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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 15,1-2.22-29 

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: „Jeżeli 
się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, 
nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych sporów 
i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że 
Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w spra
wie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy 
Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wy
brać ludzi przodujących wś'ród braci: Judę, zwanego Barsabas, i 
Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali 
przez nich pismo tój treści: „Apostołowie i starsi bracia przesy
łają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antio
chii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że nie
którzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili 
was naukami, siejąc zamęt w duszach, postanowiliśmy jedno- 
mysTnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Bar
nabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chry
stusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, któ
rzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch 
Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, 
co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 
od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”

DRUGIE CZYTANIE
Ap 21,10-14.22-23 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i 
ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga 

i mające chwalę Boga. Źródło jego światła podobne do kamie
nia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. 
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bra
mach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami 
dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od 
północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na 
nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świąty
ni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszech
mogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by 
mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Ba
ranek.

EWANGELIA
J 14,23-29 

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „JeśTi Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyj
dziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie 
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powie
działem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego na
uczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. 
Słyszeliście, że wam powiedziałem: «Odchodzę i przyjdę znów 
do was». Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że 
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powie
działem wam o tym, zanim to nastąpi, abyś'cie uwierzyli, gdy się 
to stanie”.

Dzisiejszy człowiek tęs - 
kni za prawdziwą mi

łością. Szukając jej wszę
dzie, gubi się w rzeczywi - 
stoŚci, nawet i wirtualnej, która nie może 
być odpowiedzią, tak jak iluzja nie może 
być prawdą, chociaż czasami może przez 
jakiś czas funkcjonować, i to z powodze
niem! Również mnożące się sekty nie są 
odpowiedziami na pragnienia człowiecze, 
ale znakiem rozpaczy poszukiwania. Tę
sknoty owe są tak stare, jak stary jest czło
wiek, lecz dzisiaj wydają się występować 
z mocą niespotykaną.
Gdzie więc tkwi problem? Problemem jest 
zapoznanie podstawowych spraw i pojęć. 
Trzeba więc pójść „ku samym rzeczom” - 
jak radzi Husserl - i zacząć odkrywać sen
sy faktów i przedmiotów oraz sposoby, w 
jaki są dane i prezentują się dla świado
mości (K. Tarnowski). Okazuje się bo
wiem, że pojęcie szczęścia znikło z nasze
go myślenia, a pojawiło się pojęcie sukce
su. Być więc szczęśliwym to być człowie
kiem sukcesu, bo bez tego nie da się żyć. 
Dlatego też w imię prawa do życia, wtedy 
kiedy możliwości życia się kończą, bo 
przychodzi starość lub poważna choroba, 
należy człowieka zabić, gdyż nie ma on 
już szans na sukces! Oczywiście, nazywa
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się to eutanazją, żeby nie przywoływać kło
potliwych skojarzeń i pytań.
Wyrzucenie z życia pojęcia poświęcenia 
spowodowało, że ofiara stała się niezro
zumiała, bo to nie daje wymiernej korzy
ści. Miłość sprowadzona została do chwi
lowej przyjemności jako formy kultural
nego odreagowania dwojga dorosłych ze
stresowanych ludzi. Zanik odczuwania 
przyjemności to znak końca miłości i trze
ba szukać nowej „czarującej atrakcji”. 
Przekonanie więc św. Pawła, że „miłość 
nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8) zaczyna 
brzmieć jak pobożne li tylko życzenie.
Popatrzmy jednak, czego chce nas nauczyć 
Chrystus mówiąc: „Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę (...) kto 
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów 
moich” (J 14,23).
Znakiem miłości dla ucznia Chrystusa jest 
wierność, która znajduje swe uzasadnie
nie w Jego nauce, ale i nauka Chrystusa 
uzasadnia tę miłość. Ta swoista dialekty- 
ka nie jest zwykłą koniecznością logicz
ną, lecz otwarciem się na tajemnicę ko
munii Boga i człowieka w Chrystusie. 
Usiłując nazwać miłość, której doświad
czamy, napotykamy na oczywistą inność 

drugiego, która nie może być zniesiona, 
gdyż to byłoby zniewoleniem go. Może 
ona być jedynie przyjęta, jeśli drugi ma 
pozostać sobą. Tym drugim może być inny 
człowiek, ale także Bóg. Uświadomienie 
sobie tego dystansu między mną a Innym 
jest początkiem mojego osobowego spo
tkania z Nim. „Dystans to wymiar wyso
kości, bezwzględnej i nieredukowalnej 
transcendencji. Bóg przebył go w geście 
miłości w poszukiwaniu człowieka” (K. 
Tarnowski). Przemierzanie więc owego 
dystansu między mną a drugim, wycho
dzenie poza siebie ku drugiemu, by mu 
siebie ofiarować, by stać się dla niego da
rem, okazuje się prawdziwą miłością.
„Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego i będziemy w nim przebywać”. To 
On przebył tę drogę ku człowiekowi, bo 
sam człowiek nie byłby w stanie tego uczy
nić, gdyż niemożliwe jest, by samo stwo
rzenie zniosło dystans między Stwórcą a 
stworzeniem i spowodowało, by Stwórca 
jako Ojciec zamieszkał z nim.
Jeśli więc pytamy o miłość, tę prawdzi
wą, to wtedy zawsze stanie przed nami 
Chrystus - dar Ojca dla człowieka.

Ks. Wiesław Gronowicz

2 20 maja 2001
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Pod tym znamiennym tytułem w dniach od 28 kwietnia do 
3 maja odbył się w Polsce (Warszawa, Pułtusk, Kraków 
Częstochowh) II Zjazd Polopii i PolaPów z Zagraniry.

Po dziewięciu latach od I Zjazdu - Polonii Wolnego Świata - 
który odbył się w Krakowie jeszcze w euforii i chaosie dopiero co 
odzyskanej przez Kraj niezawisłos'ci, do Polski ponownie ścią
gnęli - praktycznie ze wszelkich zakątków kuli ziemskiej - przed
stawiciele sTodowisk i organizacji polonijnych, i polskich z za
granicy. Choćby już tylko z tego jednego powodu było to wyda
rzenie dużej rangi, zarówno dla samych przybyszów - setek gości 
i delegatów na Zjazd - jak i dla goszczącej ich Ojczyzny. Wszak 
nie wolno zapominać, iż Polska jest krajem, którego jedna trzecia 
mieszkańców w wyniku burzliwej historii - wojen, zaborów, po
wstań i prześladowań, a pewnie i skłonności migrowania - znala
zła się poza obecnymi granicami państwa polskiego. Emigrowa
nie z własnego kraju, z jego terytorium i kultury, konieczność 
szukania schronienia i chleba w obcych stronach nie jest na pew
no zjawiskiem normalnym i godnym pozazdroszczenia. Cóż, kie
dy los dał nam w udziale właśnie takie a nie inne, usytuowanie 
geopolityczne i przeszłość. Tymczasem jednak, współcześnie, w 
epoce postępującej nieuchronnie globalizacji, jednoczenia się Eu
ropy i wzrastającej coraz bardziej roli międzynarodowych powią
zań, to polskie rozrzucenie po wszystkich niemal krańcach Ziemi 
może, ba powinno, obrócić się na naszą korzyść. Wszak żyjąc w 
różnych krajach, będąc obywatelami różnych państw, mówiąc na 
co dzień rozmaitymi językami nie przestaliśmy przecież odczu
wać silnej więzi z polskością - poprzez wspólną nam wszystkim 
tradycję, historię Ojczyzny, wartości najwyższe, specyficzną men
talność, tęsknoty, a i mowę. Tym przecież tłumaczyć trzeba fakt, 
iż gnani, trudną do racjonalnego zdefiniowania, potrzebą, ba „ata
wistycznym" instynktem, mimo codziennych zajęć, pracy, zobo
wiązań, trosk zjechali się do „swojego” Kraju, by radzić nad Pol
ską, nad wspólnym Dobrem i wspólnym Obowiązkiem. To rzad
kie, a znamienne zjawisko w świecie unifikacji i nagminnej ucieczki
od patriotyzmu. —. , 
^Jjjazd rozpoczęła Sg 
mt Msza św. w hi
storycznym, sław
nym warszawskim 
kościele pw. Świę
tego Krzyża. Kiedy 
po jej zakończeniu 
znaleźliśmy się 
znów na Krakow
skim Przedmieściu 
jeszcze raz odwró
ciłem głowę. Na tle 
rusztowań Chrystus 
wciąż dźwigał swój 
krzyż, a pod jego 
stopami jaś'niał 
wciąż napis „Sur- 
sum Corda”. Budzą 
się skojarzenia - z 
trwającymi wokół 
transformacjami 
Polski, ale i Polonii, 
z przewartościowa
niami mentalności, 
bytu materialnego, » 
ale i tego moralne- y 
go, duchowego. Ciąg dalszy na str. 14

o J

(Rys. Leszek Biernacki)

IDE DO OJCA

Po czterdziestu 
dniach od zmar
twychwstania PańalPago 

Koś'ciół przeżywa uro
czystość Wniebowstąpie
nia Chrystusa. Opis tego 
wydarzenia stwierdza, że 
„uniósł się On do nieba 
na oczach swoich ucz
niów i obłok zakrył Go 
przed nimi” (Dz 1,9). 
Ewangeliczne opisy 
wniebowstąpienia Jezu
sa Chrystusa zawarte w 
Ewangelii św. Marka 
(16, 19) i św. Łukasza 
(24,51) dopełniają się 
wzajemnie. O ile św. 
Marek relacjonuje fakt 
wzięcia Jezusa do nieba 
po rozmowie z Aposto
łami i kończy opis sło
wami: „Zasiadł po pra
wicy Boga”, to św. Łu
kasz mówi o błogosła
wieństwie uczniów, o 
rozstaniu z nimi i unie
sieniu Jezusa do nieba. 
Każdy z nich wskazuje 
na niebo, chociaż samo 
wniebowstąpienie jest 

zrelacjonowane jak gdyby zadziałała jakaś' zewnętrzna siła w 
odniesieniu do osoby Jezusa („wzięty” czy też „został uniesio
ny”).
Chrystus, zapowiadając swoją mękę i zmartwychwstanie, wska
zywał wielokrotnie na jedność z osobą Ojca. Ponadto mówił o 
sobie jako o Tym, który „z nieba zstąpił”. Najpełniej tę prawdę 
podkreśla Ewangelia św. Jana, relacjonując wypowiedź Chry
stusa: „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba 
zstąpił - Syna Człowieczego” (J 3,13). Na wniebowstąpienie 
wskazują też słowa skierowane przez Jezusa do Magdaleny: „Nie 
zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Nato
miast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca 
mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego»” (J 
20,17). Jezus mówił również o perspektywie swego odejś'cia 
do Ojca przed wniebowstąpieniem: „Idę do Tego, który Mnie 
posłał” (J 16,5), „idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie” (J 16,10). 
Wniebowstąpienie jest końcowym etapem ziemskiego pielgrzy
mowania Syna Bożego, wspólistotnego Ojcu. Ten ostatni etap 
pozostaje w ścisłym związku z pierwszym: z tajemnicą „zstą
pienia z nieba” w momencie Wcielenia.

Ciąg dalszy na str. 5

20 maja 2001 nasza strona internetowa: http ://persó.club-internet.fr/vkpt 3
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KRA/
■ Biskupi postanowili, że modlitwa prze
praszająca Boga za zbrodnie dokonane 
przez Polaków na obywatelach wyznania 
mojżeszowego w Jedwabnem i innych 
miejscach odbędzie się 27 maja w koście
le Wszystkich Świętych w Warszawie - po
informował KAI Prymas Polski kard. Jó
zef Glemp. Decyzja zapadła 2 maja pod
czas obrad 311. zebrania plenarnego Kon
ferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Prymas 
powiedział, że do udziału w modlitwie za
proszony zostanie rabin Warszawy i Ło
dzi Michael Schudrich. „Przez ten szcze
ry akt skruchy Kościół stanie się bardziej 
wiarygodny” - skomentował współprze
wodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i 
Żydów ks. prof. Michał Czajkowski. - 
„Cieszę się, że dzięki tej decyzji Episko
patu nadeszła godzina prawdy, która jest 
bardzo bolesna, ale o której Jezus powie
dział, że wyzwala” - dodał ks. Czajkow
ski. Zaplanowany na miejsce nabożeństwa 
warszawski kosCiół Wszystkich Świętych 
także uznał za znakomite miejsce. „Znaj
dujący się obok warszawskiej synagogi, po
łożony na granicy getta, ma piękną kartę 
z czasów zagłady” - przypominał ekume- 
nista.
■ Biskupi polscy wybrali nowych prze
wodniczących komisji i rad Konferencji 
Episkopatu Polski. Bp Stefan Cichy z 
Katowic stanął na czele Komisji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a bp 
Wiktor Skworc z Tarnowa - Komisji ds. 
Misyjnych. Bp Jan Chrapek z Radomia bę
dzie przewodniczył Radzie ds. Środków 
Społecznego Przekazu, a bp Stanisław 
Wielgus z Płocka - Radzie Naukowej.
■ Abp Józef Życiński nazwał wypowiedź 
Edwarda Moskala o Janie Nowaku-Jezio- 
rańskim językiem oskarżeń odziedziczo
nym po ŚB. - To bolesne, że dziedzictwo 
SB okazuje się trwałe i znajduje wolonta
riuszy - powiedział metropolita lubelski 
dziennikarzom w Lublinie.
■ Abp Stanisław Nowak poświęcił Dom
Centrum Polonii w Częstochowie, wybu
dowany i prowadzony przez chrystusow
ców. Centrum może jednorazowo pomie
ścić około 50 osób, ale istnieje również 
możliwość organizowania spotkań dla 
tych, którzy nie nocują na jego terenie, 
wtedy nawet 100 osób może skorzystać z 
kaplicy, czy sal spotkań.
■ W Watykanie rozpoczął się drugi etap 
procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Po
piełuszki - poinformował KAI ks. Stefan 
Kośnik, delegat biskupa na diecezjalnym 
etapie procesu. Pieczęcie na dokumentach 
przywiezionych z Polski złamał 3 maja 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj
nych kard. Jose Soraiva Martins. Kongre
gacja sprawdzi, czy śmierć została przyję-

MN PAWEŁ II W GREC/I

Wyznanie win za postępowanie kato
lików w czasach wypraw krzyżo

wych było najmocniejszym akcentem 
pierwszego dnia oczekiwanej z wielkim 
napięciem podróży Jana Pawła II do Gre
cji. Rozpoczęła się ona 4 maja i trwała do 
przedpołudnia następnego dnia.
„Za wszystkie dawne i obecne sytuacje, w 
których synowie i córki Kościoła katolic
kiego zgrzeszyli czynem i zaniedbaniem 
przeciw swoim braciom i siostrom prawo
sławnym, niech Pan nam udzieli przeba
czenia, o które Go prosimy!” - powiedział 
Ojciec Święty podczas spotkania z prawo
sławnym arcybiskupem Aten Chrystodo- 
ulosem. Podkreślił przy tym potrzebę „wy
zwoleńczego procesu oczyszczenia pamię
ci”. Tym samym Papież już na początku 
swego nieco ponad 24-godzinnego poby
tu w Atenach podjął temat, który jak ża
den inny obciąża emocjonalnie stosunki ka
tolików z Kościołem Grecji. Wydarzenia 
sprzed prawie 8 wieków stanowią do dziś 
dla tamtejszego prawosławia niezwykle 
bolesny okres dziejów.
Wielu Greków oczekiwało słów Papieża 
na temat win krzyżowców, zwłaszcza wy
rządzonych w czasie podboju i ograbie
nia Konstantynopola. „Słowa te były bar
dziej wyraziste niż się tego spodziewano”, 
napisał w pierwszym komentarzu kore
spondent rzymskiej agencji niemieckoję
zycznej CIC Johannes Schidelko, podkre
ślając, że może to wpłynąć pozytywnie na 
dalszy przebieg papieskiej wizyty. Wi
docznym znakiem woli pojednania po obu 
stronach był z pewnością braterski poca
łunek, jaki wymienili na zakończenie spo
tkania Jan Paweł II i prawosławny arcybi
skup Aten Chrystodoulos.
Jako „tragiczny” okreś'lił Papież fakt, że 
krzyżowcy, którzy mieli zapewnić chrze
ścijanom dostęp do Ziemi Świętej, zwró
cili się przeciwko swoim braciom w wie
rze. Fakt, że brali w tym udział chrześci
janie łacińscy, napełnia katolików^głębo- 
kim żalem - podkreślił Ojciec Święty. 
„Osąd należy wyłącznie do Boga i dlatego 
wielki ciężar przeszłości powierzamy Jego 
nieskończonemu miłosierdziu, prosząc Go 

o zaleczenie ran, które nadal jeszcze zada
ją ból sercu narodu greckiego” - powie
dział.
„Winniśmy wspólnie pracować na rzecz 
tego uzdrowienia, jeżeli wyłaniająca się 
obecnie Europa pragnie być wierna swej 
tożsamości, która jest nieodłączna od 
chrześcijańskiego humanizmu podziela
nego przez Wschód i Zachód”, mówił da
lej Ojciec Święty.
Na pierwszy rzut oka powitanie w Grecji 
Biskupa Rzymu wyglądało nieco chłod
no. Papieski samolot wylądował na lotni
sku w Atenach przy wspaniałej pogodzie. 
Początkowo wydawało się, że ze względu 
na zastrzeżenia strony greckiej zabraknie 
tradycyjnego ucałowania przez Papieża 
ziemi kraju, do którego przybywa, jednak
że mimo wszystko jedna z zakonnic po
dała Ojcu Świętemu koszyk, w którym 
obok gałązek oliwnych znajdowała się tak
że ziemia grecka.
Oficjalna ceremonia powitania odbyła się, 
zgodnie z protokółem greckim, nie na lot
nisku, lecz w rezydencji prezydenta kraju 
Konstantinosa Stefanopulosa. Choć 33- 
kilometrowa trasa przejazdu z lotniska do 
rezydencji prezydenta nie zgromadziła 
wielu osób, to jednak w centrum stolicy 
zebrało się wielu ludzi, pragnących zoba
czyć i pozdrowić Jana Pawła II.
Prezydent, który zaprosił Papieża do zło
żenia wizyty w Grecji, z uznaniem mówił 
o zaangażowaniu Jana Pawła II na rzecz 
pokoju, sprawiedliwości i tolerancji na 
świecie. Podkreślił, że „nowa era” w sto
sunkach między katolikami a prawosław
nymi rozpoczęła się przed 35 laty. „Niech 
ten duch miłości i zrozumienia chrześci
jańskiego między oboma Kościołami na
dal się utrzymuje” - powiedział szef pań
stwa. „
Ojciec Święty w swym pierwszym prze
mówieniu szczególnie wyakcentował kwe
stie ekumeniczne. Stwierdził, że wiele 
jeszcze pozostaje do zrobienia, aby zapa
nowała zgoda i harmonia między chrze
ścijanami Wschodu i Zachodu i aby „Ko
ściół mógł oddychać oboma płucami - 
wschodnim i zachodnim”. „Ten cel jest 
obowiązkiem każdego chrześcijanina, a lo
jalnie uczestniczy w nim również niewielki 
Kościół katolicki w Grecji” - dodał.
W przemówieniu wygłoszonym po fran
cusku Papież podkreślił też szczególną 
rolę Grecji w jednoczącej się Europie. 
Zwrócił uwagę, że ze względu na swoje 
położenie kraj ten spełnia rolę pomostu. 
Mówił też o wpływie kultury greckiej na 
rozwój Europy i chrześcijaństwa. Europa 
znajduje się obecnie w decydującej fazie 
swojej historii, podkreślił Jan Paweł II. 
Dodał, że chociaż upadły niektóre mury 
polityczne, w dalszym ciągu pozostają 
jeszcze do dziś inne mury. Zapewnił, że 
Kościół katolicki pragnie wnieść swój 
wkład do dzieła pojednania w Europie.
„Znajdujemy się w decydującym momen
cie historii Europy i ufam, że na nowo i w 
sposób twórczy odkryje ona tę długą tra
dycję spotkania między kulturą grecką a
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chrześcijaństwem, wskazując, iż chodzi tu 
nie o siady świata, który przeminął, lecz o 
prawdziwą podstawę rzeczywiście ludz
kiego postępu , którego nazz świat pra
gnie”, powiedział Jan Paweł II. Nawiązu
jąc do słów wykutych na frontonie Świą
tyń i w Delfach : „Pozna- samego siebie” . 
Papież wezwa I Europę, by coraz gtętna- 
poznawata samą siebie . „Takie samopozna- 
nie natiąpi tylko wledy, peżei i na nowo 
zbada ona korzenie swaj tożsamości , 
które są głęboko zanurzone w klasycznym 
dziedzśctwie helleńskim i w dziedzictwie 
chrześcijańskim i które razem prowadzą 
do powsfanfa humanizmu opartego na 
przeświadczeniu , że każda osoba uudzka 
od samego początku została stworzona na 
obraz i podobeeństwo Boże”, powiedział 
Papież,
/głównym punktem pobytu Jana Pawła 
’^II w Atenach była wizyta na Areopa- 
gu i gdzie przed prawie dwoma tysśącamł 
WsS Apostoł Paweł wygaaszal swoje najbar
dziej znane przemówienia. Jan Paweł II i 
abp Chrystodoutos we wspólnym orędzfa 
wezwaii do z^g^cd^y ł pokoju wśród „wszys-- 
kich, którzy na każdym miejscu wzywają 
imienia Pana naszego Jezusa .
„Potępiamy wszelkie uciekanie ^ię do prze
mocy, prozelityzmu i fanatyzmu w imtę 
i^^lig^ri”, j^t^w/i^rdi^iii w dokumencie, We 

do^a^jj. zwrtócii, t^ż uwagę , że 
„rozwojowi społeczeństwa i nauki nie to
warzyszy dziś pogłębienie badań nad zna
czeniem i ^A'ar^i^oi^s:ią życia, k^tć^r^e w każdej 
chwili swego istnienia jest darem Boga ani 
podobne uznanie jedynej w swoim roc^^^ąi- 
ju godności człowieka, stworzonego na 
obraz i podobieństwo Stwórcy”.
Papież ł aIS^y^kii5^t^up ostrzegli też. że glo
balizacja nie da dot^r^y^c^h wyników. jeśli nie 
nastąpi „globalizacja tłl^at^^t^síi^w^a” w CZb^r^y^- 
s^t^u^ie w prawdzie i skuteczność, .
Wyrażając natomiast zadowolenie z postę
pów Unii Europejskiej przypomnieli jed
nocześnie. że zamiarem jej pionierów była 
taka jedność mieszkańców kontynentu, w 
której nie r^t^tlt^as:iłat^y się ich samoświado
mość narodowa, tradycje i tożramość .
'■Joddzzas Mszy św. odprawiona- 5 maja 
w w Pałacu Sportowym w Atenach Jan 
Paweł II p^r^wii^c^^ulł: „Cóż to za nauka! 
Aby głosić dobrą nowinę ludziom współ
czesnym, Kościół musi interesować się róż
nymi aspektami ich kultury i ich środka-

