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GŁOS KATOLICKI Nr 20

U ro czysto ść  Tró jcy  Przenajśw iętszej

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 3 4 ,4b-6. 8-9) 
Czytanie z  Księgi Wyjścia 
M ojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, 
jak mu nakazał Pan, i w ziął do rąk tablice 
kamienne. A  Pan zstąpił w  obłoku i 
Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypo
w iedział im ię Pana. Przeszedł Pan przed 
jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg 
miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w 
łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się 
M ojżesz aż do ziem i i oddał pokłon, 
mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, 
Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. 
Jest to wprawdzie lud o twardym karku, 
ale przebaczysz w iny nasze i grzechy

“ ...U m ysł lu d zk i, ch o ciaż jest zd o lny 
do poznania Boga, n ie otrzym a po
trzebnego do tego św iatła w iedzy, jeśli 
d zięk i w ie rze  n ie p rzyjm ie  D ucha 
Św iętego”  - m ów ił do p ierw szych  
ch rześcijan  w e Francji św . H ila ry . 
Rozum iem y w ię c  m iejsce d zisie jsze j 
U ro czysto ści C h w a ły  Boga w  T ró jcy  
Św ię te j, która jest ukoronow aniem  
dzieła O b jaw ienia.
Bóg, który w yw ió d ł Abraham a z  
zapom nien ia i nadał mu im ię , Bóg 
M ojżesza w ołający z  ognia płonącego 
krzew u na pustyn i, Bóg św iętych  
T a b lic  Synaju - jest Tym , który m ów ił 
p rzez proroków . B lisk i a zarazem  
d a lek i. N iedostępny i rów nocześn ie 
tu lący do piersi um iłow anego Izrae la 
w  proroctw ie O zeasza.
“ Kim  jesteś, Który m ów isz do m nie - 
pytał przejęty bo jaźnią M ojżesz. - N ie 
w iem , ja k  mam C ieb ie  p rzedstaw ić 
faraonow i, do którego m nie posyłasz?” 
- “JESTEM , K TÓ R Y  JESTEM ”  - odpo
w iada Bóg.
U początku w szystkiego - JAM  JEST! 
“Zan im  góry i m orza pow stały - JAM  
JEST! N iebo i ziem ia p rzem iną, a le ja  
nie przem inę” .
C zy  serce człow ieka i jego um ysł były

LITURGIA SŁOWA

nasze i uczynisz nas swoim dziedzic
twem.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13,11 -13) 
Czytanie z  Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian.
Bracia, radujcie się, dążcie do dosko
nałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości 
i pokoju niech będzie z wam i. Pozdrów
cie się nawzajem świętym pocałunkiem. 
Pozdrawiają was wszyscy św ięci. Łaska 
Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i 
udzielenie się Ducha Świętego niech będ
zie z wami wszystkimi.

C H W A LEBN Y JESTEŚ, 
W IEK U ISTY  BO ŻE.

w  stanie po jąć do końca - Kim  jest 
Bóg? Ogarnięty M iłością, która zstąpiła 
na ziem ię , która dała się ukrzyżow ać, 
a potem za jaśn ia ła  w  potędze 
Z m artw ychw stan ia , w y la n ia  D ucha 
Świętego - Paw eł - “Sługa Chrystusa”  - 
zaw oła:
“ O  głębokości bogactw , m ądrości i 
w ied zy  Boga! Jakże n iezbadane są 
Jego w yroki i nie do w yśledzenia jego 
drogi!
Kto bow iem  poznał m yśl Pana, albo 
kto był Jego doradcą?” .
Jest to w o łan ie  czło w ieka , który 
doznał tak ie j b lisko ści Boga, ja k  n ikt 
inny przedtem . “Ja G o  w id zia łem ” ! - 
po trzykroć Paw eł będzie się p rzysię
gał - “ w id zia łem  Boga w  Jezusie  
Chrystusie Żyjącym ” .
N ieco  późn ie j naw rócony Augustyn 
pow ie podobnie: “ Szukałem  drogi, 
d zięk i której m ógłbym  trw ać w  z jed 
noczeniu z  Tobą, i n ie znajdow ałem , 
dopóki nie przylgnąłem  do Pośrednika 
m iędzy Bogiem a ludźm i. Człow ieka - 
Jezusa Chrystusa” .
Kim  jest Bóg? - “ Boga n ikt nigdy nie 
oglądał. Jednorodzony Syn, Który jest 
w  jego łonie o Nim pouczył” .
Bóg Jest M iłością - oto objaw ienie naj
p iękniejszej o Nim  prawdy. Jest Jeden, 
a le  nie sam otny. Jest pełn ią odniesie
nia w  M iłości swego życ ia  w ew nętrz-

EW ANGELIA 0 3,16-18)
Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednoro- 
dzonego dał, aby każdy, kto w  Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w  Niego, nie podlega potępieniu; a 
kto nie w ierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w  imię Jednorodzonego Syna 
Bożego.

nego! Jest p łonącym  Krzew em  
M iło śc i, z  której rodzi się w szystko  - 
jest M iłością D ucha Świętego.
Św . A tanazy , pełen m ocy B o że j, 
pow ie na soborze n ice jsk im :
“W ie rzym y, iż  w yznaw ana w  O jcu , 
Synu i D uchu Św iętym  T ró jca  Jest 
Św ięta i D oskonała. N ie składa się ze 
Stw órcy i stw orzen ia , a le  ca ła  jest 
stw arzającą i podtrzym ującą m ocą. W  
sw o jej naturze tożsam a i n iep o d zie l
na, jedna w  m ocy i jedna w  działaniu . 
O jc ie c  bowiem  dokonuje wszystkiego 
p rzez Słow o w  D uchu Św iętym ” . 
“ S zczę ś liw y  cz ło w iek , który poznał 
Pana i Jego w ie lko ść pełną m ajestatu. 
Z g łęb ia jąc m yślą ta jem n ice Boże 
odnalazł Prawdę” .
“Tak bowiem  Bóg św iat u m iło w ał...” ! 
W iara  w  Boga w  T ró jcy  Jedynego 
odkryw a Jego w ie lko ść i p iękno w e 
w szechśw iecie , ale też zarazem  głębię 
istoty człow ieka.
“Albowiem  sam Stwórca i Pan w szech
rzeczy znajduje upodobanie w  swoich 
d zie łach . O n u tw ie rd ził n ieb iosa 
sw o ją w szechm ocną potęgą i p rzyoz
dob ił w  sw ej niepo jętej m ądrości. 
Swym  rozkazem  pow ołał do istnienia 
zw ie rzę ta , które ży ją  na z ie m i... a na 
końcu swym i św iętym i i nieskalanym i 
rękom a u czyn ił czło w ieka , najdosko
na lszą istotę; um ysłem  p rzew yż
sza jącą  w szystko  jako  o db icie  swego 
obrazu”  (Św . Klem ens, papież).

Ks. Jó zef M usiał
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D ro g ie  fA a m y , 
sa ty ry k  -  ten  obok  -  sp ro w o k o w a ł m nie p o n ie k ą d  d o ... 
rosy jsk ie j a so c jac ji. f^Jiech p o s łu ży  ona za te m  z a  „m e
m ento", by nie zapom nieć, n ig d y  o ty s ią ca ch  M a te k , także. 
„ M a te k -P o le k " ,  za m ę c z o n y c h  tam , na „nieludzkiej z ie 
mi". hAoże. d la teg o  te ż  to  w ła śn ie  tam  p o w sta ła  p r z e d  
la ty  p rze jm u ją ca  p io se n k a , w  k tó re j d z ie c k o  tęskni(?), 
m arzy(?) „ .. .z a w s z e  n iech  b ę d z ie  słoA ce, z a w s z e  n iech  
b ę d z ie  M a m a , z a w s z e  n iech  b ę d ę  ... ja" . f*Jo w łaśn ie , 
ta k  n iew iele , a p r z e c ie ż  c z ę s to  ta k  n ieosiąga ln ie  d u żo , 
ja k  c h o ćb y  w  d z is ie js zy m  K osow ie . ("W R  )

N/sr»W. N&t>'d leszcze We
ZpAEŻVt0 W) S jĘ  ZtfofftKifat 
C> "PSM O  fA A T K i, „ .

PRZEKR ęCZYŁEM 
TUTAJ PROG NADZIEI
MN PAW ZŁ  II W RUMUNII

pierwsza pielgrzym
ka Ojca Świętego 

do kraju w większości prawosławnego, ja
kim jest Rumunia, była wielkim świętem 
ekumenizmu, nie tracąc zarazem swego 
charakteru wizyty duszpasterskiej u ka
tolików. Stała się również apelem o po
kój i pojednanie na Bałkanach, którego 
najważniejszym akcentem było bezprece
densowe wspólne oświadczenie Papieża 
i prawosławnego patriarchy Rumunii Teo- 
ktysta w sprawie wojny w Jugosławii. 
Chcąc przekazać przesłanie tej pielgrzym
ki, można by odwołać się do kilku obra
zów ujmujących w sposób symboliczny 
istotę papieskiego przesłania. Cwierćmi- 
lionowa rzesza wiernych katolików i pra
wosławnych skandująca „unitate” na za
kończenie Mszy św. odprawionej przez 
Jana Pawła II w parku Izvor; wspólne 
ucałowanie przez Papieża i patriarchę kie
licha mszalnego podarowanego przez gło
wę rumuńskiego prawosławia Janowi 
Pawłowi II na zakończenie prawosławnej 
liturgii, odczyty wane jako profetyczna za
powiedź pełnej komunii obu Kościołów; 
owacja na stojąco zgotowana przez Święty 
Synod Kościoła prawosławnego Papieżo
wi, mówiącemu głosem pełnym wzrusze
nia: „To niezapomniana wizyta. Przekro
czyłem tutaj próg nadziei”; hołd złożony 
przez Ojca Świętego kardynałowi Todei, 
osobie symbolizującej wierność Kościo
ła greckokatolickiego w czasach prześla
dowań komunistycznych i łzy radości spa
raliżowanego kardynała po ucałowaniu go 
przez Papieża - te sceny pozostaną na za
wsze w pamięci tych, którym dane było 
uczestniczyć w papieskiej pielgrzymce do 
Rumunii, przybliżającej horyzont jedno
ści chrześcijaństwa.

MARZENIE MA NOWE TYSIĄCLECIE 
Jedność i komunia z Kościołem prawo
sławnym były esencją papieskiego poby
tu w Rumunii. Już w pierwszym przemó

wieniu w katedrze patriarszej w Bukaresz
cie Jan Paweł II odwoływał się do chrze
ścijańskiego dziedzictwa Rumunii z cza
sów niepodzielonego jeszcze chrześcijań
stwa. Podkreślał, że „Chrystus od same
go początku towarzyszy dziejom narodu 
rumuńskiego”, a „Ewangelia od samego 
początku przepoiła głęboko jego życie...”. 
Zwracając się do patriarchy Teoktysta w 
czasie spotkania ze Świętym Synodem Pa
pież powiedział: „Wasza Świątobliwość, 
Drodzy Bracia w Biskupstwie, odtwórz
my widzialną jedność Kościoła albo świat 
ten zostanie pozbawiony świadectwa, ja
kie tylko uczniowie Syna Bożego, który 
umarł i zmartwychwstał dzięki swej mi
łości, mogą ofiarować światu, aby spowo
dować jego otwarcie się na wiarę”. „Czy 
zdołamy zachęcić dzisiejszych ludzi do 
wiary w Boga, jeśli będziemy nadal roz
rywać tunikę Kościoła, jeśli nie uda nam 
się uzyskać od Pana cudu jedności, po
przez wznoszenie przeszkód, uniemożli
wiających jej pełne objawienie się?” - 
pytał dramatycznie Jan Paweł II.
Papież wyraził nadzieję, że krew licznych 
męczenników na ziemi rumuńskiej pomo
że w budowaniu jedności Kościoła. .Je
steśmy świadkami - powiedział - że mimo 
podziałów, w chwilach ciężkich doświad
czeń, kiedy nasze Kościoły zdawały się być 
wstrząsane aż do swych fundamentów, tu
taj właśnie, na ziemi rumuńskiej, męczen
nicy i wyznawcy potrafili chwalić imię 
Boże jednym sercem i jedną dusząl’.
Jan Paweł II zapewnił członków Święte
go Synodu, że Kościół katolicki pragnie 
wesprzeć Rumuński Kościół Prawosław
ny w pracy na rzecz odrodzenia działal
ności duszpasterskiej i życia religijnego. 
W tym dziele katolicy chcą pracować wraz 
z ich braćmi prawosławnymi.
Gdy Papież zakończył swe przemówienie 
cytatem z Ewangelii: „Pójdźcie, podążaj
my razem w światłości Pana”, członko
wie Świętego Synodu zgotowali mu owa-

MA/OWA MATKA
Przynoszę Ci kwiaty Matko majowa 

Przy polnej kapliczce klękam;
Bądź pozdrowiona, święta i zdrowa 

Z małym Jezusem na rękach.

Zapachem wiosny pachną już drzewa 
Dziękuję Ci za maj zielony.

W dzwonkach konwalii Polska Ci śpiewa 
Królowo Polskiej Korony.

0! Jak się maki ku Tobie chylą 
Do stóp Twych upada świat wszystki 

I jakieś słodkie melodie płyną 
Od niewiast wpatrzonych w kołyski.

To polskich matek serc uderzanie 
W dziękczynny hymn się rozwija... 

Nad polne kapliczki - Twoje mieszkanie- 
Płynie: „Ave Maryja...”.

Z b i g n i e w  S z c z ę b a r a

cję na stojąco. Wzruszony Ojciec Św. 
powiedział wówczas: „To niezapomnia
na wizyta. Przekroczyłem tutaj próg na
dziei”.
Wielkim świętem ekumenizmu była pra
wosławna liturgia odprawiona 9 maja 
przez prawosławnego patriarchę Teokty
sta w obecności Jana Pawła II i ok. 100 
tys. wiernych na Placu Zjednoczenia w 
Bukareszcie. Najpierw przy krzyżu pole
głych w czasie przewrotu w grudniu 1989 
r. zwierzchnicy Kościoła katolickiego i 
prawosławia rumuńskiego wymienili po
całunek pokoju i odmówili wspólną 
modlitwę. Ich przedłużeniem były ser
deczne słowa Patriarchy, który wyraził 
radość z obecności Papieża, przeżywanej 
jako przedsmak pełnej jedności Kościo
łów katolickiego i prawosławnego.

Ciąg dalszy na str. 4-5
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c p  A B P
/ERZYSTROBA

_1_ 12 m aja 1999 r. w 
^ -4 T  w ieku 79 la t  
CAO zmarł w Po-

J) znaniu arcy- 
| b iskup  se

nior Jerzy Stroba - były su- 
fragan  gnieźnieński, go
rzowski, biskup szczeciń- 

sko-kamieński, metropolita poznański.
Jerzy Jan  Stroba urodził się 17 grudnia 1919 r. w 
Świętochłowicach, w rodzinie robotniczej. Nauki po
bierał w szkole podstawowej w rodzinnym mieście, a 
następnie w Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzo
wie. W 1937 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Du
chownego w Krakowie, odbywając jednocześnie stu
dia na Wydziale Teologicznym UJ. Po zamknięciu 
uczelni przez hitlerowców kontynuował od 1940 r. 
przygotowanie do kapłaństwa w Akademii Filozoficz
no-Teologicznej w Widnawie. Święcenia przyjął 19 
grudnia 1940 r. z rąk abp Adolfa Bertrama we Wrocła
wiu. Po okresie pracy duszpasterskiej w parafii św. 
Marii Magdaleny w Chorzowie i katechetycznej w li
ceach w Nowej Wsi, Pszczynie i Katowicach podjął 
na nowo studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
uzyskał magisterium (1946) a następnie doktorat na 
podstawie dysertacji Zagadnienia nieskończoności w 
nauce św. Bonawentury. W latach 1949-1958 pełnił 
m.in. funkcje: redaktora „Gościa Niedzielnego”, rek
tora kościoła sióstr wizytek w Siemianowicach, wy
kładowcy teologii dogmatycznej w WSD w Katowi
cach rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Du
chownego w Krakowie, wykładowcy teologii na Wy
dziale Teologicznym w Krakowie, proboszcza parafii 
w Katowicach Załężu. 4 lipca 1958 r. wyniesiony zo
stał do godności biskupa i ustanowiony sufraganem 
gnieźnieńskim z zadaniem posługiwania w diecezji go
rzowskiej. Za hasło posługiwania pasterskiego wybrał: 
Da instrumentom Tuum esse Pozwól być Twoim na
rzędziem). W 1978 r. prekonizowany został ordyna
riuszem nowo erygowanej diecezji szczecińsko-ka- 
mieńskiej, gdzie odbudował kościół katedralny, zor
ganizował sieć parafii, erygując 49 nowych placówek 
duszpasterskich i podejmując odbudowę 68 kościołów. 
21 września 1978 r. mianowany został arcybiskupem- 
metropolitą poznańskim. Uczestnik IV Sesji Soboru 
Watykańskiego II (1965), Synodu Biskupów poświę
conego katechizacji (1965), ojciec Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów z okazji 20. Rocznicy zakończenia 
Soboru Watykańskiego II. Od 1958 przewodniczący 
Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, a od 1974 
członek Rady Głównej Episkopatu Polski. Członek 
m.in.: Papieskiej Komisji ds. Katechizmu Kościoła Ka
tolickiego (1987-1992), Komisji Stolicy Apostolskiej 
ds. Konkordatu (1992-1993), Komisji Wspólnej Epi
skopatu Polski i Rządu (1980-1989), Komisji Miesza
nej Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Pol
ski ds. Konwencji między Watykanem a Polską, Rady 
Konferencji Biskupów Europy (w latach 1974-1983 
jej wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za sprawy ka
techezy).
W 1996 Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z obo
wiązków metropolity poznańskiego.

Z b ig n ie w  J u d y c k i

Dokończenie ze str. 3

JAN PAWEŁ II W RUMUNI
Ubrany na tę okazję we wschodniochrześcijańskie szaty liturgiczne Jan 
Paweł II wyraził nadzieję na postęp w dialogu teologicznym między 
Kościołami siostrzanymi i na rozwój współpracy istniejącej już między 
młodymi prawosławnymi a grekokatolikami. Atmosfera wzruszenia to
warzyszyła również wymianie darów. Obaj hierarchowie podarowali 
sobie nawzajem kielichy mszalne: Jan Paweł II ucałował kielich ofiaro
wany przez Teoktysta, co następnie uczynił także Patriarcha.
Do niezwykłego zdarzenia doszło na zakończenie Mszy odprawionej 
przez Papieża w parku Izvor w obecności episkopatu Kościoła prawo
sławnego. W odpowiedzi na słowa Papieża zapraszającego Patriarchę 
Teoktysta z wizytą do Rzymu, kilkaset tysięcy katolików i kilkadziesiąt 
tysięcy prawosławnych zaczęło skandować „Unitate”. Wzruszony Pa
pież z uśmiechem zwrócił się w stronę siedzącego przy nim patriarchy, 
mówiąc po francusku: „A więc trzeba się spieszyć”. Do tego wydarze
nia nawiązał w czasie przemówienia pożegnalnego na lotnisku patriar
cha Teoktyst, podkreślając, że jedność chrześcijan jest nie tylko wolą 
Boga, lecz także wolą ludu chrześcijańskiego. „Przeżyte przez nas wy
darzenie duchowe (...) jest doświadczeniem, którego winniśmy strzec i 
przekazywać w nadziei, że nowe, otwierające się przed nami tysiącle
cie będzie czasem odnowionej komunii między Kościołami chrześci
jańskimi - powiedział przed odlotem do Rzymu Jan Paweł II. - To ma
rzenie wynoszę z sobą, opuszczając tę drogą mi ziemię. (...) W sposób 
szczególny chciałbym je przekazać młodzieży. Tak, Wam, drodzy mło
dzi z Rumunii! (...) W tych dniach Duch powierza Wam, młodzi ludzie, 
«marzenie» Boga: aby wszyscy ludzie tworzyli Jego rodzinę, aby wszy
scy chrześcijanie stanowili jedno. Z tym marzeniem wkroczcie w nowe 
tysiąclecie!”

WIERNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Wizyta Papieża była też oddaniem czci postawie biskupów, księży i 
wiernych Kościoła katolickiego, zwłaszcza obrządku wschodniego, któ
rzy za wierność wierze i Stolicy Apostolskiej za czasów komunizmu 
płacili cenę więzienia, prześladowań, a czasem męczeństwa.
Jan Paweł II złożył hołd grekokatolikom, którzy „od trzech stuleci, nie
kiedy z niesłychanym poświęceniem, świadczą o swej wierze w jed
ność”, podczas greckokatolickiej Mszy św. z udziałem biskupów tego 
obrządku w stołecznej katedrze łacińskiej św. Józefa. Papież mocno 
podkreślił niezwykłe znaczenie Unii z 1700 r„ dzięki której wiara Ko
ścioła katolickiego stała się częścią dziedzictwa kulturowego Rumunii. 
„Od tej Unii upłynie niedługo trzysta lat: uważam za rzecz opatrzno
ściową i pełną znaczenia, że obchody trzechsetlecia Unii następują w 
tym samym czasie, co obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000” - 
stwierdził Ojciec Święty. Papież wyraził podziw dla wierności greko
katolików, nie cofających się przed męczeństwem. W pełnych wzrusze
nia słowach zwrócił się do obecnych w katedrze kardynała Todei i do 
arcybiskupa Guęiu, wieloletnich więźniów z czasów komunizmu. „Chry
stus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jeśli ciemności grzechu są rozpro
szone przez światło życia, nie ma wówczas takiej niewoli, która mogła
by zdławić wolność. Znasz dobrze tę prawdę, umiłowany Bracie Ale- 
xandru Todea, kardynale Świętego Kościoła Rzymskiego, i ty, arcybi
skupie Gheorghe Gu(iu, ponieważ przed wami, podobnie jak przed Pio
trem, otwarła się ciężka brama niewoli” - powiedział Papież, przypomi
nając, iż wielu grekokatolików zmarło w dniach prześladowań Kościoła. 
„Drodzy bracia, wasze kajdany, kajdany waszego narodu, są chlubą i 
dumą Kościoła: prawda uczyniła was wolnymi! Próbowano zdławić 
waszą wolność, ale nie udało się to. Pozostaliście wewnętrznie wolni, 
mimo że w kajdanach; wolni, mimo łez i ogołocenia; wolni, mimo że 
wasze wspólnoty były niszczone i prześladowane” - mówił Ojciec Św. 
Przemówienie papieskie było jednocześnie wielkim apelem o pojedna
nie między grekokatolikami a prawosławnymi. „Dla chrześcijan te dni 
są czasem przebaczenia i pojednania. (...) Leczcie miłością rany prze
szłości. Niech wspólne cierpienie nie powoduje podziałów, lecz sprawi 
cud pojednania. (...) Również wy, drodzy bracia i siostry, jesteście we
zwani, by wnieść swój cenny wkład w dialog ekumeniczny w prawdzie 
i miłości, według wskazań Soboru Watykańskiego II i magisterium 
Kościoła” - powiedział Papież. Zaapelował także o dogłębną wewnętrzną 
odnowę Kościoła greckokatolickiego, który po 40 latach prześladowań 
wyszedł z podziemia i odbudowuje obecnie swoje struktury. Wezwał
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przy tej okazji katolików do nieustawa- 
nia w wysiłku dialogu ekumenicznego. „Z 
wielkim zainteresowaniem śledziłem pra
ce Komisji Mieszanej Rumuńskiego Ko
ścioła Prawosławnego i Kościoła grecko
katolickiego... Wyrażam najgorętsze ży
czenia, aby obie strony zaangażowały się 
w dalszym dialogu i ufam, że ta moja wi
zyta może wnieść dalszy wkład w jego 
prowadzenie w prawdzie i miłości. Dia
log ten wpisuje się w szeroki horyzont 
zaangażowania ekumenicznego, do któ
rego wezwany jest cały Kościół. Wszy
scy z otwartością serca i wytrwałością 
winniśmy się przyczyniać do dialogu tak 
teologicznego, jak i praktycznego z inny
mi Kościołami i wspólnotami chrześcijań
skimi, mając na uwadze cel jedności 
wszystkich uczniów Chrystusa. Nie zapo
minajmy w związku z tym o nauczaniu 
Soboru Watykańskiego II, który podkre
śla, że nawrócenie serca, świętość i mo
dlitwa stanowią duszę ruchu ekumenicz
nego. Ufam, że także w Rumunii z naszy
mi braćmi prawosławnymi i innymi 
wspólnotami chrześcijańskimi będzie 
można organizować inicjatywy ekume
niczne z okazji Roku Jubileuszowego, by 
wypraszać u Pana, aby „wzrastała jedność 
między wszystkimi chrześcijanami aż do 
osiągnięcia pełnej jedności”” - powiedział 
Ojciec Święty.

