
TYGODNIK
POLSKIEJ

EMIGRACJI

5 V 1996

Nr 17 (1732) Rok XXXVIII

FRANCJA: 7,00 FF BELGIA: 45 FB NIEMCY: 2,2 DM

DR MIECZYSŁAW ROKOSZ

KONSTYTUCJA 3 MAJA
FAKT I TRADYCJA

Święto narodowe, święto państwowe - obchodzi je każdy naród 
czcząc w nim wspomnienie ważnej rocznicy, znaczącego faktu 
dziejowego. Obchodzą więc Amerykanie 4 lipca rocznicę 
ogłoszenia w r. 1776 Deklaracji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych, zdobycie zaś Bastylii przez zrewoltowany lud 
Paryża 14 lipca 1789 r. dało Francuzom ich święto narodowe i 
świętują Polacy 3 Maja rocznicę uchwalenia w tym dniu 1791 r. 
Konstytucji zwanej wówczas Ustawą rządową. W świadomość 
naszą wryła się ta data głęboko. Świętujemy ten fakt od dwustu z 
górą lat. Nie idzie przecież tylko o festyn. Aby święto, takie czy 
inne, przeżywać świadomie, wypada zgłębić jego treść, sięgnąć 
istoty.

- Cóż zatem znaczy ów 3 Maja?
Przypomnijmy więc naprzód raz jeszcze i najkrócej fakt oraz 
tradycję.
Uchwalona w Warszawie 3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki 
Konstytucja była drugą na Globie, po amerykańskiej, ustawą 
zasadniczą. Wyprzedziła o parę miesięcy francuską. Miała 
reformować całokształt spraw ustrojowo-politycznych i 
społecznych państwa. Reorganizowała władzę według 
postulowanego przez Monteskiusza podziału na ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. Ustawodawczą pozostawał 
skuteczny, bo radykalnie zreformowany Sejm. Władza 
wykonawcza pozostała przy królu i przy danym mu rządzie 
zwanym Strażą Praw, złożoną z ministrów, prymasa i 
marszałka Sejmu. Ustanowiono odpowiedzialność Rządu 
przed Sejmem, jak też odpowiedzialność osobistą za 
sprawowane urzędy przed sądem, który pozostawał trzecią 
władzą. Zniesienie wolnej elekcji i liberum veto miało 
ograniczyć integrację obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy 
Rzeczypospolitej. Konstytucja przekreślała tym samym rolę 
Rosji jako stróża niezmienności chorego ustroju w Polsce. 
Rosja od czasów cara Piotra I była gwarantką złotej wolności 
szlacheckiej. Konstytucja wprowadziła też po raz pierwszy 
nowożytne pojęcie narodu jako wspólnoty ludzi jednego 
języka i obyczaju, połączonej jednym, ogólnym prawem dla 
wszystkich. Dotąd jedynie szlachta ze swymi przywilejami 
politycznymi była jego reprezentantem.
Konstytucja 3 MAJA zamieniła więc pojęcie wąsko 
rozumianego "narodu politycznego" na obywatelski. Mieszczan z 
miast królewskich zrównano w prawach ze szlachtą, chłopów
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Z KRAJU WŁASNYM GŁOSEM Z POLSKI

■ Prokuratura wojskowa umorzyła 
śledztwo w sprawie o szpiegostwo 
prowadzone przeciw b. premierowi J. 
Oleksemu.
■ Sekretarz generalny NATO J. Solana w 
ramach podróży po krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej odwiedził także 
Polskę. Wg Solany decyzja o przyjęciu 
naszego kraju do Paktu Północnoatlantyc
kiego zapadnie w przyszłym roku. Sekretarz 
po spotkaniu z prezydentem stwierdził, że 
"termin jest bardzo bliski".
■ Minister spraw wewnętrznych, Siemiąt
kowski, zakazał przekazania akt specjalnej 
komisji parlamentarnej, badającej "sprawę 
Oleksego", do prokuratury. Tuszowanie 
sprawy trwa?
■ Nowym prezesem TVP został, związany z 
PSL, Ryszard Miazek.
■ W Augustowie odbyły się rozmowy 
premierów Polski i Litwy o utworzeniu 
"euroregionu" - "Niemen". Do współpracy 
zaproszono także Białoruś i należący do 
Rosji obwód kaliningradzki. Na podobne 
tematy rozmawiano także w białoruskim 
Grodnie, gdzie dyskutowano o współpracy 
transgranicznej. Partnerem polskich 
samorządów jest nadal białoruska 
administracja, ponieważ Mińsk nie 
przeprowadził dotąd wyborów do władz 
lokalnych.
■ Ministerstwo przekształceń własnościo
wych zbierało oferty na zakup, minimum 
10%, udziałów stoczni gdańskiej. Stoczni 
grozi upadłość i poszukuje się pilnie 
inwestora strategicznego.
■ Sąd w Warszawie umorzył śledztwo 

przeciw b. ministrowi spraw wewnętrznych 
A. Macierewiczowi, którego oskarżono o 
ujawnienie nazwisk konfidentów SB. Sąd 
zadecydował, że o ewentualnym naruszeniu 
przez ministra ustawy może zadecydować 
jedynie Trybunał Stanu.
■ Rada Ministrów zajmowała się 
"Pakietem 2000" ministra G. Kołodki, 
który zakłada doprowadzenie w 2000 
roku do 5% rocznej inflacji. Tymczasem 
GUS uważa, że będzie to minimum 10%.
■ Lech Wałęsa stwierdził, że "daje 
prawicy 5 miesięcy na stworzenie wspólnej 
listy wyborczej". W przeciwnym razie b. 
prezydent "rusza jak lokomotywa".
■ Policja aresztowała 11 osób, w tym 2 

policjantów, oskarżonych o napad na 
konwój wiozący wypłaty dla pracowników 
opieki zdrowotnej w Warszawie. Zatrzy
mani byli powiązani z "mafią pruszkowską". 
Lepiej powiodło się złodziejom samocho
dów z mafii "wtriomińskiej". Z zatrzyma
nych 14 złodziei, prokurator zwolnił 12 z 
braku dowodów. Świadkowie boją się 
zeznawać.

Coraz wyraźniej widać, że obecna 
koalicja prowadzi kraj po równi pochyłej i 
nie potrafi sprostać elementarnym 
wyzwaniom współczesności. Stało się już 
oczywiste dla każdego przytomnego 
rodaka, że w interesie Polski leży 
odsunięcie lewicy od władzy, zanim 
wszystko, co z takim trudem odzyskaliśmy, 
zepsuje.
Mogą to uczynić tylko ugrupowania 
prawicowe, które w tym celu muszą 
połączyć swe siły, wcale nie takie wątłe. 
Jednakże łączenie się poszczególnych 
partii, jak wykazuje praktyka, nie 
przekłada się arytmetycznie na połączenia 
ich elektoratów. Przekonała się o tym 
doskonale onegdaj Unia Demokratyczna i 
Kongres Liberalno-Demokratyczny, które 
przed swym scaleniem otrzymywały w 
sumie znacznie więcej głosów wyborczych 
niż wówczas, kiedy startowały do Sejmu 
pod jedną firmą UW.
Co inteligentniejsi liderzy partii politycz
nych wyciągnęli z tego logiczny wniosek, 
że w ramach budowy alternatywnego 
frontu wobec SLD, zamiast się łączyć 
należy się widocznie dzielić, aby podwoić 
swój elektorat. Pierwsza wykonała to 
Unia Polityki Realnej, jako że Korwin- 
Mikke ma najszybszy refleks. Potem w 
ślady poszło KpN, nie mówiąc o puczu w 
BBWR, czyli wśród Republikanów 
doktora Religi. Tylko ZChN, które już w 
trakcie ostatnich wyborów zaczęło się 
rozsypywać, złapało niedawno dobrą 
"piłkę" i trzyma się cało.
Ja nie żartuję, jestem człowiekiem 
poważnym, czego dowodem jest tytuł 
mego ubiegłorocznego zbioru felietonów - 
przepraszam za autoreklamę - "Poważne 
Żarty". Uważam jedynie, iż tempo i 
zasięg tego jednania prawicy przez 
dzielenie, są stanowczo za małe. W 
końcu partii tych jest w kraju zaledwie 
trzysta. Jak się każda podzieli choćby na 
pół, będzie tych połówek - pół na pół. 
Zresztą ich liczba może rosnąć nie tylko 
przez podział, lecz i przez pączkowanie, 
ponadto, kto zabrania organizować 
całkiem nowe? W świetle naszego prawa 
wystarczy, by się skrzyknęło 15 biedaków i 
darmo mogą zarejestrować w sądzie 
partię, o jakiej tylko chcą nazwie, a 
nawet bez nazwy, np. partia X. Naprawdę, 
łatwiej u nas założyć nową partię, niż 
otworzyć stragan z pietruszką, gdzie 
trzeba mieć na rozruch trochę gotówki. 
Były minister spraw wewnętrznych 
twierdzi, że spory na prawicy przypomi
nają mu kłótnie na własnym pogrzebie. 
Chyba o miejsce w grobie. Czytelnicy 
wybaczą mi, mam nadzieję, ten przypływ 
wisielczego humoru, jakim tu tryskam, 
ale Bóg mi świadkiem, jest on wyrazem 
bezradności i rozpaczy, jaka mnie 
ogarnia na myśl, iż w bardziej złożonych 

momentach naszych dziejów, nie potra
fimy się właściwie znaleźć. W trudnych 
chwilach zagrożeń, wymagających raczej 
wysiłku intelektualnego niż fizycznego, 
zachowujemy się jak pijane dzieci we 
mgle. Chcę przez to powiedzieć, że nie 
umiemy konsumować wolności, którą po 
raz pierwszy zdobyliśmy sprytem, a nie 
w drodze przelewu krwi, sposobem a nie 
bohaterstwem. I za to uwielbiam Wałęsę, 
choć ma tysiąc wad.
Nie oznacza to jednak, że prawica jest 
całkiem bierna, jej przywódcy uruchomili 
ostatnio szare komórki, niektórzy próbują 
robić rachunek sumienia, biją się w 
piersi, co prawda nieudolnie, ale usiłują 
nie "opluskwiać" już swych adwersarzy, 
choć polubić ich jeszcze nie są w stanie. 
Największe kłopoty z przystosowaniem 
się do tego cieplejszego klimatu, jaki się 
powoli rodzi na prawicy, ma Jan 
Olszewski, który korzystając z okazji, że 
jego konkurenci się trochę zdrzemnęli, 
sam obudził się ze snu zimowego i 
dostrzegł wokół siebie sporo radykalnych 
zwolenników. To zapewne zaostrzy mu 
apetyt na przywództwo całej prawicy i 
ostudzi jego pojednawcze zapały wcho
dzenia w sojusze wyborcze z tymi, którzy 
się cokolwiek w ostatnim czasie 
politycznie zużyli.
A po prawej stronie sceny politycznej 
krążą już dość wartko dwa pomysły na 
zjednoczenie ludu prawicy przeciwko 
lewicy. Pierwszy to pomysł, aby wszystkie 
dotychczasowe ugrupowania prawicowe 
połączyły się w jeden blok i wystąpiły z 
wspólną listą wyborczą. Programowo 
zaś będą się dogadywać po domniemanym 
zwycięstwie. Myślę, że z ustaleniem tej 
listy nie będzie łatwo, tym bardziej, że 
grono chętnych rośnie w miarę wzrostu 
poselskich uposażeń, które w przyszłym 
parlamencie mają wynosić miesięcznie 
48 milionów.
Drugi pomysł polega na tym, żeby 
wszystkie partie dobrowolnie rozwiązały 
się i powołały całkiem nowe stronnictwo. 
Twórcami tej koncepcji są przywódcy 
duchowi prawej strony Unii Wolności, 
na czele z Rokitą i Tuskiem, który przez 
rozpołowienie UW chce naprawić swój 
błąd młodości, jakim było połączenie 
KLD z UD.
Tak czy siak, zawsze wychodzi na to, że 
moje żarty wcale nie są żartami gwoli 
rozbawienia publiczności i że integracja 
prawicy przez podział nie jest czymś 
śmiesznym. Ja czarny humor uprawiam 
z powagą, służy mi bowiem jako 
instrument do ujawniania prawdy, 
czasem niestety trochę smutnej.

Karol BADZIAK
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LITURGIA SŁOWA
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 6, 1-7

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli 
helleniści szemrać przeciwko Hebrajczy
kom, że przy codziennym rozdawaniu 
jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, 
powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną, 
abyśmy zaniedbali słowo Boże, a 
obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, 
bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 
cieszących się dobrą sławą, pełnych 
Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 
My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa. Spodobały się te słowa 
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 
męża pełnego wiary i Ducha Świętego, 
Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z 
Antiochii. Przedstawili ich apostołom, 
którzy modląc się włożyli na nich ręce. A 
słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też 
bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a 
nawet bardzo wielu kapłanów przyjmo
wało wiarę.

-Ca < -

ROK ' A
DRUGIE CZYTANIE

1 P 2, 4-9

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 
Piotra Apostoła

Najmilsi:
Zbliżając się do Pana, który jest żywym 
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez 
ludzi, ale u Boga wybranym i drogocen
nym, wy również niby żywe kamienie 
jesteście budowani jako duchowa 
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, 
dla składania duchowych ofiar, przyjem
nych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To 
bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę 
na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w niego, na 
pewno nie zostanie zawiedziony. Wam 
zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych 
zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, 
który odrzucili budowniczy, stał się 
głowicą węgła i kamieniem upadku, i 
skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, 
upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. 
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, świętym 
narodem, ludem Bogu na własność 
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 
potęgi Tego, który was wezwał z 
ciemności do przedziwnego swojego 
światła.

EWANGELIA J 14, 1-12

f Słowa Ewangelii według świętego 
Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie Ja 
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. 
Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 
nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę? Odpowiedział mu 
Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życem. 
Nikt nie przychodzi Co Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale 
teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł 
do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a 
to nam wystarczy. Odpowiedział mu 
Jezus: Filipie, tak dugo jestem z wami, a 
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie? Słów tych, które mówię, nie 
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa 
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dziel, których Ja dokonuję, 
owszem i większe od tych uczynki, bo Ja 
idę do Ojca.

