób 
na temat ich reakcji na wiadomość o wy
braniu kard. Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Druga publikacja to słownik 
biograficzny „Polacy w Belgii i Luksem
burgu”. Podczas Salonu przewidziane są 
indywidualne prezentacje poszczegól
nych autorów i ich dzieł. Organizatorami 
Salonu są: Konsulat Generalny RP w 
Brukseli, Zakład Biografistyki Polonijnej 
w Paryżu oraz Polskie Stowarzyszenie Au
torów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Euro
pie (APAJTE). Szczegółowych informa
cji o Salonie udziela sekretarz APAJTE, 
Agata Kalinowska (Paryż), tel. 01 30 90 
79 54 (w godz. 10-17).

POLSKA
□  Osoby zainteresowane publikacjami 
dotyczącymi Polonii mogą zapoznać się z 
wydawniczymi nowościami korzystając z 
internetu (www.oficynamjk.com.pl).
□  W dniu 13 września w siedzibie Sto
warzyszenia „Wspólnota Polska” w War
szawie odbyła się promocja albumu „Po
lonia. Słownik biograficzny” wydanego 
przez Wydawnictwo Naukowe PWN jako 
suplement do 6-tomowej „Nowej ency
klopedii powszechnej PWN”. Jest to ob
szerny słownik współcześnie żyjących 
Polaków i osób polskiego pochodzenia 
mieszkających na obczyźnie. W słowniku 
zamieszczono ok. 1500 barwnych ilustra
cji. Zainteresowani nabyciem tej publika
cji proszeni są o kontakt z dystrybutorem 
w Polsce: tel./fax 00 48 56 62 198 62.
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ministracja szkół jest własna - polska. Dy
rektorowie szkół wywodzą się z Zaolzia, 
są autochtonami łub jego stałymi miesz
kańcami. We wszystkich placówkach 
oświatowych na Zaolziu pracuje około 
450 nauczycieli uczących po polsku. Sieć 
szkolnictwa polskiego obejmuje 29 szkół 
podstawowych, do których uczęszcza oko

ło 2700 uczniów, i 5 szkół śred
nich, w tym gimnazjum z polskim 
językiem wykładowym w Cze
skim Cieszynie, w którym kształ
ci się około 600 osób.
We wszystkich tych szkołach uczy 
się wszystkich przedmiotów po 
polsku. Świadectwa tych szkół są 
dwujęzyczne (czesko-polskie) i są 
honorowane na wszystkich uczel
niach w Czechach i w Polsce. 
Stowarzyszenie „Nazareth-Famil- 
le” nawiązało kontakt z Centrum 
Pedagogicznym dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego 
w Cieszynie jeszcze w 1997 r. W 
roku ubiegłym delegacja nauczy
cieli z Zaolzia wzięła udział w III 
Forum Oświaty Polonijnej w Pa
ryżu.
Wymiana doświadczeń pedago
gicznych i organizacyjnych jest 
bardzo cenna dla obu stron i zbli

ża społeczności polonijne Czech i Fran
cji. Wyrazem tego był właśnie pięciodnio
wy pobyt kadry oświatowej z regionu 
Zaolzia, który pozwolił jej zapoznać się z 
pomnikami pamięci narodowej w Paryżu 
i Montresor, odkrywając równocześnie i 
chłonąc piękno Paryża w majowym słoń
cu. Przygotowujemy się do przyjęcia dal
szych grup polonijnej kadry pedagogicz
nej z krajów wschodnich, aby wzajemnie 
przenikać się tym, co w nas najpiękniej
sze.

o p r a ć . K r y s t y n a  S a d o w s k a

WIZYTA NAUCZYCIELI Z ZAOLZIA

Od 4 do 8 maja na zaproszenie Polo- wa. Mimo bardzo dramatycznych i bole-
nijnego Stowarzyszenia Kulturalno- snych dla nas wydarzeń, ludność polska

Oświatowego „Nazareth-Famil- 
le” przebywała w Paryżu 42 oso
bowa grupa nauczycieli szkół 
polskich na Zaolziu.
W czasie swojego pobytu goście 
z Zaolzia realizowali program 
historyczno-patriotyczny „Ka
non Dziedzictwa Narodowego”, 
zapoznali się z zabytkami polo
nijnymi w Paryżu i w jego oko
licach oraz sytuacją szkolnictwa 
polskiego na tutejszym terenie.
W siedzibie Polskiego Towarzy
stwa Historyczno-Literackiego 
spotkali się z prof. L. Talko, dy
rektorem Biblioteki Polskiej w 
Paryżu, odwiedzili Szkołę Pol
ską, zwiedzili Muzeum w zam
ku Branickich w Montresor.
Była to już druga, po grupie z 
Białorusi, delegacja nauczycieli 
polonijnych, która przybyła do 
Paryża na zaproszenie Stowarzy
szenia.
Zaolzie jest częścią historycznej dzielni
cy polskiej, Śląska Cieszyńskiego. Odpadł 
on od Polski w I połowie XIV wieku.
Nazwa Zaolzie jest świeżej daty, przyjęła 
się bowiem dopiero po 1920 r., kiedy 
Aliancka Rada Ambasadorów przyznała 
Zaolzie Czechosłowacji.
W tym czasie obszar ten zamieszkiwało 
ok. 200 tys. Polaków, obecnie 43 tys., co 
stanowi 71% wszystkich Polaków w Re
publice Czeskiej.
Historia tego regionu była bardzo burzli-

na Zaolziu trwa, tworzy swoją kulturę i 
pielęgnuje piękne polskie tradycje. Wiele 
uwagi poświęca kształceniu swojej mło
dzieży. Większość młodych ludzi kończą
cych szkołę średnią, to absolwenci Real
nego Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Orłowej, którego 90-lecie było uroczyście 
obchodzone jesienią 1999 r.
Istniejący na Zaolziu system szkolnictwa 
to publiczne szkoły państwowe z polskim 
językiem nauczania, mające własne pro
gramy. Podręczniki są sprowadzane z Pol
ski lub tłumaczone z języka czeskiego. Ad-

x

W ŁĄCZNOŚCI I  OlCEM ŚWIĘTYM W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU
Bogaty program Roku Jubileuszowego jest wielkim wezwaniem do jedności i łączności z Ojcem Świętym. 
Dlatego proponujemy, aby jedną z form wyrazu wdzięczności i troski o błogosławione owoce tego czasu 

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

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej i Redakcji Głosu Katolickiego składamy serdeczne Bóg zapłać osobom,
które odpowiedziały na apel modlitewnej jedności:
Pani Bronisława Bednarz 300 Frs
Pani M aria Tracz 100 Frs
Pani M aria Sibiga 200 Frs

M sza  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 jc a  Ś w ię t e g o :

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

Polska Misja Katolicka we Francji - 263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris; tel. 01 55 35 32 32. 
Konto: C C P N r 126875 N Paris. Informacje o terminie zamówionej Mszy Świętej przekazywane będą listownie, 

a nazwiska ofiarodawców zostaną opublikowane w Głosie Katolickim.
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KRZYŻÓW KA 
NA XXII ROCZNICĄ PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 

- PROPONUJE MARIAN DZIWNIE!

M a s z k i M . ...
MEDALION 

Z ZADUMANIAMI

Dokończenie ze str. 6-7

NOCNA O L IM P IA D A

Ba, nawet częściej niż innym, bo 
pewna bliskość geograficzna 
stwarza także rodzaj wspólnoty. 
Rzecz jeszcze kilka olimpiad temu 
nie do pomyślenia. Przypomina 
mi się w tym miejscu fragment 
„Dziennika 1954 roku” Leopolda 
Tyrmanda, który opisuje reakcje 
społeczeństwa polskiego na zwy
cięstwo hokeistów Związku So
wieckiego nad niepokonaną do 
tego czasu Kanadą. Pisarz chodził 
jak struty, a ludzie szybko zaczęli 
się pocieszać, że to nie zawodow
cy, ale wręcz drugoligowa druży
na kanadyjskich amatorów poje
chała grać w Szwecji. Takie to 
były czasy... Teraz zrobiło się już 
prawie normalnie, choć na kilka 
nowych dyscyplin olimpijskich 
nikt mnie nie namówi. Pozostanę 
starym konserwatystą, a ogląda
nie skoków o tyczce kobiet, dam
skiego rzucania młotem (czemu 
nie robotem kuchennym?) i dys
kiem, takowej piłki nożnej lub 
podnoszenia ciężarów przez płeć 
piękną, pozostawiam dewiantom 
estetyki... Nawet jeżeli „w mło
cie” Polka (Skotnicka) zdobywa 
złoty medal.

B o h u m il  P r o h a z k a
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rwa, zapał; N-10. Dawniej: radny miejski; 0-6. Kwa- 
skowaty napój gazowany; 0-14. Nóż do nacinania, 
żłobienia kory drzew; P-1. Miasto na Wysocczyźnie 
Leszczyńskiej; P-10. Zwyżka kursów na giełdzie; 
R-6. “Wierzgnięcie” w krystianii (ewolucja narciar
ska); R -14. Czapeczka Tatarów krymskich.