POKÓJ I POJEDNANIE 
Wezwanie do pokoju i pojednania zwłasz
cza w rejonie Bałkanów nie mogło nie 
pojawić się w przemówieniach Jana Pawła 
II. Bezprecedensowy charakter miało jed
nak wspólne oświadczenie Papieża i Pa
triarchy Teoktysta, wzywające do zaprze
stania działań zbrojnych i do pomocy hu
manitarnej dla wyniszczonych wojną spo
łeczeństw. „W imię Boga, Ojca wszyst
kich ludzi, prosimy usilnie strony zaan
gażowane w konflikt, by definitywnie zło
żyły broń i wzywamy je gorąco do uczy
nienia proroczych gestów, aby nowy styl 
życia na Bałkanach, odznaczający się sza
cunkiem dla wszystkich, braterstwem i 
życzliwym współistnieniem, stał się moż
liwy na tej umiłowanej ziemi” - napisali 
Papież i Patriarcha. „Chcemy wezwać w 
imię Boga wszystkich tych, którzy w ten 
czy inny sposób są odpowiedzialni za 
obecną tragedię, by mieli odwagę ponow
nie nawiązać dialog i odnaleźć warunki 
pozwalające na osiągnięcie sprawiedliwe
go pokoju, który umożliwiłby powrót 
uchodźców do swych domów, skróciłby 
cierpienia wszystkich tych, którzy żyją w 
Republice Federalnej Jugosławii: Serbów, 
Albańczyków i osób innych narodowo
ści, a także położyłby podstawy pod nowe 
współżycie wszystkich narodów Federa
cji” - głosi wspólne przesłanie pokojowe 
Papieża i Patriarchy rumuńskiego.

RUMUNIA A EUROPA 
Bardzo wyraźnym wątkiem przesłania 
Papieża była też odnowa społeczeństwa 
rumuńskiego, które po zimie panowania

komunistycznego wkroczyło w wiosnę 
nadziei. Umacnianiu demokracji w kraju 
musi towarzyszyć pomoc ze strony innych 
państw wspólnoty europejskiej, której 
Rumunia jest pełnoprawnym członkiem. 
„Życzę, aby w tym wysiłku odnowy spo
łecznej także waszemu krajowi nie bra
kowało politycznego i finansowego 
wsparcia Unii Europejskiej, do której Ru
munia przynależy przez swą historie i 
kulturę” - powiedział Jan Paweł II w prze
mówieniu powitalnym. Podczas spotka
nia z prezydentem Rumunii Emilem Con- 
stantinescu i przedstawicielami najwyż
szych władz państwa, Ojciec Św. z naci
skiem podkreślił, że Rumunia znajduje 
się w okresie transformacji, która określi 
kierunek jej rozwoju w przyszłości, a tak
że umożliwi znacznie bardziej intensyw
ny wkład w budowanie Europy i zwięk
szy swą obecność na scenie międzynaro
dowej. „Pragnę, aby wspólnota między
narodowa zwiększyła swą pomoc udzie
laną narodom, wyzwalającym się z jarz
ma komunizmu, aby mogły one zreorga
nizować swoje życie gospodarcze i spo
łeczne” - powiedział Papież. Dodał, że 
kraje te - a wśród nich Rumunia - mogą 
wnieść cenny wkład w budowanie poko
ju i ekonomicznego dobrobytu swych 
mieszkańców, jak również stać się odpo
wiedzialnymi partnerami życia międzyna
rodowego.
Odnosząc się do napięć i trudności, wy
nikających z wielonarodowego i wielowy- 
znaniowego charakteru państwa rumuń
skiego (w tym zwłaszcza do obecności 
dwumilionowej wspólnoty węgierskiej w 
Siedmiogrodzie) Jan Paweł II przyznał, że 
istotnie „zmiany terytorialne, które spra
wiły, że na jednym obszarze żyją narodo
wości o różnej przynależności etnicznej i 
religijnej, przede wszystkim w Siedmio
grodzie, spowodowały powstanie bardzo 
skomplikowanej mozaiki socjo-religij- 
nej”. „Sprzeczne interesy i lęki mogą zo
stać przezwyciężone tylko dzięki cierpli
wości, a przede wszystkim dzięki woli 
budowania wspólnego życia, dzięki po
kojowemu współistnieniu w dziedzinie 
narodowej i religijnej” - podkreślił Papież. 
Nawiązując do swej encykliki „Ut unum 
sint” Jan Paweł II oświadczył: „Trzeba 
niejako rozpocząć od opuszczenia pozy
cji przeciwników, stron poróżnionych, aby 
znaleźć się na płaszczyźnie, na której obie 
strony traktują siebie nawzajem jako part
nerów” (n. 29).
Papież przypomniał, że przed społeczeń
stwem rumuńskim stoi dziś wielkie wy
zwanie w dziedzinie wychowania obywa
telskiego, które winno się opierać na sza
cunku dla każdej osoby, niezależnie od jej 
narodowości. Zachęcił mieszkańców Ru
munii „do budowania takiego społeczeń
stwa, które służyć będzie wszystkim jej 
obywatelom i wyjdzie naprzeciw przesła
niu Chrystusa, na wzór ich przodków, któ
rzy tak postępowali od czasów apostol
skich”.
Z wielkim uznaniem Ojciec Święty od

niósł się do szlachetności i bohaterstwa, 
jakie wielu Rumunów okazało w trakcie 
rewolucji w grudniu 1989 roku. Przyznał, 
że czterdzieści lat ateistycznego komuni
zmu pozostawiło jednak liczne blizny na 
ciele i skazy w pamięci tego narodu. 
„Wszystko to nie zniknie bez realnego 
wysiłku nawrócenia obywateli, gdy cho
dzi zarówno o ich życie osobiste, jak i sto
sunków ze społecznością i wspólnotą na
rodową” - zauważył Jan Paweł II. Wezwał 
do solidarności, zaufania i uczciwości, 
jako podstawowych wartości.

W STRONĘ JEDNOŚCI 
„To były trzy dni nieustannego cudu. Te
raz jestem pewna, że sen o jedności sta
nie się rzeczywistością” - powiedziała 
KAI znana poetka rumuńska Ana Blan- 
diana, córka księdza prawosławnego 
zmarłego w więzieniu komunistycznym, 
komentując zakończoną wizytę Papieża. 
„Za najważniejszy element tej wizyty 
uważam braterską i serdeczną atmosferę 
spotkania między Papieżem a Patriarchą, 
która nie miała w sobie nic z protokołu” - 
powiedział prawosławny ksiądz Aurel 
Nae, redaktor prawosławnego „Vestitorul 
Ortodoxiei” i duszpasterz uniwersytecki 
w Bukareszcie. Z dużym optymizmem 
wypowiadał się o szansach na osiągnię
cie pełnej komunii obu Kościołów wyra
żającej się we wzajemnym uczestnictwie 
w sakramentach. Jego zdaniem, po dru
gim tysiącleciu, które było okresem po
działów w chrześcijaństwie, przyjdzie 
trzecie tysiąclecie - czas jedności. Prawo
sławny duszpasterz jest przekonany, że 
problemy między Kościołem prawosław
nym a greckokatolickim zostaną rozwią
zane na drodze dialogu przez komisję 
mieszaną, której praca przyniosła już pew
ne efekty. „Będziemy teraz mogli powie
dzieć: przecież to sam Papież chce jedno
ści między nami. W czasie jego wizyty 
rozmawialiśmy z sobą, podawaliśmy so
bie ręce, całowaliśmy się na znak pokoju 
- te gesty zobowiązują nas wszystkich: 
prawosławnych, grekokatolików i katoli
ków rzymskich” - podkreślił prawosław
ny ksiądz.
Wizyta Jana Pawła II stworzyła atmosfe
rę przyjaźni i zażyłości zarówno między 
wiernymi jak i hierarchami Kościołów 
prawosławnego i katolickiego, którzy po 
raz pierwszy w historii podzielonego od 
1054 roku chrześcijaństwa, spotkali się na 
modlitwie ekumenicznej, w obecności 
Papieża i patriarchy Rumunii. Stanowi to 
dobrą podstawę do kontynuowania we
wnątrz rumuńskiego dialogu prawosławi 
no-greckokatolickiego, lecz może także 
zaowocować poprawą międzynarodowej 
atmosfery ekumenicznej i wznowieniem 
zawieszonego przez stronę prawosławną 
dialogu teologicznego.

P a w e ł  W o ł o w s k i  (KAI)
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□  Polskę odwiedził król Belgii Albert 
II z małżonką Paolą. Wizyta miała za cel 
ożywienie wspólnych kontaktów go
spodarczych. Podejmowano sprawy pol
skiego członkostwa w UE i sytuację w 
Jugosławii. Król w czasie przeglądu 
Kompanii Reprezentacyjnej WP po
zdrowił jej członków po polsku okrzy
kiem - „czołem żołnierze!”.
□  Premier Holandii Wim Kok ogłosił 
rok 2003 jako realną datę polskiej przy
należności do UE. Kok przyjechał do 
Warszawy ż dwudniową wizytą.
□  Polska stara się o status obserwatora 
konferencji międzyrządowej, która ma 
opracować nowy traktat Unii Europej
skiej. Konferencja ma się odbyć w 2000 
roku i choć Polska nie przystąpi do tego 
czasu do UE, to nowy traktat będzie bar
dzo istotny również dla naszego kraju.
□  Minister spraw zagranicznych, B. Ge
remek odwiedził Stany Zjednoczone. 
Minister wręczył sekretarzowi stanu, 
pani Albright polską szablę oficerską. 
Geremek rozmawiał także o sprawie od
szkodowań dla Polaków - niemieckich 
ofiar pracy przymusowej w czasie wojny.
□  Posłowi KPN-OP, A. Słomce grozi kara 
do 5 lat więzienia i utrata immunitetu 
poselskiego. Słomka ujawnił publicznie 
postanowienie rzecznika interesu pu
blicznego w sprawie pomówień premie
ra Buzka o współpracę z tajnymi służ
bami PRL-u. Rzecznik nie znalazł do
kumentów mogących dać podstawę do 
skierowania tej sprawy do sądu lustra
cyjnego. Tajne uzasadnienie rzecznika 
zostało przez Słomkę ujawnione, ponie
waż uważa on, że rzecznik nie przesłu
chał zgłoszonych przez KPN-OP świad
ków i nie dostał się do aktUB o krypto
nimie „Politechnika”.
□  Z zimowego snu obudził się Lech Wa
łęsa. Były prezydent postanowił ruszyć 
w Polskę, by zorientować się w swoich 
szansach i zgłosić kandydaturę w przy
szłych wyborach prezydenckich.
□  Grupa posłów SLD, w tym Ikonowicz, 
Gadzinowski i Sierakowska, wybrała się 
z wizytą do Belgradu. MSZ wyraziła 
opinię, że podróż ta , jest niewskazana”.
□  Rząd zadecydował, że polski śmigło
wiec Huzar nie wejdzie do wyposażenia 
naszej armii. Do końca czerwca zosta
nie opracowany przetarg na śmigłowiec 
bojowy, a tuż po nim dodatkowy prze
targ na dostawę samolotów.
□  Liga Republikańska żąda od szefa 
PPS, Ikonowicza przeprosin i zapłaty 15

tys. zł na rzecz związku b. żołnierzy NSZ. 
Liga uważa wypowiedzi polityka PPS I 
za obrazę i fałszowanie jej wizerunku. 
Ikonowicz ma już na swoim koncie przy
pisanie prawicowej młodzieży podpa
lenie warszawskiej synagogi. Obecnie 
złożył on wniosek o rozwiązanie Ligi 
Republikańskiej.
□  Premier J. Buzek udekorował histo
ryka naszego kraju N. Daviesa Krzyżem 
Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospo
litej.
□  Msza św. w wawelskiej katedrze otwo
rzyła obchody 600-lecia odnowienia 
Akademii Krakowskiej dokonanej przez 
Jagiełłę z inspiracji jego żony bł; Jadwi
gi Andegaweńskiej.
□  Pięć kolejek przed zakończeniem roz- i 
grywek I ligi piłki nożnej, Wisła Kra
ków zapewniła sobie już tytuł mistrza 
Polski. Problemem dla klubu jest zakaz 
udziału w rozgrywkach pucharowych 
wydany po chuligańskim wybryku ki
bica w czasie meczu z Parmą.
□  PZPN przegrał proces z ministrem 
sportu Dębskim w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym. Sąd uznał, że decy
zja ministra o zawieszeniu prezesa Dziu- 
rowicza była zgodna z prawem, zaś wy
bory z 1995 r. i zmiany statutu związku 
piłkarskiego nielegalne.
□  Prezydent Kwaśniewski powołał radę 
programową „Fundacji Semper Polo
nia”, która masię zajmować „poszerza
niem kontaktów osób polskiego pocho
dzenia z Macierzą”. Na liście rady do
minują nazwiska osób związanych moc
no z PRL-em i lewą stroną polskiej sce
ny politycznej: St. Ciosek, A. Gudzo
waty, M. Jagiełło, J. Kawalerowicz, H. 
Kubiak, A. Szczypiorski, J. Widacki. 
„Semper swoi”?
□  Zbigniew Bujak, który swego czasu 
przepraszał za Solidarność, został mia
nowany z ramienia UW szefem Główne
go Urzędu Ceł.
□  O d l stycznia 2000 roku Polacy będą 
mogli lokować swoje pieniądze w ban
kach za granicą. Oznacza to pełną wy
mienialność złotówki.
□  Polsce grozi jogurtowa wojna. Wpro- 

; wadzenie zaporowych stawekna impor
towane jogurty spotkało się z negatyw
ną oceną UE, która grozi krokami od
wetowymi dla polskiej gospodarki.
□  Służby celne szukają sposobów na 
tzw. „mrówki”, czyli osoby przekracza
jące kilka razy dziennie granice i prze
noszące w dozwolonych teoretycznie 
ilościach towar. Służby celne postano
wiły występować o zatrzymywanie prze- 
mytnikom paszportów.
□  Sprzed budynku ministerstwa spra- 
wiedliwości skradziono BMW należą
ce do przedstawiciela niemieckiej poli
cji, który odwiedził gmach. I jeszcze raz 
okazuje się, że pod latarnią najciemniej.

NOWA FORMUŁA - 
ALE JAKA TRESC?

NATO-wski szczyt w Waszyngtonie w 
50 rocznicę powstania Paktu, doko
nał zasadniczego rozszerzenia i modyfi

kacji swojej formuły politycznej. Przesta
ło ono być już wyłącznie sojuszem obron
nym, utrzymującym swój potencjał mili
tarny do obrony krajów członkowskich. 
W jego nowej formule politycznej znala
zło się sformułowanie, że odtąd NATO ma 
także „zapewniać bezpieczeństwo i sta
bilizację w rejonie euroatlantyckim”. 
Oznacza to, w przełożeniu na język prak
tyki politycznej, że odtąd kraje NATO 
dopuszczają również atak na ewentual
nego „destabilizatora” w tym rejonie. 
Nasuwa się zatem od razu pytanie, jakimi 
kryteriami politycznymi i ideologiczny
mi będą kierować się kraje NATO, zwłasz
cza - te najsilniejsze, określając owego 
„destabilizatora” i wskazując go, aby go 
skarcić wspólną zaczepną akcją militar
ną. A zważywszy, że ilość członków 
NATO rozszerza się, że myśli się o przyj
mowaniu nowych członków, pytanie to 
uzupełnić można innym, nie mniej waż
nym: jakimi kryteriami polityczno-ide- 
ologicznymi kierować się będą najsilniej
sze kraje NATO, gdyby zdarzyły się po
ważne różnice zdań w łonie samego Pak
tu? Im większa organizacja, liczniejsza w 
uczestników - tym prawdopodobieństwo 
wystąpienia takich różnic staje się więk
sze.
W „szczytowych” wystąpieniach polity
ków w Waszyngtonie temat ten, zapewne 
z racji jubileuszu, zbywano najczęściej 
ogólnikami, określając ideologiczne war
tości NATO w kategoriach „demokracji”, 
„praw człowieka”, etc. Dziś przecież wie
my już, lepiej niż dawniej, że i demokra
cja może być totalitarna, gdy wykracza 
poza ramy polityki, a pod „prawa czło
wieka” podkładać można nader różne tre
ści: mogą to być „prawa naturalne”, pra
wa Boże, ale mogą to być np. i takie „pra
wa jak: „prawo kobiety do własnego brzu
cha”, czyli prawo do bezkarnego zabija
nia dzieci poczętych... Dziś i „demokra
cja” i „prawa człowieka” stały się czymś 
na kształt naczyń, w które nalewać moż
na, nader różne i różniące się od siebie 
treści. Dlatego z uwagą śledziłem wystą
pienia polityków NATO, aby usłyszeć ja
kieś doprecyzowanie, jakieś uściślenie 
tych kryteriów ideologiczno-politycz- 
nych, wedle których Pakt określać chce 
na przyszłość ewentualnego „destabili
zatora” ładu międzynarodowego.
W wystąpieniach kilku polityków krajów 
NATO dosłuchałem się pewnej niepoko
jącej wieloznaczności, która najdobitniej 
uzewnętrzniła się w wystąpieniu przed
stawiciela Portugalii, socjalisty (warto 
przypomnieć przy okazji, że zdecydowa
ną większością europejskich krajów 
NATO rządzą dziś socjaliści lub socjal
demokraci). Przedstawiciel Portugalii
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powiedział expressis verbis (czy był bar
dzie j szczery, niż inni’?), że NATO bę
dzie teraz, cytuję - realizować idee Oświe
cenia”.
Idee Oświecenia zapisane na sztandarach, 
deklarowały „równość, wolność i brater
stwo”, ale przecież nawet komunizm wy
pisywał na sztandarach „powszechną 
szczęśliwość ludzkości uwolnionej od 
wyzysku człowieka przez człowieka. Uza
sadnienia każdego ładu politycznego 
bywają szczytne, szlachetne - a deklaro
wane cele wzniosłe i nacechowane troską 
o człowieka... Jednak bardziej od dekla
rowanych celów liczą się zawsze metody 
ich realizowania. Gdy w imię wzniosłych 
celów morduje się miliony, wyzuwa z wła
sności, wolności, a „braterstwo” zastępu
je policja polityczna - metody zaprzecza
ją celom...
Idee Oświecenia, realizowała w praktyce 
gilotyna, terror, cenzura, dechrystaniza- 
cja, programowa walka z Kościołem, se
kularyzacja dóbr kościelnych, ateizacja 
szkolnictwa, narastająca wszechwładza 
biurokracji państwowej, zastępującej 
spontaniczny ład oddolny, wspólnoto- 
wość lokalnych społeczności, ich pradaw
ne obyczaje. We Francji katolicką, przy
wiązaną do tradycji, Wandeę utopiono we 
krwi realizując „idee Oświecenia”. Rewo
lucja bolszewicka powtórzyła ten oświe
ceniowy eksperyment na międzynarodo
wą skalę. Dlatego tak ważne staje się py
tanie, jaka właściwie ideologia (więc po
lityczne metody osiągania deklarowa
nych celów) przyświecać będzie najsil
niejszym krajom NATO w pilnowaniu 
„stabilizacji” międzynarodowej. Gdyby 
mant lettre przyjmować tylko same „idee 
Oświecenia” jako kryterium ideologicz
ne, wedle którego kierownicze gremia 
Paktu określałyby, kto jest, a kto nie jest 
„destabilizatorem ładu euroatlantyckie- 
go”, takie kryterium byłoby szalenie nie
bezpieczne i ryzykowne. Zbyt dobrze 
wiemy dzisiaj, że „idee Oświecenia” po
ciągnęły za sobą określoną ideologię, nie 
do pogodzenia z wartościami chrześcijań
skimi. Dlatego z całą mocą powraca pyta
nie: czy nowe NATO, w swej nowej stra- 
tegiczno-politycznej formule, pilnować 
będzie demokratycznego ładu opartego 
o wartości Europy chrześcijańskiej - czy 
też pilnować będzie demokratycznego 
ładu opartego na jakichś innych warto
ściach i „prawach człowieka”, których 
treść określać będzie jakaś demokracja 
totalna? Abstrahująca od prawa Bożego? 
Być może portugalski socjalista zagalo
pował się w swym „wishful thinking”, ale 
nie da się wykluczyć, że i wyraził opinię 
jakiegoś szerszego lobby w łonie NATO. 
W każdym razie jest to sprawa bardzo 
ważna dziś, gdy w nowej formule poli
tycznej NATO dało sobie placet do po
dejmowania interwencji „w całym rejo
nie euroatlantyckim” dla zapewnienia 
„bezpieczeństwa i stabilizacji”.

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

j s 9 »  .