Dokończenie ze str. 3

iDĘ UO OJC A
hwaeebne wniebowstąpienie Jezusa 
^1 ostatom misterium pas

chalnego. Tym samym jest ono ponow
nym wywyższeniem Jezusa w odniesieniu 
do wywyższenia na kr^^y^^ii. Przez wnie
bowstąpienie Chrystus staje się kapłanem 
nowego i wiecznego przymierza (por. 
KKK 662),
Wniebowstąpienie Jezusa oznacza Jego 
uczestnictwo we władzy samego Boga i 
wskazuje na prawdę. że jest On Panem 
wszechświata i historii (por. KKK 668). 
Jest ono również zapowiedzią powtórne- 

mi przekazu, nie dopuszczając do zapo
mnienia swego orędzia lub do osłabienia 
^0 ennsu i rndrenm””
Był a tojeyya a Mza a ww., którą aapiżż dd- 
prawd oddraa w włzyyy aonstolckiej w Gre- 
cjł. Na aóotWyme z OSeem hwtçtym pray- 
zzł o oyaed 1 5 yyo. osbb. Ki n WwweI I k onn- 
eeiePrował Mzęę ww. wraz z bpp. Nioola- 
ssoti óncOotosem, Katolickim pszbbitku- 
pem Aten,16 bicUawemi p r^rwi/ie 50 miej- 
^«71™ nstżem i. Opęyni w a aootWnniu 
óoidzy odśpiwwali C'^-! hwtętemu ptosrn- 
ęę Akki Nreoo „Nie ooęę dyy i^imnoo 
pett”. W dumio możno byto zuuwżyyć 
dzicci, trzemajdee tranawpsynt „Pbbtooe- 
siww, OSdPe wwęęyy z^ssie rrcwa dzidct” i 
,.P<rePrawiemy Papiża”’ \ Tuż r^d roz- 
pdzędciem M^y ww. rdziegty rię kprzkki 
i iptew „Sto tpt”.
Papież w homilii nawiązał do życia i dzia- 
tplóośc i s'w. Pwwtp aonstotp. Zwsdci 1 iiwp- 
ęę na to , ee jkoo hwiedkowie CPznsinrp 
niie mupemy rmukWyć BgtP w ^^01 
tedki!!!! aporoPSe wideypip i dcłpłrni””. 
/driemu! Ocwp Śwęętego wrzyszo c^zze- 
śpirypie wzhwyn i są oo ahwsderma. „Pe
reł i chemyy p^cSćc Prap t toSnsteemy w-- 
hwyp i do odwróceni— tek , jkk to Pyto w 
wypdkko św. Pwwła, któyo o presśteOhw- 
z- ttpł rię misłonprzem” . „Przdchodpimy 
w Pro pposó0 póóPo ^iekirggo Piętku z 
pego clepDienłam ł z nocą wipyy. z wząiem- 
nym i nieporohurmrmemi . Aio p^żyw-- 
m- sówpiż0 momręto wkittinno pd0bype 
do ^iekrpi^iccnego hwiiu , gdzio 2^0^-- 
Swychwstpty diieli ię— o nemi swąsą rado- 
Ccią i pohweto lrmm «^kcśćO do ppIpI praw
dy, ’ - powiedpipł Papiżż.
Wpn Paweł I I przypomnipł , że kukura 0^- 
Pitta ww. Phwio lSrztaitownno Pyto pzezz 
helirniem, dzęęki ceemu „mógł powwyć 
swoich sh^c^ltacz;^” . Papie— przypomnipł 
pray p^m dtógą Iradyątę mądrocci i hum-- 
mzmu Grekiw. „Od począkków chdzeCci- 
jaństwa fltozofowie staraił sęę ukazać po- 
wśązania męędzy rozumem a religśą. Ta 
praca fitozoóów i pieswrzych apotogetów 
chrzeScitańckich pozwoiiła po hwtętym 
Pawio i eggo przemówienlu w Atendch 
nawśązyć owocny diatog mtędży wiaąą 
chrzeScCjańcką a fitozofiąi’ - pzzywoła 1 w 
homliii Occic— Śwęęyy rragmen i swąsąj 
encykiiki „Fćdes ei raito”.

opr na podst. KAI

go prząSCcła Chżyslura na końcu cznshw, 
aPy 3ądzić żywych i lmtrrtych.
W Seroóoiimie na Górae Oliwnąj znąedąSe 
^0 rankiuprium WniebowsSąpienio Pńi- 
ckiego . Wedtog hwładectwo o Dzląshw 
Apostoickich , Pnn Jeuus unrał! rię z Pego 
miąOsca do nieba iwa (cezach Apottotow. 
ChrzeScitanie od najdawniąjrzych czaóów 
ołaczai i czcśą ł kutrem to śwęęłe eciąjsck, 
nahiiedząSąo kamińń , na któżym , wedfag 
tradyj^. Jezus pozostawił śłady swoćch 
ttóp . Rokrocrnie Pego dni— no Górae Ohw- 
nąS uczesrmczą w Ctiuegi i ^6^ wiernych 
z SeroóoCimy i Ziem i Swtępąj , ale i pteł- 
graymi o całego hwięła.

Ks. Tadeusz Domżał

ta dobrowolnie i czy nastąpiła w obronie 
wartości relieijyżdC.
■ „Hymn o miłości XXI wieku”, inspiro
wany hymnem św. Pawła, powstaje w Lu
blinie z iyicjaSżwy sSudertów i młodzieży 
licealnej sCkpioyej w Cenirkm Duszpaster
stwa Młodzieży. Jego twórcami są miesz
kańcy miasta, którzy dzielą się swoim ro- 
zkmipyiem miłości, przystając na deptaku 
w centrum Lublina i wpiouisc się do spp- 
cjalnej księgi.

WATYKAN
■ Papież Jan Paweł II przyjmując nowe
go ambasadora Iraku przy Watykanie Ab- 
dkla-Amira Al-Anbari ponownie zaapelo
wał o zniesienie embarga yałożoypeo na 
ten kraj przez ONZ.
■ W niedzielę 3 czerwca szklana urna z 
doczesnymi szczątkami błogosławionego 
papieża Jana XXIII dostayie wystawiona 
na Placu św. Piotra w Rzymie. Będzie ona 
prezpytowaya podczas papieskiej Mszy 
św., a potem prdeyipoioya zostanie do ba
zyliki watykańskiej i na kilka godzin, do 
wieczora, umieszczona przed ołtarzem 
Konfesji św. Piotra. Na stałe zaś spocznie 
pod oisardpm św. Hieronima.

ZAGRANICA
■ Biskupi hiszpańscy skrytykowali cey- 
Sroprawicowy rząd za zezwolenie na sprze
daż w aptekach pigułki wczesyoporoyyej. 
„Administracja państwowa daje użytkow
nikom do rąk instrumerti pozwalający na 
przerywanie ciąży bez żadnej kontroli” - 
stwierdzili biskupi w oświadczeniu na za
kończenie obrad Konferencji Episkopatu 
w Madrycie.
■ W bazylice Grobu Pańskiego w Jerozo
limie z okazji święta 3 Maja odprawiono 
Mszę św. „pro Polonia” - w intencji Oj
czyzny. Mszy św. koncelebrowanej przed 
kaplicą Grobu Pańskiego prdewodyiczyi 
o. Dobromil Jasztal z Kustodii Ziemi 
Świętej, a homilię wygłosił o. Franciszek 
Wiatrr z konwentu fraycCszkańskipgo przy 
Bazylice Grobu Pańskiego.
■ Kolejne Europejskie „potkanie Młodych 
organizowane co roku przez ekumeniczną 
Wspólnotę z TaizP odbędzie się od 29 
grudnia 2051 r. do 1 stycznia 2552 r. w 
Budapeszcie. W tych dniach stolicę Wę
gier odwiedzi kilCaddipsist tysięcy mło
dych ludzi zr wszystkich krajów Europy, 
w także z innych kontynentów. Prymas 
Węgier kard. Laszlo Paskai w liś'cie do 
Brata Rogera, założyciela Wspólnoty, po
dziękował mu za ponowne wżerwnip sto
licy tego kraju na spotkanie młodzieży. 
Pierwszy raz odbyło się ono w Budapesz
cie na przełomie 1991/1992 r. z hediaiem 
75 tys. młodych chrześcijan.
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□ W Krakowie zakończy! się II Zjazd Polo
nii. Powołano Radę Polonii Świata i ustalo
no, że tego typu zjazdy będą się odbywały 
co 5 lat. Uczestnicy wystosowali specjalny 
list do Jana Pawła II. Gośćmi zjazdu byli 
m.in. premier i kilku ministrów.
□ W całym kraju odbyły się uroczystości 
związane ze świętem Konstytucji 3 Maja. W 
Trybunale Konstytucyjnym można było obej
rzeć okolicznościową wystawę. 3 maja jest 
dniem wolnym od pracy, podobnie jak 1 i 8 
maja, co dało razem kolejny najdłuższy week
end Europy w naszym kraju.
□ Prezydent podpisał znowelizowaną ordy
nację wyborczą i zamierza zarządzić termin 
wyborów do Sejmu i Senatu na 23 września.
□ Minister spraw zagranicznych Bartoszew
ski przyznał publicznie, że członkostwa Pol
ski w Unii Europejskiej można się spodzie
wać dopiero w 2005 r. Datę tę wybiły na
tychmiast zachodnie media. Przy okazji warto 
zauważyć, że UE odrzuciła polskie propozy
cje kilkuletnich okresów przejściowych na na
bywanie ziemi przez cudzoziemców.
□ W Kaliszu zebrali się kombatanci oraz 
rodziny pomordowanych przez NKWD w 
1940 roku żołnierzy, policjantów i urzędni
ków RP, by oddać hołd pamięci tych, którzy 
zginęli w Katyniu, Miednoje, Kalininie, Ku- 
ropatach, Kozielsku, Ostaszkowie i innych 
miejscowościach. Przy okazji warto dodać, 
że 1 maja w kościele polskim w Paryżu mia
ła miejsce tradycyjna Msza św. w ich inten
cji (tzw. Msza katyńska), zamawiana od lat 
przez tutejsze środowisko kombatanckie. 
Niestety, jak zwykle, nie pojawił się attache 
ambasady RP
□ Premier Buzek jest najdłużej sprawującym 
ten urząd politykiem. Wszystko wskazuje na 
to, że będzie rządził przez całą czeroletnią 
kadencję parlamentu. Do tej pory najdłużej 
premierem był Cimoszewicz z SLD.
□ Instytut Pamięci Narodowej otrzymał już 
5,5 kilometra akt b. komunistycznego MSW. 
Już wkrótce pierwsi poszkodowani będą 
mogli zajrzeć do swoich teczek. Przypomi
namy, że wnioski do IPN w tej sprawie moż
na składać za pośrednictwem konsulatów..
□ Przebywający na konferencji w USA pre
zes IPN prof. L. Kieres oświadczył, że Ukra
ina, Białoruś i Rosja nie chcą ścigać zbrod
niarzy komunistycznych.
□ Na 6 maja planowano otwarcie cmentarza 
ofiar komunistycznego terroru w Łambino
wicach, gdzie po wojnie trzymano wysiedla
nych Niemców. W ostatniej chwili sporo za
mieszania narobiła weryfikacja na tablicy 
pamiątkowej nazwisk osób, które zginęły w 
obozie, ponieważ organizujący uroczystość 
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Spo
łeczno-Kulturalnych RP oparł się tylko na 
archiwach z Niemiec. Termin otwarcia zo
stał ostatecznie przesunięty.
□ Szef Unii Wolności Geremek zgłosił chęć 

wspólnego staru w wyborach razem z AWS. 
Przypomnijmy, że wcześ'niej UW wystąpi
ła z koalicji rządowej, uważając, iż „uni
tom” ona szkodzi. Zmiana tonu Geremka 
spowodowana jest wynikami prawyborów 
w Nysie, gdzie UW uzyskała niecałe 3%.
□ Unia Polityki Realnej, która w Nysie zdo
była prawie 5% głosów postanowiła wysta
wić swoich kandydatów w wyborach wspól
nie z listami Platformy Obywatelskiej. De
cyzję taką podjęło prezydium partii.
□ Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej 
Edward Moskal otrzymał Medal Jasnogór
ski, który do tej pory wręczono tylko Jano
wi Pawłowi II i Lechowi Wałęsie. Z kolei 
order „Polonia Mater Nostra”, który rów
nież otrzymał goszczący na Zjeździe Polo
nii prezes Moskal, przyznaje Społeczna Fun
dacja Pamięci Narodu Polskiego.
□ Szef jednej z agencji Telewizji Polskiej 
zostanie poddany lustracji przed sądem pod 
zarzutem zatajenia współpracy z SB.
□ Sąd w Gdańsku orzekł, że szef Samo
obrony Lepper powinien trafić do więzie
nia na rok i cztery miesiące za znieważenie 
prezydenta. Wcześniej za obrażanie np. pre
miera serwowano Lepperowi kary w zawie
szeniu. Chłopski działacz jednak ma prawo 
do odwołania, a po wyborach ma szansę na 
immunitet. Widać, że sąd chciał dodać mu 
nieco popularności przed wyborami.
□ Kontrola NIK w PKP wykazała nie tyl
ko ciągły deficyt tej państwowej firmy, ale 
także niegospodarność, rozrzutność i korup
cję, które powodują, że koleje od trzech lat 
nie mają płynnośCi finansowej.
□ Od 1 maja obowiązuje w Polsce skróco
ny czas pracy. Tydzień pracy wynosi obec
nie 40 godzin, czyli pięć dni.
□ Działacze międzynarodowej organizacji 
„Greenpeace” dokonali desantu na Świno
ujście. Był to protest przeciw sprowadza
niu przez ten port paliwa do czeskiej elek
trowni atomowej w Temelinie.
□ Lewicowi radni wyremontowali pomnik 
„wyzwoliciela Warmii i Mazur” sowieckie
go generała Czemochowskiego w Pienięż
nie. Czernochowski był generałem, który 
w 1944 roku dokonywał aresztowań na Wi
leńszczyźnie wśród żołnierzy AK.
□ Tajwańska firma Sono uruchamia w Wo- 
łowie pod Wrocławiem fabrykę płyt głów
nych do komputerów PC.
□ W kraju ciepło, i to na tyle, że ogłoszo
no III stopień zagrożenia pożarowego w 
lasach.
□ MSZ Bartoszewski złożył wizytę na Sło
wenii. Tematem rozmów była głównie in
tensyfikacja wzajemnego handlu.
□ Rzecznik rządu K. Luft oświadczył, że 
żądania restrykcji wobec PLL LOT przez 
lobby żydowskie to wynik zawetowania 
przez prezydenta ustawy reprywatyzacyjnej. 
Wydaje się, że żydowski komitet restytu- 
cyjny mienia pożydowskiego odzyska teraz 
należności w 100%, a co z Polakami, któ
rzy nie mają jak zablokować LOT-u?
□ UOP zatrzymał, uznawanego w latach 
90. za najbogatszego Polaka, senatora A. 
Gawronika. Gawronika podejrzewa się, że 
był członkiem tzw. mafii pruszkowskiej.

POWAŻNY SYMPTOM 
CYWILIZACYJNEGO 

REGRESU

Z inicjatywy prezydenta Georga
Busha jr. Kongres amerykański 

uchwalił ostatnio ustawę, na mocy 
której „płód uznaje się za istotę homo 
sapiens bez względu na etap jego roz
woju”. Wszystko wskazuje na to, że 
Senat zaaprobuje tę ustawę i wkrótce 
wejdzie ona w życie. Gdyby tak się 
stało, uszkodzenie lub zabicie płodu - 
bez względu na stopień jego rozwo
ju, zatem zabójstwo lub uszkodzenie 
istoty ludzkiej od chwili poczęcia - 
traktowane będzie jako przestępstwo 
w całych Stanach Zjednoczonych i ści
gane przez FBI. Jest to poważny cios 
w lokalne i stanowe ustawodawstwo 
dopuszczające aborcję. Dodajmy, że 
aborcję w Stanach Zjednoczonych 
uzasadnia jak dotąd precedensowe orze
czenie Sądu Najwyższego z 1973 r. 
Obecną ustawę motywowano potrze
bą ochrony prawnej „ofiar nienaro
dzonych”. Na jej mocy więc ścigane 
byłyby przypadki zabójstwa kobiety 
w ciąży lub poturbowania jej w taki 
sposób, że zmarłoby poczęte dziecko; 
wówczas sprawca odpowiadałby jak 
za dwa zabójstwa (zabójstwo kobiety 
w ciąży) lub za zabójstwo „człowieka 
poczętego” (w drugim przypadku). 
Nietrudno zauważyć, że wyraźne 
określenie w ustawie, że płód od 
chwili poczęcia jest istotą ludzką, 
otwiera obrońcom dzieci nienarodzo
nych dalszą drogę prawną do zakazu 
aborcji w ogóle.
Jest tylko swoistym paradoksem, że 
trzeba aż w ustawie zawierać prawdy 
tak oczywiste. Dodajmy, że już teraz 
w 11 stanach uszkodzenie lub spowo
dowanie śmierci płodu karane jest na 
tym samych zasadach, jak inne oka
leczenia czy zabójstwa.
Inicjując wspomnianą ustawę prezy
dent George Bush jr. dał dowód, że 
jest politykiem konsekwentnym i au
tentycznie upominającym się o pra
wa człowieka.
Już w kilka dni po prezydenckiej ini
cjatywie odbyły się wybory uzupeł
niające do Komisji Praw Człowieka 
ONZ. I - jakby w rewanżu czy może 
w zemście za tę inicjatywę - Stany 
Zjednoczone po raz pierwszy nie zo
stały wybrane do tej Komisji. I znów 
paradoks: kraj niewątpliwie najbar
dziej zasłużony w obronie praw czło
wieka na świecie nie ma swej repre
zentacji w tej Komisji, znalazły się tam 
natomiast... Libia, Syria, Algieria! 
Typowe dyktatury, lekceważące pra
wa człowieka i wolności obywatel
skie. Ale znalazły się tam i kraje za
chodnie: Francja, Szwecja, Austria. 
Czyżby „polityczna poprawność”, dzi
siejszy „kulturowy marksizm”, jedno
czyła obecnie dyktatury i niektóre de-
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mokracje przeciw wartościom reli
gijnym? Przeciw fundamentalnym 
prawdom, przeciw „cywilizacji ży
cia”?

O amerykańskiej ustawie, bronią
cej płodu jako „istoty ludzkiej 
od chwili pocoęcia”, wpocwied^eli 

się także neektórzy przedstawścjeje 
Unii Europejskeej - w tonee nader 
krytycznym. Ale nie poprzestali na 
krytycznych wypowiedztach - postu- 
oowaii nawei c^<^łło^c^;^<^nre stosunków 
między UE a Stanami Zjednoczony
mi z tego powodu. Rodzi się więc 
pytarne - dlaczego „ten powód’- jest 
tl^;tlr^t^t tak ważny?
Ten powód - to po prostu rosnąca róż
nica w samym rozumieniu cziowee- 
czeństwa pomiędzy wieloma polity
kami UE a wieloma politykami ame
rykańskimi. Zwolennicy aborcji i 
traktowania płodu jako człowieka 
dopiero po kilkunastu tygodniach 
życia - wpisują się w kr^Łjg świata 
pseudoprawdy, „prawdy” kształtowa- 
nęj demokratycznym i opimami , i ię 
poEtyczne- ,u^ceen^r^^” „paawdę” 
chcących wprowadzać do pdawctako 
aksóomat . Grozi o- ^60^^3^011 
konsekwencjami natury cywilizacyj- 
njj jeśli i bowiemtuż raz uzna się , że 
o cztowieczeńriwie decyduee demo- 
krayyczne goosowame . można będzee 

py^ać i o o, - kogo i keedy de
mokratyczna większość nie uzna za 
czooweeka.. . Zważywzzyi że ubawo- 
dawstwo większość i krajów UE do
puszcza prawo aborcji - a same in
stytucje umjne nigdy me próbowayy 
nawei potożyć amy eemu urtawodaw- 
stwu, przeciwnie, raczej inspirowa
ły proaborcyjność i p^<^we^<^;ze^ć moż
na i że rozweera sęę cywliizacyjna róż
nica i caaa przepaść między Europą a 
Ameryką Pónnocnąi to Europa bar- 
baiy/zuje się i przy aprobacee unjjnych 
instytuciii podczas gdy Saany Zjed
noczone, przynajmniej pod rządami 
republikanów, podejmują próby za
hamowania tego procesu barbaryza- 
cji u siebee.
Fakti że do Komicjj Prawi Człowie
ka ONZ nie wybrano Stanów Zjed
noczonych po tymi jak |x^cjj^ły iście 
a^^I^tlic^^i^ą prrCbę obrony płodu jako 
„człowieka od chwili poczęcia” 
swiadczyi że w Komijji Praw Czto- 
wieka bardziej niż człoweek słaby, 
E^^zE^I^0i^n2/- jeszcze nie narodzony, 
hczy się dziś człowiek silny i bez
względny.., Stąd już niedaleko do 
uznania ćlr^twib^cw^f^kiejj walki o byt 
jako „zasady”, „walki klas” czy „no
wego człowieka”- totalnego „prag
matyka”.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że ser
ce cywilizacji ^^^I^r^j^í^ś:jjar^s^kri^j silneej 
dziś bije w Ameryce niż w Europee. 
Miejmy nadziejęi że ten cywliżzacyj- 
ny jest tylko przejściowy...

Marian Miszalski

□ Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Gre
cji, Syrii i na Maltę. W Grecji zaapelował do 
wyznawców prawosławia o pojednanie. Część 
prawosławnego duchowieństwa przeciwsta
wiała się tej pielgrzymce.
□ Ośmiu żołnierzy macedońskich zginęło z 
rąk albańskich separatystów. Armia Macedo
nii zaatakowałą niektóre wioski na pograni
czu z Kosowem, usiłując je odbić z rąk ter
rorystów.
□ Zapowiedź budowy przez USA systemu 
obrony przeciwrakietowej wywołała furię 
Chin i niezadowolenie Moskwy. Rosja jed
nak jest gotowa podjąć ze Stanami Zjedno
czonymi konsultacje w tej sprawie. Budowa 
systemu ABM uczyniłaby z atomowego ar
senału Chin, który liczy 300 głowic nuklear
nych, bezużyteczne żelastwo.
□ Izrael i Palestyna ogłosiły o zawarciu po
rozumienia w sprawie „obustronnego zawie
szenia broni”. Wkrótce mają się też rozpo
cząć negocjacje, ale incydenty nadal trwają.
□ Niemcy zaproponowały zmiany w funk
cjonowaniu UE. Wg tych propozycji Komi
sja Europejska stawałaby się praktycznie eu
ropejskim rządem.
□ Przewodniczący litewskiej Partii Konser
watywnej, b. prezydent V. Landsbergis 
oświadczył, że Konstytucja 3 Maja powinna 
być także świętem dla Litwy, a dzień jej pro
klamacji powinien zostać uznany za państwo
we święto, tak jak w Polsce.
□ Przebywający w belgradzkim areszcie S. 
Miloszwicz odmówił przyjęcia aktu oskar
żenia przygotowanego przez trybunał ONZ.
□ Premier Czech M. Zeman zdymisjonował 
swojego ministra obrony V. Vercaego za bez
czynność w zaopatrywaniu armii w nowy 
sprzęt. Armia Czech przeżywa obecnie spo
ry kryzys finansowy z powodu źle zaplano
wanego budżetu. Nieoficjalnie mówi się, że 
dymisję wywołały także plany sprzedaży cze
skiej broni do Chin.
□ W czeskiej elektrowni atomowej w Te- 
melinie doszło do awarii i czasowego jej 
wyłączenia. Austria ponownie zażądała cał
kowitego zamknięcia tych zakładów.
□ Trzy osoby zginęły podczas manifestacji 
na Filipinach. Prezydent kraju wprowadziła 
stan wyjątkowy i postawiła w stan gotowo
ści wojsko i policję.
□ Do 1000 osób mogło zginąć podczas za
mieszek w Algierii, gdzie przeciw żądającym 
swobody kulturalnej Berberom wyprowadzo
no wojsko.
□ Sto pierwszych dni prezydentury G. W. 
Busha zostało ocenionych przez Ameryka
nów bardzo pozytywnie. 63% aprobaty sta
wia jego notowania wyżej niż w analogicz
nym czasie prezydentury Clintona.
□ Żydowskie lobby „restytucji mienia ży
dowskiego” w Polsce chce wprowadzenia 
sankcji przeciw polskiemu przewoźnikowi 
PLL „Lot” w stanie Nowy Jork.