Pionowo:
1-A. Metafora; 2-J. „Przedsionek” nieba; 3-A. Nad
przyrodzone i osobowe ujawnienie się osoby świę
tej człowiekowi; 4- J. Uczeni w nauce o Bogu; 5-A. 
Jeden z sakramentów; 6-I. Wskaźnik; 7-A. Opinia, 
renoma, dobre imię; 8-1. Dawniej: sutanna; 9-A. 
Nauka o liturgii; 10-J. Zwierzchnik egzarchatu w 
Kościołach wschodnich; 11-A. Osoba przygotowu
jąca się do uzyskania magisterium; 12-J. Stały przed
stawiciel Watykanu przy rządzie jakiegoś państwa; 
13-A. W Kościele katolickim: godność tytularna nie
których biskupów; 14-K. Gasi pożar; 16-K. Święto
wanie rocznicy; 18-K. Prymitywny piecyk kojarzący 
się z koksem; 19-A sprawiedliwości (patrz: Lita
nia loretańska do NMP.)

Poziomo:
A-5. Imię najdostojniejszego Polaka naszych 
czasów; A-13. Modlitwa codzienna; B-1. Pły
wa w akwarium; B-9. Państwo Odyszusza;
C-5. Zapotrzebowanie na towary (ma wpływ 
na podaż); D-1. Zastępca atamana koszo
wego u Kozaków zaporoskich; D-9. Umie
jętność zachowania się, takt; E-5. Twórca;
F-1. Jeden z żywiołów; F-9. Zamknięte dziel
nice miast, w których przymusowo osiedla
no Żydów; G-5. Miasto nad Morzem Czar
nym (znane uzdrowisko i kąpielisko); H-1.
Zespól kameralny składający się z dziewię
ciu instrumentalistów; H-9. Najpospolitszy 
minerał skorupy ziemskiej; I-5. Religia, wy
znanie; J-1. Uniwersalny rozpuszczalnik o 
charakterystycznym zapachu; J-10. Sycylij
ski wulkan; K-6. Podnośnik; K-14. Słońce w 
gwarze ludowej; L-1. Elekcja; L-10. Punkt 
na sferze niebieskiej przeciwległy nadirowi;
M-6. Zespół urzędów kościelnych podlega
jących biskupowi zarządzającemu diecezją;
M-14. Trzonek, uchwyt; N-1. Chętka, we-

Rozwiązanie utw orzą litery z pól ponum erow anych od 1 do 17.
Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania. ( R e d a k c ja )

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI (G.K. 2 6 )
Poziomo: skazaniec, hełm, więzienie, bieg, wywar, ruina, Ustka, torba, skwar, Dunaj, agapa, talk, 
przedświt, nuit, katamaran; Pionowo: aresztant, kwit, niewolnik, zęza, watra, niemy, garda, wyrwa, 
elita, Pieta, ruada, ośka, debiutant, wina, emigracja. ,

HASŁO: „BYŁEM W WIĘZIENIU A PRZYSZLIŚCIE DO MNIE".

15 października 2000 nasza strona internetow a: http://perso.club-internet.fr/vkat 15

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


GŁOS K A TO LIC K I N r 36

Uniwersytet Jagielloński świętował ju
bileusz 600-lecia odnowienia Akade
mii Krakowskiej przez Władysława Jagieł

łę. Ulicami miasta przeszedł pochód pro
fesorów i rektorów. Przeciwko udziałowi 
Aleksandra Kwaśniewskiego protestowa
ła Liga Republikańska i mieszkańcy Kra
kowa. Wcześniej radni miasta uznali Kwa
śniewskiego za persona non grata w Kra
kowie (z podobnymi inicjatywami wystą
pili radni AWS i organizacje społeczne w 
Lublinie, Płocku, na Podhalu i Podkar
paciu). Prasa odnotowała, że uroczysto
ści w Krakowie przebiegały pod znakiem 
demonstracji przeciwko prezydentowi. 
„Rzeczpospolita” (z 2 października) do
niosła:
Kilka dni temu prezydium małopolskiej 
AWS wezwało do bojkotu jubileuszowych 
uroczystości, jeśli weźmie w nich udział 
Aleksander Kwaśniewski, a Rada Miasta 
Krakowa, głosami AWS, uznała prezydenta 
RP za persona non grata. Do bojkotu nie 
doszło. Zwracało jednak uwagę, że w fil
harmonii nie pojawił się prezydent Kra
kowa Andrzej Gołaś, który uczestniczył 
tylko w Mszy św. w Bazylice Mariackiej; 
tam nie było Kwaśniewskiego. Przed prze
mówieniem prezydenta Kwaśniewskiego 
dyskretnie opuścił salę prymas Józef Glemp. 
„ To była przyczyna techniczna ” - tłuma
czył później dziennikarzom prymas i twier
dził, Że spieszy się na pociąg. Przed bu
dynkiem filharmonii, za ogrodzeniem Plant 
i w bezpiecznej odległości demonstrowała 
Liga Republikańska, niosąc napisy: „ Wi
tamy nieuka”. Wołali m.in. „Won z Kra
kowa”, „Już południe, trzeźwiejemy”, 
„Kraków wolny od zarazy”, „Gdzie jest 
Siwiec ? ”. Gdy Kwaśniewski opuszczał uro
czystość, demonstranci śpiewali mu na 
melodię „ Guantanamera ”: „Już się zata
cza, prezydent już się zatacza”.

W tym samym numerze „Rzeczpospo
litej” - wiadomość o decyzji mec. 

Jana Olszewskiego w sprawie poparcia w 
wyborach Marina Krzaklewskiego. Nato
miast większość niezależnych dzienników 
podkreśla tendencyjność telewizji publicz
nej, która jest jednoznacznie prezydenc
ka. W tej akcji antyniepodległościowej 
czarną kartę zapisuje też „Gazeta Wybor
cza”, wyraźnie wspierająca Kwaśniew
skiego i poczynania cenzorskie telewizji 
publicznej. Znalazło to swój wyraz w 
związku z zakazem emisji filmu biogra
ficznego o wielkim poecie Zbigniewie 
Herbercie. W tygodniku „Solidarność” (z 
29 września) czytamy:
Po zablokowaniu przez telewizję filmu o 
Zbigniewie Herbercie „Obywatel - Po
eta”, jego twórcom pozostało prezentowa
nie go na zamkniętych pokazach. Przyj
rzyjmy się niektórym działaniom cenzor

skim (czyli dlaczego nie dopuszczono do 
emisji filmu, w którym znalazły się kry
tyczne wypowiedzi Poety pod adresem pew
nych osób). Jacek Trznadel: „Kiedyprzy
gotowywałem do druku ostatnie, rozsze
rzone wydanie «Hańby domowej» z roku 
1997, Herbert powiedział, żeby z jego 
wywiadu skreślić słowa: «mój najukochań
szy przyjaciel Adam Michnik», co ja  oczy
wiście uczyniłem”. Zbigniew Herbert: 
„Michnik jest manipulatorem, to jest czło
wiek złej woli, kłamca, oszust intelektual
ny. Ideologia tych panów jest taka, żeby 
w Polsce zapanował socjalizm z ludzką twa
rzą. To jest widmo dla mnie zupełnie nie 
do zniesienia. Jak jest potwór, to powi
nien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzy
muję takich hydr, uciekam przez okno z 
krzykiem”.

Najnowszy, wrześniowy numer „Wię
zi” przynosi interesujące wypowiedzi 
na temat mistrzów duchowych. Np. abp 

Józef Życiński o duchowym dziedzictwie 
bliskich mu osób pisze m.in.:
Miastem, w którym przeżyłem najwięcej, 
bo 22 łata mego życia jest Kraków. Pod
czas gdy warszawskie spotkania kształto
wały w dużym stopniu moją duchowość i 
wizję kapłaństwa, Kraków okazał się de
cydujący dla intelektualnych fascynacji i 
dla przyjętego stylu badań naukowych. 
Rozróżnienie to z konieczności upraszcza, 
gdyż zarówno niektóre krakowskie wykła
dy, jak i studenckie fascynacje Thomasem 
Mertonem, zwłaszcza jego „Znakiem Jo
nasza ”, wprowadzały w najgłębszy świat 
duchowej przygody. Krakowski wariant tej 
przygody zaczął się, gdy przybyłem pod 
Wawel w 1966 r., w rok po zakończeniu 
Soboru. Soborową wizję Kościoła ukazy
wał wówczas nam, tzn. studentom kilku se
minariów Krakowa, kard. Karol Wojty
ła. Fascynowała nas wielka perspektywa, 
w której Kościół jawił się jako sakrament 
zbawienia, nie zaś jako instytucja do 
spraw potępień lub forum dla elokwent- 
nych ideologów. Fascynował również swą 
osobowością arcybiskup Krakowa. Pa
miętam, jak przed kolejnym spotkaniem z 
nim wszyscy przełożeni oczekiwali przy 
głównym wejściu na pojawienie się jego 
samochodu. Tymczasem zamiast samocho
du pojawił się sam Kardynał, przychodząc 
Z nieoczekiwanej strony, bo zrobił mały 
spacer wokół Wawelu i wszedł do semina
rium boczną furtką. Trudno jes t dziś 
obiektywnie wymierzyć, w jakim wielkim 
stopniu tamte spotkania z nim i charyzmat 
jego niepowtarzalnej osobowości kształ
towały nasze marzenia o kapłaństwie i 
naszą troskę o Kościół.