□  Prezydent Clinton przeprosił Pekin j 
za zbombardowanie ambasady Chin w' 
Belgradzie. Odpowiedzialność za ten 
błąd przypisano korzystaniu z „przesta
rzałych map serbskiej stolicy”. Kolejna; 
pomyłka spowodowała śmierć kilku ? 
dziesięciu cywilów. Bombardowania! 
nadal trwają. NATO zamierza poszerzyć; 
operację o naloty z baz tureckich i wę
gierskich. Milosević złożył oświadcze
nie o wycofywaniu swoich sił z Koso-; 
wa. Plany pokojowe przygotowali 
wspólnie Czesi i Grecy. Albańczycy z, 
UCK zaatakowali miasto Djakovica.
| UCK oskarża się także o zamordowanie 
bliskiego współpracownika umiarko
wanego politycznie I. Rugowy - Aga- 
niego, który był uczestnikiem negocja- j 
cji w Rambouillet ze strony Kosowian.
' Sam Rugova, który przebywa na Zacho
dzie został wraz z rodziną przyjęty na 
audiencji przez Jana Pawła II. 
Ze względu na zbombardowanie chiń-i 
skiej placówki dyplomatycznej w Bel
gradzie, Chiny przełożyły termin spo^j 
tkania na szczycie z przedstawicielami 
Unii Europejskiej., j
□  Zdaniem rzecznika Watykanu wizy
ta Jana Pawła II w prawosławnej Rumu-: 
nii była ważnym krokiem w kierunku 
historycznej podróży Ojca Świętego doj 
Rosji. * -
□  Rosyjska Duma wszczęła L.umorzy- 
ła postępowanie mające usunąć Borysa 
Jelcyna z prezydenckiego fotela. Jedy- j  
nym skutkiem afery jest zdymisjonowa
nie przez Jelcyna premiera Primakowa, 
którego oskarżył on o „powolność” re-1 
form. Nowym premierem Rosji został 
bliski prezydentowi były minister spraw j 
wewnętrznych, Stiepaszyn.
□  Premier Litwy podpisał uchwałę rzą-! 
du o powołaniu nowych jednostek te
rytorialnych, które dzielą tradycyjne re
giony zamieszkałe przez ludność po
chodzenia polskiego. Polacy z Wileńsz- 
czyzny protestują przeciw tej decyzji, a 
ich wysiłki wsparł notą prezydent Kwa
śniewski.
□  We Lwowie rozpoczęły się obrady 
przywódców państw Europy Środkowej.! 
Grupa Wyszehradzka zebrała się po raz 
pierwszy od 8 la t Z tej okazji na Ukra
inę przyleciał także Kwaśniewski. Przed 
jego spotkaniemzprezydentemA. Kucz
mą na Cmentarzu Orląt władze usunęły

kontrowersyjny napis na grobie 5 nie
znanych polskich żołnierzy, który ob
rażał pamięć uczestników walk o pol
skość Lwowa.
□  Premier Bułgarii I. Kostow wyraził 
zaniepokojenie atmosferą wokół pomo
cy dla Kosowa i  możliwościami korup
c ji Światowa „pomocokracja” powodu
je, że koszty pomocy - jego zdaniem - są 
znacznie zawyżone. W obozach prowa
dzonych przez Bułgarów utrzymanie 
jednego Albańćzyka kosztuje niewiele 
ponad 4 marki dziennie, podczas gdy w 
innych przeznacza się najedzenie skła
dające się z konserw aż 15 dolarów na 
osobę.
□  Wybory prezydenckie i parlamentar
ne odbyły się na Słowacji i w Izraelu. 
Faworytem u naszych południowych są
siadów był kandydat rządzącej koalicji 
Rudolf Schuster, w Izraelu wygrał bez 
problemów kandydat Partii Pracy H. Ba
rak, co powitano jako szansę zakończe
nia procesu pokojowego na Bliskim 
Wschodzie. >
□  Prezydent RPA Nelson Mandela 
oświadczył, że jego kraj jest gotowy 
przyjąć S. Milosevića, jeśli ten szukał
by tam azylu.
□  Na Kubie reżim Castro uwięził trzech 
dziennikarzy-dysydentów. Kilkuletnie 
wyroki więzienia otrzymali oni za „ob
rażanie władz”, j
□  Problemy z zagranicą mają Czesi. Au
stria jest gotowa zablokować czeską in
tegrację z UE, jeżeli Praga dokończy 
budowę elektrowni atomowej Temelin, 
która zaprojektowana jeszcze w Związ
ku Sowieckim nie budzi zaufania eks
pertów bezpieczeństwa. Z kolei świato
we stowarzyszenia Romów wezwały do 
bojkotu czeskiego mięsa. Powodem ta
kiej decyzji jest utrzymywanie przez 
władze na terenie b. niemieckiegó obo
zu koncentracyjnego dla Cyganów dzia
łalności gospodarczej. Na ziemiach obo
zu dgiala od Wielo lat chlewnia.
□  Czerwona farba wlała się do ucha zie
lonego ministra spraw zagranicznych 
Niemiec, Joschki Fischera na zjeździe 
jego partii. Jajka i farba były argumen
tami w dyskusji na temat stosunku Zie
lonych do interwencji w Jugosławii.
□  W Timorze Wschodnim doszło do 
walk zwolenników i przeciwników nie
podległości wyspy. W starciach zginęło 
ponad 100 osób.
□  Milicja aresztowała na Uralu oficera 
aimii rosyjskiej, który sam zadbał o wła
sne zabezpieczenie emerytalne. Oficer 
ten sprzedawał ńa bazarze materiały wy
buchowe. W domu zatrzymanego zna
leziono dwie tony ładunków, którymi 
mógł handlować jeszcze przez wiele la t
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MATKA BOSKA NA TATRACH
W  tych wielkich górach typu alpej

skiego, które są prawdziwą perłą 
polskiej przyrody, a wielu uważa je za naj
piękniejsze góry świata - jest kilka miejsc 
naznaczonych wyraźnie kultem Matki 
Bożej. Warto o tym przypomnieć w maju, 
gdy Tatry są bodaj najpowabniejsze. Naj
bardziej tą porą bezludne, jaśnieją w słoń
cu i niepokalanych śniegach na tle błęki
tu, a w dolinach szaleje wiosna; łożyska 
strumieni huczą wezbraną wodą z topnie
jących lodów, w lasach głośno hałasuje 
ptactwo.
Z Rusinowej Polany, zwanej też Jaworzy
ną Rusinową, nieopodal drogi do Mor
skiego Oka jest jeden z nąjpyszniejszych 
widoków na Tatry Bialskie i grań Tatr 
Wysokich, w której dominują tatrzańskie 
olbrzymy: Gerlach i Lodowy. Polana w 
XIX w. była górskim pastwiskiem gospo
darzy z kilku najbliższych, podhalań
skich i spiskich wsi. Górale wypasali tu 
owce i krowy. Według opowieści starego 
bacy, w 1861 r. miało tu miejsce niezwy
kłe zdarzenie. Oto czternastoletniej gó
ralskiej dziewczynce, która we mgle po
szukiwała swych zaginionych owiec czy 
raczej krów, na gałęziach świerka w po
bliskim lesie na Wiktorówkach, nagle w 
olśniewającej jasności „ukazała się pięk
na Pani”, która pocieszyła strapioną pa
sterkę oraz przekazała polecenie, by lu
dzie chcieli i starali się być lepszymi oraz 
pokutowali za dawne winy. Drzewo zo
stało naznaczone świętym obrazkiem 
przez starego górala, któremu „widząca 
dziewczynka” zaraz wszystko opowie
działa. Zaraz też wieść rozeszła się wśród 
pasterskiej wspólnoty na Polanie, zanie
siono ją też do wsi. Później na drzewie 
zawieszono obrazek na szkle namalowa
ny, następnie płaskorzeźbę, a wreszcie 
drewnianą, ludową figurkę Matki Boskiej 
w koronie. Na drewnianej tabliczce wy
rzezano napis: „Tu w tym miejscu, powy
żej źródła, wśród gałęzi smreka (świerka) 
ujrzała Marysia Murzańska Jaśniejącą 
Osobę w r. 1861”.
Nieopodal wystawiono prostą kapliczkę. 
Później, gdy wiatry halne ją rozniosły - 
drugą i trzecią. Dziś stoi tu drewniany 
kościółek w stylu podhalańskim, zbudo
wany w 1937 r. i konsekrowany. Kaplica 
ta obsługiwana przez krakowskich domi
nikanów jest miejscem kultu Matki Bo
skiej Jaworzyńskiej zwanej też Królową 
Tatr i Podhala. W czasie II wojny świato
wej bywały tu odprawiane Msze święte 
dla polskich karpackich partyzantów - 
sławnych „Jędrusiów”. Dziś, całymi kom
paniami, zwłaszcza w święta Maryjne, 
odbywają tu pielgrzymki górale z Pod
hala i polskiego Spiszą. W takie słonecz
ne, letnie, świąteczne dni „Rusinka”, jak 
ją górale nazywają, staje się bajecznie 
kolorową polaną od pięknych ludowych 
strojów i rozbrzmiewa jedyną w świecie 
muzyką skrzypiec, gęśli, piszczałek i kob

zy, na staroświecką .jedyną w świecie gó
ralską nutkę”. Zawsze też pełno tu tury
stycznej młodzieży z całej Polski. Woda 
z pobliskich źródełek uchodzi za dobro
czynną, ozdrowieńczą, cudowną. Lecz 
wróćmy jeszcze do zdarzenia z 1861 r.
- Było to objawienie?
Przypomnijmy tylko, że trzy lata wcze
śniej, w 1858 r. w skalnej grocie w Lour
des ukazała się Matka Boska małej Ber
nadecie Soubirous i i dała podobne po
uczenia. W listopadzie 1854 r. papież Hus 
IX ogłosił dogmat o niepokalanym po
częciu Matki Boskiej i wyznaczył jej li
turgiczne święto na 8 grudnia. W roku 
zaś 1846 w La Salette w diecezji Greno
ble, Matka Boska ukazała się na drzewie 
dwójce alpejskich pastuszków. Później, 
w 1917 r. w Fatimie nad Atlantykiem w 
Portugalii objawiła się Matka Boska trój
ce ubogich dzieci. Wymieniliśmy trzy po
dobne w swoim rodzaju i jedne z najważ
niejszych, najbardziej znanych w świe
cie miejsca. Są ich setki i więcej może, na 
całej ziemi. Historia religii aż po dzień 
dzisiejszy, obfituje w opowieści o niezwy
kłych zjawiskach religijnych, nadprzyro
dzonych, mistycznych, o zjawiskach czy 
też zdarzeniach i miejscach, gdzie świat 
materialny jakby się otwierał i stykał ze 
światem nadprzyrodzonym, metafizycz
nym, z niebem. Zjawisk tych doświadcza
ją  przeważnie dzieci. Gdy na starych fo
tografiach patrzymy dziś na ich twarze, 
we wszystkich przypadkach uderza nie
zwykła jakaś głębia i dojrzałość spojrze
nia. Często też trudno oddzielić w podob
nych zdarzeniach prawdę od legendy. 
Kościół zawsze z nadzwyczajną ostroż
nością i przezornością podchodzi do tych 
faktów. Czasem po wielu latach komisyj
nych badań zjawiska uznaje za prawdzi
we i zatwierdza kult. Wtedy takie miej
sca wyrastają na wielkie centra kultu i 
punkty docelowe dalekosiężnego ruchu 
pielgrzymkowego. Wiele, niewymownie 
więcej, takich miejsc pozostaje lokalny
mi ośrodkami religijnego kultu i pielgrzy
mek. Jeszcze więcej, po tysiąckroć wię
cej jest miejsc, gdzie ręka człowieka za
niosła i zainstalowała figurę lub obraz - 
dając wyraz religijnej czci. Figury te mają 
upamiętniać miejsce lub jakiś prywatny 
fakt, zdarzenie, a czasem mają charakter 
wotywno-dziękczynny. Spójrzmy jeszcze 
na trzy takie miejsca w Tatrach.
W malowniczej Dolinie Kościeliskiej jest 
potężna skalna brama. W 1879 r. Towa
rzystwo Tatrzańskie nazwało ją  Bramą 
Kraszewskiego czcząc jubileusz 50-lecia 
twórczości narodowej wielkiego pisarza. 
W tej bramie, w niszy skalnej stoi kamien
na figura Matki Boskiej z rozłożonymi 
rękami (tak Maryja objawiła się św. Kata
rzynie Labourć przy Rue du Bac w Pary
żu w 1 830 r.). Ufbndował ją  i wstawił tu w 
1897 r. jak mówi wmontowana poniżej 
tabliczka, leśniczy z leżących nieopodal

Kir. Był to gest dziękczynienia za wyj
ście z choroby i powrót do zdrowia cesa
rza Franciszka Józefa I. Swoisty objaw 
wiemopoddaństwa wobec władcy zabor
czego kraju. Wbrew inskrypcji na tablicz
ce, opowiadają, że to wotum za cudowne 
uratowanie leśniczego, który usuwając 
drzewo ze szczytowej partii ściany, spadł 
i w tym miejscu szczęśliwie zawisł. 
Dolina Małej Łąki okolona malowniczy
mi turniami i ścianami groźnych Czerwo
nych Wierchów kończy się równym jak 
stół zielonym pastwiskiem.
W jednym z urwisk (Wielkiej Turni), po
nad żlebem w skalnej grocie stoi duża, 
wyzłocona farbą, żeliwna figura Matki 
Boskiej z rozłożonymi rękami. W sierp
niu 1886 r. miał tu miejsce nieszczęśliwy 
wypadek. Dwóch kilkunastoletnich 
chłopców z Zakopanego zapchało się w 
te niedostępne skały i jeden z nich się 
zabił, zaś drugi cudem wyszedł z życiem. 
Matka ocalonego w 1892 r. ufundowała 
figurę.
Zawrat, a ściślej Zawratowy Żleb lub Za- 
wracisko wyprowadza na wysoką prze
łęcz w tatrzańskiej grani, skąd jest cudow
ny widok na najwyższe tatrzańskie szczy
ty. Tędy wiedzie sławne, stare przejście z 
Hali Gąsienicowej do Doliny 5 Stawów i 
dalej, do serca gór. Przejście „Zawratu” 
uchodziło (i uchodzi) obok wejścia na 
Giewont, za rodzaj chrztu tatrzańskiego 
turysty. Ponad ponurym stromym żlebi- 
skiem zasłanym rumowiskiem skalnym, 
które łatwo poruszyć, wznosi się turnia 
Zawrat. Nazywa się ją  też czasem Turnią 
Stolarczyka lub wprost Stolarczyk - na 
pamiątkę pierwszego proboszcza zako
piańskiego, apostoła tutejszych górali i 
zapalonego zdobywcy wielu tatrzańskich 
szczytów - ks. Józefa Stolarczyka.
Nieco poniżej Zawratowej Przełęczy stoi 
wtulona w ścianę Zawratowej Turni, kil
ka metrów ponad piarżyskiem, kamienna 
ponad metr wysoka, jasna figura Matki 
Boskiej Niepokalanej z różańcem w zło
żonych rękach i różami u stóp. Ufundo
wał ją  i postawił w tym miejscu ks. Wale-
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ry Gadowski, budowniczy sław
nej Orlej Perci w 1904 r. Orla Perć 
to śmigły graniowy szlak wiodą
cy od Zawratu, przez Kozie Wier
chy, Granaty, Buczynowe Turnie 
do Wołoszyna, na którym kończy 
się ta śliczna droga, po której stą
pającemu człowiekowi może się 
zdawać chwilami, że jest ptakiem. 
W 1904 r. ks. Gadowski właśnie 
oznakował i ubezpieczył stalo
wymi linami, łańcuchami i klam
rami ten szlak. W 1904 r. mijało 
też 50 lat od ogłoszenia przez pa
pieża dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu. To z okazji tego jubile
uszu ks. Gadowski ufundował tę 
figurę. W przedsięwzięciu poma
gali księdzu przewodnicy tatrzań
scy Jakub Wawrytko i Klimek Ba
chleda, który w kilka lat później 
zginął w Tatrach niosąc pomoc i 
ratunek taternikowi, który uległ 
wypadkowi na ścianie. Szczęśli
wie zachowało się choć bardzo 
zniszczone zdjęcie wykonane w 
chwilę po umieszczeniu figury. 
Matka Boska Zawratowa stoi na 
wysokości 2155 m n.p.m. i jest 
najwyżej położonym miejscem 
kultu religijnego w Polsce.
W dawniejszych latach taternicy, 
którzy wyruszali na wspinaczki w 
okoliczne ściany modlili się tu 
klęcząc na piarżysku. Pojawiła się 
tu u stóp Matki Boskiej prze
szklona latarenka chroniąca świa
tło świec przed zdmuchnięciem 
wiatru. W czasie II wizyty Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Polsce, 
w 1983 r. Matkę Boską Zawrato- 
wą ozdobiono flagą papieską. Nie 
jednemu turyście wspinającemu 
się po raz pierwszy Zawratem - 
przynosi ona otuchę.
Na koniec krótkie wspomnienie. 
Idąc kiedyś z gór do Zakopanego 
drogą od Kuźnic, skąd wyjeżdża 
się kolejką linową na Kasprowy 
Wierch zauważyłem przytwier
dzoną do drzewa niewielką 
skrzynkową kapliczkę, a w niej 
gipsową, biało-niebieską figurę 
Matki Boskiej Niepokalanej. Nie
trudno było zauważyć, że jest w 
kilku miejscach jakby przewier
cona. To ślady świętokradczych 
strzałów, stacjonujących nieopo
dal hitlerowskich żołnierzy w 
czasie wojny. I przypomina mi się 
pasyjka z krzyża na Waksmundz
kiej Polanie. Tam Chrystus prze
strzelony przez sowieckich party
zantów, tu Matka Boska przewier
cona strzałami hitlerowców... Po 
wojnie przy tej figurce Matki Bo
skiej odbyło się przyrzeczenie za
kopiańskich harcerzy.

M i e c z y s ł a w  R o k o s z
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W ystawa sklepowa usytuowana była 
dokładnie za przystankiem autobu
sowym, na którym czekali już zbyt długo. 

Aby się nie niecierpliwić Weronika wstała 
i podeszła do witryny.
Naczynia kuchenne, skarpetki, bibeloty, 
kosmetyki, szklane wazy i przedmioty, któ
rych przeznaczenia nie znał chyba nawet 
sam producent, mieszały się z kaskadami 
sztucznych kwiatów, przeraźliwie wyzło
conych, kolorowych i przesiąkniętych 
wonią jakiegoś wschodniego kadzidła.
- Co, może chciałabyś jeszcze coś sobie 
kupić? - dobiegało ją  ironiczne pytanie 
Dominika.
- Dlaczego powiedziałeś - jeszcze? Czy 
długo będziesz komentował fakt, że kupi
łam tamtą sukienkę? Podobała mi się i tyle.
- Wiesz co, przeraża mnie Twój gust, w sam 
raz na wiejskie wesele w jakiejś Koziej 
Wólce czy Wołominie.
Chciała coś powiedzieć, ale w tej samej 
chwili na progu Bazaru stanął stary sprze
dawca i zaprosił ich do środka ruchem ręki.
- Nie, dziękuję - uśmiechnęła się Weronika.
- Mam tyle różności i wszystko tanie - Arab 
nie dawał za wygraną.
- Właśnie dlatego, że tanie i że takie róż- 
niaste, nie wejdziemy. Nie słyszał Pan, jak 
moja dziewczyna powiedziała „nie” - 
wmieszał się Dominik.
Stary spojrzał na niego uważnie.
- Wie pan, jak to się nazywa, co nam pan tu 
wciska? Tandeta. Tandeta i zwykłe dzia
dostwo - dorzucił z drwiną.
- Dominik, daj spokój - Weronika była za
żenowana jego wystąpieniem* - On prze
cież pracuje. Chce coś sprzedać. Nie obra
żaj go...
- Dość mam tego bronienia rzeczy w stylu 
„disco-polo”. Dość!! słyszysz?! Po co się 
tu zatrzymałaś? Po co na to patrzysz? Cały 
czas boję się, że któregoś dnia, przywle
czesz mi do domu któreś z tych paskudztw. 
Weronika poczerwieniała upokorzona, ale 
na szczęście nadjechał autobus.
- Przepraszam - wybąknęła do sprzedawcy.
- Któregoś dnia, panienko, przyjdź do mnie 
jednak. Sprzedam ci chociażby butelkę na 
marzenia - doleciały ją jeszcze słowa.
Za chwilę byli w domu i Weronika zabrała 
się za przyrządzanie sałatek, a Dominik 
wyszedł po wino i jakieś brakujące drobia
zgi. Wrócił z ogromnym bukietem mimozy, 
którą tryumfalnie ustawił do przeźroczyste
go wazonu na środku szklanego stołu. 
Przyglądał się uważnie, z miną konesera, 
jak ustawiała talerze, kieliszki i jak ukła
dała sztućce.
- No, pierwszy raz zrobiłaś to poprawnie. 
Jeszcze trochę i będą z Ciebie ludzie. Anita 
z Maćkiem zaraz przyjdą. Ubierz się jakoś.
- Jak to „ubierz” Przecież jestem ubrana.
- Co?! - krzyknął. - W tym chcesz wystą
pić? Przecież kupiłem Ci zieloną sukien
kę - zdenerwował się.

- Dobrze się w tym czuję, a zielonego nie lubię. 
Mówiłam Ci już setki razy...
- Mnie się podobasz właśnie w zielonym. Poza 
tym doskonale będziesz pasowała do całości.
- Do jakiej całości? O czym Ty mówisz? - Pa
trzyła na niego z drugiego końca pokoju i coraz 
wyraźniej rozumiała.
Siedział wygodnie rozparty w swoim wiklino
wym fotelu ubrany tak, że idealnie pasował do 
wystroju wnętrza. To prawda, że ich mieszkanie 
było elegancko i gustownie urządzone. To praw
da, że każdy kto tu przychodził zachwycał się 
doborem kolorów i wyczuciem smaku właści
ciela. Ale prawdą też było, że w tym pedantycz
nie poukładanym i wysprzątanym domu, wszyst
ko, co chociażby trochę odbiegało od „stylu” - 
wyglądało jak śmieć i było niepotrzebne. Tu nie 
było miejsca dla niczego i nikogo, kto zakłó
całby ustalony rytm i koloryt. Nie było tu miej
sca nawet dla dziecka, o którym tak marzyła. 
Dominik określił dokładnie swoją rację: „Nie 
będziesz pasowała do całości”. Nabrała odwagi.
- Dominiku! Chciałabym Cię o coś zapytać.
- Tylko szybko, bo zaraz przychodzą goście.
- To bardzo ważne! Słuchaj, co Ci się we mnie 
podoba? Co szanujesz, co cenisz?
- Popatrzył na nią uważniej. Roześmiał się i po 
ojcowsku pocałował w czoło.
- Jesteś ładna...
- A, po za tym - co?
- No, jesteś zgrabna, nawet bardzo.
- Coś jeszcze?
- Oj..., ale sobie temat znalazłaś. Dajże mi spo
kój, bądź grzeczna, idź się przebierz.
- Mówiłam już, że się nie przebiorę, dlaczego 
nie liczysz się z moim zdaniem?
- Bo nie mam pewności, co do Twojego gustu, 
Skarbie, jeżeli już musisz wiedzieć.
- Nie tylko do mojego gustu. i y  decydujesz na
wet o smaku mięsa, które piekę, bo twierdzisz, 
że nie umiem go samodzielnie przyprawić...
- No, a czy tak nie jest, Mała? Nie nudź już i idź 
się w końcu przebierz.
- Nie przebiorę się! Zobacz, w tej sukience jestem 
sobą, a w tej zielonej, nie będę się odróżniała 
niczym od... wystroju wnętrza i koloru firanek 
Twojego mieszkania. Ja jestem Weroniką. Mam 
swoje poczucie piękna, estetyki, swój gust i...
- Tak, gust prosto z jarmarku - rozzłościł się chło
pak - gdyby nie ja, już dawno utonęłabyś w rze
czach jak z odpustu.
- Być może, ale to byłabym ja prawdziwa. Taka, 
jaka jestem i albo byś mnie taką kochał albo 
nie. Co ty właściwie o mnie wiesz? Zresztą, już 
mnie to nie obchodzi.
Trzasnęła drzwiami i wyszła na ulicę. Jeden po 
drugim zapalały się neony i miasto robiło się 
cudownie pstrokate. A ona była tak potwornie 
sama.
Stary Arab cały czas stał w progu „tandetnego 
bazaru” i patrzył na nią zapraszająco.
- Przyszłam po butelkę na marzenia!
- Uśmiechnął się i poprowadził w głąb sklepu. 
Tam, wśród dzbanków, szklanek i kieliszków, 
ustawione były rozmaitej wielkości butelki.

Dokończenie na str. 19
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Paweł Bieliński: Niemal połowa spośród 
30 lat kapłaństwa upłynęła Księdzu na 
rektorowaniu PMK we Francji, instytu
cji z wielkimi tradycjami. Jaki jest obec
nie „stan posiadania” Misji?
Ks. prał. Stanisław Jeż: Tak, to już pra
wie 13 lat. W tym okresie przyjechało do 
Francji 68 nowych księży. W sumie jest 
ich ponad 120. W porównaniu z księżmi 
francuskimi jesteśmy młodym ducho
wieństwem. Co roku przybywają nowi ka
płani i nowe wspólnoty zakonne, zarów
no księży, jak i sióstr. Powstało kilkana
ście nowych placówek, ale niektóre mu
sieliśmy zgrupować. Jako znak czasu od
czytaliśmy, że punkt ciężkości, jeśli cho
dzi o duszpasterstwo, przenosi się z pół
nocy Francji do wielkich miast. Najwię
cej Polaków jest obecnie w Paryżu i re
gionie paryskim. Mogę sobie i współpra
cownikom pogratulować tego, że wokół 
Paryża w każdej diecezji jest polski ka
płan. W sumie istnieją 82 placówki. Waż
ne jest też to, że 38 księży ma podpisane 
konwencje z episkopatem francuskim. 10 
lat temu zaproponowałem, aby polscy 
księża duszpasterzowali jednocześnie we 
francuskich parafiach. Biskupi bardzo 
sobie cenią fakt, że nie zamknęliśmy się 
w getcie polskim, tylko wyszliśmy z taką 
posługą. Jest ona wyrazem wdzięczności 
w stosunku do Kościoła we Francji za to, 
że gdy nasi rodacy tu się znaleźli, zostali 
przyjęci. Nie stoimy z boku, tworzymy 
cząstkę Kościoła lokalnego, troszczymy 
się o ewangelizację w środowisku francu
skim. Wielu biskupów prosi o polskich 
księży, którzy by pracowali tylko wśród 
Francuzów - np. na Korsyce, gdzie już 
kiedyś duszpasterzowało kilkunastu pol
skich kapłanów. Ich celem jest oczywi
ście ewangelizacja, a nie odwet za Napo
leona...

P.B.: Jak się przedstawia prawny status 
PMK: czy jest ona częścią Kościoła w 
Polsce czy Kościoła we Francji?
Ks. S. J.: Żeby to zrozumieć, trzeba przyj
rzeć się temu, w jaki sposób otrzymałem 
nominację na rektora. Na wniosek Kon
ferencji Episkopatu Polski i kard. Józefa 
Glempa, opiekuna emigracji, zostałem 
mianowany przez Konferencję Biskupów 
Francji i, ponieważ siedziba Misji znaj
duje się w Paryżu, potwierdzony przez 
miejscowego biskupa, kard. Jean-Marie 
Lustigera. Jesteśmy jakby pomostem po
między dwoma Kościołami. W czasach, 
gdy jednoczy się Europa, przez naszą 
obecność, nasze świadectwo i zaangażo
wanie w życie Kościoła we Francji poma
gamy w tworzeniu duchowej więzi mię
dzy dwoma episkopatami.

Paweł Osikowski: Jest Ksiądz spostrze
gany jako skuteczny organizator Misji, 
ten który ją  „otworzył”, postawił na nogi, 
rozbudowuje. Można tu przywołać Dom

Pielgrzymów Lourdes, Dom PMK w La 
Fertś sous Jouarre ufundowany przez 
Stanisława i Annę Kozłowskich, Stowa
rzyszenie Concorde i parafię św. Geno
wefy w Paryżu. A ja k  Ksiądz ocenia Mi
sję od strony duchowej, duszpasterskiej? 
Ks. S. J.: Jeżeli powstają jakieś instytu
cje to właśnie po to, by służyły celom 
duszpasterskim. Ale .Jestem sługą nie
użytecznym...” i dziękuję Bogu, że mi dał 
troszczeczkę zmysłu organizacyjnego, bo 
to jest i tak prawie nic, w porównaniu do 
potrzeb, które można by zaspokoić przy 
większym zaangażowaniu rodaków. Ta
kich, którzy nie byliby tylko kibicami, a 
przynajmniej nie rzucali kłód pod nogi 
tym, co chcą zrobić coś pożytecznego dla 
Polonii. Ja tylko koordynuję działania 
współpracowników M isji, zarówno 
świeckich, jak i duchownych, przez któ
rych jestem wspierany. Owocami takiej 
współpracy są wspomniane instytucje. 
Ale największą moją radością kapłańską 
pozostaje to, iż powstała w Paryżu druga 
polska parafia - św. Genowefy, że ten ko
ściół, który był przeznaczony do wybu
rzenia został uratowany. Strona material
na jest zatem tylko pomocą do tego, by 
miało gdzie rozwijać się życie duchowe, 
nasze życie wspólnotowe. Przecież obec
nie odprawiane są tam w każdą niedzielę 
cztery Msze św., na katechezę uczęszcza 
więcej dzieci niż w kościele polskim na 
Concorde. Baza materialna pomogła w 
narodzeniu się nowej wspólnoty. Znaczą
ce jest to, iż pierwszą odprawioną tam 
Mszą św. była Pasterka: dla tamtejszej 
wspólnoty Chrystus narodził się na nowo. 
Jeszcze w październiku podpisywaliśmy, 
z ks. Tadeuszem Śmiechem umowę, a już 
w grudniu była pierwsza Msza św. Dla ka
płana największą radością jest powstawa
nie wspólnoty, Rady Duszpasterskiej, to 
że ludzie przestają być anonimowi, czują 
się odpowiedzialni za wspólne dobro, 
przestają być tylko kibicami przychodzą
cymi jedynie pod kościół. To właśnie u 
św. Genowefy, po dziesięciu latach, para
fianie własnym sumptem, z własnej ini
cjatywy pomalowali wnętrze swojego 
kościoła. Konsekwencją każdej modli
twy powinno być zawsze działanie, kon
sekwencją prawdziwego spotkania z 
Chrystusem powinien być czyn. Dlatego 
tak zależy mi, by w każdej wspólnocie 
parafialnej - próbujemy to przeprowadzić 
już od pięciu lat - utworzyć Radę Dusz
pasterską i dalej Rady Regionalne, Radę 
Misji, aż po Radę Europejską.

P.B.: Czy ci ludzie stojący pod kościołem 
nie są jakim ś poważnym wyzwaniem  
duszpasterskim ?
Ks. S. J.: Są dla nas bardzo ważnym wy
zwaniem. Wciąż się zastanawiam jak tra
fić do tych ludzi. Czasem niesłusznie 
usprawiedliwiam się, że „nie można na
poić osła, jeżeli on nie ma pragnienia”,

tają nas: ilu macie parafian? Ponieważ jest 
to parafia personalna, mamy ich tylu, ilu 
zostało zapisanych w kartotece, czyli nie
wielu. Podejmowaliśmy kilka razy próby 
zapisania wszystkich, żeby nie byli już 
anonimowym tłumem, żeby można było 
do nich trafić z kolędą, żeby przyszli na 
spotkanie grupy modlitewnej. Jedynie 
mały procent wykazuje też chęć do po
głębiania swojej wiary. Całe szczęście, że 
istnieje młodzieżowa grupa modlitewna 
(ok. 50 osób), która zbiera się co czwar
tek, ale większość osób z wielkiego tłu
mu, który się przewija przez kościół w 
każdą niedzielę, przychodzi jak do stacji 
benzynowej, z tą różnicą, że tu się często 
nawet nie płaci. Średnia ofiara na tacę w 
niedzielę wynosi 45 centymów... Gdyby 
nie dawna emigracja, która właściwie 
utrzymuje Misję, trzeba by zamknąć tę 
instytucję, bo nie starczyłoby nawet na 
opłacenie podatku, ogrzewania, światła, 
rachunków za telefon.
Ogromne zadanie duszpasterskie spełnia 
dom PMK w Lourdes. Spotykają się tam 
Polacy z całej Europy, nawet ci, którzy 
tylko zatrzymują się w drodze do Hiszpa
nii. Także im Matka Boża przy tej okazji 
coś szepnie do ucha. Wyjaśnienie prze
słania Maryi, spotkanie z kapłanem i sio
strami nazaretankami sprawiają, że jest to 
prawdziwy ośrodek duszpasterski. Podob
nie dom w La Fertó, gdzie odbywają się 
rekolekcje dla kapłanów, dni skupienia, 
spotkania na zakończenie kursów przed
małżeńskich, gdzie przyjeżdżają dzieci 
pierwszokomunijne, ministranci. Potrzeb
ny był taki ośrodek. Szkoda, że jest tro
szeczkę oddalony od Paryża, ale można 
go jeszcze udoskonalić i lepiej wykorzy
stać duszpastersko. Z drugiej strony słu
ży on naszym rodakom, którzy o wiele 
taniej niż w hotelach, mogą znaleźć noc
leg i wyżywienie. Mogą też być oprowa
dzeni po Paryżu tak, by zobaczyli miasto 
od strony religijnej. Ciągle przypominam 
przewodnikom, że jest to miejsce, w któ
rym znajduje się wiele kwitnących ośrod
ków duszpasterskich: wspólnoty (Emma- 
nuel, Jerozolimskie, Chemin Neuf), para
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fie z nową generacją księży, którzy na
prawdę troszczą się o to, aby ludzie żyli 
wiarą, odkrywali Chrystusa i tworzyli 
wspólnoty.

P.O.: Wielu środowiskom polonijnym  
kojarzy się Ksiądz także z takimi hasła
mi jak  Szkoła Polska, Dom św. Kazimie
rza, czy ostatnio Dom Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Paryżu. Czy 
rzeczywiście warto prowadzić prawdzi
we boje o te, w końcu „świeckie”, ośrod
ki polskości?
Ks. S. J.: Na pewno jest istotne, aby na 
emigracji, zwłaszcza w takiej metropolii 
jak Paryż, istniały tego typu instytucje. 
Przecież gdyby nie interwencja ks. abp. 
Wesołego, moja, ale i całego powstałego 
wówczas „świeckiego” komitetu obrony 
Domu św. Kazimierza, prawdopodobnie 
dzisiaj tamtejsze siostry byłyby gdzieś w 
domu starców, a przygotowany projekt 
„przebudowy” doprowadziłby do plajty 
i konieczności wyprzedania terenu. Tak, 
jak wiele innych polskich instytucji, 
zniknąłby i ten Dom. Często oskarża się 
mnie - rektora - o „imperializm”, jakąś 
zachłanność... Muszę powiedzieć, że we 
własnym sumieniu, a pytali panowie o 
nie, czuję się często odpowiedzialny za 
takie ośrodki jak Dom św. Kazimierza (in
stytucję ze 150-letnią historią, związaną 
z powstańczymi ideałami). Przecież i w 
tym wypadku, mimo pomówień, nie mie
liśmy - ani Misja, ani rektor - żadnego 
praktycznego interesu w angażowaniu się 
w tę historię, poza chęcią obrony placów
ki, która symbolizuje polskość i ma speł
niać wobec Polonii swą służebną rolę. To 
samo odnosi się do Szkoły Polskiej w 
Paryżu. Z jej powodu do dnia dzisiejsze
go nie przyjąłem Krzyża Komandorskie
go Odrodzenia Polski, ponieważ uważam, 
iż instytucja ta powinna, zgodnie z wolą 
twórców, służyć rodakom i kształcić pol
ską młodzież. Jest przecież rzeczą niedo
puszczalną, że każdego roku część mło
dzieży odpada od polskości. W Unii Eu
ropejskiej potrzebni są ludzi dwukultu- 
rowi, potrzebna jest taka młodzież, która 
żyłaby wartościami naszej ojczyzny, jej 
historii, tradycji, a jednocześnie otwiera
ła się na świat. Dlatego też bronię Szkoły 
Polskiej. Dom Kombatanta, to również 
nie jest jeszcze jeden imperialistyczny 
projekt rektora - bo on może się jutro zmie
nić i pójdzie tam, gdzie mu Kościół każe 
- tylko jest to obrona jeszcze jednej pol
skiej instytucji, na którą składali się mię
dzy innymi polscy żołnierze, by służyła 
im, ich rodzinom i wszystkim rodakom, 
jako ośrodek, który świadczy o tym, iż 
przelewali krew, oddawali swe życie. 
Chodzi o to, aby i dzisiaj służył on Pola
kom. Nie widzę dzisiaj innej, poza Misją, 
instytucji, która by mogła połączyć wła
śnie te wartości patriotyczne - przecież 
na wszystkich sztandarach jest wypisane 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” - i to, by Dom 
mógł istnieć i służyć.

Dokończenie na str. 15
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Chęć zdobycia pienię
dzy bez pracy nie 

jest wyłącznie cechą nad
wiślańskiego czy nad
warciańskiego ludu, ale 

ostatnio zjawisko to stało się u nas bar
dzo niepokojące. Niedawno podczas pro
gramu publicystycznego 97% telewi
dzów indagowanych na temat korupcji 
dało wyraz przekonaniu, że bez łapówki 
żadnej poważnej sprawy nie da się w Pol
sce załatwić. Moi rodacy pocieszają się, 
że i w Brukseli niektórzy wysocy unijni 
urzędnicy okazali się podatni na korup
cję, zresztą podobnie jak i organizatorzy 
igrzysk olimpijskich.
Różnica między nimi a nami polega jed
nak na tym, że ujawnieni łapownicy po
noszą określone konsekwencje, nato
miast u nas wielkim aferzystom zdarza się 
to niezwykle rzadko. Jeden z takich osob
ników podczas ostatnich wyborów został 
nawet wybrany przez mieszkańców Lesz
na na senatora. Niestety ta postać chci
wości, która od wieków jest ułomnością 
natury ludzkiej, spotyka się z coraz mniej
szym potępieniem i to jest szczególnie 
bolesne. Tolerancja dla masowej korup
cji w ogóle szpeci nasz ludzki gatunek i 
sprowadza społeczeństwo na moralne 
manowce. Złota myśl, która przywędro
wała do Polski ze Wschodu, iż tylko ryby 
nie biorą, jest smutną sentencją, choć 
odbieraną żartobliwie. I to jest jeszcze 
smutniejsze.
Ale zanim rozbudzę tymi dzisiejszymi 
dywagacjami pokłady niechęci do tych 
co biorą, pragnę zauważyć, że liczba chęt
nych do dawania jest jeszcze większa. 
Prawo polskie co prawda traktuje na rów
ni łapówkobierców z łapówkodawcami, 
lecz opinia publiczna łagodniej traktuje 
tych ostatnich, sędziowie nawiasem rów
nież znajdują dla nich więcej okoliczno
ści łagodzących. I w tym zapewne tkwi 
tajemnica upowszechniania się tego pro
cederu na ogromną, choć niewidoczną 
skalę i jednocześnie jego nikła wykry
walność. Groźba ewentualnej kary łączy 
i integruje wspólników przestępczych 
kombinacji i machinacji.
Praktyki te są godne potępienia, ale przy
znajmy sami przed sobą, kto z nas im nie 
uległ. Z kolei ci, co ulegli, zawsze mają 
coś na swe usprawiedliwienie. Ażeby się 
niczym nie wyróżniać, nie wywyższać, 
nie wynosić ponad innych, zacznę do sie
bie. Otóż dwa razy w życiu złamałem w 
tej materii prawo i zasady, raz dając, a raz 
biorąc. Pierwszy raz zdarzyło mi się to 
przed 23 laty, kiedy żona wróciła ze szpi
tala z moją ukochaną dziesięciodniową 
córeczką. W pewnym momencie spostrze
głem, że małżonka cały czas spędza w 
łazience i w domu jej wcale nie było wi

dać. Prała tam nieustannie pieluszki nie
mowlęciu. Ręcznie. Pralka automatycz
na była w tamtych czasach nie do zdoby
cia, nie mówiąc o kupnie. Wtedy się 
wszystko załatwiało, a nie kupowało. Pe
wien mój przyjaciel, na marginesie pro
kurator wojewódzki, polecił mnie swej 
znajomej kierowniczce sklepu gospodar
stwa domowego i po wręczeniu tej wspa
niałomyślnej damie 300 zł. pralkę bez 
większych ceregieli, czyli zapisów z dwu
letnią perspektywą czekania na ten luk
susowy dobytek, otrzymałem, przepra
szam, kupiłem. I do tej pory nie mam do 
siebie z tego powodu żadnych pretensji, 
ani żalu do uczynnej pani kierowniczki. 
Znacznie delikatniej prezentuje się spra
wa z przyjęciem łapówki, choć też nie 
mam z tego powodu po dzień dzisiejszy 
wyrzutów sumienia. Rzecz wzięła się stąd, 
że opisałem kiedyś niefrasobliwe prakty
ki pewnego lekarza z Łęczycy, który pry
watnie prześwietlał u siebie w domu pa
cjentów aparatem rentgenowskim. Prze
świetlał nawet wtedy, kiedy aparat mu się 
zepsuł, lecz nie śmiał o tym drobnym 
szczególe poinformować zainteresowa
nych z obawy, że miałby może jakieś trud
ności z pobieraniem opłaty za usługę. 
Doprowadźmy tę myśl do końca, po pro
stu chęć zarobku występowała u niego 
znaczniej wyraźnie, niż poczucie etyki 
zawodowej. Po upublicznieniu jego prak
tyk, miał spore kłopoty w życiu i wielki 
żal do mnie. Prawdopodobnie była to nie
nawiść. Jednakże po paru latach ujrzałem 
go nieoczekiwanie w moich drzwiach, w 
domu, nie w redakcji. W jednej ręce dzier
żył butelkę Napoleona, w drugiej ustrze
lonego bażanta jako, że jego ulubionym 
hobby było polowanie. Właśnie podczas 
oddawania się temu hobby, strzelił do 
ptaka, lecz nie trafił i śrut spadł na głowę 
jego towarzyszom wdzięcznej rozrywki, 
a byli to towarzysze Komitetu Powiato
wego PZPR. Ponieważ rzecz zdarzyła się 
w grudniu 1970 r., kiedy to wszyscy to
warzysze sekretarze byli przeczuleni na 
punkcie swego zdrowia i życia (wypadki 
grudniowe na Wybrzeżu) nasz myśliwy 
został oskarżony o świadomy zamach. 
Oświadczył mi w progu, że jest niewinny 
i jeśli ja  go nie wezmę w obronę, to pój
dzie siedzieć. W dowód wiary w moje 
możliwości interwencyjne wręczył mi 
koniak, a mojej małżonce ptaka. Jako, że 
tym razem był na prawdę niewinny, uda
ło mi się wyzwolić go z tarapatów. 
Okazuje się, że czasem między łapówką, 
a dowodem wdzięczności istnieje bardzo 
niewidzialna różnica. Jeśli dziś swymi 
refleksjami zawiodłem moich czytelni
ków, obiecuję następnym razem przeku
pić ich lepszym tekstem.

K a r o l  B a d z ia k
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Maszki M. MEDALION Z ZADUMANIAMI

j a o f e n n c s G a s z
Czcigodnemu Księdzu prał. Stanisławowi Jeżowi - 

Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu 
z okazji 30-lecia święceń kapłańskich 

jak najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wstawiennictwa 
Maryjnego, oraz zdrowia do szerzenia Słowa Bożego.

Z nauki Ojców, ja k  wiara nam każe, 
niesiemy błaganie przed Stwórcy ołtarze, 
by w Dniu Twego Jubileuszu Drogi Kapłanie - 
Bóg Cię błogosławił i Święta Maryja.
Żyj wśród nas długo i prowadź wytrwale 
a szczęściem i łaską Boga niech będzie usłana 
Twego życia droga.

P r e z e s  PSL w e  F r a n c j i  
L u d o m ir  D a k o w s k i

Czcigodnemu Księdzu prał. Stanisławowi Jeżowi - 
Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu 

z okazji pięknego Jubileuszu 30-lat pracy kapłańskiej
Stowarzyszenie Pań św. Wincentego k Paulo w Paryżu 

składa gratulacje i wyrazy wielkiego uznania 
za Jego pełną poświęceń działalność 

ludziom na pociechę, Bogu na chwałę.

<ra8/iEaszE tAPtA/rst/e: ^
6 MAJA

- 20 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZIŁ 
KS. MARIAN FAIEŃCZYK SAC

16 MAJA
• 10 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZILI 

KS. MIROSŁAW STgPKOWICZ SCHR
KS. ADAM SZYMCZAK SCHR

23 MAJA
-15 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZILI 

KS. JERZY GOŚCIEWSKI SCHR 
KS. ANDRZEJ GÓŹDŹ SCHR

24 MAJA
• 30 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZIŁ 

KS. JERZY C«f ORZEMPA SCHR
25 MAJA

- 40 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZIŁ
KS. JAN BOJDA SCHR 

27 MAJA
-15 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ OBCHODZILI 

KS. STANISŁAW RUCHAŁA 
KS. LESZEK SOPRYCH

2  ła j s z c z e g ó ln e j  o k a z j i  l^ek toK  FJA /IK  w e  T~rancji 
Us. p r a ł. S t .  JT e ż  

i "R ed a kc ja  „ G ło su  K a to lic k ie g o " 
s k ła d a ją  ć Z zc ig o d n ym  K s ię ż o m  ju b i la to m  

ż y c z e n ia  o b fity c h  ła s k  B o ż y c h  
^  i w s z e lk ie j  p o m y ś ln o ś c L ^ ^ ^

^©D^tesic^PcraDaticajî i

Ostatnie spotkanie polsko-francusko- 
niemieckiego Trójkąta Weimarskie

go odbyło się w Nancy w Lotaryngii - 
mieście, którego historia związana jest z 
Polską i z jednym z polskich królów. 
Mowa jest oczywiście o Stanisławie Lesz
czyńskim, który po swej abdykacji z pol
skiego tronu, otrzymał Księstwo Lotaryn
gii w podarunku od swego zięcia - króla 
Francji Ludwika XV. Był rok 1735. Z 
początku mieszkańcy Lotaryngii nie ufa
li przybyszowi z dalekich stron, uważa
jąc go za intruza. Szybko jednak dali się 
przekonać. Stanisław Leszczyński był 
człowiekiem Europy Oświecenia, wielkim 
mecenasem sztuki, zakochanym w malar
stwie, filozofii i poezji. Ze swej królew
skiej przeszłości, zachował zamiłowanie 
do przepychu. Zastosował je we Francji, 
co dało rezultaty nadzwyczajne. W cza
sie 29 lat jego rządów, Lotaryngia została 
odmieniona, przeistoczona. Stała się kra
jem szczęśliwym i zasobnym. Leszczyń

ski wybudował na jej terytorium wspania
łe pałace, otoczone słynącymi na cały 
świat ogrodami „& la franęaise”. Jego 
„książęca” siedziba w Nancy to najpięk
niejszy w Europie zabytek architektury 
rokokowej. Zaprojektował ją  architekt 
Emmanuel Hćrć, łącząc w jedną monu
mentalną całość stare i nowe miasto Nan
cy. Sercem dzielnicy jest plac, noszący 
imię Stanisława Leszczyńskiego. Figuru
je on na Uście UNESCO jako jeden z naj
cenniejszych zabytków ludzkości.
Plac im. Stanisława Leszczyńskiego oto
czony jest pałacami, które dzisiaj służą za

siedziby merostwu, operze, hotelowi, a 
także miejskiemu muzeum sztuk pięk
nych. Na zewnątrz, ten ostatni budynek 
nie wyróżnia się niczym oryginalnym Ale 
posiada niezwykle interesującą architek
turę wewnętrzną i bogate kolekcje, czy
niące z muzeum jeden z największych 
klejnotów miasta. Muzeum sztuk Pięk
nych w Nancy przez 3 ostatnie lata prze
chodziło gruntowny remont. Otwarte zo
stało ponownie w lutym br. Jest piękniej
sze i jeszcze zasobniejsze niż kiedyś. Hi
storia jego kolekcji jest w dużej mierze 
ilustracją historii Francji. Pierwsze bo
wiem zbiory pochodziły z czasów wiel
kiej rewolucji, która konfiskowała arysto
kratom dzieła sztuki i umieszczała je w 
tzw. „Muzeum”, czyli w Luwrze, bądź w 
zbiorach prowincjonalnych. Z tego pierw
szego okresu pochodzi min. „Zwiastowa
nie” Caravaggia, które w Nancy znalazło 
się w 1793 r.
W roku 1801, w jednym ze wspaniałych 
pałaców Lotaryngii - Lounćville, Francja 
i Austria podpisywały rozejm. Przy tej 
okazji, przewieziono tam z Luwru wiele 
cennych dzieł sztuki XVII i XVIII w. Po 
zakończeniu ceremonii, dzieła te powę
drowały do muzeum w Nancy. I to był je
den z następnych etapów rozwoju muzeum 
które zgodnie z dekretem Napoleona - po
siadało już status oficjalny. Cesarz, który 
przywiązywał wielką wagę do ^  ^
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Redaguje Zbigniew A. Judycki

POLSKA 
□  Wydawnictwo Na

ukowe PWN SA przystąpiło do opraco
wania 25 tomowej Wielkiej Encyklopedii, 
która obejmie 135 tysięcy haseł. W ency
klopedii po raz pierwszy znajdzie się licz
na grupa haseł dotyczących Polonii. Będą 
to zarówno hasła rzeczowe, jak i biogra
ficzne obejmujące postacie historyczne i 
współcześnie żyjące.
□  Fundacja Archiwum Pomorskie Armii 
Krajowej organizuje w dniach 6-7 listo
pada sesję naukową dotyczącą służby Po
lek na wszystkich frontach II wojny świa
towej. Sesja połączona zostanie ze zjaz
dem kombatantek. Szczegółowych infor
macji udziela: Fundacja Archiwum Po
morskiego AK - 87-100 Toruń, ul. Wiel
kie Garbary 2, tel. (00 48 56) 65 22 186.
□  16 listopada 1998 r. zostało zarejestro
wane Stowarzyszenie Na Rzecz Integra
cji Województwa Świętokrzyskiego z 
Unią Europejską «Społeczność Kielec- 
ka», którego prezesem został wybrany 
Krzysztof Waśko. W skład zarządu we
szli m.in. dyrektorzy i prezesi najwięk
szych zakładów przemysłowych woje
wództwa Świętokrzyskiego. Główne cele 
Stowarzyszenia to m.in.: podejmowanie 
wszechstronnych działań na rzecz integra
cji województwa z UE, inicjowanie uła
twień w handlu towarami i usługami na 
rynku europejskim, działanie na rzecz 
przyciągania zagranicznych inwestorów. 
Stowarzyszenie liczy na nawiązanie kon
taktów z polonijnymi biznesmenami, 
ludźmi nauki, kultury i sztuki. Zaintere
sowani proszeni są o kontakt pod adre
sem: Stowarzyszenie Na Rzecz Integra
cji Województwa Świętokrzyskiego z 
Unią Europejską «Kielecka Społeczność» 
- ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.

NIEMCY
□  Academia Polona Artium w Mona
chium ogłasza konkurs na stanowisko rek
tora. Informacje o APA zainteresowanym 
kandydatom zostaną wysłane na żądanie.

4  propagowania kultury, postanowił 
założyć na prowincji muzea na wzór pa
ryskiego Luwru. Wybrał 15 miast - mię
dzy innymi: Lyon, Tuluzę, Rouen, Lille i 
Nancy i podarował im wiele dzieł z ko
lekcji narodowych. Do Nancy trafiły ob
razy Perugina, Pierre’a de Cortone, Ru- 
bensa. W wieku XIX, państwo francuskie 
zaczęło wysyłać do muzeów prowicjonal- 
nych dzieła artystów żyjących: Delacro- 
ix, Gustave’a Dore, impresjonistów, ma
larzy Art Nouveau. Dzieł tych jednak już 
nie rabowało, lecz kupowało od malarzy, 
co jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

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

Kandydaci (Polacy i osoby polskiego po
chodzenia) mogą także na miejscu, w 
Monachium zapoznać się z warunkami i 
działalnością APA, jej potrzebami oraz 
spotkać się zarówno z profesorami, jak i 
studentami. Adres: Academia Polona Ar
tium. Institut Europeen, Postfach 430101, 
80731 Munchen.

UKRAINA
□  Pod koniec ubiegłego roku na Cmen
tarzu Bajkowym w Kijowie odsłonięto po
mnik żołnierzy Wojska Polskiego pole
głych w 1920 r. w wyprawie kijowskiej, 
ofensywie podjętej przez marszałka Józe
fa Piłsudskiego, w której obok Wojska 
Polskiego walczyły oddziały ukraińskie 
atamana Petlury.

WŁOCHY
□  Od 1986 r. rektorem Papieskiego Ko
legium Polskiego w Rzymie jest ks. Ma
rian Rola, znany i ceniony prawnik kano- 
nista.

w Komisji Specjalnej dla Spraw Dyspens 
od Małżeństwa Ważnego Niedopełnione
go przy Kongregacji Kultu Bożego i Sa
kramentów (od 1990); referendarz w Naj
wyższym Trybunale Sygnatury Apostol
skiej (od 1990); komisarz w Komisji Spe
cjalnej dla Spraw o Nieważność Święceń 
przy Kongregacji Kultu Bożego i Sakra
mentów (od 1990); radca kanoniczny Am
basady RP przy Stolicy Apostolskiej (od 
1991); postulator sprawy beatyfikacyjnej 
Sługi Bożego Ks. Ignacego Kłopotow
skiego (od 1992). Główne kierunki dzia
łalności zawodowej: duszpasterstwo; for
macja kapłańska; praktyka prawnicza. 
Autor artykułów naukowych, sprawozdań 
i recenzji w czasopismach prawniczych. 
Kapelan Jego Świątobliwości (1990). 
Członek: Związku Harcerstwa Polskiego 
(1956-1959), Zrzeszenia Studentów Pol
skich (Rady Uczelnianej KUL - 1972- 
1975).

AUSTRALIA 
□  Mieszkający od lat w Australii prof. Je
rzy Zubrzycki, pisarz, publicysta i twórca 
polityki wielokulturowości został uhono
rowany doktoratem honoris causa Uniwer
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

WIELKA BRYTANIA 
□  Jury (w osobach: Jan Cho

dakowski, Zdzisław Jagodziń
ski, Eugenia Maresch, An
drzej Paluchowski, Mieczy
sław Paszkiewicz) konkursu o 
Nagrodę Literacką POSK im. 
Tadeusza Murdzeńskiego w 
Londynie przyznało następu
jące nagrody: Za twórczość w 
języku polskim: ks. prof. Ro
manowi Dzwonkowskiemu z 
Polski (za Losy duchowień
stwa katolickiego  w ZSSR 
1917-1939 oraz Kościół kato
licki w ZSRR 1917-1939), 

prof. Jerzemu Starnawskiemu z Polski (za 
Sylwetki wileńskich historyków literatury 
oraz Sylwetki lwowskich historyków lite
ratury); za twórczość w języku obcym o 
tematyce polskiej: prof. Tadeuszowi Pio
trowskiemu z USA ( za Poland's Holo
caust)’, za tłumaczenie z języka polskie
go na obcy: Noel Clark ( za tłumaczenie 
Wesela Stanisława Wyspiańskiego The 
Wedding); za twórczość odnośnie pi
śmiennictwa Josepha Conrada: Frederik 
Karl i Laurence Davies (za The collected 
letters o f  Joseph Conrad 1912-1916). 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 
maja 1999 r. w Sali Malinowęj POSK w 
Londynie.
Zgodnie z życzeniem śp. Tadeusza Mur
dzeńskiego (1905-1993), oficera Lotnic
twa Polskiego, który po wojnie osiedlił się 
w Londynie - Polski Ośrodek Społeczno 
- Kulturalny został powołany do admini
strowania jego spadkiem tworząc Fundusz 
Wieczysty jego imienia. Celem Funduszu 
jest nagradzanie osób o wyjątkowych 
osiągnięciach w dziedzinie literatury, na
uki i sztuki.

Ks. M. Rola studia filozoficzno-teologicz
ne odbył w Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Warszawie 
(1959-1965); studia specjalistyczne z pra
wa kanonicznego na Katolickim Uniwer
sytecie Lubelskim (1971-1976); doktorat 
na KUL (1978); Studium Rotalne w Rzy
mie (zakończone uzyskaniem tytułu ad
wokata Trybunału Apostolskiego Roty 
Rzymskiej - 1986-1989). Wikariusz pa
rafii: Wiązowna (1965-1966), Domanie
wice (1966-1969), Nowy Dwór Mazo
wiecki (1969-1972); prefekt studiów w 
Metropolitalnym Seminarium Duchow
nym w Warszawie (1974-1980); profesor 
prawa kanonicznego tamże i w Akademic
kim Studium Teologii Katolickiej w War
szawie (1978-1986); adiunkt na Wydzia
le Prawa Kanonicznego w ATK w War
szawie (1980-1986); rektor Papieskiego 
Kolegium Polskiego w Rzymie (od 1986); 
promotor sprawiedliwości w Trybunale 
Kościelnym Państwa Watykańskiego (od 
1989); postulator sprawy beatyfikacyjnej 
Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej 
(od 1989); obrońca węzła małżeńskiego
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od 31.05 do 6.06.1999

PONIEDZIAŁEK 31.05.1999 
7" Program dnia 7“  Dziennik krajowy 7" Zapomnia
ne pracownie 7® W Wiedeńskim nastroju 8“  Szafiki 
830 Molly (7/13) - serial 900 Wiadomości 910 Czasy - 
katolicki magazyn informacyjny 9“  Laura - film 11“  
Zdziebelko Ciepełka 12" Wiadomości 1215 Wieści 
polonijne 12”  Klan (222) - serial 1255 Habemus Pa- 
pam (2)- Mocni Tobą 1310 Czy nas jeszcze pamię
tasz? 1330 Magazyn Polonijny z Czech 14°° Fitness 
Club (18/26) - serial 14”  Telewizyjne Wiadomości 
Literackie 1500 Panorama 15“  Program dnia 15”  Auto- 
Moto-Klub 1540 Spojrzenia na Polskę 16”  Klan (222)
- serial 16”  Małe musicale 17°°Teleexpress 1715 Spor
towy tydzień 1900 Dziennik telewizyjny - program J. 
Fedorowicza 1910 Gość Jedynki 1920 Dobranocka 19”  
Wiadomości 19“  Prognoza pogody 19“  Sport 2005 
Życie raz jeszcze - film 21”  Mala rzecz a cieszy 21* 
Habemus Papam (2) 22“  Polaków portret własny 
22”  Panorama 22CT Prognoza pogody 2300 Zwyczaj- 
ni-niezwycząjnj 23" Józef Haydn - Symfonia nr 45 
O10 W centrum uwagi O”  Program dnia O”  Klan (222)
- serial O55 Krzyżówka szczęścia 120 Dobranocka 1”  
Wiadomości 155 Sport 159 Prognoza pogody 2“  Żyde 
raz jeszcze - film 3”  Mala rzecz a cieszy 3" Habe
mus Papam (2) 3“  Polaków portret własny 4”  Pano
rama 4“  Prognoza pogody 5“  Ferdynand Goetel 540 
Alma Mater 600 W centrum uwagi 6’5 Klan (222) - 
serial 640 Zabawka ludowa - Wystrugaj mi konika

WTOREK 01.06.1999 
7”  Program dnia 705 Dziennik krajowy 7“  Sport-tele- 
gram 7”  Wielka historia małych miast - Paczków 8“  
Kochaj czworonogi - cz.il 8”  Mala Księżniczka (24/ 
46) - serial 9“  Wiadomości 910 Spojrzenia na Polskę 
9”  Życie raz jeszcze - film 11" Mala rzecz a cieszy 
1110 Polaków portret własny 11" Auto-Moto-Klub 12“  
Wiadomości 1210 Alma Mater 12”  Klan (223) - serial 
12“  Habemus Papam (3) 13'° Krzyżówka szczęścia 
13”  Magazyn Polonijny z Białorusi 1440 Auto-Moto- 
Klub 15“  Panorama 15”  Program dnia 15”  Kowalski 
i Schmidt 16“  Klan (223)- serial 16”  Sześć milionów 
sekund (19/19) -  serial 17“  Teleexpress 1715 Polska 
piosenka 17”  Krzyżówka szczęścia 18“  Pogranicze 
w ogniu (16/24) - serial 19“  Wieści polonijne 1910 
Gość Jedynki 19”  Dobranocka 19”  Wiadomości 19“  
Prognoza pogody 19“  Sport 20“  Spokój - film 2125 
Habemus Papam (3) 2140 Znaki czasu 22”  Panora
ma 2257 Prognoza pogody 23“  Pan Marimba 23“  Ars 
Organi 23“  Przed Pielgrzymką - Sosnowiec, Gliwice 
Q10 W centrum uwagi O25 Program dnia 0”  Klan (223)
- serial 0“  Krzyżówka szczęścia 1”  Dobranocka 1”  
Wiadomości 1“  Sport 1“  Prognoza pogody 2“  Spo
kój - film 3”  Znaki czasu 415 Habemus Papam (3) 4”  
Panorama 4“  Prognoza pogody 5”  Pogranicze w 
ogniu (16/24) - serial 6“  W centrum uwagi - 6'5 Klan
(223) -  serial 640 Polska piosenka

ŚRODA 02.06.1999 
7“  Program dnia 7“  Dziennik krajowy 7“  Sport-tele
gram 7”  Kwadrans na kawę 7® Poradnik bałagania
rza (7) 8“  Koszałek Opałek 8”  Tęczowa bajeczka

8”  Hrabia Kaczula (35/44) - serial 9“  Wiadomości 910 
Aukcja - czyli jak kupić Van Gogha 9”  Spokój - film 
11“  Znaki czasu 1145 Wieści polonijne 12“  Wiadomo
ści 1210 Polska piosenka 12”  Klan (224) - serial 12“  
Habemus Papam (4) 1310 Krzyżówka szczęścia 13”  
Oto Polska 14“  Pogranicze w ogniu (16 24) - serial 
15“  Panorama 15”  Program dnia 15”  Dialogi z prze
szłością 16“  Klan (224) - serial 16”  Małe musicale 
17” Teleexpress I ? 5 Przegląd Prasy Polonijnej 17”  
Krzyżówka szczęścia 18" Komediantka (9/9) -  se
rial 18“  Antologia Literatury Emigracyjnej 1910 Gość 
Jedynki 19”  Dobranocka 19”  Wiadomości 19“  Pro
gnoza pogody 19“  Sport 20“  Pociąg -1959 -  film 
21”  Szycie z resztek 2210 Habemus Papam (4) - 
Nowy czas, nowe lekcje 22”  Panorama 22”  Progno
za pogody 23“  Premierzy 23”  Rozmowy na koniec 
wieku 0“  W centrum uwagi O20 Program dnia 0”  Klan
(224) - serial 0“  Krzyżówka szczęścia 1”  Dobranoc
ka 1”  Wiadomości 1“  Sport 159 Prognoza pogody 2“  
Pociąg -1959 - film 3”  Szycie z resztek 4“  Habemus 
Papam (4) 4”  Panorama 4“  Prognoza pogody 5“  
Komediantka (9/9) - serial 6“  W centrum uwagi 61s 
Klan (224) - serial 6“  Przegląd Prasy Polonijnej

CZWARTEK 03.06.1999 
7”  Program dnia 7" Komediantka (9/9) - serial 7*. 
Sześć milionów sekund (19/19) - serial 8”  Cud wody 
8“  Klasyka w animacji - lvanhoe 945 Teleprzygoda 
101S W kręgu muzyki wiedeńskiej 1115 Stempel 11" 
Habemus Papam (5) - Po drodze 11“  Henryk Mikołąj 
Górecki - „Ad Matrem" 12'° Za kamerą 13“  Mów mi 
rockefeller! - film 14”  XXV Ogólnopolskie Spotkania 
Zamkowe 15”  Mój pradziad Melchior Wańkowicz 16”  
Trzy dni aby wygrać (12/13) -serial 17“ Teleexpress 
1715 Panny z Wilka - dramat 1915 Dobranocka 19”  
Wiadomości 195' Prognoza pogody 19“  Sport 20“  
Teatr Telewizji: Ukryty śmiech 21'° Latarnik 21* Ha
bemus Papam (5) - Po drodze 21“  MdM 22”  Panora
ma 22”  Prognoza pogody 23“  Szkatułka z Hongkon
gu -  film 23“  Kwietne dywany O'5 Program dnia 0”  W 
labiryncie (29) • serial O50 Credo - magazyn katolicki 
1”  Dobranocka 1”  Wiadomości 1”  Sport 154 Progno
za pogody 2" Teatr Telewizji: Ukryty śmiech 310 La
tarnik 3" Spór o istnienie człowieka 3“  MdM 4”  Pa
norama 4“  Prognoza pogody 5“  Mój pradziad Mel
chior Wańkowicz 5“  Habemus Papam (5) - Po dro
dze 610 W labiryncie (29) - serial 6" Kwietne dywany

PIĄTEK 04.06.1999 
7“  Program dnia 7“  Dziennik krajowy 7”  Ja i moje 
żyde - Moje rodzeństwo i ja 7" Grajmy wszachy (21) 
8“  Małe musicale 8”  Trzy dni aby wygrać (12/13) - 
serial 9“  Wiadomośd 9”  Matki, żony i kochanki (20) 
- serial 10”  Przez lądy i morza 10" Ludzie listy piszą 
11“  Złotopolscy (77 i 78) - serial 12“  Wiadomości 1211 
Habemus Papam (6) - Czy umiede jeszcze słuchać 
1225 Gośdniec 12“  Cud wody 13”  Dialogi z przeszlo- 
śdą 13“  Pegaz 14”  Zapomniane pracownie - Witra- 
żownictwo (2) 14" W Wiedeńskim nastroju 14“  Da
nie na weekend 15“  Panorama 15”  Program dnia 
15”  Credo -  magazyn katolicki 16" Gośdniec 16”  
Ala i As - program dla dzied 16" Kolorowe nutki - 
program dla dzied 17”  Teleexpress 171* Hity satelity 
17”  Pałer 18“  Fitness Club (19/26) -serial 18" Kult 
kina 19“  Tata, a Mardn powiedział 19'° Danie na 
weekend 19”  Dobranocka 19" Wiadomośd 19“  Pro

gnoza pogody 19“  Sport 20“  Matki, żony i kochanki 
(21) -  serial 20“  Adam Makowicz gra Cole Portera 
21* Habemus Papam (6) - Czy umiecie jeszcze słu
chać 22“  Przegląd publicystyczny 22" Panorama 
23“  Prognoza pogody 23”  Encyklopedia Sztuki XX 
wieku 0“  Porozmawiajmy 0" W labiryncie (30) -  se
rial 1”  Dobranocka 1" Wiadomośd 1“  Sport 1“  Pro
gnoza pogody 2“  Matki, żony i kochanki (21) -  serial 
2“  Adam Makowicz gra Cole Portera 3“  Habemus 
Papam (6) 4“  Przegląd publicystyczny 4" Panorama 
4“  Prognoza pogody 5“  Fitness Club (19/26) -  serial 
5" Kult kina 6“  Danie na weekend 610 W labiryncie 
(30) -  serial 6" Hity satelity

SOBOTA 05.06.1999 
7“  Program dnia 7“  Klan (222,223,224) - serial 8'5 
Liga przebojów 9“  Wiadomośd 910 Zaczarowany ołó
wek - serial animowany dla dzieci 920 Dixie (5/6) - 
serial 9”  Ala i As - program dla dzied 9“  Szafiki - 
program dla dzied 10”  Zwierzolub - program poradni
kowy 10" Brawo bis 11”  Studio wizyty Ojca Święte
go. 11”  Powitanie Jana Pawia lina  lotnisku w Gdań- 
sku 12" Doświadczanie milośd 1315 Wieśd polonijne 
13" Skarbiec 14" Molly (8/13) -serial 14" Pirad - 
teleturniej 15“  Magazyn Polonijny z Francji 15" Mu
zyka łagodzi obyczaje 16“  Ludzie listy piszą 16”  
Mówi się... 16"Teleexpress 17" Studio wizyty Ojca 
św. 1715 Transmisja Mszyśw. w Sopocie IW5 Dobra
nocka 20“  Wiadomośd 20”  Prognoza pogody 20”  
Sport 20”  Zaklęte rewiry - film obyczajowy 2210 Wy- 
bory’89 23“  Panorama 2312 Prognoza pogody 2315 
Bezludna wyspa 0'5 Program dnia 0”  Cień -  dramat 
1’° Teledyski na życzenie 1”  Dobranocka 1”  Wiado- 
mośd 1" Sport 154 Prognoza pogody 2“  Studiowizy- 
ty Ojca św. 2" Zaklęte rewiry - film obyczajowy 4“  
Rock Opole’94 4" Panorama 442 Prognoza pogody 
4* Bezludna wyspa 5" Wybory'89 615 Doświadcza
nie milośd

NIEDZIELA 06.06.1999 
7" Program dnia 7" Koncert na tafli szklą 7”  Słowo 
na niedzielę 7" W labiryncie (31 i 32) - serial 8" 
Studio wizyty Ojca Świętego 9" Przez lądy i morza 
- Wyspy Towarzystwa 9”  Studio wizyty Ojca Świę- 
tego 9 *  Transmisja Mszyśw. w Pelplinie 12™ Mała 
Księżniczka (25/46) - serial animowany 12* Mikrofon 
kota Teodora 1315 Magazyn Polonijny z Ukrainy 13* 
Panteon - wydarzenia kulturalne 14“  Teatr familijny: 
Książę Chochlik 14“  Kraina uśmiechu - program 
muzyczny Kazimierza Kowalskiego 15”  Biografie - 
Stanisław Rodziński 16”  Tak jak w kinie ̂ “ Teledy
ski na życzenie 17®'Teleexpress 1715 Hrabia Kaczula 
(36/44) - serial animowany dla dzied 17" Wspomnień 
czar: Jego wielka milość-dramat polski 191S Dobra
nocka 19" Wiadomośd 19" Prognoza pogody 1954 
Sport 20“  Desperacja - melodramat historyczny 21* 
Małe ojczyzny - Zostanie ojczyzna 22”  Taksówka 
Jedynki 22”  Panorama 22" Prognoza pogody 23“  
Studio wizyty Ojca św. 23”  Transmisja nabożeństwa 
czerwcowego w Elblągu Oi* Program dnia 1" Pante
on - wydarzenia kulturalne 1”  Dobranocka 1" Wiado
mośd 1" Sport 154 Prognoza pogody 2" Studio wizy
ty Ojca św. 2" Desperacja - melodramat historyczny 
415 Taksówka Jedynki 4J1 Panorama 4”  Prognoza 
pogody 5“  Małe ojczyzny: Zostanie legenda 5”  Wspo
mnień czar: Jego wielka miłość - dramat polski
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Dokończenie ze str. 10-11

ŚLADAMI CHRYSTUSA...
Na szczęście jest jeszcze wielu ludzi żyją
cych takimi wartościami, którzy chcieliby, 
by Kościół im pomógł w zachowaniu nasze
go dziedzictwa. Jest tam zresztą, obok, moż
liwość zorganizowania nowej polskiej para
fii.

P.O.: Czy jest Księdzu znane słowo „zwąt
pienie”? Czy przychodzi ono za sprawą in
nych, czy też wywodzi się z nas samych?
Ks. S. J.: Chrześcijanin, a jeszcze bardziej 
kapłan, winien być optymistycznie nasta
wiony do życia. „Ja będę z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” - to 
są wielkie słowa dające świadomość obec
ności Chrystusa w naszym działaniu, zaan
gażowaniu. Niemniej jednak z Chrystusem 
nie jest się zawsze tylko na Górze Tabor, albo 
przy rozmnożeniu chleba, czy uzdrowieniu 
paralityka, ale czasem jest się z Nim i w Ogro
dzie Oliwnym, czasem na Golgocie, a najle
piej by było znaleźć się - i taki jest cel na
szego życia - przy zmartwychwstaniu i ze 
Zmartwychwstałym. Być chrześcijaninem, a 
jeszcze w dodatku księdzem, to iść całkowi
cie śladami Chrystusa. Nieraz przychodzi 
pewne zmęczenie, nie tylko fizyczne, ale i 
duchowe. Teraz rzadko mi się to udaje, ale 
na misjach, w Afryce, zamykałem się na cały 
dzień „sam ze Sobą”, z książką, z medytacją. 
Najważniejsze w takich chwilach jest to, by 
sięgnąć do przyjaźni z Chrystusem.

MATKA
patrzyła na zgromadzone tłumy nie- 
widzącymi oczami. Nie było już w

nich łez, zdążyła je wypłakać przez tych 
15 lat, które upłynęły od męczeńskiej 
śmierci Jej syna. Teraz - w Licheniu - znów 
stała pod kolejnym, nowo odsłanianym 
pomnikiem Jerzego. Ile już było tych po
mników, poświęconych Jego pamięci? 
Nie wie, nie wyliczy z głowy. Wciąż przy
bywają - w kraju i za granicą, podobnie 
jak szkoły i drużyny harcerskie Jego imie
nia, jak ulice w różnych miastach... 
Potem z głośnika zabrzmiał głos Jerzego 
Popiełuszki. Nawoływał - jak kiedyś -

zgromadzonych, by zło zwyciężali do
brem. I przez ten krótki moment znów 
byli razem: On, polski kapłan, Jej syn, 
zamordowany przez komunistów i Ona, 
w niemodnej chustce na głowie, pro
sta kobieta ze spracowanymi rękami, 
która nauczyła go mówić pacierz, na
uczyła jak być dobrym chrześcijani
nem i patriotą.

Zapłacił za to życiem i zostawił Ją, 
więc teraz Ona stoi w tym tłumie sa
motna, zagubiona, zamarła... Matka 
księdza Popiełuszki, jeszcze jedna 
polska matka bolesna.

T e k s t  i  f o t . B a r b a r a  S t e f a ń sk a

K R Z Y Z O W K A  O L A  M A M Y  1 TATY 
P R O P O N U JE  M A RIA N  D ZIW NIEL

Poziomo: A-1. Narzędzie pielęgniarki; B-10. Odcinek dróg oddechowych 
(przedłużenie krtani; C-1 kota” - w przenośni: problem nie do rozwiąza
nia; D-10. Drzewo lub krzew o dużych kwiatach; E-1. Kościelna instrumen- 
talistka; F-9. Nauka o nowotworach; G-1. Twórca kompozycji trójwymiaro
wych (skulptor); H-9. Niezwykła niespodzianka, urozmaicona rozrywka, M. 
Chrześcijanka obrządku rzymsko-katolickiego; K-4. Reprezentant, delegat; 
L-1. Napój na śniadanie; N-1. Członkini wybrana do Rady; P-1. Taniec lat 60- 
tych; S-1. Wykarczowany pień drzewa; T-5. Podstawowa rola kobiety.

Pionowo: 1-E. Końskie danie; 1-L. Uprawia karate; 2-A. Produkt; 2-I. 
Utwór operowy; 3-E. List żelazny; 3-L. Gęste loki włosów na głowie; 4-A. 
Niewielka rana (bywa „noszona w sercu"); 4-I. „Wietrzna” choroba; 5-E. 
Alfred (1833-1896), wynalazca dynamitu, fundator Nagrody swego imienia;
5-K. Prąd ideowy, literacki i artystyczny końca XVIII i pierwszej poł. XIX w.;
6-A. Żółto-brunatno-zielony kolor; 7-E. Walka, zwarcie; 8-A. Otwór począt
kowy żołądka; 9-E. Ukraiński taniec ludowy; 10-A. Dowódca wojsk kozac
kich; 10-H. Delikatność lub rytm; 12-F. Miasto nad Opatówką na Wyż. 
Sandomierskiej; 13-A. Marcel... (1895-1974), francuski dramatopisarz, reży
ser i scenarzysta, autor m.in. wspomnień pt. „Mój dzielny tata” i „Królestwo

ROZWIĄZANIE SZYFROGRAMU O MlłOŚCI (4) (GK nr 14) 
Użyte wyrazy: chusta,iluzjon, Kasia, łokcie, szyba, osad, pajęczyna, sia
nie, sprawiedliwość, szkopuł, ścisk, śmierć, mienie, ustępstwo, złudzenie. 
Rozwiązanie: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu.

mojej mamy”; 14-F. Rodzic; 15-A. Specjalista w zakresie biologii; 16-F. Wieś nad Mu- 
chawką (Wysoczyzna Siedlecka), gdzie 10.04.1831 r. wojska polskie pokonały przewa
żające siły rosyjskie; 17-A. Gra, rozrywka; 17-K. Medykament.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Litery z ponumerowanych pól - utworzą rozwiązanie.
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LOSY PEWNEJ POLSKIEJ RODZINY - 
OPOWIEŚĆ JACKA HR. MYCI£LSKI£GO

Kolebką mojej rodziny jest Wielkopol
ska. Dołęga z miejscowości Mycie- 
lin był moim przodkiem. Nasza gałąź osie

dliła się w Galicji. Mój ojciec, Ludwik 
Mycielski, był do II wojny światowej wła
ścicielem majątku Borynicze, między 
Bóbrką a Chodorowem (dziś Ukraina). 
Mieliśmy też willę we Lwowie, która ist
nieje do dziś. Urodziłem się w czasie oku
pacji niemieckiej, w Nienadowej koło 
Przemyśla, już po dramatycznej ucieczce 
rodziców z rodzinnych Borynicz. Tak za
częła się tułaczka, przeprowadzki. No bo 
wpierw Sowieci, potem Niemcy, potem 
„nasi” koloru reformy rolnej. Z tej dra
matycznej zawieruchy, zostały we wspo
mnieniach obrazki heroizmu rodziców, 
blisko padające bomby, aresztowania i 
powroty ojca, wyprawy nocne starszego 
rodzeństwa po mięso z padłych żołnier
skich koni, śmiertelne niebezpieczeństwo 
związane z ukrywaniem rodzin żydow
skich, bezinteresowna pomoc przygod
nych ludzi napotkanych w momencie 
utraty nadziei. Uważamy za prawdziwy 
cud, że udało się nam - rodzice plus pię
cioro dzieci - ujść z tej pożogi z życiem i 
zdrowiem. Straciliśmy wszystko, a raczej 
wszystko co materialne. Z pięciorga ro
dzeństwa wszyscy ukończyli studia, za
łożyli szczęśliwie rodziny, jeden z bra
ci został zakonnikiem Benedyktynem.

Staram się policzyć nasze powojenne 
przeprowadzki: co najmniej 17. W 

PRL-u mój ojciec imał się różnych prac, 
od leśniczego do urzędnika PZU. I ciągle 
z wilczym biletem „niewłaściwego pocho
dzenia społecznego”. Moja matka, Hele
na Broel Plater z Białaczowa, wszech
stronnie wykształcona, przed wojną „pani 
na zamku” - doiła teraz krowy, siała ręcz
nie zboże. Naszą pierwszą powojenną sie
dzibę, zagospodarowaną przez moich ro
dziców leśniczówkę na Mazurach, ode
brał nam któregoś dnia pewien bonza par
tyjny z Olsztyna. Było to około roku 1950. 
Pamiętam, w jedno popołudnie trzeba 
było zlikwidować gospodarstwo i załado
wać się na podstawioną ciężarówkę. Cały 
w pocie czoła wypracowany dobytek po
wojenny, w tym dwa konie, krowę, świ
nie, kury, psy, trzeba było zostawić za 
sobą. Znów od zera. Wylądowaliśmy w 
nocy na strychu u miłosiernego sąsiada. 
Aby się umyć, chodziliśmy do pobliskie
go strumienia. Ojciec stracił kolejną pra
cę. Pięcioro drobnych dzieci trzeba było 
rozparcelować po rodzinie i przyjaciołach. 
Ja, chory, wylądowałem w prewentorium 
na Kaszubach. I tak dalej... Zdarzało się, 
że w związku z przeprowadzkami, w cią
gu jednego roku chodziłem kolejno do 
trzech szkół. Od przemyskiego, po Ma
zury, od Gdańska po Śląsk.
Studia? Politechnika Krakowska, Wy

dział Mechaniczny. Zawsze byłem zado
wolony z tego wyboru. Uważam, że in
żynierowie z polskim wykształceniem są 
dynamiczni i zaradniejsi od swoich za
chodnich kolegów. „Polak potrafi...” Za
lety dobrego inżyniera? Myślę, że jak w 
każdej innej dziedzinie: zdrowy rozsądek. 
A poza tym, oprócz koniecznej dozy pra
cowitości, też potrzebna jest i odrobina ta
lentu. Ten ostatni można zresztą rozwi
jać. Nie udało mi się jednak wykorzystać 
mojego dyplomu w kraju. Przyszedł mo
ment kiedy musiałem wyemigrować... 
Jeszcze jako student jeździłem kilkakrot
nie za granicę, gdzie pracowałem doryw
czo jako mechanik, a potem inżynier in 
spe. W tych czasach (1969) było to ewe
nementem, dzięki któremu już wtedy jak 
na stosunki polskie nieźle nam się powo
dziło. Nim skończyłem Politechnikę, za
proponowano mi pracę w instytucie na
ukowym w Krakowie. Spotkałem tam 
dobrych kolegów: myśleliśmy podobnie 
o alpinizmie, żeglarstwie i ... o polityce. 
Nic dziwnego, że UB postanowiło spene
trować nasz szczelny krąg. Zaczęły się 
podchody i szantaże pana w skórzanej 
kurtce: - po co tracić czas... pan nie ma z 
nami żadnych szans... pan ma rodzinę... 
(zdążyłem się ożenić i zostać ojcem). Cóż 
było robić? Z duszą na ramieniu (wszy
scyśmy się bali) ostrzegłem kolegów, któ
rzy zresztą mieli podobne perypetie. Z 
decyzją ucieczki nie wahałem się. Nawet 
nie marzyłem, że dostaniemy paszporty, 
choć podania - jak zresztą co roku - zło
żyliśmy „niewinnie”. Planowałem w za
sadzie jazdę do Jugosławii i żeglowanie 
do Włoch, gdzie już mogłem liczyć na 
pomoc. Ale cudem, a raczej jak sądzę, 
przez opatrznościową pomyłkę admini
stracyjną, dostaliśmy paszporty i nie cze
kając ruszyliśmy do Austrii, oficjalnie na 
2 tygodnie wakacji. Most w Bratysławie 
był prawdziwym przeżyciem. Uda się? 
Nie uda? Może te paszporty to tylko pro
wokacja? Do auta nie wzięliśmy niczego, 
co by mogło wzbudzić podejrzenia dłuż
szej wyprawy. Uff! Ostatni szlaban się 
otwiera. Żelazna kurtyna za nami! W lu
sterku widzę malejące graniczne wieże 
strażnicze. Adieu szare mury, smutni żoł
nierze z psami, druty kolczaste, uczucie 
strachu...

o naszych „polskich nerwach”, 
W wszystko wydawało nam się lepsze i 
łatwiejsze. To była euforia odrzucenia 
lęku. Byłem gotowy podjąć każdą pracę, 
choćby taczkami wozić kamienie, byle 
czuć się wolny. Pewien przemysłowiec, 
znajomy jeszcze z czasów moich studenc
kich wypraw do Belgii, zatrudnił mnie, 
zapewnił mieszkanie, pożyczkę, stanowi
sko. Miłym zaskoczeniem była rosnąca 
liczba przyjaciół. Bo nieprawda, że przy

jaciół się znajduje tylko w młodości. Miej
scowa arystokracja i Polonia otworzyły 
nam gościnne drzwi. Dowiedziałem się, 
że tytuły szlacheckie należą tu wciąż do 
normalności i są w użyciu. Automatycz
nie znaleźliśmy się w belgijskim Camet 
Mondain. Dodatkowym katalizatorem 
naszej integracji było zaangażowanie się 
wdziałalność Zakonu Maltańskiego, 
^ p rak ty czn ie  całą rodziną jesteśmy 
w gdzieś zaangażowani charytatywnie. 
Moja żona, Jolanta Bisping, córka Krzysz
tofa z Massalan, absolwentka PWSM w 
Krakowie, prowadziła ponad 20 lat klasę 
fortepianu w Muziekacademie w Ma- 
asmechelen, co nie przeszkadzało jej w 
intensywnej pracy społecznej. Jej ostat
nie dzieło, to międzynarodowy weekend 
maltański w Krakowie (wrzesień 1998), 
połączony z balem debiutantów i galą na 
1000 osób z 16 krajów. Wydarzenie to, 
pierwsze na taką skalę w Polsce od II 
wojny światowej, udało się znakomicie. 
Dochód z balu przeznaczony na urucho
mienie w Puszczykowie, koło Poznania, 
Domu Pomocy Maltańskiej dla dzieci z 
mózgowym porażeniem. Jeśli chodzi o 
mnie, to jestem członkiem zarządu ZPKM 
(Związek Polskich Kawalerów Maltań
skich), delegatem na kraje Beneluksu, a 
poza tym, przy współpracy ze Związkiem 
Belgijskim, praktycznie co roku, już od 
14 lat, jeżdżę z chorymi na pielgrzymki 
do Lourdes. Cuda w Lourdes? Na pewno, 
ale te istotne dotyczą ducha, a nie chore
go ciała. To osobny rozdział i trudny do 
opowiedzenia w kilku słowach: trzeba tam 
być, aby zrozumieć. Nasza trójka już do
rosłych dzieci asystuje nam w większości 
mćdtańskich przedsięwzięć.
Ik l  aj starszy syn, Maciek, jest inżynierem 

architektem, zapalonym zwolenni
kiem idei new urbanism, (chodzi tu o pla
nowanie miast „sympatycznych”, dla lu
dzi, a nie asfaltowych pustyń dla aut) i po 
trzyletnim stażu w Ameryce pracuje te
raz dla belgijskiej firmy, mającej też pro
jekty w Polsce. Magdalena, świeża absol
wentka historii sztuki w Ecole du Louvre 
w Paryżu, zaczęła karierę zawodową przy 
promocji ogrodów w Wersalu. Najmłod
sza, Marianna ma 23 lata i studiuje muzy
kologię w Leuven, a obecny rok - dzięki 
wymianie Erasmus - w Berlinie.
Cała trójka mówi dość płynnie po polsku, 
choć z błędami. Od początku wprowadzi
liśmy drakońskie domowe prawo, wyma
gające zwracania się do rodziców po pol
sku. To samo dotyczy rozmowy przy sto
le. Ale prawdą jest, że choć czują się zde
cydowanie Polakami, inne języki znają 
lepiej. Po ośmiu latach mieszkania w Bel
gii przenieśliśmy się do Holandii, jeździ
my często do Polski. Nasze dzieci pod 
względem międzynarodowych - nie tyl
ko europejskich - relacji, zdążyły nas już 
zdystansować.
Kilka lat temu, ulegając rodzinnym naci
skom, napisałem książkę o wychowaniu. 
„Książka” to duże słowo, raczej 60 stron 
„instrukcji obsługi”, napisanej na zamó

16 30 maja 1999



Nr 20 GŁOS KATOLICKI

LA PACE DES FRA N CO PH O N ES
dc  R ic h a rd  Z ien k iew icz

UNE TETE B1EN FAITE 
OU UNE TETE BIEN PŁEINE ?

wienie. Tytuł polski: „Elementarz dla ro
dziców”, wydawnictwo W Drodze, Po
znań. Treść: za jakie sznurki pociągać i 
jakie guziki przyciskać, aby dziecko było 
kochane i umiało kochać. Moim zdaniem, 
to alfa i omega wychowania. Sedno do
stępnego szczęścia dla obu pokoleń. Oso
biście, pomimo trudnych powojennych 
czasów, mam cudowne wspomnienia z 
dzieciństwa, bo moi rodzice uznawali tę 
właśnie zasadę. Elementarz doczekał się 
już dwóch wydań w Polsce. Też we Lwo
wie, przetłumaczony na ukraiński przez 
księży Studytów. Istnieją wersje francu
ska i holenderska, które są - po licznych 
reakcjach czytelników, nieco obszerniej
sze i bardziej dopracowane w porówna
niu z prototypową wersją polską. Z wy
daniem ich mam różne przygody. Jeden 
francuski wydawca pragnie, abym zmie
nił rozdział o religii, a zwłaszcza paragraf
0 Spowiedzi św.: Ce n ’est plus dans 
l ’esprit franęais. Holenderski wydawca 
niemal dostał apopleksji przy rozdziale 
polecającym in extremis dawanie klapsa 
krnąbrnym milusińskim. Ale zaintereso
wanie i pertraktacje ciągle trwają, a więc
1 nadzieja wydania, chociaż treści kontro
wersyjnych rozdziałów wolałbym nie 
zmieniać.
Na szczęście dzieci też aprobują hasze 
rodzicielskie teorie. Bo jest to właściwie 
nasza wspólna książka. Jesteśmy zdania, 
że prawda, czyli rozeznanie co dobre co 
złe, jest wartością niezmienną, niezależ
ną od mody czy - powiedzmy - aktualnej 
większości w parlamencie. Za odstępstwa 
od niej (vide komunizm czy choćby obec
ne „telewizyjne zasady etyczne”) nasza 
społeczność za każdym razem płaci tra- 
giczą cenę. Efektywne zasady wychowa
nia dzieci, rozsądkiem i miłością, nie 
zmieniły się od starożytności. Myślę, że 
dobrze pojęta tradycja to klucz pogodnej 
egzystencji rodzinnej.
4Pfco stołu wigilijnego siadamy - rodzi
ł a  na i przyjaciele - w około 40 osób. 
Któregoś roku, ze względu na brak miej
sca w domu, wszystko odbyło się w au
tentycznej stajni, wśród parskania koni... 
Ale najbardziej cieszymy się z polskich 
kolęd śpiewanych pięknie, na cztery gło
sy, w naszym holenderskim wiejskim ko
ściele. Proszę sobie wyobrazić: w chórze 
nie ma ani jedego Polaka! Na pasterce, 
po pierwszych słowach „szród nocny ti- 
szy” mamy niezmiennie łzy w oczach. Ci 
Holendrzy w naszym miasteczku są wspa
niali. Niegdyś masowo zaangażowani w 
pomoc dla naszego kraju objętego stanem 
wojennym, jeszcze teraz często wiernie 
utrzymują korespondencję i zawarte wów
czas przyjaźnie.
Choć mieszkamy w Holandii, pracuję dla 
amerykańskiego koncernu chemicznego, 
zajmując się postępem technicznym w 
dziedzinie włókien sztucznych. Przyzna
ję, że to mnie pasjonuje.

Dokończenie na str. 19

Quatrieme et demiere rćforme majeure 
mise en ouvre cette annće par le gouver- 
nement Buzek, la rćforme de 1’enseigne- 
ment entrera en vigueur a la rentrće sco- 
laire prochaine, le ler septembre 1999, et 
sera progressivement mise en place sur 
plusieurs annćes jusqu’en 2005. La rćfor
me prćsente un caractere global. C’est en 
effet tout le systeme ćducatif qui est chan- 
ge. Au niveau des structures, tout d’abord, 
il y aura une ćcole primaire d’une durće 
de six ans, prćcćdće par une classe prćpa- 
ratoire en fin de matemelle. L’ćcole pri
maire s’adressera aux enfants agćs de sept 
a treize ans. Des ćtudes ont montrć que 
les jeunes adolescents se differenciaient 
mentalement et physiquement des enfants 
plus jeunes et que leurs besoins en matie- 
re d’education etaient ćgalement diffć- 
rents, d’ou la nćcessitć d’une coupure. 
C’est la raison pour laquelle il y aura des 
colleges d’enseignement gćnćral, d’une 
durće de trois ans, obligatoires pour tous 
les jeunes de quatorze a seize ans. Ces 
colleges feront partie du cycle primaire de 
1’enseignement. C’est a la fin du college 
que se fera 1’orientation de l’ćleve. Dans 
le secondaire, en effet, il y aura des lycćes 
qui dureront trois ans ou des ćcoles pro- 
fessionnelles de deux ans. Les lycćes se- 
ront diffćrencićs selon des profils littćrai- 
res, scientifiques, ćconomiques ou tech- 
niques. Cela signifie qu’il y aura des ly
cćes orientćs vers l’enseignement gćnćral 
et des lycćes orientćs vers 1’enseignement 
professionnel. La fin du secondaire sera 
sanctionnće par un baccałaurćat qui per- 
mettra d’entrer directement dans 1’ensei
gnement supćrieur sans avoir besoin de 
passer des examens d’entrće. Les ćcoles 
professionnelles vont prćparer leurs ćle- 
ves a la vie professionnelle, mais sans les 
enfermer dans une spćcialisation trop 
ćtroite pour leur permettre d’avoir plus de 
choix sur le marchć du travail. Avec cette 
structure, le systeme scolaire rćpond a 
l’exigence de 1’ćcole obligatoire jusqu’a 
dix-huit ans, inscrite dans la constitution. 
Les ćtudes supćrieures comprendront des 
universitćs et des ćcoles professionnelles 
supćrieures et seront couronnćes, au bout 
de cinq ans, par une mattrise. Le premier 
cycle, apres trois ans, sera sanctionnć par 
une licence. Au-dela de la mattrise, il y 
aura la possibilitć de poursuivre des ćtu
des de doctorat. Le systeme de gestion de 
1’enseignement va ćgalement changer. Le 
contróle pćdagogique et juridique releve- 
ra toujours de 1’Etat, tandis que la direc- 
tion des ćcoles relevera des collectivitćs 
territoriales. Ainsi, la gestion des ćtablis- 
sements scolaires du second degrć se trou- 
ve d’ores et dćja dans le domaine de com-

pćtence des districts. Les programmes 
aussi vont etre rćformćs. Ils vont plus se 
concentrer sur les mćthodes et 1’appren- 
tissage a trouver des solutions d’une ma- 
niere autonome que sur l’acquisition d’un 
savoir encyclopćdique. C’est la tout le 
cour de cette rćforme de 1’enseignement. 
A cet effet, les ćtablissements pourront 
choisir dans un catalogue de programmes 
ćtablis par le ministere de l’Education na- 
tionale, celui qui correspond le mieux a 
leur profil. Les enseignants auront ćgale
ment la possibilitć de mettre au point leurs 
propres programmes a usage inteme. Der- 
nier volet de la rćforme, la modification 
du systeme d’apprćciation et d’examen qui 
devra permettre de mieux mettre en ćvi- 
dence les progres et les prćdispositions des 
ćleves et qui devra en meme temps per
mettre d’apprćcier le niveau des ćtablis
sements scolaires eux-memes. U vay avoir 
deux types de notation: un systeme inter- 
ne a chaque ćcole ainsi qu’un systeme 
exteme sous la direction de commissions 
d’examen. Entrent dans le champ de ce 
systeme exteme le contróle a la fin de 
1’ćcole primaire qui sera le reflet du ni- 
veau atteint par l’ćleve, le contróle d’orien- 
tation a la fm du college qui devra guider 
dans le choix d’un ćtablissement dans le 
secondaire, ainsi que le nouveau bacca
łaurćat. Dans ce nouveau dispositif, les six 
cents mille enseignants que compte l’Edu- 
cation nationale polonaise ne sont pas 
oublićs: leur travail doit etre revalorisć et 
rćmunćrć en fonction des qualifications et 
de 1’anciennetć. Ils n’ont d’ailleurs pas 
oublić de se rappeler aux bons souvenirs 
de leur tutelle en obtenant des augmenta- 
tions nćgocićes il y a quelques semaines. 
La nćcessitć de rćformer l’ćducation est 
partie du constat que le systeme actuel 
fonctionnait m ai: le niveau de formation, 
mesurć par le pourcentage de diplómćs de 
1’enseignement supćrieur (7%), place la 
Pologne loin derriere les pays europćens; 
le systeme scolaire ne donnę pas 1’ćgalitć 
des chances a tous (en milieu rural, il n’y 
a que 1,5% de diplómćs de 1’enseignement 
supćrieur) ; plus de la moitić des adultes 
souffrent d’analphabćtisme fonctionnel 
(incomprćhension a la lecture d’un texte) 
et plus de la moitić, qui se recoupe large- 
ment avec la prćcćdente, ne lit pas de li- 
vres ; la formation professionnelle n’est 
plus adaptće au marchć du travail. La rć
forme de 1’enseignement doit donc modi- 
fier ces aspects des choses et prćparer les 
fiitures gćnćrations d’adultes aux nouvel- 
les perspectives offertes par l’intćgration 
europćenne et a la concurrence accrue qui 
va en rćsulter. L’ćducation doit etre une 
des clćs du succes et de la rćussite.
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t  ̂ ^ - le c ie  Polski wolnej i niepodległej 
|  stwarza okazję do przeprowadze
nia bilansu strat i osiągnięć. Polska i Po
lacy w tym dziesięcioleciu zmienili się 
pod wieloma względami, zmiany w stylu 
życia są iście rewolucyjne. Na ten temat 
interesującą publikację znajdujemy w 
dodatku do „Rzeczpospolitej” - „Plus - 
Minus” - (15/16 maja), w której min. czy
tamy: Stosunkowo nieznacznie zmieniła 
się liczba ludności. Jeszcze w ciągu de
kady lat 80 zwiększyła się ona o 2,5 min 
osób - jednak od roku 1989 przybyło je 
dynie kilkaset tysięcy Polaków, których 
pod koniec tego okresu było 38,7 min. 
Ustała niemal emigracja zarobkowa i po
lityczna, która w ostatniej dekadzie PRL 
objęła ok. 300 tys. osób, lecz stale zmniej
szał się przyrost naturalny, pod koniec 
lat 90 spadając niemal do zera. Społe
czeństwo polskie jest jednak nadal mło
de, średnia wieku kobiet wynosi 36 lat, a 
mężczyzn 33, dzieci i młodzież stanowią 
1/4 wszystkich Polaków. Dzięki zmianom 
stylu życia i nawykom żywieniowym (w 
tym ograniczeniu spożycia tytoniu i moc
nych alkoholi) stan zdrowia poprawił się, 
co odzwierciedla wzrost przeciętnej dłu
gości życia, dla mężczyzn wynoszący już 
o ponad 2 lata, a dla kobiet o półtora 
roku, w porównaniu z początkiem deka
dy. Wprawdzie Polacy żyją nadal (kobie
ty 77 lat, mężczyźni 68,5) o kilka lat kró
cej niż obywatele Unii Europejskiej, ale 
jeszcze pod koniec PRL-u szansa 15-let- 
niego Polaka na dożycie 60 lat była 
mniejsza niż jego rówieśnika w Ameryce 
Łacińskiej, Chinach, a nawet w Indiach. 
Struktura socjalna odziedziczona po 
PRL-u była bardzo zacofana i zdeformo
wana czynnikami uwarunkowanymi ide
ologicznie. Oficjalnie było to państwo ro
botniczo-chłopskie, z ewentualnym doda
niem inteligencji pracującej. Uprzywile
jowaną, dominującą klasę stanowili w 
rzeczywistości członkowie nomenklatury. 
Degradacja socjalna i materialna lud
ności chłopskiej w III RP wynika stąd, że 
nie dysponuje ona żadnymi zasobami 
przydatnymi w nowej rzeczywistości eko
nomicznej, czyli wykształceniem, kapita
łem lub motywacjami i innowacyjnymi 
wzorcami kulturowymi. Niemniej, trwa 
względnie szybki postęp w rozwoju infra
struktury wiejskiej, równoległy do ogól
nego wzrostu gospodarczego. Wyposaże
nie w podstawowe urządzenia zwiększy
ło się w ciągu dekady trzykrotnie. Uprzy
wilejowaną, formalnie lub choćby tylko 
propagandowo, pozycję, posiadaną w 
PRL-u, utracili także w III RP robotnicy. 
Przyczynił się do tego proces prywatyza
cji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, mo

dernizacji technologicznej. Nowe role 
inteligentów: w demokratycznym pań
stwie, pluralistycznym społeczeństwie i 
rynkowej gospodarce utraciła ona znacz
ną część tych pozycji. Jedna część inteli
gencji rozpoczęła samodzielną działal
ność gospodarczą, w rezultacie podejmu
jąc role pełnione tradycyjnie przez bur- 
żuazję. Druga część, korzystając ze swo
jego najcenniejszego kapitału: wysokich 
kompetencji i kwalifikacji, podjęła się 
świadczenia komercyjnych usług eksperc
kich i menażerskich. Trzecią część inteli
gencji stanowią ci, którzy pozostali na 
dotychczasowych stanowiskach i w peł
nionych wcześniej, tradycyjnych rolach... 
ich status oparty jestjeszcze w jakimś stop
niu na pełnieniu misji, a nie wypełnianiu 
kontraktu, co skazuje ich jednak na de
gradację materialną. Niezależnie od 
wszystkich ideologicznych zaklęć o dyk
taturze proletariatu, najbardziej uprzy
wilejowaną grupę w PRL-u stanowili 
członkowie nomenklatury, klasa „właści
cieli PRL", byli jej członkowie wkompo
nowali się, na ogół udanie, w struktury 
polityczne, społeczne i ekonomiczne III 
RP. Ok, 17% członków dawnej nomenkla
tury zachowało łub uzyskało stanowiska 
kierownicze w przedsiębiorstwach pań
stwowych, zatem łącznie ok. 40% wszyst
kich znalazło się na wysokich miejscach 
drabiny społecznej III RP.
Zacytowaliśmy obszerne fragmenty arty
kułu, gdyż oddaje on rzeczywistość spo
łeczną i skalę zmian, jak również ich kie
runek. Najbardziej bulwersuje wysoka 
pozycja dawnych aparatczyków partyj
nych, jak również agentów bezpieki. Tę 
właśnie kwestię podejmuje „Zycie” (15/ 
16 maja) dowodząc, że obecni szefowie 
mafii współpracowali w PRL z SB: 
„Oczko” jeden z najgroźniejszych pol
skich gangsterów był tajnym współpra
cownikiem Służby Bezpieczeństwa. Szcze
ciński bandyta nie jest jedynym, który 
dzięki protekcji i kontaktom z organami 
bezpieczeństwa urósł do rangi mafijne
go bossa. Wszyscy cinkciarze byli w 
mniejszym lub większym stopniu powią
zani z SB, co ułatwiało im uprawianie 
nielegalnego procederu. W Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych panował swoisty 
układ - wysocy funkcjonariusze resortu 
byli odpowiedzialni za współpracę z prze
stępcami, tych, którzy współpracowali z 
specsłużbami, a którzy dziś są na szczycie 
przestępczej hierarchii, jest wielu.

W  Warszawie odbyła się konferencja 
z udziałem wybitnych intelektuali
stów i polityków na temat transformacji 

ustrojowej w Chile, Hiszpanii i Polsce. 
Uczestnikami byli aktualni premierzy 
Polski, Hiszpanii i Chile. Szczególnie 
uhonorowany został prezydent Czech, 
Vaclav Havel. Zacytujmy wypowiedź pu
blicysty hiszpańskiego „El Bais”, dla 
„Gazety Wyborczej” (15/16 maja), który

na pytanie czy zgadza się opisem hisz
pańskiej drogi od dyktatuiy do demokra
cji (która w jakimś sensie łączy Hiszpa
nię z Polską) jako mariażu amnestii z 
amnezją, odpowiedział: Wynikało to z 
doświadczeń wojny domowej. Większość 
znalazła się w centrum. Lewica stała się 
umiarkowana, prawica - postępowa sama 
dążyła do reform, by uniknąć rewolucji. 
Dzięki temu katolicy mogli głosować na 
lewicę, a agnostycy na - prawicę.
„GW” nie dodaje, że w Polsce lewica nie 
jest umiarkowana, lecz agresywna i ko
munistyczna. Legitymizuje ją  zaś wspar
cie, jakie otrzymuje od lewicy, reprezen
towanej przez lobby Adama Michnika.

W e Lwowie, podczas pobytu tam Kwa
śniewskiego doszło do haniebnego 
czynu na cmentarzu Orląt Lwowskich. Co 

prawda obrażający uczucia Polaków na
pis na grobie polskich żołnierzy został 
usunięty, niemniej stosunki polsko-ukra- 
ińskie w związku z działalnością tamtej
szych nacjonalistów pozostawiają wiele 
do życzenia. Temat podejmuje w komen
tarzu „Nasz dziennik” (15/16 maja): 
Jakkolwiek potoczą się dalsze „losy” 
Cmentarza Orląt oraz „feralnej tablicy", 
smutno nastraja to, co się stało. Dziś, gdy 
sprawa jest tak świeża, niełatwo ocenić, 
w czyim była interesie, jakie „ukraińskie 
siły " były w nią zaangażowane i co chcia
ły osiągnąć. Wydaje się jednak, że je j za
istnienie rzuci niestety kolejny cień na 
wzajemne relacje polsko-ukraińskie. Ro
dzi się przy tym pytanie: na jakim funda
mencie należy budować „międzynarodo
wy dialog"? Brak prawdy w relacjach, 
brak chęci przezwyciężania uprzedzeń 
(biorąc pod uwagę to, co rzeczywiście łą
czy i dzieli, nie zaś w myśl „filozofii ży
czeń ” - a taką, jak się wydaje, prowadzili 
polscy politycy z Kwaśniewskim na cze
le) zawsze, prędzej czy później, doprowa
dza do animozji.
Dodajmy, że zachowanie Kwaśniewskie
go we Lwowie, który na zbrukanej tabli
cy, wspólnie z prezydentem Ukrainy zło
żył kwiaty zostało przez wielu polskich 
polityków, m.in. Wałęsę, ostro napiętno
wane.

Na koniec przenieśmy się na łamy pra
sy katolickiej, do „Niedzieli” (z 16 

maja), gdzie znajdujemy publikację po
święconą kapłanowi, od lat działającemu 
na rzecz ratowania polskich zbiorów. Ks. 
Roman Nir jest dyrektorem Centralnego 
Archiwum Polonii w Orchard Lake (USA) 
oraz dyrektorem Centrum Jana Pawła U. 
Opracowuje hasła i biogramy z zakresu 
historii Polonii. Dzięki jego staraniom - 
pisze „Niedziela” - przejęto wiele cennych 
starych druków, fotografii, poloników i 
dokumentów z całych Stanów Zjednoczo
nych. Trudno powstrzymać się od uwagi, 
czy nie warto uczynić podobnego wysił
ku na terenie Europy, a choćby tylko Fran
cji, która skupia tak liczną i tak różno
rodną historycznie Polonię.

P r a so z n a w c a
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EKUMENICZNA RADOŚĆ 
„La Vie” z 19 maja i „Familie Chrćtien- 
ne” z 13 maja. Podczas wizyty w Buka
reszcie (7-9  maja) Papież okazywał ge
sty serdeczności, tak wobec Kościoła pra
wosławnego, jak i katolickiego, czytamy 
w artykule Caroline Boiian, reporterki 
„Familie Chrćtienne”. Z drugiej strony, 
patriarcha Teoktyst oraz Święty Synod 
byli świadomi, iż przyjmując Papieża czy
nią śmiały krok wobec innych Kościo
łów ortodoksyjnych: w Moskwie, Ate
nach i Konstantynopolu. Ojciec Święty, 
przyjęty w Bukareszcie 7 maja przez pre
zydenta Republiki - Constantinescu, pa
triarchę Teoktysta oraz biskupów kato
lickich łacińskich i wschodnich, natych
miast podjął sprawę rekonstrukcji społe
czeństwa rumuńskiego po upadku komu
nizmu w grudniu 1989 r. Wyraził życze
nie, by Wspólnota Europejska mogła przy
nieść Rumunii poparcie polityczne i fi
nansowe. Do Rumunów zwrócił się w na
stępujących słowach: „40 lat komunizmu 
pozostawiły rany i blizny w ciele i pa
mięci narodu”. Wezwał ich, a zwłaszcza 
młodzież,' by nie tracili nadziei i odwagi 
wobec kryzysu ekonomicznego i wolno 
następujących zmian. Wezwał do dania 
świadectwa solidarności i odwagi oraz do 
wytrwałego i odważnego zaangażowania 
się w służbie społecznej. Zwracając się 
do Teoktysta Papież powiedział: „Obaj 
widzieliśmy łańcuchy i doświadczyliśmy 
opresji ideologicznej, jaka chciała wy
rwać z duszy naszych narodów wiarę w 
Chrystusa”. Następnie: „Ze wszystkich 
moich sił szukałem jedności i w dalszym 
ciągu, aż do końca, będę dawał z siebie 
wszystko, aby jedność była pierwszorzęd
nym celem Kościołów i tych, którzy nimi 
kierują w posłannictwie apostolskim.” 
Wśród burzy oklasków dodał: „Dziękuję 
ża to, że zechcieliście być pierwszym 
Kościołem prawosławnym, jaki zaprosił 
do swego kraju Papieża z Rzymu.
Jean Mercier w artykule zamieszczonym 
w „La Vie” dodaje: „Z punktu widzenia 
ekumenicznego podróż Papieża jest ol
brzymim sukcesem, gdyż oczekiwana 
była od czasu pierwszego spotkania w 
Rzymie, 10 lat temu, Papieża i patriarchy 
ortodoksyjnego Kościoła rumuńskiego. 
Jan Paweł II podkreślił „powołanie” Ru
munii - „mostu między kulturą słowiań-

Dokończenie ze str. 16-17 
W domu natomiast lubię majsterkować, 
zwłaszcza, że efekty tej działalności spra
wiają przyjemność mojej lepszej połowie. 
Poza tym, jest to wspaniałe wytchnienie 
po dniu pełnym telefonów, zebrań i kom
putera. W sportach jestem amatorem przy
gody i ruchu: konie, narty, żagle. To za
pewne niedościgły ideał: ruch i przygo
da dla ciała, pokój i harmonia dla ducha. 
Ale jak żyć bez ideałów?

J a c e k  M y c ie l s k i

ską i hellenistyczną, łacińską i ortodok
syjną.” Rzecznik prasowy Papieża, Joaqu- 
in Navarro-Vałls, określił wydarzenie jako 
„cudowne” i porównał je do upadku muru 
berlińskiego. Słowo „cud” pada również 
w przytoczonym niżej fragmencie prze
mówienia Ojca Świętego: „Drodzy Bra
cia w Biskupstwie, przywróćmy widocz
ną jedność Kościoła. W przeciwnym wy
padku Kościół pozbawiony będzie świa
dectwa, jakie jedynie uczniowie Syna 
Bożego mogą mu ofiarować, by spowo
dować otwarcie się na wiarę. Co może 
otworzyć ludzi współczesnych na Boga, 
jeśli nie uzyskamy od Niego cudu jedno
ści, pracując dla obalenia przeszkód za
gradzających drogę do pełnej manifesta
cji jedności.” Po raz trzeci o „cudzie” sły
szymy z wypowiedzi księdza rumuńskie
go: „Wiedzieliśmy, że Papież pragnie do 
nas przybyć. Jednak nie wyobrażaliśmy 
sobie tego nawet w najśmielszych marze
niach. Takie uznanie katolicyzmu w spo
łeczeństwie, w jakim być Rumunem ozna
cza wyznawanie wiary ortodoksyjnej, jest 
prawdziwym cudem.”

0  AUTORYTECIE RODZICIELSKIM. 
„La Vie” z 6 maja. W czasie, w którym 
obchodzimy Dzień Matki oraz Dzień 
Dziecka Dominique Foubyst w artykule 
pt.: „Być rodzicem oznacza nieustanne 
kształcenie się” pisze o zmianach zaist
niałych w procesie wychowania dzieci w 
porównaniu do metod stosowanych w 
poprzednim pokoleniu. Współcześnie 
wychowanie dziecka opiera się na towa
rzyszeniu mu, rozumieniu oraz prowadze
niu dialogu. Uczymy się tego codzien
nie, co jest pasjonujące, lecz i wyczerpu
jące. Autorytet rodziców wyraża się dzi
siaj w inny sposób, niż w pokoleniu po
przednim, mówi F. de Silugby, socjolog 
rodziny. „Przekazanie wiedzy o granicach, 
jakich dziecko nie może przekroczyć, 
odbywa się drogą negocjacji. Kiedyś 
wystarczyło wyrecytować regułkę znaną 
od pokoleń. Dzisiaj jest to niemożliwe. 
Dzieci zanurzone są w społeczeństwie, 
które przywiązuje wagę do rozmowy, au
tentyczności kontaktów i do okazywane
go sobie szacunku. W tym kontekście po
wiedzenie dziecku „nie”, bez poparcia od
powiednimi argumentami, nie będzie 
miało żadnej wagi. Ponadto podawanie 
wskazówek moralnych, przy nie prze
strzeganiu ich samemu, może wywołać 
zgubne skutki. Dzieje się tak zresztą za
równo w rodzinie, jak i w życiu publicz
nym. „Dobrze rozumiany autorytet rodzi
cielski bierze pod uwagę większą obec
ność rodziców w życiu dzieci, podkreśla 
Jacąues Aróne, psychoanalityk, dyrektor 
serii wydawniczej „Zawód rodziców.” 
Kiedyś, nawet w wypadku niedobrego 
ojca, autorytet wynikał sam z siebie. Dzi
siaj trzeba zasłużyć sobie na jego posia
danie i codziennie starać się go podtrzy
mywać. Słowo ojca, który nie podejmuje 
wysiłku głębokiego poznania swych dzie
ci, nie pełni zamierzonej roli.”

O pr . A n n a  W ł a d y k a

„Bóg w moim życiu”

LIST O MOJEJ MATCE
Wykształcony ojciec, na stanowisku, oto
czony ludźmi, oddający swoją wiedzę dla 
dobra dzieci i Ojczyzny, zawsze w ruchu, 
ale nigdy nie zapominający obowiązków 
katolika - pomimo zakazów ze strony 
władz nadrzędnych byłego systemu. 
M atka - sześcioro dzieci urodzonych w 
domu, praca w polu, na budowie, w kuch
ni, przy gościach (nawet osobistościach). 
Zawsze myśląca najpierw o dzieciach i 
mężu, o swoich rodzicach, których przy
garnęła na starość.
Daleko potem Ona - nigdy wakacji, pięk
nych kreacji, bez pomocy domowej - ale 
zawsze razem z nami w modlitwie poran
nej i wieczornej na kolanach przed obra
zem Matki Boskiej Częstochowskiej od
krytej za piecem u niemieckiego gospo
darza, u którego była na przymusowych 
pracach w czasie wojny, mając czterna
ście lat.
Do dziś obraz ten (którego rama wcze
śniej mieściła portret Hitlera) jest przy
stanią i towarzyszy Matce w codziennym 
cierpieniu i samotności.
Całe jej życie było przykładem dobra i 
chrześcijańskiej miłości.
Kochamy Ją za to i pokładamy nadzieję, 
że dostąpi kiedyś nagrody od Boga Ojca. 
________________________  (G.K.)

Przypominamy, że trwa jeszcze, ogłoszo
ny przez Redakcję, Konkurs - Bóg w ży
ciu ludzi, Bóg w moim życiu”. Zaprasza
my zatem Państwa do udziału w tej ini
cjatywie i podzielenia się z Czytelnikami 
„GK” własnym świadectwem o roli, jaką  
Bóg odegrał czy odgrywa w Waszym ży
ciu. Wasze wypowiedzi wydrukujemy, a 
najciekawsze nagrodzimy. Listy prosimy 
kierować na adres Redakcji z  dopiskiem: 
„Konkurs.

Dokończenie ze str. 9

O BUTELCE NA MARZENIA
Wszystkie miały przedziwne kształty i 
kolory, i wszystkie zamykane były wy
myślnymi korkami. Rzeczywiście niezwy
kłe. Tak na pierwszy rzut oka, nieprzy
datne do niczego rozsądnego. 
Przebierała, wybierała, dotykała każdej, 
ale nie mogła znaleźć tego, czego szuka
ła.
- Te korki są nieszczelne - poskarżyła się
- żaden nie jest dopasowany jak trzeba.
- Oczywiście, że nie są szczelne, ale 
wszystkie są takie jak trzeba!
-Nie rozumiem...
- Powiedziałem ci, panienko, że to są bu
telki na marzenia. Gdybyśmy zamykali 
nasze marzenia w czymś, z czego nie 
mogłyby się kiedyś uwolnić, jakże unio
słyby się ku niebu, aby tam pozwolono 
im się spełnić?

A n n a  M a l in o w s k a
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LIST OTWARTY DO PSL W KRA/U

Cieszymy się, że nareszcie państwa za
chodnie przekreśliły Jałtę i że Polska 

jako wolne i niepodległe państwo przy
stąpiła do struktur obronnych NATO. Jest 
to pewne zadośćuczynienie moralne dla 
narodu polskiego, po tylu ofiarach i pięć
dziesięcioletniej niewoli komunistycz
nej. Obecnie po wejściu do NATO czeka 
Polskę wielki wysiłek przy modernizacji 
armii i przystosowaniu jej do struktur za
chodnich.
Cóż za pech, po parunastu dniach przy
stąpienia Polski, NATO w stanie wyższej 
konieczności zmuszone było złamać pra
wo międzynarodowe w obronie praw czło
wieka. Atak sił powietrznych NATO na 
Serbię w obronie Kosowa wywołał wiel
ki protest Moskwy, która potępiła bom
bardowania NATO, a nie komunistyczną 
dyktaturę Serbskich ludobójców. Jak w 
każdej wojnie ofiarami są niewinni lu
dzie, wiekowa dwustronna nienawiść i 
zaślepienie doprowadzają do tragedii 
ludzkiej i zniszczenia kraju. Dobrze że 
demokratyczne państwa zareagowały, by 
nie dopuścić do tak potwornego ludobój
stwa, jakie miało miejsce w czasie II woj
ny światowej - o tym nie wolno zapomi
nać.

Śledząc wydarzenia w kraju, gratulujemy 
przede wszystkim udanej i spokojnej mani
festacji chłopskiej 21.03 w Warszawie, w któ
rej to chłopi i ludowcy wykazali swą solidar
ność i to, że nie dadzą się zepchnąć na oby
wateli drugiej kategorii.
W czasie blokowania dróg, nie mając innego 
wyboru, zmuszeni byliście złamać prawo w 
walce o wasze prawa i godne warunki życia, 
o polskie rolnictwo i o byt narodu polskiego. 
Dosłownie tak samo jak wy, uczyniło NATO 
w obronie praw człowieka. Tego nie rozumie- 
ją  dzisiejsi bezduszni liberałowie z UW z L. 
Balcerowiczem na czele, który zamiast bro
nić i zwiększać budżet na rolnictwo, tak jak 
to robią rządy w krajach UE, a zwłaszcza Fran
cja, to ten budżet zmniejsza, dążąc do likwi
dacji rolnictwa. Tak też dzieje się z polskim 
przemysłem, którego kapitał przechodzi w 
obce ręce. Jeśli tak dalej pójdzie, to Polska 
wejdzie do UE na kolanach.
Z okazji Święta Ludowego zasyłamy wszyst
kim rolnikom i ludowcom w kraju najserdecz
niejsze życzenia, aby Bóg dał wam siły i wy
trwałość w waszej walce o byt, zachowanie 
wiary Ojców i idei naszych przywódców: W. 
Witosa i St. Mikołajczyka.

3 MAM  
I „DOM P O L O N IJ N Y "
J - M a ja  tego roku, obchody Święta 
'^Narodowego Rzeczypospolitej w 
północnej Francji zorganizowane 
były, jak zazwyczaj, przez „Kongres 
Polonii Francuskiej” i Konsulat Ge
neralny RP w Lille. „Dom Polonijny”, 
jak wiele innych stowarzyszeń firan- 
cusko-polskich, był na nich reprezen
towany przez prezesa i jego żonę, a 
także przez wielu swoich członków. 
W imieniu „Domu Polonijnego” zło
żone zostały kwiaty przed Pomnikiem 
na Placu Rhiour. Przedstawiciele 
„Domu Polonijnego” wzięli udział w 
przemarszu z Konsulatu do kościoła 
St. Etienne i obecni byli oczywiście 
na Mszy św. Uczestniczyli także we 
wzruszającej ceremonii w Konsulacie 
Generalnym RP, jaka się w nim odby
ła, coroczny spektakl w Teatrze „Se- 
bastopol” nie mógł się bowiem od
być z powodu trudności w uzyskaniu 
sali.
Aby przypomnieć także charakter bar
dziej radosny Święta Narodowego, 
„Dom Polonijny” zaplanował już od 
dawna wielki koncert szeregu pol
skich orkiestr działających w północ
nej Francji. Impreza rozpoczęła się 
wczesnym popołudniem w parku 
Ohlain. Wśród publiczności, w prze
ważającej większości ewidentnie od
miennej od tej, którą widuje się w Lil
le, rozdany został specjalny numer 
biuletynu Stowarzyszenia, „Echo Po
lonii”, w którym przypomniano naro
dową doniosłość daty 3 Maja, będą
cej także Świętem Maryi Królowej 
Polski. Pan Konsul Generalny napi
sał dla tego numeru obszerny tekst 
okolicznościowy.
Bardzo liczne stowarzyszenia polo
nijne zaszczyciły nas w czasie tego 
koncertu swoją obecnością. PZKi jego 
nowo wybrany prezes z małżonką, 
Mężowie Katoliccy, organizacje ko
biet polskich, „Tradycja i Przyszłość”, 
Chór „Kościuszko”, itd... z całego re
gionu. Przed zakończeniem spotkania 
przybył także Konsul Generalny RP. 
Witając pana Konsula, prezes „Domu 
Polonijnego zaproponował, aby w 
dniu 3 Maja roku 2000 zorganizować 
u boku Kongresu Polonia i z Konsu
latem Generalnym RP w Lille, wielki 
pochód okolicznościowy z udziałem 
wszystkich stowarzyszeń polonijnych 
regionu. Będzie to data dostatecznie 
sym boliczna, aby nasza Polonia 
wspólnie uczciła ostatni 3 Maja dru
giego tysiąclecia. 3 Maja, tak bogate
go w historię, którego wszyscy na rów
ni jesteśmy dziedzicami.

„Dom Polonijny" 
Ldlle-Dourges

L u d o m ir  D a k o w s k i  -  p r e z e s  PSL w e  F r a n c j i

UROCZYSTOŚCI 3-MAIOWE W CHICAGO
Uroczystość Królowej Polski oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja - przebie

gła w Chicago niezwykle uroczyście. Związek Narodowy Polski uczcił 208. rocznicę 
Konstytucji 3-Maja specjalnymi uroczystościami 2 i 3 maja. Złożono wieniec pod pomni
kiem Tadeusza Kościuszki. W śródmieściu odbyła się tradycyjna parada, w której uczest
niczyło ponad 250 tys. osób. W kościele Świętej Trójcy została odprawiona uroczysta 
Msza św. Głównym celebransem był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, który przyje
chał na zaproszenie prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amery
kańskiej, Edwarda J. Moskala. Przybyły wszystkie organizacje polonijne, poczty sztan
darowe, weterani i młodzież. Rodacy oddali hołd Matce Bożej Królowej Polski i dzięko
wali Bogu za Konstytucję 3-Majową, a także prosili Maryję o łaski potrzebne Polsce i 
Polonii. Po Mszy św. dzieci i młodzież z polskiej szkoły sobotniej przy kościele Świętej 
Trójcy przedstawiły program artystyczny z okazji Konstytucji 3 Maja. 
___________________________________________________________________________________________________________________________J a n  J a w o r s k i  ( k a i )  -  C h ic a g o

KOMUNIKAT ZWIĄZKU POLSKICH 
GRENADIERÓW WE FRANCJI

Zarząd Związku Polskich Grenadierów we Francji (186, Grand Rue w Roubaix) w skła
dzie: prezes - Aleksander Koperski, skarbnik - Jan Krawczyk, sekretarz - Karol Gelles 
zawiadamia, że dnia 13 czerwca o godz. 10“  w Polskim kościele w Lens (Pas de Calais) 
odprawiona zostanie Msza św. w intencji poległych i zmarłych polskich kombatantów. 
Przypominamy, że w Polskim kościele w Lens znajduje się „Urna” z prochami polskich 
kombatantów poległych na polach walk w Lotaryngii. Większość polskich kombatantów 
poległych we Francji w roku 1940 za „Wolność Naszą i Waszą” spoczywa na cmentarzu w 
Dióze (Moselle), gdzie corocznie odbywają się uroczystości w rocznicę walk. Cmentarz w 
Diśze, początkowo skromny, z biegiem lat, dzięki ogromnej bezinteresownej i ciężkiej 
pracy tych, dla których sprawa cmentarza była bliska sercu, rósł i stał się pięknie utrzyma
nym miejscem pielgrzymek Polaków i Francuzów w okresach uroczystości rocznicowych 
walk I Dywizji Grenadierów. Obecnie nasz Związek byłych Grenadierów Uczy tylko kilku 
członków (jest nas coraz mniej) i dlatego prosimy naszych przyjaciół, znąjomych i 
sympatyków polskich kombatantów o liczne przybycie na tę uroczystość w polskim 
kościele w Lens.

K a r o l  G e l l e s
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NOWE WŁADZE SPK-FRANCJA

8 maja symbolicznie, bo w dniu zwycięstwa, odbył się w Pary
żu Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kom
batantów i Ich Rodzin we Francji. Na Zjazd przybyli delegaci 

m.in. z najliczniejszego koła w Paryżu, a także z kół w Marsylii, 
Tulonie, Vaucluse, Lille. Jedną z najbardziej oczekiwanych de
cyzji była sprawa upadającego Domu Kombatanta im. Gen. Wła
dysława Andersa w Paryżu, co do którego zapadła już wcześniej 
praktyczna decyzja sprzedaży. Dom od lat 80-tych, kiedy to za
mknięto restaurację, miał coraz większe problemy z bieżącymi 
remontami i utrzymaniem poziomu wynajmu sal. Coraz bardziej 
pusta kasa kombatancka mogła jedynie zapewnić bieżącą obsłu
gę i opłaty. Nie najlepsza polityka kilku ostatnich Zarządów spo
wodowała, że do zabytkowej kamienicy w XVII dzielnicy Pary
ża, która była materialną pamiątką powojennej emigracji, zaczę
ło zaglądać widmo sprzedaży. Od 1998 roku podjęto, za pośred
nictwem władz Światowej Federacji w Londynie, rozmowy na 
temat możliwości przekazania Domu w dzierżawę Polskiej Misji 
Katolickiej. Dwie polskie parafie w Paryżu są przeładowane, a 
kierujący pracą Misji, ks. prał. Stanisław Jeż podjął nawet rozmo
wy w celu uzyskania możliwości korzystania przez Polaków 
mieszkających we francuskiej stolicy z kościoła znajdującego 
się nieopodal Domu SPK. Projekt dzierżawy przewidywał utrzy
manie kombatancko-patriotycznego charakteru placówki, prze
prowadzenie niezbędnych remontów i coroczną wypłatę 100 tys. 
franków na potrzeby Zarządu Krajowego SPK. Propozycja wy
dzierżawienia Domu Misji Katolickiej nie przypadła jednak 
wszystkim do gustu. Rozmowy były przeciągane a szukanie al
ternatywnych rozwiązań okazywało się na ogół żałosne w skut
kach i stan budynku jedynie pogarszało. Dodatkowym proble
mem był fakt, że prawnym właścicielem Domu była instytucja 
powiernicza, działająca jako osobne stowarzyszenie i powiązana 
jedynie unią personalną z SPK i Federacją Światową w Londy
nie. Nawet nie wszyscy członkowie owych powierników byli 
członkami SPK. Zmiana w ostatniej chwili warunków dzierżawy 
ze strony tejże organizacji i jej prawników sprawiła, że reprezen
tujące Misję stow. „Concorde” wycofało się z praktycznie już sfi
nalizowanej umowy. Na przełomie kwietnia i maja „Powiernicy” 
podjęli decyzję o sprzedaży budynku. Odbiło się to dużym echem 
w środowisku polonijnym Paryża, a osoby nie zgadzające się z tą 
decyzją utworzyły nawet Komitet Obrony Domu i rozpoczęły ak
cję zbierania podpisów pod petycją do Stow. Powierników.
W takiej gorącej atmosferze doszło do zwołania Walnego Zjaz
du. Jego koncyliarny ostatecznie charakter należy zawdzięczać 
sprawnemu przewodnictwu sprawowanemu przez londyńskiego 
gościa z Federacji Światowej Cz. Zychowicza. Delegaci przegło
sowali kilka bardzo ważnych uchwał - w tym postulat zwrotu 
tytułu własności majątkowej „powierników” na rzecz SPK (utrzy
mywanie Powierników miało m.in. zabezpieczyć dom przed prze
jęciem go, np. przez podstawione przez komunistów osoby, co 
obecnie straciło już swój sens), zobowiązało nowowybrany Za
rząd do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zachowa
nia tej żołnierskiej pamiątki w rękach SPK i zaapelowało o sfina
lizowanie umowy dzierżawnej z Polską Misją Katolicką we Fran
cji. Warto tu dodać, że Misja od lat współpracowała z organizacją 
kombatancką, a jej przełożony ks. prał. St. Jeż piastuje w ostat
niej kadencji funkcję prezesa Koła Paryż. Czarne chmury nad 
budynkiem pamiętającym m.in. pobyt w nim Evity Peron w cza
sach, kiedy był on placówką dyplomatyczną Argentyny (kupio
ny przez Polaków w 1947 r.) jak na razie odeszły na bok. Do 
obydwu stron negocjacji zaapelowano o maksimum dobrej woli 
w ocaleniu kombatanckiej spuścizny. Wybrano też nowy zarząd 
krajowy. Na jego czele stanął zasłużony kapelan środowisk kom
batanckich, znany od lat z patriotycznej postawy i niezłomności 
więzień niemieckich obozów koncentracyjnych ks. prał. Witold 
Kiedrowski. Ks. prał. Kiedrowski (rocznik 1912) był uczestni
kiem kampanii wrześniowej i uczestnikiem konspiracji od 1940 
r. W 1942 r. aresztowany przez Gestapo zostaje skazany na karę 
śmierci. Dzięki wstawiennictwu przyjaciół kara ta zostaje zamie
niona na pobyt w obozie koncentracyjnym. Ks. Prałat był więź

niem m.in. Majdanka, Brzezinki i Buchenwaldu, gdzie zasta
ło go wyzwolenie przez Amerykanów. Do Francji przyjechał z 
Niemiec w 1947 r. Organizował m.in. polskie małe semina
rium duchowne w Paryżu, którego był dyrektorem i profeso
rem. W latach 1960-1995 prowadził audycje religijne w sekcji 
polskiej RFI, jest autorem wielu artykułów w pismach polo
nijnych i konferencji prowadzonych dla Francuzów na temat 
sytuacji w naszym kraju. Jest kapelanem polskich Kawalerów 
Maltańskich w Paryżu i środowisk kombatanckich. Posiada 
też liczne odznaczenia, m.in. Order Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK, odznaczenia wojenne. 
Przez wiele lat był członkiem emigracyjnych organizacji nie
podległościowych i animatorem pomocy humanitarnej dla 
Polski. Nowemu prezesowi - szczęść Boże!

B ogdan Usow icz

OBCHODY 3 MAM W LYONIE

/eśli zastanowimy się głębiej nad sensem naszego święta 
narodowego - tym, które wyraża się tryumfem niezależnej 

myśli politycznej nad klasowym partykularyzmem, to spotka
nie z dobrą polską książką uświetnia tę okazję w sposób wy
jątkowo trafny. W tych szczególnych dla polskiej pamięci na
rodowej dniach Polonia Liońska miała możliwość uczestni
czenia w trzydniowym Kiermaszu Książki Polskiej, zorgani
zowanym po raz kolejny przez tutejszy Konsulat. W bogatej i 
różnorodnej ofercie książkowej każdy mógł chyba znaleźć 
coś dla siebie - począwszy od literatury pięknej i wydawnictw 
językowych, poprzez publikacje historyczne, populamo-na- 
ukowe aż po najróżniejsze poradniki i pewną ilość pozycji 
specjalistycznych. Uroczyste zakończenie Kiermaszu było jed
nocześnie zaproszeniem do dalszych obchodów naszego świę
ta, tym razem przy pięknie przygotowanym bufecie w ogród
ku Konsulatu, przekształconym tego dnia w wyjątkowo sym
patyczne forum spotkania wszystkich pokoleń Liońskiej Po
lonii.

Jacek Tołdowski 
Rzecznik prasowy polskiej parafii w Lyonie

ZIAZP ZWIĄZKU BRACTW 
ROZANCOWYCH WE FRANCJI

Zarząd Związku Bractw Różańcowych we Francji i ks. dy
rektor, A. Ptaszkowski serdecznie proszą Czcigodnych Księ
ży, Szanownych Gości i Prezesów poszczególnych Związ
ków, wszystkie Bractwa należące do Związku o wysłanie 
delegacji na Roczny Związkowy Zjazd, który odbędzie się 
we wtorek 1 czerwca br. w Lens. Msza św. o godz. 1000 w 
kościele Millennium, potem dalszy ciąg w sali parafialnej 
obok kościoła.

Zarząd Związku: ks. dyr. A. Ptaszkowski i Sekretarka 
Związku - Wanda Konieczna

S t o w a r z y s z e n ie  Ś w ię t e g o  W in c e n t e g o  A P a u l o  
serdecznie zaprasza na Wyprzedaż - „Yentę” , 

która odbędzie się 29-30 m aja w godz. 11" - 18** 
przy parafii św. Genowefy (18, rue Claude Lorrain w Paryżu - m* 
Exelmans). Dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

PRZYJACIELE GŁOSU KATOLICKIEGO
Adam Górecki 500 FF
Tadeusz Grzesiak 400 FF
Tadeusz Hajduk 500 FF
Mme et Mr Kapralski 400 FF
Ewa Kuc 400 FF
Jerzy Lipowicz 400 FF

Wszystkim naszym wiernym Dobroczyńcom, którzy wspisrają pnnumt- 
rttą przyjaciół „Głos Katolicki” składamy ssrdscznt podziękowania.
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u w a C |a !  pRO M O CyjN E CENy: 7 9 0  F r s
( w  o b iE  STRONy!)

< >

Z PARYŻA - SENS-TROYES-NANCY-

L FRANCE

METZ - LILLE
DO 44 MIAST W POLSCE

BIAŁYSTOK JAROSŁAW LEGNICA PRZEMYŚL
BYDGOSZCZ JĘDRZEJÓW ŁÓDŹ RADOM
CZĘSTOCHOWA KALISZ LUBLIN RZESZÓW
GDAŃSK KATOWICE MIELEC SANDOMIERZ
GLIWICE KIELCE OPATÓW STALOWA WOLA
GNIEZNO KOLBUSZOWA OLSZTYN TARNOBRZEG
GORZÓW KRAKÓW OPOLE WARSZAWA
GRUDZIĄDZ ŁAŃCUT POZNAŃ WROCŁAW...

ZIELONA GÓRA..
WSZELKIE INFORMACJE:

INTERCARSINTERNATIONAL 
139-bis, RUE DE VAUGIRARD, 75015 PARIS,

M‘ FALGUIERE - L12
Tel: 0142 19 99 35 lu b  014219 99 36

licencja polsko-francuska n° 133 156 SE STW 94

Eta PKS & Stalow a Wola 
Połogms

l y a o c a  BMUATDBR 
r e u m (4 2 )

Częstochowa Kielce Lublin
Dijon

Lyon 
St EiTenne 
LYON 
St. Etienne 
Avignon 
Roanne

Wrocław 

Metz Opole
Katowice Kraków

Stalowa Wola
AGENCJE:

tel. 04 72 60 97 68 (lS00̂ ! 00); tel. 06 61 87 29 80 
tel. 04 77 93 10 07 Dijon tel. 03 80 47 00 95
tel. 04 90 62 57 17 Nancy tel. 03 83 49 09 22
tel. 04 77 71 44 90 Metz tel. 03 87 66 84 80

J c o m f i o r i i
U S Ł U G I STOMATOLOGICZNE

p rzez  d en tystkę  m ów iącą po  polsku 
GABINET W CENTRUM PARYŻA 
TEL. 01 42 33 30 58: 06 07 95 51 83.

REGULARNE L IN IE  AUTO KAROW E

m m

FRANCJA ©  POLSKA
Z PARYŻA ■ LENS (BILLY) - LILLE 

do
BIAŁYSTOK* ŁÓDŹ° SŁUPSK
ELBLĄG* LUBLIN SZCZECIN
GDAŃSK MALBORK* TARNÓW0
GDYNIA OPOLE0 TCZEW*
GLIWICE0 PIOTRKÓW TRYB. WARSZAWA0
JAROSŁAW* POZNAŃ0 WROCŁAW0
KALISZ PRZEMYŚL* ZAMBRÓW*
KATOWICE0 PRZEWORSK* ZAMOŚĆ
KONIN ° PUŁAWY ZIELONA GÓRA °
KOSZALIN RADOM * Połączenia z Warszawy,
KRAKÓW0 RZESZÓW0 Krakowa i Gdańska

O -WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA ©  UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE 

do
L'VIV- RIYNE - GYTOMYR - KYIY

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)
PARIS 75010 LILLE 59000 BILLY-MONTIGNY 62420 

Tśl. 032092 0505 
107, rue d'lsly 
Fax: 03 20 22 81 77

Tśl. 0142 80 95 60 
93, rue de Maubeuge 
(Mśtro Gare du Nord) 
Fax: 0142 80 95 59

Tśl. 03 2120 22 75 
147, Av. de la Rśpublique 
Far. 03 2149 68 40

Site internet: www.voyages-baudart.fr

G a b in e t  D e n t y s t y c z n y
chirurg dentysta (mówiący po polsku) - tel. 01 46 47 47 00 (Paris XVI)

PO PR O IE  PO  POŁSKIi
* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z 
FRANCJI, BELGII, LUKSEMBURGA DO POLSKI CENTRALNEJ 
I POŁUDNIOWEJ - TEL. 06 8018 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO 
POLSKI POŁUDNIOWEJ. T. 0141 7112 79; 0611 86 0176.
* MONA-TRAVEL - PRZEJAZDY AUTOKARAMI.
TRASA 1: Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Warszawa; 
TRASA 2: Wrocław, Opole, Katowice, Kraków.
INFORMACJE I REZERWACJA - TEL. 01 6011 87 24.

GAttAŻt
* NAPRAWY mechaniki i blacharki, lakiernictwo. Współpracu
ję ze wszystkimi UBEZPIECZENIAMI. SPRZEDAŻ części i sa
mochodów - możliwość zwrotu podatku (detax export). TEL. 
01.48.33.25.69; 01.48.33.80.15.96, rue Ecoles, AUBERVILLIERS.

RÓŻNE:
* Offre de logement contrę du travail (avec les chevaux)

- dćpartement „91”. T. 01 64 91 06 65.

LOKALE:
* F3 - 64 m2 (m- Marie d'Ivry) - odnowione, V piętro, winda, 

spokojne. Cena: 580 000 F (do dyskusji) T. 01 46 71 70 61 (21“  - 
22°°),ew. 01 55 35 32 31.

TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr Prawa Międzynarodowego, Ekspert 

Sądowy- Tłumacz Przysięgły - 105-bis, bd de Grenelle, 75015 
PARIS, tel/fax 0143 06 00 70 lub komórkowy 06 07 75 88 38.

USŁUGI FRYZJERSKIE!
* strzyżenie, farbowanie, trwała, modelowanie.

TEL. 0143 49 74 27 - Agnieszka.

ŁEKC1E
* INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEXION”, KURSY 
J. FRANCUSKIEGO - TEL. 01 44 24 05 66.

W TWOIM DOMU
* MEBLE, URZĄDZeNIE WNĘTRZ, PORADY - WYKONUJE
FACHOWIEC Z DOŚWIADCZENIEM i JĘZ. FRANCUSKIM, z
REFERENCJAMI - T. 0147 68 73 42.

SZUKAM PRACY:
* Dyplomowana pielęgniarka (401) z uregulowanym pobytem we 
Francji zaopiekuje się starszą lub chorą osobą (np. toaleta, masaże, 
zastrzyki, karmienie, kroplówki, czuwanie) • 01 39 54 01 39 lub 
06 14 97 84 28.

KIERMASZ W PARAFII ŚW. GENOWEFĄ
18, rue Claude Lorrain, 75016 Paris; metro: Exelmans 

13. czerwca w aodz. 12»- 21&
W programie: loteria fantowa dla dzieci i starszych; dania gorące, aperitif, 
napoje cieple i zimne; występ zespołu .Polonez"; koncert chóru „Piast”. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

R a d a  PARAFIALNA I DUSZPASTERZE

22 30 maja 1999

http://www.voyages-baudart.fr


Nr 20 GŁOS KATOLICKI

TEL: 01 40 20 00 80

/ S C f f  l ^ / C E
Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 

AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE
Białystok,
Bydgoszcz,
Częstochowa,
Gdańsk,
Gdynia,
Gliwice,
Jarosław,

Jędrzejów,
Katowice,
Kielce,
Kolbuszowa,
Kraków,
Lublin,
Łańcut,

Opatów,
Opole,
Poznań,
Przemyśl,
Przeworsk,
Rzeszów,
Sandomierz,

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

SAMOLOTY do Polski i innych krajów 
wyjazdy w Alpy: Week-Endy i pobyty 7-14 dniowe

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA PACZEK, 
WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE.

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS 
M' C O N CO R D E Otwarte 7  dni w tygodniu

RESTAURACJA POLSKA
serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kościoła -

263 bis, rue St Honure w Paryżu (t. 01 42 60 43 33) 
m : Concorde; Madelaine 

Na dania znakomitej, staropolskiej kuchni. 
Zapewniamy szybką obsługę i miłą atmosferę. 

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

w niedzielę: 12.00 - 23.00

ECOLE "NAZARETH"
STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

WSZYSTKIE POZIOM Y - 9 LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU 
Zajęcia poranne i wieczorne - w różnych dzielnicach Paryża, 

doświadczona kadra francusko-polskich profesorów. 
Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego, 

Przygotowujemy do egzaminu państwowego DALF. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom. 

Małe grupy - atrakcyjne ceny.
Filia w Orleanie.

zap isy  i in fo rm a c je : 01.43.05.83.15; 01.43.03.38.33.
NUMER ZŁOZONY DO DRUKU 19 MAJA

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERN IC
6, rue des Immeubles Industriels 
75011 Paris (M : Nation) 
te l. 01 40 09 03 43

COPERN IC  
116, Bid V ivier Merle 
69003 Lyon 
te l. 04 72 60 04 56

W YIAZDY KAŻDEGO  DNIA - OPRÓCZ PONIEDZIAŁKÓW 
REGULARNE - LICENCJONOWANE LINIE 

KOMFORTOWYM AUTOKAREM Z PILOTEM  
FRAN CJA : PARIS przez Sens, Troyes, Nancy, Metz

LYON - Le Creusot, Besancon, Mulhouse, Strasbourg 
PO LSKA : WROCŁAW, GDAŃSK, OLSZTYN, RZESZÓW,

WARSZAWA oraz 30 innych miast w kraju
PACZKI DO POLSKI: Biuro w  Paryżu otwarte jest 7 dni/7

od godz.10.00 do 18.00 
Punkty zbioru w  całej Francji. Odbiory paczek z domu klienta. 

PARYŻ i okolice - tel. 01 40 09 03 43 
LYON i okolice - tel. 04 72 60 04 54 

Dostawa do rąk własnych - wyjazdy w  każdy poniedziałek.

4 0 0 , r u e  S a in t  H o n o r  - P a r is  
t  l . 01 40  15 09 09

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

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

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI 

Ekspert sądowy - Tłumacz Przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wers:alu 
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay- Malabry (tel. 01 46 60 45 51) lub 
4, Villajuge, 75015 Paris (tel. 01 40 59 42 71 - fax 01 40 59 83 62) 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach 
i urzędach, redagowanie aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

GŁftS
KATOLICKI

Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji 
Adres Redakcji:
263-bis, rue St Honorć - 75001 PARIS 
tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31 
fax 01 55 35 32 29; CCP 12777 08 U PARIS 
e-mail: vkat@club-internet.fr 

Dyrektor Publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. - Redaktor: Paweł Osikowski. 
Zespół: br Władysław Szynakiewicz, s. Angela J. Piętak Sł. N.S.J.
Opracowanie graficzne - Stanisław Wójcikowski
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: INDICA - 27, rue des Gros-Cres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32 

Warunki prenumeraty:
Francja: pół roku -170 FF, rok - 325 FF; CCP 12 777 08 U Pariś
Belgia: pół roku -1240 FB, rok-2220 FB; - x Bronisław Dejneka-

Rue Jourdan 80,1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11 
Niemcy: pół roku - 59 DM, rok -108 DM; Commerzbank Hannover,

BLZ 250 400 66 Głos Katolicki, Konto Nr 791177900 
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

KUPON PRENUMERATY
□  PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/

Głos Katolicki - Voix Catholique 
263-bis, rue Saint Honore 

O  Odnowienie abonamentu (renouvellement)

□  Rok 325 Frs □  Czekiem
□  Pół roku 170 Frs □  CCP 12777 08 U Paris
□  Przyjaciele G. K. 400 Frs □  Gotówką

N azw isko :.............................................................
Im ię :.........................................................................
Adres:....................................................I ...............
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Tel:.
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