□ USA ostrzegły Ukrainę przed możliwo
ścią wprowadzenia saokcji za brak poszano
wania „własności intelektualnej”. Chodzi o 
maso”e piractwo płyt i podrabianie licen
cyjnych lekarstw w tym kraju.
□ Partia cara Bułgarii Symeona II wystartu
je w wyborach parlamentarnych wykorzystu
jąc mały fortel. Po odmowie sądowej reje
stracji partii założonej przez cara, stanął on 
na czele koalicji dwóch małych partii, które 
wcześniej uzyskały zgodę rejestracyjną i za
proponowały emigracyjnemu monarsze przy
wództwo.
□ Chiny odrzuciły amerykańskie oskarżenia 
dotyczące prześladowań religijnych w tym 
kraju. Jak zwykle Pekin powołał się na swo
je „wewnętrzne sprawy”.
□ Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych 
oblicza, że ok. 200 tys. nielegalnych imigran
tów, głównie z Sri Lanki, Albanii, Chin i 
republik b. Związku Sowieckiego oczekuje 
w tym kraju na przerzucenie do Niemiec lub 
Austrii.
□ Sześciu członków Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża zostało zabitych w Kon
gu. Padli oni ofiarą którejś ze zwaśnionych 
band toczących wojny plemienne.
□ Walijczycy grożą bojkotem brytyjskiego 
spisu powszechnego, ponieważ w spisowych 
rubrykach nie ma miejsca dla zaznaczenia 
swojej odrębności narodowej.
Premier Wielkiej Brytanii T. Blair oświad
czył, że epidemia pryszczycy w tym karju 
została opanowana.
□ Pracownicy koncernu Motorola są obu
rzeni zachowaniem swoich szefów, którzy na 
trzy tygodnie przed zamknięciem zakładów 
w Szkocji, które zatrudniały 3 tys. osób, przy
znali sobie wielomilionowe premie.
□ Ministerstwo finansów Niemiec zamierza 
od tego roku ograniczyć bardzo wysoką po
moc dla wschodnich landów, która płynęła 
tam szerokim strumieniem od czasu przyłą
czenia terytorium b. NRD.
□ Niemieccy przemysłowcy uważają, że stre
fa wolnego handlu w obydwy Amerykach 
zagrozi interesom UE, która do tej pory mia
ła dobre układy handlowe z Ameryką Łaciń
ską, o obecnie może przestać być konkuren
cyjną dla USA
□ Sondaż w krajach UE na temat akceptacji 
Polski w Unii twierdzi, że 44% nie ma nic 
przeciwko jej poszerzeniu o Polaków, a „prze
ciw” jest 36%. W Niemczech „za” jest 37%, 
a „przeciw” 47%; we Francji „za” - 33% i 
„przeciw” aż 51 %. Najlepiej widzą nas Szew- 
dzi - 68% zwolenników przyjęcia Polski do 
UE i tylko 19% przeciwników oraz Dania, 
Grecja i Holandia. Z dużych państw tylko 
Włochy mają przewagę opinii pozytywnych 
- 58% „za” i 25% „przeciw”.
□ Amerykańscy eksperci potwierdzili, że 
szczątki ludzkie znalezione pod Kijowem to 
ciało zamordowanego dziennikarza Gongadze. 
Ukraińska opinia uważa, że decyzję o zabój
stwie wydał pośrednio prezydent Kuczma.
□ W Bratysławie doszło do spotkania przed
stawicieli państw ubiegających się o wejście 
do NATO. Do stolicy Słowacji przybyli Al- 
bańczycy, Słoweńcy, Bułgarzy, Chorwaci, 
Estończycy, Litwini, Łotysze, Rumunii i 
Macedończycy.
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SWIfTA RITA
PATRONKA OD SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

Chociaż Rita od poczęcia przeznaczona 
była dla Boga, droga jej życia nie była 
prosta ani łatwa, obfitowała w ciężkie pró

by i doświadczenia twardego, codzienne
go życia. Wbrew swojej woli została żoną, 
a następnie matką. Dopiero jako wdowa 
wstąpiła do klasztoru, aby oddać swe ży
cie Bogu - tak jak pragnęła od dziecka. 
Rita przyszła na świat w 1381 r. w wiosce 
Rocca Porena we włoskiej prowincji Um
bria. Rodzicami Rity byli: Amata i Anto
ni Lotti, których mieszkańcy wioski na
zywali „ludźmi przynoszącymi pokój”. To 
do nich bowiem przychodzili skłóceni są- 
siedzi, aby Antonio rozstrzygał spory, go
dził zwaśnionych, zaprowadzał między 
nimi pokój. Cieszyli się wielkim szacun
kiem wśród mieszkańców wioski. Jednak
że ich szczęście nie było pełne, gdyż przez 
dwanaście lat wspólnego pożycia nie mie
li potomstwa. Ale Bóg wysłuchał ich próśb 
i Amata spodziewała się dziecka. Antoni 
pragnął syna, ale ona pracując w ogrodzie 
usłyszy głos: „Nie bój się Amato, urodzisz 
dziewczynkę. Oboje z Antonim bardzo ją 
pokochacie. Ale Bóg ukocha ją jeszcze 
bardziej... Tę dziewczynkę nazwiesz Rita, 
na cześć s'w. Margerity. Dla niej to zdrob
niałe imię stanie się wielkim imieniem”. 
W maju 1381 r. w rodzinie Lotti przycho
dzi na świat dziewczynka. Pierwszym zna
kiem tego, że Bóg ukochał maleńką Ritę 
jest zdarzenie, które miało miejsce, gdy 
Amata i Antoni pracowali w polu, a mała 
Rita leżała obok w wiejskiej kolebce. Prze
chodził tamtędy żniwiarz z sąsiedniego 
pola, który się zranił kosą. Z rany obficie 
spływała krew. Nagle usłyszał bzykanie 
pszczół wokół śpiącego dziecka. Odrucho
wo zaczął odganiać pszczoły, zapomina
jąc przy tym o zranionej ręce. Pszczoły 
krążyły wokół twarzyczki dziecka, wci
skają się mu do ust. Rozbudzona Rita nie 
płacze, pszczoły nie robią jej nic złego. 
Żniwiarz widząc, że jego pomoc jest nie 
potrzebna, cofa rękę, którą usiłował prze
pędzić pszczoły i nagle zdaje sobie spra
wę z tego, że jest ona zupełnie zdrowa: 
nie ma nawet śladu zranienia. Chęć obrony 
Rity spowodowała cudowne uzdrowienie. 
Rita od dzieciństwa pragnęła poświęcić swe 
życie Bogu. Jednakże rodzice wydali ją za 
mąż za Pawła de Ferdinanda Mancini. Nie 
cieszył się on wśród mieszkańców wioski 
dobrą sławą. Znany był w okolicy jako 
awanturnik, nie stronił też od kobiet, przy
jaźnił się z szefem zbrojnej bandy, lubił 
pić. Rodzice Rity jednak uważali, że cza
sy są niepewne, a przy odważnym, choć 
brutalnym mężu Rita znajdzie zabezpie
czony byt materialny, a w razie potrzeby 
obrońcę. Rita protestowała, błagała rodzi
ców, aby swe życie mogła bez reszty od
dać Bogu. Jednakże był to XIV w. i dzieci 
musiały być bezwzględnie posłuszne woli 
rodziców. Rita została żoną Pawła. Swoje 
małżeństwo poświęciła z pokorą w inten
cji wymodlenia i wybłagania u Boga jego 
nawrócenia na wiarę i nakłonienie go do 

lepszego, szlachetniejszego życia. Paweł 
jednakże traktował żonę z okrucieństwem. 
Rita w pokorze znosiła wszystko, spełnia
ła jego żądania i gorąco modliła się o jego 
nawrócenie. Paweł nie mógł zrozumieć, 
że mimo tego, iż jest dla żony okrutny i 
niesprawiedliwy, Rita z oddaniem i po
święceniem, bez słowa skargi spełnia jego 
żądania, a nierzadko znosi upokorzenia z 
pokorą i ufnością. Na świat przyszli dwaj 
synowie - bliźniacy. Paweł uszczęśliwio
ny, że jego marzenia o potomstwie spełni
ły się, łagodnieje, staje się lepszy dla żony, 
kocha synów. Radość trwa krótko. Paweł, 
prawdopodobnie w wyniku porachunków 
jeszcze z okresu swego hulaszczego życia, 
zostaje napadnięty i ś'miertelnie pobity. 
Świadkowie zeznali, że przed śmiercią 
czule wspominał Ritę, synów i modlił się. 
Obolała Rita wyraża wdzięczność Panu 
Bogu, że ją wysłuchał i mąż jej umarł jako 
chrześcijanin. Spotkają się w niebie. 
Tymczasem synowie Pawła poprzysięgli 
zemstę. Rita modli się o ducha przebacze
nia u swoich synów. Wkrótce obaj syno
wie zostają powaleni nieznaną chorobą i 
umierają. Jednakże dzięki modłom matki 
w godzinie śmierci przebaczają zabójcom 
ojca. W chwili otrzymywania sakramentu 
chorych kolejno wypowiadają słowa kie
rowane do Jezusa ukrzyżowanego: „Prze
bacz nam, jak i my też przebaczamy za
bójcom naszego ojca”. Rita rozdarta bó
lem z powodu utraty synów, a jednocze
śnie pełna wdzięczności, że synowie ode
szli bez uczucia zemsty w sercu, wznosi 
do Boga dziękczynne modły.
Teraz Rita widzi jasno swoją drogę: pój
dzie do klasztoru, aby spełnić marzenie 
swego życia i oddać się bez reszty na służ
bę Bogu. Wie, że jej powołaniem jest zgro
madzenie sióstr augustianek w klasztorze 
św. Marii Magdaleny w Cascia. Innego 
jednak zdania jest przełożona sióstr. Rita 
ma już 40 lat, była żoną, matką - co jest 
niezgodne z regulaminem zakonu i z przy
jętymi zwyczajami. Trzykrotna stanowcza 
odmowa nie zraża Rity. Jest głęboko prze
konana, że właśnie tu, w tym klasztorze 
jest jej miejsce. Głęboko w sercu przywo
łuje słowa Ewangelii: „Kołaczcie, a bę
dzie wam otworzone”. Gorąco modli się 
do św. Jana Chrzciciela i pewnej nocy w 
cudowny sposób dostaje się do wnętrza 
klasztoru przy szczelnie zamkniętych 
drzwiach. Matka przełożona i siostry za
konne musiały ulec, widząc w tym wolę 
Bożą. Rita zostaje przyjęta do nowicjatu. 
Rozpoczyna się dla niej nowy rozdział ży
cia. Jest zakonnicą posłuszną i pokorną 
wobec przełożonej i sióstr. Wszystkie po
lecenia, nawet wydawałoby się pozbawione 
sensu, wypełnia z pokorą. Znany jest fakt 
z życia klasztornego, kiedy przełożona, 
aby wypróbować posłuszeństwo Rity, po
leca jej podlewać dawno uschnięty patyk, 
będący kiedyś krzakiem winnym. Pomi
mo bezsensowności polecenia Rita su
miennie idzie z konewką rano i wieczo

rem, aby wykonywać polecenie przełożo
nej. Siostry kpiąco i z ironią patrzą na te 
codzienne czynności nowej zakonnicy. Ale 
pewnego wieczoru siostry zauważają z 
ogromnym zdziwieniem, że patyk ożył. 
Zaczęły pojawiać się na nim listki, by 
wkrótce stać się cudowną winnicą siostry 
Rity, obfitującą w dorodne owoce. Takich 
cudownych znaków pojawiało się wiele 
wokół Rity.
Rita była posłuszna, pokorna, w pełni od
dana na służbę Bogu i bliźnim - biednym 
i chorym; służyła im z całego serca. Oni 
garnęli się do niej i zwracali z przeróżny
mi prośbami. Już za swego życia zasłynę
ła jako osoba, za której przyczyną Bóg 
zsyła wielkie łaski na tych, którzy o nie 
proszą. Rita ubłagała także u Boga o styg- 
mat, aby mogła być bliżej cierpiącego, 
ukrzyżowanego Chrystusa. Otrzymała ranę 
z ciernia, którą nosiła na swym czole. Ranę 
ropiejącą, z odrażającym zapachem nosiła 
z wdzięcznością aż do śmierci. Stosowała 
ciągłe posty i przeróżne umartwienia, aby 
ubłagać u Boga odkupienie win grzeszni
ków. Za jej przyczyną jeszcze za życia 
działo się wiele cudownych zdarzeń i 
uzdrowień. Była uwielbiana i czczona.
Rita umarła 22 maja 1457 r. W 1900 r. 
papież Leon XIII zaliczył ją w poczet świę
tych. Zadziwia ona różnorodnością swo
ich ciężkich i bolesnych przeżyć, umiło
waniem modlitwy, ideału przebaczenia, 
pokory, współczuwania z Chrystusem 
ukrzyżowanym oraz całkowite zdanie się 
na wolę Bożą. Jest znana na całym świe- 
cie i ma niezliczonych czcicieli, którzy do
świadczają jej opieki, uważając ją za orę
downiczkę w sytuacjach trudnych i bez
nadziejnych. Szczególną czcią otaczana jest 
we Włoszech, w Ameryce Południowej i 
na Filipinach.
W Polsce św. Rita czczona jest w kościele 
Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Są
czu, gdzie po prawej stronie ołtarza głów
nego znajduje się jej obraz, a także w Kra
kowie, gdzie w kościele św. Katarzyny 
znajduje się piękna figura św. Rity.
We Francji istnieje wiele miejsc, gdzie 
wierni oddają św. Ricie swą cześć. Do naj
słynniejszych należy sanktuarium ś'w. Rity 
w Nicei przy 1, rue de la Poissonnerie. W 
Paryżu istnieje kilka sanktuariów, w któ
rych śzwięta z Cascia zbiera swych wier
nych czcicieli, m.in. w IX Paryżu przy 65, 
Bd de Clichy.
Liturgiczne wspomnienie św. Rity obcho
dzimy 22 maja, w dniu jej narodzin dla 
nieba. Pamiętają o tym czciciele św. Rity, 
która niejednego z nas w dramatycznej sy
tuacji życiowej uratowała i pomogła w roz
wiązywaniu spraw trudnych czy wręcz bez
nadziejnych. Jest naszą wielką rzecznicz
ką w niebie i wyprasza dla nas wiele łask. 
Pamiętajmy o jej orędownictwie wtedy, 
kiedy życie nas boleśnie doświadcza. Nie 
jesteś'my sami - mamy naszą orędownicz
kę w niebie, św. Ritę.

Teresa Błażejewska
Na podstawie: Jo Lemoine „Rita. Święta od 

spraw trudnych i beznadziejnych ”, 
Kraków 1994.
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LEW RYKNĄŁ - POGROMCY UCIEKLI

W przededniu II Zjazdu Polonii, „Gazeta Wyborcza” przygo
towała skandal. Pretekstem stała się wypowiedź prezesa Kon
gresu Polonii Amerykańskiej, Edwarda Moskala, który przypo

mniał Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, że w czasie niemiec
kiej okupacji był treuhanderem, czyli mężem zaufania władz nie
mieckich, zarządzającym mieniem pożydowskim. A przypomniał 
dlatego, że Nowak-Jeziorański bardzo nalegał, by „naród polski” 
przeprosił „Żydów” za zbrodnię w Jedwabnem. Ponieważ „Ga
zeta Wyborcza” jest głównym impresario na Polskę Jana Toma
sza Grossa, który „naród polski” o tę zbrodnię oskarżył w książce 
„Sąsiedzi”, więc związek przyczynowy nietrudno odkryć.
Ale obrona dobrego imienia Nowaka-Jeziorańskiego była dla „Ga
zety” i jej redaktora naczelnego Michnika tylko pretekstem do 
przeprowadzenia operacji znacznie ambitniejszej. Chodzi o to, 
że Michnik „czuje się powołany” do cywilizowania narodu pol
skiego, to znaczy do narzucania mu sposobu myślenia zgodnego 
z zasadami politycznej poprawności. Nie jest to nic specjalnie 
nowego; w czasach stalinowskich naród polski był tresowany na 
„ludzi sowieckich”, no a teraz powiały inne wiatry, więc Mich
nik postanowił wytresować nas w politycznej poprawności. Tre
sura, jak wiadomo, polega na tym, by tresowany słuchał swego 
pogromcy i właściwie reagował na każde jego skinienie. „Gazeta 
Wyborcza” próbuje tej tresury już od wielu lat ze zmiennym szczę
ściem, bo w wielu środowiskach trwa opór przeciwko tym uzur- 
patorskim próbom przejmowania „rządu dusz”. W odniesieniu 
do Polonii operacja ta jest jeszcze trudniejsza, więc nic dziwne
go, że ambitny Michnik potraktował Zjazd, a więc zebranie przed
stawicieli Polonii w jednym miejscu, jako znakomitą okazję do 
wypróbowania swoich metod.
W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia „Gazeta” na
tychmiast obłożyła anatemą prezesa Moskala, wyrażając zarazem 
przekonanie, że „nikt” nie poda mu ręki i tak dalej, a najlepiej, 
jeśli Zjazd zostanie w ogóle zbojkotowany przez najwyższe wła
dze Rzeczypospolitej. Natychmiast zgłosili się usłużni „intelek
tualiści” z wyrazami nieubłaganego potępienia. Dołączył do nich 
prezydent Kwas'niewski i minister spraw zagranicznych, Barto
szewski. Premier Buzek, swoim zwyczajem, wahał się, co ma 
zrobić, bo z jednej strony zwyczajnie boi się Michnika, ale z 
drugiej - bał się też zrobienia afrontu całej Polonii. Tymczasem 
termin Zjazdu zbliżał się nieuchronnie, a na domiar złego prezes 
Moskal całkowicie zlekceważył Michnikową anatemę i zapowie
dział swoje przybycie.

KRZYŻÓWKA Z KWIATEM
- PROPONUJE MARIAN DZIWNIEJ. -

Poziomo: A-1. Kwiat jak imię kobiece; B-10. Długowieczne drzewo li
ściaste; C-1 . Kwiat z państwem w nazwie; D-10. Obraz bez wartości arty
stycznej; E-5. Balkon na dachu; F-1. Opera Pucciniego; E-9. Arbuz; G-5. 
Kwiat - symbol czystości panieńskiej; H-1. Izba szkolna; H-9. Surowiec 
dla zielarza; I-5. Wydzielana porcja żywnościowa; J-1. Zjawisko atmosfe
ryczne; K-5. Szczodrzeniec; L-1. Kuzyn wrony; M-5. Szczegółowy zapis 
nutowy.

Pionowo: 1-E. Kwiat z liczbą w nazwie; 2-A. Unikat; 3-E. Roślina - deko
racja wiązanek; 4-A. Rodzic; 5-E. Dawna moneta srebrna; 6-A. Ustalona 
zasada, reguła; 6-I. Meksykański sukulent; 7-E. Prehistoryczne narzę
dzie krzemienne o wąskim ostrzu; 8-A. Kurzy „produkt”; 8-I. Azjatycki 
drapieżnik z rodziny psów, hodowany jako zwierzę futerkowe; 9-E. Uster
ka w towarze; 10-J. Pisemny dowód odbioru towaru; 11-A. Szkarłupień; 
12-J. Długowieczne i wiecznie zielone drzewo iglaste; 13-A. Wczesno
wiosenny kwiat; knieć.

Litery z pól oznaczonych gwiazdką utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia. (Redakcja)

Kwaśniewski gdzieś' się zapodział i dopiero dzięki telewizji do
wiedzieliśmy się, że odnalazł się w Chorwacji, skąd zachwalał 
turystyczne walory tego kraju, jakby został specjalnie wynajęty 
do ich promocji. Bartoszewski też ostentacyjnie na Zjazd nie 
przybył, pokazując tym śamym, że służbę u Michnika ceni so
bie wyżej, niż służbę Rzeczypospolitej, której, bądź co bądź, 
jest urzędnikiem. Skoro tak wybrał, to oczywiście nic na to 
poradzić nie możemy poza tym, by w takim razie Michnik pła
cił mu pensję i pokrywał wydatki reprezentacyjne. Hamletyzu- 
jący premier Buzek w końcu na Zjeździe się pojawił, więc po
zory zostały uratowane.
Jednak najboleśniejszy cios treserskim planom redaktora Mich
nika zadali sami uczestnicy II Zjazdu Polonii, urządzając pre
zesowi Moskalowi owację na stojąco. Był to wymowny sygnał, 
że Polonia ani myśli poddawać się Michnikowej tresurze. Lew 
ryknął i niedoszły kandydat na pogromcę czmychnął jak nie
pyszny. Polonia jeszcze raz pokazała skołowanemu narodowi 
tubylczemu, że przed Michnikiem wcale nie trzeba kucać, bo w 
gruncie rzeczy jest to papierowy tygrys. Wykorzystując sprawę 
Nowaka-Jeziorańskiego usiłował on narzucić Polonii własne 
kryteria i własną hierarchię, w której pozycję wyznacza umie
jętność śpiewania w chórze pod batutą „Gazety Wyborczej”. 
Tymczasem Polonia wyraźnie dała do zrozumiemia, że zamie
rza przemawiać własnym głosem, tak, jak robiła to dotychczas, 
bez dostrajania się do aktualnych przebojów warszawskich „sa
lonów”, zwłaszcza takich, w których nie ma podłogi.
Bardzo pożyteczna była też przedstawiona na Zjeździe krytyka 
instrumentalnego traktowania Polonii przez władze RP. Dobrze, 
że te słowa zostały szczerze powiedziane, bo może skłonią one 
warszawskich męzyków stanu do opamiętania. Może wreszcie 
zrozumieją oni, że Polacy mieszkający za granicą, to ludzie 
wolni, którzy swoje zainteresowanie Polską fundują na uczu
ciach patriotycznych. Że wszelkie próby dyrygowania nimi, 
narzucania im przywiezionych w teczkach przywódców czy 
wreszcie żałosne próby tresowania przy pomocy Michnika i jego 
„Gazety”, która akurat robi w Polsce politykę niemiecką, do 
niczego dobrego nie doprowadzą. Że współpraca z Polonią może 
rozwijać się wyłącznie na gruncie poszanowania autonomii jej 
własnych organizacji, jej autentycznych przywódców, i jej wła
snego punktu widzenia, również na sprawy krajowe. Że warun
kiem rozwoju tej współpracy jest również zaufanie do władz 
Rzeczypospolitej, oparte na przekonaniu, iż troszczą się one na
prawdę o interes narodu i państwa, a nie tylko o opinię w „pra
sie międzynarodowej”, która przecież wcale nie musi służyć 
polskim interesom, a raczej próbuje nas tresować w służbie in
teresów obcych.