Z acytujmy jeszcze wypowiedź znanej 
aktorki Joanny Szczepkowskiej, któ

ra w wypowiedzi dla „Więzi” wspomina 
swojego mistrza duchowego:
Nie znam twarzy ani nazwiska człowieka, 
który jednym zdaniem zmienił moje widze

nie świata, stosunek do życia, do religii. 
Zakonnik. Okoliczności naszego spotkania 
łatwo się domyślić i nie mam oczywiście 
zamiaru naruszać tajemnicy własnej spo
wiedzi - powiem tylko tyle, że kiedy pró
bowałam nazwać istotę swojej winy i oko
liczności usłyszałam: „ To jest twój krzyż ”■ 
Wtedy uświadomiłam sobie, że krzyż może 
być tak mały, jak zwykłe życie. Dotych
czas rozumiałam istotę krzyża jako akt wiel
ki, jedyny - jako akt, wobec którego mamy 
Żyć, do którego powinniśmy odnosić swo
je  czyny i myśli. Dopiero wtedy, podczas 
tej „rozmowy”, uświadomiłam sobie, że 
krzyż jest wyzwaniem na miarę każdego 
człowieka.

Napięta, nieczytelna i wielce zakłama 
na sytuacja i atmosfera polityczna w 

kraju ma swoje źródła w licznych błędach 
popełnianych nie tylko przez polityków, 
lecz również przez publicystów i szerszych 
kręgach inteligencji.
Arogancja i buta postkomunistów wyni
ka z ich ideologicznych korzeni, ale z dru
giej strony - jeśli doszło do tak silnej po
zycji Kwaśniewskiego, Millera i całej ar
mii ich towarzyszy - to stało się to w wy
niku świadomych działań czy świadome
go zaniedbania ze strony środowisk soli
darnościowych. Strach przed dekomuni
zacją, to tylko jeden z grzechów głów
nych. W „Przeglądzie Politycznym” (nr 
45/2000), który problemom rozliczania z 
przeszłością, aby mądrze tworzyć przy
szłość, poświęca należytą uwagę, czyta
my:
Można dziś powiedzieć, że większość elit 
intelektualnych Polski przeciwstawiła się 
rozliczeniu PRL i dekomunizacji. Złożyło 
się na to kilka przyczyn. Po pierwsze, zwy
ciężył strach przed stawianiem czoła prze
szłości. Przed dokonaniem trudnych ra
chunków i rozróżnień między kompromi
sami na rzecz wartości, a zwykłym konfor
mizmem; między ustępstwami dla wspól
nego dobra, a zwykłym karierowiczostwem. 
Apel wrogów dekomunizacji trafił na po
datny grunt. Czynnikiem, który istotnie 
wpływał na ten wybór były układy środo
wiskowe. W środowisku istniała silna pre
sja na korporacyjną obronę swoich inte
resów, co w czasach komunizmu odgrywa
ło pozytywną rolę, ale w nowym okresie 
powodowało utrudnienie jakiegokolwiek 
rozliczenia. W odruchu fałszywie pojętej 
samoobrony elita intelektualna, zaakcep
towała inną mistyfikację, uparcie propa
gowaną przez obrońców komunistów. Po
legała ona na przyjęciu, że wszyscy byli
śmy na podobny sposób ofiarami PRL - 1 
sekretarz PZPR, bo musiał stosować się 
do dyrektyw Moskwy i robotnik, który mu
siał słuchać brygadzisty. Pierwszy musiał 
interweniować w Czechosłowacji, kazał 
strzelać do protestujących robotników i 
wprowadzać stan wojenny; drugi musiał 
wykonywać bezsensowne plany, podpisy
wać fałszywe sprawozdania, uczestniczyć 
w fikcyjnych wyborach.Zatarta została 
różnica między aparatczykiem, który dzię-
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ki komunizmowi uzyskał władzę i robił wszyst
ko, aby ją  utrzymać, a system umocnić, a czło
wiekiem, który przez niego właśnie zmuszany 
był do najróżniejszych aktów konformizmu, 
aby nie zostać zepchnięty na margines. Tak w 
ogóle to przecież żyliśmy w PRL, uczyliśmy 
się, kochaliśmy, pracowaliśmy, bywaliśmy 
szczęśliwi. A więc nie było źle. Przekreślenie 
PRL to przekreślenie całego naszego życia - 
sugerowali, a czasami mówili wprost przeciw
nicy rozliczenia PRL. Ten wydawałoby się gro
teskowy szantaż moralny trafiał na podatny 
grunt, gdyż ludzie, którzy przeżyli życie w to
talitarnym systemie nauczyli się rozumować 
jego kategoriami, co potrafiło być wygodne, 
bo zwalniało z odpowiedzialności.

Fpowyższy wywód jest bardzo na czasie. 
Ukazuje genezę sukcesu postkomunistów, 

którzy wcale nie zerwali z komunistyczną 
przeszłością i potrafili stary styl, metody, 
kłamstwa i odwet dostosować do nowych wa
runków. Na skutek błędów popełnionych po 
1989 r. przez część elit politycznych i inte
lektualnych, czy raczej „salonowych”, mamy 
Polskę, taką jaka jest. Z byłymi sekretarza
mi KC PZPR i aparatczykami na najwyż
szych stanowiskach w demokratycznym pań
stwie.

(P r a so z n a w c a )

MALTRETOWANE DZIECI 
„La Vie” z 28 września. Bite, poniżane i mę
czone... Są to dzieci nieszczęśliwe, wpisane 
w bolesną historię rodzinną, gdzie krzyżują 
się często alkoholizm i nędza. Oto jedno ze 
świadectw zamieszczonych w „La Vie”j Mam 
6 lat. Błąkam się po ulicach Metzu. Śnieg i 
deszcz kłują mnie w oczy. Jeżeli wrócę do 
domu, to tak jakbym przyszła do piekła. Wresz
cie jednak policjanci odprowadzają mnie do 
domu. Po ich odejściu mama obsypuje mnie 
kuksańcami. Ciągnie mnie za włosy aż do piw
nicy. Tam mnie zamyka. Krzyczę z bólu. Po 
dziesięciu minutach otwiera drzwi i oblewa 
mnie wiaderkiem lodowatej wody. Mijają go
dziny. Zasypiam. Budzi mnie kopnięciem. Nie 
mogę iść, nie czuję nóg. Tymi słowami Josy- 
ane Perrin zaczyna książkę o swoim dzieciń
stwie. Doktor Pierre Sabourin założył w 1986 
r. w Paryżu Centrum Buttes-Chaumont spe
cjalizujące się w pomocy rodzinom, w któ
rych dzieci są maltretowane. Leczy też dzie
ci bite. Przybywa ich wiele ze wszystkich śro
dowisk. Wielu rodziców źle traktujących swe 
dzieci kiedyś było także ofiarami przemocy. 
Dziecko bowiem, które było źle traktowane, 
a później nie było leczone i uznane przez spo
łeczeństwo za ofiarę doznanej krzywdy, nosi 
w sobie rany, które otworzą się w wieku mło
dzieńczym i dorosłym. Natomiast dziecko, 
którego słowa wzięto pod uwagę, i które spo
tka kogoś, kto je kocha, może pokonać po
czucie doznanej krzywdy. Wtedy uniknie 
identyfikacji z napastnikiem i powtórzenia 
w życiu tego, czego samo doznało. Osoby 
dokonujące nadużyć i rodzice źle traktujący 
dzieci uciekają się często do pogróżek: Jeśli

coś powiesz, to nikt ci nie uwierzy. Jeśli po
wiesz mamie, to od tego umrze. Dorośli po
winni być czujni. W wypadku aktów przemo
cy występujących w rodzinie służby społecz
ne, sędziowie i brygady specjalne potrafią pod
jąć odpowiednie kroki zaradcze. Wystarczy wy
kręcić numer 119, by odpowiedziały służby po
wołane do spraw „źle traktowanego dziecka”. 
Jest to numer darmowy. W ciągu 10 lat dzięki 
niemu można było pomóc ok. 260 000 dzieci. 
1/3 wezwań telefonicznych pochodzi od człon
ków rodziny, 1/3 od osób z bliskiego otocze
nia, a 1/3 od samych dzieci. Oprócz dzieci źle 
traktowanych, są dzieci żyjące w środowiskach, 
gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia 
przemocy skierowanej przeciwko najmłod
szym, zagrożenia ich bezpieczeństwa, moral
ności, edukacji. Braki ekonomiczne nie są tu
taj czynnikiem determinującym. Bardzo nato
miast ciążą braki w wykształceniu rodziców. 
Ponadto stwierdza się wzrost problemów psy
chiatrycznych w rodzinach. Segolene Royal, 
sekretarz stanu ds. dziecka i rodziny stwier
dza, iż wysiłek zapobiegania problemom po
winien skupić się na pomocy rodzicom w wy
pełnianiu ich obowiązków rodzicielskich.