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, Ile najważniejszych spraw zawisło od 
Jretnego słowa "trzeba", słowa, któremu zabrakło form pełnej koniugacji, a 
jakże jasnego w przekazie Informacji I mocnego w nakazie. Wyraża ono 
potrzebę, konieczność, a nawet pewien mus I dlatego się często tego boimy. 
Mówimy, że człowiek musi tylko umrzeć, poza tym jest absolutnie wolny! 
Tymczasem prawda wygląda Inaczej.
TRZEBA było, aby Syn Boży opuścił niebo I stał się Synem Człowieczym, 
urodzonym w skrajnym ubóstwie (zafundowanym Mu przez ludzkość, dla 
której musiał...)
TRZEBA było, aby był wszędzie tam, gdzie chodziło o sprawy Ojca (w Jego 
relacjach ze swoim stworzeniem...).
TRZEBA, aby wycierpiał nieopisane męki I umarł znów w skrajności poniżenia, 
by pokonać nawet śmierć I nas zaprosić do udziału w Jego 
Zmartwychwstanl u...
Teraz TRZEBA odejść i powrócić do Ojca, aby nam przygotować u Niego 
mieszkanie... (TRZEBA będzie odejść, by posłać swoim Ducha Świętego 
Pocieszyciela...) TRZEBA odejść, by pozostać z umiłowanymi uczniami, choć 
niczego dla tej łaski nie uczynili...
Niepojęte! Bóg, Wolność sama w sobie, Niezawisłość od nikogo I niczego, 
Niepodległość absolutna, Jest jakby niewolnikiem, bo musi! To się nie mieści w 
mentalności ludzi stworzonych do wolności... Wprawdzie noszą z nie 
ukrywaną dumą kajdany bogactwa i wygody, żądzy władzy I znaczenia; 
zaplątują się we własny egoizm I fałsz: włażą w niewolę narkotyków i 
zmysłowości, skutków przyspieszonego postępu techniki i potwornego 
strachu przed skutkami nadużyć I bezprawi, to Jednak głoszą, że są 
wyzwołeni od wszelkich konieczności I przymuszeń. Częstokroć dobrowolnie 
wplątują się w różne "kajdany", zanim się spostrzega, że tylko Prawda może 
Ipn wyzwolić do prawdziwej wolności, ustawić na właściwej Drodze I obdarzyć 
Życiem bez strachu, w pełni radości i bez końca...
To niepojęte TRZEBA dyktuje Bogu Jego Miłość: trzeba odejść...
Różni współcześni Tomasze, Jak ten ewangeliczny sceptyk, wyrzucają z siebie 
zaskakującą Ignorancję: "Nie wiemy, dokąd Idziesz (I dokąd nas prowadzisz)? 
Nie znamy drogi!
OJ, Tomasze, Tomasze! Przed chwilą Chrystus I do Was mówił, a wyście nie 
słuchali, zaprzątnięci sobą, albo tym, co wam Inni o Chrystusie mówili! Tych 
słuchacie z napiętą uwagą... Otóż słuchajcie: Chrystus I Ojciec tworzą 
jedność nierozerwalną w Duchu Świętym. Konieczna dla naszego zbawienia 

"rozłąka" skończyła się. Do powrotu do Ojca zmusza Go boska Siła Jedności, 
której Miłość na imię... Trwając w tej Miłości znajdziecie drogę do pełni 
życia... Wy też nie znacie drogi? Może jej Jeszcze szukacie na bezdrożach? 
Nie ma Innej od tej, którą wyznaczył Syn Boży: "Ja jestem Drogą I Prawdą, i 
Życiem!". Tylko nie rozdzielajcie tych trzech Jedności, bo pobłądzicie...
Dziwne? Chrystus Drogą, po której mamy maszerować. Maszerować, a nie 
wlec się! I... nie deptać! i nie wdeptywać Go we własne błotko, by ukazać nam 
inne oblicze, do Chrystusowego niepodobne! A to się dzieje, zawsze, gdy 
oddzielacie Drogę od Prawdy I Zycla, Prawdę od Drogi I Życia, I Życie od Drogi 
I Prawdy.
Jeśli Chrystus nie jest waszą Drogą - uwikłani w błędy, traficie w ziejącą grozą 
bramę Śmierci... Jeśli Chrystus nie Jest waszą Prawdą - droga, którą Idziecie (I 
być może prowadzicie Innych) - zawiedzie was do spptkanla z bezsensem I 
rozpaczą... Jeśli Chrystus nie Jest już tu waszym Życiem - staniecie na 
rozdrożu, by stać się łupem Jakiegoś pierwszego z brzegu systemu 
zakłamania...
Nie ma się co dziwić takim Filipom ewangelicznym, którzy przebywają u boku 
Chrystusa przez lata, a nie zdołali ani Go poznać, ani odczytać w Nim 
odblasku Ojpa. Najdoskonalszy Syn najlepszego Ojca Jest z Nim Jednokładny 
- tożsamy. Żądają: "Pokaż nam Ojca!", na co Chrystus: "Popatrz na Mnie!"... 
Widzenie tej tożsamości przesłania nam "okładka" przyjętej przez Chrystusa 
ludzkiej natury I nasze "zezowate" patrzenie na tę niepojętą kompozycję: Syn 
Boży-Człowlek. Nie patrz na okładkę, ale próbuj ją sercem przeniknąć aż do 
wnętrza jej Istoty! Bo ani Ojca, ani Syna, ani Ducha Świętego nie poznasz 
okiem, współczesną techniką uzbrojonym. Twojego Boga możesz poznać 
tylko Miłością, która Jest w stanie I ciebie z Nim zjednoczyć. Miłością, która i 
dla ciebie Jest wewnętrznym musem: musisz kochać i być kochanym(ą), aby 
planowo reaizować swoje człowieczeństwo, tzn. udoskonalać swoją 
podobiznę do Boga.
Ten Jedynie radosny mus, ta uszczęśliwiająca konieczność Jest możliwa do 
osiągnięcia tylko na Drodze, którąjest Chrystus, z Prawdą w sercu, którą jest 
Chrystus, w rytmie pulsującego Zycla, którym Jest Chrystus!
I niechaj Cl, Siostro I Bracie, nic nie przytłumi radości zmartwychwstałego 
Chrystusa, wszak On Ciebie do udziału w swoim tryumfie powołał, a dziś 
wiedzie przetartym szlakiem do przygotowanego w niebie mieszkania.

Ks. Michał RYBCZYŃSKI OMI
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O DZIEJACH WARMII I MAZUR
MÓWI KS. ABP EDMUND PISZCZ, METROPOLITA WARMIŃSKI
Ks. Abp Edmund PISZCZ przybył do 
Paryża, by w polskich parafiach 
(Wniebowzięcia NMP przy pl. Concorde 
i św. Genowefy w Paryżu XVI) wygłosić 
rekolekcje wielkopostne. Znając wykształ
cenie historyczne ks. Arcybiskupa, 
poprosiliśmy o rozmowę na temat tak 
przebogatych historycznie ziem Warmii 
i Mazur, gdzie ks. Arcybiskup jest 
metropolitą.

- Od nowego podziału diecezji w Polsce, 
został ks. Abp metropolitą nowej 
arMcdecezjL Proszę o przybliżenie nam 
danych geograficznych i historycznych o 
archidiecezji i o diecezjach wchodzących 
w skład metropolii.
- Cały teren, mniej więcej od Torunia 
wzdłuż Wisły aż do jej ujścia na wschód, 
był to teren tak zwanych Prusów, gdzie 
już we wczesnym średniowieczu dokony
wano chrystianizacji. Jednak adminis
tracja kościelna zaczęła tam działać 
dopiero od 1243 roku. Powstały wtedy na 
tym terenie, sięgającym od Torunia do 
Królewca, cztery diecezje: pomerańska, 
chełmińska, warmińska, sambijska. Ten 
stan trwał mniej więcej do okresu 
Reformacji Luterańskiej i Kalwińskiej. 
Diecezja pomerańska miała swoją katedrę 
w Kwidzyniu, a diecezja sambijska w 
Królewcu.
W czasie Reformacji te dwie diecezje 
(pomerańska i sambijska) odpadły od 
Kościoła katolickiego i wówczas biskupi 
chełmińscy i warmińscy zostali, od 1601 
roku, formalnie również administratorami 
tych "odpadłych" diecezji. Czyli od 1601 
r. biskup chełmiński miał dodatkowy 
tytuł: biskup chełmiński i pomerański; a 
biskup warmiński, tytuł: biskup warmiński 
i sambijski. Taki układ z kolei trwał do 
bulli "De saluti animarum" - do 1821 
roku, kiedy diecezja chełmińska została 
powiększona o lewą stronę Wisły, czyli o 
dzisiejsze Pomorze, natomiast diecezja 
warmińska została powiększona o dawną 
diecezję sambijską sięgającą aż do 
Kłajpedy, poprzez Królewiec.
I ten stan - ogromnej diecezji warmińskiej, 
która po 1920 roku przeszła do Rzeszy 
niemieckiej, a diecezja chełmińska 
została w granicach Polski - przetrwał 
do roku 1945. Wówczas część północna 
diec. warmińskiej została odcięta do 
Rosji i powstał tzw. okręg królewiecki 
albo kalmgradzki, a pozostałe terytorium 
diecezji przypadło Kościołowi polskiemu. 
Wtedy diec. warmińska, obok gorzowskiej, 
była drugą największą terytorialnie 
diecezją w Polsce. Liczyła blisko 26 tys. 
km kwadratowych. Warmia, która była 
częścią Prus Królewskich, była polską i 
katolicką. Mazury, których mieszkańcy 

przywędrowali najprawdopodobniej z 
Mazowna (stąd nazwa) stały się tzw. 
Prusami Książęcymi, a więc podlegały 
władzy Hohenzollernów, były "sprotestan- 
tyzowane" i w sporej części niemieckie. 
Ten stan rzeczy przetrwał do 1945 roku, 
kiedy ludność niemiecka albo uciekła, 
albo ją wysiedlono, a weszła ludność 
polska, najczęściej z dawnych Kresów - 
Wileńszczyzny, Lwowskiego, Grodna, 
Lidy itd.

-Archidiecezja warmińska ma przebogatą 
przeszłość. To tutaj znajduje się Święty 
Gaj, prawdopodobne miejsce śmierci św. 
Wojciecha?
- Tak i dzisiaj uważa się, że to miejsce 
jest faktycznym miejscem śmierci św. 
Wojciecha, aczkolwiek czekamy jeszcze 
na rezultaty wykopalisk, które tam 
trwają. Początek tym badaniom dał 
przed mniej więcej 30 laty, młody 
wówczas, dziś prof. Uniwersytetu 
Gdańskiego - Mielczarski, który napisał 
pracę zatytułowaną: "Misja pruska św. 
Wojciecha". Praca ta była rewelacją, 
ponieważ prof. Mielczarski uniknął 
błędu popełnianego dotąd przez history
ków, którzy do opisu podróży św. 
Wojciecha wykorzystywali współczesne 
mapy. Mielczarski odtworzył, razem z 
kolegami, mapę sprzed 1000 lat i wtedy 
okazało się, że św. Wojciech nie jechał 
wzdłuż brzegu morza w kierunku 
dzisiejszej Mierzei Wiślanej, ale od 
Elbląga posuwał się w głąb tej ziemi, 
którą dziś nazywa się Powiślem, gdyż 
morze sięgało prawie aż po Pasłęk. W 
każdym razie nie tyle morze, co Zalew 
Wiślany sięgał na pewno aż po Pasłęk. 
Wykopaliska, których dokonano, wykazały 
wysoką kulturę Prusów tam żyjących. Był 
tam wielki ośrodek handlowy. Wspom
niane są dwie miejscowości: Truzo i 
Cholin. Św. Wojciech w swej podróży 
musiał kierować się ku takim większym 
skupiskom ludzi. Truzo odkryto obok 
Elbląga. Jezioro pod Elblągiem do dziś 
nosi nazwę Drużno. Truzo i Drużno 
dźwiękowo są b. bliskie. Druga miejsco
wość Cholin, nie została przez prof. 
Mielczarskiego odkryta, ale odnalazł on 
wśród dawnych nazw - Pacholin. Przedros
tek "pa" oznaczał w dawnym języków 
Prusów łacińskie słowo: sub, polskie - 
pod. Tak więc gród - podgrodzie; zamek
- podzamcze. Skoro znalazł miejscowość 
Pacholin, zaczął w pobliżu szukać 
Cholina. I rzeczywiście znalazł wspaniałe 
grodzisko, gdzie dzisiaj trwają wykopalis
ka. Grodzisko, które najpewniej było 
owym Cholinem, odpowiada opisowi 
podróży św. Wojciecha, dokonanemu 
przez Gaudentego Radzima. Najprawdo

podobniej w pobliżu tego grodziska św. 
Wojciech został zamordowany. Obok 
bowiem, w odległości 1,5 km, leży 
miejscowość zwana Święty Gaj. Tradycja 
mówi, że był tam kościół poświęcony św. 
Wojciechowi, niestety już dziś nie istnieją
cy. Obecny pochodzi z XIX w.

- Wielkim biskupem i kardynałem był 
słynny bp Warmii - Hozjusz. Czy jakieś 
ślady po nim trwają do dziś?
- Tak, o jego wielkości świadczy nie 
tylko historia, ale i cały ciąg współczesnych 
starań o jego beatyfikację. Krótko był 
biskupem warmińskim (od 1552 r.), a 
potem powołano go do Rzymu, gdzie 
brał udział w trzeciej sesji Soboru 
Trydenckiego (1561-63). Po tym soborze 
z jego inicjatywy powstało seminarium 
duchowne, które do dnia dzisiejszego 
nazywa się Hozjanum. Napisał też 
bardzo cenną na owe czasy pracę 
zatytułowaną: "Confessio fidei Catholicae 
Christiana", w której dał katechizmowy 
wykład wiary katolickiej, co dla 
ówczesnych, zwłaszcza kapłanów, było 
rzeczą niesłychanie ważną, gdyż wiedzieli, 
czego się trzymać. Każda herezja 
bowiem jest jakimś wyborem części z 
całości i twierdzeniem, że ta część jest 
całością. Kard. Hozjusz pochowany 
został w Rzymie, w tej bazylice, która 
jest kościołem tytularnym każdorazowego 
Prymasa Polski - Santa Maria Trastevere. 
Wybudowano tam epitafium z jego 
popiersiem.

- Wspominając wielkich ludzi diecezji 
warmińskiej, trzeba oczywiście wymienić 
Mikołaja Kopernika?
- Oczywiście. Osadzając tę postać w 
tamtych realiach, chciałbym dodać, że 
dawniej była taka tradycja, że przy 
katedrze mieszkała tylko kapituła. Biskup 
zawsze mieszkał gdzie indziej. Podobnie 
było i na Warmii. Kapituła i katedra były 
we Fromborku, a biskup mieszkał w 
Lidzbarku. Kopernik był, jak wiadomo, 
kanonikiem warmińskim, najpewniej i 
kapłanem. We Fromborku przeprowadzał 
swoje badania (ze względu na świetne 
warunki atmosferyczne), chociaż mieszkał 
również w Olsztynie. Frombork poło
żony jest na górze, a w dole rozciąga się 
Zalew Wiślany. Powietrze we Fromboru 
jest absolutnie czyste. Do dnia dzisiejszego 
istnieje tam, zbudowane w latach 60., 
obserwatorium astronomiczne, które, 
jeśli się nie mylę, podlega uniwersytetowi 
w Toruniu. Ten prosty kanonik warmiński, 
tak bardzo zafascynowany astronomią, 
stał się odkrywcą tego, co stało się 
absolutnym przełomem, czy jak się mówi 
rewolucją. Myślano, że Ziemia jest 
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centrum wszechświata, a tymczasem on, 
w swoim: "De revolutionibus orbium 
caelestium" napisał: "in medio resistit 
sol" - w środku istnieje Słońce, a Ziemia 
jest tylko planetą obracającą się wokół 
niego. Kopernik cieszył się zawsze 
ogromnym poparciem Kościoła. Ataki 
przychodziły raczej ze strony uniwersyte
tów protestanckich.