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

LES PAROLES S'ENVOLENT
I au 3 mai, 
en Pologne 

le congrès de la « Polooia ». Sdus ce po- 
cable on regroupe generalement les Polo
nais résidant a l'etranger, c’est-à-dire hors 
des frontieres de la Pologne, et les ressor
tissants des autres pays d'origine ou d'as
cendance polonaise. L'émigration polonai
se dans le monde n’est pas monolithique. 
Il y a beaucoup de differences, ne serait- 
ce qu'entre ceux vivant a l’Ouest qui ont 
emigre, c'est-a-dire qui ont quitte leur pays 
volontairement pour differentes raisons 
personnelles, en particulier economiques ou 
politiques, et ceux vivant a l’Est. Ces der
niers, du jour au lendemain, sans bouger 
de leur lieu de résidence, sont devenus des 
etrangers chez eux par le simple jeu du glis
sement des frontieres. 11 ne faut pas oublier 
non plus ceux dont les ancetres, proches 
ou lointains, ont ete deplaces et maintenus 
de force sur des terres inhumaines. Les 
problemes et les difficultes des uns et des 
autres ne sont donc pas comparables. Glo
balement, d’apres les estimations, nous 
serions quinze millions hors de la mere 
patrie, repartis dans le monde entier, dont 
environ un million en France. On nous 
trouve partout, meme dans les coins les 
plus recules et les plus perdus du monde. 
Un jour, quelqu'un a dit a la teie que pour 
voyager dans le monde il fallait connaître 
deux langues : l'anglais, comme langue de 
communication universelle, et le polonais 
parce qu’on pouvait toujours rencontrer un 
compatriote quelque part sur la pianete. 
Quinze millions, cela représente 38% de la 
population polonaise e intra-muros ». Cela 
parait beaucoup. Combien d'entre eux res
sentent encore réellement une attache avec 
leur pays, celui de leurs parents ou de leurs

HUMOUR

□ La TV polonaise a fait un cadeau en or 
aux téléspectateurs pendant les fêtes de Pâ
ques. Elle a diffuse la Trilogie de Sienkiewi
cz (Par le feu et par le fer, Le Déluge, 
Messire Wolodyjowski), mise en scène par 
Jerzy Hoffman. En regardant ces films, j 'ai 
eu des hallucinations. J’avais l'impression 
de voir nos chers hommes politiques po
lonais de droite en action : tumultueux, que
relleurs, mauvais coucheurs, toujours prets 
a s'echarper pour un oui ou pour un non, 
incapables de s’unir et de creer quelque 
chose de positif. La seule difference avec 
le 17e siecle, c’est que Ton ne se bat plus 
de nos jours a coups de sabre, mais avec 
des mots et des bulletins de vote. C'est 
deja un progrès. Si l'on veut continuer la 
metaphore, on peut dire que les sondages 
nous annoncent un deluge avec les trou
pes du SLD avançant, tels les Suedois, en 
rangs serres et disciplines. Mais y aura-t-il 
cette fois-ci un bastion qui saura résister 

ancêtres ? Le congres qui vient de s'achever 
est le deuxieme apres le premier d'apres-guer- 
re qui s'est te nu e n 1992. Ces rencontres sont 
trop peu frequentes pour qu'elles aboutissent 
a quoi que ce soit. Ce deuxieme congres arri
ve trop tard apres le precedent car en près de 
dix ans les choses ont evolue et les problé
matiques ne sont plus les memes. On a en
tendu les officiels polonais dire que nous 
etions la carte de visite du pays a l'etranger 
et que notre experience et notre acquis les 
interessaient. On a entendu les représentants 
des organisations des Polonais de l'etranger 
critiquer 1' Etat polonais pour le manque d ' in
teret du pays pour notre experience et notre 
acquis. Pour dire cela, ce n'etait vraiment pas 
la peine de reunir tant de monde pendant tant 
de temps. Un certain nombre de motions ont 
ete adoptees par les participants, plutôt des 
vœux pieux car en realite rien de concret n'est 
sorti du congres, pas de programme, pas de 
veritable plan d'action pour rapprocher la com- 
munaute polonaise de l'etranger de son pays 
d'origine et instaurer une cooperation effiea- 
ce. Pourtant, l'evenement etait de taille et a 
fait la une de tous les journaux et de toutes 
les chaînes televisees, tant publiques que pri- 
vees. En lisant et en regardant les informa
tions rapportees par les medias, je n'ai pas 
pu m'empecher de me poser plein de ques
tions. D'ou sont sortis les delegues au con
gres ? Comment ont-ils ete choisis ? Ont-ils 
ete designes democratiquement pour y parti
ciper ? En outre vu d'ici, en regardant tous 
ces gens, j'avais l'amere impression d'assis
ter a une rencontre de clubs du troisieme age. 
Cela peut paraitre dur, mais il n'y avait prati
quement que des seniors, pas de jeunes. Ceux- 
ci ne viendront que s'ils y voient un interet, 
c'est-à-dire s'il y a des propositions concre
tes et pas que des belles paroles.

et retourner la situation ? Au secours ! Y a- 
t-ii un Kmicic dans la salie ?
□ Petite semaine - ou long week-end pro
longe - en ce debut de mois de mai en Polo
gne : le i e tombant un mardi et le 3 unj eudi, 
les Polonais ont pu, avec seulement trois jours 
de conges, s'arrêter de travailler pendant neuf 
jours, du 28 avril au 6 mai, et profiter du 
soleil qui a brille sur le pays. Pendant ce 
temps, la Pologne a tourne au ralenti, des 
entreprises et des ser
vices ont prefere fer
mer leurs portes. 
Tout cela au plus 
grand bonheur de la 
concurrence interna
tionale qui a profite de 
l’aubaine pour pren
dre quelques lon
gueurs d’avance. 
Quand on s'arrête, on 
recule, c’est bien con
nu !

INSTITUT „FRANCE-EUROPE CONNEXION"
COURS DE POLONAIS

□ Cours de groupe (de 6 a 8 personnes) 
□ Cours particuliers a la carte 

methode interactive, supports modemes, 
par professeurs diplômes et experimentes, de langue maternelle. 

PRIX INTERESSANTS 
Pour demandeurs d'emploi : 

POSSIBILITE FINANCEMENT CHEQUIER LANGUE ANPE 
Renseignements et inscriptions : tel./fax: 01.44.24.05.66 

5, rue Sthrau - 75013 Paris, M° : Nationale, Tolbiac, Meteor, bus : 62, 83,27 
Secretariat ouvert du lundi au vendredi 

de lOh a 13h et de 15h a 19h 
http://ifec.free.fr e-mail: ifec@free.fr

„MYSLE O WASZEJ
DZIAŁALNOŚCI..."

Na 50. rocznicę powstania Stowarzy
szenia Polskich Kombatantów Jan

Paweł II przesiał telegram z błogosła
wieństwem. Papież napisał m.in.: „My
ślę także o Waszej działalności i pracy 
kombatanckiej, która miała na celu wy
łącznie troskę o Polskę wolną i niepod
ległą. Za tych wszystkich, którzy już 
odeszli od nas do wieczności, modlimy 
się gorąco i polecamy ich miłosierdziu 
Bożemu”. Niestety, każdy niemal ty
dzień przynosi smutne wieści: odcho
dzą na wieczną wartę polscy żołnierze 
okresu II wojny światowej, ci z kraju i 
ci ze środowisk polonijnych.
Mija 55 lat od dni 23-24 maja 1946 
roku. Wówczas to, podczas I Zjazdu 
Delegatów w „Orle Białym” w Londy
nie, nastąpiło powołanie Stowarzysze
nia Polskich Kombatantów. Jeszcze nie 
zakończyła się demobilizacja wszystkich 
formacji Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, a wielu byłych żołnierzy 
wahało się z podjęciem życiowej decy
zji: zostać na obczyźnie czy wracać pod 
rządy polsko-sowieckie. W najgorszej 
sytuacji byli rodacy spoza tzw. linii Cur
zona, z ziem wcielonych do ZSRR.
Pozostający potrzebowali pilnie pomo
cy w tym trudnym momencie, by roz
począć żywot cywilny i znaleźć pracę, 
co dodatkowo utrudniał brak znajomo
ści miejscowego języka. Starania te 
wspierało Naczelne Dowództwo, cze
go dowodem była obecnoś'ć w londyń
skim „Orle Białym” gen. Stanisława Ko
pańskiego. Przyjęto wtedy statut SPK, 
jako organizacji służącej zespoleniu
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„wysiłków dla dobra Polski i 
ogółu członków w dziedzinie 
ideowej, kulturalnej, opieki 
społecznej i gospodarczej”. 
Rozpoczęło się tworzenie od
działów, najpierw w Wielkiej 
Brytanii, potem we Francji, 
Niemczech, Kanadzie, USA i 
innych krajach. Szybko przy
bywało okręgów i kół, domów 
kombatanta, także sklepów, 
warsztatów, kaplic. W Szkocji 
prowadzono nawet farmę jako 
zaplecze polskiej szkoły rolni
czej. Rozbudowano formy po
mocy, od finansowej po zdro
wotną, nad wdowami i siero
tami, inwalidami, osobami nie
zdolnymi do pracy. Przez cały 
czas pamiętano także o rodzi
nach w kraju. Tej troski nie 
można przeliczyć tylko na fun
ty, dolary, franki, bo najcen
niejszymi jej składnikami były 
dary serca. A jeszcze wspo
mnieć trzeba o świetlicach, bi
bliotekach, wspieraniu szkol
nictwa polskiego, sportu, wła
snych wydawnictwach. SPK 
odgrywało bardzo istotną rolę 
w stabilizowaniu sytuacji poli
tycznej wśród nowej emigracji 
(przykładem apele o zgodę), 
organizowaniu obchodów rocz
nicowych i świąt państwowych, 
akcj iiprotestacyj nych.
VÍA miarę upływu lat rola 
▼▼ SPK wzrastała, z szere

gów tej organizacji wychodzi
li nowi liderzy polskiej emi
gracji politycznej. To oni pod
jęli w latach 80. trud nawiązy
wania kontaktów z kręgami 
niepodległościowymi w kraju, 
a potem i z uciemiężonymi ro
dakami w ZSRR. Stawili się 
licznie w Warszawie podczas 
Światowego Zjazdu Komba
tantów Polskich w połowie 
sierpnia 1992 r„ przeżyli radość 
powitań dawnych kolegów. Od 
tej chwili struktury SPK po
wstawały w III RP, potem tak
że na Litwie, Białorusi, Ukra
inie. Pamiętam i ja te niezwy
kłe spotkania, długie opowie
ści rodaków.
Trudno w krótkim tekście opi
sać dokonania osób z SPK w 
poszczególnych krajach, wska
zać na imiona i nazwiska, miej
scowości, inicjatywy. Najważ
niejsze, że są to wciąż aktywne 
środowiska, choć mija 55 lat. 
Prawdę mówiąc, ci co tak chęt
nie świadczyli pomoc, dziś czę
sto sami jej potrzebują od młod
szych. Nie można zmarnować 
dorobku Stowarzyszenia Pol
skich Kombatantów, a na pew
no trzeba lepiej go udokumen
tować.
____________ Adam Dobroński 
20 maja 2001

VI/ tym roku Polacy będą 
▼▼mieli poważny orzech do 

zgryzienia. Komu oddać wła
dzę, aby ją rzetelnie sprawował? 

Przypuszczam niestety, że znów staniemy przed 
dylematem wyboru mniejszego zła. Z tym, że 
już w tej chwili większość rodaków za mniej
sze zło uważa dopuszczenie do władzy lewicy. 
Prawica zgodnie z przewidywaniami zapłaci 
za przeprowadzenie reform spadkiem popular
ności, ale może jeszcze wyższą cenę zapłaci za 
wewnętrzne swary i kłótnie. Kogo więc po
przeć, aby w negocjacjach z Unią Europejską 
godnie strzegł naszych narodowych interesów? 
- oto jest pytanie. Tb, że do Unii wejś'ć musi- 
my, gdyż w przeciwnym wypadku - mimo, iż 
geograficznie znajdujemy się w s'rodku Euro
py - zostaniemy zmarginalizowani, sami prze
suniemy się na peryferie cywilizacyjne, nie ule
ga dla mnie żadnej wątpliwości. Pomyślnym 
znakiem jest fakt, że dotąd żadne państwo, któ
re przystąpiło do Unii raczej na tym nie straci
ło, a wiele zyskało. Dlaczego w naszym przy
padku miałoby być gorzej? Dlatego, że zda
rzają się wyjątki. Bo Niemcy przez całe wieki 
prowadziły militarną ekspansję na wschód, a 
teraz mogą pokojowym Drang nach Osten naj
pierw wykupić naszą ziemię, a potem nas zwa
salizować. Oby zamiast brutalnej rzeczywisto
ści i dziennikarskiej rutynowej przenikliwości 
były to jedynie starcze urojenia. Na szczęście 
jest takie państwo w Europie, na które zawsze 
możemy liczyć, że będzie Niemców powstrzy
mywało przed utrwalaniem swych wpływów 
na Wschodzie. Tym państwem jest... Francja. 
A Polacy przebywający w tym kraju mają święty 
obowiązek tę pożyteczną dla nas postawę Fran
cuzów wspierać i utrwalać. Moi kochani Czy
telnicy, liczę na Was! Wracając natomiast do 
sedna dzisiejszego tematu czyli do wyborów, 
uważam, że ponieważ reputacja wszystkich kra
jowych polityków lub prawie wszystkich, bar
dzo ostatnio ucierpiała - a dlaczego, długo by 
o tym mówić i pisać - podejrzewam, że kiedy 
jesienią moi rodacy znajdą się przy urnie nie 
będą zanadto zwracać uwagi na ideowy wize
runek kandydatów na posłów i senatorów, lecz 
na ich osobiste cechy charakteru, na ich for
mat osobowościowy, na przyzwoitość, rzetel
ność, inteligencję, może i na wykształcenie, a 
przede wszystkim na to, czy będą w stanie dać 
gwarancję dbałości o interesy państwa. 
Podejrzewam, że dotychczasowa popularność 
niektórych polityków nie przysporzy im gło
sów wyborców, wprost przeciwnie: znani li
derzy spotkają się z niechęcią publiczności glo
sującej. Przypuszczam, obym się mylił, że naj
więcej głosów stracą przywódcy AWS, a to 
dlatego, że jako członkowie partii sprawującej 
władzę zignorowali ludzi starych, którym w 
swoim czasie obiecywano podwyżki rent i eme
rytur od lutego br., a tymczasem rzecz przesu
nięto na czerwiec, nie wysilając się nawet na 
szersze wyjaśnienie motywów tej decyzji. 
Rzecznik obecnego rządu jest najbardziej mil
czącym facetem na dzisiejszej scenie politycz
nej, a lekceważenie pamiętliwych staruszków, 
którzy stanowią prawie jedną trzecią wybor
ców w naszym kraju jest naprawdę dużym błę
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dem politycznym. Podwyżka czerwcowa, jeżeli 
w ogóle do niej dojdzie, nie zniweluje tego błę
du i nie przywróci życzliwości ludzi starych, gdyż 
tegoroczny wzrost cen znacznie wyprzedza wy
sokość podwyżek rent i emerytur. A od ludzi bied
nych, ba, coraz biedniejszych, nie można spo
dziewać się poparcia.
Dlaczego kandydaci Unii Wolności pozujący cały 
czas na gwiazdorów politycznych otrzymają w 
jesiennych wyborach bardzo małe poparcie? 
Wiem, ale nie powiem, gdyż zbyt wysoko cenię 
inteligencję moich Czytelników. Dodam tylko, 
że autor „Sąsiadów” też się do ich porażki przy
czynił.
Eseldowcy, którzy nic nie robią, bo nie muszą, 
gdyż zwolenników przysparzają im ich przeciw
nicy, wbrew oczekiwaniom dostaną jesienią mniej 
głosów niż się spodziewają. Zaszkodzi im na pew
no ta chętka na owe potencjalne 80 milionów zł 
przeznaczone na utrzymanie aparatu partyjnego, 
za którą to ustawą głosowali w Sejmie, wspólnie 
zresztą z AWS i UW. Finansowanie partii poli
tycznych przez Skarb Państwa nie cieszy się w 
Polsce społecznym zrozumieniem ani poparciem 
i weto czy akceptacja tej ustawy przez prezyden
ta nie ma tu nic do rzeczy, gdyż w praktyce poli
tycznej najbardziej liczy się weto wyborców. W 
bogatym kraju finansowanie partii politycznych 
może rzeczywiście zapobiega korupcji, w bied
nym - a Polska niestety jeszcze do takich się za
licza - praktyka ta budzi bardzo dużo kontrower
sji. W Polsce najzdrowiej dla odrodzenia naro
dowego byłoby, gdyby senatorowie, posłowie i 
radni w ogóle działali społecznie i nie pobierali 
żadnych diet za swą służbę społeczeństwu. Poseł 
czy radny to nie profesja, lecz misja. Tymcza
sem partie polityczne w Polsce działają cały czas 
jak za komuny, utrzymując między wyborami 
dużo etatowych, sowicie wynagradzanych apa
ratczyków. Przecież oni nikomu nie są potrzeb
ni. Według mnie w przyszłości powinno być tak, 
że na pół roku przed wyborami powstają Komi
tety Wyborcze (podobnie jak obecna Platforma 
Obywatelska, która jednak po wyborach powin
na się rozwiązać, a nie zakładać partię), każdy 
przedstawia swój program i wizję rozwoju kraju 
i jego przedstawiciele wybrani do Parlamentu re
alizują go uczciwie przez cztery lata. I to wszyst
ko. Partie polityczne to przeżytek dziewiętnasto
wieczny, no, powiedzmy dwudziestowieczny, ale 
w XXI wieku to zabytek. Poglądy ideowe każdy 
dziś' może propagować za pośrednictwem inter
netu, a do tego nie potrzebna jest partia. Od re
alizowania polityki zagranicznej jest rząd i dy
plomaci, od realizacji polityki wewnętrznej i za
pewnienia bezpieczeństwa jest policja i urzędni
cy, od zdrowia są lekarze, od gospodarki ekono
miści, od bezpieczeństwa zewnętrznego wojsko, 
a od tego, żeby naród był mądry są szkoły i uni
wersytety, nauczyciele i profesorowie, a od do
brego samopoczucia i estetyki jest sztuka i arty
ści. I to wszystko. Krajem powinni rządzić nie 
zawodowi politycy, lecz pragmatycy. Powinni rzą
dzić mądrzy Polacy, gorący patrioci, ludzie uczci
wi z dużą klasą a nie jakiś tam przewodniczący 
Sojuszu Miller czy coś podobnego.
Tak widzi obraz swego Kraju w dniu 3 Maja bez
partyjny narodowiec.

Karol Badziak
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NOMINACJA NA KOLE/NE STOPNIE OFICERSKIE
21 4 kwietnia 2001 roku o

ggdz. 1600 w Ambajodzie 
RP w Paryżu yozpoczęłc się 
uroczysta nominacja na ko
lejne stopnie oficerskie żoł
nierzy uczestniczących w 
walkach o wolność i niepod
ległość Polski w czasie II 
Wojny Światowej i w okre
sie powojennym. 
Zgromadzonych w salonach 
Ambasady WP powitał mini
ster Sławomir Czarlewski. Na 
uroczystość przybył były
Ambasador WP w Paryżu, a obecnie wice
minister spraw zagranicznych prof. Stefan 
Meller, który dokonał uroczystego wręcze
nia nominacji. Komandor Eugeniusz Cem- 
pa, Attache Obrony przy Ambasadzie WP 
w Paryżu odczytał akty mianowania:
Awanse na wyższe stopnie oficerskie 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 
dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasa
dach, warunkach i trybie mianowania na 
wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczest
niczących w walkach o wolność i niepod
ległość Polski podczas il wojny światowej 
i w okresie powojennym oraz art. 76 ust. 5 
ustawy z dnia. 21 listopada 1967 r. o po
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypo
spolitej Polskiej, Minister Obrony Narodo
wej RP niżej wymienionych oficerów mia
nował na stopień:

1. Podpułkownika - mjr Witolda Kie- 
drowskiego, Kampania Wrześniowa 1939 
r. obóz jeniecki, ZWZ;
2. Kapitana - por. Jana Wolszę, AK.

Awanse na I stopień oficerski 
Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grud
nia 1997 r. i art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obo
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 
dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych za
sadach, warunkach i trybie mianowania 
na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy 
uczestniczących w walkach o wolność i 
niepodległość Polski podczas ll wojny 
światowej i w okresie powojennym, Pre
zydent Rzeczypospolitej Polskiej miano
wał na stopień:

Podporucznika:
1. sierż. Czesława IKerowicza, Kampania 

Wrześniowa 1939, 2 Dywizja 
Strzelców Pieszych, niewola 
niemiecka; 2. kpr. Jana Gul
czyńskiego, 1 Dywizja Grena
dierów; 3.kpr. Zbigniewa Śle- 
dziewokiego, AK, Powstanie 
Warszawskie, obóz jeniecki, 
PSZ na Zachodzie; 4. kpr. Wo- 
mualda Więckowskiego, Kam
pania Wrześniowa 1939, PSZ 
na Zachodzie; 5. szer. Andrze
ja Karpińskiego-Carpina, Po
wstanie Warszawskie; ó.szer. 
Stanisława Kaszubę, Narwik, 
Brygada Podhalańska; 7. szer.

Helenę Kolanowską, AK, Powstania War
szaw., obóz jeniecki; 8.szer. Stanisława 
Mędralę, 2 Dywizja Strzelców Pieszych;
9. szer. Janusza Niteckiego, NSZ, AK, Po
wstanie Warszawskie; 10.szer. Olgę 
Owczarek, ZWZ, AK, więzienie i obóz 
hitlerowski; 11 .szer. Teresę Stolarską, AK, 
Powstanie Warszawskie, obóz jeniecki.
W imieniu nominowanych serdeczne po
dziękowania przedstawicielom Ambasady 
WP w Paryżu i władzom Wzeczpospolitej 
Polskiej oraz wszystkim, którzy przyczy
nili się do awansu żołnierzy polskich zło
żył Ks. infułat Witold Kiedrowski.
Całość uroczystości zakończyła lampka 
szampana, poczęstunek i pamiątkowe zdję
cia.