KTO
„Familie Chretienne” z 21 września. Pracow
nicy kanału TV katolickiej KTO z zadowole
niem wyciągają wnioski z pierwszego etapu 
swej pracy. Po 9 miesiącach emisji, KTO za
czyna zajmować znaczące miejsce w audiowi
zualnym pejzażu francuskim, a nawet europej
skim. Przede wszystkim kanał katolicki odpo
wiada na potrzeby wszystkich ludzi poszuku
jących sensu. Ponadto okazał się nieodzowny 
podczas pielgrzymki Papieża do Ziemi Świę
tej i podczas SDM. Jedynie KTO transmito
wał w całości te niezwykle ważne momenty w 
życiu Kościoła. Stacja ta często proponuje od
mienne spojrzenie na tematy trudne, jak od
dźwięk ŚDM w społeczeństwie czy wspólna 
beatyfikacja Piusa IX i Jana XXIII. Wielu wi
dzów ucieszyło się, mogąc poznać za pośred
nictwem KTO takie postacie, jak ks. Guy Gil
bert czy ks. Tony Anatrella. Wiele osób nie 
wie jeszcze jak znaleźć stację. Można to zrobić 
np. przez kanał satelitarny (tel. n° vert: 0 803 
804 804) lub kablowy Noos (tel. n° vert : 0 
800 25 8000). Jeśli chodzi o innowacje, jakie 
dziennikarze KTO pragnęliby wprowadzić na 
początku nowego roku szkolnego, to wysiłek 
będzie zmierzał w kierunku poprawienia for
my (dekoracji, prezentacji), nie zapominając 
jednak o treści. Pragnie się bowiem wprowa
dzić programy dokumentalne, filmy, wieczo
ry tematyczne poświęcone najważniejszym 
sprawom współczesnym, np. rewizji prawa do
tyczącego aborcji, perwersyjnym skutkom 
wprowadzenia embarga w Iraku i programy 
zmierzające do uczulenia widzów na sytuację 
chrześcijan w różnych stronach świata.

OLIMPIADA W SYDNEY 
„The Economist” z 16 września. Australia po
siada jedną niekorzystną stronę, jeśli chodzi o 
organizację olimpiad na tym kontynencie. 
Jest to rzecz jasna niezmiernie duża odległość 
od wszystkich innych stron świata.

Dokończenie na str. 19

POWSTAŃCZE 
WSPOMNIENIA <4>

12 kwietnia 1945 r. o godz. 18 
obóz w Oberlangen został uwol
niony przez żołnierzy 1 Dywizji 
Pancernej generała Maczka. 
Ogromna radość, podwojona fak
tem, że to Polacy nas wyzwolili, 
trwała przez długie tygodnie. 
Dzień ten pozostał w pamięci in
ternowanych „Akaczek” z Po
wstania Warszawskiego jako wy
darzenie nadzwyczajne, o czym 
świadczą regularne spotkania or
ganizowane w Warszawie w rocz
nicę oswobodzenia. Środowisko 
Oberlangen jest bardzo aktywne, 
dynamiczne, stara się o różne ulgi 
i pomoce dla swych koleżanek. 
Wydaje wiele opracowań, biulety
nów informacyjnych, jednodnió
wek
Ostatnio, dnia 12 kwietnia 2000 
r., w gmachu Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej w Warszawie, Mar
szałek Sejmu wręczył awanse na 
stopień podporucznika wszystkim 
byłym internowanym w Oberlan
gen. Jest to może w pewnym stop
niu niesprawiedliwe wobec tych 
kobiet, które po Powstaniu War
szawskim znalazły się bądź w in
nych obozach jenieckich i nie do
tarły do Oberlangen, bądź w obo
zach koncentracyjnych lub na ro
botach przymusowych. Należy jed
nak przypomnieć, że wszystkie ko
biety z Armii Krajowej miały moż
ność starania się indywidualnie o 
awanse.
Awans ten świadczy o uznaniu 
władz polskich dla kobiet-żołnie- 
rzy AK i dla ich wkładu w walkę o 
niepodległość Polski.
Tego roku rocznica wyzwolenia 
stalagu VIC w Oberlangen miała 
charakter wyjątkowo uroczysty. 
Telewizja Polska i radio nadały 
reportaże z manifestacji odbywa
jących się w Warszawie. Kilka z 
nas udzieliło wywiadu dwóm 
dziennikarkom z radia. Różne pa
dały pytania, nie zawsze bardzo 
trafne - ze względu na różnicę po
koleń i wykształcenia historyczne
go. Stwierdzić też należy, że z la
tami wspomnienia zacierają się, 
ale zawsze jednakowo żywe pozo
stają więzi solidarności i koleżeń- 
skości, zawiązane we wspólnie 
przeżytych dniach doli-niedoli je 
nieckiej.

J a n in a  P ie r r e  S k r z y ń s k a
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POŚW IECENIE KATEDRY W IRKUCKU
K O R E S P O N D E N C JA  W ŁA SN A  A D A M A  M A R C O N IE G O

8 września, w Roku Jubileuszowym, 
dwa tysiące lat od czasu, gdy Słowo 
Przedwieczne stało się Ciałem i zamiesz

kało między nami, odbyło się niecodzien
ne wydarzenie. W Irkucku, na syberyj
skiej ziemi, odbyło się uroczyste poświę
cenie katedry pod wezwaniem Niepoka
lanego Serca Matki Bożej - siedziby bp. 
Jerzego Mazura (na zdjęciu), administra
tora apostolskiego wschodniej Syberii. 
Uroczystość odbyła się z udziałem legata 
papieskiego, kard. Jana Schotte - sekreta
rza generalnego Synodu Biskupów, kard. 
Kazimierza Świątka z Białorusi, obecne
go nuncjusza w Rosji - abp. Giorgio Zura, 
byłego nuncjusza - abp. Johna Buko- 
vsky’ego, 12 biskupów z Watykanu, Ro
sji, Białorusi, Polski (biskup Wojciech 
Ziemba z Ełku), Niemiec, UŚA i Słowa
cji i około 60 kapłanów z Polski i Rosji. 
Obecny był abp Tadeusz Kondrusiewicz 
z Moskwy, bp Joseph Werth z Nowosy
birska, bp Klemens Pickel z Saratowa i 
bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna. 
Wśród zaproszonych gości był mer Irkuc
ka - Włodzimierz Wiktorawicz Jakubow
ski, przedstawiciele polskiego parlamen
tu i rządu w osobie wiceministra kultury 
- Edwarda Daszkiewicza, rektora Pań
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w 
Warszawie - Sylwestra Zielińskiego, am
basadora Polski w Moskwie - Andrzeja 
Załuckiego z małżonką, konsula RP w 
Moskwie - Jerzego Rychlika, konsula RP 
w Irkucku - Jana Olszewskiego i prezesa 
Wspólnoty Polskiej - prof. Andrzeja Stel
machowskiego.
W wygłoszonej homilii kard. Jan Schotte 
powiedział: Jest to prawdziwie pełen zna
czenia dzień w historii Administratury 
Apostolskiej Wschodniej Syberii dla ob
rządku łacińskiego. Dzień poświęcenia 
kościoła katedralnego zawsze jest radosnym 
momentem dla Kościoła powszechnego i 
lokalnego, dniem spełnionych oczekiwań,

a zarazem wielkiej obietnicy. Jak- ■ 
kolwiek, uwzględniając ogromne I  ■ 
trudności i cierpienia związane w 
niedawnej historii z tym geogra
ficznym obszarem, okazja ta za
wiera specjalne znaczenie, uka
zując jak Bóg może dać wzrost i 
przynieść owoce z tego, co wyda
je  się być pozbawione życia i 
wszelkiej nadziei. Ta myśl znaj
duje swoje odbicie także w fak
cie, iż wydarzenie to ma miejsce 
w święto Narodzenia NMP, bo
wiem w historii zbawienia naro
dzenie Maryi przybliżyło spełnie
nie się nadziei na odkupienie 
świata przez Chrystusa. W tym 
samym duchu, poświęcenie kate
dry Niepokalanemu Sercu Maryi, 
wewnętrznie powiązane z jej ob
jawieniem w Fatimie, mówi o 
spełnionych nadziejach i przyszłych obiet
nicach. Wydaje się, że widzimy dzisiaj, jak  
je j prorockie słowa spełniają się i uwie
rzytelniają w Rosji.
Co więcej, nie należy pominąć faktu, iż to 
poświęcenie ma miejsce w czasie Wielkie
go Jubileuszu 2000 - roku łaski, ogłoszo
nego przez Jego Świątobliwość papieża 
Jana Pawła II, roku, który - według Jego 
słów - jest jednym niekończącym się po
chwalnym hymnem na cześć Trójcy Świę
tej, Boga Najwyższego. W tym kontekście 
nasza dzisiejsza radość jest jeszcze więk
sza. i

ościół na Syberii jest Kościołem 
L Dziejów Apostolskich oraz Kościo

łem nadziei, bowiem przychodzą w jego 
progi ludzie młodzi. W czasie tej uroczy
stości ludzie starszego pokolenia przeka
zali młodym ludziom płonące świece, jako 
symbol wiary oraz najdroższych w życiu 
wartości, których oni mają strzec. 
Budowę świątyni rozpoczęto 10 czerwca 
1999 r. sumptem dobrodziejów z Polski,