- Wspomniał Ekscelencja o Lidzbarku 
jako o siedzibie biskupów warmińskich. 
Jednym z nich był także biskup Krasicki..?
- Tak, biskup Krasicki był rzeczywiście 
człowiekiem wybitnym, jako poeta, 
przyjaciel króla, świetny literat, był też 
dobrym duszpasterzem. Był też człowie
kiem patrzącym krytycznie na świat i 
umiejącym to w formie literackiej 
przedstawić. Dzięki niemu właśnie takie 
miasteczka jak Lidzbark, zyskiwały 
ogromną rangę. Krasicki był właściwie 
ostatnim z mieszkających tam 
biskupów, gdyż potem przyszły 
zabory, wojny napoleońskie, znisz
czono szereg rzeczy. Zostawiona 
przez niego literatura jest jakimś 
opisem obyczajów, wyraża filozoficzną 
głębię spojrzenia na świat. Podobnie 
jak wielu biskupów tamtych czasów 
był człowiekiem oddanym Bogu, Ko
ściołowi, ale wyróżnił się swymi 
uzdolnieniami i talentami literackimi.

- Podobno kandydatem na biskupa 
warmińskiego był pewien Włoch, 
który potem został papieżem?
- Tak, to jest prawda historyczna. 
Była to połowa XV wieku, kiedy 
powstał "wakat" na stolicy biskupstwa 
warmińskiego. Na to miejsce został 
mianowany Włoch - Eneasz Sylviusz 
Piccolomini. Tenże bp Piccolomini, 
jako nominat, jechał już na Warmię, 
gdy podczas podróży, która wówczas 
trwała całe tygodnie, dowiedział się 
o śmierci papieża. Wrócił więc do 
Rzymu, gdzie wybrano go papieżem 
(przybrał imię Piusa II). Na pamiątkę 
tego faktu, w prezbiterium katedry wisi 
do dnia dzisiejszego papieska tiara, jako 
znak, że jeden z biskupów warmińskich 
był papieżem. Poza tym wisi tam jeszcze 
5 kapeluszy kardynalskich, które są 
świadectwem, że 5 biskupów warmińskich 
zostało kardynałami. Pierwszym był 
Hozjusz, a ostatnim, obecny Prymas 
Polski, kard. J. Glemp.

- Wrarj jeszcze do terenów archidiecezji, 
znajduje się tu także Grunwald?
- Grunwald, to jak wiadomo teren bitwy, 
na którym wojska Jagiełły i litewskie 
pokonały zakon krzyżacki, co opisał H. 
Sienkiewicz w "Krzyżakach". Klęska 
krzyżaków, choć w pełni nie wykorzystana, 
była jednak druzgocąca. Nigdy już po tej 
klęsce zakon nie wydźwignął się do

dawnej świetności. Cały teren bitwy jest 
dziś pięknie zagospodarowany: wznosi 
się tu potężny pomnik, można oglądać 
plastyczny plan bitwy i są ruiny kaplicy, 
którą ufundował Jagiełło, by tam 
odprawiano Msze św. za zabitych na 
polu walki. Jest moją, jako duszpasterza 
warmińskiej archidiecezji, ideą, żeby tę 
kaplicę odbudować lub obok postawić 
inną. Skoro bowiem przybywają tam 
ludzie i to w tak ogromnej liczbie, to 
powinna tam trwać modlitwa, by już 
więcej takich bitew nie było i by między 
narodem polskim i niemieckim nastały 
autentyczna zgoda i autentyczny pokój. 
Ponadto, corocznie, 14 lipca odbywamy 
tam uroczystości wojskowe, patriotyczno- 
religijne, dlatego że na tym terenie 
znajduje się, mająca swoje dowództwo w 
Olsztynie, 15. dywizja zmechanizowana, 
nosząca imię Władysława Jagiełły.

Frombork - Katedra
- Nie sposób nie wspomnieć Gietrzwałdu i
Świętej Lipki...
- Są to dwa sanktuaria Maryjne, z 
których pierwsze, Święta Lipka, jest 
starsze, gdyż pochodzi z XVI w. Budowa 
barokowej świątyni zaczęła się później - 
dwa lata temu obchodziliśmy 300. 
rocznicę konsekracji kościoła. Pracują 
tam ojcowie Jezuici. Jest to sanktuarium 
naprawdę pięknie położone, wśród 
lasów, jezior, gdzie dokonują się, od 
strony duchowej biorąc, naprawdę 
wielkie rzeczy i Maryja zsyła tu wiele 
łask. Poza tym jest to perła baroku na 
Warmii, dokąd przyjeżdża wielu pielgrzy
mów.
Gietrzwałd ma dopiero ok. 120 lat. 
Matka Boża objawiła się tu w 1877 roku 
trojgu dzieciom i co charakterystyczne, 
mówiła do nich po polsku, choć tereny te 
należały wówczas do Prus. Od tego 

czasu sanktuarium jest bardzo licznie 
uczęszczane. Główny odpust, 8 września, 
gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi.

- Z nowszej historii czerpiąc, na terenie 
Warmii znajduje się Wilczy Szaniec - 
kwatera Hitlera?
- Głęboko w lasach znajduje się miejsco
wość Gierłoża, w której w roku 1940 
zaczęto budować kwaterę specjalną dla 
Hitlera, który już wtedy przewidywał 
marsz wojsk niemieckich na wschód - na 
Rosję. Tam, jak podaje historia, 20 lipca 
1944 r. dokonano nieudanego zamachu 
na Hitlera. Zamachu dokonał pułkownik 
Schtaufenberg, którego dzieci, trzech 
synów, były u mnie 2 lata temu, prosząc, 
by na pamiątkę tego, czego dokonał 
ojciec, umieszczono tam tablicę, która 
by ten fakt po 50 latach upamiętniła. 
Dokonaliśmy odsłonięcia tej tablicy z

władzami województwa. Całość robi 
przykre wrażenie, gdyż są to gigantycz
ne, wielopiętrowe bunkry, które 
chciano wysadzić w powietrze, ale 
zaledwie zarysowały się tu i ówdzie. 
Tego wysadzić w powietrze nie 
sposób.

I jeszcze wspomnieć pragnę o 
Stoczku Warmińskim...

Stoczek Warmiński jest ciekawą 
miejscowością leżącą około 11 km na 
północ od Lidzbarku. Jest to klasztor 
Bernardynów, zbudowany w XVII w. 
po wojnach szwedzkich, przez 
biskupa Krzyszkowskiego - biskupa 
warmińskiego, jako podziękowanie 
Matce Bożej za ocalenie Warmii z 
tych wojen. Dlatego też Matka Boża 
królująca w Stoczku nazywa się 
Matką Bożą Pokoju. W każdą ostatnią 
niedzielę sierpnia odbywają się tam 
odpusty. Stoczek jest dziś znany jako 
miejsce więzienia Prymasa Tysiącle
cia, ks. kard. S. Wyszyńskiego. W 
1938 r. hitlerowcy więzili tam pewnego 
biskupa niemieckiego. Prymas Tysią

clecia wspomina w swych "Zapiskach 
Więziennych", że w czasie spaceru 
znalazł wśród śmieci listy adresowane do 
tego biskupa.
W klasztorze w Stoczku jest obecnie 
muzeum, poświęcone pobytowi ks. 
Prymasa w latach 1953-54. W czasie 
pobytu ks. Prymasa warunki były tutaj 
bardzo ciężkie, gdyż jest to miejsce 
wilgotne, nie opalane. Żadnej okolicznej 
ludności tam nie było. Nikt, kto 
przypadkowo tam przychodził, nie 
wiedział, kto jest w nim więziony. 
Klasztor przemieniono wtedy w więzienie, 
otaczały go druty kolczaste. Zachowały 
się z tego czasu zdjęcia - wszytko to 
można zobaczyć w tym miejscu poświęco
nym pamięci Prymasa Tysiąclecia. W 
kościele tutejszym znajduje się epitafium 
poświęcone tym minionym wydarzeniom...

Rozmawiał: Ks. Wacław SZUBERT
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UST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO 
W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM 

JUBILEUSZU ROKU 2000
47. W drugim roku przygotowania 
przedmiotem szczególnie wnikliwej 
refleksji wiernych powinna się stać 
wartość jedności wewnątrz Kościoła, ku 
której zmierzają różne dary i charyzmaty 
wzbudzone w nim przez Ducha. Wskazane 
tu będzie pogłębienie eklezjologicznego 
nauczania Soboru Watykańskiego II, 
zawartego zwłaszcza w Konstytucji 
dogmatycznej Lumen gentium. Ten 
ważny dokument jednoznacznie podkreśla 
że jedność Ciała Chrystusa jest oparta na 
działaniu Ducha, jest zagwarantowana 
przez posługę apostolską i podtrzymywana 
przez wzajemną miłość (por. 1 Kor 13,1
8). Takie katechetyczne pogłębienie 
wiary z pewnością doprowadzi członków 
Ludu Bożego do dojrzalszej świadomości 
własnych obowiązków, a także do 
żywszego poczucia wartości kościelnego 
posłuszeństwa.
48. Maryję, która poczęła Słowo Wcielone 
za sprawą Ducha Świętego i która potem 
w całym swoim życiu pozwoliła się 
prowadzić przez Jego wewnętrzne 
działanie, będziemy kontemplować i 
naśladować w ciągu tego roku przede 
wszystkim jako niewiastę posłuszną 
głosowi Ducha Świętego, jako niewiastę, 
która milczy i słucha, niewiastę nadziei, 
która potrafiła, jak Abraham, przyjąć 
wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew 
nadziei (por. Rz 4, 18). Maryja dała 
pełny wyraz pragnieniu ubogich Jahwe, 
jaśniejąc jako wzór dla tych wszystkich, 
którzy całym sercem powierzają się 
Bożym obietnicom.
Rok Ul: Bóg Ojciec
49. Celem roku 1999, trzeciego i ostatniego 
roku przygotowań, będzie rozszerzenie 
horyzontów człowieka wierzącego zgodnie 
z perspektywą samego Chrystusa: 
perspektywą prawdy o '"Ojcu, który jest w 
niebie" (por. Mt 5, 45), przez którego On 
został posłany i do którego powrócił 
(por. J 16, 28).
"A to jest życie wieczne: aby znali 
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, 
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa" (J 17, 3). Całe życie 
chrześcijańskie jest jakby wielkim 
pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego 
bezwarunkową miłość do każdego 
człowieka, a zwłaszcza do "syna marno
trawnego" (por. Łk 15, 11-32), odkrywamy 
na nowo każdego dnia. To pielgrzymowa
nie angażuje wnętrze osoby, rozszerza 
się na wspólnotę wierzących, aby 
ostatecznie ogarnąć całą ludzkość(...).

POLSKIE SPRAWY
Bohdan USOWICZ

4 "Solidarność' przedstawia projekt 
reformy ubezpieczeń społecznych. Różni 
się on od projektu rządowego m.in. 
rozwojem funduszy emerytalnych, zniesie
niem dodatków dla służb mundurowych 
i ubezpieczeniami od bezrobocia.
4 Były minister spraw wewnętrznych A. 
Macierewicz przedstawił dokumenty z 
niemieckiego archiwum pastora Gauka, 
które przejęło tajne materiały NRD, z 
których wynika, że Cz. Kiszczak podpisał 
podczas pełnienia urzędu ministra 
spraw wewnętrznych umowę z wywiadem 
NRD - STASI zezwalającą na jego 
działalność na terenie Polski. Raporty 
przesyłano do końca istnienia NRD, 
czyli jeszcze w czasach rządów premiera 
T. Mazowieckiego. Zdaniem Maciere
wicza, działanie takie nosi wszelkie 
znamiona narodowej zdrady.
4 Prezydent A. Kwaśniewski spotkał się 
z przedstawicielami Europejskiego 
Kongresu Żydów i obiecał podpisanie 
ustawy o zwrocie mienia żydowskiego, 
natychmiast po jej uchwaleniu przez 
parlament. Prezydent spotkał się także z 
młodzieżą żydowską, którą przyjechała 
do Polski na tzw. "Marsz Żywych", który 
odbył się na terenie obozu w Oświęcimiu.
4 Przed Trybunałem Stanu rozpoczął 
się proces 4 ministrów i prezesa Urzędu 
Ceł. Ministrowie z rządu Rakowskiego i 
Mazowieckiego są oskarżeni o spowodo

PORADY PRAWNE
Wiesław DYLĄG

FORMA UMOWY NAJMU

Po dłuższych poszukiwaniach udało nam się znaleźć odpowiednie nie 
umeblowane mieszkanie. Problem jednak w tym, że właściciel niechętnie mówi o 
spisaniu umowy. Jaka powinna być forma umowy najmu mieszkania? Jak 
wyglądają prawa loktora przy braku umowy pstemnej?

Prawo mieszkaniowe nakazuje formę pisemną. Może mieć ona charakter 
umowy prywatnej, ale możliwe jest także użycie formy aktu notarialnego (co 
daje właścicielowi, w przypadku zalegania przez lokatora w płaceniu 
komornego, możliwość zaangażowania komornika, bez konieczności 
wcześniejszego wnoszenia sprawy do sądu). Jeżeli czas ważności umowy 
wynosi 12 lat i więcej, powinna być ona obowiązkowo zarejestrowana w 
urzędzie finansowym (la recette des impôts).
Jeżeli żadna umowa nie została spisana w momencie najmu, lokator jak i 
właściciel mają możliwość udowodnić (dlatego ważne jest zachowanie 
wszelkich dowodów np. rachunki za komorne, za prąd, za telefon, 
ubezpieczenie itd.) fakt, iż została zawarta umowa ustna. Pociągnie to za sobą 
zastosowanie postanowień prawa mieszkaniowego z 6 lipca 1989 r.
Umowa może być spisana na zwykłym papierze lub przy wykorzystaniu 
gotowych druków (do nabycia w niektórych sklepach z artykułami 
papierniczymi - la papeterie). Koszty redakcji przez notariusza lub agencję 
mieszkaniową dzielone są na połowę między właściciela a lokatora.
Do umowy załącza się zwykle opis stanu mieszkania (1’etat des lieux), 
sporządzony przez kontraktujące strony lub przez komornika (koszt między 
800 a 1500 F), co oszczędza dodatkowych zatargów w momencie wygaśnięcia 
lub zerwania stosunku najmu.