Opr. Ks. Tadeusz Domżał

go na Abbeville we francuskim departa
mencie la Somme spadło 780 milimetrów 
wody deszczowej - czyli tyle, ile przecięt
nie spada na ten region w ciągu całego roku. 
W marcu zarejestrowano 170 mm, w 
kwietniu niewiele mniej, czyli trzy razy 
tyle, ile wynosi miesięczna, wiosenna nor
ma dla Francji. Wylała rzeka Somme, pod
niósł się poziom wód gruntowych i zaczę
ła się powódź. Między Amiens a zatoką 
Sommy zalanych zostało 114 gmin, 2800 
domów znalazło się pod wodą, ponad ty
siąc osób zostało ewakuowanych i zakwa
terowanych tymczasowo gdzie indziej. W 
Abbeville najbardziej dotknięte są dzielni
ce na południe od rzeki, zwłaszcza dzielni
ca Rouvroy, w której wody nie opadły od 
miesiąca ani o milimetr. Mieszkańcy są 
zrozpaczeni i bezradni: domy, meble, sprzęt 
gospodarstwa domowego, ubrania,dorobek 
często całego życia gnije na ich oczach. 
Ludzie wiedzą, że wody tak szybko nie 
ustąpią, że na możliwość powrotu trzeba 
będzie poczekać prawdopodobnie kilka 
miesięcy. Wolą nie myśleć o tym, co zasta
ną w swych mieszkaniach, gdy woda opad- 
nie...
Ludzie, którzy nigdy nie zaznali prawdzi
wej powodzi nie wyobrażają sobie nawet, 
jakie robi ona wrażenie, w jaki sposób

wpływa na psychikę. Pierwsze, co ude
rza, to brak normalnego miejskiego ha
łasu. Nie słychać przejeżdżających samo
chodów, przechodzących ludzi, nie sły
chać śmiechu dzieci, szczekania psów. 
Wszędzie jest cicho, do uszu dociera tyl
ko monotonny plusk wody i nic więcej. 
Podobno można od tego zwariować. 
Woda jest na dole, na górze, z każdej stro
ny, człowiek czuje się w niej zamknięty, 
stłamszony. W błotnistej mazi, poruszać 
się można tylko w wysokich prawie po 
pas kaloszach. Lekarze zauważyli, że ka
losze te stały się przyczyną wzrostu licz
by zachorowań na rozmaite grzybice skó
ry. Nic na to jednak poradzić w tej chwi
li nie można. Masy wody kamuflują na 
razie zapachy, ale strażacy wiedzą, że 
ryzyko infekcji jest wysokie. Bo woda 
pochodzi nie tylko z okolicznych mokra
deł, ale także z piwnic i ścieków miej
skich. W wielu miejscach popękały ka
felki, w ścianach pojawiły się szczeliny, 
a w nich roślinność. Trzeba zatkać czym 
się da wszystkie rury kanalizacyjne, nie 
ma mowy o tym, by używać umywalki, 
zlewu, prysznica czy toalety. Do mycia 
się ludzie używają miednic, prowizorycz
ne toalety czyszczone są bez przerwy. 
Pompy pracują w dzień i w nocy. Nie 
wszyscy zgodzili się na ewakuację, są 
tacy, którzy w swój dom włożyli pracę

długich lat i teraz ratują, co mogą, pom
pując wodę i czyszcząc. Śpią na łóżkach 
ustawionych na kamiennych podwyższe
niach, w nocy co parę godzin się budzą, 
by sprawdzić, czy pompy są w porządku. 
W dzień nie zdejmują kaloszy. Gdy wy
prawiają się „na miasto”, spotykają prze
pływające obok kaczki, czasami łabędzie, 
widzą w wodzie mnóstwo ryb, a na słu
pach telegraficznych ślimaki, które schro
niły się tam w popłochu. Ktoś opowiada, 
że w kuchni swego domu znalazł węgorze 
i żaby. Ktoś inny chwali się, że łowi pstrągi, 
nie wiadomo jednak, czy to prawda.
Dwa razy dziennie wojskowe ciężarówki 
dostarczają żywność. Przyjmowane są z 
wielką radością, ludzie próbują zachować , 
dobry humor, żartują, przekomarzają się. | 
Narodziła się wielka, niecodzienna solidar- i 
ność. Wszyscy pomagają sobie nawzajem. ’ 
Ochotnicy, pracownicy merostwa, strażacy, 
członkowie różnych stowarzyszeń pracują 
na rzecz poszkodowanych: pocieszają, do
żywiają, naprawiają, doradzają, zajmują się 
załatwianiem spraw administracyjnych, 
przyjmują dary przesyłane z całej Francji. 
Sytuacja jednak jest bardzo trudna.
Wielu mieszkańców Abbeville załamało 
się, są tacy, którzy cierpią na bezsenność, 
depresję, są ogromnie wzburzeni tym, co 
się stało, szukają winnego. Po okolicy ro
zeszła się plotka, że dorzecze Sommy zo
stało zalane po to, by ocalić Paryż. Plotka 
absurdalna, ale wielu ludzi w nią wierzy.

Anna Rzeczycka-Dyndal
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FRANCJA
□ Instytut Polski w Pa-

ryżu (31, rue Jean Goujon) zaprasza 21 
maja o godz. 18 na wernisaż wystawy 
(rzeźba i rysunek) Bolesława Krzysztofa.

POLSKA
□ Podczas kwietniowego posiedzenia Sej
mowej Komisji Łączności z Polakami za 
Granicą rozpatrzono temat dotyczący 
działalności krajowych publicznych środ
ków masowego przekazu w zakresie pro
gramów i publikacji dla i o Polonii. Dys
kusja koncentrowała się wokół listu pre- 
zeza Zarządu Spółki Telewizja Polska 
S.A. Roberta Kwiatkowskiego do mini
stra spraw zagranicznych Władysława Bar
toszewskiego. List dotyczy zapowiedzi za
przestania dofinansowywania programu 
satelitarnego TV Polonia przez resort 
spraw zagranicznych. Zapoznano się także 
z pisemnymi informacjami resortów: edu
kacji narodowej, spraw wewnętrznych i 
kultury na temat utrzymywania łączności 
z Polonią i finansowania działalności po
lonijnej. W trakcie dyskusji posłowie uzna
li, że MSZ niewłaściwie koordynuje. Roli 
koordynatora nie spełnia też Międzyresor
towa Komisja ds. Polonii i Polaków za 
Granicą, której przewodniczy Minister 
Spraw Zagranicznych. Posłowie wskazali 
także na brak podręczników dla dzieci z 
polskich rodzin żyjących na Wschodzie. 
Nauczyciele języka polskiego pracują tam 
w złych warunkach. Resort edukacji zbyt 
późno uruchamia środki finansowe na or
ganizację kolonii polonijnych. Posłowie 
zwrócili też uwagę na brak aktów wyko
nawczych do ustawy o repatriacji. Pod
kreślili potrzebę wzmożenia akcji repatria
cyjnej i pełnego wykorzystania w 
bieżącym roku przewidzianych na ten cel 
środków finansowych w wysokości 19,5 
min zł. Komisja uchwaliła dezyderat do 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie po
wołania Pełnomocnika Rządu do spraw 
Repatriacji; stwierdziła w nim, że zgod
nie z obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. 
ustawą o repatriacji procesem tym powi
nien kierować pełnomocnik rządu. Jego 
niepowołanie powoduje opóźnienia i unie
możliwia wykonywanie ustawy.

AUSTRALIA
□ Elżbieta Anna Szczepańska (fot.) zna
na jest w środowiskach polonijnych nie tyl
ko jako psycholog, ale również sporto
wiec. Pochodzi rodem z Sosnowca. Stu
dia psychologiczne odbyła na Uniwersy
tecie Śląskim w Katowicach 1969-74; spe
cjalizacja pierwszego stopnia z psycholo
gii klinicznej 1984. Asystent, a następnie 
starszy asystent w Zakładzie Psychologii 
Sportu Akademii Wychowania Fizyczne
go w Katowicach (zwolniona dyscyplinar
nie za niepodległościową działalność po
lityczną i związkową) 1974-83.

Redaguje Zbigniew A. Judycki

Współzałożycielka niezależnych organiza
cji związkowych na terenie Śląska (prze
wodnicząca NSZZ „Solidarność” w Aka
demii Wychowania Fizycznego w Kato
wicach; członek Komisji Interwencyjnej 
MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach; 
członek OKPN Szkół Wyższych; 
współpracownik i kolporter nielegalnych 
wydawnictw). Aresztowana i więziona w 
Sosnowcu-Radocha, a następnie w obozie 
dla internowanych w Darłówku (grudzień- 
marzec) 1981-82.
Współpracownik „Tygodnika Polskiego” 
i radia 3 ZZZ (zastępca koordynatora i 
redaktor audycji radiowych) w Melbour
ne 1990-93. Od 1995 pracuje jako psy
cholog w agencji pomagającej kobietom 
w sytuacjach kryzysowych, prowadzi pry
watną praktykę w założonej przez siebie 
pierwszej w Wiktorii dwujęzycznej pra
cowni pomocy psychologicznej dla emi
grantów (Billingual Psychologists Ne
tWork). Członek: Wiktoriańskiego Stowa
rzyszenia Solidarności w Melbourne 
1988-92, Prezydium Federacji Polskich 
Organizacji w Wiktorii (dyrektor Biura 
Opieki, Informacji i Zatrudnienia) 1994
95. Wicemistrzyni Śląska i Zagłębia w 
pchnięciu kulą i rzucie dyskiem 1969-74; 
akademicka mistrzyni Polski w rzucie dys
kiem i pchnięciu kulą, Łódz 1972, 
Wrocław 1974. W 1995 jako pierwsza i 
jedyna Polka, została członkiem Victorian 
Veterans Athletic Club (lekkoatletyka dla 
sportowców, którzy ukończyli 35 rok 
życia). Osiągnięcia sportowe: brązowy 
medal (rzut dyskiem) na Australia Masters 
Games w Melbourne 1995; brązowe me
dale (pchnięcie kulą i pięciobój wagowy) 
na Australia Masters Games w Canberra 
1997; trzy srebrne medale i tytuł wicemi
strzyni Australii na Australia Master Ga
mes w Adelaidzie (w rzucie dyskiem, 
pchnięciu kulą i rzucie młotem) 1999; pięć 
tytułów wicemistrzyni Wiktorii (we 
wszystkich rzutach) i trzy tytuły mistrzow
skie (rzut dyskiem, pchnięcie kulą, rzut 

młotem) na Australasian Public Sector 
Games w Melbourne 1998. W 1999 usta- 
nawiła w swojej kategorii wiekowej re
kord świata w rzucie ciężkim młotem.

MEKSYK
□ 6 maja w bazylice Matki Bożej z Gu- 
adelupe w Meksyku z okazji święta 3 Maja 
oraz rocznicy konsekracji Polski Matce Bo
skiej Guadelupiańskiej rektor bazyliki ks. 
prałat Diego Monroy Ponce odprawił Mszę 
świętą w intencji „Polonia semper fide
lis”.

LUKSEMBURG
□ 12 kwietnia w Luksemburgu (w Cercie 
Municipal) odbył się wernisaż wystawy 
współczesnego malarstwa polskiego zor
ganizowany przez Konsulat Generalny RP 
w Brukseli, Towarzystwo Kultury Polskiej 
w Luksemburgu oraz galerię Pfeifer w Ni
dzicy w ramach programu promocyjnego 
„Polska 2000/2001”. Zaprezentowano pra
ce artystów polskich oraz polonijnych z 
Luksemburga, Liege i Brukseli.

HISZPANIA
□ W hiszpańskim mieście Alcala de He
nares (25 km od Madrytu) mieszka kilka 
tysięcy Polaków. Lokalny tygodnik „Dia
ro De Alcala” ma tygodniowy dodatek in
formacyjny w języku polskim Stowarzy
szenia Polaków w Hiszpanii „Orzeł Biały”. 
Ta strona w hiszpańskim dzienniku nazy
wa się „Archipelag” i redagowana jest

Erzez A. Buczyńskiego i M. Mościcką.
] W dniach 19-24 października 2001 r. 

odbędzie się w Barcelonie II Światowe 
Polonijne Spotkanie Intelektualistów, Lu
dzi Kultury i Sztuki. W spotkaniu uczest
niczyć będzie ok. 300 Polaków zamiesz
kałych w różnych krajach świata. Celem 
spotkania jest m.in. nawiązanie kontaktów 
towarzyskich i zawodowych, prezentacja 
dorobku intelektualnego i kulturalnego 
uczestników oraz ich aktywności społecz
nej. W programie m.in. wystawa prac 
malarskich polonijnych artystów oraz ga
lowy koncert. Z uwagi na organiczoną 
liczbę miejsc zainteresowane osoby, które 
chcą brać udział w spotkaniu proszone są 
o kontakt pod adresem: ks. Czesław No
wak - Instytut Badań nad Kulturą Polo
nijną, Kurt Eisner Str. 9, 81735 Mtinchen, 
Allemagne; tel. 49 89 / 67 09 99 30, fax 
49 89 / 430 46 95, e-mail: Cz.No- 
wak@gmx.de.

WIELKA BRYTANIA
□ Nakładem Polskiej Fundacji Kultural
nej w Londynie ukazała się interesująca 
książka pod redakcją Elizabeth Turnbull i 
Andrzeja Suchcitza: „Edward Roland 
Sword. The Diary and Despatches of a 
Military Attache in Warsaw 1938-1939”.
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Ciąg dalszy ze str. 3

Ęfjsmśw
Ten obraz to niezła synteza stanu w ja
kim tkwią i Polska „na dorobku” i pró
bująca zachować własną tożsamość, od
budowująca swą jedność Emigracja. 
Tak, zjednoczyć się, mimo niesłychanej, 
przebogatej wręcz różnorodności, w 
imię wspólnoty, której na imię „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Wszak w jedności 
siła, w bronieniu dobrego imienia Pol
ski, jak i w każdym działaniu na jej 
rzecz.
W jednym komentarzu niemożliwe jest 
podsumowanie zakończonego dopiero 
co Zjazdu, jego niewątpliwego znacze
nia, ale może i rozczarowań. Trzeba bę
dzie powracać do tematu. Dzisiaj, na 
gorąco jeszcze, garść notatek i zdjęć.
Trzeba chyba zacząć od początku. Zatem... 
tak wcześnie jeszcze nigdy nie byłem na 
lotnisku. Zapowiedzi korków przed „dłu
gim weekendem" zrobiły swoje. Zresztą 
przyjdzie nam jeszcze poczekać na odlot 
do Warszawy jeszcze dłużej, bo samolot 
spóźnia się. Jest jednak i pewna pociecha, 
bo pudla z materiałami na Zjazd (infor
macje o paryskiej Polskiej Misji Katolic
kiej, o zagrożeniach czyhających na. tutej
szą sławną Bibliotekę Polską, najnowszy 
Glos Katolicki itp.) - gru
bo ponad 100 kg - przeszły 
przez wagę bezboleśnie. W j—«— 
poczekalni gwar, głośno (za ' 
głośno) od wielojęzycznych ■ 
rozmów... telefonicznych,, 
więc musiałem się dowie-1 
dzieć, że wyjazd służbowy 
tego pana w zaciasnej ma
rynarce udał się, a ta mała 
blondynka bardzo tęskni. 
Nareszcie na pokładzie 
LOT-u, a tu „Zycie" i 
„ Wyborcza ”, i oczywiście 
biją pianę propagandowo- 
sensacyjną o wypowiedzi 
prezesa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej - Moskala - 
na tematprzeszłoś'ci Nowa
ka Jeziorańskiego. Chyba 
nie wszyscy zdają sobie I 
sprawę z tego, iż uczestniczą w żałosnym 
spektaklu skłócania narodu polskiego za 
pomocą nie mających żadnych współcze
snych odniesień zaszłości historycznych. 
Lądujemy na Okęciu,, ale czeka nas jesz
cze 70 km podstawionym mikrobusem do 
Pułtuska, do głównej kwatery Zjazdu w 
znanym „Domu Polonii”. Nawiasem na
leży podziwiać silę przebicia jego dyrekto
ra - Russaka, dzięki której to tylko drobna, 
oficjalna część Zjazdu mogła odbyć się w 
Warszawie... pod Pułtuskiem; reszta u nie
go. Póki co jednak, przejedźmy jeszcze przez 
nocną Warszawę - jak ładnie jest ona 
oświetlona, a i pojawiło się coś wyższego 
od Pałacu Kultury.
W Pułtusku obsługa w "Honych „ sukma
nach”, więc trochę „cepelii", ale na ko
lację już za późno. Pozbywam się za. to 
większości delegacyjnychfranków. Opłata 

wynosi, bagatela, 600franków za dobęf!) 
i jeszcze przeliczają mi grzecznie należność 
podaną w dolarach na złotówki (cena 
sprzedaży), a później złote na franki (cena 
kupna) więc jeszcze trochę drożej. Cóż., co 
kraj to obyczaj, ale może finansują w ten 
sposób pobyt w Polsce rodaków ze Wscho
du.
Przy wręczaniu mi przez organizatorów (ok. 
20 lat, niebieskie oczy, płeć żeńska) iden
tyfikatora, obowiązkowej teczki dla uczest
nika i innych firmowych długopisów od
bywa się i „łapanka” na audiencję u... 
prezydenta. „Nie, dziękuję” - spotykanie 
Kwaśniewskiego i wysłuchiwanie jego oko
licznościowych,, okrągłych wywodów nie 
leży w moich zainteresowaniach,, ani nie 
imponuje mi. Po tych wszystkich admini
stracyjnych zabiegach czeka mnie - zwy
kłego delegata (goście honorowi mieszka
ją na miejscu) - jeszcze podróż wśród la
sów Mazowsza do... Serocka. Rano jesz
cze Paryż, korki pod Łukiem Triumfalnym, 
a noc w niczym nie zmąconej ciszy w hote
lu nad jeziorem. 730 - pobudka - szczebio- 
tliwy głosik w słuchawce zaprasza- na śnia
danie; wokół mnóstwo... Polaków, choć 
każdy mówi z innym akcentem; słychać i 
ten miękki, niepowtarzalny - zza Buga. 
Potem luksusowym (bo mogę bez trudu 
pisać) autokarem, z całą grupą nieznanych 
mi jeszcze Polonusów, do... Stolicy! Zjazd 
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rozpocznie się „ normalnie ” Mszą I 
św. w historycznym kościele Św. I 
Krzyża, z kazaniem Ks. Prymasa 
(szkoda tylko, że tekstu homilii nie h 
ma w materiałach we wspomnia- ag 
nej już teczce zjazdowej). Jednak 
póki co mijamy polski krajobraz - 
pełen pól i dźwigów, świeci bajecz- * 
nie słońce. O, w szczerym polu mi-I 
jamy właśnie nowoczesny sklep... 1 
wędkarski „Robal” („tyz piknie” 
-jak mówią górale), parę kilome-1 
trów dalej francuska ekspansja - 
market „Leader Price”, jak na 
mojej ulicy w Paryżu. Im bliżej Warszawy 
tym życie i ruch intensywniejsze, aż przy
jemnie patrzeć, wszędzie rusztowania, szyl
dy, reklamy, wykopy, żurawie budowlane, 
ciężarówki - rozwój na potęgę; Polska 
zmienia się w przyspieszonym tempie.

( hTM

Warszawa - siedziba Stowarzyszenia 
„ Wspólnota Polska ” (organizatora Zjaz
du) - ruch, podniecenie, szklanka soku. I 
znowu autokar - wstrzymany ruch uliczny, 
prowadzi nas policyjny radiowóz.. Prze
jeżdżamy obok pomnika Poniatowskiego 
na koniu, później zamyślony Prymas Ty
siąclecia,, dalej i „Dziadek” - Piłsudski. 
W kościele jeszcze cisza, oczekiwanie; zaj
muję możliwie „strategiczne" miejsce. Po 
chwili odzywają się oklaski - pojawia się... 
prezes Kongresu Polonii z USA - Moskal, 
więc po kościele zaczynają „węszyć” nie
chlujnie przyodziani i zachowujący się ka
merzyści i głodni tanich sensacji „dzien
nikarze” (żałosny widok). Kiedy żadnych 
skandali nie będzie wyniosą się, ich mo
codawców inne wydarzenia widać nie in
teresują. To symptomatyczne, oto w wol
nym Kraju, znów - jak za PRL-u - auten
tyczny „portret własny ” Polaków zaczyna 
rozmijać się zupełnie z tym gazetowo-tele- 
wizyjnym, krojonym na użytek, często wro
giej Polsce, propagandy. Rasowi politycy 
powinni w porę dostrzec to zjawisko, bo za 
chwilę okaże się, iż poruszają się jedynie 
w wirtualnym, medialnym świecie, który 
zastąpił im rzeczywistość i społeczeństwo. 
Wszak wśród braw dla Moskala dobiegł 
mnie, wart zastanowienia komentarz „■■■ 
on jeden ujął się za nami...”. Po chwili 
zjawia się ostatni prezydent RP na obczyź

nie - Ryszard Kaczorow
ski, prezes „ Wspólnoty 
Polskiej” - prof. An
drzej Stelmachowski i, 
wchodząca od zakrystii
- marszałek Senatu RP
- prof. Alicja Grześko
wiak Nie ma oczywiście 
Kwaśniewskiego ani - 
niestety - premiera Buz
ka czy ministra spraw 
zagranicznych Barto
szewskiego (ten ostatni

ze względu na ani
mozje wobec Mo
skala, zbojkoto
wał cały Zjazd i 
całą Polonię - że
nujące). Za to 
wzdłuż ołtarza 
poczty sztandaro
we polskiego har
cerstwa i z Kraju 
i ze Wschodu - to 
wzruszająca sym
bolika. W kazaniu 
Prymas Polski - 
kard. Józef
Glemp, który kon
celebrował Mszę 
św. wspólnie z 
abp Szczepanem 
Wesołym i kilku
dziesięcioma po
lonijnymi du- A'i

chownymi, mówił o roli wiary w zachowy
waniu miłości do Ojczyzny. Podkreślał, że 
to właśnie na żywej wierze zasadza się 
współdziałanie Polonii i rodaków w Kra
ju. A obecność Polaków w świecie nie po
lega wcale tylko na biernej asymilacji, ale
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wiąże się i ze wzbogacaniem krajów osie
dlenia. Stąd wynika jednak i oczekiwanie 
naszej Ojczyzny, iż jej synowie, a raczej i 
wnukowie rozsiani po świecie będą o niej 
pamiętać i wspierać ją nie tylko w czasie 
nieszczęść, ale i w drodze pokojowego roz
woju, z którym mamy obecnie do czynie
nia. Uroczystą Mszę św. kończy wzniosłe 
„Boże coś Polskę... ”. / uczestnicy Zjazdu 
udają się pod Pomnik Nieznanego Żołnie

rza, by złożyć tu hołd wszystkim poległym 
za wolność Ojczyzny żołnierzom.
Znowu siedziba „Wspólnoty”- pierwsze 
kuluarowe rozmowy (fot.: Prof A. Stelma
chowski w rozmowie z Rektorem PMK we

Francji - ks. prał. St. Jeżem) i koktajl w 
ogrodach, pod parasolami, jak w Białym 
Domu. Później, w Teatrze Polskim, gdzie 
odbywa się oficjalne otwarcie Zjazdu, zno
wu napięcie rośnie, bo ci z fleszami znowu 
szukają sensacji na ten sam temat (jak w 
anegdocie o żołnierzu, któremu wszystko 
kojarzyło się tylko z jednym) - Moskal, a 
reszta świata. Czy przyjdzie premier, kto się 
Z kim przywita i co powie. Tymczasem to
talny spokój. Jest i premier Buzek, i mar

szałek Sejmu - M. Płaiyński, i oczywiście
- od początku nie ulegająca propagando
wej histerii - marszałek Senatu - A. Grześ
kowiak. Wszyscy „oficiele ” zabierają głos 
i... całkowicie ignorują narzucany im z 
uporem przez media „skandal". Premier 
w swym wystąpieniu dziękuje w imieniu 
państwa polskiego emigrantom za ich wal
kę o niepodległość Kraju i wkład w odbu
dowę wolnej Ojczyzny. Natomiast przewod
nicząca Komisji Organizacyjnej Zjazdu, a 
jednocześnie prezeska Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych - Helena Miziniak 
Z Wielkiej Brytanii apeluje do uczestników 
Zjazdu o refleksję nad potrzebą jednocze
nia się Polonii wobec roli jaką winna od
grywać ona w imię wspólnego dobra na
rodu i państwa polskiego. Z kolei E. Mo
skal przypomniał wkład Polonii, zwłasz
cza tej amerykańskiej, w realizację niepod
ległościowych i demokratycznych dążeń 
Polski. Mówił o działaniach i tworzeniu 
lobby na rzecz przyjęcia Polski do NATO i 
o pomocy materialnej jaka płynęła i wciąż 
płynie do Kraju - o szpitalach, lekach, apa
raturze medycznej.
Oficjalne przemówienia kończą się i wów
czas do akcji wkracza abp Szczepan Weso
ły - przedstawiciel Prymasa Polski ds. 
Duszpasterstwa 
Polonijne go.
Wygłasza on, 
rozpoczynając od
- być może - 
mało „ duchow
nego " żartu, któ
ry jednak dobrze 
robi znużonej już 
widowni, świet
ny, „merytorycz
ny ” nareszcie re
ferat o przyczy
nach kryzysu i o 
wizji życia Polo
nii. „ Jaki może
być dzisiaj - zastanawia się mówca - etos 
Polonii i emigracji? Może nim być tylko 
etos polskiej kultury, [ale] co to jest pol
ska kultura? (...) «Kultura jest tym , przez 
co człowiek staje się bardziej, bardziej 
'jest'» mówił swojego czasu w UNESCO 
Papież- Kultura wynika z pytań o cel ist
nienia, o sens bytu. Kultura poszukuje 
prawdy. (...) Kultura więc to etos prawdy, 
dobra, piękna i świętości. Czy możemy po
kusić się o wyliczenie cech charakterystycz
nych polskiej kultury? (...) Będą nimi: - 
związanie z ziemią, - dom, szacunek dla 
kobiet i rola kobiety w wychowaniu i prze
kazywaniu wiary, - język, - wrażliwość na 
wartości transcendentne, - gotowość do 
poświęceń w służbie Ojczyzny, czyli dobra 
wspólnego (...) związane jest to z umiło
waniem wolności, poczuciem godności i 
honoru, [ale i] indywidualizmem, z goto
wością do poświęceń i otwartością na inne 
kultury.(...) Jeżeli będziemy umieli prze
kazać wartości naszej kultury, jeżeli war
tości kultury staną się etosem Polonii, jak 
kiedyś tym etosem była niepodległość, na 
pewno będziemy mieli ogromne perspekty
wy rozwoju... ” - kończył swój wykład abp 
Wesoły.