N i e m i e c ,  
USA, Austrii, 
Irlandii, Japo
nii, Białorusi, 
a zwłaszcza z 
Włoch, z któ
rych przybyło 
na tę uroczy
stość około 
150 osób z bi
skupem Aldo 
M o n g i a n o .  
Wielki wkład 
w budowę ka
tedry należy 
przypisać ka
tolikom  z 
Niemiec, któ
rzy finansowo 
wspierali bu

sza.
KIV]

dowę za pośrednictwem organizacji Kir- 
che in Not, a zwłaszcza ich przedstawi
cielom: ks. Kazimierzowi Piwowarskie
mu i pani Antonii Willemsen.
Duży krzyż w głębi ołtarza, zwieńczony 
falistymi promieniami, został ofiarowa
ny przez ks. Józefa Waśniowskiego z pa
rafii Warszawa-Bemowo. Znajdujące się 
w świątyni rzeźby - Matki Bożej Fatim
skiej i Chrzest Chrystusa - wykonał pol
ski artysta Wincenty Kućma, profesor kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Budowa katolickiej katedry w Irkucku 
ropoczęła się w dniu 18 czerwca 1999 r., 
gdy kard. Józef Glemp poświęcił drew
niany krzyż i skrawek ziemi pod jej bu
dowę. 5 września tegoż roku nuncjusz 
apostolski, abp John Bukovsky, poświęcił 
kamień węgielny przyszłej irkuckiej świą
tyni. W budynek zostały wmurowane 
kamienie z Golgoty, Nazaretu i Fatimy, a 
także relikwie Świętego Krzyża, św. Tere
sy od Krzyża i św. Rafała Kalinowskiego. 
Na terenie Administracji Apostolskiej 
Wschodniej Syberii, zajmującej obszar o 
pow. 10 min km2 od Krasnojarska po Mo
rze Japońskie, żyje 16 min ludzi, z czego 
1 min posiada katolickie korzenie, a 50 
tys. zostało ochrzczonych w Kościele ka
tolickim.
Historia irkuckiej parafii liczy prawie dwa 
stulecia. Pierwsi katolicy pojawili się na 
Syberii pod koniec XVIII wieku. Więk
szość z nich nie przybyła tu z własnej woli, 
lecz została zesłana za udział w polskich 
powstaniach: kościuszkowskim, listopado
wym, chłopskim pod wodzą ks. Piotra 
Ściegiennego i styczniowym. Później zna
leźli się tu jeńcy I wojny światowej, a 
wreszcie, w okresie stalinowskim, repre
sjonowani Polacy, Ukraińcy, Białorusini, 
Litwini, Łotysze czy Niemcy nadwołżań- 
scy.
W dniach 9-10 września w nowo
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BOLLW ILLER : L E S  SCOUTS AU CANADA

Pendant ces vacances les scouts 
d’origine polonaise de Bol- 

lwiller se sont rendus au Canada a 1’occasion de 
leur rassemblement mondial qui a lieu tous les 6 
ans.
Les premiers jours ont ete consacres aux activites 
du camp qui reunissait scouts d’origine polonaise 
venant du monde entier.
Le programme de la 3eme semaine a ete centre 
sur la decouverte de la ville de Toronto et de la 
region d’Ontario.
Les jeunes de Bollwiller ont pu visiter les chutes 
du Niagara, une reserve indienne, la CN Tower, le 
parc d’attraction des studios Paramount.
Apres 1’Angleterre en 1994, ce rassemblement aura 
une fois de plus permis de multiplier les echanges 
linguistiąues, culturelles et humaines.

A l f r e d  K a l u z in s k i

4  4  poświęconej katedrze odbył się 
pierwszy wszechrosyjski Kongres Maryj
ny i Mariologiczny. Należy żywić nadzie
ję, że zapoczątkuje on chwalebną trady
cję refleksji mariologicznej w kraju tak 
bardzo związanym z Matką Bożą w tra
dycji prawosławnej. W Irkucku krzyżują 
się różne tradycje chrześcijaństw a: 
wschodnia i zachodnia. Może to być do
brą okazją do wspólnej i rzetelnej reflek
sji chrześcijańskiej - katolickiej, prawo
sławnej i protestanckiej - nad bogactwem 
doktrynalnym i pobożnościowym tych tra
dycji.
W dniu 9 września w Muzeum Historii 
Miasta odbyło się otwarcie wystawy „Po
lacy w Irkucku” z udziałem Konsula RP 
w Irkucku - Jerzego Olszewskiego, zało
życielki i pierwszej prezeski Stowarzysze
nia Kulturalno-Oświatowego - Izoldy No- 
wosiołowej, córki zesłańca J. Kasperskie
go. Obecnym prezesem Stowarzyszenia 
„Ogniwo” jest prof. dr Edward Wrzaszcz. 
W poniedziałek, 11 września, rozpoczęła 
się międzynarodowa konferencja nauko
wa „Historia i współczesność syberyjsko- 
polska: aktualne zagadnienia”, obradują
ca pod kierownictwem doc. dr. Bolesła
wa Szostakowicza, pracownika Państwo
wego Uniwersytetu Irkuckiego, specjali
sty od pobytu polskich zesłańców z Po
wstania Styczniowego.

I rkuck, uważany za stolicę wschodniej 
Syberii, liczący obecnie 650 tys. miesz
kańców, założony został przez Kozaków 

w roku 1661. Był punktem tranzytowym 
handlu Rosji z Mongolią, a potem China
mi. Leży w połowie drogi z Moskwy do 
Władywostoku. Można tutaj dojechać po
ciągiem z Moskwy w 3 i pół doby lub 
samolotem Aerofłotu (Iliuszyn 62) w 5 
godzin za 300 $ w obie strony. Latem tem
peratura dochodzi tu do +40°C, a zimą 
może być nawet -40°C.
Uniwersytet w Irkucku jest najstarszą 
uczelnią wschodniej Syberii. W jej biblio
tece znajdują się książki i rękopisy z XV- 
XVIII wieku. Muzeum Etnograficzne ma 
ponad 200 lat i przedstawia historię Sy

berii od epoki kamienia aż do naszych dni. 
W domu, w którym mieszkał dekabrysta Tru- 
bieckoj, zostało utworzone Muzeum Dekabry
stów, poświęcone tym, którzy w grudniu 1825 
r. powstali w Piotrogrodzie przeciw autokra- 
cji carskiej. Powstanie zostało zgniecione, a 
liczni jego uczestnicy zesłani na Syberię.
W odległości 60 km od Irkucka znajduje się 
jezioro Bajkał o powierzchni 31 tys. km2, dłu
gości 636 km i średniej szerokości 78 km. 
Średnia jego głębokość wynosi 730 m, a mak
symalna - 1620 m. Natura stworzyła Bajkał 
20-25 min lat temu na skutek ruchów tekto
nicznych ziemi w tych stronach. Wszystkie 
ludy zamieszkujące od starożytności brzegi 
jeziora nazywały je morzem. Bajkał zawiera 
23 min m3 wody, co stanowi 20% światowych 
zasobów słodkiej wody. Jest ono większe od 
Morza Bałtyckiego. Wpływa do niego 336 rze
czek i strumieni, a wypływa jedna potężna 
rzeka, Angara. Przy ujściu Angary z Bajka
łu, w miejscowości Listwianka, znajduje się 
jedyne tego rodzaju na świecie Muzeum Lim
nologiczne, poświęcone badaniom flory i fau
ny jeziora. Są tam popiersia wybitnych bada
czy Bajkału, jak Benedykt Dybowski, Alek
sander Czekanowski i Jan Czerski. Aleksan
der Czekanowski, zesłaniec po Powstaniu 
Styczniowym, uważany jest za twórcę regio
nalnej geologii Przybajkala i jednego z naj
lepszych geologów Syberii XIX wieku. Be
nedykt Dybowski stworzył oryginalną teorię 
pochodzenia jeziora i jego fauny. W pracach 
badawczych prowadzonych przez niego brali 
udział inni Polacy: Wiktor Godlewski, Józef 
Łagowski, Michał Jankowski, Karol Bohda
nowicz i wielu innych. Śmiało można powie
dzieć, że dzieje badania Syberii posiadają 
swój wielki polski rozdział.

A d a m  M a r c o n i

P.s. Osoby zainteresowane pobytem w Irkucku i 
nad Bajkałem proszone są o kontakt telefonicz
ny z autorem artykułu (we Francji - teł. 
04.93.83.54.91) lub bezpośrednio z Irkuckiem: 
Galina Kunenkowa (po rosyjsku i francusku), 
tel. 007.39.52.54.16.12; Natalia Falińska (po 
polsku): tel. 007.39.52.24.34.85. Cena prywat
nej kwatery - 15$ dziennie.