wanie tzw. "afery alkoholowej", która 
naraziła budżet państwa na wielomiliar
dowe straty. Jest to pierwszy proces 
przed Trybunałem od 70 lat. Oskarżonym 
grożą tylko kary honorowe.
7 35 śmigłowców, "Sokół" produkowa
nych przez WSK Świdnik sprzedano za 
pośrednictwem firmy "Daewoo" z Korei 
Południowej. Do tej pory zmontowano 
około 100 tych maszyn, z czego 30 dla 
wojska. Jednocześnie "Daewoo" zostało 
zwolnione z płacenia cła za części do 
montowanych w Polsce samochodów 
tego koncernu. Transakcja wiązana?
4 Tymczasem FSM podwyższyła cenę 
"fiatów 126p". Najtańsza wersja "malucha" 
kosztuje już równowartość ponad 22 tys. 
franków. Zmotoryzowani w kraju nie 
ucieszą się także z rządowego projektu 
włączenia podatku drogowego do ceny 
paliw, które ostatnio i tak zdrożały.
4 Warszawa obchodi^a 000-lccie 
przeniesienia do tego miasta stolicy 
przez Zygmunta III Wazę. Z okazji 
uroczystości rada miasta przyznała tytuł 
honorowego obywatela Warszawy Ojcu 
św. Janowi Pawłowi II.
4 Średnie wynagrodzenie w Polsce 
wynosi 854 zł, czyli około 1700franków. 
4 Po piękna poooda
spowodowała w kraju suszę i ogłoszenie 
w 13 województwach stanu zagrożenia 
pożarowego. Wg ministra rolnictwa 
katastrofalnie przedstawiają się plany 
zbioru zbóż. Część ozimin trzeba zaorać.
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przyjęto "pod opiekę prawa i rządu". 
Ona też wprowadziła pojęcie obywateli 
jako ogółu mieszkańców kraju. Mocno 
podkreślała ta Konstytucja, że "wszelka 
władza w społeczności ludzkiej początek 
swój bierze z woli narodu", a zaś on "sam 
sobie winien jest obronę od napaści i dla 
przestrzegania całości swojej". Konstytucja 
głosiła więc zasadę suwerenności i 
równości wszystkich wobec prawa. W 
sprawach wyznaniowych przyznawała 
religii katolickiej charakter "panującej", 
zaręczając zarazem "wszystkich obrzędów i 
religii wolność". Była więc aktem wielkiego 
otwarcia i szczerej tolerancji.
Nie zniosła więc ta Konstytucja ani 
monarchii, czyniąc ją jedynie konstytu
cyjną oraz dziedziczną, ani też nie 
zniosła struktury stanowej społeczeństwa. 
Mimo całe swe nowatorstwo, była aktem 
wyważonym i ostrożnym, była aktem 
politycznego rozumu, zaś taktyka jej 
uchwalenia została gruntownie przemy
ślana. Była dziełem wąskiego grona 
ludzi, przygotowanym w tajemnicy, a 
równocześnie stała się aktem woli 
zbiorowej. Zbierający się sekretnie jej 
autorzy i redaktorowie, nie bez udziału 
samego króla, równocześnie poprzez 
publicystyczną propagandę idei reform, 
pisma ulotne a także poprzez repertuar 
warszawskiego Teatru Narodowego 
zawiadywanego przez Wojciecha Bogu
sławskiego, urabiali nastroje społeczne i 
opinię publiczną dla dzieła reformy. 
Wreszcie 3 MAJA na Zamku Królewskim 
w Warszawie, przy udziale 182 posłów na 
359 (nieobecni nie zdążyli powrócić ze 
Świąt Wielkanocnych), za to przy 
pełnych ludu galeriach wielkiej sali, 
zatłoczonych schodach, korytarzach, 
dziedzińcu i Placu Zamkowym - i przy 
udziale króla - uchwalono tę Konstytucję. 
Dla zabezpieczenia się, obóz patriotyczny 
skłonił króla, by powołał w tym dniu 
wojsko pod broń. Uchwalono ją i 
zaprzysiężono przy entuzjazmie i 
wzruszeniu ogółu. I w tym znaczeniu 
dzieło niewielu stało się aktem woli 
narodu, który sprzeciwił się własnej 
słabości. Było w tym fakcie coś z 
bezkrwawej rewolucji, zaczynał się nowy 
ład. Współczesne, czynione na gorąco 
rysunki J.P. Norblina oraz obrazy K. 
Wojnakowskiego zachowują coś z aury 
tamtego dnia a zarazem zdradzają 
wyraźne pokrewieństwo z rysowanymi 
reportarzami Dawida z ówczesnego, 
rewolucyjnego Paryża. Lecz również 
Matejko w swej wizji tamtego faktu 
dobrze oddał nastrój społecznego 
solidaryzmu, powszechnego entuzjazmu 
i patriotycznej egzaltacji. Kiedy w 
warszawskiej katedrze św. Jana odśpie
wano uroczyście dziękczynne TE DEUM, 
cała Warszawa do późnej nocy, a 
niebawem i cała Polska, fetowała na 
cześć Konstytucji - zdrajcy i moskalofile 
mówili: "zamach na wolność".
Gdy w Warszawie uroczyście z udziałem 
króla, Sejmu, Senatu, przedstawicieli 
wszystkich stanów z ziem i województw, 

przy biciu dzwonów, solennie obchodzono 
pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 
- papież przeniósł nawet na ten dzień 
uroczystość św. Stanisława patrona 
Polski i samego króla - wyrok na 
Konstytucję był już podpisany. 28 
kwietnia w Petersburgu zdrajcy poprosili 
carycę o protekcję i podpisali akt 
konfederacji, który niebawem ogłosili w 
Targowicy, a 18 maja sprzymierzone 
wojska carycy i pruskie wkroczyły w 
granice Rzeczypospolitej. Przeciw 
agresorom wystawiono sześćdziesięcioty- 
sięczną armię. Rozpoczęła się wojna w 
obronie Konstytucji i Rzeczypospolitej. 
Słychać w niej o bohaterstwie księcia 
Józefa Poniatowskiego i Kościuszki. 
Pamiątką bitwy pod Zieleńcami, pierw
szego polskiego zwycięstwa od czasów 
Wiednia, jest ustanowiony przez króla 
Virtuti Mintari, który pozostaje symbolem 
najwyższego męstwa. Właśnie w czasie 
tej wojny w 1792 roku dało się słyszeć 
śpiew przetłumaczonej na język polski 
"Marsylianki", w której strofach odczyty
wano aluzję do Targowiczan: "Drżyjcie 
tyrani i wy czarne dusze / z haniebnym 
spiskiem mający sojusze".
Wojna została przerwana tragicznym 
przystąpieniem króla do Targowicy, 
zakazem dalszych walk, a Sejm w 
Grodnie unieważnił Konstytucję i 
przyprowadził do II Rozbioru. Więc raz 
jeszcze powtórzmy pytanie: cóż znaczy 
ów 3 MAJA? Skąd siła tego faktu, skoro 
Konstytucja nie weszła w praktykę, nie 
tylko nie zapobiegła złu i nieszczęściu, 
ale stała się - może ktoś rzec - 
"przyczyną" kolejnej katastrofy, II 
Rozbioru. Otóż Konstytucja ta rzeczywi
ście nie weszła w praktykę, za to głęboko 
wrosła w życie narodu.
Nieprzyjaciele narodu i państwa polskiego 
zawsze byli wrogami Konstytucji 3 
MAJA. Równocześnie zaś była ona 
swoistym drogowskazem na dalszych 
drogach dziejowych Polaków ku demo
kracji; Kołłątaj i Ignacy Potocki, dwaj z 
rzeczywistych twórców Konstytucji w 
książce "O ustanowieniu i upadku 
Konstytucji"... ogłoszonej niebawem na 
emigracji, uważają dzieło uchwalenia 
Ustawy rządowej a dalej jej obronę za 
ostatnią walkę konającej Rzeczypospolitej, 
choć wiemy dziś, że była jeszcze jedna - 
Insurekcja - ale aktualnie pozostało 
zawarte tam przesłanie ducha braterstwa i 
humanitaryzmu. Pokolenie ludzi pamięta
jących "owe lata szczęśliwe, gdy Senat i 
posły zgodzonego z narodem króla 
fetowali" - nosiło pamiątkowe pierścienie 
zaślubin z Konstytucją 3 Maja po kres 
swoich dni. Echa tamtych majowych 
zdarzeń przekazał w akordach Jankielo- 
wego koncertu Mickiewicz.
Świętowano kolejne rocznice Konstytucji 
w kraju pod zaborami i w środowiskach 
uchodźczych przez cały wiek XIX. 
Wielka Emigracja we Francji ma 
szczególną zasługę w kultywowaniu tej 
tradycji. W paryskim kościele St Germain 
des Pres, rok rocznie 3 Maja odbywało 
się nabożeństwo przy grobie Jana 
Kazimierza. 3 Maja 1832 r. powołano do 

istnienia paryskie Towarzystwo Historycz
no-Literackie, które następnie przez 
dziesiątki lat niosło pamięć "majowej 
jutrzenki", ale były i obchody w Lille, w 
Nancy, zresztą wszędzie, gdzie byli 
Polacy. W kraju, pod zaborem rosyjskim, 
wobec surowych carskich zakazów 3 
Maja obchodzono potajemnie, w Galicji, 
gdzie większa była swoboda narodowa - 
głośno i szumnie. Szczególnie doniosłe 
były obchody stulecia w 1891 r., a 
następnie 125-lecia w 1916 r. w kraju i w 
środowiskach polonijnych, np. w Chicago 
czy Genewie i Zurychu. Równocześnie 
przez cały wiek XIX Konstytucja była 
zgłębiana przez badaczy dziejów, nic nie 
tracąc ze swego pierwszego blasku, 
budziła też żywe zainteresowanie 
cudzoziemców, czego świadectwem są 
jej druki w przekładzie na niemiecki, 
francuski i angielski.
W czasie wielkiej wojny Biuro Propagandy 
Naczelnego Komitetu Narodowego w 
Piotrkowie przypominało drukiem tekst 
Konstytucji i jej dziejowe znaczenie 
żołnierzom Legionów. W II Rzeczypospo
litej 3 Maja był oficjalnym świętem 
państwowym. Przez cały ten czas 
Konstytucja ta była i pozostaje nadal 
ważnym momentem edukacji szkolnej 
kolejnych pokoleń jako akt solidarnej 
woli narodu. W czasie drugiej wojny 
światowej rocznica Konstytucji była 
obchodzona w Londynie w 1941 r. Jej 
tekst wydawano w wojskowej drukarni 
polowej, a w 1946 r. nawet w Jerozolimie 
ukazała się na 3 Maja wzruszająca 
jednodniówka.
W 1945 r. społeczeństwo polskie 
spontanicznie nawiązało do tradycji 
trzeciomajowych obchodów, jednak już 
w rok później 3 Maja np. w Krakowie 
zakończył się ubecką prowokacją, łapanką 
uliczną, wyciąganiem studentów z 
akademika, śledztwem, więzieniem, a w 
końcu i wieloletnią represyjną pamiętliwo- 
ścią reżimu. Jeszcze raz wrogowie Polski 
dali dowody, jak bardzo nie lubią 
pamiątki tej Konstytucji, która mówiła o 
suwerenności.
W PRL święto 3 Maja zniesiono i 
zakazano jego obchodów, ale pamiętamy 
Msze święte za Ojczyznę w tym dniu, 
zrazu ciche i z udziałem nielicznych, z 
czasem - od okresu Solidarności - 
solenne, uroczyste i z biciem dzwonów, 
przeradzały się w patriotyczne manifes
tacje rozpędzane znów przez ZOMO, 
kończące się łapanką uliczną i wsadzaniem 
do "kozy". I charakterystyczne, że teraz 
szczególnie ten obchód oświeceniowej 
Konstytucji związał się z przypadającą 
na ten sam dzień uroczystością kościelną 
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. 
W Polsce, w naszej tradycji duchowej, 
jakoś dziwnie wiele wiąże się z 
Bogurodzicą, która jest Sedes Sapientiae, i 
z jasnogórskim przybytkiem. Obecnie po 
solidarnościowym przełomie przywrócono 
Konstytucji 3 Maja rangę oficjalnego 
Święta państwowego. W Krakowie w tym 
dniu odzywa się z Wawelu Zygmunt, a 
nad Kopcem Kościuszki powiewa flaga 
biało-czerwona.

5 maja 1996 Nr 17 GŁOS KATOLICKI 7



RODZICE! JAK ZROBIĆ PRZESTĘPCĘ Z WASZEGO DZIECKA
Czy rzeczywiście chcielibyście przygotować 
Wasze dziecko do przestępczości? Jeśli 
tak, to:

- Spełniajcie wszystko, co chce i to od 
razu;
- Nie mówcie nigdy słowa "NIE", to 
mogłoby je głęboko urazić;
- Nie karzcie, a gdy któregoś dnia Was 
skusi, wycofajcie karę i obdarzcie 
pociechę wielkim pocałunkiem w czoło;
- Niech widzi, jak oszukujecie w Waszym 
środowisku;
- Mówcie mu, że ma różne prawa, ale 
żadnych zobowiązań w stosunku do 
społeczeństwa;
- Nie oszczędzajcie też krytyk środowisku, 
w którym żyje;
- Wiedzcie, że uwielbia, gdy wszystko 
jest głupie, idiotyczne i bezużyteczne. 
Nie mówcie nigdy o pozytywnych 
zjawiskach w społeczeństwie;
- Nie bójcie się kłócić między sobą przy 
dziecku. W momencie separacji nic go 
nie zdziwi, będzie do tego dobrze 
przygotowane;
- Mówcie mu wyraźnie, gdy się mylicie, 
że to wina innych, nigdy wasza. Szybko 
zrozumie, że społeczeńswo będzie 
całkowicie odpowiedzialne za wszystko, 

co ono uczyni złego;
- Pozwólcie oglądać telewizję w dzień i 
w nocy, zgadzajcie się na wszystko, co 
chce oglądać w kinie i niech wraca do 
domu, kiedy tylko zechce;
- Od najmłodszych jego lat zachowujcie 
wiele wyrozumiałości co do jego języka 
"bogatego" w przekleństwa, pozwólcie 
mu mówić, co chce i jak chce;
- Jeśli obraża nauczyciela, który właśnie 
wyrzucił go z klasy: idźcie natychmiast 
do tego wychowawcy i powiedzcie mu, w 
obecności dziecka, wszystko co najgorsze 
o nauczycielach, którzy sobie nie 
pozwalają chodzić po głowie;
- Dajcie mu pieniądze nie ucząc go, jak 
na nie zarobić. Twierdzi ono, że 
rówieśnicy wszystko mają - róbcie tak 
samo. Wychowujcie je w kulcie pieniądza i 
w kulcie samego siebie;
- Kierujcie je w stronę wszelkich 
dyscyplin sportowych i intelektualnych, 
gdy tylko czujecie, że ma dar do 
jakiejkolwiek. Nie dawajcie zaś żadnego 
wychowania moralnego i duchowego. 
Osiągnie je jak będzie dorosłe;
- Nie proście go o żadną pomoc w domu. 
Wysłuchujcie cierpliwie uwag na temat 
podanego właśnie obiadu. Nie wahajcie 
się wyrzucić jego pełnego talerza, gdy 

nagle nie ma ochoty go skończyć;
- Nauczcie go nie ufać nikomu, począwszy 
od najbliższych sąsiadów, których to 
regularnie krytykujecie;
- Powiedzcie mu, że nie znajdzie pracy, 
bo obcokrajowcy "zjadają nasz chleb" i 
są przyczyną bezrobocia;
- Nie usiłujcie znaleźć z nim porozumienia 
w okresie dorastania, kiedy zacznie 
zamykać się w sobie.

Gdy któregoś dnia zostaniecie wezwani 
przez policję, bo wasze dziecko 
zatrzymano z narkotykami w kieszeniach 
lub gdzieś właśnie się włamało, odpo
wiedzcie "to jego sprawa" i spróbujcie 
sobie przypomnieć wszystko złe o 
waszym synu czy córce, z których nigdy 
nie było pociechy.

A teraz przygotujcie się, że może 
pójdziecie do rozmównicy więziennej i 
powiedzcie sobie wyraźnie, że to właśnie 
wy je tutaj doprowadziliście i że jest 
może jeszcze czas, jeśli nie jest już za 
późno, aby uratować, co się jeszcze da.

Na podst. Famille Chrétienne 
opr.. Piotr FEDOROWICZ

POLONIADA ’ 96
11 kwietnia w Ambasadzie Polskiej w 
Paryżu odbył się półfinał olimpiady 
młodzieżowej w konkursie na temat 
wiedzy o Polsce.
Olimpiadę zorganizowała Fundacja 
Młodej Polonii Polska - Europa - Świat. 
Celem Fundacji jest pobudzenie polskiej 
młodzieży zamieszkałej za granicami 
kraju do integracji z Macierzą, a także 
zwiększenie aktywności kulturalnej i 
społecznej środowisk Młodej Polonii 
oraz rozbudzenie dumy z osiągnięć 
kulturalnych i społecznych Polaków. 
Poloniady organizowane przez Fundację 
Młodej Polonii odbywają się co dwa lata. 
W Poloniadzie w 1994 r. w finale udział 
wzięło 48 uczestników z 12 krajów 
europejskich. Obecnie olimpiada obej
muje także młodzież zza oceanów. 
Poloniady odgrywają ważną rolę kulturo
twórczą i społeczną, aktywizują duże 
grupy młodzieżowe, ich rodziców, 
instytucje państwowe i środowiska 
polonijne; zacieśniają także więzy 
młodzieży polonijnej z ojczyzną ich 
przodków.
Protektorami Poloniad są m.in.: Kancela
ria Prezydenta RP, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i 
Sztuki, Wspólnota Polska, Ambasady 
RP, Fundacja Pomocy Polakom na 
Wschodzie, TV Polonia, Rektor Uniwer
sytetu Warszawskiego. W Radzie Fundacji 

zasiadają m.in.: Marcin Zamoyski, Józef 
Kaczmarek, Ernest Bryll, Stanisław 
Wyganowski. Forum Patronackie gro
madzi osoby z Anglii, Szwecji, Austrii, 
USA, Kanady, Zairu, Niemiec i Polski. 
Spotykamy tu takie nazwiska jak: 
Andrzej Stelmachowski były przewodni
czący Senatu, prezes Wspólnoty Polskiej 
Artur Górski, Michał Radziwiłł, Wojciech 
Piętka Rewerski, Maria Potocka.
Poloniada we Francji objęła młodzież 
uczęszczającą do Szkoły Polskiej w 
Paryżu oraz jej filiach, tam gdzie istnieją 
polskie konsulaty, a więc w Lille, Lyonie, 
Strasburgu. Po eliminacjach, w których 
wzięło udział ponad 100 osób, do 
półfinału zakwalifikowano ośmiu uczestni
ków. Eliminacje przebiegały w dwóch 
etapach: 1. Rozwiązanie testów 20 pytań 
dotyczących związku Polski z Francją, w 
dziedzinie historii, literatury, polityki; 2. 
Zaprezentowanie wybranego tekstu, 
utworu poetyckiego autora emigracyjnego 
lub własnego utworu oraz wygłoszenie 
krótkiej prelekcji na jeden z następujących 
tematów:
a. Wkład Polaków do kultury kraju, w 
którym mieszkasz;
b. Jakie wartości na rzecz demokracji 
wnieśli Polacy w kraju, w którym 
mieszkasz?;
c. Pojęcie tolerancji w kraju, w którym 
mieszkasz. Można było zamiast wiersza 

przygotować album, taśmę magnetofo
nową lub kasetę video z materiałem 
związanym z tematem prelekcji.
Wśród tematów, które przygotowała 
młodzież, znalazła się sylwetka Marii 
Skłodowskiej-Curie; poety Adama Zaga
jewskiego, którego wiersz pt. Mechać do 
Lwowa" pięknie recytowała Ania Draus; 
króla Stanisława Leszczyńskiego, którego 
papież Jan Paweł II nazwał pierwszym 
polskim emigrantem.
Młodzież była starannie przygotowana i 
pomimo tremy niektórych uczestników, 
poziom był wysoki.
Z ramienia Ambasady Polskiej honory 
domu czynił pan konsul Tomasz Gos. 
Jury, składające się z dyrektora Szkoły 
Polskiej w Paryżu p. Jerzego Eislera 
oraz pań profesorek: Anny Władyki i 
Urszuli Pawlak, miało nie lada problem 
z wyłonieniem najlepszych, "ale - jak 
powiedział dyrektor szkoły - wszyscy, 
którzy doszli do półfinału, już są 
zwycięzcami - chociaż tylko dwie osoby 
spośród nich pojadą na finał do 
Warszawy".
Zwycięzcami paryskiej eliminacji zostali: 
Małgorzata Cierpińska-Wydro z Metz'u 
oraz Adam Promiński z Lille.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w 
czerwcowym finale w Warszawie.

Teresa BŁAŻEJEWSKA
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Kronika polonijna
Redaguje Zbigniew A. Judycki

APEL DO POLONII
■ Obywaltel polski Marek Zdzikont, 
zamieszkały w Panamie, cierpiący na 
białaczkę nie posiada wystarczających 
Środków finansowych na operację, której 
kaszt wynosi w Polsce ok. 75 tysięcy 
dolarów. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
choremu rodakowi, poroszeni są o kontakt 
z polskim Charge d’AJJaires w Panamie 
Hetuyldem Kobierowskim ( La Cresta, 
Jose Gabriel Duąue 36, Apartado prosta! 
8782, Panama 5; teL 263-6254, 263-5097; 
far 223-3717).

WIELKA BRYTANIA
■ W br. mija 20. rocznica śmierci Wandy 
Pełczyńskiej z Filipkowskich - czynnej 
parlamentarzystki Drugiej Rzeczypospoli
tej, okręgu wyborczego nr 46 Wilno. W. 
Pełczyńska urodziła się 1894 r. w Porto 
Rico. Studiowała polonistykę na Uniwer
sytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 
latach 1913-1914 działała w PDS, a w 
latach 1914-1915 była kurierem I Brygady 
Legionów. W 1919 r. została komendantką 
Frontu Litewsko-Białoruskiego. Od 1923 
r. redagowała tygodnik "Bluszcz", a w 
latach 1927-1931 "Gazetę Współczesną". 
Poseł na Sejm RP IV kadencji (1935
1938). W drugiej połowie lat trzydziestych 
była dyrektorem programowym rozgłośni 
wileńskiej Polskiego Radia. Po wybuchu 
II wojny światowej brała udział w 
organizowaniu podziemia polskiego w 
Wilnie, a w latach 1940-1941 była 
więziona przez NKWD. Po zwolnieniu 
działała w konspiracji jako członek AK. 
Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, 
a po wojnie znalazła się na emigracji w 
Wielkiej Brytanii. Była organizatorką i 
pierwszą przewodniczącą Zjednoczenia 
Polek na Emigracji oraz długoletnią 
członkinią Instytutu J. Piłsudskiego. 
Zmarła w 1976 r. w Londynie.

POLSKA
■ Skład osobowy (na dzień 15 marca 
1996 r.) sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za Granicą: Moczulski Leszek 
(KPN), Majewski Wit (SLD), Pawlak 
Mirosław (PSL), Braun Juliusz (UW), 
Choryngiewicz Juliusz (PSL), Dmo
chowska Maria (UW), Dobroński Adam 
(PSL), Iwiński Tadeusz (SLD), Komo
rowski Bronisław (UW), Maliszewski 
Stanisław (SLD), Nowak Ryszard (UP), 
Pastusiak Longin (SLD), Pietrzykowski 
Zbigniew (BBWR), Podkański Zdzisław 
(PSL), Spychalska Ewa (SLD), Suszcze- 
wicz Zygmunt (PSL), Ulicki Ryszard 
(SLD), Zalewska Anna (SLD), Zarzycki 
Wojciech (PSL). Sekretariat Komisji: 
bud. "K”, pok. 201, tel. 694 19 56.
■ Tegorocznymi laureatami Nagrody 
Naukowej im. Ireny i Franciszka 
Skowyrów - jedynej w Polsce nagrody 

obejmującej m.in. prace z problematyki 
polonijnej - przyznawanej przez Instytut 
Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL zostali: ks. dr Stanisław 
Łabendowicz, ks. dr prałat Stefan 
Wójcik i dr Jadwiga Plewko. W laudatio 
podczas wręczenia nagród ks. prof. dr 
Edward Walewander - dyrektor Instytutu 
Polonijnego KUL - m.in. powiedział: 
Nagrodzona książka pani dr Jadwigi 
Plewko "Duszpasterstwo Polonii w 
procesie jej integracji ze społeczeństwem 
kanadyjskim" ma swoje szczególne 
miejsce w profilu badawczym Instytutu 
Polonijnego KUL, w którym dotychczas 
z problematyki Polonii kanadyjskiej 
ukazał się przede wszystkim dwutomowy 
"Leksykon parafii i kościołów polskich w 
Kanadzie" (Lublin 1992-1993), z bardzo 
pokaźnym udziałem laureatki. Tematyka 
firacy dr Jadwigi Plewko sięga połowy 
at siedemdziesiątych XIX wieku, 

dochodząc następnie do współczesności. 
Zatem autorka nie mogła pominąć w 
swych badaniach metody typowo histo
rycznej, aczkolwiek badany przedmiot 
ujmowała w kategoriach socjologicznych. 
W rezultacie jest to praca par excellance 
historyczna, kreśląca obraz badanej 
przeszłości pod kątem zjawisk, które 
ogólnie i z pewnością można określić 
jako socjologiczne. Książka powstała w 
wyniku szerokiej kwerendy źródłowej 
przeprowadzonej w Kanadzie, gdzie 
autorka spędziła w sumie rok i mogła 
zapoznać się nie tylko z archiwaliami, 
ale - co jeszcze ważniejsze - z istniejącymi 
strukturami życia polonijnego, które 
pozwalają śledzić takie zjawiska, jak 
asymilacja, wierność dla tradycji starego 
Kraju, integracja ze społecznością lokalną. 
Kanwą dla opisu tych zjawisk, zarówno 
w przeszłości, jak i we współczesności, 
jest życie religijne, ujęte w organizację 
parafialną i powstające na jej gruncie 
komórki aktywności religijno-kościelnej. 
Autorka obserwuje przede wszystkim 
zjawiska .związane ze zderzeniem się 
dwu rzeczywistości: jednej przywożonej 
przez imigrantów do Kanady i przez 
bardzo długi czas determinującej ich 
postawy i drugiej - w której wchodzą oni 
powoli poprzez wykonywany zawód w 
nowe związki na płaszczyźnie społecznej, 
niekiedy politycznej, a najczęściej 
rodzinnej. Ważnym czynnikiem jest 
dążenie do awansu, występujące nierów
nomiernie, zależne od wykształcenia, 
tradycji wyniesionych z domu, a 
najczęściej nowych, otwierających się 
możliwości. To wszystko łączy się w jakiś 
sposób z utrzymaniem lub utratą przez 
tych ludzi więzi parafialnych, a często 
nawet w ogóle kościelnych, co nie jest 
wynikiem - przynajmniej nie zawsze - 
integracji, niezbędnej dla każdego, kto 
jako swój "Sitz im Leben" obrał Kanadę 

lub jakikolwiek inny kraj. Zasługą pani 
dr Plewko jest to, że potrafiła ona na 
bazie bardzo obfitych źródeł ukazać 
problem nie tylko fenomenologiczny, ale 
również od strony dokonujących się 
procesów. Można nawet mówić o pewnej 
typologii zjawisk polonijnych na tym 
terenie, ukazanej na kartach nagrodzo
nego tu dzieła.

FRANCJA
■ Idąc w ślad za producentami z regionu 
Bordeaux (G.K. 43/1995), spółdzielnia 
produkcyjna z regionu Rivesaltes także 
uhonorowała wielowiekowe tradycje 
przyjaźni polsko-francuskiej specjalną

AFFILIATION MUSCAT DE RWESALTES CONTRXUE

Vn Doux Naturel 

PAR 66.13 h F. 66300 
PRCOUlT F£ .RANCE 5 !

serią wina Muskat de Rivesaltes z 
symboliką polską i napisem "Pro Polonia" 
na etykietkach. Paryski dystrybutor tego 
wina obiecał część dochodu ze sprzedaży 
przekazać na fundusz "Ilustrowanego 
Słownika Biograficznego Polonii Świata" 
opracowywanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Słownika Biograficznego 
Polonii i Zakład Biografistyki Polonijnej 
PUNO.

KANADA
■ Powstała w 1988 roku Fundacja im. 
Władysława i Nelli Turzańskich przyznała 
nagrody w dziedzinie kultury za lata 
1993-1994. Laureatami zostali: Danuta 
Mostwin (zamieszkała w Boltimore, 
USA, autorka licznych powieści i 
opowiadań), ks. Jan Twardowski (zam. 
w Warszawie, poeta), Irena Harasimowicz 
(zamieszkała w Toronto, tłumaczka 
literatury rumuńskiej, współautorka 
antologii poezji), Krzysztof Zarzecki 
(zam. w Toronto, tłumacz literatury), 
Maria Nowatorska ( mieszkanka Toronto, 
aktorka). W br. Fundacja przyznała po 
raz pierwszy nagrodę dla młodych 
talentów, którą otrzymały: Berenika 
Zakrzewska (zam. Toronto, lat 12, 
zdobywczyni licznych nagród w konkur
sach pianistycznych) i Natalia Paruzel 
(zam. Toronto, lat 13, - która z 
powodzeniem wystąpiła w kilku filmach).
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■ "Wybory we Włoszech wygrał centro
lewicowy blok "Drzewo oliwne" kierowany 
przez L. Prodiego. W senacie lewica 
otrzymała 44% głosów, a w izbie niższej 
45%. Koalicja centroprawicowa S. 
Berlusconiego przejdzie do opozycji. 
Duży sukces odniosła separatystyczna 
Liga Północna - 11%.
■ Izrael nadal ostrzeliwuje południowy 
Liban. Hezbollah uzbrajany przez Iran 
czyni to samo w stosunku do Izraela. 
Operacja "Grona gniewu" przynosi 
najwięcej ofiar wśród, ludności cywilnej. 
Po ostrzelaniu przez Żydów obozu ONŻ, 
w którym schroniła się okoliczna ludność, 
zginęło prawie 100 osób, głównie kobiety i 
dzieci. Hezbollah pomylił natomiast w 
Kairze turystów greckich i żydowskich. 
Podczas ostrzału hotelu zginęło 18 
Greków.
■ W Sofii odbył się szczyt Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju. Padały 
m.in. propozycje wycofania Polski, Węgier i 
Czech z grupy krajów, którym się pomaga, 
do grupy, które pomoc świadczą. Polscy 
politycy podkreślili, że jest to chęć 
ukarania zbyt '"dobrego ucznia".
■ W Moskwie odbył się szczyt grupy G-7, 
w którym udział wzięła także Rosja. 
Dyskutowano o sytuacji na Bliskim 
Wschodzie i bezpieczeństwie rozwoju 
atomistyki. Do 2000 roku, przy pomocy 
krajów zachodnich, ma zostać definitywnie 
zamknięty Czemobyl. Zastanawiano się, 
jak przeciwdziałać awariom w elektrow
niach atomowych i co robić z radioaktyw
nymi odpadami.
■ Prezydent Jelcyn podpisał ustawę, 
która uznaje czerwoną flagę za oficjalny 
sztandar Rosji podczas uroczystości 
państwowych, obok istniejącej flagi 
trójkolorowej.
■ Jelcyn, pomimo pomocy zachodnich 
przywódców, nadal nie może zyskać 
społecznej sympatii przed wyborami 
prezydenckimi. Podczas wizyty prezydenta 
Rosji w Krasnodarze został on wygwizdany 
przez tłum, po oświadczeniu, że jego 
"reformy przyniosły poprawę życia".
■ Po udanej zasadzce zwolenników 
Dudajewa na rosyjski konwój w Czeczenii, 
Rosja wstrzymała proces wycofywania 
wojsk z terenu republiki.
■ Na Ukrainie zatrzymano sprawcę 
ponad 50 morderstw, który od wielu 
miesięcy był postrachem ludności w 
okolicach Lwowa.
■ Kongres USA przyjął uchwałę o 
zapobieganiu terroryzmowi. Terroryści 
będą karani w Ameryce nawet za 
przestępstwa popełnione w innych krajach.

MOSKIEWSKI PUPIL
W pierwszym okresie prezydentury 
Aleksander Kwaśniewski odwiedził 
kraje zachodnie, gdzie odniósł sukces. I 
aczkolwiek tonacja tryumfalizmu sły
szalna z Pałacu Namiestnikowskiego 
była, delikatnie mówiąc, przesadzona, 
należy oddać sprawiedliwość faktom: 
prasa zachodnia, francuskiej nie 
wyłączając, odnosiła się do przywódcy 
postkomunistów z sympatią, akcentowano 
jego obycie i gładkość. Prawdziwym 
jednak testem miały okazać się wizyty 
na Wschodzie. Dlaczego dopiero one? 
Dlatego, że Zachód patrzy dziś z 
przyjaźnią na Polskę, niezależnie od 
tego, że w wyborach wygrali pogrobowcy 
starego reżimu. Jest to przyjaźń 
polityczna, którą określają między 
innymi perspektywy wejścia naszego 
kraju do struktur ekonomicznych i 
militarnych świata zachodniego. Co 
innego Wschód.
Pierwszym falstartem Kwaśniewskiego 
była jego wypowiedź podczas pobytu w 
Budapeszcie, że sytuacja wewnętrzna 
na Słowacji, bliskim sąsiedzie Polski, 
odbiera szanse wejścia do NATO. 
Falstart został skrzętnie pominięty 
przez propagandę Pałacu Namiestnikows
kiego; na fakt ten pierwszy zwrócił 
uwagę Jan Nowak-Jeziorański, który 
dodał trafnie, że może i to prawda, ale 
jakim prawem prezydent Rzeczypospoli
tej głosi ją publicznie. Być może 
podobną opinię prezydent nie-wszyst- 
kich Polaków wygłosi na temat Węgier, 
gdy zawita do Bratysławy.
Ale falstart budapesztański okazał się 
szczebiotem w porównaniu z klęską w 
Białowieży. Znawcy przedmiotu, od 
profesorów Skubiszewskiego i Geremka 
po politologów emigracyjnych z cytowa
nym Nowakiem-Jeziorańskm, w takiej 
czy innej formie odradzali Kwaśniews
kiemu spotkanie się z politykiem, który 
łamie prawa człowieka, który sprzedaje 
swój kraj, który ma przeciwko sobie 
całą opozycję demokratyczną.
Kwaśniewski udając się do Białowieży 
na rozmowy z Łukaszenką przypuszczał, 
że ubije jakiś interes, że dzięki tete a 
tSte, w istocie z faszystowskim politykiem 
(Łukaszenko w swojej politycznej 
frazeologii otwarcie wiąże idee hitlerows
kie z bolszewickimi) załatwi coś, co 
uczyni z niego męża stanu pierwszej 
rangi, w tej części Europy. Interes zbił 
ale nie Kwaśniewski, lecz Łukaszenko, 
który co prawda np. zgodził się na 
spotkanie prezydenta z opozycją 
białoruską, z tym jednak, że wśród 
zaproszonych gości dominowali wysocy 
urzędnicy reżimu. Reszty dopełniło 
wypicie bruderszaftu. Towarzysze przeszli 
na "ty" i powiedzieć można, że życie 
wraca do normy.
Ale najważniejsza była wizyta prezydenta 
nie-wszystkich Polaków w Moskwie. 
Napisano o niej sporo, zatem zwracam 
uwagę na kilka tylko aspektów.
Aspekt pierwszy: Kwaśniewski głosi, że 
pobyt w Moskwie zakończył się dla 

niego wielkim sukcesem. Całkowicie 
podpisuję się pod tym stwierdzeniem. 
Jest to jedna z nielicznych prawd 
ogłoszonych przez naszego prezydenta- 
kłamczuszka.
Dodałbym do tego oświadczenia pana 
prezydenta jedno: szczyt polsko- 
rosyjski (już chciałem napisać: polsko- 
radziecki) zakończył się również 
sukcesem dla Borysa Jelcyna. Mówiąc 
jaśniej: sukces odniosły obie strony raz 
jeszcze, co dowodzi, że życie wraca do 
normy.
Aspekt drugi: jednomyślność obu 
przywódców była widoczna nie tylko 
dzięki temu, że mogli porozmawiać bez 
tłumacza, znajomość języków obcych 
jest chwalebna i z tego dowcipkować 
może jedynie prowincjusz. Jednomyślność 
obu prezydentów doszła zenitu, gdy w 
jednym chórze wieszali psy na Lechu 
Wałęsie. Lech Wałęsa nigdy nie był 
pupilem Jelcyna, nawet wówczas, gdy 
składali sobie wzajemnie wizyty na 
Kremlu i w Belwederze. Trudno się 
zresztą dziwić tej niechęci Jelcyna. 
Wałęsa wyprowadził wojska sowieckie z 
Polski. Wałęsa jako pierwszy od czasów 
Piłsudskiego rozmawiał z rosyjskim 
wodzem, jak równy z równym. Wałęsa 
przy każdej okazji przypominał Katyń i 
inne bolszewickie zbrodnie. W mniejszym 
stopniu rozumiem jednak nienawiść 
wyrażaną na forum międzynarodowym 
przez Kwaśniewskiego. Po pierwsze nie 
należy do dobrego tonu pluć na innego 
rodaka, zresztą noblistę, zresztą 
człowieka-legendę. Po drugie trzeba 
nosić w sobie kilka wiader żółci, aby 
krytykować polityka, dzięki któremu 
jest się tym, kim jest: prezydentem III 
Rzeczypospolitej. Bez Wałęsy, tej 
Rzeczypospolitej by nie było, a 
Kwaśniewski, choć wyjątkowo zdolny 
funkcjonariusz PZPR i innych agend 
ludowej ojczyzny, prawdopodobnie nie 
zaszedłby tak wysoko, choćby dlatego, 
że w tamtych czasach decydowała 
selekcja negatywna, a Kwaśniewski 
uważał się wszak za człowieka wykształco
nego.
Źle się przysłużył Kwaśniewski Polsce! 
Jego ludzie i on sam, przypominają 
krowę, która dużo ryczy i mało mleka 
daje. Jelcyn potraktował go jak pupila. 
Bardzo trudno wskazać jest w rodzimej 
historii polityka, który nosi miano 
patrioty, będąc jednocześnie pupilem 
Moskwy.
Przed Aleksandrem Kwaśniewskim 
jeszcze 5 lat prezydentury. To spory 
szmat czasu, aby się zrehabilitować. Co 
jednak poradzić w sytuacji, gdy mamy 
do czynienia z osobnikiem zapatrzonym 
w siebie, w swój niebieskooki wyraz 
twarzy, dbającym o to, aby przypodobać 
się każdemu, z kim akurat przychodzi 
mu rozmawiać. Gdy próbuje się 
przypodobać politykom Moskwy, daje 
nam prawo, aby uważać go za prezydenta 
nie-Polaków.

Jerzy KLECHTA
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KOŚCIÓŁ NIOSĄCY POJEDNANIE
W dniach 16-17 marca br. zjechało do 
Warszawy ponad 500 osób z 41 diecezji, 
na VI Ogólnopolską Sesję II Synodu 
Plenarnego, której mottem było: 'Kościół 
niosący pojednanie'.

Po wspólnej modlitwie, J. E. Ks. Kard. 
Józef Glemp, przywitał delegatów 
zebranych w Galerii im. Jana Pawła II i 
podkreślił ważność przebaczenia i 
pojednania w życiu każdego człowieka, 
które bierze korzenie w Męce Chrystusa 
i w Jego Krwi. "Powinniśmy dążyć
- powiedział ks. Prymas - by 
dokonało się w nas autentycz
ne, wewnętrzne odrodzenie, 
a przez naszą miłość do 
człowieka, nasze pojednanie
- pojednanie w naszym 
Kościele i Narodzie".
Następnie p. Zbigniew Por
czyński, wyraził radość, iż 
właśnie w tym gmachu 
odbywa się Sesja, gdzie 
statua Marksa została zastą
piona popiersiem papieża 
Jana Pawła II.
W referacie wprowadzają
cym, na temat "Kościół 
znakiem pojednania", ks. bp 
Jan Szkodoń zwrócił uwagę 
na szczególne problemy 
końca tego wieku, jakimi są: zanik 
poczucia grzechu, podkopywanie zaufania 
człowieka do Boga, stawianie wolności 
przed prawdą, podważanie zasadniczych 
wartości chrześcijańskich. Modlitwa, 
post, sakrament pokuty są znakami 
pojednania z Bogiem i bliźnim. Bóg nie 
tylko uczy o przebaczeniu, ale przebacza, 
lecz warunkiem i owocem pojednania z 
Bogiem jest pojednanie z bliźnim. 
Kościół powinien być wspólnotą działającą 
w duchu pojednania. Nawrócenie w 
Kościele oznacza: współpracę, zgodę 
między duchownymi, współpracę między 
duchownymi i świeckimi, j’edność działań 
apostolskich, jedność w wielości, która 
bogaci. Kościół jest znakiem i narzędziem 
w budowaniu jedności w życiu publicznym; 
ale kompromis z ludźmi nie powinien 
oznaczać kompromisu ze złem. Tolerancja 
powinna być dobrze zrozumiana. Tolero
wanie zła nie jest objawem jedności. Bóg 
jest bogaty w miłosierdzie. Należy 
jednak ciągle nawracać się, podejmować 
posługę jednania i głosić ją.
5 marca uczestnicy Sesji pracowali w 5 
■grupach tematycznych. W niedzielę 
dokonano podsumowania dyskusji na 
tematy:

1. Kształtowanie sumienia.
Podzielono się refleksjami dotyczącymi - 
istoty sumienia, wartości moralnej 
ludzkich czynów, wyboru zgodnego z 

sumieniem, zaniku poczucia grzechu, 
grzechu śmiertelnego i grzechu powszed
niego, grzechu osobistego i grzechu 
społecznego, potrzeby kształtowania 
cnót. Podkreślono potrzebę kształtowania 
sumienia w wymiarze społecznym poprzez 
zwartą aktywność katolicką. Przypomnia
no, że najsilniejszy wpływ na kształtowanie 
sumienia człowieka ma rodzina i 
środowisko, w którym żyje.

2. Apootolsfrw) świeelkeh zaproszeniem 
do życia sakramentalnego.

od lewej: p. K. Mochllński z Anglii, p. Z. Porczyński, p. A Łucka
Stawiano sobie pytania: jak być ludźmi 
pojednania, jak budzić wrażliwość 
sumienia? Mówiono o: - potrzebie 
kierownictwa duchowego, apostolstwie 
na rzecz przebaczenia i pojednania w 
rodzinie, duchu pokuty i umartwienia w 
życiu ludzi świeckich. Człowiek naprawdę 
pojednany, to człowiek święty. Wszyscy 
powinniśmy więc dążyć do świętości.

3. Sakrament pojednania w praktyce 
duszpasterskiej.
W grupie tej poruszono głównie 
zagadnienia bezpośredniego przygotowa
nia do sakramentu pojednania indywidual
nego i wspólnotowego. Nabożeństwa 
pokutne; akty penitenta (rachunek 
sumienia, żal, postanowienie poprawy, 
wyznanie grzechów, zadośćuczynienie); 
odnowienia tego sakramentu w duchu 
nauczania soborowego i posoborowego. 
Podkreślano brak przekazu wiary w 
rodzinie, nieumiejętność czynienia 
dobrego rachunku sumienia (z pomocą 
przychodzi, opracowany przez liderów 
Synodu "Krótki rachunek sumienia" dla 
dorosłych), trudności ze znalezieniem 
kierownika duchowego. Ten ostatni 
problem komentowano bardzo często w 
ten sposób: świeccy oczekują od spowied
ników więcej uwagi, cierpliwości i czasu, 
szukają dobrych pasterzy, a nie tylko 
takich, którzy ich okazjonalnie wyspowia
dają.

Mówiono o zaniku poczucia grzechu w 
dzisiejszym świecie, podkreślając, że w 
tym zjawisku znaczną rolę odgrywają 
mass media, brak wychowania religijnego 
w rodzinie i odpowiedniego dokształcania 
rodziców.
Nawrócenie jest celem spowiedzi, a nie 
tylko przebaczenie i pojednanie.

4. Kościół pojednany.
Drugim obszarem zainteresowań uczestni
ków VI Sesji synodalnej była sprawa 
pojednania w Kościele i w społe

czeństwie oraz związany z tym 
bezpośrednio problem jedno
ści. Tutaj pojawiły się kontro
wersje dotyczące rozumienia 
jedności i prowadzących do 
niej dróg, a co za tym idzie, 
określenia dopuszczalnych 
różnic między katolikami w 
Polsce. Te problemy wymagają 
jeszcze gruntownego przemy
ślenia i przepracowania, na 
przykład w kwestii sprecy
zowania niektórych pojęć (tj. 
kompromis i pojednanie).

5. Kościół na rzecz pojednania 
społecznego.
Analizowano tutaj źródła 
konfliktów w życiu społecznym.

Rozważano na temat: potrzeby prawdy 
w życiu społecznym, w jaki sposób 
nauczanie hierarchii może przyczynić się 
do pojednania społecznego, oczekiwania 
inicjatyw świeckich na rzecz pojednania, 
budowania trwałego fundamentu życia 
społecznego, uwzględniającego poszano
wanie praw osoby i zasad sprawiedliwości 
społecznej.
Cały świat tętni różnorodnością. Jesteśmy 
różni, lecz mamy wydobyć to, co jest 
zamysłem Bożym, by budować jedność 
osób w wielości. Podkreślano, iż Chrystus 
jest źródłem i sensem pojednania. 
Chrystus daje nam Kościół - znak i 
narzędzie pojednania z Bogiem i 
tworzenia jedności osób. Zasadą działania 
powinno być dobro wspólne, a nie dobro 
grupy.
Mamy tutaj i teraz budować Królestwo - 
w szkole, w pracy, w parlamencie... 
Nauka społeczna Kościoła powinna być 
poznawana i wprowadzana w życie.

Na zakończenie VI Ogólnopolskiej Sesji 
II Synodu Plenarnego wszyscy spotkali 
się w kościele akademickim p.w. św. 
Anny. Podczas homilii, ks. Prymas J. 
Glemp powiedział, iż "(...) głównym 
zadaniem chrześcijan u progu drugiego 
tysiąclecia jest dążenie do jedności. 
Pojednanie i przebaczenie jest drogą do 
prawdziwej jedności w kraju i Europie".

opr. Anna ŁUCKA
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VAUDRICOURT: UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 
50-LECIA WICEPROWINCJI POLSKIEJ 

MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ 
WE FRANCJI I BENELUKSIE 

12 MAJA 1996

YAUDRICOURT 12 MAJA;

- Godz. HM- Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
Nuncjusza Apostolskiego ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka z 
udziałem a. Generała Misjonarzy Oblatów M.N. Marcello Zago, 
Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Frtarnfi ks. prałata 
Stanisława Jeża, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Beneluksie 
ojca Leona Brzeziny, Administnuji Generalnej Oblatów, 
prowincjałów OMI z wielu krajów Europy oraz licznych księży.

- Godz. 15.00 - Akademia z referatami o. Generała Marcella 
Zagp r o. Konrada Stolarka.

A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...
Z HISTORII POLSKIEJ WICEPROWINCJI 

MISJONARZY OBLATÓW M.N. 
WE FRANCJI I BENELUKSIE.

Polscy Misjonarze Oblaci pracujący w Zachodniej Europie 
(Francja, Belgia, Niemcy, 
Luksemburg) po zakończe
niu ostatniej wojny, w 1946 
r. - a więc 50 lat temu - 
utworzyli odrębną pro
wincję, pod początkową 
nazwą dystryktu. Istnieje 
ona do dnia dzisiejszego. 
Tworzyli ją księża należący 
do różnych jednostek wojs
kowych.
Ks. Karol Brzezina, długo
letni proboszcz w Brukseli, 
przybył z Polskiej Marynarki 
Wojennej, gdzie pływał na 
krążowniku "Conrad".
Ks. Alfred Bednorz, dusz
pasterz polski z Waziers, 
był ciężko raniony w czasie desantu 1. Brygady Spado
chronowej, w której był kapelanem, również ks. Jan Chwist i 
ks. Hubert Misiuda, który zginął bohaterską śmiercią. W 
Polskich Siłach Powietrznych, służbę kapelańską pełnili: ks. 
Kazimierz Szymurski, obecnie w Liege, ks. Bolesław 
Krachulec, nieprzerwanie rezydujący w Vaudricourt, ks. 
Konrad Stolarek z Luksemburga, śp. ks. Antoni Murawski i 
śp. ks. Wilhelm Stempor.
Księża: Wiktor Maria Mendrela i Roman Duda przybyli z 2. 
Korpusu generała Andersa w otoczeniu wówczas jeszcze 
kleryków: Franciszka Zająca, Feliksa Strużka, Piotra 

Pużyńskiego, Wacława Górniaka, Mariana Grabińskiego, 
Mieczysława Kuchcińskiego, Pawła Adamskiego, Franciszka 
Frazika i brata Stanisława Makowskiego.
Z U. Dywizji Pancernej generała Maczka "doszlusował" ks. 
Alfons Stopa, a z innych jednostek w Szkocji ks. Edward 
Olejnik, znany powszechnie superior internatu św. Kazimierza w 
Vaudricourt, ks. Józef Lewicki, ks. Piotr Miczko, brat Paweł 
Woryna i inni.
Ks. Karol Kubsz, rektor Polikjej Misji Kalolickjej na 
południową Francję, po zakończeniu działań wojennych 
przekazał swoje agendy rektora Polskiej Misji Katolickiej w 
Paryżu, a sam połączył się ze swoimi współbraćmi w La Ferte- 
sous-Jonarre. W akcji podziemnej polskiego ruchu oporu 
brali czynny udział oblaci pozostali we Francji pod okupacją 
niemiecką. W szczególny sposób zapisali się w dziejach tego 
ruchu ks. Feliks Rozynek, ks. Kazimierz Czajka, który cudem 
uniknął śmierci w czasie pobytu w więzieniu w Grenoble, ks. 
Józef Pakuła, odznaczony amerykańskim orderem zasługi, ks. 
Józef Ciepły, ks. Marian Mróz, ks. Henryk Rzepka, 
późniejszy rektor PMK w Brukseli i inni.
Wszyscy oni byli członkami nowo utworzonej prowincji, do 
której dołączyli także uratowani z obozów koncentracyjnych 

księża: Franciszek Du
dziak, Józef Adamczyk, 
Paweł Kurda, Juliusz 
Maciej i Józef Pielorz.

Wszyscy oni za zasługi i 
rzetelną pracę otrzymali 
szereg odznaczeń, nieraz 
bardzo wysokich, a 
pierwszym księdzem, który 
w ostatniej wojnie otrzy
mał najwyższe odznacze
nie wojenne "Virtuti Mili
tari" był oblat ks. Stola
rek.
W archiwach prowincji 
znajduje się list ks.

Posiadłość księży Oblatów m. n. w Vaudricourt Prymasa kard. Augusta 
Hlonda, ręcznie przez niego pisany, w którym podkreśla 
zasługi polskich oblatów we Francji i wyraża im uznanie oraz 
gorące podziękowanie.

Do Polski pod władzą komunistyczną oblaci nie chcieli nigdy 
wracać. Wybrali duszpasterstwo wśród Polaków w Zachod
niej Europie. Było ono bardzo potrzebne i jest potrzebne do 
dnia dzisiejszego.

Ks. Konrad STOLAREK OMI
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MONTCEAU-LES-MINES: UROCZYSTOŚĆ 3-MAJA
Mimo tylu lat naszego pobytu we Francji i tyluletniej pracy 
zarobkowej oraz działalności społeczną, nie możemy pozostać 
obojętnymi wobec historii, która się kreśliła dotąd i wobec tego, 
co się dzisiaj dzieje wokół nas.
W życiu rodzinnym, organizacyjnym, parafii lub narodu dzieje, 
wydarzenia czy przeobrażenia należy pamiętać oraz wspominać 
chociaż od czasu do czasu. Wyrazić wdzięczność Panu Bogu. 
Wspólnie się zebrać, modlić, uczcić, uhonorować.
Uroczystość 3-Mąja dla Polonii i Polski jest podwójnym 
świętem - Królowej Polski i Obchodem Święta Narodowego.

Ogłoszenie Konstytucji po czteroletnich debatach i 
przeprowadzenie nowych reform ustroju państwa, równoupraw
nienia obywateli wszystkich stanów, w owym czasie było 
wielkim wydarzeniem. Możemy być dumni, że tego rodzaju 
"rewolucja" w Polsce odbyła się bez rozlewu krwi.

W kościele Notre Dame w Montceau-les-Mines o godz. 15.00 
polscy duszpasterze odprawią uroczystą Mszę św. w intencji 
Ojczyzny i naszych poprzedników - braci, którzy odeszli do 
Pana.
Niech chórzyści w tym dniu 3 Maja radośnie uświetnią naszą 
uroczystość pięknymi pieśniami religijnymi.
Przy pomniku odbędzie się ceremonia złożenia wieńca i 
odśpiewanie hymnów Polski i Francji.
Następnie spotykamy się w naszej polskiej sali "Maison des 
Sociétés" dla podkreślenia doniosłości tego dnia uroczyście 
obchodzonego święta w tutejszym okręgu już ponad 70 lat. 
Gorąco zapraszamy dzieci i młodzież w strojach narodowych. 
Zapraszamy organizacje ze swoimi sztandarami i wszystkich 
Rodaków. Przybądźcie tu licznie.

Uczcimy rocznicę uchwalenia tej historycznej Ustawy Za Zarząd:
Zasadniczej w MONTCEAU-LES-MINES 5 maja, tak jak Władysław KAIM - Prezes okręgowy
nasi Rodacy w Lille, w Paryżu czy innych ośrodkach 
polonijnych Francji, Anglii, Belgii, innych krajach świata i 
oczywiście w Polsce.

PARYŻ: 25. DZIEŃ SKUPIENIA BRACTWA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Okręgowy, doroczny Dzień Skupienia Bractwa Żywego Różańca 

odbędzie się w niedzielę - 12 MAJA 1996 r.
w Zakładzie św. Kazimierza - 119, rue Chevaleret 75013 Paryż.

PROGRAM:
godz. 9®® - Przyjmowanie uczestników;
godz. 9^® - Śpiewanie Godzinek o N.M.P;
godz. 10®® - Msza św. z homilią ks. W. Szuberta;
godz. 11*® - Konferencja ks. Szuberta n.t. przygotowania 
Kościoła do Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa w świecie. 
Po konferencji dyskusja,
godz. 13®® - Wspólny obiad;
godz. 15®® - Wyświetlanie filmu;
godz. 17®® - Zakończenie.

AULNAY SOUS BOIS: 25-LECIE 
KAPŁAŃSTWA KS. JANA KAŁUŻY 

W niedzieelę 19 maja 1996 r. Aulnay-sous-Bois 
będzie przeżywało wielką i znaczącą ceremonię kościelną. 

Jest to związane z Jubileuszem 25-lecia kapłaństwa 
naszego duszpasterza ks. Jana Kałuży TChr.

Z tej okazji swoją obecnością zaszczyci naszą parafię Jego 
Ekscelencja ks. arcybiskup Szczepan Wesoły z Rzymu., który 
udzieli Sakramentu Bierzmowania ponad 40 osobom.

Uroczystości odbędą się o godz. 17uu 
w kościele św. Józefa w Aulnay-sous-Bois

Parafianie z Blanc Mesnil, Sevran, Aulnay i okolic 
wraz z Komitetem Miejscowym składają 

Zacnemu Duszpasterzowi najserdeczniejsze życzenia 
płynące z serca, dużo obfitych łask Bożych 

w życiu kapłańskim, 
a w podziękowaniu za oddawane nam usługi, wspólnie 
modlić się będziemy w Jego intencji w tak uroczystym dniu. 

Bóg zapłać drogi kapłanie za Twoją pracę.
Zarząd Komitetu Miejscowego 

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w spotkaniu do 1 maja 
- listownie lub telefonicznie - by zawiadomić Siostry o liczbie 
osób korzystających z obiadu (odpowiedź prosimy kierować pod 
adresy: Robert Szczerba - 11, rue Maeterłinck 78500 Sartouviłłe 
t.: 39.14.23.00 lub Tomasz Tarkowski - 40, rue du Mouly de 
Pierre 92130 Issy les Moułineau t.: 47.36.20.03).
Osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach, będą także miłe 
widziane.
Udział w kosztach: 80 franków od osoby (płatne przy wejściu).

Za Zarząd Okręgu Paryskiego PZK: 
Robert SZCZERBA - prezes

Tomasz TARKOWSKI - sekretarz

1 JUBILEUSZE
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

OBCHODZĄ:
17 maja -
Ks. Wiesław GRONOW1CZ - 15-LECIE
19 maja -
Ks. Krzysztof ARMATYS
20 maja -
Ks. Jan • • KAŁUŻA SChr.

- 10LECCIE

- 25-HCIIE

Z tej szczególne okazji,
Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, 

ks. prał. Stanisław Jeż i Redakcja "Głosu Katolickiego" 
składają Drogim Księżom Jubilatom fF

a '■ obfitych łask Bożych i wszelkiej pomyślności.
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LYON MULHOUSE STRASBOURG > > > POLOGNE
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Lyon - 78 37 20 80; Mulhouse - 89 66 31 13; Nice - 93 80 08 70; 
Marseille - 91 50 08 66; Toulouse - 61 63 07 31

TEL. 40.15.09.09

BIURO: 4, nie CAMBON, 75001 PARIS

REGULARNE POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI 
PROPONUJE LICENCJONOWANA FIRMA

PONIEDZIAŁKI; CZWARTKI - GODZ. 10.00: SZCZECIN, GDAŃSK, TCZEW 
PONIEDZIAŁKI; CZWARTKI - GODZ. 10.00: WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW

GABINET DENTYSTYCZNY
chirurg dentysta (MÓWIĄCY PO POLSKU) - t.: 46.47.47.00 (Paris XVI).

WAKACJE W POLSCE
* WYNAJMĘ komfortową WILLĘ w BESKIDZIE ŚLĄSKIM - salon, 4- 
sypialnie, 2 łazienki, wyposażona kuchnia, ogród. PRZYSTĘPNA CENA. 
Tel.: 44.87.02.68.

INTERNET
* Instalacja I konsultacja INTERNETU - tworzenie stron INTERNETU 
(grafika, tekst). Tel.: 30.43.60.71 (po 193O).

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA 
podejmie pracę - OPIEKĘ NAD CHORYM przez 24 godziny. Tel.: 
30.25.29.54.

USŁUGI;
* RENOWACJE MIESZKAŃ w zakresie: elektryki, hydrauliki, malowania, 
tapetowania, stolarki, kładzenia flizów - prowadzi firma - "BJP" sari. 
KONKURENCYJNE CENY. T.: 43.88.06.98; fax: 43.32.21.48.

LEKCJE;
* KURSY J. FRANCUSKIEGO - przez PROFESORA (DYPLOMY SORBONY) 
Tel. 44.24.05.66.

MUZYKA:
* PARADOX - grupa muzyczna - zagra dla Was przy każdej okazji: ŚWIĘTA 
RODZINNE, WESELA, ZABAWY, JUBILEUSZE - t. 46.82.73.67.

TEL. 42.80.95.60 
PARYŻ

M°: Gare du Nord
93. rue de Maubeuge

FRANGA O POLSKA

Z 4 MIAST FRANCJI: 
PARYŻA - LENS - BILLY - LILLE 

DO 38 MIAST POLSKI!!!
- Poznań - Zielona Góra - Konin

Łódź - WARSZAWA
* * *

- WARSZAWA - express
* * *

- Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - KRAKOW
- Tarnów - Dębica - RZESZÓW

* * *

- Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdynia - GDAŃSK
* * *

- Kalisz - Piotrków Trybunalski - Radom - St. Wola
- Mielec - Kolbuszowa - Puławy - Lublin - ZAMOSC

- Jarosław - Przemyśl i inne
* * *

WSZELKIE USŁUGI I INFORMACJE OFERUJE 
NASZE BIURO W PARYŻU. A TAKŻE:

BILLY MONTIGNY tel. 21.20.22.75, 
LILLE tel. 20.92.05.05

PODRÓŻE DO POLSKI;
* JANTAR - biuro rezerwacji biletów autobusowych. Tel.45.25.58.29.
* DREAM-BUS licencjonowane połączenia na trasie PARYŻ - PRZEMYŚL 
oraz Częstochowa, Kielce, Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Tel.: 
47.39.58.09.
* wyjazdy do: WROCŁAWIA, KRAKOWA, RZESZOWA, STALOWEJ WOLI - 
każda sobota, niedziela i poniedziałek - T.: 43.88.06.98.
* EXPRĘSS-BUS: WYJAZDY DO POLSKI centralnej I południowej - 
POZNAN. WARSZAWA, LUBLIN. ŁÓDŹ. RADOM, ZIELONA GÓRA, 
SIERADZ, WROCŁAW, CZĘSTOCHOWA, KlELCE, KRAKÓW, RZESZÓW, 
stalowA wola, Tarnobrzeg. wyjazdy z: parYża, rens, 
METZ'U, LUKSEMBURGA, LILLE i BELGII. TEL.: 43.38.67.29.

PORADY PRAWNE:
* Wiesław DYLĄG - w kontakcie ze znanymi kancelariami adwokackimi: 
wszelkie sprawy sądowe (prawo cywilne, Konflikty rodzinne, prawo pracy, 
prawo gospodarcze - firmy, podatki, upadłości - sprawy karne ltd.). 
PORADY - również przez telefon lub korespondencyjnie. Tel.: 40.58.16.84; 
Fax: 45.75.25.80.

OFIARY NA . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA;
Ks. Roman SZARZYŃSKI SChr. - GRENOBLE 800 f 
Ks. Józef ŻMUDA - LYON 900 f
SS. URSZULANKI - LYON 500 f
Ks. Jan SADOWSKI OMI - CALONNE RICOAART 
"Taca” z dnia św. Szczepana 260 f
Ofiary dzieci przy "stajence" 130 f
Zbiórka wielkopostna 860 f

razem: 1250 f 
ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH 900 f
PAŃSTWO:
N.N. - St Pierre La Palud 600 f
Maria KARPIEL 500 f

Ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać".
Dalsze ofiary prosimy przesyłać na adres: Mission Catholique 
Polonaise, 263 bis, rue St Honore, 75001 PARIS, wpłacając na: CCP 
1268-75 N PARIS lub czekiem i wtmaczafąc: "Na Tydzień Miłosierdzia".
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CODZIENNIE!!
D O POLSKI TYLKO Z POLKĄ!

75001 PARIS - M° CONCORDE

Tel. 40.20.00.80
KOŁO KOŚCIOŁA POLSKIEGO

GDYNIA

POLOGNE 
POLSKA

AUMAGNE > 
NIEMCY

PARIS

ZAWA 
lioszuow*. j<jjlce ' ePytAwv 
A af ** OPATÓW LUBLIN

FREYMIn5\WROCŁAW CZĘSTOCHOWAA» SANDOMIERZ

TARNOBRZEG«»" *

  TARNÓW
GLIWICE _ _

Katowice kraków”

RZESZÓW

* BELGKQ
FRANCE \bogia 

FRANCJA

STALOWA 
WOLA

POSZUKUJE PRZEDSTAWICIELA:
* FAKRO - polski producent wysokiej jakości okien dachowych 
POSZUKUJE: PRZEDSTAWICIELA do obsługi serwisu "po 
sprzedaży” i sieci sprzedaży we FRANCJI i BELGII. 
WYMAGANIA: wykształcenie co najmniej średnie techniczne 
{preferowane budowlane); biegły język polski; narodowość polska; 
biegły francuski; pobyt stały we Francji (preferowane zameldowanie w 
północnej Francji); prawo jazdy.
ZAINTERESOWANE OSOBY prosimy o przesłanie ofert zawierających: 
list motywacyjny, cv, referencje. Adres:
FAKRO - ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz, 99-122 
Pologne; tel./fax: (19.48.18) 43.88.43.

Copernic
La Pologne en direct

4 REGULARNE LINIE 
KOMFORTOWYM AUTOKAREM

Z AKOMPANIATORKA
WYJAZDY: PARIS przez Sens, Troyes, Nancy

LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, 
Besancon

PRZYJAZD: WROCŁAW / RZESZÓW
WROCŁAW / WARSZAWA
WROCŁAW / OLSZTYN 
WROCŁAW / GDAŃSK

wyjazdy z naszego biura w każdy wtorek, czwartek, sobotę, ni

INFORMACJI UDZIELANIA:
COPERNIC COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 116, bld Vivier Merle 
75011 Paris (M°: Nation) 69003 Lyon
teL: 40.09.03.43 tel.: 72.60.04.56

PACZKI DO POLSKI
zbiórka na terenie całej Francji 

wyjazdy: poniedziałki; dostawa: do rąk własnych adresata

WARSZTAT NAPRAWY 
SAMOCHODÓW

- kontrola techniczna
- kupno i sprzedaż samochodów używanych

- rejestracja samochodów
- wszelkie inne propozycje

TEL.: 48 47 20 74

ASSOCIATION "NAZARETH" 
KURS J. FRANCUSKIEGO 
dla początkujących i zaawansowanych 
3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki 

od 19.30 - do 21.00
NOWE GRUPY OD 10 MAJA 1996 

UWAGAI SPECJALNY KURS DZIENNY 
DLA "FILLES AU PAlR" - 10 GODZ./TYDZ. 
68, me d'Assas, M: St Placide, N-D des Champs 

Zapisy - tel. 43.03.38.33; 44.85.76.19 

TELEFONOWAĆ
TANIEJ I LEGALNIE 

DO POLSKI I NA CAŁY ŚWIAT 
TO JEST MOŻLIWE!

INFORMACJE: TEL. 46.05.35.36

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU:
24 kwietnia 1996 r.

BIURO DOBAD i tłumaczeń

W.A. KOCZOROWSKI
Ekspert Sądowy - Tłumacz Przysięgły 
przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 

90, Rue Anatole France
92290 Chatenay-Malabry - Tel. 46.60.45.51

4, Villa Juge - 75015 Paris
Tel. 40.59.42.71 - Fax 40.59.83.62

Formalności prawno-admlnlstacyjne, 
notarialne, asystowanie w sądach 

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

PRENUMERATA
(ABONNEMENT)

GŁOS KATOLICKI - LA VOIX CATHOLIOUE 
263 bis, me Saint Honoré 

75001 PARIS 
tel: 40.15.08.23

I I Odnowienie abon. (renouvellement)
l I Rok 2810 Fss
I I Pół roku 15^0 Frs
I I Pryjacîele GK.ł 350 Frs

NAZWISKO:.........................................

IMIĘ:......................................................
ADRES:..................................................

TEL:........................................................

□ Czekiem

I I CCP (CCP 12777 88 U PARIS)

I | Gotówką

I | Przelarzem pocztowym
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PIRAMIDA
DO GÓRY NOGAMI

Zwykło się przyjmować, jako założenie a 
priori, że świat stoi na głowie. Chociaż, 
gdzie kula ziemska ma właściwie głowę? 
- nie mówiąc o sercu. Można jeszcze 
ewentualnie wyobrazić sobie nogi..., no 
powiedzmy, "nibynóżki" świata - drapacze 
chmur na Manhattanie lub szczyty 
jakichś tam Himalajów, ale z głową 
naprawdę jest kłopot i to nie tylko w 
sensie metaforycznym. Głowa jako 
siedlisko myśli, porządku idei... oj ciężko 
z tym jakoś. Ostatnio na przykład w 
Holandii ostatecznie "zrównano płcie" i 
związki homoseksualne są już teraz... 
O.K. wobec prawa. Natury nikt nie pytał 
o normalność i... zdanie w tej sprawie. 
Toteż, czy przypadkiem współczesny 
glob nie stoi na...? Oto, jak się okazuje, 
pytanie o piramidalnym znaczeniu. 
Swoją drogą, co teraz będziemy określać, 
jeszcze starożytnym terminem "zbocze
nie"? Może staromodny heteroseksualizm i 
rodzenie dzieci? Przejdźmy jednak od 
"obojnactwa" i niezdecydowania psychofi

POLSKA-FRANCJA 
ŚWIAT

W 1989 r., na Zachodzie sądzono, że 
upadek muru berlińskiego otworzy na 
Wschodzie prawdziwe eldorado. Nie 
było liczącego się przedsiębiorstwa, 
które nie nosiło się z zamiarem 
zakotwiczenia się choćby na jakiś czas, w 
byłych krajach komunistycznych.
Brak gospodarki rynkowej uważano za 
lukę do wypełnienia. Zdawało się, że 
miejsca wystarczy dla wszystkich, że 
Wschód gotów jest wchłonąć każdą 
koncepcję i każdą inicjatywę.
Francja w wyścigu do nowych ziem 
obiecanych obrała bardzo szczególną 
taktykę. Wychodząc z założenia, że nie 
jest w stanie rywalizować w potencjale 
inwestycyjnym z Niemcami lub Anglosasa- 
mi, postanowiła postawić na kształcenie 
przyszłych elit Europy Środkowo
Wschodniej. Powiedziała sobie, że będzie 
to najlepszy sposób na uczestniczenie w 
najgłębszych przemianach struktu
ralnych, które będą skutkami reform. 
Liczyła także na to, że wykształcone 
przez nią kadry zapewnią jej długotrwałe 
wpływy w zainteresowanych krajach.
Trudno na razie ocenić, czy opcja 
Francji i jej analiza sytuacji okazały się 

zycznego biednych Holendrów do... 
innej piramidy "wspak", "dyć" o inne 
absurdy wobec "normalnych" ludzi tu 
chodzi.
Otóż, już starożytni, jak mieli wystawić 
jakowąś piramidkę, to stosowali pewną 
"kamienną" logikę. Najpierw, na dole 
ustawiano dużą podstawę, a potem im 
wyżej tym... cieniej, a na końcu dopiero... 
czubek, jak u góry lodowej, żeby 
wszystko nie "rymnęło". Demokracja - 
też twór dość stary, choć niedoskonały - 
opierała się przecież na podobnej 
zasadzie stożka, iż u podstaw - lud 
liczny, a u czubka nieliczni, za to 
zaufani, reprezentanci tegoż. Przy tem, 
im bliżej z dołu do góry, tym bywało 
lepiej dla ogółu.
Niestety, z demokracją jak ze starymi 
rodzicami, im starsza, tym bardziej 
"patologicznie" nadopiekuńcza wobec 
swoich pociech... - gapowatych według 
niej - obywateli i... narodów, za których 
wszystko trzeba... zadecydować. I tutaj 
zaczynają się przysłowiowe "schody" 
ku... światowej piramidzie "do góry 
nogami". I choć niejeden Parkinson i 
publicyści, a nawet poeci układali o tym 
prawa, strofy i szyderstwa "toto" trwa, a 
nawet rozwija się w postępie geometrycz
nym, czyli zastraszającym. Dawniej 
zwano "toto" biurokracją, później 
technokracją, dziś mówi się o etatyzmie, 
jutro synonimem będzie... "Unia Europej
ska".
Przekładając to na pieniądze, można 
powiedzieć tak - obywatele coraz 
bardziej biednieją, stają się coraz mniej 
samodzielni i samowystarczalni, natomiast 

słuszne. Pokażą to najbliższe lata. 
Generalnie także, niezwykle trudne jest 
sporządzenie wiarygodnego bilansu 
inwestycji poczynionych przez kraje 
Zachodu w Europie Wschodniej. Wiele 
ze wspomnianych projektów załamało 
się w realizacji, często z zupełnie 
niezrozumiałych przyczyn. Wiele prywat
nych organizmów kształcenia poniosło 
spore straty i w konsekwencji, bardzo 
ograniczyło swe ambicje. Przede wszyst
kim skoncentrowały się one na krajach 
bardziej zrównoważonych i bezpieczniej
szych, takich jak Polska, Węgry czy 
Republika Czech. Współpracę z Rosją, 
Rumunią, Bułgarią i Albanią powierzać 
zaczęły czynnikom państwowym mającym 
większą odporność psychologiczną i 
finansową. Wielu zadań musiały się 
podjąć wyspecjalizowane instytucje Unii 
Europejskiej: Biuro Pracy i Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju. Dla 
poszczególnych, prywatnych śmiałków 
sprawy stały się zbyt skomplikowane. 
Współpraca okazała się witalną koniecz
nością. Bez niej nie można było np. 
stworzyć w Albanii całego systemu 
zatrudnienia, poczynając od ministerstwa 
pracy a kończąc na kodeksie i inspekto
rach pracy.
Przed 1989 rokiem w Albanii były to 

ich demokratyczni przedstawiciele, 
zebrani razem w "kupę" w różne gremia, 
agendy międzyresortowe i międzynarodo
we, w wysokie komisariaty, parlamenty 
kontynentalne, banki rozwoju i... pomocy, 
centrale i komisje, rosną w siłę i 
obrastają w sekretariaty i sekretarki, w 
gabinety i etaty.
Zeby nie zostać posądzonym o anarchizm 
skrajny dodajmy, iż poza "obrastaniem" 
etatowi pracownicy demokracji międzyna
rodowych i krajowych, na swych 
światowych kongresach i w stałych 
przedstawicielstwach (w Genewie, 
Brukseli, Strasburgu, Nowym Jorku czy 
Wołominie) naprawdę w pocie czoła 
deliberują - przed obiadem i konferencją 
prasową - jak ulżyć ciężkiej doli 
europejskiego chłopa. Łamią sobie 
etatowe głowy, skąd wziąć zasiłki dla 
coraz liczniejszych bezrobotnych, bezdom
nych, jak "spaść" angielską, "szaloną" 
wołowinę i zatkać ozonową dziurę lub 
buzie "panikującym" naukowcom i publi
cystom. Tymczasem wiadomo, sposób 
jest jeden - zwiększyć ilość etatowych, 
profesjonalnych opiekunów na jednego 
euroobywatela. Niestety do tego po
trzebne są nowe fundusze, więc wszyscy 
musimy się poświęcić i... "wybulić" 
równo jakąś nową formę podatku 
doliczonego do benzynki, ubezpieczenia 
społecznego, znaczków pocztowych, 
lekarstw lub... odliczonego bezpośrednio 
od pensyjki. Jeśli dzięki temu nie 
będziesz już mógł utrzymać się z własnej 
pracy i wylądujesz na ulicy - nie mart się 
- etatyści przydzielą ci krótkoterminowy 
zasiłek. OSIKOWSKI 

pojęcia całkowicie nieznane. Skończył 
się także czas złudzeń. Bardzo smutnym 
zaskoczeniem było odkrycie, że najlepsze 
intencje prowadzić mogą do katastrofy; 
negatywne skutki reform spadają na 
najbiedniejszych; że gdy próbuje się 
stworzyć coś w miejsce niczego, zniszczyć 
można mimochodem system solidarności, 
który pozwalał ludziom trwać przez całe 
lata; że nowy system stwarza możliwości 
dla nieuczciwych i zachłannych; niesie 
ze sobą ryzyko poważnego nadwyrężenia 
etosu pracy. Te wszystkie nauczki 
Zachód wyniósł ze swej przygody na 
Wschodzie.
Przygody jeszcze nie zakończonej, bo 
potrzeby krajów Europy Środkowej są 
ciągle ogromne i ciągle nie zaspokojone. 
Unia konfederalna pracowników kadro
wych CFDT przyznaje, że z braku 
środków nie może pozytywnie odpowie
dzieć na prośby o staże kształceniowe, 
napływające obecnie ze Wschodu. 
Środków robi się coraz mniej także 
gdzie indziej. W latach 1990-1995, 
departamentowi współpracy z Europą 
Środkową i Wschodnią w MSZ zmniej
szono budżet o jedną trzecią. I trudno 
liczyć na to, by ta tendencja nagle się 
odwróciła.

Anna RZECZYCKA-DYNDAL