Na zakończenie pierwszego dnia zjazdowe
go organizatorzy przewidzieli w źle klima
tyzowanej sali występ - dla. mnie trącące- 
go „ cepelią ” - „ Mazowsza ”, więc bez Żalu 
urwałem się w Stolicę, zwłaszcza, że ze
spół w programie reklamuje się z... Kwa
śniewskim.. 1 była to praktycznie jedyna 
okazja by zakosztować Warszawy, wszak od 
następnego dnia zaczęła się nasza całko
wita izolacja w Pułtusku i obrady Zjazdu. 
Teraz wszystko potoczyło się w bardzo przy
spieszonym tempie, no może poza niedziel
ną,, ekumeniczną Mszą św w przepięknej 
miejscowej bazylice, podczas której kaza
nie - iście akademicki politologiczno-hi- 
storyczny wykład wygłosił ordynariusz 
płocki ks. bp Stanisław Wielgus. Wieczo
rem tego samego dnia powróciliśmy jesz
cze do kolegiaty pułtuskiej, tym razem na 
piękny koncert w wykonaniu „Sinfonia 
Varsovia”, pod dyrekcją Pawła Przytoc- 
kiego. Jednak zanim to nastąpiło, od rana 
rozpoczęły się obrady plenarne Zjazdu. 
Podczas których głos zabierali przedsta
wiciele największych organizacji Polonij
nych ze wszystkich niemal kontynentów - z 
Australii, z Ameryki Łacińskiej, z Kanady 
i USA, z Europy - tej Zachodniej, jak i tej 
Wschodniej. Cóż za różnorodność pokoleń, 
emigracyjnych doświadczeń, odmian i 
prawidłowości języka polskiego, a przede 
wszystkim problemów, z którymi borykają 
się Polacy i Polonia w Urugwaju i w Bia
łorusi, w Sydney i Arabii Saudyjskiej, w 
Macedonii i na Cyprze, w Nowym Jorku i 
Sankt Petersburgu. Nie sposób byłoby 
choćby tylko wymienić omawiane zagad
nienia, chociaż oczywiście można próbo
wać sprowadzić je do kilku zasadniczych 
kategorii. Takich jak na przykład szkol
nictwo polskie w krajach byłego Związku 
Radzieckiego, polonijne życie organiza
cyjne w Europie Zachodniej, Kościół ka
tolicki na Wschodzie, status Polaków w 
Niemczech, udział Polaków w życiu pu
blicznym krajów zamieszkania, wydawnic
twa polonijne i dostęp do kultury polskiej 
i - oczywiście - wzajemne oczekiwania w 
relacjach Polonii z Krajem czyli polskie 
grupy nacisku - lobbing, repatriacja i pol
skie obywatelstwo. Niech o bogactwie 
spraw świadczą Komisje, w których przy
szło nam deliberować w kolejnym dniu 
obrad: Komisja ds. Polaków za Granicą, 
Komisja Promowania Spraw Polskich w 
Swiecie, Komisja ds. Współpracy Organi
zacji Polonijnych ze Strukturami Duszpa
sterskimi, Komisja ds. Oświaty i Młodego 
Pokolenia i Komisja ds. Pomocy Socjal
nej, Charytatywnej i Problemów Repatria
cji oraz ilość - blisko 90(!) - wniosków, 
które zostały przez Zjazd sformułowane. O 
pierwszym i podstawowym należy powie
dzieć już teraz to wola doprowadzenia do 
powołania silnej, wspólnej, o światowym 
zasięgu organizacji Polonijnej, która mo
głaby skutecznie dbać o interesy i walczyć 
o dobre imię zarówno Polski, jak i Pola
ków z zagranicy. Do dalszych komentarzy 
wynikających z organizacji i przebiegu 
obrad II Zjazdu Polonii i Polaków z Za
granicy będziemy wracać.

Opr. Paweł Osikowski
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Coraz więcej obostrzeń wysuwa pod ad
resem Polski Komisąa Europejska w 
związku z wejściem naszego kraju do Unii 

Europejskiej, do którego - jak przyznał szef 
polskiej dyplomacji Władysław Bartoszew
ski - nie dojdzie w roku 2553, jak chcą 
tego inni politycy, z premierem polskiego 
rządu na czele. Komisja EhroppcsCa za
proponowała wprowadzenie siedmioletnie
go okresu przejściowego nw zakup ziemi 
rolnej i lasów oraz pięcioletniego na za
kup ddiaipk rekreacyjnych przez obywa
teli Unii Europejskiej po przystąpieniu na
szego kraju do Unii. Propozycja ta zosta
nie zapewne zaakceptowana przez stolice 
„piętnastki”. Postulat rządu polskiego był 
inny: wystąpiliśmy o pięcioletni wyjątek 
na zakup terenów pod irwesSżcie i osirm- 
nastolptyi na pozosiaie kategorie nierucho
mości. Komisja EuroppcsCa całkowicie od
rzuciła postulai Polski okresów przejścio
wych nw zakup terenów pod inwestycje, 
argumentując, że uirhdni to dogonienie po
ziomu rozwoju krajów Zachodu. Nie chcr 
też okresu przejściowego na zakup ziemi 
ornej i lasów przez rolników z krajów 
„15”, którzy podjęliby pracę w Polsce. 
Zdaniem Brukseli, niedorzeczny jest za
kaz nabywania nieruchomości przez tych 
obywateli „15”, którzy Polskę obiorą za 
miejsce stałego zamieszkania. Wynika z 
tego, że np. Niemcy mogliby swobodnie 
kupować kamienice w Opolu czy Wrocła
wiu. Bruksela twierdzi: „Trzeba znaleźć 
równowagę między obawami hisSorycdyy- 
mi a konCeczyościs utrzymania zwartości 
poszerzonej Unii”. Prasa krajowa szeroko 
komentuje decyzje Komisji EhropecsCiej. 
Cytujemy dwie opinie. „Rzeczpospolita” 
(z 5/6 maja) pisze:
Przy określaniu warunków poszerzenia 
Dnia kieruje się dwoma priorytetami: 
ograniczeniem do minimum wyjątków oraz 
redukcją kosztów przyjęcia kandydatów. 
Polska więc może spodziewać się uznania 
jej specyfiki tylko tam, gdzie szybkie do
stosowanie do europejskich norm oznacza 
krociowe inwestycje takie dla zachodnie
go podatnika, np. w ochronie środowiska 
czy infrastrukturze transportowej. Dopóki 
Polska pozostawać będzie w przedsionku 
zjednoczonej Europy, dopóty nie będzie 
mogła wiele zrobić, aby zmienić ten układ. 
W „Życiu” zaś (z 5/6 maja) czytamy: 
Dotychczasowa strategia negocjacyjna 
polegająca na maksymalnym przyspiesza
niu naszych wysiłków, dostosowujących 
nasze prawo do unijnego, nie przyniosła 
spodziewanych efektów. Wręcz przeciwnie, 
w ostatnich tygodniach nasi partnerzy za
częli dawać nam do zrozumienia, że może
my wypaść z pierwszej grupy państw, które 
zostaną przyjęte do Dnii Europejskiej. 
Prawda jest brutalna: jesteśmy tylko pe
tentem, a nie równoprawną stroną przy sto
le negocjacyjnym. To my chcemy dostoso

wać się do nich, a nie na odwrót, więc to 
oni stawiają nam warunki. Ta asymetrycz- 
ność ma swoje konsekwencje. Jeśli nasi 
partnerzy nie będą mieli woli, aby otwo
rzyć dla nas swoje drzwi., to po prostu bę
dziemy stać za progiem. Negocjacje muszą 
przebiegać nie na poziomie brukselskim, 
lecz na poziomie naszych stosunków dwu
stronnych z państwami Piętnastki. Sprze
daż poszczególnych segmentów naszego ryn
ku inwestorom z Piętnastki powinna po
ciągać za sobą określone ustępstwa nego
cjacyjne. Inaczej mówiąc, nie powinniśmy 
dopuszczać do sytuacji, w której sprzeda
jąc nasz rynek telekomunikacyjny France- 
Telecom, nie otrzymaliśmy nic w zamian 
od Paryża czy sprzedając rynek ubezpie
czeń .firmie Eureco, nie dobiliśmy targu w 
sprawie naszej akcesji z Lizboną.O, brwz Polaka w oczach cudzoziemca, 

to temat od lat budzący sprzeciw, gdyż
- CwC się nam samym wydajr - dominuje 
w nim stereotyp i wielolpSyip uprzpddp- 
yie. Nir dotyczy zresztą ta CoysSaSacja wy- 
Sącdyie Polaków. Etykietki, stereotypy 
przypisuje się narodom, yacjómi kierując 
się często mało usprawiedliwionymi uprzr- 
dzeniami. Niemniej obraz wspóSczpsyego 
Polaka - ten ypgaSywyy - jawiący się w 
oczach cudzoziemców wyrabiany jest 
przede wszystkim w oparciu o rzeczywi
stość, o ContaCSy z Polakami, dzięki Sui-ż- 
siyce itp. Dziś mowa będzie o tym, dla
czego Niemcy, ocpyiajsc cudzoziemców, 
yaemiyyie posługują się stereotypami. 
Prowadzący debatę stwierdził: „Nie aosik- 
guję się już żadnymi stereotypami. Wszyst
kie, jakie miałem ukradli mi w Polsce”. 
W opinii Zachodu jesipśmy złodziejami - 
czyiamy w tygodniku „Wprosi” (z 6 maja), 
który twierdzenie to argumentuje nastę
pująco:
Złodziejstwo w Polsce jest konkretne i na
macalne, jak to, przed którym co kilkana
ście minut ostrzega się podróżnych na 
dworcach autobusowych i kolejowych.. Nie 
do pomyślenia jest zostawienie roweru na 
klatce schodowej bez odpowiedniego za
bezpieczenia. Nie ma bodaj mieszkańca 
bloku, któremu chociaż raz nie okradziono 
piwnicy. Na terenach ogrodów działkowych, 
niektóre domki były już okradane kilkadzie
siąt razy. Często pozostawienie choćby na 
kilka minut samochodu w miejscu nie strze
żonym kończy się jego zniknięciem albo 
okradzeniem. Auta giną nawet z policyj
nych parkingów. Okradane są przedszkola 
i żłobki, plebanie, kościoły, muzea, domy 
dziecka, a nawet komisariaty policji. Krad- 
niemy elementy nagrobków, szyny kolejo
we, kable energetyczne, transformatory 
wysokiego napięcia,, trucizny i materiały 
radioaktywne, lokomotywy i stare samolo
ty. W potocznej polszczyźnie nie mówi się, 
że ktośkradnie, lecz „załatwia”, „organi
zuje ", „ kombinuje ”. Złodzieja określa się 
mianem „zaradny”, „sprytny”, „obrotny”, 
a czasami wręcz „przedsiębiorczy Słowo 
„pożycz ” stało się u nas synonimem „ zgódź 

się, że ci nie oddam ” Polskie współcze
sne złodziejstwo ma swoje korzenie w car
skiej i bolszewickiej Rosji., w ich stosunku 
do własności.. Nasz stosunek do własności 
prywatnej odróżnia nas od państw zachod
nich. Od najmłodszych lat wychowywani 
jesteśmy w świecie, w którym nic do niko
go nie należy, nic nie ma swojej ceny. To 
również echo mentalności pańszczyźnianej 
i jej kołchozowej odmiany. Chłopi pańsz
czyźniani mieli - po opłaceniu poglówne- 
go i podatków na armię - tak mało pienię
dzy, że właściciele ziemscy pozwalali im 
na kradzież drewna, ziarna, ziemniaków. 
Kradzież była praktyką usankcjonowaną w 
sowieckich kołchozach i polskich pegeerach 
aż do końca ich istnienia. Zakład pracy w 
czasach PRL był magazynem niczyich czę
ści zamiennych, które pracownicy wynosi
li (nie kradli) na zewnątrz. Musieli zresztą 
tak robić, bo tych części nie sposób było 
kupić. Realny socjalizm wprowadził też - 
oprócz nacjonalizacji, czyli kradzieży pry
watnego mienia - instytucję kradzieży 
względnej, czyli tzw. spożycie zbiorowe. 
Spożycie zbiorowe było w istocie rozbudo
wanym systemem wynagrodzeń pozapłaco
wych: dopłat do stołówek., wczasów, sana
toriów, deputatów (tzw. deputat węgłowy 
przetrwał w Polsce do dziś), bonów, talo
nów na samochód, pralkę, lodówkę, tele
wizor, czy przydziałów na mieszkanie. Pań
stwo stawało się w rzeczywistości paserem. 
I tym paserem w niektórych przypadkach 
państwo polskie pozostaje. Na przykład w 
kwestii reprywatyzacji. Parlament przyjął 
wprawdzie ustawę reprywatyzacyjną, lecz 
zawetował ją prezydent. Prezydent przyznał, 
Że państwo coś ukradło, ale nie zwróci., bo 
nie ma z czego. Tymczasem kradzież jest 
kradzieżą. Co gorsze, politycy mogą się 
powołać na „vox populi”. Przykazanie 
„nie kradnij" jednoznacznie nakazuje po
szanowanie własności. Episkopat potępił 
przeciwników reprywatyzacji.
Poruszone dwa tematy: integracja Polski 
z Unią i złodziejstwo w Polsce łączą się ze 
sobą bardzo ściśle. Czy bowiem z polskim 
złodziejstwem jesteśmy mile widziani w 
uporządkowanych społeczeństwach za
chodnich? Do niezwykłego wydarzenia 
doszło na okrętach marynarki wojennej RP 
Oto bowiem na powracających z rejsu do 
Niemiec okrętach przewożono ogromne 
ilości alkoholu. Procederem kierowała ka
dra oficerska. Przemyt trwał kilka lat. Ofi
cerowie handlowali alkoholem na szeroką 
skalę. Straż graniczna bowiem nie ma pra
wa do kontroli okrętów wojennych. Dwa 
lata temu doszło do wypadku śmiertelne
go. Gang oficerów wchodził w skład VIII 
flotylli obrony wybrzeża. Opisywany przy
padek ukazuje rozmiar złodziejstwa i nie
uczciwości „po polsku”.

le nad Polską wiszą nie tylko czarne 
JTBchmury. Jest wielce prawdopodobne, 
że tryśnie u nas ropa. Tygodnik „Solidar
ność” (z 4 maja) podaje:
W Wielkopolsce i na Pomorzu naukowcy 
odkryli duże obszary roponośne. Zasoby 
geologiczne ropy są jednymi z największych 
dotychczas odkrytych w naszym kraju. 
Oszacowano, że na wschód od Gorzowa
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Wielkopolskiego obszar roponos'ny ma oko
ło 370 km2. Na głębokości ponad 3060 me
trów, w dolomitach pochodzących z okresu 
czechsztyńskiego odkryto złoże, którego 
zasoby geologiczne ocenia się na 50 mi
lionów ton.. Wszystko wskazuje na to, że 
wydobycie ropy naftowej na skalę przemy
słową rozpocznie się tu w 2004 roku. Moż
na. przypuszczać, że z nowo odkrytego zło
ża uda się uzyskać około 2 milionów ton 
ropy naftowej. Będzie to podwojenie zaso
bów wydobywanych do tej pory. Niemal w 
tym samym czasie natrafiono także na pole 
roponośne na Pomorzu. Tutaj zasoby oce
niane są na jedynie 3 miliony ton. Dotych
czas rozpoznane w Polsce złoża ropy naf
towej to około 20 milionów ton - najwięk
sze zlokalizowane są w szelfie Morza Bał
tyckiego (Kamień Pomorski, Wysoka Ka
mienna) i Koszalińskim (Karlino) oraz w 
Krośnieńsko-Jagielskim Zagłębiu Nafto
wym.
Warto przypomnieć, że największe złoża 
ropy naftowej znajdowały się w okolicach 
Lwowa, i to był główny powód aneksji 
ziem polskich przez Stalina, co zostało za
akceptowane przez aliantów zachodnich.

Prasoznawca
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TRUDNA PODROŻ PAPIEŻA 
„Le Figaro” z 4 maja. W tym dniu, w 81. 
roku życia Jan Paweł II podjął pierwszą 
podróż zagraniczną roku 2001. Udał się 
do prawosławnej Grecji, następnie do 
muzułmańskiej Syrii i na krótko zatrzy
mał się na katolickiej wyspie Malcie. Jan 
Paweł II jest pierwszym papieżem udają
cym się do Grecji od czasu schizmy mię
dzy Rzymem i Bizancjum, jaka nastąpiła 
w 1054 r. W wywiadzie wysłannika „Le 
Figaro” z Nicolasem Foscolos, arcybisku
pem katolickim Aten, czytamy: „W Ate
nach mieszka 25 tys. spos'ród 53 tys. kato
lików greckich. Tutaj również gromadzi 

się większos'ć katolików polskich, filipiń
skich, włoskich lub francuskich mieszka
jących tymczasowo w tym kraju. Łącznie 
z nimi liczba katolików Grecji wynosi ok. 
200 tys. osób. Czy trudno być katolikiem, 
gdy jest się Grekiem? O tak, bardzo trud
no. Jest wtedy prawie niemożliwym wstą
pienie do policji, służby publicznej, dy
plomacji. Dziecko w szkole może być pod
dane naciskom na tym tle. Katolicy często 
uskarżają się na dyskryminację. Kościół 
katolicki nie istnieje w Grecji prawnie jako 
Kościół. Dopiero po zakończeniu wizyty 
Papieża okaże się czy nastąpią zmiany w 
tym względzie. Niełatwo jednak jest zmie
nić mentalność, chociaż katolicy zwracają 
się tylko o równość podstawowych praw”.

„DEAR HENRY"
„Le Nouvel Observateur” z 9 maja. W 
dziale „Dokument” tygodnik przedstawia 
sylwetkę i karty historii zapisane w latach 
1969-77 przez amerykańskiego polityka 
Henry Kissingera. Postać ta w swoim cza
sie była popularna i w Polsce. Początko
wo Henry Kissinger stał na czele Rady Bez
pieczeństwa USA, a od 1972 r. - Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych. Stosował 
teorię kontaktów międzynarodowych wy
pracowaną i wykładaną przez siebie, gdy 
pracował na katedrze nauk politycznych 
Harvardu. Wywodził się z drobnomiesz- 
czańskiej rodziny pochodzenia żydowskie
go z Bawarii, która schroniła się w 1938 
r. w USA, uciekając przed nazizmem. Był 
mózgiem strategicznym prezydenta Ri
charda Nixona, a później Geralda Forda. 
Był niestrudzonym podróżnikiem, adep
tem dyplomacji-spektaklu. Zdobył się na 
wysiłek, aby narzucić, od Wietnamu po 
Bliski Wschód, od Moskwy po Pekin, wi
zję świata opartą na głębokiej nieufności 
do ideologii i na praktycznym zastosowa
niu konfrontacji sił. Był twórcą uznania 
Chin Ludowych przez USA, jak również 
negocjatorem z Le Duc Tho zakończenia 
wojny w Wietnamie, za co otrzymał Po
kojową Nagrodę Nobla w 1973 r. W tych 

latach, nie odznaczając się nadmierną 
skromnością, był postacią pierwszoplano
wą międzynarodowej sceny politycznej. 
Jednakże poza dekoracją ustawioną przez 
„Dear Henry’ego” i jego współpracowni
ków, kulisy tej polityki często spływały 
krwią. Tak było w Kambodży, Wietnamie, 
Indonezji, na Cyprze, w Bangladeszu i w 
dużej części Ameryki Łacińskiej. Właśnie 
kulisami polityki H. Kissingera zajmuje 
się w swej książce pt. „Les crimes de Mr 
Kissinger” Christopher Hichens. Oparta 
jest ona na tajnych dokumentach, ujaw
nionych niedawno publiczności, a jej frag
menty znaleźć można w powyższym nu
merze „Le Nouvel Observateur”.