Dokończenie ze str. 17

Toteż ostatnim razem olimpiada była 
tutaj organizowana w 1956 r., kiedy 
to gospodarzem było Melbourne. 
Wcześniej zawodnicy spędzali tydzień, 
by przybyć tutaj drogą morską. Syd
ney, liczące ok. 4 min mieszkańców, 
gromadzi ok. 1/4 bogactw ekonomicz
nego kraju. Mieści się tu też 2/3 świa
towych korporacji, mających swe 
przedstawicielstwa w Australii. Każ
dy kraj chce, oczywiście, zdobyć jak 
największą liczbę medali w rozgryw
kach sportowych. Staje się to jakby 
przesłaniem, mówiącym o nowocze
sności i wydajności kraju. Wpływa tak
że na psychikę narodową. Kieran 
Hogan oraz Kevin Norton, uczeni z 
Uniwersytetu Południowej Australii 
przyznają, iż zwycięstwa w czasie 
olimpiady w Montrealu w 1976 r. spo
wodowały, że rząd federalny przezna
czył ok. 560 min dolarów na promo
cję sportowych elit. Wpłynęło to obec
nie na zdobycie przez drużyny austra
lijskie ok. 60 medali, w tym 1/3 zło
tych. Organizacja olimpiady wpłynę
ła również na wzrost zatrudnienia. Ok. 
31 tys. ludzi pracowało przy budo
wie nowych ośrodków, a ok. 100 tys. 
zatrudniono przy organizacji impre
zy. Olimpiady pokazują, że ludzie róż
nych ras mogą pracować wspólnie. W 
ceremonii zamknięcia igrzysk pragnie 
się raczej wymieszać wszystkich za
wodników, niż zgrupować ich w ze
społach narodowych, co ma także 
swoją wymowę. Pragnie się pokazać, 
że w miejscu takim, jak Sydney, po
lityka i wojna mogą być zapomniane.

O p r . A n n a  W ł a d y k a
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OCALIC O D  ZA PO M N IEN IA
UROCZYSTOŚĆ O D S Ł O N IĘ C IA  P O M N IK A

/ak już relacjonowaliśmy w poprzednim 
numerze (tyle, że w artykule w języku 

francuskim) 16 września w lasach Veluche, 
na terenie byłego obozu grupowania Ar
mii Polskiej we Francji, przedstawiciele 
władz lokalnych departamentu Deux- 
Sevres przygotowali uroczystość odsłonię
cia „Krzyża Polskiego”, upamiętniające
go pobyt na tym terenie ponad 25 tys. żoł
nierzy polskich, którzy przybyli tu pod 
koniec 1939 r. ze wszystkich zakątków 
Francji na apel rządu polskiego na emi
gracji.
W uroczystości udział wzięli liczni przed
stawiciele Polonii, Konsul Generalny RP 
w Paryżu, attache wojskowy Ambasady 
RP, członkowie SPK z prezesem ks. inf. 
W. Kiedrowskim, delegacje Stowarzysze
nia Muzeum Wojska Polskiego we Fran
cji i liczni mieszkańcy trzech sąsiadują
cych ze sobą gmin, wśród których nie bra
kowało ludzi wspominających z ogromną 
wdzięcznością bohaterstwo polskich żoł
nierzy.
To miejsce, gdzie w ziemię wsiąkała krew 
i pot naszych rodaków, zostałoby zapo

mniane jak wiele innych, gdyby 
nie zaangażowanie i niestrudzo
ny upór pana Jeana Medrala.
Inżynier urodzony we Francji, 
wnuk polskiego emigranta z lat 
1920., Jean Medrala uczynił 
wszystko, aby zarówno Francu
zom, jak i Polakom przypo
mnieć, że zawsze stawaliśmy w 
szeregi, gdy trzeba było walczyć 
o wolność. Pomnik, o którym 
mowa, to krzyż z betonu i drob
nych kamieni wzniesiony tu 
przez Polaków w roku 1940. Zniszczony 
upływem czasu, został odnowiony po 60 
latach. Jego odsłonięcia dokonał Stanisław 
Łucki - honorowy przewodniczący polskiej 
grupy wywiadowczej F2, ks. inf. W. Kie- 
drowski (obaj widoczni na zdjęciu) i Kon
sul Generalny RP Wojciech Szczęsny-Kacz- 
marek.
W niedalekiej przyszłości, przewiduje się 
też odbudowanie jednego z istniejących 
wówczas 500 baraków - z przeznaczeniem 
na muzeum, w którym będą eksponowane 
pamiątki związane z obozem w Yeluche.

Wszystkim uczestnikom uroczystości 
wręczono książkę napisaną przez Jeana 
Medrala, w której przedstawił historię 
wszystkich formacji wojskowych Armii 
Polskiej we Francji. Praca ta jest niezwy
kle cennym dokumentem wkładu Pola
ków w zwycięstwo i pokazuje dokładnie, 
że nie czekaliśmy biernie, aż ktoś przy
niesie nam wolność.
Mam nadzieję, że książka zostanie prze
tłumaczona i wydana w języku polskim.

D a n u t a  N o w a k o w s k a

KOREPETYCJE
* NAUCZYCIELKA Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM UDZIELA KOREPETYCJI 

Z JĘZYKA POLSKIEGO I FRANCUSKIEGO -  TEL. 01 45 48 10 42.

NA TARGACH W N O R M A N D II
Regionalna Izba Rolnicza Basse Normandie organizowała we 
wrześniu, już po raz drugi, dwudniowe targi w Deauville. Uczest
niczyło w nich 30 firm sektora rolno-spożywczego. Przybyło na 
nie 50 kupców z całej Europy. Wśród nich był Sławomir Rud
nicki z Warszawy, który podpisał umowy na dostawę ryb, kawy 
i kurczaków z firmami Fecamp i Flechard de la Chapele-d’An- 
daine.
Polska była też obecna na Międzynarodowych Targach w Caen 
w dniach od 15 do 25 września. Dwa stoiska proponowały wy
roby z kryształu, szkła i biżuterię z bursztynu.

^TO W A R ZYSZEN IE  
IN Ż Y N IE R Ó W  I TE C H N IK Ó W  P O L S K IC H

ZAPRASZA W  PIĄTEK 20 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 20“

do Domu Kombatanta - Paryż, 20 rue Legendre, M° Villiers, 
NA ODCZYT PANI HELENY KOLANOWSKf£ /  

z cyklu „Spojrzenie na świat” 
pt. ..W yspy i wybrzeża północno-wschodniego A tlantyku” . 
Obserwacje i wrażenia podróżniczki dotyczące tamtejszej natu
ry, a także szerokiego zakresu życia. Odczyt ilustrowany przeź
roczami.

P O S Z U K U J Ę !!!
JANINY VALESKI, z d o m u  W r ó b l e w sk ie j.

F e l ik s  P ie c h o c k i,  3746 N. H a r l e m , C h ic a g o , IŁ 60634, USA 
______________________ ( T e l . 773 589 1342).__________________

DZIEŃ SKUPIENIA W VAUDRICOURT
Ks. dyrektor A. Ptaszkowski,

Zarząd Związku Bractw Różańcowych, 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

Bractwa Różańcowe na dzień skupienia, który odbędzie się 
24 PAŹDZIERNIKA W  YAUDRICOURT.

Association Les Amis de la Familie 1999

O R G A N IZ U J E  
18 L IS T O P A D A  l O O O  R .  

I I  K O N K U R S  P O L S K IE ) P IO S E N K I
o tematyce religijnej, patriotycznej, rodzinnej. 

Zaprasza do: * udziału wszystkich chętnych bez względu na
wiek i poziom wykształcenia muzycznego, 

*współpracy w przygotowaniu programu artystycznego, 
^uczestnictwa jako publiczność dumna ze swego dziedzictwa 

narodowego i kulturowego.
Zgłoszenia piosenki konkursowej do 20 października 2000 r. 
Szczegółowe informacje: tel./fax: 01.48.05.97.44.
Sponsorzy: COPERNIC, PINTEL JOUETS.

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny proponuje również : 
^Niedzielne Spotkania
wokół zagadnień „Miłość, małżeństwo, rodzina”
/także przygotowanie do ciąży, porodu i karmienia naturalnego oraz 
spotkania dla matek karmiących i porady/.
* Spotkania dla dzieci „ Po Polsku” - 
literatura polska, plastyka, rytmika i taniec.
*Kursy tańca towarzyskiego - walc, tango, rumba, cha-cha- 
cha, samba, jive, rock-and-roll i inne /dla dorosłych i dla dzieci/.
* Zajęcia z j. francuskiego - dla początkujących i zaawanso
wanych.

O F IA R Y  N A  T Y D Z IE Ń  M IŁ O S IE R D Z IA
T heophile Jan c zak  - 500 F rs

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”.

20 strona internetow a PM K : www.mission-catholique-polonaise.net 15 października 2000
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PONIEDZIAŁEK 16.10.2000 
600 Kawa czy herbata 745 Tradycje 815 Krakow
skie Przedmieście 27 830 Wiadomości 840 Gieł
da 845 Cyberszkoła - magazyn 930 Fraglesy - 
dla dzieci 1000 Bez końca - film 1200 Wiadomo
ści 13°° Klan - serial 1325 Ziemia od innych droż
sza - teleturniej 1410 Szpital Dzieciątka Jezus - 
telenowela 1435 Chrząszcz brzmi w trzcinie... - 
poradnik 1500 Wiadomości 1515 Ludzie listy pi
szą 1535 Rozmowa dnia 1600 Galeria 1625 Mój 
dom w dolinie - film dok. 1700 Teleexpress 1715 
Kot w butach - serial 1745 Sportowy tydzień 1835 
Klan - serial 1905 Teledyski na życzenie 1915 
Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1958 
Sport 2000 Epizod Berlin West - film 2140 Tre- 
bunie Tutki i Twinkle Brothers 22°° Dialogi z 
przeszłością 2230 Panorama 22“  Sport 2300 Na 
pograniczu kultur - film dok. 23w Konkurs Cho
pinowski O10 Program krajoznawczy O30 Moni
tor 1°° Ludzie listy piszą I 20 Dziwny świat Kota 
Filemona 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogo
da 2°° Klan - serial 230 Epizod Berlin West - film 
405 Trebunie Tutki i Twinkle Brothers 430 Dialo
gi z przeszłością 5°° Panorama 520 Sport 530 
Mój dom w dolinie - film dok.

WTOREK 17.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Magazyn Polonijny z 
Białorusi 815 Krakowskie Przedmieście 27 830 
Wiadomości 840 Giełda 845 Przegląd Prasy Po
lonijnej 9C0 Południk 19 - dla dzieci 925 Kot w 
butach - serial 950 Epizod Berlin West - film 1130 
Dialogi z przeszłością 12°° Wiadomości 1210 
Sportowy tydzień 13°° Klan - serial 13“  Zwie
rzenia kontrolowane 13“  Na pograniczu kultur
- film dok. 1425 Przegląd Twórczości Tamary 
Sołoniewicz - Antygona w stodole 15°° Wiado
mości 1515 Salon Lwowski 1535 Rozmowa dnia 
16°° Program wojskowy 1625 Raj - magazyn 17°° 
Teleexpress 1715 Szkoła na wesoło - dla dzieci 
1745 Plecak pełen przygód - serial 1810 Pro
gram krajoznawczy 18“  Klan - serial 19°° Wie
ści polonijne 1915 Dobranocka 1930 Wiadomo
ści 1955 Pogoda 1958 Sport 20°° Królowa Bona
- serial 21“  Forum Polonijne - widowisko 2145 
Nowy Targ 2000 - program rozrywkowy 22“  
Panorama 2250 Sport 23“  Forum wyborcze 2345 
Strach w szkole - program O30 Monitor 1“  Wie
ści polonijne 115 Kasztaniaki - dla dzieci 130 Wia
domości 155 Sport 159 Pogoda 2°° Klan - serial 
230 Królowa Bona - serial 3“  Forum Polonijne - 
widowisko 415 Nowy targ 2000 - program roz
rywkowy 5°° Panorama 520 Sport 5“  Konkurs 
Chopinowski

ŚRODA 18.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Oto Polska 815 Kra
kowskie Przedmieście 27 830 Wiadomości 840 
Giełda 845 Wieści polonijne 9°° Teleranek 925 
Plecak pełen przygód - serial 10°° Królowa 
Bona - serial 11“  Fronda - magazyn 12°° Wia
domości 1210 Koncert Galowy XII Międzynaro
dowych Spotkań Cygańskich 13°° Klan - serial 
1325 Forum wyborcze 1410 Podróże kulinarne 
1435 Kwadrans na kawę 150G Wiadomości 1515 
Program krajoznawczy 1535 Rozmowa dnia 16°°

Fronda - magazyn 1625 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej 1650 Teledyski na życzenie 17°° Te- 
leexpress 1715 Ala i As - dla dzieci 1745 Auto
matyzacja - serial 1815 Gustawa Herlinga-Gru- 
dzińskiego rozważania o cnotach - Wiara 1835 
Klan - serial 19°° Wieści polonijne 1915 Dobra
nocką 1930 Wiadomości 19“  Pogoda 1958 Sport 
20“  Śmierć dziecioroba - film 2110 Michał Urba
niak i Golec „Orkiestra” 2145 Forum Polonijne: 
Odpowiedzi na pytania 2200 Konkurs Chopinow
ski 0°° Książnica Narodowych Pamiątek O34 Mo
nitor 1“  Wieści polonijne 115 Wędrówki Rzepa 
130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 2°° Klan - 
serial 230 Śmierć dziecioroba - film 340 Michał 
Urbaniak i Golec „Orkiestra” 440 Forum Polo
nijne: Odpowiedzi na pytania 5°° Panorama 520 
Sport 530 Krzyżówka szczęścia - teleturniej

CZWARTEK 19.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Reportaż 815 Krakow
skie Przedmieście 27 830 Wiadomości 840 Gieł
da 845 Wieści polonijne 9°,° Ala i As - dla dzieci 
925 Skippy - serial 10°° Śmierć dziecioroba - 
film 11“  Parnas Literacki - Marian Hemar 1130 
Konkurs Chopinowski 1200 Wiadomości 1210 
Kabaret z miłością w tle 1300 Złotopolscy - se
rial 1325 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 1405 
Cysterski szlak: Szczyrzyc 14“  360 stopni do
okoła ciała - magazyn medyczny 1445 Ojczy- 
zna-polszczyzna 1500 Wiadomości 1515 Pro
gram ekumeniczny 1535 Rozmowa dnia 16°° 
Rozmowy na nowy wiek 1625 Magazyn kultural
ny 17°° Teleexpress 1715 Pokaż, co potrafisz 
1745 Kogo to obchodzi - serial 1815 Salon Lwow
ski 1835 Złotopolscy - serial 19°° Wieści polo
nijne 1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 
Pogoda 1958 Sport 20°° Teatr na wesoło: Damy 
i huzary 2120 Relacja z koncertu Karin Stanek 
2145 Teledyski na życzenie 21“  Konkurs Cho
pinowski 2340 Antygona, w stodole O00 Polski 
dokument telewizyjny - Żertwa O37 Monitor 105 
Wieści polonijne 1“  Kolorowy świat Pacyka - 
dla dzieci 130 Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 
2°° Złotopolscy - serial 230 Teatr na wesoło: 
Damy i huzary 0345 Program rozrywkowy 410 
Relacja z koncertu Karin Stanek 435 Anima 5°° 
Panorama 5“  Sport 530 Reportaż

PIĄTEK 20.10.2000 
6°° Kawa czy herbata 745 Magazyn kulturalny 
815 Krakowskie Przedmieście 27 830 Wiadomo
ści 840 Giełda 845 Wieści polonijne 9°° Pokaż, 
co potrafisz 9“  Kogo to obchodzi - serial 10°° 
Ekstradycja 3 - serial 1130 Credo 2000 - maga
zyn katolicki 12°° Wiadomości 1210 Redaktor 
13°° Złotopolscy - serial 1325 Program publicy
styczny 1410 Hulaj dusza 15°° Wiadomości 1515 
Anima 1535 Rozmowa dnia 16°° Credo 2000 - 
magazyn katolicki 1625 Krzyżówka szczęścia - 
teleturniej 17°° Teleexpress 1715 Cyberszkoła - 
magazyn 1800 Hity satelity 1815 Ludzie listy pi
szą 1835 Złotopolscy - serial 19°° Przegląd Pra
sy Polonijnej 1915 Dobranocka 1930 Wiadomo
ści 19“  Pogoda 1958 Sport 20°° Konkurs Chopi
nowski - laureaci 2130 Eks
tradycja 3 - serial 2230 Pa
norama 2250 Sport 23°° Po
rozmawiajmy 0°° Szpital 
Dzieciątka Jezus - teleno
wela 030 Monitor 1°° Prze
gląd Prasy Polonijnej 115 
Mały pingwin Pik-Pok 130

Wiadomości 155 Sport 159 Pogoda 2°° Złotopol
scy - serial 230 Teraz Polonia 330 Urok wsze- 
teczny - serial 430 MdM 5°° Panorama 5“  Sport 
5“  Krzyżówka szczęścia - teleturniej

SOBOTA 21.10.2000 
6°° Trzecia granica - serial 7°° Echa tygodnia 
730 Klan (3)- serial 850 Ziarno - proaram redak
cji katolickiej 915 5-10-15 - dla dzieci 940 Babar 
- serial 1005 Hity satelity 10“  Uczmy się pol
skiego 1055 Palce lizać - serial 11“  Madonny 
polskie: Starowiejska Matka Boża Miłosierdzia 
1150 Swoje miejsce w Niemczech - reportaż 12“  
Scena młodego widza 12“  Teledyski na życze
nie 1305 Skarbiec - magazyn historyczno-kul- 
turalny 1335 Dolina nieujarzmionej rzeki - film 
dok. 1425 Kocham Polskę - teleturniej 1455 Zło
te przeboje - cz. 3 - koncert 1550 Dziennik tv J. 
Fedorowicza 16°° Sensacje XX wieku 1630 
Magazyn Polonijny z Danii 1700 Teleexpress 
1715 Chrząszcz brzmi w trzcinie... - poradnik 
1735 Hulaj dusza 1815 Na dobre i na zle - serial 
19°° Kurier z Waszyngtonu 1915 Dobranocka 
1930 Wiadomości 19“  Pogoda 1952 Sport 20°° 
Obcy musi fruwać - film 2130 Festiwal Opero- 
wo-operetkowy Ciechocinek - 2000 2230 Pa
norama 2250 Sport 2255 Benefis Jana hrabiego 
Tyszkiewicza 23“  Sportowa sobota 0°° Dzien
nik tv J. Fedorowicza O15 Na dobre i na złe - 
serial 115 Zabawy Bolka i Lolka 130 Wiadomości 
150 Sport 154 Pogoda 2°° Obcy musi fruwać - 
film 330 Festiwal Operowo-operetkowy Ciecho
cinek - 2000 425 Skarbiec - magazyn historycz- 
no-kulturalny 458 Panorama 5“  Sport 525 Sen
sacje XX wieku 5“  Kurier z Waszyngtonu

NIEDZIELA 22.10.2000 
610 Na dobre i na zle - serial 705 Słowo na nie
dzielę 710 Swoje miejsce w Niemczech - repor
taż 740 Dziedzictwo 810 Złotopolscy (2) - serial 
9°° Fraglesy 930 Niedzielne muzykowanie 1030 
Kapelusz pana Anatola - komedia ^ " Otwar
te drzwi - magazyn katolicki 1240 Czasy - kato
licki magazyn informacyjny 13°° Msza Święta • 
z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Olsztynie 1405 Galeria 1430 A to było tak: Lu
dwik Sempoliński 1445 Replay czyli Powtórka 
1505 Kot - Wspomnienia o Konstantym Jeleń
skim 1550 Suplement - Wspomnienie o Janie 
Jeleńskim 1615 Lidia Wysocka i jej piosenki - 
cz. 1 17°° Teleexpress 1715 Z biegiem lat, z 
biegiem dni - serial 1815 Program krajoznaw
czy 1835 Do grającej szafy grosik wrzuć - spek
takl 1915 Dobranocka 19“  Wiadomości 19“  Po
goda 1953 Sport 20°° Kronika wypadków miło
snych - film 2150 Pola Negri 22“  Panorama 22“  
Sport 23°° Jest takie miasto... Kabaret Maćka 
Stuhra 2350 Suplement wspomnień o Konstan
tym Jeleńskim - film dok. 015 Sportowa niedzie
la 035 Hulaj dusza 115 Rycerz Piotruś herbu Trzy 
Jabłka 1“  Wiadomości 150 Sport 154 Pogoda 
2°° Kronika wypadków miłosnych - film 3“  Pola 
Negri 4“  Magazyn Polonijny z Danii 5°° Pano
rama 5“  Sport 535 Galeria

f  fi, V Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
V ** jt  nadawania audycji Radia Maryja na falach krót- 

I  kich: od poniedziałku do soboty od 700 do 913, w 
łfr^fSnw t” niedzielę od 800 do IO00 w paśmie 25 m na częstotli- 

|  wości 12010 kHz.; 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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INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONN£XION" 
KURSY MZYKA FRANCUSKIEGO 

□  zwykle 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 - TELJFAX 01 44 24 05 66 

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

% Restauracja %
«  Cappuccino &

3, Place Marivel -  M° Pont de Sevres 
tel. 01 45 34 9116; 01 45 0715 25; 06 80 61 81 57. 

kuchnia polska i francuska 
organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy: wesela, chrzciny, przyjęcia 

informacje po polsku: u MATEUSZA - tel. 06 80 61 81 57

ECOŁE „N A ZA R ETH "
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.
NOWE GRUPY OD 6 LISTOPADA!!

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

REGULARNE LINIE AUTOKAROW E

FRANCJA POLSKA
Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE 

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

Krakowa i Gdańska 
WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA &  UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE 

do
L'VTV- RTVNE - GYTOMYR - KYIV 

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)
PARIS 75010 
Tel. 014280 9560 
93, ruedeMaubeuge 
(Metro GareduNord) 
Fax:0142809559

LILLE 59800 
Tel. 03 28 36 53 53 

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

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

147, Av.de la Republique 
Fax: 03 214 9  68 40

Site internet: www.voyages-baudart.fr

Ets PKS Stalowa Wola

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE SRW 94

Komfort Yoyages Maisonneuve
Częstochowa

Kielce Lublin

Wrocław

M a r c in  K opisto  

L y o n

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

Katowice

A g e n c ie :
04 72 60 97 68 ( a g e n c e

06 88 08 28 59 D u o n

04 72 38 22 16 N an c y

04 77 93 10 07
04 90 62 57 17

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

CENY PREFERENCYJNE PŁA  GRUP

FIRMA ZAHD’EXPORT 
poleca samochody marki FORD:

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

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

Adres: 33 Bd Voltaire, 92 600 Asnieres.
Tel. 0139857670; 0685723588.

Kontakt w j. polskim, francuskim i rosyjskim.

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

FIRMA PO Ł-PECO R  
przyjmie na kontrakty stałe pracowników wykwalifikowanych: 
murarz-konstruktor, murarz-gipsiarz, stolarz, hydraulik.

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

JEŻYK FRANCUSKI:
* NAUKA, TŁUMACZENIA, ASYSTOWANIA - T. 01 45 56 01 46.

UBEZPIECZENIA*
* UBEZPIECZENIA NA ZYCIE (w tym dzieci), MIESZKAŃ, 
LOKATA KAPITAŁU NA BARDZO KORZYSTNYCH WARUN
KACH - AGENT WIODĄCEJ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ, 
TEL. 01 47 06 68 61; 06 70 35 13 76.

PODRÓŻE 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.

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

TŁUMACZENIA. NAUKA. KOREPETYCJE.

*  I Ę 1 Y K  FRANCUSKI: 
Tel./fax 01 42 28 99 83; 06 19 72 16 78 
e-mail: wysocka.gosia @ libertysurf.fr
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asasEmm= T eL: 01 40 2000 80/0
I S E R  V I C  Ei

Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 
250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 

ROCZNY BILET BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, YALENCIENNES, REI MS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 28 MIAST W POLSCE 

WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA

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.

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

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI,
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE
252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M" CONCORDE „

O t w a r t e  7  n m  w  t y g o d n iu

B IU R O  P O R A D  I T Ł U M A C Z E Ń  
W . A . K O C Z O R O W S K I

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 6045 51 lub tel./fax 01 4660 1464 (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

Copernic
PARIS - LYON - VARSOYIE - KIEV

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

NOWOŚĆ !!!
SPRZEDAŻ: GRANDES MARQUES 

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

REGULARNE - LICENCJONOWANE LINIE 
W Y T A ZD Y  K A Ż D E G O  D N IA  - OPRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW 
KOMFORTOWYM AUTOKAREM Z PILOTEM  

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

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.

p o  p o l sk u : P ani A l i c j a  w*po n ied zia łk u  c z w a r tk i  o d  9 15 d o  1 2 00 
e n  f r a n c a is : M . W illiam  mar/ v en  1 0 h -1 8 h 3 0 ; sa m . 1 0 h -1 3 h 3 0

R ESTAU R AC JA  PO LSK A
Serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła - 

263 bis, rue St-Honore H’ Paryżu 
(tel. 01 42 60 43 33) MT Concorde, Madeleine 

- na dania znakomitej staropolskiej kuchni. 
Zapewniamy szybką obsługę i milą atmosferę. 

Organizujemy okolicznościowe przyjęcia. 
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12.00 -15.00 i 19.00 - 22.00 

w niedzielę: 12.00 - 23.00

G A B IN E T  DENTYSTYCZNY
Chirurg dentysta (mówiący po polsku) -  tel. 01 46 47 Al 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 Saint-Honore - 75001 PARIS 
tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31

i / ą t o  i l C K I fax 0155 35 32 29; ccp 12 777 08 u PARISŁ* I l \  I j,j(p://perso.ciub-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor. Paweł Osikowski;
Zespół: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak SI. NSJ.
Opracowanie eraficzne: Stanisław Wójcikowski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokony
wania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.

Warunki prenumeraty: 
pól roku - 170 FF, rok - 325 FF; CCP 12 777 08 U Paris 
pół roku - 1240 FB, rok - 2220 FB; ks. Bronisław Dejneka - 
rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11 
pól roku - 59 DM, rok -108 DM; Commerzbank Hannover:
BLZ 250 400 66 Glos Katolicki, konto nr 791177900

COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

Francja:
Belgia:

Niemcy:
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r  K U PO N  PR E N U M E R A T Y  ^
(ABONNEMENT)

□  PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 
Glos Katolicki - Voix Catholiąue 

263 bis, rue Saint-IIonorć - 75001 PARIS 
HU Odnowienie abonam entu (renouvellement)

□  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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