O SZTUCE TŁUMACZENIA
„Le Figaro” z 3 maja. Istnieją pytania do
tyczące literatury, na jakie od wieków nie 
znaleziono odpowiedzi. Np. jakie są naj
lepsze tłumaczenia? Nie znaleziono tutaj 
jeszcze rozwiązania satysfakcjonującego. 
Czy te, podążające za duchem dzieła, ale 
adaptujące je, pozwalając sobie na pewną 
swobodę, jak np. postąpili Baudelaire i 
Mallarme z dziełami Edgara Poe? Czy te, 
ujmujące dzieło z dokładnością pilnego 
ucznia? Trudno jest przesądzić w tej cier
niowej sprawie. Czasem krytycy przychy
lają się ku niewierności Baudelaire’a, a 
potępiają Mme Dacier, która poddała „Ilia
dę” i „Odyseję” obróbce, ujmując im to, 
co oddawało przemoc i zmysłowość. Oczy
wiście, istnieją opinie wypowiadające się 
na korzyść wielkich pisarzy-tłumaczy, jak 
np. Gide’a - tłumacza Conrada. Chociaż i 
tym przekładom należałoby się przyjrzeć 
z bliska. A gdyby i tam wkradły się pew
ne przekręcenia? Istnieją czasem odstęp
stwa w pracy doprowadzonej do perfek
cji. Tłumaczenia nie umykają modzie. Kla
syk, romantyk czy symbolista posiadają 
własną koncepcję dobrego tłumaczenia, 
jakie przypomina ich sposób odczuwania 
i pisania. To spostrzeżenie powinno nas 
uczynić pokornymi.

oprać. Anna Władyka

Î

I

;
i

i

SCHOLA CANTORUM INOVROCLAVIENSIS W NORMANDII

Na zaproszenie wspólnoty polskiej w Mondeville przeby
wał w Normandii w dniach od 26 kwietnia do 6 maja 
trzydziestoosobowy zespół muzyki daw nej z In owrocławia - ■ 

Schola Cantorum lrovrocleviersis. Od 20 lat działa on przy g 
Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka. Ini- Ç 
cjatorem jego założenia była pani Danuta Szyma, obecny < 
kierownik i dyrygent zespołu. 
Schola Cantorum Irovrocleviersis ma w swoim repertuarze ; 
muzykę polską, włoską i niemiecką z okresu średniowiecza, \ 
renesansu i baroku. Oprócz muzyki dworskiej dysponuje także ■ 
repertuarem wokalnym a capella, współczesnym i religij- r 
nym. Członkowie zespołu, dziewczęta i chłopcy w wieku od & 
7 do 20 lat, w renesansowych kostiumach, grają dworską ■ 
muzykę na starych instrumentach, takich jak lutnia, fidele - K 
sopranowa, altowa i tenorowa, rebec, viola da gamba, flety ■ 
renesansowe, krumhomy. Są prawdziwymi ambasadorami ■ 
polskiej muzyki z dawnych epok, unikalnym zespołem dla I 
publiczności krajów zachodniej Europy. Występował on m.in. II 
w Niemczech, Belgii, Szwecji i we Włoszech w 1988 r., I 
gdzie był gościem papieża Jana Pawła II.

Dokończenie na str. 18
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Zabierając się do lektury, 
zazwyczaj lubimy wie-

dzieć coś na temat aetoro utworu. Jedut 
szukają tych informacji z czystej ciekawo
ści, inni są przekonani, że będzie to klu
czem do głębszego poznania tekstu.
Druga przyczyna, która powoduje, iż się
gamy po jakiś utwór, to nasze upodobanie 
do danego gatunku, zasłyszane opinie, czy
sty przypadek czy też przeczucie, iż od
kryjemy w tekście coś nam bliskiego, 
marzenia, myśli, uczucia, a może nawet 
sytuacje podobne do tych, które przeżyli 
nasi bliscy albo my sami. Pozostaje jesz
cze motywacja może najczęstsza: po pro
stu odkrycie czegoś nowego.
Utwór, o którym będzie mowa poniżej i 
jego, autor w pełni zasługują na odnoto
wanie. A oto kilka zdań o tym, który na
pisał i o tym, co napisał. Analizę zacznie- 
my nietypowo, bo od okładki. Spójrzmy 
najpierw na tytuł: jest tam przymiotnik 
„mały” i rzeczownik „Polak”. A teraz cze
mu mają służyć te gramatyczne wynurze
nia? Otóż, oba te wyrazy po przeczytaniu 
książki odkrywają przed nami zarówno 
znaczenie realne, bezpośrednie, jak i me
taforyczne, te ostatnie w sposób literac- 
ko-inteligentny ukryte przez autora. Na
stępnie czytamy nazwisko, które kończy 
się na „ski”, a jak nas przekonują wszyst
kie podręczniki do nauki języka polskie
go, jeśli nazwisko kończy się na „ski”, albo 
„cki”, to możemy zaryzykować i w 99% 
odnieść je do polskiego pochodzenia. Ko
lejno dowiadujemy się, że wstęp został 
napisany przez Jean-François Bazina, zna
nego pisarza, działacza i miłośnika Pol
ski, a to nam gwarantuje, iż temat powie
ści Parczyńskiego zasługuje na uwagę. 
Myślę, że podobnymi uczuciami kierował 
się również wydawca.
Oglądamy teraz znajdującą się na okładce 
fotografię. Jest to na pewno stare zdjęcie - 
to dobrze, bo odkrywa cos', co już nie ist
nieje, bo wpływa na nasze uczucia, a po
nadto jest w modzie, co też jest istotne. 
Następnie łączymy to wszystko, co zosta
ło powyżej opisane i dochodzimy do wnio
sku, iż nieczęsto zdarza nam się widzieć 
okładkę tak spójną i tak bogatą w treści. 
„Mały” ma co najmniej dwa znaczenia do
słowne, bo „niewysokiego wzrostu” i „bar
dzo młody”, a treść przenośna: musi być 
„mały”, bo jest polskiego pochodzenia. Na 
zdjęciu widać wyraźnie, iż wejście do jego 
domu rodzinnego znajduje się od podwó
rza, a nie z korytarza, które istniało, ale 
było dla innych - to już kolejna informa
cja.
I w końcu miejsce akcji, „Baranie podwó
rze” jest jak przysłowiowy goś'ciniec w 
powieści Stendhala, w którym jak w lu
strze odbijały się ludzkie losy. Ich sząra 
codzienność przeplatała się z marzeniami, 
że jeśli już nie oni, to ich dzieci wydosta
ną się w przyszłości z tego podwórza.
Tak też się stało w przypadku chłopca z

■■O MAŁYM POLAKU Z BARANIEGO PODWÓRZA" 
CZYLI O KSIĄŻCE JÓZEFA ANDRZEJA PARCZYŃSKIEGO

fotografii, znanego dzisiaj w Dijon, Bur- 
gundii, Francji i Polsce prezesa najdłużej 
istniejącego Stowarzyszenia Kulturalnego 
Francusko-Polskiego „Warszawa”.
I może między innymi to życie na Bara
nim Podwórzu, te doświadczenia, których 
doznał - nie zawsze radosne, o czym pisze 
w książce - były niezbędne do uformowa
nia Józefa Andrzeja Parczyńskiego dnia 
dzisiejszego, miłoś'nika i krzewiciela pol
skości.
Jest dzieckiem polskich emigrantów, czy
stym produktem tego, co w tamtych cza
sach nazywano „brudny Polak”. Jest dziec
kiem podwórza, które zajęło niemało miej
sca w jego pamięci - to okres dzieciństwa, 
młodoś'ci, a nawet pierwszych lat małżeń
stwa. Historycznie biorąc, to okres przed, 
w czasie i po II wojnie światowej. Ponad
to jest dzieckiem starego Dijon, bo jego 
podwórze znajdowało się w samym sercu 
starego miasta, na ulicy Prefektury, którą 
z jednej strony zamyka tylna ściana pała
cu książąt burgundzkich, a z drugiej dro
ga do jednego z najważniejszych punktów 
w Dijon, placu Republiki. Ulica, gdzie po 
obu stronach, najczęściej już odnowione 
fasady domów przemawiają do nas wy
rzeźbionymi w nich figurkami. Ulica, od 
której odchodzi wiele uliczek, po których 
kiedyś biegał z kolegami chłopiec z foto
grafii, czyli mały Polak. Jeszcze wtedy nie 
myślał o pisaniu książki, ale być może już 
wtedy fotografował w pamięci te chwile. 
Dzięki temu ta opowieść biograficzna jest 
przypomnieniem tych, których znał, a któ
rzy może już nie żyją. Ale nie tylko, to 
także próba - przez szczegóły własnego 
życia, opisy, anegdoty - przedłużenia ży
cia tym, którzy zbyt wcześ'nie odeszli. Ta 
powieść to też lekcja historii, może nie tej 

z wielkimi bitwami, nazwiskami i data
mi, ale tej codziennej, w trudnych czasach, 
częściej smutnej niż radosnej, w której 
brały udział niezliczone rzesze bezimien
nych uczestników, a w tym polskich emi
grantów.
Bez wątpienia książka, o której mowa ad
resowana jest do wszystkich, dzięki temu, 
co zostało już powiedziane i temu, co po- 
zostaje jeszcze do indywidualnego odkry
cia przez każdego z nas.
Namawiając gorąco do lektury tej intere
sującej książki, estetycznie wydanej z se
rią zdjęć, które dokumentują zawartą w 
niej treść, oddaję na koniec głos samemu 
autorowi, który tak oto kończy swoją bio
graficzną opowieść:

Przeciwko historii nie możemy nic,
Bo taka jest dusza polska:
Do walki i do pracy,
Do łez i do radości
Dla rodziny, wiary, wolności!
Od dawna to już trwa...

Anna Nawrocka

Książka napisana jest w języku francuskim, 
wydana przez Clea Micro Edition - 25, rue 
Docteur Laguesse, 21000 Dijon, tel. 
03.80.74.28.39. Cena: 150 franków.

Dokończenie ze str. 1 "7

SCHOLA CANTORUM 
INOVROCŁAVIENSIS

W Polsce koncertował m.in. w Teatrze 
Wielkim Opery i Baletu w Warszawie, na 
Zamkach - Królewskim i Książąt Pomor
skich, w katedrze oliwskiej. Schola Can- 
torum Inovroclaviensis jest laureatem wie
lu konkursów krajowych i zagranicznych. 
Zdobyła ona m.in. trzykrotnie Złotą Har
fę Eola na Festiwalach Muzyki Dawnej w 
Kaliszu, pierwsze miejsce na Europejskim 
Festiwalu Muzycznym Młodych w Neer- 
pełt w Belgii w 1987 r., Srebrną Strunę 
na Międzynarodowym Spotkaniu Muzycz
nym Młodzieży Szkolnej w 1995 r. w Byd
goszczy. Był najlepszym chórem na Fe
stiwalu Incontrii Polifonici w Pescarze we 
Włoszech w 1988 r.
W niedzielę 29 kwietnia członkowie ze
społu uczestniczyli w Mszy św. odprawio
nej przez polskiego duszpasterza ks. Ma
riana Kumytę w kościele w Mondeville. 
O godz. 16 odbył się tu koncert zespołu, 
na który przybyło wielu Polaków i Fran
cuzów. W czasie pobytu w Normandii 
Schola Cantorum Inovroclaviensis kon
certowała także w Saint-Lo, klasztorze Ju- 
aye Mondaye, Lingevre na Mont Saint
Michel. Tournee po Normandii zakończył 
5 maja wspólny występ z uczniami szko
ły muzycznej Sivom des Trois Valees we 
francuskim kościele Sainte Marie Made
leine w Mondeville.

opr. Franciszek L.Ćwik

18
strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 20 maja 2001

http://www.mission-catholique-polonaise.net


Nr 19 GŁOS KATOLICKI

SWIĘTO W PARAFII 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ogarnięci wspólnotą kościoła parafialnego, w której bije 
miłosierne Serce Jezusa zmartwychwstałego, spotkali
śmy się w II Niedzielę po Wielkanocy na Mszy św. odpusto

wej, koncelebrowanej przez ks. dr. Wacława Szuberta, który 
też wygłosił homilię oraz ks. Stanisława Jemioło, probosz
cza tej parafii. Przygotowaniem do tego święta była nowen
na do Miłosierdzia Bożego.
Na uroczystość przybyli nie tylko parafianie, ale i tacy, któ
rzy zagościli tu pierwszy raz, bowiem nie mieli jeszcze oka
zji uczestniczyć w liturgii naszej wspólnoty parafialnej. Było 
nas około 500 osób w wypełnionej krypcie kościoła Saint- 
Charles de Monceau. To Jezus wybrał i przywiódł tu, do 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego, swych czcicieli i zapragnął roz
lewać na nich swoje łaski. Wielu może o tym zaświadczyć. Za
nosiliśmy do Niego swe ufne prośby, nie tylko za siebie, swoje 
rodziny, ale także za cały Kościół i świat, za tych, którzy stoją 
na bezdrożach i czekają na pomocną dłoń, ogólnie mówiąc za 
„wszystkich biednych grzeszników”. Z serc naszych wyrywało 
się dziękczynienie za łaski, które już otrzymaliśmy, wyśpiewane 
w hymnie „Ciebie Boże wysławiamy” podczas procesji na za
kończenie Mszy św. Radość nasza była tym większa, iż przez 
sakrament chrztu włączony został do Kościoła Bożego Patryk 
Jan. Tym bardziej wszyscy odczuliś'my jedność z Chrystusem, 
który w tym dniu szczególnie pragnie odpuszczać 
całkowicie winy i kary tym, którzy z ufnością i 
pokorą proszą o miłosierdzie.
Trwaliś'my w dziękczynieniu i uwielbieniu oraz 
zanoszeniu próś'b także o godzinie 1500, bo jak Je
zus powiedział do siostry Faustyny, jest to Godzi
na Miłosierdzia Bożego, w której „uprosisz 
wszystko dla siebie i innych”. Modliła się z nami 
Pani Maria, która przyjechała do nas z Łagiew
nik. Dała ś'wiadectwo swego życia i potwierdziła 
osobiście, że Bóg daje siły i łaski wszystkim, któ
rzy ufają Jego miłosierdziu. Wzruszającym mo
mentem tej godziny była modlitwa dzieci, które 
głosem pełnym dziecięcej ufnoś'ci i prostoty po
wtarzały za kapłanem m.in.: „Prosimy Cię, Panie 
Jezu, za rodziców, abyś obdarzał ich błogosławień
stwem i miłością, abyś chronił ich od zla i aby 
byli dobrymi” oraz „za dzieci, aby kochały swo
ich rodziców”. W tej godzinie Koronką do Miło
sierdzia Bożego modliła się kobieta oczekująca 
dziecka, młoda matka - z powodu szczególnego 
nieszczęścia, mąż dźwigający krzyż ciężkiej cho
roby żony oraz kapłan przedstawiający prośby nas 
wszystkich i całego świata. Niezapomnianym tak
że przeżyciem było odśpiewanie pieśni „Miłosier
dzia Jezu mój”, podczas gdy kapłan nad zebra
nym ludem uniósł monstrancję z Najświętszym 
Sakramentem, a na koniec udzielił błogosławień
stwa Jezusa miłosiernego.
Po odpustowej sumie wszyscy zostaliśmy zapro
szeni także na ucztę miłości - agapę z okazji od
pustu oraz Świąt Wielkanocnych. Na twarzach za
proszonych gości radoś'ć zagościła z przebywania 
ze sobą, nie można też było nie zauważyć miłego 
zdziwienia oraz wdzięczności za suto i pięknie 
nakryte stoły (także przy wejściu do Domu Kom
batanta). Mogliśmy kosztować do woli polskich 
wypieków, sałatek, wędlin itp. Atmosferze tej to
warzyszył nastrój modlitwy, bo wszyscy mieli oka
zję ucałować relikwie św. siostry Faustyny. Przy
byli mieli również możliwoś'ć oglądania wystawy 
zdjęć z życia parafii.

Należą się wielkie podziękowania wszystkim, którzy przyczyni
li się do ubogacenia tego święta, a przede wszystkim za inicjaty
wę księdzu proboszczowi St. Jemioło, który pragnie, aby wszy
scy parafianie czuli się tu jak u siebie w domu. Budowanie ta
kiego rodzinnego klimatu nie jest łatwe, dlatego wymaga szcze
gólnej modlitwy i wiary ze strony tych, którzy chcą tworzyć 
Bożą rodzinę. Ufamy mocno, że Jezus miłosierny nam dopomo
że, by nikt spośród nas i naszych braci nie czuł się samotny i 
opuszczony, a misja jaką zlecił nie pozostaje już bez odzewu.

Małgorzata i Bożena Gajewicz

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Ks. Jan Nieruchalski, OMI - Netreville 200 Frs
Mme Aniela Fedorowicz et Mme Suzanne Krawczyk 200 Frs
Mme Maria Splawinski - Ecrosville 500 Frs
Mr et Mme Szczerba - Sartrouville 300 Frs
Ks. Bolesław Franczyszyn:
- Tucquegnieux, Joeuf, Longwy 1126 Frs
- od Matek Różańcowych 200 Frs
Mme et Mr Maria et Władysław Wrąbel - Nancy 1000 Frs
Ks. Leszek Soprych - Nancy 1845 Frs
Mr et Mme Edouard Pilarek - Nouzonville 200 Frs
Mme Helene Krasiński - Haveluy 300 Frs
Ks. Andrzej Kurek:
- Algrange, Hayange, Thonville 2000 Frs
Ks. Jerzy Ciechomski - Bollwiller 1400 Frs
w tym: PP. Kantor 100 Frs
P. I. Haba 100 Frs
P. R. Plaslo 100 Frs
(składkę przeprowadziła P. Leokadia Baran)
Ks. Zygmunt Stefański:
Aulnay-sous-Bois 940 Frs
Le Blanc-Mesnil 1623 Frs

OFIARODAWCOM SKŁADAMY SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”

Dalsze ofiary orosimy Drzysylać na adres: Mission Catholique Polonaise,
263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, wpłacając na:

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

PRZYJACIELE „GŁOSU KATOLICKIEGO"

Mr Jerzy Lipowicz 430 Frs
Mme Stefania Nawrocka 440 Frs
Mme Edwige Nomarski 500 Frs
Mme Guilaine Vemier 430 Frs
Mr Joseph Wysocki 500 Frs
Mr Czesław Zabijak 430 Frs
Mme Maria Dąbrowski 400 Frs

Wszystkim, którzy wspierają Głos Katolicki „prenumeratą przyjaciół”
składamy serdeczne podziękowania. Redakcja
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POLSCY OBLACI W TURKMENISTANIE

Łaska Wam i pokój. Bóg jest dobry! Właśnie zakończyło _ się _ spotkanie superiorów Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokala
nej rngiong azjatyckiego SootSaliśmy się w Aix-AiX-rovence. miejscu 

narodzenia św. Eugeniusza de Mazenod, w pierwszym klasztorze-koleb- 
ce oblatów. W oczekiwaniu na samolot do Kijowa i Aszchabadu piszę te 
słowa w gościnnej Redakcji „Głosu Katolickiego”. A jest to podyktowa
ne, kochani, sercem!
Przede wszystkim serdecznie Was, drodzy Czytelnicy „Głosu Katolickie
go”, proszę o modlitwę w intencji odradzającego się Kościoła w Turkme
nistanie. Przybyliśmy tam w 1997 r. Pierwsze miesiące to było rozgląda
nie się za katolikami. Zaledwie kilka osób powiedziało, że prawdopo
dobnie byli ochrzczeni w Kościele katolickim. Głosimy więc wszystkim 
Ewangelię. Rośnie liczba słuchaczy słowa Bożego. Po kilku latach ochrzci
liśmy pierwszą wspólnotę katechumenów, siedem osób. Aktualnie nowi 
ludzie przygotowują się do przyjęcia chrztu świętego na drodze katechu- 
menalnej.
Na naszych oczach rodzi się Kościół. To tak jakby sam Pan Bóg pisał 
nowy rozdział Dziejów Apostolskich. To wielka łaska, że możemy w 
dziele ewangelizacji uczestniczyć. Słowo Boże jest skuteczne, daje życie 
nowemu pokoleniu chrześcijan. Jesteśmy tego świadkami w Aszchaba- 
dzie.
Jest nas tam trzech oblatów: Wojciech z Poniatowej, Tomasz z Iławy i 
piszący te słowa, Andrzej z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Prosimy, 
wstawiajcie się za tych, którzy sieją słowo Boże i za tych, których serca 
są jak ziemia oczekująca na ziarno. „Ziarnem jest słowo Boże”. Jedna z 
ważnych intencji - aby siostry zakonne mogły przyjechać do Turkmeni
stanu.
Kościół nas posłał do narodu turkmeńskiego, który utożsamia się z reli
gią Mahometa. Cieszymy się, że zostaliśmy tam przyjęci i że możemy 
dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu grzeszników. 
Kochani,, każda modlitwa, każdy krzyż przyjęty w pokorze, każde cier
pienie ofiarowane w intencji, aby rósł Kościół Boży, są wspaniałymi da
rami dla wspólnot rodzącego się Kościoła w Azji. „Wiele jest serc, które 
czekają na Ewangelię”. 98% ludności azjatyckiej - kontynentu, na któ
rym, urodził się Jezus Chrystus - nie słyszało jeszcze Dobrej Nowiny! 
„Żniwo wielkie”. „Proście Pana żniwa - zachęca nas sam Chrystus - aby 
posłał robotników swoich na żniwo”.
Wiele głosów prorockich podnosi się w ostatnim czasie, przepowiadają
cych, że w szczególny sposób w trzecim milenium Azja się otworzy na 
Ewangelię.
Jaka to wielka nadzieja! Jakie wielkie bogactwo stanie się udziałem chrze
ścijaństwa, gdy wielokulturowe i głęboko religijne społeczeństwa Azji 
otworzą się na Chrystusa i przyjmą Go jako jedynego Pana i Zbawiciela! 
Niech się tak stanie, niech się stanie. Wzywajmy więc Ducha Świętego: 
„Przybądź, odnów oblicze ziemi, azjatyckiej ziemi!”.
Siostry i Bracia, zostajcie z Bogiem. Moja wdzięczność za Waszą modli
twę niech wyrazi się w radosnym błogosławieństwie, którego w duchu 
paschalnym Wam udzielam: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W Chrystusie Zmartwychwstałym i Maryi Niepokalanej 
O. Andrzej Madej OMI 

SUPERIOR MISJI „SUI lURIS” W TURKMENISTANIE

P.S. W szczególny sposób pozdrawiam wspólnotę para
fialną w Marles-les-Mines, gdzie dane mi było przez 
jakiś czas posługiwać. Kochani, „Szczęść Boże”! Pa
miętam o Was w Chrystusie Jezusie.

25 MAJA 2001
10. ROCZNICĘ ŚWIECEŃ KAPŁAŃSKICH OBCHODZĄ

KS. RYSZARD BIERNAT
KS. ANDRZEJ IGNARSKI

26 MAJA 2001
20. ROCZNICĘ ŚWIECEŃ KAPŁAŃSKICH OBCHODZI

KS. RYSZARD OBLIZA/EK
Z. tej okazji

Rektor PMK we T-ranćji ks. prał. St. JJeż 
i Redakcja „ćjfosu Katolickiego" 

składają ćlzcigodnym ¿jubilatom życzenia 
obfitych łask Bożych i wszelkiej pomyślności.

WIZYTKI W RWANDZIE
APEL ABP. SI. WESOŁEGO

I Imiłowani w Chrystusie Panu!
UW kwietniu bieżącego roku mija siedem lat od wy
buchu krwawej masakry ludności cywilnej w Rwandzie. 
Działania wojenne ustały, ale sytuacja nadal jest napię
ta. Owocem rozpętanej nienawiści są zranione serca, 
brak nadziei na lepsze jutro, a niejednokrotnie pragnie
nie zemsty. Rocznica wybuchu wojny zbiega się z za
kończeniem obchodów stulecia ewangelizacji Rwandy. 
Nawiązując do tych wydarzeń, Ojciec Święty Jan Pa
weł II na kwiecień wyznaczył szczególną intencję mi
syjną: „Aby jubileusz Kościoła w Rwandzie zniósł 
uprzedzenia i przyczynił się do pojednania narodowe
go”, zachęcając tym samym do modlitwy i ofiary w 
intencji rwandyjskiego kraju.
Przezwyciężenie nienawiści potrzebuje specjalnej inter
wencji Bożej wybłaganej modlitwą. W Save, pierwszym 
ośrodku chrześcijaństwa w Rwandzie, istnieje już wspól
nota życia kontemplacyjnego - klasztor sióstr wizytek. 
W diecezji Ruhengeri położonej na północy kraju, tam 
gdzie w sposób szczególny nasiliły się mordy i konflikt 
etniczny, na prośbę Księdza Biskupa miejsca i z inicja
tywy przełożonej w Save, misjonarki z Polski, ma po
wstać nowa fundacja - Dzieło Pojednania przez Modli
twę.
Ojciec Święty z powstaniem nowego klasztoru sióstr 
wizytek łączy swoje nadzieje na pojednanie i trwały 
pokój w Rwandzie. Wyraził pragnienie, „aby osiedle
nie się sióstr kontemplacyjnych w tym regionie było 
żarliwym świadectwem Kościoła dla Pana”.
Jako pierwszy przekazał na ten cel ofiarę pieniężną. 
Błogosławi również „wszystkim dobroczyńcom, którzy 
umożliwią realizację tego dzieła”.
Zachęceni postawą Papieża Jana Pawła II, prosimy o 
modlitwy do miłosierdzia Bożego o zmiłowanie nad roz
dartą nienawiścią Rwandą, prosimy o ofiary na siostry 
wizytki w Rwandzie.

Abp Szczepan Wesoły
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21 - 27 MAJA 200!
PONIEDZIAŁEK 21.05.2001

600 Tchnienie gór - reportaż 630, 745 Kawa czy 
herbata 63s, 7°°, 725 Wiadomości 655 Giełda 730 
Kwadrans na kawę 8’s Krakowskie Przedmie
ście 27 83° Wiadomości 840 Klan - serial 90s 
Akademia IQ - dla młodych widzów 93s Noce i 
dnie - serial 1030 Koncert Galowy „75-lecie Pol
skiego Radia” 11’0 Wieczór z Jagielskim 12““ 
Wiadomości 12’“ Muzyka rodzima: Ziemia 124s 
Klub pana Rysia 13’0 Klan - serial 133s Kuchnia 
polska 134s Maraton - film dok. 14’s Ikony 1430 
Pstrążna - reportaż 144s Salon Lwowski 
Wiadomości 1S’“ Henryk Rodakowski - repor
taż 1 s4s Magazyn żeglarski 1600 Małe ojczyzny 
1630 Psi świat - dla dzieci 1700 Teleexpress 17® 
Gość Jedynki 173s Galeria malarstwa polskie
go 1745 Sportowy tydzień 18’s Klan - serial 18ss 
Telezakupy 19’s Dobranocka 1930 Wiadomości 
19ss Pogoda 1958 Sport 2000 Zygfryd - film fab. 
2’30 Muzyka łączy pokolenia 2230 Panorama 
22S0 Sport 2300 Tadeusz Różewicz - film dok. 
23ss Camerata - magazyn muzyczny O20 Gale
ria malarstwa polskiego O3o Monitor 100 Salon 
Lwowski 1" Mieszkaniec zegara z kurantem 130 
Wiadomości ’ss Sport ’s» Pogoda 200 Klan - 
serial 230 Zygfryd - film fab. 400 Muzyka łączy 
pokolenia S°“ Panorama S2“ Sport S™ Oto Pol
ska

WTOREK 22.05.2001
600 Odbicia wyobraźni - reportaż 630, 74S Kawa 
czy herbata 63s, 7“, 72S Wiadomości 6ss Giełda 
73O Kwadrans na kawę 81s Krakowskie Przed
mieście 27 830 Wiadomości 84“ Klan - serial 9“s 
Psi świat - dla dzieci 9’“ Zygfryd - film fab. 11“ 
Muzyka łączy pokolenia 12™ Wiadomości 12’“ 
Podróże za horyzont 124“ Zdobywcy Karpat - 
film dok. 13’“ Klan - serial 133s Gość Jedynki 
134s Sportowy tydzień 143s Camerata 1S““ Wia
domości 1S’ 0 Złote przeboje 16““ Rozmowy Je
rzego Markuszewskiego 16’“ Impresje 16’s 
Rozmowy „Hulaj Duszy" 162s Janka - serial 17““ 
Teleexpress 172“ Gość Jedynki 173s Bajeczki 
Jedyneczki - dla dzieci 17S“ Rewizja nadzwy
czajna 182“ Telezakupy 183s Klan - serial 19““ 
Wieści polonijne 19’ Dobranocka 193“ Wiado
mości 19ss Pogoda 19s8 Sport 20““ Sukces - 
serial 203“ Dalecy - Bliscy 21““ Podwodna Pol
ska - reportaż 2’3“ Pieśni J. Kiepury śpiewa J. 
Wójcicki 22’ Kompozytorzy: George Gershwin 
223“ Panorama 22s“ Sport 23““ Z Kazachstanu 
do Polski - film dok. 2’2s Eurofolk 234s Forum 
0’ Monitor 100 Wieści polonijne 1” Reksio 1’0 
Wiadomości ’ss Sport ’s9 Pogoda 2““ Klan - 
serial 23“ Sukces - serial 3““ Dalecy - Bliscy 33“ 
Podwodna Polska - reportaż 3ss Podróże za 
horyzont 42 Małe ojczyzny S““ Panorama S2“ 
Sport S’“ Rewizja nadzwyczajna

ŚRODA 23.05.2001
6““ Camerata - magazyn muzyczny 63“, 74s 
Kawa czy herbata 63s, 7““, 72SWiadomości 6ss 
Giełda 73“ Kwadrans na kawę 8’ Krakowskie 
Przedmieście 27 8’“ Wiadomości 84“ Klan - se
rial 9“s Wyprawy z Azymutem 93“ Sukces - se
rial 10““ Dalecy - Bliscy 103“ Podwodna Polska 
- reportaż 11°o Pieśni J. Kiepury śpiewa J. Wój
cicki ’’40 Kompozytorzy: George Gershwin ’20“ 

Wiadomości 12’“ Warszawa znana i nieznana 
123“ Koncert zespołu „Krywań” W“ U wód... 13’“ 
Klan - serial 13“ Gość Jedynki 134s Forum 143s 
Kulisy wojska 1S““ Wiadomości 1S1“ Benefis 
Tadeusza Huka 16“s Raj - magazyn katolicki 
163“ Noddy - serial 17““ Teleexpress 172“ Gość 
Jedynki ’7“s Spacery z dziadkiem 17S“ U pro
gu... 182“ Telezakupy 18“s Klan - serial 19°° 
Dziennik tv J. Fedorowicza 19’ Dobranocka 193“ 
Wiadomości 19ss Pogoda 19s? Sport 20““ Sceny 
dziecięce z życia prowincji - film fab. 22’ Fo
rum Polonijne 223“ Panorama 22S“ Sport 22ss 
Ogród sztuk 232s U wód... 234“ Linia specjalna 
O34Monitor ’0“ Dziennik tv J. Fedorowicza ’’ 
Nils i dzikie gęsi - dla dzieci 13“ Wiadomości ’ss 
Sport ’S9 Pogoda 2““ Klan - serial 2M Sceny 
dziecięce z życia prowincji 44s Forum Polonijne 
S““ Panorama S2“ Sport S’“ Kulisy wojska - re
portaż

CZWARTEK 24.0S.2001
6“0 Raj 6’0 74s Kawa czy herbata 6’s, 7““, 7® 
Wiadomości 6s5Giełda 7’“ Dziennik tv J. Fedo
rowicza 8’ Krakowskie Przedmieście 27 8’“ 
Wiadomości 84“ Złotopolscy - telenowela 9“s 
Noddy - serial 9’s Sceny dziecięce z życia pro
wincji 12°° Wiadomości 121“ Gawędy historycz
ne 12’“ Futuryści, formiści, nowa sztuka - film 
dok. 13’“ Złotopolscy - telenowela 13’s Gość 
Jedynki 134s Linia specjalna 144“ Ludzie listy 
piszą 1S““ Wiadomości 1S1“ Piotr Czajkowski - 
I Koncert fortepianowy b-moll 1S4s Parnas Lite
racki: Władysław Reymont 16““ Ojczyzna-pol- 
szczyzna 16’ Rozmowy „Hulaj Duszy” 16’“ 
Trzy szalone zera - serial 170)Teleexpress 172“ 
Gość Jedynki 17’s Bajeczki Jedyneczki - dla 
dzieci 17S0 Z Polski rodem 182“ Telezakupy 18’s 
Złotopolscy - telenowela 19““ Publicystyka po
lonijna 19’s Dobranocka 19’“ Wiadomości 19ss 
Pogoda 19s? Sport 20““ Teatr Jednego Aktora: 
Tabu 2’2“ Koncert laureatów - FAMA’2000 22’“ 
Anima 22’“ Panorama 22S“ Pogoda 22s“ Sport 
23““ Tygodnik polityczny Jedynki 234s Próba 
diagnozy - reportaż 03° Monitor ’0“ Publicysty
ka polonijna 1’ Lis Leon ’’“ Wiadomości ’ss 
Sport ’S9 Pogoda 2“ Złotopolscy - telenowela 
2’“ Teatr Jednego Aktora: Tabu ’s“ Koncert lau
reatów - FAMA’2000 44“ Anima S“ Panorama 
S2“ Sport S’“ Z Polski rodem

PIĄTEK 2S.0S.2001
6““ Fronda 6’0 74s Kawa czy herbata 63s, 7“, 
72SWiadomości 6ss Giełda 7’“ Publicystyka po
lonijna 8’ Krakowskie Przedmieście 27 8’“ Wia
domości 84“ Złotopolscy - telenowela 9“s Trzy 
szalone zera - serial 9’“ Zabawka - melodra
mat 111“ Anima U’“ Kochamy polskie seriale - 
teleturniej ^““Wiadomości 121° Podziemne bo
gactwa i lampa ciemności 12’“ Eurofolk 124s 360 
stopni dookoła ciała 131“ Złotopolscy - teleno
wela 13’s Gość Jedynki 134s Tygodnik politycz
ny Jedynki 14’“ Fronda 1S““ Wiadomości 1S1“ 
Kabaret Maćka Stuhra 16“s Róg Wojskiego - 
magazyn łowiecki 16’“ Zabawy językiem pol
skim - teleturniej 17““ Teleexpress 172“ Gość 
Jedynki 17’s Tęczowa ba
jeczka - dla dzieci 17S“ 
Magazyn teatralny 182“ 

5 ZA Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
mayaz.yn lęauaiiiy iv ' w« nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od
Telezakupy 18’S Złotopol- poniedziałku do soboty ""
scy - telenowela 19°° Wie- 1 800 do 1000 w paśmie 1, / ... ____ __ ’ •* ’ | ------ „a n(
ści polonijne 1915 Dobra
nocka 1930 Wiadomości 
1955 Pogoda 1957 Sport

20°° Wielkie rzeczy - film fab. 2055 Hity satelity 
211“ Co przed nami - Wojciech Gąssowski 2V5 
Wieczór z Jagielssi m m23“ Panorama 225° Sport 
23°° Porozmawiajmy 0°° Pierwszy krzyk - se
rial ‘dok. 03° Monitor ’0“ Wieści polonijne 1 ’ Za
czarowany ołówek ’’“ Wiadomości ’ss Sport ’S9 
Pogoda 2® Złotopolscy - telenowela 23° Wielkie 
rzeczy - film fab. 3“ Hity satelity 34° Co przed 
nami - Wojciech Gąssowski 4“ Podziemne bo
gactwa - reportaż 4’“ Pierwszy krzyk - serial 
dok. 5°° Panorama 520 Sport 53° Magazyn te
atralny

SOBOTA 26.05.2001
6°° Punkt widzenia - serial 645 Parnas Literacki 
700 Echa tygodnia 730 Wieści polonijne 745 Gość 
Jedynki 800 Polskie stada i stadniny koni: Sie
raków 830 Wiadomości 842 Pogoda 845 ziarno - 
program katolicki 910 Budujemy Mosty - teletur
niej 935 Wielkie rzeczy - film fab. 1025 Cny język 
Polaków - film dok. 11’“ Klan - serial 1225 Pa
miętnik teatralny - program 1250 Podróże kuli
narne 1330 Klasa na obcasach - serial 1400 Go
ściniec 1430 Kocham Polskę - teleturniej 150° 
Mapeciątka - serial 1525 Sensacje XX wieku - 
program 1550 Chrząszcz brzmi w trzcinie... - 
poradnik 16w Tam gdzie jesteśmy 1640 Mini 
wykłady 1650 Impresje 1700 Teleexpress 17’5 
Gość Jedynki 1730 Program krajoznawczy 1750 
Przeboje międzywojennego dwudziestolecia 
1825 Na dobre i na złe - serial 19’5 Dobranocka 
1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 
Kogel-mogel - komedia 2140 Jubileusz Danuty 
Rinn 2230 Panorama 2250 Sport 2300 Benefis 23s0 
Sportowa sobota O05 Program krajoznawczy O25 
Na dobre i na złe - serial 115 Bolek i Lolek 130 
Wiadomości 150 Sport V4 Pogoda 200 Kogel- 
mogel - komedia 340 Jubileusz Danuty Rinn 425 
Mini wykłady 440 Gość Jedynki 5“ Panorama 
520 Sport 530 Sensacje XX wieku 555 Hity satelity

NIEDZIELA 27.05.2001
6’0 Na dobre i na złe - serial 7“5 Słowo na nie
dzielę 7’0 Tam gdzie jesteśmy 74“ Strażnicy pól 
- reportaż 8“ Fraglesy - serial 8” Arcydzieła 
muzyki barokowej 935 Złotopolscy - telenowela 
10’0 Kobiety nad przepaścią - dramat 12°° Regi
na coeli 12’0 Czasy - magazyn informacyjny 
1225 otwarte drzwi - magazyn katolicki 13““ 
Msza Święta 14“5 Teatr dla Dzieci: Dary wiatru 
północnego 14*5 Spotkanie z Balladą: Horror w 
Kopydłowie 1545 Biografie 1625 Kochamy pol
skie seriale - teleturniej 17““ Teleexpress 17’5 
Noce i dnie - serial 18“ Spotkania kabaretowe: 
Sielanka polska 185“ Potrawy regionalne 19’5 
Dobranocka 19’“ Wiadomości 195° Pogoda 195’ 
Sport 20““ Bohaterowie Filmowej Wyobraźni: 
Konsul - film fab. 214“ Eurofolk 22’“ Panorama 
225“ Sport 23““ Nie tylko dla melomanów 234“ 
Bardzo przyjemne miasto - film dok. O20 Sporto
wa niedziela OM Talk - show 1’5 Rycerz Piotruś 
herbu T rzy Jabłka 1 ’“ Wiadomości 15“ Sport ’54 
Pogoda 2™ Konsul - film fab. 34“ Dozwolone od 
lat 40 4’0 Program krajoznawczy 5°° Panorama 
520 Sport 5’0 Podróże kulinarne

od 70“ do 915, w niedzielę od 
paśmie 19 m na częstotliwości 15450 

kHz; codziennie od 17°° do 2130 w paśmie 25 m na 
częstotliwości 12010 kHz., a od 21“ do 2400 w pa
śmie 41m na częstotliwości 7380 kHz.
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ECOLE „NAZARETH"
STUDIUM JĘZYKA FRANCUSKIEGO

*11 LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW 

Zajęcia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris 8;
Kursy intensywne, popołudniowe i sobotnie - 20, rue Legendre - Paryż 17; 

Zajęcia wieczorne 3 razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paryż 6. 
Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom 

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd.
NOWE GRUPY OD 9 MAJA 2001

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

ANTIQUITES DU PONT NEUF
MEBLE, OBRAZY, DAWNE DZIEŁA SZTUKI, ITP. 
Ekspertyza-wycena kupno-sprzedaż 

poszukujemy także obrazów malarzy polskich 
i z Europy Wschodniej, 

jak również dokumentów historycznych o tematyce polskiej. 
Możliwość dojazdu na terenie całej Francji

18, rue du Roule - Paryż - tel./fax 01 42 21 03 26
(metro: Pont Neuf, Louvre, Châtelet)

Mazurka
le restaurant polonais 

de Montmartre
Tél. 01 42 23 36 45

3, rue Andre Del Sarte 
Paris 18‘m, M' Anders

Zapraszamy’
na impRezy okolicznościowe 

SPRZEDAŻ N\WYNOS (-10%) s 
wieczorem: 49"° - 23'"; dla’ grlj 
(rEZERWACJa'48 cbuz. WCZEŚNIEJ) Kj

MAftEK,GUITARIS’l®||| 
voUs accuei li T Voúfflr 
SOIRÉES DESO'Cj®Æffl 

H * ’ y P Pfl

HOTCL POLSKI 
W GRECJI:

* Hotel polski w Grecji
(na Haldiliki), 

od MAJA 
do PAŹDZIERNIKA; 

pokoje 
dwu i trzyosobowe;

200 m od morza. 
NISKIE CENY 

dziecko do 12 lat 
za darmo; 

możliwość przewozu 
z lotniska, 

organizowanie 
wycieczek. 

T. 00 30 94 43 55 025 
(Grecja);

T. 02 38 44 05 95 
(Francja).

SPRZEDAM 
DOM:

* Sprzedam nowy dom 
250 m2 - duża, ładna
działka - Baranów 

Sandomierski 
Teł. 00 48 22 618 37 55.

* Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie 

w Częstochowie
T. 01 43 33 47 16. _

SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK O

J. Tomikowski (mówiący po polsku) W
1, rue Duvergier, 75019 Paris, M° Crimée O
tel. 01 40 34 89 78 lub 06 80 01 94 06. O

♦ JEŻYK FRANCUSKI: £
- nauka, - korepetycje, - tłumaczenia

TEL. Ol 42 28 99 83; 06 19 72 16 78 
SZUKAM PRACY; 0

* Nauczyciel, 44 lata, z wieloletnim stażem pracy w Polsce po- O 
szukuje pracy przy dzieciaach. Możliwość korepetycji zj. pol

skiego, historii, geografii. O
Tel. 01 48 69 44 14 £

PSYCHOLOG - TERAPEUTA
UDZIELA POMOCY W PRZYPADKU: 

problemów życiowych; depresji; ciężkich chorób; żałoby. 
TEL. 01 45 88 58 60.

N
64
Ul
S=>

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

FRANCJA (g) POLSKA
Z PARYŻA - LENS (BILLY) - LILLE

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

Krakowa i Gdańska 
© - WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA ® UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE 

do 
L'VIY- RIVNE - GYTOMYR - KYIV

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)
PARIS 75010
Tel. 014280 9560
93, ruedeMaubeuge 
(Métro Gare du Nord) 
Fax: 0142809559

LILLE 59800
Tel. 032836 5353 

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

BILLY-MONTIGNY 62420
Tel. 03212022 75 

147, Av. de la République
Fax: 03 21496840

Site internet: www.voyages-baudart.fr

INSTYTUT „FRANCE-EUROPE CONNEXION"
KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

□ małe grupy (6-8 osób) i średnie (12-15 osób)
□ kursy zwykłe □ kursy intensywne
□ intensywny kurs w sobotę □ kursy „Filie au pair”
□ przygotowanie do egzaminów □ kursy letnie

Wysoka jakość/ niskie ceny (już od 450 F za miesiąc)
5, rue Sthrau, 75013 Paris - Sekretariat otwarty codziennie 

od godz. 10 do godz. 13 i od godz. 15 do godz. 19; 
zapisy przez cały rok. TEL./FAX 01 44 24 05 66 

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

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, 

ekspert sądowy - tłumacz przysięgły - 
105 bis, bd de Grenelle, 75015 PARIS, 

tel./fax 01 43 06 00 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Sprawy prawne w w Polsce: małżeńskie, renty, 

odszkodowania, spadki itp.

♦ KINESI. MANICURE. PEDICURE - 
TEŁ. 06 63 08 49 24.

CHERCHE;
* LIVREUR (Permis PL). Livraison chez particulier. 

GAZ. BOIS. CHARBON. REGION PARISIENNE.
____________________ TEL. 01 48 66 60 89.____________________

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

TEL. 01 43 42 29 47; 06 63 29 28 11.
*TRANSIT EXPRESS - PRZEWÓZ OSÓB i PRZESYŁEK 

MINIBUSEM. PARYŻ - POLSKA POŁUDNIOWA.
Tel. 01 48 66 26 24 (po 20°°); 06 61 16 26 24; 06 63 07 82 30.
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Copernic
Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 

255-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 
ROCZNY BILET BEZPŁATNY 

AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, 'VALEN CIENNES, REI MS, METZ, FREYM ING 
AUTOKAREM DO 28 MIAST W POLSCE

SAMOLOTY no Polski i no innych krajów świata

WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA•-Ł........ '
Białystok, Gniezno, Legnica, Stalowa Wola,
Bolssłwwisc, Gliwice, Opatów, Tarnobrzeg,
BżegoodcZi Grudziądz, Opole, Tarnów,
Częstochowa, Jędrzejów, Poznań, Tczew,
Dębica, Katowice, Rzeszów, Toruń,
Gdańsk, Kielce, Sandomierz, Warszawa,
Gdynia, Kraków, Sopot, Wrocław.

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE
252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M° CONCORDE _ _Otwarte 7 dni w tygodniu

TANIE BILETY LOTNICZE DO POLSKI
RAJÓW ŚWIATA
ŒATFVE TOUR

CREAT

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

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

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

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

COPERNIC
116, Bid Vivier Merle 
69003 Lyon 
tel. 04 72 6004 56

NOWOŚĆ H!
SPRZEDAŻ: GRANDES MARQUES

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

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

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

POLSKA: Poznań, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław,
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, 
Rzeszów, Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., 
Radom, Puławy, Lublin, Zamość, Szczecin, 
Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji)
Odbiory aaczpC z domu klirniw w Paryżu i oCoiisasC.

Tel. 01 40 09 03 43
Wyjazdy w aoyieeziaSCC - dostawa do rąk własnych adresata.

RESTAURACJA POLSKA
Ssteesdris dwptwsramz 

do ClimwiżdówwrsCi XVII-wisszrsC Crzaiz 
póinCiseó CoSsióia - 

263 bis, rue Saint-Honore w Paryżu 
(tel. 01 42 60 43 33) M" Concorde, Madeleine 

- na ewriw rraCómiisC niwtóaóisCisC CssCri. 
Zaaswriamż ndzeCs óeniheę i milą atmosferę. 

OtearirhCsmz óCólisdrós'sióws atrzCęsiw.
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty: 12.00 - 15.00 i 19.00 - 22.00 

w niedzielę: 12.00 - 23.00

FIRMA ZAHD ’EXPORT 
poleca samochody marki FORD:

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

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

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

Kontakt w j. polskim, francuskim i rosyjskim.
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Warunki prenumeraty:
pól roku - 185 FF, rok - 350 FF; CCP 12 777 08 U Paris
pól roku - 1350 FB, rok - 2390 FB; ks. Bronisław Dejneka -
rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11
pól roku - 64 DM, rok - 117 DM; Commerzbank Hannover: 
BLZ 250 400 66 Glos Katolicki, konto nr 791177900

COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

Francja: 
Belgia:

Niemcy:

Tel.

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

Rok 355 FF □ Czekiem
Pól toCh 185 FF □ CCP 12777 58 U Paris
Ptdżjasieie G.K. 435 FF □ Gotówką

I KUPON PRENUMERATY
I
I □

(ABONNEMENT)
PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 

Głos Katolicki - Voix Catholique
263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS

Odnowienie abonamentu (renouvellement)
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DZIS W GALERII GK, ŚWIĘTA RITA 
POWIERNICZKA SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH


