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LITURGIA SŁOWA
- ROK A

PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 16,1 b.6-7.10-13a 

Czytanie z Pierwszej księgi Samuela
Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do 
Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie kró
la”. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Pa
nem jest jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj 
ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie 
tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, 
co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przed
stawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jes- 
semu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już 
wszyscy młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz 
on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i spro
wadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. 
Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pocią
gający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc 
Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od 
tego dnia duch Pana opanował Dawida.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 5,8-14 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w 
Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości 
jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe 
Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a ra
czej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzie
je po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy pięt
nowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, 
jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z mar
twych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

EWANGELIA
J 9,1.6-9.13-17.34-38 

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewido
mego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze 
śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 
„Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Po
słany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A są- 
siedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jed
ni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest 
tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze nie
widomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus 
uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów fary
zeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział 
do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni po
wiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. 
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o 
Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?”. 
Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpo
wiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas po
uczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili 
go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wie
rzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż 
to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego 
Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do 
ciebie”. On zaŚ odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał 
Mu pokłon.

NIEWIDOMI OD URODZENIA

Wszyscy czterej ewangeliści opowia
dają o niewidomych, których uzdra
wia Pan Jezus, ele sylko u św. J ana znaj

dujemy tę pozornie nieistotną wzmiankę, 
że był to niewidomy „od urodzenia”. Czy 
to ma jakieś znaczenie? Czy to ważne, że 
„od urodzenia”, czy nie? Przecież chodzi 
w końcu o to, że został uzdrowiony.
Gdy Pan Jezus mówi: „Przyszedłem na ten 
świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, któ
rzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą 
stali się niewidomymi.” (J, 9,39) - słyszą
cy te słowa faryzeusze spontanicznie py
tają: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?”. Nie 
lubimy faryzeuszów i określenie „ty fary
zeuszu” uważamy za jedną z bardziej do
tkliwych obelg, ale zróbmy choć raz wyją
tek i idźmy parę kroków ich śladem, śla
dem tego ich niepokojącego pytania: „Czyż 
i my jesteśmy niewidomi?”.
Bo czy nie ma gdzieś w człowieku, i to „od 
urodzenia”, takiego ciemnego miejsca, ta
kiej ciemnej izby, gdzie nie dochodzi żadne 
światło, nawet światło ewangelii, gdzie 
żadne ziarno, nawet ziarno słowa Bożego 
nie może wydać owocu, bo tam nic nie uro
śnie, bo tam sama stęchlizna i grzyb, jak w 
ciemnej piwnicy bez okien. Boimy się tam 
zaglądać, w te mroczne zakamarki duszy, 
żeby nie zobaczyć jakiegoś paskudztwa, 
czegoś', co nam zepsuje dobre samopoczu

cie, mniemanie o sobie, do
bry humor. Zachowujemy 
się, jak dzieci, które wolą 
zasłonić oczy, żeby nie wi
dzieć „stracha”. Gdyby nie 
Pan Jezus, gdyby nie Jego 

cierpliwa miłość, gdyby nie Jego Ewan
gelia, to byś'my się pewnie nigdy nie od
ważyli zajrzeć w te ciemności. Zajrzyj
my zatem i wybierzmy - tak na chybił tra
fił - parę ewangelicznych ziaren, które 
tam leżą i gniją nie wydając owocu. 
Kochany Panie Jezu, gdy na proste pyta
nie Piotra odpowiadasz, że mam przeba
czyć nie siedem, ale siedemdziesiąt sie
dem razy. Ciągle mi się wydaje, że to za 
dużo o jakieś przynajmniej sześćdziesiąt 
razy. Ludzie powinni wiedzieć, że są ja
kieś granice, że jak ktoś mi nadepnął na 
moje wrażliwe miejsce, to ja tego nie będę 
tolerować, że miarka się przebrała, że te
raz to już było ostatni raz i „do grobowej 
deski...”. Jak wszystkim będę przeba
czał, to gdzie moja godność? A poza tym 
jeszcze gotowi pomyśleć, że to moja 
wina... I Tak „od urodzenia” nie mogę 
się do tego „siedemdziesiąt siedem razy” 
przekonać.
Podobnie jest, gdy mówisz: „Nie stawiaj
cie oporu złemu” (Mt 5,39). Wybacz Pa
nie Jezu, ale jest tyle zła na świecie, tyle 
podłości, że ktoś musi wreszcie powie
dzieć „stop”. Nie mogę przecież wszyst
kim ustępować, nadstawiać drugiego po

liczka, przepraszać że żyję, bo pomyślą, 
że się boję, że jestem słaby, a ja nie chcę, 
żeby mnie za takiego uważano. Jak nie za
reaguję, to następnym razem posuną się 
dalej. Jak jeden z drugim dostanie naucz
kę, to się dowie, że ze mną nie warto za
dzierać.
Albo gdy mówisz, że „więcej szczęścia 
jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 
20,35), to muszę powiedzieć, że trudno mi 
w to uwierzyć. Jak ktoś' dorobił się we 
Francji, to mówią o nim, że mu się po
szczęściło i wszyscy wiedzą, że na dorob
ku to się zbiera do kupki a nie rozdaje. Jak 
tak będę rozdawał na prawo i lewo to, co 
mi w końcu zostanie, co to będzie za 
szczęście z pustymi kieszeniami ?
I tak kochany Panie Jezu, „od urodzenia” 
mam trudności z kilkoma ziarenkami, któ
re wrzuciłeś w moje życie, a ja pozwoli
łem, żeby potoczyły się w ciemny kąt 
mojej duszy za daleko, tak daleko, że już 
ich nie widzę. Bardzo Ciebie potrzebuję, 
żebyś przyszedł i dotknął moich oczu nie
widomych „od urodzenia”, żebym zoba
czył, że tylko przebaczenie może roze
rwać przeklęty krąg nienawiści i odwetu, 
że jednak najbardziej skutecznym lekar
stwem na zło jest łagodna i cierpliwa do
broć, że choć przyjemnie jest dostać coś' 
od życia w prezencie to jeszcze więcej jest 
radości z tego, że jest ktoś, kto jest szczę
śliwy właśnie dlatego, że mnie spotkał.

Ks. Bogusław Brzyś
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AJieraz w życiu, pytaliśmy o kogoś, stawia
jąc proste pytanie: „Co to za człowiek?". Z 
wielką uwagą wsłuchiwaliśmy się w opinię 

znajomych osób. Oprócz przeróżnych stwierdzeń, mogli
śmy usłyszeć słowai „Wspaniały człowiek" lub „Okropny 
człowiek". Brat .Albert Chmielowski poszukiwał swojego 
człowieczeństwa w Chrystusie. Owocem jego poszukiwań 
artystycznych jest obraz „£cce -Homo" - „Oto człowiek" 
(zamieszczony na okładce niniejszego numeru OK). Owo
cem poszukiwań osobistych była dewiza jego życia: „Być 
dobrym jak chleb". Chrystus i święci pytają nas o oblicze 
naszego człowieczeństwa. Cóż im dziś odpowiemy?
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JEDEN Z DWUNASTU

Wszystko zaczęło się od Judaszowego pocałunku. Potem do
piero nastąpiło pojmanie, sąd, droga krzyżowa i śmierć Je

zusa Chrystusa. Taki był 
początek dramatu, który 
wobec osoby Jezusa za
czął się wypełniać od 
momentu pojmania. Po
całunek - ten pozornie 
przyjacielski znak uczy
niony przez Judasza sta
nowił wskazówkę, dla 
żołnierzy, kogo mają 
pojmać. Chrystus nie 
bronił się w żaden spo
sób. Z wielką pokorą 
przyjął zdradziecki po
całunek.

TAJEMNICA 
POCAŁUNKU

Zazwyczaj pocałunek 
jest ogólnie przyjętą 
formą wyrazu uczuć. 
Oprócz pocałunków o 
zabarwieniu intymnym, 
rozróżnia się pocałunek 
przyjacielski, braterski, 
matczyny czy też oj

cowski (składany na policzku, czy też na czole dziecka). Nie 
brakuje również zachowań, w których osoby wyrażają swoją ser
deczność przez tzw. posyłanie całusów, gdy wykonują ruch ręką 
określający zamiar przekazania pozdrowień pod adresem kon
kretnej osoby.
Pocałunek Judasza nie był wyrazem serdeczności, ani znakiem 
przyjaźni do Jezusa. Posłużył on jedynie temu, aby wskazać żoł
nierzom człowieka - w celu pojmania Go. Nie mial on w sobie 
zatem nic wspólnego z wyrażeniem życzliwości. Był to pocału
nek maskujący wrogie zamiary Judasza. Od tego wydarzenia w 
ogrodzie oliwnym utrwaliło się nowe określenie wszystkich fał
szywych pocałunków jako tzw. „pocałunku Judasza” albo „po
całunku judaszowego”. Do dziś zachowanie tego typu uznaje 
się za formułę nieszczerości, obłudy i kłamstwa, a jego cechę 
znamienną stanowi niezgodność z prawdą - tzn. zewnętrzny znak 
sprzeciwia się z wewnętrznym zamiarem działania.
Doświadczeni życiem wiemy, że zdrada dotyczy nie tylko innej 
osoby, jak było to w przypadku Jezusa. Ludzie sprzeniewierza
ją się Bogu popełniając grzech niewierności i odchodząc z dro
gi Bożych Przykazań. Wiele osób zdradza swoje powołanie czyli 
samych siebie, swoich bliźnich, tajemnice służbowe, a nawet 
rzeczy i sprawy wagi państwowej dopuszczając się przy tym 
zdrady stanu będącej przestępstwem politycznym najwyższego 
stopnia.

Ciąg dalszy na str. 4-5

ZAWSZE NA SŁUŻBIE 4.
„ POŻEGNANIE OJ)
SP. MJR CZESŁAWA ZYCHOWICZA

Czesław Zychowicz uro
dził się 17 lutego 1926 r. 
w pow. Podhajce, w ro- 
dżinie osadnika wojsko
wego, żołnierza armii 
gen. Hallera. Wychowy
wał się więc w środowi
sku bardzo patriotycz
nym, chłopcu wpajano 
od młodych lat poczucie 
obowiązku wobec Oj
czyzny. Zarazem na
uczył się cenić trud rol
nika, dostrzegać piękno 
ziem południowo- 
wscho-dnich Kresów II 
Rzeczypospolitej. Kiedy 
wybuchła wojna miał za
ledwie 13 lat, za mało by

wziąć udział w walkach, ale dostatecznie dużo, by ocenić tra
gizm sytuacji, poznać smak pierwszej okupacji sowieckiej. 
W lutym 1940 r. do domu Zychowiczów załomotali funkcjona
riusze NKWD. Tak Czesław rozpoczął epopeję sybiracką. Opo
wiadał mi po latach w Kazachstanie o swych przeżyciach, a czy
nił to z wielką pogodą ducha, odróżniając dobrze ślepych wy
konawców woli Stalina od też udręczonych obywateli ZSRR. 
Szczęśliwie przetrwał do układu Sikorski - Majski i zdołał wy
dostać się z ziemi niewoli do Iranu. Historia poddała wówczas 
Czesława kolejnej próbie, szybko przeistoczył się bowiem w 
żołnierza i jako jeden z najmłodszych zasilił szeregi 8 Pułku 
Artylerii Przeciwlotniczej II Korpusu Polskiego gen. W. Ander
sa. Wziął udział w bitwie o Monte Cassino, zasłużył na wspo
mnienia dowódców i starszych kolegów z pól bitewnych. 
Po zakończeniu II wojny światowej nie miał gdzie wrócić. Uznał, 
że przysięga jednak nadal obowiązuje, a skoro nie ma już Woj
ska Polskiego, to ważnym zadaniem staje się służba harcerska. 1 
choć łączył ją druh Czesław z obowiązkami głowy rodziny, stu
diami inżynierskimi i pracą zawodowa, to miał zawsze czas, by 
razem z żoną Anielą pomagać potrzebującym w Shelffield, a 
potem w Londynie. Jak zwykle dzielny, uśmiechnięty, zaradny, 
tak mało wymagający dla siebie.
Syn osadnika, sybirak, żołnierz i harcerz powoli wysunął się na 
lidera środowisk kombatanckich i ta nowa służba stała się pasją 
Czesława, sensem Jego życia. Nie sposób wyliczyć tu wszyst
kich funkcji, które pełnił nim został prezesem Zarządu Główne
go Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i przewodniczącym 
Rady Federacji SPK. Jednoczył kombatantów, brał z nimi udział 
w uroczystościach narodowych, wspierał działalność Rządu RP 
w Londynie i kolejnych Prezydentów.

Dokończenie na str. 5
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KRAJ
■ Caritas Polska przygotowała 340 tys. 
skarbonek na Wielkopostną Jałmużnę. Na 
terenie 25 diecezji już od 13 lutego mło
dzi ludzie mogą wrzucać do nich pienią
dze zaoszczędzone z odmowy sobie drob
nych przyjemności. Zebrane w ten sposób 
fundusze wspierać będą charytatywne 
projekty diecezjalnych i parafialnych Ca
ritas. W zeszłym roku zebrano 2 min zł.
■ Już 52 tys. 930 listów z protestem prze
ciwko skróceniu urlopów macierzyńskich 
otrzymał marszałek Sejmu Marek Borow
ski. Społeczny protest przeciwko tej de
cyzji parlamentu trwa.
■ Już nie tylko rozważania, ale także fora 
dyskusyjne, czaty na żywo, a nawet pliki 
mp3 - taką formę przybierają w tym roku 
rekolekcje internetowe. Oto strony tego
rocznych wielkopostnych rekolekcji inter
netowych: www.duch.lublin.pl.; www.wia- 
ra.hoga.pl.; www.rosaryhour.net; www.do- 
minikanie.lub.pl/duszpasterstwo.htm; 
www.opoka.org.pl.; w ww.katolik.pl.; 
www.mateusz.pl.
■ Oficjalne zaproszenie Ojca Świętego do 
odwiedzin Polski zostało wysłane pocztą 
dyplomatyczną do Watykanu - 20 lutego 
powiedział rzecznik Episkopatu Polski o. 
Adam Schulz. Papieska wizyta w ojczyź
nie była jednym z tematów spotkania Pre
zydenta RP z Prymasem Polski. Spotkanie 
miało miejsce w pałacu prezydenckim w 
Warszawie.
■ Mieszkańcy Krakowa wierzą, że Ojciec 
Święty Jan Paweł II przyjedzie do ich mia
sta jeszcze w tym roku i pos'więci bazyli
kę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 
Oddanie sanktuarium jest planowane na 
czerwiec. Będzie to największa inwesty
cja kościelna w Polsce. Na nowy kompleks 
składać się będzie bazylika o powierzch
ni ponad 13 tys. m2 i kubaturze 85 tys. m3 
oraz budynek Domu Duszpasterskiego o 
powierzchni zabudowanej przekraczają
cej 1230 m2 i kubaturze 12 tys. m3.
■ Promocja polskiego przekładu „ Kodek
su Kanonów Wschodnich” odbędzie się 
20 lutego w czasie międzynarodowej kon
ferencji naukowej „Unitas in varietate” w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
■ Nakładem wydawnictwa „M” i przy za
angażowaniu Instytutu Teologii Ducho
wości KUL ukazał się pierwszy polski 
“Leksykon duchowości katolickiej”. Na 
prawie 1000 stronach zawiertych jest 433 
haseł. Podstawowym założeniem wydaw
cy było podkreślenie tego, co polskie, w 
katolickiej teologii duchowości.

WATYKAN
■ Jan Paweł II z uwagą i przejęciem śle
dzi sytuację w Argentynie i uważa, że 
wyśCie z obecnego kryzysu wymaga od

Ciąg dalszy ze str. 3
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rudno sobie nawet uświadomić, ile 
spustoszenia wyrządzają tego typu

występki, ile osób jest podejrzewanych - 
słusznie i niesłusznie - o zdradę Boga, 
człowieka czy tajemnicy, mimo, że osta
teczne stwierdzenie winy nie jest takie pro
ste i oczywiste. Zdrada jest przejściem na 
stronę nieprzyjaciela i wydaniem osoby lub 
sprawy komuś niepowołanej mu lub wrogo 
nastawionemu, czyli przeciwnikowi. 
Można więc powiedzieć, że zdrada jest 
swoistego rodzaju paktem z nieprzyjacie
lem. Dlatego w przekonaniu społecznym 
panuje twierdzenie, że wszelkiego rodza
ju niewierności przynoszą hańbę. W za
leżności od kultury i epoki, za zdradę wy
mierzano bardzo surowe kary, aż do śmier
ci włącznie np. starotestamentalnie kamie
nowanie. Przez fakt zdrady podważone 
zostają podstawy tożsamości osoby: na
ruszona wierność, odrzucone wewnętrz
ne poczucie godnośCi, a niekiedy zabity 
głos sumienia i zniszczone powołanie.
Skutki zdrady trudne są do przewidzenia. 
Niewierność - w początkowym stadium - 
wydaje się być „kuszącą innością”, czymś 
niebywałym, albo wyrafinowanym sposo
bem sięgania po to, co zakazane i niby do
bre. W przypadku Judasza było podobnie. 
Nie przewidział tego, że arcykapłanom nie 
chodzi jedynie o uwięzienie Jezusa. Oka
zało się jednak, że to, co się stało, prze
szło najśmielsze przewidywania Judasza. 
Wówczas doszło do największej tragedii 
w życiu Judasza, o którym mówi Ewange
lia: Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, 
Że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzy
dzieści srebrników arcykapłanom i star
szym i rzekł: „Zgrzeszyłem, wydawszy krew 
niewinną ”. Lecz oni odparli: „ Co nas to 
obchodzi? To twoja sprawa”. Rzuciwszy 
srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, po
tem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś 
wzięli srebrniki i orzekli: „Nie wolno kłaść 
ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za 
krew Po odbyciu narady kupili za nie Pole 
Garncarza, na grzebanie cudzoziemców:. 
Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi na
zwę Pole Krwi.(Mt 27,3-8).
Dramat Judasza jako zdrajcy jest tematem 
wielu dyskusji i dzieł sztuki, które łączą 
się z zagadnieniem zdrady. W świetle 
Ewangelii zauważamy, że temu niewier
nemu apostołowi też towarzyszył wyrzut 
sumienia w momencie, gdy zapadł wyrok 
na Jezusa, o czym świadczą również sło
wa: „Zgrzeszyłem, wydawszy krew nie
winną”.

OBLICZA NIEWIERNOŚCI 
Niewierność narusza poczucie własnej 
godności. Jest więc wyrazem braku sza
cunku do samego siebie. Mając na wzglę
dzie, że miarą godności osoby jest poczu
cie własnej wartości, w przypadku zdra
dy mamy do czynienia z zakłóceniem do
tychczas uznawanej hierarchii wartości. 
Zdrada jest zatem zgodą na coś, co sprze
ciwia się obranej projekcji życia i wyra

żeniem zgody na „antywartość”. Różne 
mogą być motywy warunkujące takie dzia
łanie człowieka, niemniej jednak w zakre
sie motywacji możemy stwierdzić, że ta
kie działanie człowieka - z naruszeniem 
zasad etycznych - ma miejsce wówczas, 
gdy osoba wybiera świadomie zło zamiast 
dobra, argumentując to działanie więk
szym dobrem lub niewielkim uszczerb
kiem dla siebie. Taki związek z „antywar- 
tością” następuje, gdy człowiek wyraża 
przyzwolenie na grzech. Dlatego każdy 
grzech jest niewiernością wobec Boga, a 
więc zdradą tego co święte, w imię dóbr 
tego świata, ludzkiego egoizmu i chęci zy
sku wcześniej umotywowanego przez oso
bę.
W sposób szczególny i najbardziej wy
mowny o zdradzie mówi się w odniesie
niu do aktu niewierności małżeńskiej, 
gdzie naruszone zostaje przymierze 
wspólnoty zawartej w imię Boga i miłości 
osób. W tym przypadku grzech zdrady 
nazywa się cudzołóstwem. Katechizm Ko
ścioła Katolickiego określa ten akt w spo
sób następujący: „Cudzołóstwo. Słowo to 
oznacza niewierność małżeńską. Gdy 
dwoje partnerów, z których przynajmniej 
jeden jest w związku małżeńskim, nawią
zuje stosunki płciowe, nawet przelotne, 
popełniają oni cudzołóstwo. Chrystus po
tępia cudzołóstwo nawet w postaci zwy
kłego pożądania. Szóste przykazanie i 
Nowy Testament bezwzględnie zakazują 
cudzołóstwa. Prorocy ukazują jego ciężar. 
Widzą w cudzołóstwie figurę grzechu bał- 
wochwalstwa”(KKK 2380). Grzech ten 
narusza podstawy związku małżeńskiego, 
jest przyczyną wielu tragedii osobistych i 
rodzinnych oraz rani dotkliwie osoby, któ
re powinien w imię miłości obdarzać naj
większym szacunkiem i troską.
Nie możemy zapominać, że człowiek czę
sto doświadcza zła w sobie i wokół sie
bie. W tym względzie związek małżeński 
jest narażony na niezgodę, niewierność, 
zazdrość i konflikty prowadzące w osta
teczności do jego zerwania. W zależności 
od kultury, epoki i cech osobistych inten
sywność i zakres problematyki małżeń
skiej może być mniej lub bardziej nasilo
na (por. KKK 1606).

GRZECH ZDRADY
Na kartach Nowego Testamentu roz
brzmiewa zdrada Judasza. Z czterech 
Ewangelistów najwięcej uwagi temu za
gadnieniu poświęca św. Mateusz. Jego re
dakcja zawiera najpełniejsze relacje. Je
zus wie dokładnie kto Go wyda, wskazuje 
na osobę Judasza, odpowiada wprost na 
pytanie Judasza dotyczące zdrajcy, i mówi 
o rozpoznawczym znaku zdrady w posta
ci pocałunku ( por. Mt 26, 21 - 48).
O ile wydarzenia związane ze zdradą Ju
dasza są nam dobrze znane, o tyle nauka 
o zdradzie poza obszarem Ewangelii nie 
jest przedmiotem zbyt wielu refleksji. W 
tym zakresie, w sposób zdecydowany swo
ją naukę o niewierności wyraził św. Paweł. 
Dzieje Apostolskie opisują fakt, który miał 
miejsce na wyspie Pafos, kiedy to Elimas
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odwodził od wiary prokonsula Sergiusza. 
Wówczas św. Paweł nie obawiał się wy
stąpić w obronie prawdy Bożej słowami: 
„O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdra
dy i wszelkiej przewrotności, wrogu 
wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie za
przestaniesz wykrzywiać prostych dróg 
Pańskich?” (Dz 13,10).
Tenże Apostoł nie bał się również napięt
nować zarówno Żydów jak i pogan w na
uce o powszechności grzechu. Sw. Paweł 
wykazuje im niesprawiedliwość i niewier
ność wobec Boga i Prawa, nie waha się 
również wskazać na postawę osób, które 
sprzeniewierzają się Bogu. W swojej ana
lizie podkreśla: Grobem otwartym jest ich 
gardło, językiem swoim knują zdradę, jad 
żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne 
są przekleństwa i goryczy; ich nogi szyb
kie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są 
na ich drogach, droga pokoju jest im nie- 
zna, bojaźni Bożej nie ma przed ich ocza
mi. (Rz 3,13-18).
W odniesieniu do czasów ostatecznych św. 
Paweł wypowiada swoją naukę w Drugim 
Liście do Tymoteusza. Tekst ten stawia 
przed nami bardzo złożoną problematykę 
spotęgowanej i zbiorowej zdrady w posta
ci odstępstwa od Boga: A wiedz o tym, że 
w dniach ostatnich nastaną chwile trud
ne. Ludzie bowiem będą samolubni, chci
wi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłusz
ni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez 
serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, 
niepohamowani, bez uczuć ludzkich,, nie
przychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, mi-

PROCES BEATYFIKACYJNY KS. POPIEŁUSZKI
Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego 
Popiełuszki nie zakończy się jeszcze w 
tym roku. Doniesienia prasowe o tym, ja
koby wkrótce Jan Paweł II miał wynieść 
na ołtarze kapelana „Solidarności” są nie
prawdopodobne, gdyż Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych dopiero 14 grudnia 
200lr. wydała dekret (orzeczenie) o waż
ności, czyli poprawności procesu prze
prowadzonego w Polsce na szczeblu die
cezjalnym. Zakończenie procesu jeszcze 
w tym roku jest więc niemożliwe. Obecna 
faza to dopiero jego pierwszy etap. Po spo
rządzeniu i wydrukowaniu obu relacji - 
watykańskiego relatora i współpracowni-

Dokończenie ze str. 3

MJR CZESŁAW ZYCHOWICZ
Dbał o upamiętnianie chwalebnej prze
szłości polskich żołnierzy, inicjował 
przedsięwzięcia przypominające światu o 
konieczności odzyskania suwerenności 
przez Rzeczypospolitą.
W Polsce poznaliś'my Czesława Zychowi
cza, gdy mógł i tu służyć odnowie ruchu 
kombatanckiego. Był wśród nas podczas 
wielkich rocznic, został wiceprzewodni
czącym Rady Kombatantów i Osób Repre
sjonowanych przy kierowniku UdsKiOR, 
niósł nam dobrą radę i uspokajał w chwi
lach nadmiernych emocji. Korzystaliśmy 
także z zaproszeń mjra Czesława i wów- 

lujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą 
okazywać pozór pobożności, ale wyrzek- 
ną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich 
bowiem są ci, co wślizgują się do domów i 
przeciągają na swą stronę kobietki obcią
żone grzechami, powodowane pożądania
mi różnego rodzaju, takie, co to zawsze się 
uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania 
prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili 
przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciw
stawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym 
umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiaty. 
Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich 
bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, 
jak i tamtych jawna się stała. (2 Tm 3,1
9). W tej dramatycznej sytuacji św. Paweł 
zaleca wszystkim wytrwałość i wierność 
swojemu powołaniu.
Czas Wielkiego Postu skłania nas do wie
lu osobistych refleksji. Nadzieja naszego 
odrodzonego życia wynika z Chrystuso
wego miłosierdzia (por. KKK 1851), któ
re podczas męki odniosło swoje zwycię
stwo nad grzechem. W dramacie zdrady 
Judasza nie możemy zapominać, że 
oprócz niego byli jeszcze inni - ludzie, 
których nie znamy po imieniu - tłum. W 
ich sercach zagościło niedowiarstwo, mor
dercza nienawis'ć i drwiny z Chrystusa. Nie 
zabrakło w tym wszystkim słabości Pio
tra i innych apostołów. W tajemnicy pas
chalnej ofiara Chrystusa staje się niewy
czerpanym źródłem przebaczenia na
szych grzechów/.

Ks. Tadeusz Domżał

ka postulatora - wypowie się na ich temat 
komisja teologów, a następnie zostaną 
poproszeni o opinię kardynałowie. Wte
dy dopiero sporządzony będzie dekret 
stwierdzający wymagane do wyniesienia 
na ołtarze męczeństwo bądź heroiczność 
cnót, który odczytany zostaje w obecno
ści Papieża (tzw. promulgacja). Wkrótce 
potem Ojciec Święty wyznacza datę be
atyfikacji. Nie ma zatem możliwości, aże
by to wszystko odbyło się jeszcze w bie
żącym roku, twierdzi się w Watykanie.

KAI
W INTERNECIE' WWW. POPIEŁUSZKO. NET. PL

czas mogliśmy się przekonać, jak wiele od 
Niego zależało, jakim autorytetem cieszył 
się w polskim Londynie i w skupiskach 
Polonii świata. Jeśli mówi się, że ktoś jest 
instytucją, to Czesław na takie miano w 
pełni zasłużył.
Wiedzieliśmy od miesięcy o chorobie Cze
sława i tym bardziej mogliś'my podziwiać 
jego hart ducha, wolę pełnienia służby nie
podległościowej do końca. 18 lutego 2002 
r. Czesław Zychowicz odszedł na wieczną 
wartę, trumna ze zwłokami została złożo
na do grobu na Cmentarzu Gunnersbury. 
Niech Mu lekką będzie tamta ziemia. Od
szedł, ale pozostanie w naszej pamięci.

Adam Dobroński

polityków powagi, solidarności i rachun
ku sumienia. Papież pisze o tym w prze
słaniu, przekazanym 12 lutego pierwszej 
grupie biskupów argentyńskich, którzy 
składają w tych dniach w Watykanie wi
zytę „ad limina Apostolorum” - do pro
gów apostolskich.
■ Jak co roku, w pierwszą Niedzielę Wiel
kiego Postu, w Watykanie rozpoczęły się 
rekolekcje dla Papieża i pracowników 
Kurii Rzymskiej. Przez cały tydzień nie 
było audiencji papieskich ani żadnych 
oficjalnych spotkań. Jan Paweł II i pra
cownicy Kurii spotykali się codziennie w 
kaplicy „Redemptoris Mater” Pałacu 
Apostolskiego na wspólnych nabożeń
stwach i rozważaniach duchowych. Gło
sił je w tym roku 68-letni metropolita Sao 
Paulo w Brazylii, kardynał Claudio Hum- 
mes, franciszkanin.
■ W dziedzinie teologii, „tam gdzie mamy 
do czynienia z jednością w wierze, narzu
ca się zasada jednośCi w prawdzie, tam 
zaś, gdzie chodzi o różnice opinii, obo
wiązuje zasada jedności w miłości”. Tę 
prawdę przypomniał Jan Paweł II uczest
nikom pierwszego międzynarodowego 
forum, zorganizowanego przez Papieską 
Akademię Teologii, których przyjął 16 
lutego. Zajmowano się tematem: „Jezus 
Chrystus - Droga, Prawda i Życie. O nową 
interpretację «Dominus Iesus»”.
■ Na życzenie Jana Pawła II od 1 stycz
nia 2003 otwarte będą dokumenty Archi
wów Watykańskich, dotyczące stosunków 
Stolicy Apostolskiej z Niemcami w latach 
1922-39 (okres pontyfikatu Piusa XI). 
Informuje o tym specjalna nota, podpisa
na przez o. Sergio Pagano, prefekta Ar
chiwów Watykańskich i o. Marcela Chap- 
pina TJ, odpowiedzialnego za archiwa Se
kretariatu Stanu.
■ Jan Paweł II mianował 16 lutego nun
cjuszem apostolskim w Kazachstanie abp. 
Józefa Wesołowskiego, który dotychczas 
pełnił ten urząd w Boliwii. Jest on nowym 
przedstawicielem papieskim w postso- 
wieckich, środkowoazjatyckich republi
kach (z wyjątkiem Turkmenii).

ZAGRANICA
■ Arcybiskup Paryża, kard. Jean Marie 
Lustiger nazwał plakat do filmu Constan
tina Costy-Gavrasa «Amen» „wyrazem 
nienawiści”. Wykonany przez fotografa 
O1iviero Toscaniego plakat przedstawia 
czerwoną swastykę, załamującą się w 
chrześcijański krzyż.Wcześniej w spe
cjalnym oświadczeniu biskupi francuscy 
potępili plakat do filmu „Amen”, uznając 
go za „prowokację”, gdyż w sposób nie
dopuszczalny „utożsamia symbol wiary 
chrześcijańskiej z symbolem nazistow
skiego barbarzyństwa”.
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3 Bspsji
□ Prezydent Kwaśniewski zdążył już pod
pisać nowelizację ustawy lustracyjnej. 
Pośpiech i szybkość działania prezyden
ta opozycja ocenia jako chęć jak najszyb
szego wyjęcia „lewicy spod lustracji”.
□ Jeszcze w sierpniu tego roku możliwa 
jest pielgrzymka Ojca Świętego do ojczy
zny. Wśród miast, które odwiedziłby Jan 
Paweł II wymienia się Radom. Oficjalne 
zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce 
ma przekazać Ojcu Św. prezydent Kwa
śniewski, który spotkał się w tej sprawie z 
Prymasem Józefem Glempem.
□ Zaiskrzyło w rządzącej koalicji. Wice
premier i minister rolnictwa J. Kalinow
ski podczas wizyty w Brukseli skrytyko
wał propozycje UE dotyczące rolnictwa w 
Polsce. Wicepremiera skrytykowała na
tychmiast D. Huebner, negocjatorka rzą
du z Unią. Kalinowski krytycznie ocenił 
z kolei publiczną krytykę swojej krytyki. 
I chyba słusznie...
□ Wizytę w Polsce złoży MSZ Słowenii 
D. Rumpel. W czasie rozmów w Warsza
wie zaprezentował krytyczne stanowisko 
swojego rządu wobec unijnych propozy
cji dopłat do rolnictwa. Rumpel rozmawiał 
także o wejs'ciu Słowenii do NATO.
□ Unia Polityki Realnej przedstawiła wy
liczenie, z którego wynika, że Polska 
otrzyma z UE tyle pieniędzy ile sama 
wniesie. UPR wskazała też, że wprowadza
nie przez ostatnie 6 lat europejskich ustaw 
spowodowało spadek rozwoju gospodar
czego do 6%, czyli wysokości ś'redniej 
rozwoju w Unii.
□ Rząd przyjął projekt likwidacji Urzędu 
Ochrony Państwa - UOP. W jego miejsce 
ma powstać Agencja Wywiadu i Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wg opo
zycji oznacza to destabilizację tajnych 
służb, powrót negatywnie zweryfikowa
nych SB-eków i brak jakiejkolwiek kon
troli opozycji parlamentarnej nad nowy
mi służbami.
□ PPS zamierza wrócić na garnuszek SLD. 
Reprezentanci socjalistów, którzy nie we
szli po samodzielnym starcie do parlamen
tu, podjęli rozmowy z SLD o umieszcze
niu swoich polityków na liście Sojuszu w 
wyborach samorządowych.
□ Prokuratura przedstawiła szefowi Sa
moobrony A. Lepperowi aż 7 zarzutów. 
Pięć dotyczy pomówień polityków z try
buny sejmowej, dwa - znieważenia Wł. Ci
moszewicza i jego ojca.
□ Prokuratura apelacyjna przedłużyła o 
3 miesiące umorzone wcześ'niej śledztwo 
w sprawie finansowania kampanii wybor
czej M. Krzaklewskiego przez PKN Or
len. SLD, która przejęła władzę w „Orle- 
nie”, liczy na nowe dowody winy szefa 
„Solidarności”?

□ Senat broni uposażeń posłów i senato
rów. Izba wyższa odrzuciła propozycję 
karania parlamentarzystów, którzy „rażą
co naruszają regulamin” zabieraniem ich 
pensji. Dopuszcza się natomiast możli
wość obniżki poselskich diet.
□ Z kroniki „rekomunizacyjnej” odnotuj
my tylko mianowanie „człowieka Mille
ra”, czyli R. Pieńkowskiego szefem Tele
wizyjnej Agencji Informacyjnej. O zmia
nach w spółkach z udziałem skarbu pań
stwa znudziło nam się już pisać. Pieńkow
ski będzie odpowiada! za „Wiadomości”, 
„Telexpress”, i „Panoramę”. Zmiany w re
gionalnych ośrodkach TV także idą w kie
runku umacniania władzy SLD w mediach.
□ Polska nie wykorzystała dotąd 82% 
możliwych środków pomocowych z UE. 
Jest to suma ponad 2 mld euro. Komisarz 
Unii Verheugen przyznał, że propozycje 
pomocy są bardzo skomplikowane proce
duralnie. Poza tym, by otrzymać pomoc 
trzeba doń zaangażować także środki wła
sne z budżetu, który świeci ostatnio pust
kami.
□ Wg 68% badanych sprawy kraju idą w 
złym kierunku. 17% uważa, że będzie le
piej, bez zdania co do przyszłości jest 
15%.
□ Spada nadal produkcja przemysłowa w 
kraju i nic nie wskazuje gospodarczego 
ożywienia. Niepokojąco brzmią też donie
sienia o wzrastającej lawinowo liczbie 
wniosków o upadłości firm.
□ Stopa bezrobocia w Polsce na począt
ku lutego przekroczyła 18%. 42% bezro
botnych mieszka na wsi. By ograniczyć 
bezrobocie wśród młodych ministerstwo 
pracy zezwoliło na obniżenie gwaranto
wanego minimum płacy dla tych, którzy 
podejmują ją po raz pierwszy. Jest to suma 
606 zł., przy obowiązującej nadal płacy 
minimalnej dla pozostałych w wysokości 
760 zł.
□ Ministerstwo pracy przygotowuje rów
nouprawnienie płci w dziedzinie emery
tur. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają 
przechodzić na emeryturę w tym samym 
wieku, czyli w przedziale 62-65 lat.
□ NSSZ „Solidarność” zamierza zaskar
żyć do Trybunału Konstytucyjnego wpro
wadzenie przez rząd akcyzy na energię 
elektryczną.
□ Pracownicy stoczni gdańskiej podjęli 
strajk sprzeciwiając się redukcjom zatrud
nienia i powiększaniu zadłużenia swoich 
zakładów. Dyrekcja zwolniła dyscyplinar
nie szefów związku zawodowego.
□ Znów glos'no o „Agorze”, spółce wy
dającej „Gazetę Wyborczą”. Tym razem 
„Agora” zamierza wykupić inną spółkę 
„Prószyński - czasopisma”.
□ Z funduszami w Polsce nie jest tak źle. 
W Warszawie zorganizowano zjazd dzia
łaczy Światowej Organizacji Zdrowia 
(jednej z pasożytniczych organizacji mię
dzynarodowych) z 48 krajów. Podpisali 
oni „Deklarację na rzecz Europy Wolnej 
od Tytoniu”. Ciekawe czy pieniądze na 
ten spęd poszły z tytoniowych akcyz?

ZIELONA KOSZULA 
I CZERWONY KRAWAT

Najpierw uporządkujmy fakty. Miller 
konsekwentnie realizuje program wy
borczo- To znaczy te jego pgo kty, ktyrycó 

realizacja zmierza do pozbycia się ludzi 
opcji solidarnościowo-nippodległościo- 
wej. Doprowadzi tym do powiększenia 
własnego postkomunistycznego stanu po
siadania. Temu podporządkowana jest 
demagogiczna retoryka premiera. Jeśli 
mówi o potrzebie wprowadzenia zmian w 
kraju, czyli „kontrreformacji”, a więc cof
nięcia reform oświaty i służby zdrowia, to 
nie porusza niby kwestii personalnych, nie 
one w każdym razie stanowią temat nu
mer jeden jego wywodów. Premier ataku
je same reformy. To, że były przeprowa
dzane, zwłaszcza w służbie zdrowia, nie
udolnie i stały się dla pacjentów uciążli
we jest powszechnie znane. „Kontrrefor
macja” otrzymała zatem społeczne przy
zwolenie. Jeśli chodzi o zablokowanie re
formy oświaty, rzecz przedstawia się zgo
ła inaczej. Rząd zablokował jej realizację 
zanim został praktycznie wprowadzona w 
życie. Zagrano w sposób tak perfidny, że 
dziś można powiedzieć o tym, iż reformy 
w ogóle nie było. Tyle, że w tym przypad
ku zahamowanie reformy cofa rozwój pol
skiej oświaty. Podobną uwagę należy od
nieść do działań w obszarze służby zdro
wia. Najwybitniejsi specjaliści wykazują, 
iż likwidacja kas chorych prowadzi do za
hamowania całego systemu lecznictwa w 
Polsce, oddala nas od reguł unijnych, a 
przy tym prowadzi do kolejnych wydat
ków z kasy państwowej. I tu jest pies po
grzebany: Miller realizując program wy
borczy nie zważa na dobro kraju, ani na 
dobro społeczne (choć zdezorientowane 
społeczeństwo chce wierzyć, że rozstrzy
gnięcia rządu przyniosą poprawę sytu
acji), lecz chce zagarnąć całą pulę na po
żytek partyjniaków z SLD.
Decyzje najświeższe, dotyczące zmian w 
służbach specjalnych, otwierają nowy roz
dział w historii III Rzeczypospolitej - 
łatwo udowodnimy, że jest to peerelow
ska recydywa. Rząd decydując się na li
kwidację Urzędu Ochrony Państwa i stwo
rzenie w jego miejsce Agencji Bezpie
czeństwa Wewnętrznego nie tylko zamu
la, dotąd przejrzysty program działania 
służb specjalnych. Głównym jego celem 
jest przywrócenie do służb tajniaków i 
wysokiej rangi „specjalistów” zaprawio
nych w peerelowskich metodach walki z 
wrogami systemu. O powrocie do służby 
mówi oddzielny paragraf ustawy. Nie ko
niec na tym. Chcąc zatrzymać nowo po
wołaną Agencję Wywiadu dla siebie pro
ponuje się, aby opozycja nie miała możli
wości kontrolowania jej działań. Tak oto 
dochodzimy do sedna sprawy. Recydywa 
służb specjalnych, recydywa w duchu pe
erelowskim staje się faktem. Dodać nale
ży wątek szerszy: oto „reforma” ma miej
sce w czasie gdy zreformowane, odkomu- 
nizowane polskie służby specjalne potra
fiły okrzepnąć, gdy wielu ich wysokich 
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funkcjonariuszy przeszło szkolenie w 
służbach amerykańskich, nabierając szli
fu już nie moskiewskiego, lecz natowskie
go, nowoczesnego, pozbawionego ideolo
gii bolszewickiej. Dochodzi do „kontrre- 
formy”, gdy polskie służby specjalne zdo
łały włączyć się w mechanizm działań 
Zachodu w walce ze światowym terrory
zmem.
Prowadzona przez aparat wykonawczy 
Millera czystka obejmuje newralgiczne 
dla kraju segmenty. Już wcześniej doszło 
do zmian w policji, teraz jesteśmy świad
kami rekonstrukcji peerelowskich służb 
specjalnych, prezydent eseldowski za
dbał, aby do głębokich zmian doszło w 
łonie generalicji Wojska Polskiego, gdzie 
znowu rządzą generałowie wykształceni 
w sztabie i akademii moskiewskiej, jedy
nie na pokaz pozostawiono na wysokich 
stanowiskach w przedstawicielstwie 
NATO oficerów, którzy przeszli szlif w 
USA. Na pokaz i dodać należy z koniecz
ności. Najgłębiej postkomunistyczna 
kontrreforma poszła w gospodarce. Ma
sowe szykany, tendencyjna argumentacja, 
prowokacyjne działania z udziałem po
słusznych prokuratorów, doprowadziły do 
zmian na kierowniczych stanowiskach 
największych firm z udziałem skarbu pań
stwa. Za pretekst brano najczęściej rzeko
me nadużycia i tak zwaną utratę zaufania. 
Sformułowanie o utracie zaufania, pasu
je wypisz wymaluj do retoryki z czasów 
„zielonej koszuli i czerwonego krawata”, 
czyli lat stalinowskich. Kto nie należał do 
organizacji komunistycznej, nie miał 
szans na pełnienie wysokiego stanowiska, 
także w gałęziach gospodarczych, gdzie 
liczyć się przecież powinna przede 
wszystkim kompetencja a nie kolor legi
tymacji. Dziś znowu pod rządami postko
munistycznymi liczy się głównie przyna
leżność partyjna. Dziś członkowie orga
nizacji nie muszą zakładać zielonej ko
szuli i czerwonego krawata. Dziś w demo
kracji nie strój zdobi posłusznego Mille
rowi towarzysza, ale wiernopoddańcze 
wykonywanie jego poleceń. Ta opinia nie 
jest subiektywnym odkrywaniem Amery
ki. Jest często spotykaną opinią ludzi, któ
rzy z bliska obserwują scenę polityczną 
w kraju.
Powyższy stan rzeczy niewiele jednak 
obchodzi przeciętnego obywatela. Prze
ciętny obywatel zbyt głęboko odczuwa 
trudy życia codziennego, aby poruszały 
go „gry salonowe”. Zwłaszcza, że po
przednia ekipa popełniła nadto wiele błę
dów. Zwłaszcza, że prawica znalazła się 
w rozsypce. Zwłaszcza, że centrum życia 
partyjnego czyli Unia Wolności pod kie
rownictwem Frasyniuka coraz wyraźniej 
przechodzi na pozycje lewicowe i nie 
ucieka od flirtu z postkomunistami. Prze
ciętny obywatel wybiera święty spokój. A 
ten spokój - niezależnie od metod, jakie 
do niego prowadzą - gwarantuje mu Mil
ler i jego towarzysze. Co prawda ten ogląd 
sytuacji jest krótkowzroczny, ale rysuje
my obraz dnia dzisiejszego.

Dokończenie na str. 18

□ Eskalacja napięcia w Palestynie osią
gnęła apogeum. Kolejne samobójcze za
machy i akcje wojsk Izraela spowodowa
ły, że mówi się o największym natężeniu 
nienawiści od czasu rozpoczęcia intifady 
we wrześniu 2000 roku. Izrael ostatnio 
chce utworzenia w Gazie stref buforo
wych.
□ CIA wyraża obawy, że do Afganistanu 
może powrócić anarchia i chaos. Jej zda
niem, by uniknąć walk plemiennych mili
cji, należy jak najszybciej odtworzyć na
rodową armię i policję.
□ Prezydent USA G.W. Bush podczas wi
zyty w Korei Południowej wezwał komu
nistycznego sąsiada tego kraju z Północy 
do dialogu w sprawie zbrojeń. Phenian za
liczono przez Waszyngton do „osi zła”. W 
odwecie KRL-D oświadczyła, że jest „go
towa odeprzeć amerykańską agresję i mi
litarną presję”.
□ B. kanclerz Niemiec H. Kohl przema
wiając we francuskim Zgromadzeniu Na
rodowym oświadczył, że krytyka USA 
przez europejskich polityków to „olbrzy
mia hipokryzja”. Jego zdaniem prezydent 
Bush do tej pory w swoich działaniach nie 
popełnił żadnego błędu.
□ Z wizytą w Kijowie przebywa J. Sola
na, który w imieniu UE wezwał do prze
prowadzenia na Ukrainie prawdziwie de
mokratycznych wyborów. Termin wybo
rów do ukraińskiego parlamentu wyzna
czono na 31 marca.
□ Rząd Mołdawii wycofał się z planów 
wprowadzenia do tamtejszych szkół przy
musowej nauki języka rosyjskiego. Pro
testy opozycji trwały w tej sprawie od 2 
miesięcy.
□ Z powodu wycofania się Czech i Sło
wacji anulowano spotkanie premierów 
Grupy Wyszehradzkiej, które miało się 
odbyć 1 marca nad Balatonem. Termin 
przesuwano wcześniej dwukrotnie. Pre
mierzy mieli dyskutować nad wspólnym 
stanowiskiem w sprawie propozycji UE 
dla rolnictwa krajów kandydujących.
□ Premier Słowacji M. Dziurinda złożył 
wizytę w Berlinie, gdzie usłyszał, że jego 
kraj będzie w pierwszej grupie państw 
przyjmowanych do UE i NATO. Nic dziw
nego, że nie chciało mu się już jechać nad 
Balaton...
□ Hitler wydaje się wypełniać wyobraź
nię premiera Czech M. Zemana. Czeski 
premier najpierw wywołał skandal przy
równując do A. Hitlera J. Arafata i wzy
wając Żydów do wysiedlenia Palestyńczy
ków, a obecnie skojarzył postać niemiec
kiego kanclerza z J. Haiderem, przywódcą 
Partii Wolności w Austrii.
□ Wg kard. Waltera Kaspera zerwanie dia
logu przez Cerkiew prawosławną z Waty
kanem jest spowodowane sukcesem piel

grzymki Ojca Św. w ubiegłym roku na 
Ukrainę i obawami przed wpływami Ko
ścioła katolickiego-.
□ Ciekawą propozycję reform instytucji 
UE złożył Londyn. Idzie ona w kierunku 
wzmocnienia rządów poszczególnych 
państw kosztem europejskiego parlamentu 
i komisji. Propozycja Londynu rezerwuje 
decydujący głos dla Rady, do której człon
ków desygnowałyby poszczególne rządy.
□ Indie przeprowadziły ćwiczenia swo
jego lotnictwa wzdłuż granicy z Pakista
nem. Delhi odrzuca wezwania Pakistanu 
do rozmów oskarżając Islamabad o wspie
ranie separatystów w Kaszmirze.
□ Londyn przeprosił Madryt za inwazję 
swoich komandosów na hiszpańskiej pla
ży. Żołnierze zamiast w Gibraltarze wylą
dowali obok, budząc strach hiszpańskich 
rybaków.
□ Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
odmówił przyznania pomocy finansowej 
Białorusi, ze względu na charakter i spo
sób sprawowania władzy w tym kraju.
□ Amerykański Departament Stanu twier
dzi, że posiada dowody sprzedaży przez 
Białoruś broni krajom podejrzewanym o 
sprzyjanie terroryzmowi.
□ Lider białoruskiej organizacji „Młody 
Front” P. Siewiaryniec został ukarany 
grzywną 3 milionów runbbli za zorgani
zowanie w Mińsku „walentynkowego 
marszu”. Jest to suma odpowiadająca śred
niemu wynagrodzeniu na Białorusi, jakie 
można zarobić w ciągu półtora roku.
□ Komisja Europejska wezwała na dywa
nik ambasadora Turcji w Brukseli, które
go ostrzeżono przed brakiem kontroli 
komputerowej korespondencji pomiędzy 
Ankarą a stolicą Belgii. E-maile są prze
chwytywane przez ugrupowania antyunij- 
ne i wykorzystywane do krytyki tej insty
tucji.
□ W Rzymie zatrzymano grupę osób po
dejrzewanych o przynależność do Al-Ka
idy, która planowała zatrucie cyjankiem 
potasu wodociągów w dzielnicy, gdzie 
znajduje się amerykańska ambasada.
□ Pożar pociągu w Egipcie, który jechał 
z Kairu do Luksoru spowodował śmierć 
373 pasażerów.
□ Rosja spłaciła wierzycielom z Klubu Pa
ryskiego pierwszy miliard dolarów z sumy 
5,7 mld, które Moskwa ma zapłacić w tym 
roku.
□ Liczba kradzionych samochodów w 
Rosji wzrosła średnio o 15%. Największy 
wzrost kradzieży odnotowano w Moskwie 
- 36%.
□ Złodzieje samochodów w Rosji nie za
uważyli kryzysu w przemyśle motoryza
cyjnym, który jest coraz poważniejszy. Po 
raz pierwszy po II wojnie światowej od
wołano salon samochodowy w Turynie, z 
powodu „znikomego zainteresowania pro
ducentów”. Proponujemy przenieść wy
stawę do Moskwy.
□ Jeżeli już przy motoryzacji jesteśmy, to 
odnotujmy, że trwające od wielu miesię
cy negocjacje pomiędzy „Daewoo” a Ge
nerał Motors mają zostać sfinalizowane 
najdalej w kwietniu tego roku.
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Fortuna kołem się toczy i pysznych po
niżą - mówił któryś z bohaterów „Po
topu”. Że kołem się toczy, to oczywiste, 

chociaż czasami tak się jakoś składa, że 
niezależnie od obrotów Fortuny, na wozie 
ciągłe siedzą ci sami, podobnie jak i pod 
wozem. Co do pysznych, których obroty 
Fortuny poniżają, to też prawda, podob
nie jak i to, że to ich własna lekkomyśl
ność staje się przyczyną własnego poniże
nia.
Oto od kilku ładnych tygodni czołowe 
autorytety moralne, esteci i smakosze 
życia politycznego w Polsce, prześcigali 
się w potępianiu Leppera. Prześcigali się, 
bo mimo najszczerszych niewątpliwie 
chęci, jedni potępiali go szalenie odważ
nie i bezkompromisowo, podczas gdy inni 
- już nie tak zajadle, skądś' znajdując w 
sobie tyle wyrozumiałości dla przywar 
ludzkich, że aż budziło to zdumienie. Pew
na dziennikarka amerykańska, od lat bez
skutecznie dobijająca się o wywiad z Ma
rią Skłodowską-Curie, napisała jej w li
ście, że „niepodobna jest przesadzić w 
odmawianiu ważności jednostkom”. Z 
pewnością się myliła, przynajmniej w 
przypadku Andrzeja Leppera. Tym, któ
rzy próbowali odmówić mu wszelkiej waż- 
nośći, właśnie pokazał, w jakim błędzie się 
pogrążyli.
Żeby pojąć to w całej pełni, trzeba cofnąć 
się w czasie do 4 czerwca 1992 roku, kie
dy to ówczesny minister spraw wewnętrz
nych, Antoni Macierewicz przekazał po
słom informację o zasobach archiwalnych 
MSW (zdradzam tajemnicę, że napisał, iż 
akta tajnych współpracowników UB i SB 
przed zniszczeniem zostały zmikrofilmo- 
wane w trzech kompletach; dwa znalazły 
się za granicą, a jeden pozostał w kraju), 
zaś szefom klubów parlamentarnych - tak
że fiszki z informacjami o zarejestrowa
nych agentach UB i SB; od kiedy do kie
dy i jakie przybrali sobie pseudonimy. Jak 
pamiętamy, wywołało to wielkie trzęsie
nie ziemi, rozdzieranie szat nad losem 
„młodej polskiej demokracji”, a skończy
ło się natychmiastowym obaleniem rządu 
premiera Olszewskiego przez stworzoną 
ad hoc „koalicję grubej kreski” ponad tra
dycyjnymi podziałami. Później sprawa 
lustracji co i rusz powracała na podobień
stwo upiora („gdzie męża postać gorsza 
od upiora”), aż wreszcie -uchwalono „cy
wilizowaną” ustawę i procedury zaczęły 
działać.
Okazało się atoli, że mimo wszystkich 
środków ostrożności, pioruny wywołane 
przez sędziego Nizieńskiego zaczęły pa
dać niebezpiecznie blisko. Tak blisko, że 
znów zagroziło to „młodej polskiej demo
kracji”. W sukurs przyszedł jej, niezawod
ny w takich sprawach, prezydent Kwa
śniewski, kierując do*Sejmu własny pro
jekt nowelizacji ustawy lustracyjnej, za
wierający nie tylko nową definicję współ-

WEGIELNE
pracy, ale i ograniczający krąg osób jej 
poddanych do agentów, co to szkodzili 
„opozycji”, Kościołowi, albo „narodo
wym aspiracjom do wolności”. Takich, 
jak wiadomo, w ogóle nie było, bo tajni 
współpracownicy współpracowali z po
budek patriotycznych, więc jakże mogli 
szkodzić komukolwiek? Rozmaici scep
tycy potraktowali tedy projekt prezyden
ta jako akcję zmierzającą do położenia 
kresu lustracji przy zachowaniu pozorów 
dalszego jej istnienia.
Pozostał jednak problem znalezienia 
większości sejmowej, która projekt pre
zydencki uchwali. SLd, ma się rozumieć, 
był „za”, ale inne kluby parlamentarne - 
nie, nawet PSL się uparło. Pozostawała Sa
moobrona, ale co z tego, skoro SLD znaj
dował się z nią akurat w stanie wojny? 
Okazało się jednak, że dobro publiczne 
jest wartośćią nadrzędną nad względami 
estetyki politycznej. Na kilka dni przed 
glosowaniem w Sejmie projektu prezy
denta, doszło do spotkania ścisłego kie
rownictwa SLD ze ścisłym kierownic
twem Samoobrony, zaś w ramach tego 
spotkania - do rozmowy w cztery oczy 
premiera Millera z posłem Lepperem.
O czym tam mówiono, tego dokładnie nie 
wiemy. Wiemy, że Lepper wyszedł z tego 
spotkania niezbyt zadowolony i powie
dział, że nie usłyszał od premiera żad
nych „konkretów”, które mogłyby przy
czynić się do rozładowania atmosfery 
grożącej „społecznym wybuchem”. Cóż 
to mogły być za „konkrety”, niosące ze 
sobą tyle kojącej siły? Myślę, że takim 
„konkretem” mogłaby być obietnica 
przywrócenia Lepperowi stanowiska wi
cemarszałka Sejmu, no i oczywiście - 
umorzenia postępowań karnych nie tyl
ko przeciw samemu liderowi, ale i innym 
politykom Samoobrony. Jednak, wbrew 
temu, co powiedział Lepper, jakieś „kon
krety” musiały się jednak pojawić, bo ina
czej dlaczego by klub Samoobrony nie 
tylko głosował za projektem prezydenta, 
ale nawet poparł system d'Hondta w or
dynacji przygotowywanej na nadchodzą
ce wybory samorządowe, na czym bardzo 
zależało SLD? Nie poparł jednak czerw
cowego terminu tych wyborów. Można z 
tego wnosić, że obietnica przywrócenia 
fotela wicemarszałka Sejmu jednak nie 
padła, natomiast mogła paść gwarancja 
szczęśliwego zakończenia postępowań 
karnych i zaprzestania montowania przez 
UOP „spontanicznych” buntów antylep- 
perowskich wŚród dawnych jego zwolen
ników, w rodzaju niejakiego pana Zwie
rza i innych. Ponieważ jednak poparcie 
Samoobrony dla inicjatyw SLD nie było 
pełne, to istnieje prawdopodobieństwo, że 
wprawdzie premier obiecał umorzyć po
stępowania, ale nie przez prokuraturę na 
etapie śledztwa, tylko później. Najwyraź
niej polecenie szczęśliwego zakończenia 

tych wszystkich postępowań otrzymają 
dopiero niezawisłe sądy.
W ten sposób i demokracja, i praworząd
ność zostaną uratowane ku zbudowaniu 
całego miłującego postęp świata. A po
myślmy sobie, co by było, gdyby nie Lep
per i Samoobrona? Jakże by wtedy wyglą
dała demokracja i praworządność? Oka
zuje się, że patetyczne słowa Pisma Świę
tego, iż „kamień odrzucony przez budu
jących stał się kamieniem węgielnym”, 
mają swoje odniesienie również do pol
skiej polityki. Dlatego też budowniczowie 
polskiej demokracji chyba już nie będą tak 
pochopnie odrzucać kamienia węgielne
go w osobie Leppera, tylko przytrzymają 
go w rękach na jeszcze inne okazje. Tym 
właśnie tłumaczę to, że misja szczęśliwe
go zakończenia postępowań karnych spo- 
cznie dopiero na niezawisłym sądzie. Mły
ny sprawiedliwości mielą powoli, nieraz 
do końca kadencji, albo i dłużej, jeśli za
chodzi potrzeba.
Tymczasem na ostatnim kongresie Unii 
Wolnośći minister Szymczycha z Kance
larii Prezydenta odczytał list swego sze
fa, szalenie tę partię komplementujący i 
upatrujący właśnie w niej nadzieję demo
kracji w Polsce. Po raz drugi zatem prze
konaliśmy się, że słowa o kamieniu odrzu
conym, który aż przebiera nogami, by stać 
się kamieniem węgielnym są i w tym przy
padku aktualne. Chodzi oczywiście o ka
mień węgielny solidnego gmachu szero
kiej formacji politycznej, pełniącej obo
wiązki prawicy, pod egidą prezydenta z 
jednej i redaktora Michnika z drugiej, 
medialnej strony. Senator Piesiewicz 
(ongiś' z AWS) określił nawet ideowy cha
rakter nowej formacji, jako „koserwatyw- 
no-liberalno-socjalistyczny”, a zgodził się 
z nim sam Tadeusz Mazowiecki.
Być może w związku z tym ukazał się w 
„GW” z 16 lutego obszerny artykuł prof. 
Wolf-Powęskiej, oskarżający chrześćijań- 
stwo o zbudowanie fundamentów holo
kaustu. Dostrzegam w tym początek reali
zacji zapowiedzi Romana Graczyka o po
trzebie „neutralizacji” polskiego katolicy
zmu, o której pisałem w poprzednim fe
lietonie. Jest w tym zdrowy sens; jeśli uda 
się „zneutralizować” polski katolicyzm, 
będący „zagrożeniem dla demokracji”, to 
chyba już nic nie przeszkodzi wzniesie
niu jej gmachu, wspartego już nie na jed
nym, a na aż dwóch bliźniaczych kamie
niach węgielnych: Lepperze z jednej i 
Unii Wolnośći z „konserwatywno-liberal- 
no-socjalistycznymi” satelitami z drugiej 
strony.

Stanisła w Michalkiewicz
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Szanowni Czytelnicy,
nasz konkurs trwa dalej. Po tygodniu przerwy, drukujemy trzeci już kupon plebiscytu na ulubionych autorów naszego tygodnika, 
którzy nominowani są do nagrody „Złotej łyżki” Głosu Katolickiego, bo najlepiej „mieszali” (w dobrym tego słowa znaczeniu), w 
polsko-polonijnych tematach i sprawach, na łamach dotychczasowych prawie 2000 numerów (no, może w ostatnich paru latach) 
waszego emigracyjnego tygodnika.
Przypominamy zasady zabawy. Przy nazwisku wybrańca, tego który „miesza” najbardziej wnikliwie, należy postawić krzyżyk. Każdy z Czytelników 
ma do dyspozycji szesc takowych (po jednym w każdej kategorii). Następnie trzeba swój „wybór” jak najszybciej przesłać na adres redakcji (263 
bis, rue St-Honore 75001 Paris). Wśród tych z Państwa, którzy wezmą udział w plebiscytowej zabawie, zostaną rozlosowane nagrody książkowe i 
karty telefoniczne. Wybrani autorzy otrzymają natomiast symboliczne, ale wysoce prestiżowe „jZłote łyżki” GK. Dodatkowo publicysta, który uzbiera 
u Czytelników największą ilość „+” stanie się posiadaczem symbolicznej redakcyjnej premii pieniężnej, czyli banknotu 100 euro
Drogi, wierny Czytelniku „GK”, czy wysłałeś już kupon ze swoim typowaniem zwycięzców? Jeżeli „nie” - nie zwlekaj i zrób to zaraz, jeżeli „tak” - 
możesz i tak powtórzyć operację i wysyłać kolejne kupony!! (Redakcja)

■<■«■■ ■■ rnmm mam umilił ■» mmm mam mini na*» mm sk® mam rnn mmi aam

I

i
I
I
I
I
I

1
I
I
I
I
I
I
I 

l;- I

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

KUPON PLEBISCYTU
(do odesłania na adres Redakcji „GK”: 263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris 

w terminie do 5 kwietnia 2002 r„ z dopiskiem „PLEBISCYT”)

LISTA NOMINATÓW DO ..ZŁOTYCH ŁYŻEK” GK: 
(można dopisać do niej własnych „faworytów”)

s V PUBLICYSTYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA:
| Karol BADZIAK □; Marek BRZEZIŃSKI □; Bogdan DOBOSZ □; Jan ENGELGARD □; Jan KCIUK □; Jerzy KT ECHTA □ 

| Jerzy KRAWIEC □; Stanisław MICHALKIEWICZ □; Marian MISZALSKI □; Paweł OSIKOWSKI □;
| Bohumil PROHAZKA □; Jan M. STANKIEWICZ □; Bogdan USOWICZ □; Anna WŁADYKA □.

I 2/PUBLICYSTYKAHISTORYCZNAI KULTURALNA:
I Dariusz DŁUGOSZ □; Adam DOBROŃSKI □; Lucja HOBORA □; Maria LIWOSZ-MICHAŁOWSKA □;
I Jan Stanisław MYCIŃSKI □; Zbigniew ROLSKI □; Mieczysław ROKOSZ □; Henryk RÓG □;

i Anna RZECZYCKA-DYNDAL □; Ks. Andrzej SOWOWSKI □; Barbara STEFAŃSKA □; Jakub TEPER CU;
I Elżbieta VIROL □.

3/ ARTYKUŁY O TEMATYCE RELIGIJNEJ IMORALNO-ETYCZNEJ:
I Paweł BIELIŃSKI □; Ks. Józef BODZIONY □; Ks. Bogusław BRZYŚ □; Ks. Bronisław DEJNEKA □; Włodzimierz DLU- 
» BACZ □; Ks.Tadeusz DOMŻAŁ □; Ks. Krystian GAWRON D]:Ks. Ryszard GÓRSKI □: Ks. Wiesław GRONOWICZ □; Ks. 
| Jan GUZIKOWSKI □; Ks. Stanisław JEMIOłO □; Ks. Stanisław JEŻ □; Anna JUNOSZA □; Ks. Władysław LASKOWSKI 
! □; Ks. Józef MUSIAŁ □; Ks. Tadeusz ŚMIECH □; Ks. Wacław SZUBERT □; Ks. Stanisław WAWRZYSZKIEWICZ □; Ks. 
[ Józef WĄCHAŁA □; Ks. Ryszard WĄTOREK □.

4/ SPRAWY POLONIJNE I DLA FRANKOFONÓW:
| Franciszek L. ĆWIK □; Zbigniew A. JUDYCKI □; Barbara KURTA □; Joanna P1ETRZAK-THEBAUTT □;
| Andrzej ZAMOJSKI □; Ryszard ZIENKIEWICZ □.

5/ ZDJĘCIA, RYSUNKI, KRZYŻÓWKI:
| Leszek BIERNACKI □; Piotr FEDOROWICZ □: Stanisław FREDRO-BONIECKI □; Marian DZIWNIEL □;
| Maryla DZIWNIEL □; Marta KOHLER □; Danuta OSIKOWSKA □; Maria ROGALA □; Piotr TEPER □;
| Jolanta TOKARZ □; Alicja ZAWADZKA □.

i 6/ INNE RODZAJE ARTYKUŁÓW:
jj Teresa BŁAŻEJEWSKA □; Anna MALINOWSKA □; Maria Teresa LUI □.

I _________
I Imię i nazwisko głosującego:
I

.................................
; Adres:............................

.................. ; tel.:...............

UBEZPIECZENIA (SECURITE SOCIALE) 
W SZKOLE NAZARETH - KOMUNIKAT

Informujemy, że Cours 
Prive d’Enseigne

ment Supérieur - Ecole Nazareth została 
przyjęta do systemu ubezpieczeń społecz
nych (Securite Sociale) dla szkół wy
ższych we Francji i otrzymała swój numer. 
Od stycznia br. studenci (do 28 lat) mogą 
ubezpieczyć się na podstawie wpisu do na
szej szkoły, gdzie wymagane jest 90%

obecności na zajęciach. Roczne ubezpie
czenie wynosi 171 Euro i obejmuje okres 
roku akademickiego - od 1 X danego roku 
do 30 IX roku następnego.
Osoby ubezpieczone w systemie studenc
kiej Securite Sociale mogą przyłączyć do 
tego ubezpieczenia członków swojej ro
dziny (żonę, męża, dziecko), bez dodat
kowej opłaty. Ubezpieczony otrzymuje 

kartę, która uprawnia go do wizyt lekar
skich, leczenia z hospitalizacją włącznie i 
pokrywa 70% kosztów. Ubezpieczenie stu
denckie uprawnia do ubiegania się o kartę 
pobytową z prawem do pracy na pół eta
tu.
Osoby powyżej 28 lat mają również moż
liwość uzyskania ubezpieczenia zdrowot
nego 100% w innym systemie ubezpie
czeń we Francji.

Krystyna Orłowicz Sadowska 
Dyrektor SzkołyNazareth
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Zerzy Buzek żegnając się 
czule ze swym pre

mierowskim stoikiem, obiecywał, że jak 
tylko trochę odetchnie, odpocznie, odre
aguje wyborczą porażkę, spotyka się pry
watnie ze swymi byłymi ministrami i 
wspólnie zastanowią się dlaczego ponie
śli tak wierutną klęskę. Bardzo jestem cie
kaw czym byli ludzie władzy usprawiedli
wią swe niepowodzenia, na kogo zwalą 
winę, a może złożą samokrytykę i przy
znają się sami, bez bicia, do własnej nie
udolności. Zresztą przystępując do czte
rech sławnych reform, poprzednia ekipa 
rządząca z góry zapowiadała, że jest przy
gotowana na to, iż poniesie dotkliwą karę 
za ich wprowadzenie, jednakże godziła 
się pokornie w imię korzyści - jakie od
niesie z tego tytułu całe społeczeństwo - 
na własny upadek i poniżenie. Piękny po
wód do chwały, lecz niestety przegrana 
rzadko przynosi bohaterom chlubę. 1 w 
tym przypadku stało się podobnie, na 
wdzięczność zwolenników AWS, odsunię
ta ekipa rządząca nie ma co liczyć, tak jak 
i reformatorzy służby zdrowia na 
wdzięczność pacjentów..
Właściwie o tym dlaczego UW i AWS w 
ostatnich wyborach tak sromotnie prze
grały, wszyscy w Polsce dobrze wiedzą, 
oczywiście z wyjątkiem osób bezpośred
nio przez naród, politycznie zmarginali- 
zowanych. Zresztą co inteligentniejsi z 
nich. przewidując rozwój wypadków, 
przenieśli się w porę na Platformę Oby
watelską lub zorganizowali sobie Prawo 
i Sprawiedliwość, albo powołali Ligę Pol
skich Rodzin, pozostali natomiast dali się 
w sposób demokratyczny zupełnie unice
stwić, z czym trudno im się do dnia dzi
siejszego pogodzić, ba w ogóle w to uwie
rzyć. Ja jako były i obecny ich nadal fan, 
bardzo im współczuję, choć zrozumieć nie 
potrafię. Podejrzewam, że najłatwiej, naj
lepiej są w stanie ich zrozumieć postko
muniści, którzy już to wszystko mają za 
sobą, a przed sobą nowe perspektywy. 
Kiedy PZPR się rozpadła założyli SdRP, 
potem przemienione szybko na SLD i te
raz znów po zwycięstwie stają się ponow
nie sobą, lecz przezornie zamiast w Mo
skwie, szukają wsparcia w Brukseli, gdyż 
przywykli od dawna, że na swoich roda
ków w Kraju nie ma co liczyć. Przedtem 
władzę sprawowali podpierając się mo
skiewską nomenklaturą, obecnie podpie
rają się brukselską. Przedtem kierowali się 
ideologią, teraz ekonomią. Przedtem li
czyła się partia, polityka, popularność, 
teraz liczy się władza, fortuna, rozgłos, 
który też można zdobyć w domu Wielkie
go Brata, jak zdobyła go Manuela, która 
prowadzi satyryczny program w telewizji, 
lub Florek, który został posłem z ramie
nia SLD i też pracuje w budynku, którego 
Polacy nie traktują ostatnio poważnie. 
Zresztą dziś niczego się u nas nie traktuje 

serio, nawet przyszłe wybory do Sejmu to 
tylko gra na resentymentach. Jak Polska 
wejdzie do Unii, to SLD wygra wybory, 
gdyż automatycznie lichy żywot naszych 
rodaków się nieco poprawi 
i lewica przypisze to sobie, a jak nie wej
dziemy, to przegra z kretesem. 1 to w refe
rendum będzie dylematem każdego czło
wieka prawicy.
Gdybym był eseistą, czego bardzo żałuję, 
tę wnikliwą i odkrywczą, powiedzmy 
skromnie, analizę polityczną sytuacji w 
Polsce mógłbym kontynuować w tym sty
lu nadal, ponieważ jestem tylko zwykłym 
felietonistą, muszę kierować się w tych 
wywodach zasadami tego właśnie gatun
ku. W dążeniu więc do normalności, naj
racjonalniej będzie posłużyć się przykła
dem, kondycją, postawą naszych rodzi
mych lekarzy psychiatrów, których rola po 
wygranych przez millerczyków wyborach 
bardzo wzrosła. 1 nie mam tu akurat na 
myśli ich profesjonalnych diagnoz przy 
obsadzaniu stanowisk państwowych, lecz 
ich udział w wielkim procesie odbudowy 
całego systemu postkomunistycznego, 
którego oryginał przed dziesięcioma 
przeszło laty, romantycy z „Solidarności” 
na jakiś' czas, niestety według mojej oce
ny zbyt krótki, obalili. Osobiście uważam, 
że najlepszym dowodem na renesans pe
erelowskiej komuny będzie stały i wyraź
ny wzrost prestiżu społecznego psychia
trów. Jak już tu kiedyś wspomniałem, a 
może i nie, opozycjonistom walczącym 
onegdaj z „błędami i wypaczeniami” re
żimu, najchętniej i skutecznie pomagali 
lekarze zatrudnieni w szpitalach psychia
trycznych, oczywiście w Polsce, w ZSRR 
było wprost przeciwnie, tam psychiatrzy 
byli sługami sekretarzy, a nie ludu, jak to 
miało miejsce w Polsce - podkreślmy - 
Ludowej.
Aby uchronić się przed prześladowania
mi i więzieniem zagrożeni ludzie podzie
mia kierowani byli najczęściej do Tworek 
lub Kochanówki, ewentualnie innego, tro
chę mniej słynnego przybytku lecznicze
go, przez zaprzyjaźnionych doktorów 
medycyny, gdzie w przeciwieństwie do 
czasów obecnych, pacjenci leczeni byli 
bezpłatnie, bezinteresownie i bezkorupcyj- 
nie. A tak naprawdę, to ówczesna służba 
zdrowia bardziej dbała o ich bezpieczeń
stwo, niż zdrowie. To była wspaniała, so
lidarnościowa w pełnym tego słowa zna
czeniu, postawa ludzi medycyny, którzy 
w ten sposób walczyli ze znienawidzonym 
systemem i ani w głowie im było upra
wiać współczesny nekrobiznes, na który 
poś'ród przyzwoitych ludzi tego środowi
ska zawodowego nie ma i teraz żadnego 
przyzwolenia. Ja jestem wiarygodnym 
świadkiem, gdyż za rządów Jaruzelskie
go, kiedy mnie chciano zwolnić z pracy, 
choć nie byłem wcale opozycjonistą, otrzy
małem od nich „siedemnastkę” całkiem

BAJKA O SKARBIE

Notariusz odczytał testament i pożegnał 
się składając kondolencje.
- Niewiele tego ojciec zostawił - rzuciła 
Iwona patrząc ze złością na męża i odwró
ciła głowę w stronę brata.
- Iwonko, nie zaczynaj znowu. Nigdy nie 
byliśmy bogaci. Ojciec zostawił wszyst
ko co miał, nie rozumiem o co ty masz pre
tensje?
- A to pudełko? Ten jego... „skarb”, znala
złeś w końcu?
- Znalazłem dziś rano, więc możemy za
raz, jeśli chcesz, dopełnić ostatnią wolę 
ojca.
- Zwariowałeś chyba! - kobieta aż zakrztu- 
siła się ze złości - Co tam jest w środku? 
Zaglądałeś?
- Kasetka jest zamknięta, a kluczyk miał 
tylko ojciec. Po co zresztą miałbym za
glądać? W testamencie jest napisane wy
raźnie, żeby to pudełko spoczęło razem z 
nim. Nie słyszałaś?
- Gdzie ono jest, chcę je zobaczyć?
Tadeusz wyszedł z pokoju, a kiedy wrócił 
położył na stole niewielką drewnianą 
szkatułkę.

gratis, do czego zresztą za rządów Mazo
wieckiego publicznie się przyznałem i 
dziś tego bardzo żałuję, gdyż w Polsce 
obecnie człowiek, który nie ma wszyst
kich klepek pod sufitem, ma szanse nawet 
zostać wicemarszałkiem Sejmu. Ale na 
krótko.
A dziś zapytajmy poważnie, normalnie, co 
teraz? Teraz w tym samym szpitalu, nie
którzy ludzie i to bardzo młodzi, przecho
wują za pieniądze prawdopodobnie dość 
duże, poszukiwanych przez policję człon
ków łódzkiej „Oś'miornicy”. W Lublinie 
całkiem niedawno dwie młodziutkie lekar
ki z kliniki psychiatrycznej ulokowały na 
swoim oddziale kilkunastu miejscowych 
mafiosów. Wątpię czy z litości. Praktyki 
tego typu zdarzają się w szpitalach całej 
Polski. Niektórzy pocieszają się, że dopie
ro jak Miller odbuduje u nas socjalizm, 
wszystko wróci do normy, a psychiatrzy 
do uczciwości. Ale czy to jest jedyna dro
ga? Czy Polacy muszą być dobrzy i uczci
wi dopiero wtedy, jak w Polsce jest źle?

Karol Badziak
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Prawie wyszarpnęła mu ją z rąk i próbowa
ła otworzyć wieczko podważając je z każ
dej strony, ale zamek trzymał mocno. Po
trząsnęła nią tuż przy uchu brata.
- Słyszysz? W środku coś jest! Może to 
zwinięte pieniądze albo złota biżuteria.
- Bój się Boga, siostro, co ty mówisz. Jak
żeby ojciec mógł ukrywać przed nami coś 
takiego. Chodź na cmentarz, zrobimy to o 
co prosił.
- Nigdy! Musimy otworzyć to pudełko. Sko
ro ojciec powiedział, że tam jest skarb to 
może to być prawda.

t - Ale powiedział też, co mamy z nim zro
bić. Nie poważysz się chyba łamać ostat
niej woli zmarłego, zastanów się!
- Nie, to ty się zastanów. Ja w tym domu nie 

■ mieszkam już od dwudziestu lat. Nie zna
łam ojca prawie wcale. Nie szukałam 
zresztą żadnego z nim kontaktu... Ale ty 
wróciłeś. Ty zawsze byłeś mu bliższy, wi
dać to nawet po zapisie w testamencie. Nie 
dam się skrzywdzić. Potrzebuję pieniędzy 
i nie pochowam pudełka ze skarbem tylko 
dlatego, że taka była wola starego, pozba
wionego jasności umysłu człowieka.
- Jak możesz Iwona, opamiętaj się, proszę 
cię! A ty - spojrzał na szwagra - nie sły
szysz co ona wygaduje? - Tadeusz był bla
dy z przykrości.
- Ja się nie wtrącam, w każdym razie twoja 
siostra ma rację, że teść w ostatnim czasie 
szwankował trochę z pamięcią i mógł coś 
pomylić, czy nie tak?
- Wyście oboje powariowali - Tadeusz 
usiadł na krześle i patrzył na nich z przera
żeniem - Ta scena tutaj, jest jeszcze bar
dziej przykra niż pogrzeb. Proszę was, daj
cie spokój.
- Marek, przynieś coś ciężkiego; młotek 
albo siekierę, musimy to rozbić - Iwona 
zwróciła się do męża, a ten natychmiast 
wyszedł z pokoju.
- A ty - wskazała na brata - nie wtrącaj się!
- To grzech Iwona! Nie masz żadnego sza
cunku dla woli zmarłego...
- To mój grzech i biorę go na siebie. Nie 
będę klepać biedy tylko dlatego, że ojciec 
miał jakieś niezrozumiałe kaprysy.
- Zabraniam ci Iwona tak mówić o ojcu. 
Zabraniam ci bo...
Ale kobieta nie słuchała. Złapała podany 
jej młotek i z całej siły uderzyła w drew
niane wieczko. Pudełko rozpadło się na 

• dwie połowy, a z wnętrza wypadło coś cięż
kiego i potoczyło się po podłodze.
- Kamień, zwykły kamień - krzyknęła za- 

e wiedziona i kopnęła go pod ścianę.
- Ojciec zwariował! Oszukał nas! Skarb, 

mówił, że tam jest skarb, a chował przed 
nami byle kamień. Chyba, że ty... - wska
zała palcem na brata - zabrałeś dla siebie 
wcześniej to, co tam było.
- Dość! - Tadeusz był tak zdenerwowany, 
że z trudem trzymał się na nogach. Roz
trzęsionymi rękami podniósł kamień i pod
sunął go siostrze przed oczy.
- Jesteś przerażająca. Niech ci Bóg wyba
czy, boja nie wiem czy będę potrafił. Patrz 
i dowiedz się, dlaczego tata nazywał ten 
kamień swoim skarbem.

Dokończenie na str. 14

□ Les relations entre l’Église et l’État sont 
toujours au beau fixe. Le primat, monsei
gneur Józef Glemp, a une nouvelle fois ren
contre le president de la République. L’en
trée dans l’Union europeenne etait bien en
tendu au menu, mais aussi la visite du pape 
en Pologne dans le courant de l’annee. 
Comme le veut le Vatican, l’invitation doit 
être double : celle de l’Église locale, ce 
qu’a deja fait monseigneur Glemp au nom 
de la Conference episcopale polonaise, et 
celle du chef de l’État, ce qui sera fait le 
28 fevrier lorsque Aleksander Kwaśniews
ki sera reçu en audience par Jean-Paul II. 
Si elle etait confirmee par le pape, cette 
visite entrerait dans le rythme des visites 
du Saint-Père dans son pays qui se font 
tous les deux ou trois ans. Elle devrait 
avoir lieu cet ete, en aout ou au debut du 
mois de septembre, ne devrait durer que 
quelques jours, moins d’une semaine, et 
se limiterait a quelques villes du sud, dont 
Cracovie a qui il « doit » une messe, an- 
nulee la derniere fois en raison d’un ma
laise.
□ Un touriste polonais dans le cosmos ! 
Cette nouvelle sensationnelle a fait la une 
de tous les medias. II y a de quoi lorsque 
l’on sait que le ticket coute la bagatelle de 
quelque vingt millions de dollars. C’est ce 
qu’avait paye FAmericain Denis Tito pour 
aller passer quelques jours dans la station 
spatiale intemationale. Comme aucun nom 
n’avait ete revele, il y avait beaucoup de 
speculations pour savoir quel Polonais 
etait assez riche pour se payer le voyage. 
On avait meme dit que c’etait un homme 
d’affaires résidant en France. Finalement, 
notre soif a ete tres vite apaisee. Én deux 
jours, on a appris qu’il s’agissait de Le
szek Czarnecki, de Wrocław. C’est un fi
nancier qui figurç en dixieme position sur 
la listç des cent Polonais les plus riches 
qu’etablit tous les ans l’hebdomadaire 
Wprost. II a crée une societe de leasing de 
dimension europeenne et est actuellement 
president du Credit Agricole Polska. On 
sait aussi qu’il aime les sensations fortes : 
il pilote son avion personnel et pratique la 
plongee sous-marine. Le vol etait prevu 
pour l’automne prochain mais, d’après Pin
teresse, la révelation de son identite par les 
Russes risque d’en repousser l’echeance.
□ Plus de trois millions de chômeurs, soit 
18% de la population active. Les derniers 
chiffres viennent de tomber. C’est un bien 
sombre record, encore jamais atteint de
puis la chute du régime communiste. Les 
taux montent a pres d’un tiers (29%) dans 
le nord-est du pays, en Varmie et en Mazu- 
rie. 40% des jeunes entre l5 et 24 ans sont 
a la recherche d’un emploi. Le chômage 
touche plus les habitants de la campagne 
et les femmes, mais actuellement on voit 
apparaître une nouvelle tendance : il com-
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mence a toucher les grandes villes et les 
personnes diplômées de l’enseignement 
supérieur. Le gouvemement a bien prepare 
un ensemble de lois pour inciter la crea
tion d’entreprises et la creation d’emplois, 
pour assouplir le code du travail, mais il 
doit attendre l’opinion des centrales syn
dicales qui traînent des pieds pour la don
ner. Pourtant, il y a urgence en la matière 
car, selon un sondage CBOS, 96% des Po
lonais estiment que la situation sur le mar
che du travail est mauvaise. 10% seulement 
pensent qu’elle va s’ameliorer alors que 
42% estiment qu’elle va encore se dete
rioren
□ Nous avons appris récemment que le 
Premier ministre, Leszek Miller, avait con
tracte .un prêt immobilier d’un montant 
d’environ 43000 euros dans une banque, la 
BWE. Cela n’aurait rien d’extraordinaire 
si cette banque n’appartenait pas a un bu
sinessman polonais, Aleksander Guzowa
ty. En realite, cette banque normalement 
n’accorde pas ce genre de credits et, en 
outre, monsieur Guzowaty a des interets 
personnels dans l’affaire du gaz russe de 
Iamal qui doit traverser la Pologne pour 
aller alimenter l’Europe occidentale. Pour 
etre complet, il faut aussi ajouter que le 
gouvemement actuel doit prendre des de
cisions importantes en la matiere. Y 
aurait-il alors collusion ? Ces informa
tions et ces coincidences ont ete rapide
ment passees sous silence par les medias 
publics...
□ Le budget 2002 a ete adopte par la Die
te. Apres son examen par le Senat, il devra 
etre promulgue par le president de la Re
publique avant le 30 mars. Les revenus 
s’eleventá 145,1 milliards de zloty (envi
ron 39,6 milliards d’euros) et les depen
ses a 185,1 milliards (environ 50,6 mil
liards d’euros), ce qui represente un defi
cit de 40 milliards (pres de 11 milliards 
d’euros). Les revenus ainsi arrêtes sont le 
résultat de differentes mesures d’economie 
dans les depenses de l’Etat et de l’augmen
tation des revenus de la TVA. La priorite 
dans les depenses est donnee aux ensei
gnants pour augmenter leurs remunera
tions, a l’Agence du marche agricole ainsi 
qu’a la modemisation des routes et a la 
construction d’autoroutes.
□ Feu la lustration pourrait-on dire : les 
amendements limitant la loi, proposes par 
le SLD, sont passes grace aux voix de Sa
moobrona, marchandees par la mąjorite 
pour la circonstance. Selon le nouveau tex
te, seules seront soumises a la lustration 
les personnes qui auront agi en secret et 
en conscience contre l’opposition, l’Egli
se et les syndicats. Les autres collabora
teurs des services d’espionnage et des ser
vices speciaux pourront dormir tranquille
ment.
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SKOJARZENIA

Siedzieli na ławce nieopodal - tak 
śmiesznie jakoś, bo bokiem, z jedną 
nogą przełożoną pod oparciem na drugą 

stronę, a jednocześnie zwróceni ku sobie 
przodem. Byli beztroscy, tą jedyną w swo
im rodzaju młodzieńczą nieświadomością 
czekających ich w przyszłości doświad
czeń i korekt w wyobrażeniach i marze
niach. Pomyślałem jeszcze, że ich nachy
lające się ku sobie profile stanowią razem 
ładny rodzajowy obrazek, na który patrzy 
się z życzliwą przyjemnością o tej porze 
roku. I wówczas dobiegł do mnie jego stre
mowany lekko głos: „Powiem Ci słowo 
«uczucie» i proszę - podaj mi pierwsze 
skojarzenie, jakie przyszło ci teraz do gło
wy”. Nie miałem żadnych wątpliwości, że 
usłyszy w odpowiedzi - „miłość”. Chociaż 
przecież przez chwilę bałem się razem z 
nim, że może będzie to tylko - niwecząca 
wszystko w proch... - „przyjaźń”. Następ
ne, co usłyszałem, przywiane w moim kie
runku przez wiatr, było już mniej banalne 
(o ile wyznania mogą w ogóle być banal
ne). Dziewczyna, odgarniając wdzięcz
nym gestem z czoła długie, jasne włosy, 
pytała „... ale czemu mnie kochasz?”. Stro
piony tą dociekliwością mężczyzna zaczął 
coś naprędce improwizować, dorabiać sło
wa do nie poddającej się przecież werba

lizacji tajemnicy uczuć. Nie wypadało mi 
dłużej wyczekiwać na kolejny podmuch 
namiętności oraz wiatru i mimowolnie 
podsłuchiwać, co przyniesie im los. 
Zwłaszcza, że towarzysząca mi w space
rze psica zaczęła intensywnie merdać ogo
nem dając niedwuznacznie do zrozumie
nia, iż przerwę w bieganiu i moje wysia
dywanie na ławce uważa za zakończone. 
Czekały mnie więc jeszcze dwa kilome
try truchtu i... rozważań nad pierwszymi 
skojarzeniami do „uczuć” oraz sensem 
przekładania ich na racjonalne argumen
ty. No bo jak ma ją przekonać, że kocha, 
bo ona tak śmiesznie dotyka dłonią czoła, 
kiedy wprawić ją w zakłopotanie.
Jak tylko ruszyłem w dalszą drogę, jesz
cze pod wrażeniem podsłuchanych wy
znań, zaraz poślizgnąłem się i... rozzłości
łem. Nie wiem nawet - na błoto, na ból w 
skręconej kostce, a może tylko na własne 
rozkojarzenie. Jednak fakt pozostaje fak
tem, że zbeształem... psa. Otóż i to, po- 
wstaje zaraz zasadnicze pytanie - czy 
uczucia (a nie wynikające z nich zacho
wania) są w ogóle tą domeną naszych do
świadczeń, którą jesteśmy władni kontro
lować, nad którą można panować i pod
dawać ją dowolnie własnej woli? Czy też 
pozostaje nam tylko ich - mniej lub bar
dziej - bolesna konstatacja i rola zniewo
lonego obserwatora, kiedy przychodzi 
nam kochać beznadziejnie, bo bez wza
jemności, i cierpieć niebotycznie, oby tyl
ko z godnoś'cią własnych racjonalnych za
chowań. Jednak miłość, wbrew pozorom, 
jest mniej spektakularna w tej akurat ma

terii niż na przykład... nienawiść, zwłasz
cza, że ta ociera się już mocno o pojęcie 
winy, czyli kategorię świadomej odpowie
dzialności. Jednak czy można nagle same
mu sobie zdecydować, że od jutra prze- 
staję kochać, zaprzestaję wzdychać, cier
pieć i nie będzie mnie już bolało? Czy da 
się komuś' zlecić, a sobie wmówić - masz 
zaraz przestać nienawidzieć? Albo per
swadować - „no, nie bądź taka zazdrosna”
- skoro ona tak strasznie jest. Owszem 
można i trzeba nawet uczyć się pilnie - i 
własne dzieci też - by nasze uczucia nie 
zaślepiały nigdy naszej ludzkiej zdolno
ści świadomego rozróżniania dobra od zła, 
prawdy od fałszu, altruizmu od egoizmu. 
Nie można bowiem dopuścić, by emocje 
(więc i układ hormonalny też) relatywi
zowały nam system naszych wartości, by 
decydowały - za nas - o naszych zacho
waniach, o przyzwoitości postępowania. 
Z drugiej strony jednak, nie wolno także 
zapomnieć, iż to uczucia właśnie są w sta
nie zmobilizować człowieka do najwięk
szych czynów, sprawić, że zdolny jest 
przenosić przysłowiowe góry, tworzyć 
najznakomitsze dzieła. Zostawmy jednak 
nieszczęśliwych z miłości wieszczów..., 
bo przede mną wyrosło rzeczywiste 
wzniesienie... do pokonania na piechotę. 
Trzeba więc kończyć, co nie przeszkadza, 
że postanowiłem - przy najbliższej okazji
- zaproponować Czytelnikom, by na swój 
wewnętrzny użytek przeprowadzili sobie 
zaraz zabawę w skojarzenia do... uczuć.

Paweł Osikowski

Władze w Moskwie podejrzewają, że 
szef Al- Kaidy Ussama bin Laden 
znalazł kryjówkę óa terenie Gruej i, w wą

wozie Pankisi- niewielkim terytorium, gra
niczącym z Czeczenią. Supozycją taką po
dzielił się niedawno w Paryżu rosyjski mi
nister spraw zagranicznych Igor Iwanow. 
Zdaniem jego kolegi w ministerstwie 
obrony - też Iwanowa, ale Siergieja, wą
wóz Pankisi- 3 kilometry szerokości na 30 
kilometrów długości-jest czymŚ w rodzaju 
„małego Afganistanu”, wypełnionego po 
brzegi terrorystami, w tym także terrory
stami z siatki Al- Kaida. Władze gruziń
skie energicznie zaprzeczają, jakoby na 
terytorium Gruzji znajdował się bin La
den, ale przyznają, że problem Pankisi ist
nieje. W 1999 roku, do regionu napłynęło 
7 tysięcy Czeczenów, uciekających przed 
wojną. Zaraz po nich, pojawili się krymi
naliści różnej maści i różnej narodowości, 
a także Arabowie. Tbilisi wydaliło w 2001 
roku - jak samo twierdzi - około 40 cu
dzoziemców, wśród których byli Tdrcy, 
Jordańczycy oraz Brytyjczycy i Francuzi 
pochodzenia arabskiego. Próbowali oni 
podobno przedostać się do Czeczenii, bo 
dowiedzieli się z Internetu, że istnieją tam

obozy szkoleniowe dla przyszłych wo
jowników dżihadu, czyli świętej wojny. Od 
kilku lat, w wąwozie Pankisi zrobiło się 
bardzo niebezpiecznie, działające tam 
grupy przestępcze porwały w ciągu ostat
nich dwóch lat kilkadziesiąt osób. Zachod
nim organizacjom pomocy humanitarnej 
coraz trudniej docierać do uchodźców cze
czeńskich - każda wyprawa wiąże się z 
ryzykiem. W obozach dla uchodźców zro
dziła się nowa obawa - że Moskwa ze- 
chce skorzystać z pretekstu bin Ladena i 
zbombarduje cały region, tak jak to się już 
stało na jesieni 2001 roku. Rosja z pew
nością miałaby wielką ochotę na rozsze
rzenie na Gruzję swej „antyterrorystycz
nej” wojny, prowadzonej w Czeczenii. 
Wystarczyłoby znaleźć pretekst. W 1943 
roku, Stalin oskarżał Czeczenów o kola
borację z Hitlerem, dzisiaj oskarża się ich 
o branie strony bin Ladena.
Bezpośrednie zaatakowanie pięciomiliono- 
wej Gruzji nie jest jednak możliwe ze 
względu na czujność Stanów Zjednoczo
nych. Obserwują one uważnie sytuację w 
terenie i władze w Tbilisi wiedzą, że mają 
w nich sojusznika w walce z apetytami 
Moskwy na dominację. Pomoc amerykań

ska dla Gruzji wynosi około stu milionów 
dolarów rocznie. Aż jedna piąta tej sumy 
przeznaczana jest na potrzeby służb po
granicza; Waszyngton jest świadom, że 
granice Gruzji stały się ostatnio niezwy
kle niebezpieczne. Przekraczają je bez tru
du nie tylko terroryści, ale także zwykli 
przestępcy i przemytnicy. Wielkim proble
mem stał się zwłaszcza przemyt narkoty
ków, który przynosić ma rocznie zysk mi
liarda dolarów, co odpowiada dwukrotne
mu budżetowi państwa gruzińskiego.
Stany Zjednoczone wiedzą także o wąwo
zie Pankisi i o zagrożeniu, którym są ukry
wający się tam terroryści. Wywiad ame
rykański wykrył, że w ostatnich tygo
dniach dziesiątki mudżahedinów przedo
stały się z Afganistanu w góry Kaukazu. 
Część z nich trafiła na pewno do Pankisi. 
Wiadmo też, że mają oni powiązania z 
Chattabem - czeczeńskim ekstremistą is
lamskim, który z kolei związany jest z bin 
Ladenem. Waszyngton prawdopodobnie 
nie będzie jednak interweniował sam. 
Uważa, że sprawą powinni zająć się Gru
zini i gotów jest ich odpowiednio wyszko
lić. Czy jest to pretekst pozwalający unik
nąć nieprzyjemnej konfrontacji z Rosją, 
czy też postępowanie racjonalne, wynika
jące z głębszej analizy? Jedno wiadomo: 
tereny byłego Związku Radzieckiego są 
nadal niezwykle niebezpieczne, choć z 
innego niż kiedyś powodu.

Anna Rzeczycka-Dyndal
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INDIE
□ Do Pokojowej Nagro

dy Nobla zgłoszona została kandydatura 
polskiego werbisty z Poznania, Ojca Ma
riana Żelazka, pracującego od ponad 50 
lat wśród trędowatych w Indiach. Kandy
daturę naszego rodaka do Komitetu No
blowskiego w Oslo zgłosili polscy leka
rze i intelektualiści. Podczas koncertu cha
rytatywnego z okazji Międzynarodowego 
Dnia Trędowatych, który odbył się w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie, dokonano oficjalnej prezen
tacji kandydatury. Dochód z koncertu, w 
którym wystąpiły „Poznańskie Słowiki” 
Stefana Stuligrosza, został przeznaczony 
na rozbudowanie integracyjnej szkoły dla 
dzieci trędowatych i zdrowych w Puri w 
Indiach. Tam ojciec Marian Żelazek pra
cuje od ponad 50 lat. Pod jego opieką 
przebywa ponad 800 osób. Jego działal
ność porównywana jest do pracy Matki 
Teresy z Kalkuty. Publiczne uznanie cie
szy, ponieważ jest to uznanie zarówno pra
cy Kościoła jak i Polaka. Patrząc na do
brego polskiego misjonarza - ludzie wy
obrażają sobie, że tak samo dobra jest cała 
Polska - powiedział o. Żelazek na wiado
mość o nominacji. Maian Żelazek urodził 
się w 1918 r. w Palędziu koło Poznania. 
W 1937 wstąpił do Żgromadzenia Słowa 
Bożego (werbiści). Jako 20-letni kleryk 
został w 1940 r. wywieziony przez Niem
ców do obozu koncentracyjnego w Da
chau, gdzie przebywał 5 lat. Wtedy posta
nowiłem, że jeżeli ocaleję, będę pomagał 
innym. Ten obóz mnie zahartował. Sam 
czułem się wtedy trędowaty, chociaż w 
inny sposób i w innych warunkach, bo w 
obozie wszyscy byliśmy tylko numerami- 
wspomina kapłan. Po wyzwoleniu, 
ukończył w Instytucie Anselmianum w 
Rzymie studia teologiczne i w 1948 
przyjął święcenia kapłańskie. W dwa lata 
później wyjechał na misje do Sambalpurm 
w północnej części indyjskiego stanu Ori
sa. Przez 25 lat pracował wśród Adibasów, 
tzw. hinduskich Aborygenów, będąc dy
rektorem gimnazjum, potem sekretarzem 
wszystkich szkół misyjnych w okręgu 
misji Sambalpurm, a następnie probosz
czem parafii w miejscowości Bondamun- 
da. Od 1975 pracuje w Puri nad Zatoką 
Bengalską w południowej części stanu 
Orisa. Zbudował tam kościół pw. NMP 
Niepokalanego Poczęcia oraz założył kil
kusetosobową kolonię trędowatych pn. 
Korunalaya, zapewniając podopiecznym 
leczenie, mieszkania, żywność i pracę. 
Chorzy zarabiają pracując wraz z rodzi
nami w warsztatach rękodzielniczych. 
Założy! także szkołę podstawową dla 
dzieci z rodzin trędowatych. 84-letni 
kapłan od rana do nocy jest w drodze. 
Jeszcze do niedawna przemieszczał się 
motocyklem. Teraz przesiadł się na tere
nowego jeepa. Polski misjonarz opiekuje 

się także mieszkańcami wioski Dobhar, 
którzy dzięki jego inicjatywie i pomocy 
zbudowali wały chroniące ich od corocz
nych powodzi. Pół roku temu kolonię o. 
Żelazka odwiedziła delegacja międzyna
rodowej organizacji opiekującej się trędo
watymi, która w niezmiernie pozytywnych 
słowach oceniła jego pracę. Podczas wi
zyty nakręcono film dokumentalny 
«Nowe oblicze trądu», który pod koniec 
ubiegłego roku emitowany był przez BBC 
World. W 1998 o. Marian Żelazek za 
długoletnią opiekę nad trędowatymi w In
diach otrzymał doktorat honoris causa 
Akademii Medycznej w Poznaniu.

POLSKA
□ Na styczniowym posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Łączności z Polakami za Granicą 
omówiono informację na temat polityki 
rządu wobec Polonii i Polaków zagranicą. 
Reprezentant Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych zapowiedział reaktywowanie 
międzyresortowej Komisji ds. Polonii i 
Polaków za granicą. W dyskusji posłowie 
postulowali, by w wyjazdach zagranicz
nych, organizowanych przez rząd do kra
jów z liczną Polonią, uczestniczyli człon
kowie Komisji. Wskazali także na po
trzebę, przeprowadzenia sejmowej deba
ty na temat Polonii (co przewiduje Senat). 
Komisja rozpatrzyła i pozytywnie oceniła 
projekt budżetu państwa na rok 2002 w 
zakresie dotyczącym Stowarzyszenia 
«Wspólnota Polska» oraz Fundacji «Po
moc Polakom na Wschodzie». Poseł F. 
Stefaniuk poinformował o rozmowach, 
jakie odbył z przedstawicielami Polonii we 
Lwowie i Budapeszcie. Stwierdził, że 
skarżyli się oni na złą współpracę z kon
sulatami RP w tych miastach. Komisja 
postanowiła przeprowadzić, przy 
współudziale pracowników MSZ, kontrolę 
w tych placówkach konsularnych. 
Przyjęto plan pracy na I półrocze 2002 r. 
Przewiduje się, m.in. dokonanie oceny 
przebiegu procesu repatriacji oraz progra
mu wspierania Polaków na Wschodzie.
□ Pierwszy w Polsce pomnik najsłynniej
szego polskiego tenora Jana Kiepury sta
nie w maju na centralnym placu w jego 
rodzinnym Sosnowcu. Jan Kiepura od 
1939 r., aż do śmierci mieszkał w USA.

WIELKA BRYTANIA
□ W Londynie zmarła dr med. Paulina 
Cieńska - Rudowska urodzona w 1911, w 
Rohatynie. W okresie wojennym praco
wała w biurach Rządu RP na emigracji. 
Dyplom lekarza medycyny uzyskała na 
uniwersytecie w Edynburgu. Była wspa
niałym fachowcem, całkowicie oddanym 
swoim pacjentom.
□ W Wielkiej Brytanii wydano intere
sujący album Artyści Emigracyjnej Mel
pomeny 1939—1995 w opracowaniu Anny 
Mieszkowskiej. Album zawiera panoramę

teatrów, przedstawień, rewii, twórców i 
odbiorców scenicznych na emigracji. Ok. 
500 fotografii, oryginalne programy oraz 
indeks 1300 nazwisk.

USA
□ Ks. dr Roman Nir, dyrektor Centralne
go Archiwum Polonii w Orchard Lake zo
stał wybrany przewodniczącym Światowej 
Rady Badań nad Polonią na Stany Zjed
noczone.
Ks. Roman Nir, 
były pracownik 
biblioteki Kato
lickiego Uni
wersytetu Lu
belskiego i były 
dyrektor biblio
teki diecezjal
nej w Często
chowie. Miesz
ka w USA od 
1978 r., gdzie 
sprawuje 
opiekę nad
Centralnym Archiwum Polonii w Orchard 
Lake. Jest autorem ok. 700 artykułów z za
kresu historii Polonii i archiwistyki oraz 
kilku publikacji książkowych, m.in. Ka
talogu Archiwum Polonii w Orchard Lake 
czy A Guide to PolishArchival Collections 
in the United States. W latach 1978-1994 
był redaktorem naczelnym «Biuletynu 
Centrum Jana Pawła II» w USA.
□ Firmie HP Environment, uznawanej za 
jedną z najlepszych w USA w dziedzinie 
badań ekologicznych, powierzono 
sporządzenie szczegółowej ekspertyzy 
ekologicznej jednego z czterech sekto
rów, na jaki podzielono skażony teren 
wokół dawnych wieżowców World Trade 
Centre. Firma należy do Piotra Chmie
lińskiego - podróżnika i pierwszego 
człowieka, który kajakiem przemierzył 
całą Amazonkę. To właśnie jego labora
torium odkryło w «strefie zero» na Man
hattanie włókna azbestu zmielone na taki 
pył, jakiego nie były w stanie zarejestro
wać przyrządy innych firm. Wykonana 
przez laboratorium naszego rodaka eksper
tyza stanowić będzie test prawdy dla ba
dań prowadzonych przez amerykańskie 
instytucje rządowe [Dz.P iDz.Ż].

ROSJA
□ Administrator apostolski dla katolików 
obrządku łacińskiego północnoeuropej- 
skiej części Rosji - abp Tadeusz Kondru- 
siewicz wyraził zadowolenie z powodu 
przyjaznego stosunku prezydenta Putina 
wobec ewentualnej wizyty Ojca Św. Jana 
Pawła II w Moskwie. Arcybiskup przy
pomniał, że gdy w grudniu 2001 r. został 
zaproszony do audycji popularnego Ra
dia «Echo Moskwy», w rozmowach ze 
słuchaczami najczęściej powtarzały się 
głosy związane z przyjazdem Jana Pawła 
II do Rosji. Ponad 70% słuchaczy 
chciałoby jak najszybciej móc powitać 
Ojca Św. Jest więc coraz więcej oznak 
świadczących, że społeczeństwo Rosji 
oczekuje tej wizyty.
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STULECIE URODZIN MARTY ROBIN

Niełatwo jest pisać o mistykach, żyjąc 
na co dzień w klimacie ześwieccze

nia. Daiś, gdy często spotypamk się z roż
nymi medialnymi „wróżkami“, tym bar
dziej potrzebne jest dzielenie się doświad
czeniami osób żyjących w szczególnej 
łączności z Bogiem. Dlatego warto przy
pomnieć współczesnym postać Marty Ro
bin, mistyczki i stygmatyczki, która prze
żywała Pasję Chrystusa przez ponad 50 lat. 
Kobieta ta urodziła się 13 marca 1902 
roku czyli “00 lat temu nieopodal Chate- 
auneuf-de-Galaure w środkowej Francji. 
Pochodziła z chłopskiej rodziny, była naj
młodszym z sześciorga dzieci. Zycie Mar
ty Robin stało się przedmiotem dyskusji i 
refleksji wielu sławnych lekarzy, pisarzy 
i myślicieli.
Przez dłuższy czas wiadomości o niej 
przekazywali tylko „wtajemniczeni” (np. 
ojciec Finet, założyciel pierwszego „Foy
er de Charite”), jak też rekolekcjoniści i 
odwiedzający ją, którym pomagała w naj
trudniejszych chwilach swymi radami, ra
dością, modlitwą i cierpieniem. To oni opo
wiadali o chwilach z nią przeżytych, in
formowali świat o jej istnieniu. 
Jako młoda dziewczyna Marta zachoro
wała i utraciła możliwość poruszania się. 
Od 25 roku życia, przez ponad 50 lat nie 
przyjmowała żadnego pokarmu, nie spa
ła, czuwając nocą i dniem. Jej jedynym 
„pożywieniem” była Komunia św. W maju 
1921 roku ukazała się jej Matka Najświęt
sza, do której Marta w jednej z modlitw 
zwraca się w sposób następujący: „Mat
ko tak doskonała, wszechmocna i tak do
bra! Kierowana pragnieniem wypełnienia 
zamiarów Bożych, błagam Cię, pomóż mi

uczynić z mojego życia ar
cydzieło miłoś'ci, którego 
On potrzebuje i na które 
czeka.”
15 października 1925 roku 
Marta Robin zapisała „Akt 
ofiarowania i oddania się 
Miłości i Woli Bożej”, wy
rażony słowami: „Boże 
mojej duszy, o boskie Słoń
ce, kocham Cię, błogosła
wię, wychwalam i cała się Tobie powie
rzam, chronię się w Tobie. Ukryj mnie w 
swoim Sercu, gdyż moja natura drży pod 
ciężarem okrutnych dośWiadczeń, które 
spadają na mnie zewsząd i ponieważ za
wsze jestem sama. Ukochany mój, pomóż 
mi, weź mnie ze sobą. Tylko w Tobie chcę 
żyć, żeby w Tobie tylko umrzeć. Pomóż 
mi!”. W 1933 roku podczas ekstazy uka
zuje się jej Chrystus i poleca założenie 
„Foyer de Charite” - Ogniska Miłości. 
Pod koniec lat 60-tych Martę Robin odwie
dziła Maria Winowska, pisarka, nasza ro
daczka. Przeżyciami z tego spotkania po
dzieliła się ze mną osobiście pod koniec 
swego życia, po 20 latach od tamtego wy
darzenia. Z wielkim wzruszeniem wspomi
nała o nim i o prowadzonych wówczas roz
mowach z Martą.
Marta Robin była bardzo wrażliwa na spra
wy Kościoła. Maria Winowska, wspomina
jąc pamiętne spotkanie powiedziała: „To 
Marta zadawała mi pytania, a nie ja, cho
ciaż przybyłam do niej z takim zamiarem! 
Chciałam dowiedzieć się o losy Polski, Ko
ścioła na Wschodzie, ale to Marta w spo
sób zdecydowany wypytywała mnie wła
śnie o Polskę, o Koś'ciół na Wschodzie”.

W 1990 r. Winowska od
wiedziła jedno z „Ognisk 
Miłości” w Tressaint, któ
re założył ksiądz Andre- 
Marie Van der Borght. 
Tak jak wielu lekarzy, 
księży i intelektualistów, 
Marię Winowską ujęła jej 
prostota, a zarazem 
ogromna wiedza. Nie od
nosiła się ona jedynie do 
spraw wybiegających 
poza sprawy codziennego

życia, ale dotyczyła rzeczy konkretnych, 
znajomości faktów i świata wokół niej. 
Łatwiej jest może zrozumieć nam, obser
wując heroizm świętych i apostołów każ
dego pokolenia, słowa Ewangelii: „We- 
źcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 
moje brzemię lekkie” ( Mt 11, 29-30). 
Dla Marty, Bóg był Wszystkim. Nie wi
dząc, nie mogąc się poruszać i przyjmo
wać pokarmu, posilała się Komunią Św. 
Dla niej rzeczywista Obecność Chrystu
sowa była żywym i jedynym pokarmem. 
Warto przeczytać wspomnienia rozmów 
i spotkań z Martą Robin, J. Guittona „Por
tret Marty Robin” (Portrait de Marthe 
Robin, Ed. Grasset), J.J. Antier „Nieru
choma Podroż” (Łódź 2000).

Łucja Hobora

Adresy Ognisk Miłości. Francja: Ognisko Centrum - 
BP 11,26330 CHATEAU NEUF-DE- GALAURE, tel. 
0475687900, Fax. 0475687979;
Polska: Archidiecezja Lubelska - Kaliszany 1,23-240 
Józefów n /Wisłą, tel. (81) 828 50 08 i Diecezja 
Łódzka: Olsza 32,95-063 Rogów, tel. (46)874 86.

Dokończenie ze str. 11

BA/KA O SKARBIE
Był wygładzony z jednej strony, jak każdy rzeczny kamień, ale 
z drugiej popękał w głębokie bruzdy. Tyle, że owe bruzdy two
rzyły na szarej powierzchni rysunek Golgoty. Trzy Krzyże. Je
den większy pośrodku, dwa mniejsze po bokach. Tak, jak na 
wszystkich obrazach i we wszystkich opisach Męki Pańskiej.
- Znalazł go, kiedy jeszcze jako kawaler pojechał na Drogę Krzy
żową do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pojechał przed samym we
selem. Chciał przywieźć stamtąd obraz na prezent ś'lubny dla 
mamy, ale przed kramem z pamiątkami stała żebraczka i pła- 
cząc prosiła o datek na chore dziecko. Dał jej więc wszystkie 
posiadane pieniądze, nawet te na powrotny pociąg. Pomyślał, 
wówczas, że wróci jeszcze nad potok i zabierze stamtąd chociaż 
kamień. Znalazł go nad Cedronem, właśnie ten - pierwszy po 
jaki sięgnął. Nie dał go mamie, ani nikomu nie pokazał. Na 
początku był przestraszony swoim znaleziskiem. Całą drogę do 
domu szedł pieszo, myślał o niezwykłym rysunku na kamieniu. 
Nie chciał by wywróżył mu coś niedobrego. W końcu złożył 
ślub, że zaufa Bogu i Jego wyrokom i jeżeli przyjdzie mu w 
życiu nieść krzyż - poniesie go tak jak Jezus. Zrobił sobie tę 
szkatułkę i schował w niej skarb, a potem ukrył na długie lata 
swoją tajemnicę. Nie znałem naszego ojca bardzo długo. Ucie- 
kłem od niego. Oboje zostawiamy go samego, kiedy zmarła 
mama. - Tadeusz zbierał resztki rozbitego pudełka - Wróciłem 
do domu dopiero po dziesięciu latach i wtedy krok po kroku 
zacząłem poznawać go na nowo, rozumieć go i... kochać. Nie 
znałem go, ale okazuje się, że nie znam też i ciebie, siostro...

Anna Malinowska

ŚSucapffl GSucapIffl €5ucapfiti~
ZNACZKI, KTÓRE MÓWIĄ WIĘCEJ 

CZYLI HISTORIA I KULTURA POLSKI 
W DOKUMENTACH FILATELISTYCZNYCH

Seria jedynych w swoim rodzaju polskich dokumentów filateli
stycznych EDUCAPHIL-u, stworzona została nie tylko dla mło
dych - czy starszych - kolekcjonerów tych ząbkowanych na brze
gach skrawków papieru, lecz też, a może nawet przede wszyst
kim, dla tych wszystkich - rozsianych po całym świecie - miło
śników znaczków, którym bliska jest historia i kultura Polski. 
Aby magiczna siła przyciągania, z jaką na tak wielu z nas od
działywają znaczki pocztowe, nie znikała z chwilą zamknięcia 
klasera, każdy z naszych znaczków zaopatrzyliśmy krótkim 
komentarzem dotyczącym postaci, wydarzenia czy miejsca, któ
remu poświęcona była jego emisja i całość uzupełniliśmy sta
rannie dobraną ilustracją: reprodukcją obrazu, zdjęciem archi
walnym lub współczesnym.
Dokumenty Filatelistyczne, wydrukowane w formacie A4 (21 x 
29,7cm) w języku polskim, francuskim i angielskim, dostępne 
są w dwóch wersjach: - z oryginalnym znaczkiem (nowym) w 
plastykowej kieszonce naklejonej na dokumencie w cenie od 
2,5 do 3 euro; - bez znaczka, jedynie z jego reprodukcją, w ce
nie 2 euro.
Jeśli interesuje Państwa nasza oferta, mogą Państwo - bez żad
nego zobowiązania - napisać do nas na adres: Educaphil - 16, 
Rue du Piat, 69002 Lyon - France. Tl Tl
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Cykl artykułów, który proponujemy, za
wiera podstawowe rady praktyczne dla 
debiutujących internautów. Zakładamy, 
że Czytelnik posiada już podstawową 
wiedzę na temat obsługi komputera. Bę
dziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i py
tania, które pozwolą nam dostosować 
treść kolejnych odcinków do oczekiwań 
Czytelników.

WIRUSY PRZEZ INTERNET

Każdy turysta wie o tym, że przed pod
różą w dalekie kraje należy się za
szczepić. Czy wędiwjąc po internetowym 

świecie musimy zrobić to samo? Wyda się 
to może niewiarygodne, ale tak.
Oczywiś'cie, w tym przypadku żadna cho
roba nie grozi nam. Przed wirusami trzeba 
zabezpieczyć komputer. Tym bardziej, że 
jak podają specjaliści od komputerowych 
wirusów, jest ich obecnie na świecie bli
sko 60 tysięcy. Pojęcia „wirus komputero
wy” użył po raz pierwszy w 1984 roku 
amerykański specjalista od zabezpieczeń 
dr Fred Cohen. Zdefiniował on wirus jako 
„program, który infekuje inne programy, 
modyfikując je tak, aby zawierały i wyko
nywały jego własny kod”. Postaram się 
przybliżyć nieco tę definicję.
Otóż to, co widzimy na ekranie komputera 
jest tylko końcowym rezultatem nieraz 
skomplikowanych i długich zapisów przy
pominających matematyczne wzory i skła
dających się z szeregu znaków graficz
nych. Każda litera czy cyfra to określona 
dyspozycja dla komputera. Szereg liter czy 

cyfr to w efekcie, na przykład ikona na 
ekranie naszego komputera. Dodanie 
przez programistę kilku innych znaków 
może spowodować, że ta sama ikona 
zmieni kolor lub wielkość. Zrozumiałe 
jest, że jakiekolwiek przestawienie zna
ków, podobnie jak w działaniu matema
tycznym, całkowicie zmienia wynik, albo 
wręcz uniemożliwia jego osiągnięcie 
(blokada programu). Oczywiście, pro
gramiści zabezpieczają swoje programy 
odpowiednimi kodami. Ale jest to tak, 
jak z sejfami bankowymi. Jedni je zabez
pieczają a inni włamują się.
Włamywacze komputerowi zwani „hake
rami” dają sobie radę nawet z kodami za
bezpieczającymi programy komputero
we armii amerykańskiej tak, że nasz do
mowy komputer nie stanowi dla nich żad
nych problemów. Wystarczy zatem do
łączyć do internetowego listu mały „wi- 
rusik” zamieniający ikonę „zapisz” w 
ikonę „kasuj wszystko”, oczywiście bez 
zmiany jej wyglądu. I po kilkugodzinnej 
pracy, naciskasz ikonę „zapisz” a tu... 
biały ekran.
Jeden z najbardziej znanych wirusów 
„Code Red” spowodował straty szacowa
ne na 2,5 mld dolarów. Inny o sympa
tycznej nazwie „Kocham cię” pojawiał 
się w internetowej poczcie w postaci ser
duszka. Otwarcie tej poczty powodowa
ło natychmiastowe usunięcie z kompu
tera programów i w konsekwencji jego 
unieruchomienie. Autor innego wirusa 
zwanego „Koń trojański” zachęca nas do 
samodzielnego poszukiwania wirusa 
przez uruchomienie osobistego antywi
rusa. W efekcie sami sobie blokujemy 
komputer, a w dodatku rzekomy antywi
rus wysyła się sam do wszystkich na

szych korespondentów, proponując im to 
samo.

JAKI JEST SPOSÓB
WA KOMPUTEROWE WIRUSY?

Najprostszy to nie otwierać poczty od nie
znanych adresatów, a tym bardziej poczty 
o zachęcającym tytule, jak wspomniany 
wyżej „Kocham cię”. List taki najlepiej od 
razu wyrzucić do kosza (ikona „usuń” na 
pasku narzędzi). Najczęściej też wirusy 
przychodzą jako załączniki do listów 
(oznaczone są symbolem spinacza biuro
wego). Jeżeli z treSci listu nie wynika, że 
jest w nim jakiś załącznik, może to ozna
czać, że wirus sam przyłączył się do kore
spondencji. O czym oczywiście może nie 
mieć zielonego pojęcia jej nadawca. W tym 
przypadku otwarcie listu nie jest groźne. 
Natomiast otworzenia załącznika nie pole
cam. Wystarczy zapytać nadawcę: „Co za
wiera załącznik?”. Brak odpowiedzi jest 
wystarczającym powodem do usunięcia z 
komputera załącznika lub całej korespon
dencji.
Najpewniejszym jednak zabezpieczeniem 
jest, przed rozpoczęciem internetowego 
surfowania, zakup i instalacja programu an
tywirusowego. Aktualnie najlepszy i sto
sunkowo tani (ok. 120 euro) program to 
„Norton Antivirus”.

Andrzej Kowalczyk i Zbigniew Tajer

Odcinek następny:
Moje nazwisko: andrzej małpa pl.

SOS Internet - masz problem: zadzwoń. 
Tel. 06 78 70 26 15 (Zbigniew Tajer) 

lub 06 10 30 87 76 (Andrzej Kowalczyk) 
lub wyślij e-mail na adres:

artpo @ wanadoo.fr.

Na każde życzenie wysyłamy 
bezpłatnie kompletny katalog Educa- 
phil-u + 3 przykładowe egzemplarze 
dokumentów (bez znaczka). Szkołom 
i innym placówkom pedagogicznym 
proponujemy skorzystanie z naszej 
specjalnej bezpłatnej oferty: prosimy 
o kontakt pod adresem jak wyżej. Za
praszamy również do naszej witry
ny internetowej: www.educaphil.com

krzyżówka z gorzkich Zali (2>
- PROPONUJE MARIAN DZIWNIEL -

1 2 3 4 5
Pnzinmn-

6 7 8 9 10

A-6. Śmiałek, zuch; B-1. Silne przeżycie uczu- A 
ciowe; C-6. Ciek wodny; D-1. Cierniowa na skro- b 
niach Chrystusa; E-6. Wytyczony szlak; F-1.

17

4 12 7

Pierwsze stadium planu lub kontur; G-5. Tama, C 
jaz lub bariera; H-1. Juczne, pociągowe, wierz
chowe; I-5. Człowiek kanonizowany po śmierci; D 
J-1. Gniew; K-6. Ilość płynu jaką można prze- e
łknąć za jednym razem; L-1. Renifer z Ameryki

10 •

■ 2

Północnej; M-6. Jęczmień lub żyto; N-1. Siostra F 
mamy; 0-6. „Wierzgnięcie” w krystianii (ewolu
cja narciarska). G
Pionowo: h
1-F. Urzędowe zabronienie; 2-A. Kazalnica; 2
J. Kłamanie; 3-F. Rodzaj skrzyżowania ulic; 4- |
A. Łączą piętra budynku; 4-J. Powołani do Chwa
ły Bożej; 5-F. Liczba; 6-A. Forma rządów w daw- J

19 ■
15

24 3
11 8

20 22 ■nej Rosji; 6-K. Żołnierz lekkiej jazdy (od XV w.); k
7-E. Polemiczna odpowiedź na zarzuty; 8-A. ■
Część kościoła; 8-K. Zawarcie porozumienia; 9- L 
E. Niska i szara warstwowa chmura; 10-A. Hi
storyczne nakrycie głowy papieży; 10-K. „Zmo- M

5

9

ra" aktora przed występem. n 23 6

Rozwiązanie utworzą litery z pól q
ponumerowanych od 1 do 24.

16
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Miał być cud w wyko
naniu postkomuni-

stów, tymczasem rzeczywistość okazuje 
się bardziej czarna od najczarniejszych 
prognoz. Oto bowiem bezrobocie nie tyl
ko nie maleje, ale rośnie. Pracy nie ma już 
18% Polaków. Pod tym względem znajdu
jemy się w europejskiej czołówce. I tak: 
bezrobocie w Hiszpanii wynosi 13%, w 
Czechach 9%, we Francji 9,3%, w Niem
czech 8%. Na Węgrzech 5,6%, w Danii 
4,4%, w Portugalii 4,3%, w Wielkiej Bry
tanii 3%, w Luksemburgu 2,3% i w Ho
landii 2,2%. Natomiast Polska, zdaniem 
analityków niebawem osiągnie 20% bez
robotnych! Najwyższe bezrobocie jest na 
Warmii i Mazurach, przekroczyło 29%. 
Najkorzystniejsza sytuacja jest na Ma
zowszu 13%. Oto opinia „Rzeczpospoli
tej” (z 22 lutego):
Diagnoza przyczyn wzrostu bezrobocia 
jest oczywista. Tempo wzrostu gospodar
czego spadło prawie do zera. Pogarsza się 
kondycja przedsiębiorstw, a te zwalniają 
nadmiar pracowników, by ratować pozo
stałych. Nowe przedsiębiorstwa i miejsca 
pracy nie powstają. Od diagnozy trzeba 
przejść do terapii. Pilnie potrzebne są 
konkretne projekty ustaw, zmiany rozpo
rządzeń i praktyki urzędniczej. Od central 
związkowych należy oczekiwać troski nie 
tylko o pracujących, ale także o bezrobot
nych. Potrzeba tu decyzji banków i wobec 
banków. Im niższe są bowiem stopy w Na
rodowym Banku Polskim, tym wyższy za
robek banków na różnicy między stopami 
od depozytów i kredytów. Nie wszystko 
zależy od rządu, ale jego bardziej zdecy
dowana wola działania mogłaby okazać 
się najważniejsza. Tchnęłaby z pewnością 
trochę optymizmu w serca przedsiębiorstw, 
bez inicjatywy których nowe miejsca pra
cy nie powstaną. Tymczasem, nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że chociaż coraz do
kładniej wiemy, co trzeba robić, by odwró
cić złą tendencję na rynku pracy, wciąż za 
mało w tym kierunku czynimy.

Rząd Millera doskonale wie co robić i 
w czyn to wprowadza, tyle, że na in
nych polach. C^łhwnió robi wieie, aby kray 

rekomunizować. Sprawą dla niego naj
istotniejszą jest „milleryzacja państwa”. 
Problem szeroko podejmuje „Gazeta Pol
ska ” (20 lutego) dowodząc, że objawami 
postępującej „milleryzacji państwa” są: 
łamanie prawa, używanie służb specjal
nych do rozgrywek o władzę w spółkach 
skarbu państwa, reformy na pokaz i po
szerzanie władzy państwowej na kolejne 
dziedziny życia, jak za czasów PRL. cał
kowite podporządkowanie sobie telewizji, 
która prowadzi propagandę niedomówień 
i kłamstw:
Rządy Millera - jak zgodnie twierdzi opo
zycja i niektórzy członkowie Krajowej 
Rady Radia i Telewizji - oznaczają coraz 
bardziej widoczne upolitycznienie telewi
zji publicznej. To nawet nie to, że telewi

zja fałszuje, przekręca. Ona po prostu po
sługuje się metodą całkowitej anihilacji 
zdarzeń. Cale obszary życia po prostu dla 
niej nie istnieją - mówi b. prezes TVP, 
poseł Wiesław Walendziak. Telewizja pu
bliczna jako jedyna nie podała informa
cji o kredycie mieszkaniowym., zaciągnię
tym przez premiera Millera w banku kon
trolowanym przez. Guzowatego. Przemil
czała również informację o pieniądzach 
przekazanych przez Guzowatego fundacji 
charytatywnej Millera.. W głównym wyda
niu s Wiadomości”przemilczano unieważ
nienie przez Sąd Najwyższy wyroku wyda
nego na działacza antykomunistycznego 
„ Ruchu ”, którego skazano w PRL za to, że 
chcieli „przemocą obalić ustrój PRL ” - za
mierzali podpalić muzeum im. Lenina w 
Poroninie. Oprócz telewizji publicznej 
wiadomość tę podały wszystkie stacje. 
TVP ocenzurowała relację z obchodów 20 
rocznicy tragedii w kopalni „Wujek”, a 
miesiąc wcześniej wyemitowałafilm szka
lujący pułkownika Kuklińskiego.
Pozostając przy lekturze „Gazety Pol
skiej” warto jeszcze polecić wywiad z abp. 
prof. Józefem Życińskim, który porusza 
jak zwykle kontrowersyjne tematy, dając 
rzetelne i głębokie ich naświetlenie. Tym 
razem jest mowa o masonerii, o liberali
zmie gospodarczym, o populistach i so
wieckich manierach Sojuszu Lewicy De
mokratycznej, o „prawdziwych” Polakach, 
ciotkach rewolucji i półinteligentach.

N atomiast pozostając przy skomunizo- 
wanych mediach, zwłaszcza telewizji 

publicznej nejeży eajrzeć do „dVaszego 
Dziennika ” (23/24 lutego), na łamach któ
rego były członek Rady Programowej TV, 
a obecnie członek Rady Programowej Pol
skiego Radia Ewa Polak-Pałkiewicz, pu
blicystka katolicka i działaczka prawicy 
stwierdza:
Telewizja publiczna- jest „państwem w pań
stwie”. Uprawia swoją partyjną politykę 
ściśle podporządkowaną SLD. Kierownic
two TVP ponadto zarzuciło misyjność na 
rzecz komercji. Ktoś nawet powiedział, że 
widz stał się dla TVP towarem.. Jest to 
awiązane z wizją polityczną. Telewizja pu
bliczna pozostaje niezmiennie w rękach 
postkomunistów - nawet jeżeli były jakieś 
roszady na stanowiskach prezesów, to struk
tura, system zależności nie zmienia się. 
TVP S.A. realizuje bowiem strategię pro
pagandową, która jest częścią planu poli
tycznego SLD i sprzyjających mu ugrupo
wań (UW, PO, część PSL), długotrwałe
go, bardzo przemyślanego. Wygodnie jest 
uzasadniać swoje wybory ekonomią. Tele
wizja ambitna, interesująca, nie stroniąca 
od debaty na najważniejsze tematy, gdzie 
następuje zderzenie opinii, byłaby z pew
nością bardziej ceniona przez widzów, niż 
ta, w której króluje banalna rozrywka, zaś 
polityka przedstawiona jest w krzywym 
zwierciadle. Nie ma miejsca na poważną 
refleksję. Telewizja publiczna żyje w

sztucznie spreparowanym świecie, który 
nie jest światem większości Polaków. Wie
le wysiłku kładzie natomiast w konstru
owaniu serwisów informacyjnych - w wy
woływaniu u widzów poczucia zagrożenia. 
Łatwiej manipulować ludźmi, którzy się 
boją. Tacy ludzie przestają myśleć, ule
gają zbiorowym emocjom.. Postkomuniści 
generalnie starają się zniechęcić Polaków 
do polityki, bo ona jest brudna „a wy - 
zwłaszcza wy, katolicy - jesteście moral
nymi czyścioszkami, my jesteśmy zawo
dowcami ”. Przez te wszystkie lata, odkąd 
formalnie zmieniła się władza, ale media 
pozostały w rękach postkomunistów, sta
wało się to coraz wyraźniejsze.

24 lutego 1953 r. wykonano wyrok 
śmierci na legendarnym generale Au
guście Himlu Fieldoefie, ps., ,Ni 1”. To nie

zwykła postać, żołnierz, który całe życie 
poświęcił Ojczyźnie. W zbrodni uczestni
czyło najwyższe kierownictwo stalinow
skiej ekipy Bieruta, z prokuratorem woj
skowym Naczelnej Prokuratury Wojsko
wej włącznie. Ppłk Helena Wolińska mimo 
wniosku o ekstradycję dożywa swoich lat 
spokojnie w Wielkiej Brytanii i wątpliwe 
jest, czy rząd postkomunistyczny Millera 
zechce kontynuować jej sprawę. Pani pro
kurator ma w wielu kręgach opiniotwór
czych wsparcie, które zapewne uchroni ją 
od zasłużonej kary. W tym samym nume
rze „Naszego Dziennika”, z którego po
chodzi cytat dotyczący telewizji, znajdu
jemy bogato udokumentowany materiał o 
losach gen. „Nila”. Oto fragment wspo
mnień córki Marii:
Bardzo rodzinny, lubił dzieci. Nie wyma
gał od nas jakichś nadzwyczajnych stopni. 
Uważał, że dzieci muszą przede wszystkim 
przebywać dużo na powietrzu, gimnasty
kować się, uprawiać sporty. Wychowywał 
nas twardo. Przede wszystkim nie znosił 
kłamstwa. Sprawdzał po nosie, czy nie kła
miemy z siostrą. Twardy nos - mówimy 
prawdę, miękki - kłamiemy. Nie było mowy, 
Żeby Ojcu skłamać... W Polsce żyją jesz
cze trzy osoby, które miały związek ze zbrod
nią na Ojcu: prokurator Alicja Graf wi
cedyrektor Departamentu Sądowego w 
Prokuraturze Generalnej w Warszawie, Ka
zimierz Górski, śledczy Urzędu Bezpie
czeństwa i Witold Gatner, prokurator, któ
ry był obecny przy egzekucji. Nie zgadzam 
się na umorzenie śledztwa i uznanie tych 
osób za niewinne śmierci mego Ojca. Sys
temy totalitarne opierały się przede 
wszystkim na spolegliwości osób pozba
wionych sumienia. Przecież mogli odmó
wić. Czy coś stałoby się im z tego powo
du? Byli przecież inteligentni, mieli wyższe 
studia. Dlaczego już trzy lata później było 
wiadomo, że proces sfabrykowano? W 
1957 r. nastąpiło unieważnić wyroku z 
braku winy. Ale jak można unieważnić 
wyrok śmierci, gdy człowieka już nie ma.

Pozostając w nurcie historii, która nie 
jest przecież zamknięta w przeszło
ści li tylkOy lec:, wpzywa yw rozwój i przi- 

szłość każdego narodu, zajrzeliśmy do 
tygodnika „Niedziela ’’ (24 lutego),
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JANUSZ ZBIEGIEŁ U „LES ARTISTES”

Niewiele jest miejsc w Paryżu, gdzie 
Polacy mogą się spotkać, po prostu 
wpaść aa kawk, przeczytcZ prć sp asan- 

cuską czy polonijną, zajrzeć do skromnej 
jeszcze, dopiero tworzącej się bibliotecz
ki i wreszcie, spotkać rodaków, pomówić 
po polsku.
Takim właśnie kameralnym, miłym i go
ścinnym miejscem jest prowadzona od 
dwóch lat przez Danutę Faber w siedem
nastej dzielnicy Paryża, przy 54, rue Le
gendre galeria-klub „Les Artistes”.
Galeria powstała w ramach Association 
Les Artistes, która zrzesza głównie mala
rzy, grafików, rysowników, rzeźbiarzy, a 
także poetów, pisarzy, -otogra-ików, ak
torów oraz osoby reprezentujące zawody 
pokrewne. Stowarzyszenie skupia arty
stów mieszkających w Paryżu i regionie 
paryskim.
Galeria wystawia głównie prace twórców 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Les Arti
stes", ale nie zamykamy drzwi przed in
nymi artystami reprezentującymi dobry 
poziom artystyczny i także eksponujemy 
ich prace - mówi Danuta Faber. Chcemy, 
aby każdy artysta znalazł tu swoje miej
sce, bez względu na to czy jest zrzeszony 
w naszym Stowarzyszeniu czy też nie.
Początki były bardzo trudne - zwierza się 
pani Danuta - ale teraz po dwóch latach 
Galeria wrosła w pejzaż XVII dzielnicy 
Paryża, ma swoich stałych bywalców i 
przyjaciół. Klub stał się miejscem spotkań 
Polaków, Francuzów polskiego pochodze
nia, a takie rodowitych Francuzów, któ
rzy odwiedzają ciekawe ekspozycje malar
stwa, grafiki czy fotografii. Poza tym mają 
tu miejsce różne inne wydarzenia arty
styczne jak: małe formy teatralne, recita-

w którym uwagę zwraca artykuł o 
ks. Franciszku Blachnickim, napisany w 
15 rocznicę jego śmierci:
„Jednym z dzieł utworzonych przez Sługę 
Bożego jest Krucjata Wyzwolenie Człowie
ka (KWC). Nazwa dotyczy programu nad
zwyczajnej i stałej akcji integralnie zwią
zanej z Ruchem „ Swiatło-Zycie ”, na rzecz 
ratowania człowieka i narodu przez inicja
tywy i dzieła związane z wyzwoleniem czło
wieka z grzechu, zwłaszcza przybierające
go rozmiary nałogów społecznych (alko
holizm, narkomania), wszelkiego rodzaju 
uzależnień i niewoli (homoseksualizm), po
niżających godność człowieka jako dziec
ka Bożego. Jest to także ruch wyzwalają
cy od zakłamania i lęku. Jego celem jest 
szerzenie kultury życia, ewangelicznej czy
stości i skromności jako wyrazu szacunku 
dla człowieka, którego zręby stanowią en
cykliki z pierwszych lat pontyfikatu Jana 
Pawła II.

Prasoznawca 

łe piosenkarskie, wieczory poetyckie, spo
tkania autorskie. W Galerii gościła m. in. 
aktorka Barbara Młynarska-Arthenes - 
prezes Klubu Polskiego w Zurychu, która 
podczas wieczoru aktorsko-autorskiego 
pt. „Ach marzenia" prezentowała swoją 
książkę. Tu także odbywała się promocja 
książki Zygmunta Lubicz-Zalewskiego pt. 
„ Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwal- 
du (1939-1945)", którą prezentowała 
prof. Małgorzata Wiłlaume z UMCS w Lu
blinie. Następnie Alojzy Sudnikpromował 
swoją książkę pt. „ Wałęsa w oczach Fran
cuzów
Danuta Faber bardzo sobie ceni współor
ganizowanie z księgarnią L’Astree promo
cji książek, np. w Galerii odbyła się pre
zentacja pasjonującej książki Albertine Sar
razin „Un meteore litteraire”, z udziałem 
takich pisarzy, jak: Jacques Layani, San
drine Dumarais, Myriam Anissimov, Jean 
Castelli.
Z ekspozycji fotograficznych trzeba od
notować prace Thomasa Galliena - „Anna, 
la belle Polonaise”, czy wystawę polskich 
malarzy „La Pologne - couleur d’aujo
urd’hui”.
Z małych -orm teatralnych wystawiane 
były tu sztuki Czechowa: „Les Méfaits du 
tabak” i „L’Ours”. Odbywają się tu także 
spotkania teatralne. „La Compagnie 
Theatrale Les Mouvants” wystawił tu sztu
kę pt. „Histoires d’amour”, a także frag
menty sztuk: Moliera, Guy Foissy, Jean 
Tardiu, Catherine Blanchard, Bertolda 
Brechta, Georges Feydeau, Jean Michel 
Ribes - w wykonaniu takich aktorów jak: 
Michel Bailet, Catherine Levy, Marie-Ar- 
melle Benito i in.
Prezentowała swoje wiersze Mira Niwiń
ska. Bardzo interesujący spektakl poetyc
ko-muzyczny zaprezentowała Aldona No
wowiejska do słów wierszy polskich po
etów, m.in. Juliana Tuwima, Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Mirona Białoszewskiego. 
Polskie ballady i romanse śpiewał dwu
krotnie Stanisław Zięba.
Bywalcy Galerii Danuty Faber wspomi
nają miło spotkanie z mistrzem olimpij
skim Robertem Korzeniowskim i z dzien
nikarzami, którzy mu towarzyszyli.
Są tu prezentowane dość często piosenki 
najznakomitszych piosenkarzy francu
skich; w cyklu „piosenka francuska” Mi
chel Orion wykonywał własne utwory i 
kompozycje oraz śpiewał piosenki Leo 
Ferre. Gościła w Galerii - Klubie piosen
karka i kompozytorka francuska Agnes 
Collet.

W lutym br. mieliśmy okazję uczest
niczyć w spektaklu przygotowanym 
przez aktora i piosenkarza krakowskiego 

Janusza Zbiegieła.
Założyciel i animator krakowskiego „Te
atru Piosenki Francuskiej” wystąpił z re
citalem piosenek Jacąuesa Brela. Ten 
spektakl słowno-muzyczny powstał w 
1997 r. z inspiracji i pod opieką artystycz
ną Krystyny Jandy. Na spektakl składają 
się najbardziej znane piosenki Jacąuesa

Brela, a także listy-wyznania Brela do 
żony. Te cytaty stanowią dokument tra
gicznego splotu życia i twórczości arty
sty.
Spektakl prezentowany był w Krakowie, 
w Warszawie w Teatrze Rampa, jak rów
nież w styczniu br. w Instytucie Polskim 
w Paryżu.
Janusz Zbiegieł już jako ośmiolatek śpie
wał w chórze chłopięcym w Filharmonii 
Krakowskiej.
Następny etap to szkoła teatralna, a po
tem stypendium i staż aktorski w L'Ecole 
de la Chanson d'Alice Dona Conservato
ire Mobel w Paryżu.
Miłość do piosenki i kultury francuskiej 
sięga korzeniami w rodowód rodziny pana 
Janusza. Ojciec jego wychowywał się na 
terenach wschodniej Francji, gdzie przez 
wiele lat oddawał się muzyce i aktorstwu. 
Zawsze w jego domu panował klimat „fran- 
kofoński”.
W 1989 r. Norbert Chichę kompozytor i 
producent płyt zaproponował Januszowi 
Zbiegiełowi kontrakt, który trwał dwa lata. 
Wspólnie nagrali teledysk z piosenkami 
Norberta Chichę, zatytułowany „Craco- 
vie”, które pan Janusz wykonał na festi
walu Midem w Canne, gdzie odbyła się też 
promocja teledysku.
Występował także Janusz Zbiegieł z tym 
repertuarem na Międzynarodowym Festi
walu Piosenki w Sopocie. W Galerii- Klu
bie „Les Artistes” Janusz Zbiegieł zaśpie
wał najpiękniejsze piosenki Brela dając do 
nich ciekawy komentarz. Wzruszały wy
znania - teksty fragmentów listów do żony. 
Polonia francuska miło przyjęła występ 
artysty, jego ciepło, osobisty urok, kultu
rę, niezwykły talent, znakomitą interpre
tację piosenek Jacąuesa Brela.
Spektakl został przyjęty z entuzjazmem 
przez publiczność. Oczekujemy, że pan 
Janusz odwiedzi nas ponownie z recita
lem piosenek - do których tęsknimy i chęt
nie słuchamy powracając do wspomnień.

Tekst i zdjęcia Marta Kohler
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Droga Redakcjo „ Głosu Katolickiego
Serdecznie Was pozdrawiam z dalekiego Madagaskaru i na początku 2002

roku przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i rados'ci 
ducha oraz daru pokoju, o który musimy się modlić. Dziękuję Wam bardzo za przysyła
nie mi od kilku lat „Głosu Katolickiego”, który przybliża mi sytuację w Polsce oraz 
problemy polskiej emigracji i dostarcza wspaniałych duchowych artykułów, które mnie 
umacniają na misyjnych szlakach. Proszę Was o dalsze przysyłanie „ GK”. Pamiętający 
w modlitwie. ... ,,

Ks. Marek Golec CM

Kochani Rodacy.
Zachęcony odpowiedzią ks. Obłąka z Tokyo na życzenia przesłane mu przez s. Angelę z 
„Głosu Katolickiego", dołączam do mojej kartki z życzeniami kilka słów więcej.
Jestem na „Czerwonej Wyspie" od zarania mego kapłaństwa. Jako, że pochodzę ze 
Zgromadzenia Misyjnego. Szykowałem się na misje w Seminarium, ale dopiero wojsko, 
które odbyłem w latach 1965-67 w Kołobrzegu i w Szczecinie - jako kleryk - zaprawiło 
mnie do trudów misyjnych i zachęciło, by wyruszyć dalej niż do Szczecina, choć to 
spory kawał drogi (z Krakowa). Jednym słowem - przełożeni z wojska, nie wiedzieli 
nawet, że dobrze nas przygotowali. Pan Bóg umie wyprowadzić dobro z każdej - po 
ludzku mówiąc - niedoli.
Drugą pobudką do mego wyjazdu na Madagaskar były listy ojca Beyzyma, apostoła 
trędowatych i książka M. Winowskiej o jego życiu. Tak, że zaraz po święceniach 17 
czerwca 1972 r. już we wrześniu byłem w Paryżu. Spotkałem tam kolegę z wojska - ks. 
Głodzia, był wikarym parafii polskiej. Piękne to było. Wspólnota parafialna - szcze
gólnie młodzież, czasem tęskniąca za Ojczyzną, ale pełna siły, szukająca na obczyźnie 
lepszego bytu. Paryż, to były ich rozstaje dróg. Często uczestniczyliśmy we Mszy św. 
niedzielnej po polsku, ale bywało też często, że odprawiałem Mszę św. po łacinie - 
międzynarodowa. Jeszcze mam taśmę magnetofonową z pożegnania na Concorde pod
czas Mszy św. celebrowanej przez obecnego kard. Gulbinowicza. Był to wrzesień 1973 r. 
Proboszczem był wówczas ks. Klepacki a wikariuszem właśnie ks. Głodź..
Obecnie ilekroć przejeżdżam na urlop do Polski przez Paryż - staram się nie ominąć 
mojej pierwszej parafii na obczyźnie. Ludzie się zmienili ale Kościół ten sam., ten wi
dzialny jak i ten ukryty przed oczyma człowieka.
Na Madagaskarze jest raczej mała „Polonia" - szczególnie na dalekim południu, poza 
zwrotnikiem. Jeśli już - to księża i siostry, ale i my przecież należymy do Polonii.
Czytając wasz „ Głos Katolicki ” czujemy się z Wami związani jednym pochodzeniem i 
duchem polskości. Jeszcze raz dziękuję Wam i ks. Waldemarowi Krasnemu - za pomoc 
w przesyłce „ Głosu Życzę sobie i Wam - Redakcji jak i Czytelnikom - zapału i odwagi 
bycia polskimi katolikami tam, gdzie nas rozesłał Pan. Dziękujemy za wasze pismo, 
które dociera do nas, misjonarzy na Madagaskarze. Pozdrawiam wszystkich Rodaków 
i życzę dalszej owocnej pracy w zbawianiu siebie i innych,, których postawił na naszej 
drodze Pan.„SzczęśćBoże”. . ...

Ks. Witold Oparcik CM

OFIARY NA OŚRODEK
IM. A. FRĄCKOWIAK

Mme Helene Białas 152 Euro
Association Nazareth Familie

1050 Euro 
Mme Zofia Wąsik - Paris 76 Euro 
Mr Jean Śliwa - Malakoff 200 Euro

Ofiarodawcom składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Ofiary można przysyłać na adres: ’ 
Mission Catholiqwe Polonaise, 

263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCP La Source N° 34 272 10 U.

Dokończenie ze str. 6-7

ZIELONA KOSZULA
Jeśli przyszłoby do wysuwania prognoz, 
te przyniosą czarne chmury z jeszcze jed
nego powodu. Brak społecznego krytycy
zmu sprawi, że postkomuniści nie tylko 
silnie umocnią się w różnych obszarach 
życia - od władzy politycznej po gospo
darczą. Nadto uczynią spustoszenie, po
dobne do tego z czasów komunizmu. Na
stąpi jeszcze głębsza dewaluacja świata 
wartości takich jak np. uczciwość, rzetel
ność, itp. Najgorsze cechy, wcale dotąd 
nie obce Polakom umocnią się i jeszcze 
bardziej oddalą nas od świata prawdziwie 
cywilizowanego. Już dziś, o czym 
wzmiankowaliśmy wygrywa ten, który 
postępuje wg życzeń Millera i spółki. Ta 
symboliczna zetempowska „zielona koszu
la i czerwony krawat” jest przepustką do 
sukcesu. Młody człowiek w dzisiejszej 
Polsce wie, że aby „mieć” musi iść na 
układy z tymi, którzy posiadają władzę. 
Nie kieruje się kryteriami dobra i zła. Nie 
miał ich nawet skąd wynieś'ć, gdyż ojco
wie postępują podobnie. Nie liczy się w 
Polsce to, jakim jesteś' człowiekiem, lecz 
co posiadasz. Nie „być” jest nadrzędne, 
lecz „mieć”. Taką filozofię życia propo
nują postkomuniści i zbratana z nimi le
wica niekomunistyczna. Utworzenie par
tii prawicowej, nie jest dziś ratunkiem, 
gdyż po marnych doświadczeniach ostat
nich lat żadna partia prawicowa nie ma 
większych szans na powodzenie.
Nadszedł więc najwyższy czas , aby roz
począć pracę od podstaw wykorzystując 
bogactwo nauki społecznej Jana Pawła II, 
tworząc Rzeczypospolitą obywatelską i 
chrześcijańską, nie wg reguł partyjnych, 
lecz takich związków międzyludzkich, 
które biorą się z wewnętrznego bogactwa 
każdego z nas i z tradycji Polski niepod
ległościowej.
Nie można dowodzić, że jest to utopia. 
Wystarczy odwołać się do dorobku, jaki 
nam przygotował Karol Wojtyła. Należy 
go rzetelnie odczytywać i przekuwać w 
czyn. Albo pozostanie czekać z założo
nymi rękoma aż całkowicie zaleją nas 
osobnicy w zielonych koszulach i czer
wonych krawatach.

Jerzy Klechta

POLSKIE MSZE ŚW. W BAGNOLET
w każdą niedzielę i święta o godz. 12H30 w kościele St-Leu - St-Gilles -
88, rue Sadi Carnot (10 min. od stacji metra Gallieni; autobusy lini: PC-2, 57, 75, 76, 
102, 115, 122, 221, 318, 351; samochodem - peripherique lub A-3 - zjazd „Porte de 
Bagnolet” - kierunek Bagnolet Centrum).
Informacje: tel./fax 01 43 62 91 69 - biuro parafialne - ks. Józef Wąchała SChr. - 9, rue 
des Loriettes (proszę o wcześniejsze - telefoniczne - uzgodnienie terminu).

CZAS WIELKIEGO POSTU I WIELKANOC
Do 31 marca w każdą niedzielę kościół otwarty do godz. 1500. Czas na śpiew Gorzkich 
Zali, Drogę Krzyżową, modlitwę, spowiedź... - w każdy piątek o godz. 2000.
Nabożeństwo i Msza św. - spotkania połączone z naukami rekolekcyjnymi: - Niedzie
la Palmowa (24 marca) - spowiedź od godz. 1230do 1600, _ Wielki Czwartek (28 marca) 
- godz. 1930, - Wielki Piątek (29 marca) - godz. 19!‘0 Wielka Sobota (30 marca) - świę
cenie pokarmów od godz. 1000 do 1800. Rezurekcja (31 marca) - godz. 700.
Wielka Niedziela - Msza św. o godz. 1230; Poniedziałek Wielkanocny - Msza św. - godz. 
1230 (po Mszy tradycyjne parafialne spotkanie w salce). „Szczęść Boże”.
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SP. PORUCZNIK WIESŁAW ANTONI RUPP

7 stycznia zmarł porucznik Wiesław 
Antoni Rupp urodzony ll czerwca 
1923 roku w Rawie fv^aMv^iewiń^j, gdzie 

mieszkał do 6 roku życia. W 1929 roku 
wyjechał wraz z rodzicami do Warszawy, 
gdzie ojciec jego pracował na stanowisku 
wicedyrektora Krajowego Banku Gospo
darczego.
Do momentu rozpoczęcia II wojny świa
towej uczył się w Gimnazjum im. Zamoy
skiego. Po zamknięciu przez Niemców 
wszystkich szkół, uczęszczał na „tajne kom
plety”, gdzie zdał maturę w 1940 roku. 
Równocześnie wstąpił do Narodowych Sił 
Zbrojnych (NSZ), konspi
racyjnej organizacji woj
skowej. Po zdaniu matu
ry, uczestniczył w konspi
racyjnym kursie dla pod
chorążych, który ukoń
czył w stopniu kaprala 
podchorążego. Jednocze
śnie kształcił się w tajnej 
Wyższej Szkole Handlo
wej, prowadzonej przez 
profesora Lipińskiego. 
Podczas Powstania War
szawskiego walczył na 
Powiślu i na Placu Grzy
bowskim z grupą AK 
„Kribar”, w dowództwie 
odcinka Oddziału Za
chodniego, pod pseudoni
mem „Korzeniowski" a 
jego brat pod pseudoni
mem „Dobiecki”.
Po kapitulacji Warszawy, został wzięty do 
niewoli. Przebywał najpierw w Lamsdorf 
potem w Krems pod Wiedniem. Następnie 
został ewakuowany z pilotami amerykań
skimi do Braunam, które zostało wyzwo
lone przez Pattona. Polacy, wśród których 
znajdowali się bracia Rupp - Wiesław i Ka
zimierz, utworzyli „Batalion 3 Maja” po
nieważ w tym dniu zostali wyzwoleni i z 
decyzji Armii Amerykańskiej, zarządzali 
dwoma niemieckimi wsiami, z których 
jedną była Sigmaringen. Potem, wraz z 
wyzwolonymi żołnierzami I Dywizji Gre
nadierów z Francji, został przeniesiony do 
koszar w Bessieres pod Paryżem . Następ
nym etapem był zborny obóz nr 3 w Lille. 
Został zdemobilizowany w Calais w 1948 
roku.
Będąc w koszarach w Lille, w 1946 roku 
zapisał się na wydział prawa na Uniwer
sytecie Pasteura. Opuścił go jednak i za
pisał do szkoły chirurgii dentystycznej, do 
której uczęszczał przez 2 lata. Poznał Mar
guerite Desmet, Francuzkę pochodzenia 
belgijskiego, z którą ożenił się w 1948 
roku. Zrezygnował ze szkoły i z pomocą 
żony, założył zakład produkujący ścierki 
i inne artykuły do czyszczenia pod nazwą 
„Lavtex”, który prowadził przez 3 lata. Po 
jego zamknięciu, został dyrektorem han

dlowym w firmie „Coudert” na terenie pół
nocnej Francji. Pracował tam do emerytu
ry-
Wielką jego zasługą jest to, że pomimo 
swojej pracy zawodowej zajmował się pra
cą społeczną. Od początku pobytu we 
Francji należał do różnych organizacji po
lonijnych. Od marca 1947 roku do SPK, 
gdzie był sekretarzem przez ostatnie 15 
lat. Był członkiem Skarbu Narodowego i 
jego hojnym ofiarodawcą. Brał czynny 
udział w Komitecie Odnowienia pomnika 
Bajończyków w La Targette. Współpra
cował ze śp. Deryngiem we Wspólnocie

Polskiej. Pisał wiele artykułów do „Dzien
nika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza” 
w Londynie oraz do czasopism polskich 
wydawanych w Paryżu i Lille jak „Ray- 
onnnement Culturel Polonais”. Artykuły 
Jego były też publikowane w czasopiśmie 
wydawanym przez ówczesnego Konsula 
Generalnego Jędrzeja Bukowskiego z 
Konsulatu RP w Lille. Dotyczyły one nie 
tylko byłych żołnierzy, ale także życia Po
lonii z północnej Francji. Był również jed
nym z fundatorów nowego sztandaru SPK 
w Paryżu i uczestniczył w uroczystości 
jego poświęcenia. Za całokształt pracy 
społecznej, został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi nr 222-95-4, w dniu 7 
grudnia 1995 roku, który wręczył mu w 
1997 roku, w imieniu ówczesnego Prezy
denta RP Lecha Wałęsy, Konsul General
ny z Lille Jerzy Drożdż. Za swoją posta
wę podczas wojny, otrzymał wiele odzna
czeń, medali i Krzyży polskich, angiel
skich i francuskich.
Największą Jego zaletą była skromność, 
sumienność i życzliwość, którą okazywał 
na każdym kroku, zwłaszcza osobom po
trzebującym jego rady i pomocy. Pomi
mo choroby żony (była przez wiele lat 
sparaliżowana), którą otaczał wyjątkową 
opieką, znajdował zawsze czas dla innych.

Po Jej śmierci i 
społecznie, mimo pojawiają
cych się kłopotów'zdrowot
nych. Zaczął się leczyć będąc

nadal pracował _L 
imo pojawiają-

_ aczął się leczyć będąc . --- -
pewny, że zdoła pokonać cho
robę. Niestety, opuścił nas I 
niespodziewanie szybko, pozostawiając 
za sobą ogromną pustkę.
Został pochowany 14 stycznia 2002 roku. 
Msza św. żałobna odbyła się w Polskiej 
Kaplicy w Lille. Obecny był Jego brat Ka
zimierz, który przyjechał ze Szwajcarii. 
Byli także: Marek Chojnacki Konsul Ge
neralny RP wraz z małżonką, Jędrzej Bu
kowski były Konsul Generalny, pułkow
nik Hutin-Sroka prezes Stowarzyszenia I 
Dywizji Generała Maczka wraz ze sztan
darem, Jacques Gabriels z Comité d’En
tente des Associations Patriotiques z Lil
le, Apoloniusz Serafin z nowym sztanda

rem SPK z Paryża, który reprezen
tował jednocześnie Księdza Infuata 
Witolda Kiedrowskiego - prezesa 
SPK we Francji. Przybyły też licz
ne poczty sztandarowe polskich i 
francuskich kombatantów. Koło 
SPK z Lille reprezentował jego pre
zes Stanisław Srocki. Byli także 
obecni liczni koledzy i koleżanki 
oraz wiele osób z miejscowej Polo
nii.
Mszę św. odprawił duszpasterz pol
skiej kaplicy w Lille, ksiądz Wie
sław Początek. W swojej mowie 
pożegnalnej, którą zaczął słowami 
księdza Jana Twardowskiego 
„Spieszmy się kochać ludzi - tak 
szybko odchodzą”, powiedział, że 
nie ma zwyczaju mówić o życiu 
zmarłego, lecz po raz pierwszy zro
bi wyjątek. Oto kilka jego słów. Po
stawny, ale jednocześnie niepozor

ny, skromny na zewnątrz., ale sercem ogar
niający wszystkich. Był tutaj zawsze, nie 
tylko od święta - o to nietrudno. On był na 
co dzień. Swoje powołanie męża wypełnił 
do końca - tak po polsku, dając przez kil
ka lat swoje serce, swój czas dla chorej 
żony, bo w niej widział wielką miłość, a mi
łość wielka to sam Chrystus w drugim czło
wieku. Przeżył wiele lat, ale był żywą ilu
stracją wiersza poety, księdza Jana Twar
dowskiego «Starszy Ludzie»:
...Tak jak w dzieciństwie wszystkiemu się dzi
wią Cieszą się gwiazdką, choinką, zimą, tęsk
nią do wiosny.. Starzy to dzieci które za szybko 
urosły...
Bo trzeba być jak dziecko, aby wejść do 
Królestwa Niebieskiego. Wiesław to było 
Jego imię, Wiesiu nazywali Go najbliżsi. 
To imię wyznaczało jego miejsce w tym 
skrawku małej Polski na francuskiej zie
mi, na starym mieście w Lille...
Następnie w imieniu koleżanek i kolegów 
z SPK pożegnał go prezes koła Stanisław 
Srocki:
„ Odszedłeś od nas, przyłączając się do sze
regu tych licznych Kombatantów z aglo
meracji Lille - Roubaix - Tourcoing, lecz 
pamięć po Tobie pozostanie na długo ”.

Zuzanna Pankanin
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP W PARYŻU 

(263 bis, rue Saint-Honore)

PROGRAM REKOLEKCJI
Sobota (16 marca): rozpoczęcie rekolekcji o godz. l830.
Niedziela (17 marca): Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym

. o godz. 800, 9M1«>l16a)i l9’0.
l515: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; l900 Droga Krzyżowa.

Od poniedziałku -18 do piątku - 22 marca:
Msze święte z nauką rekolekcyjną o godz. 800, l8oo i 2000. 

Piątek, 22 marca: Droga Krzyżowa o godz. l730.

Rekolekcje prowadzi ks. bp Jan Szlaga Ord. Pelpliński

•
PARAFIA SW. GENOWEFY - PARYŻ XVI

(18, rue Claude Lorrain)

PROGRAM REKOLEKCJI OD 10 DO 13 MARCA:

Niedziela (10 marca): Msze św. z nauką: godz. 930, ll30 (po
Mszy św.) Gorzkie Żale, 180° (po Mszy św.) Droga krzyżowa;

Poniedziałek, wtorek, środa (11-13 marca): Msza św. z nauką 
rekolekcyjną codziennie o godz. 20°°.
Spowiedź: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 19°° - 21°°.

Rekolekcje prowadzi O. Jarosław Głodek - 
Dominikanin z Poznania

ŚWIATA WIELKANOCNE W DOMACH 
PMK WE FRANCJI

Zapraszamy do wspólnego przeżycia Triduum Paschalnego w La 
Fertś sous Jouarre i w Lourdes. Jest to doskonała forma odpo
czynku połączona z okazją do modlitwy i dobrego przeżycia ta
jemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

LA FERTE SOUS JOUARRE
Dłuższy pobyt: Wyjazd - 28 marca - Wielki Czwartek o godz. 
150°; Powrót - l kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 
l500. Koszt: ll5 Éuros (z dojazdem organizowanym przez PMK: 
127 Éuros).
Krótki pobyt: Wyjazd - 30 marca - Wielka Sobota, o godz. l50°; 
Powrót - l kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 150°.
Koszt: 82 Éuros (z dojazdem organizowanym przez PMK: 94 
Éuros).

LOURDES
Wyjazd: 28 marca - Wielki Czwartek - godz. l010 (z Montpar
nasse - TGV)
Przyjazd do Lourdes: - godz l54
Powrót: l kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny - godz. 2258 z 
Lourdes. Przyjazd do Paryża - 2 kwietnia - godz. 60

Koszt pobytu i podróży l99 Éuros.
ŚWIĘTA WIELKANOCNE NA KORSYCE

Pobyt: l dzień - 33 Éuros (demi-pension); - 46 Éuros (pension 
complet); podróż we własnym zakresie.

Zapisy w biurze Polskiej Misji Katolickiej i w parafii polskiej w 
Paryżu: 263 bis, rue St-Honore (t. 0l 55 35 32 32).

PRZYJACIELE „GŁOSU
Mr Vincent Konieczny 65,55 euro
Mr Jarosław Krużyński 80,00 euro
Mr Józef Lodej 65,55 euro
Mme Maria Łuczak 65,55 euro
Mme Lucyna Maluty 65,60 euro
Mr Stefan Mazurowski 100 euro
Mme Jadwiga Muller • 500 Frs
Mr Adam Osika ♦ 450 Frs
Wszystkim, którzy wspierają Glos Katolicki „prenumeratą przyjaciół” 

składamy serdeczne podziękowania. Redakcja.

DAMMARIE LES LYS
PROGRAM REKOLEKCJI od 24 do 27 marca 2QQ2 

Niedziela 24 marca - rozpoczęcie rekolekcji 
1045 - Spowiedź; 1115 - Msza św. z kazaniem.
Od poniedziałku (25 marca) do środy (27 marca):
1830 Spowiedź;
1900 Msza św. z kazaniem, po Mszy św. konferencja. 
Rekolekcje prowadzi Ks. Tomasz Powichrowski

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 
PARYŻ XVII
(20, rue Legendre)

PROGRAM REKOLEKCJI 
od 9 do 17 marca (Dom Kombatanta):

9 marca( sobota):
18 - Różaniec; 19- Msze św. ; 20°°- Konferencja

10 i 17 marca (Niedziela)
- krypta kościoła St-Charles de Montceau - 

godz. II’ - Msza św. z homilią (Dom Kombatanta); godz. 
1800 - Różaniec; 1830 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym;

11 marca( poniedziałek) - J6 marca (sobota):
god^ 18*0 - Różaniec; 1900 - Konferencja; 194s - Msze św.; ■ 
203* - Konferencja.

Spowiedź - codziennie od godz. 180°.
Rekolekcje prowadzi: ks. prał. lic. Edwin Rzeszoto

BRUKSELA
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Dla młodzieży - od czwartku 21 do soboty 23 marca - codzien
nie o godz. 20”.
Dla dzieci - w sobotę 23 marca - godz. 100°.
Dla wszystkich - Niedziela Palmowa - 24 marca (godz. 800,10*0, 
16*0, 18-30) oraz poniEdziałeK, wtorek, środa i czwartek Wiel
kiego Tygodnia (25-28 marca o godz. 19®’)
Nauki stanowe: - Dla kobiet - poNiEdziałek 25 marca po Mszy 
św.; dla mężczyzn - wtorek 26 marca po Mszy św.
Spowiedź rekolekcyjna: dla młodzieży - piątek 22 marca po 
Mszy św.; dla dzieci - sobota 23 marca, godz. 1000; dla pozo
stałych - oD ponieDziałKu 25 do czwartku 28 marca od godz. 
1700.
Wszystkie nauki rekolEkcyjnE w dni powszednie głoszone są 
w kaplicy PMK w Brukseli - rue JourDan 80. Jedynie w Nie
dzielę Palmową nauki rEkolekcyjnE głoszone są podczas Mszy 
św. w kościele ND de la Chapelle - Place de la Chapelle 1. 
Nauki rekolEkcyjne głosi o. dr Piotr Piasecki OMI, wykładow
ca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickie
wicza w Poznaniu.

MSZE ŚW. I CEREMONIE 
W WIELKIM TYGODNIU 

I W WIELKANOC
Wielki Czwartek 28 marca - kaplica PMK godz. 1900 - Ceremo
nie wielkoczwartkowE.
Wielki Piątek 29 marca - kaplica PMK godz. 1830 - Droga Krzy
żowa; godz. 1900- Pamiątka Męki Pańskiej; czuwanie przy Gro
bie Pańskim - do północy.
Wielka Sobota 30 marca - kaplica PMK Adoracja przy Grobie 
Pańskim do godz. 1900.
Święcenie pokarmów (10°° - 1800), dzieci przychodzą ze świę
conką o godz. li’* Godz. 19“- Ceremonie wielkosobotnie. 
Niedziela Wielkanocna 31 marca - kościół ND de la Chapelle - 
Rezurekcja godz. 700; pozostałe Msze św. godz. 1’3’, 163’, 183’ 
PoniEdziałek WiElkanocny 1 kwietnia - kaplica PMK - Msze 
św. jak w niedziele 
godz. 8“, 1’30 1 63’ 1830.
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P O L O N i A

II - 17. 03. 2002
PONIEDZIAŁEK 11.03.2002

600 Kawa czy herbata 730 Od A do Z 745 Kawa 
czy herbata 8oo Wiadomości 8’ Pogoda 815 
Krakowskie Przedmieście 27 8“ Kian - serial 
850 Czas na antyki 9’ Język filmu 955 Małe oj
czyzny 1020 Od przedszkola do Opola 11M Psi 
świat - dla dzieci 1130 Klan - serial 12oo Wiado
mości 1215 Biografie 13w Rodzina Połanieckich
- serial 1425 Ze sztuką na ty 1500 Wiadomości 
151 Czas na antyki 1535 język filmu 1600 Pa
norama 1621 Pogoda 1630 U siebie 1700 Tele
express 1720 Gość Jedynki 1730 Do góry noga
mi - dla dzieci 1800 Psi świat - dla dzieci 1830 
Panorama 1850 Klan - serial 19’ Dobranocka 
1930 Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 
Sportowy tydzień 2100 Rodzina Połanieckich - 
serial 2245 Ze sztuką na ty 2345 Monitor O05 Spor
towy flesz Ow Czarne chmury - serial 100 Ojczy- 
zna-polszczyzna 1’5 Przygód kilka wróbla Cwir- 
ka 1” Wiadomości 155 Sportowy flesz 200 Klan
- serial 230 Rodzina Połanieckich - serial 345 
Serce z węgla - serial 4’5 Dziennik tv J. Fedo
rowicza 425 Program krajoznawczy 445 Sporto
wy tydzień 535 U siebie

WTOREK 12.03.2002
600 Kawa czy herbata 730 Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 800 Wiadomości 8’2 Pogoda 
815 Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - se
rial 850 Najpiękniejsze krajobrazy są w ludziach 
920 Podróże kulinarne 955 Gwiazdozbiór polskie
go sportu 1030 Drzwi do lasu - dla dzieci 1100 
Tajemnica Sagali - serial 1’30 Klan - serial 1200 
Wiadomości 1215 Sportowy tydzień 13’5 Pleba
nia - serial 1345 Szansa na sukces 1440 Ojczy- 
zna-polszczyzna 1500 Wiadomości 15w Ojciec 
i syn 1520 Sąsiad Karkonosza - reportaż 1600 
Panorama 162’ Pogoda 1630 Raj - magazyn 
katolicki 17M Teleexpress 1720 Gość Jedynki 
1730 Drzwi do lasu - dla dzieci 1800 Tajemnica 
Sagali - serial 1830 Panorama 1850 Klan - serial 
1915 Dobranocka 1930 Wiadomości 1955 Pogo
da 1957 Sport 2000 Transplantacja - film dok 21°° 
Plebania - serial 21M Ewa Bem-koncert 2205 Oj 
da da na-Grzegorz z Ciechowa - film 2230 Fo
rum 23’5 997-magazyn kryminalny 2345 Moni
tor O05 Sportowy flesz O’ Lista przebojów O40 
Tylko Kaśka - dla młodych widzów 1’5 Reksio 
13" Wiadomości 1“ Sportowy flesz 200 Klan - 
serial 230 Plebania - serial 300 To widzowie po
dziwiali - 50 lat TVP 4°° Gwiazdozbiór polskie
go sportu 430 Transplantacja - film dok. 530 997- 
magazyn kryminalny

ŚRODA 13.03.2002
600 Kawa czy herbata 730 Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 80® Wiadomości 812 Pogoda 
8’5 Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - se
rial 850 Rozmowy na nowy wiek 940 Forum 1030 
Zgadnij odpowiedz - dla dzieci 1035 Dzieci dzie
ciom 1045 Nie tylko dinozaury 1’00 W krainie 
czarnoksiężnika Oza - serial 1130 Klan - serial 
1200 Wiadomości 1215 Transplantacja - film dok. 
1315 Pierwsza miłość - film fab. 1405 Horoskop - 
film dok. 1500 Wiadomości 15’5 Rozmowy na 
nowy wiek 15*5 Parnas Literacki: Leopold Staff 
1600 Panorama 162’ Pogoda 1630 Dekolt 1700 

Teleexpress 172° Gość Jedynki 1730 Zgadnij 
odpowiedz - dla dzieci 1735 Dzieci dzieciom 1745 
Nie tylko dinozaury - dla dzieci 18°° W krainie 
czarnoksiężnika Oza -serial 183° Panorama 185° 
Klan - serial 1915 Dobranocka 193° Wiadomo
ści 1955 Pogoda 1957 Sport 2Q°° Wieści polonij
ne 2Ü15 Gościniec - magazyn kultury i sztuki lu
dowej 2°4° Polskie smaki 21°° Pierwsza miłość 
- film fab. 215° Horoskop - film dok. 2255 Linia 
specjalna 2345 Monitor O°5 Sportowy flesz O1° 
Koncert zespołu Republika O40 Karino - serial 
115 Kocur Wawrzyniec i Przyjaciele 13° Wiado
mości 155 Sportowy flesz 2°° Klan - serial 2" 
Dzika namiętność - film fab. 43° Wieści polonij
ne 445 Gościniec - magazyn kultury i sztuki lu
dowej 51° Polskie smaki 53° Dekolt

CZWARTEK 14.03.2002
6°° Kawa czy herbata 7“° Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’ Pogoda 
8’5 Krakowskie Przedmieście 27 825 Złotopol
scy - serial 85° 36° stopni dookoła ciała - ma
gazyn medyczny 9°5 Kwadrans z medycyną 9“ 
Linia specjalna 1°“° Spacery z dziadkiem - dla 
dzieci 1°45 Tęczowa bajeczka - dla dzieci 11°° 
Tropiciele gwiazd - serial 11“° Złotopolscy - se
rial 12°° Wiadomości 1215 Wieści polonijne 12“° 
Gościniec - magazyn kultury i sztuki ludowej 
1255 Polskie smaki 1315 Teatr Telewizji: Niech 
żyją agenci 14°5 Muzyka łączy pokolenia 15°° 
Wiadomości 15’5 36° stopni dookoła ciała - ma
gazyn medyczny 15“° Kwadrans z medycyną 
16°° Panorama 162’ Pogoda 16“° Nie tylko dla 
komandosów 17°° Teleexpress 172° Gość Je
dynki 17“° Przygody dzielnego Sylwana - dla 
dzieci 18°° Tropiciele gwiazd - serial 18“° Pa
norama 185° Złotopolscy - serial 1915 Dobra
nocka 19“° Wiadomości 1955 Pogoda 1957 Sport 
2°°° Polaków portret własny 2°25 Ludzie listy 
piszą 2°45 Forum Polonijne 21°° Teatr Telewi
zji: Niech żyją agenci 215° Europalia 2°°1 23°° 
Tygodnik polityczny Jedynki 2“45 Monitor O°5 
Sportowy flesz O1° Euroexpress O25 Pegaz - 
magazyn kulturalny O5° Przygody dzielnego Syl- 
wana 115 Film pod strasznym tytułem 1“° Wia
domości 155 Sportowy flesz 2°° Złotopolscy - 
serial 2“° Teatr Telewizji: Niech żyją agenci 32° 
Panteon kompozytorów polskich: Wojciech Ki
lar 4“° Polaków portret własny 455 Ludzie listy 
piszą 5’ Forum Polonijne 5“° Nie tylko dla ko
mandosów

PIĄTEK 15.03.2002
6°° Kawa czy herbata 7“° Gość Jedynki 745 
Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Pogoda 
815 Krakowskie Przedmieście 27 825 Złotopol
scy - serial 85° Mistrzowie: Profesor Mieczysław 
Gogacz 9“5 Tygodnik polityczny Jedynki 1°“° 
Budzik - dla dzieci 11*" Delfi - dla dzieci 11“° 
Złotopolscy - serial 12°° Wiadomości 121S Po
laków portret własny 13°° Forum Polonijne 1315 
Więzy krwi - serial 14°° Hity satelity 1415 Wie
czór z Jagielskim 15°° Wiadomości 15’5 Mistrzo
wie: Profesor Mieczysław Gogacz 1545 Z lamu
sa techniki: Stefan Bryła 16°° Panorama 1618 
Pogoda 16“° Pegaz - ma
gazyn kulturalny 17°° Te
leexpress 172° Gość Je
dynki 17“° Hity satelity 1745 
Nie tylko o... 18°° Delfi -dla 
dzieci 18“° Panorama 18M 
Złotopolscy - serial 19’5 
Dobranocka 19“° Wiado-

mości 1955 Pogoda 1957 Sport 2000 Wieści po
lonijne 2015 Program krajoznawczy 2040 Mówi 
się... - poradnik 21"°. Więzy krwi - serial 2145 
Nie tylko o... 22°" Benefis R. M. Grońskiego 23°" 
Porozmawiajmy O00 Monitor O20 Sportowy flesz 
O25 Hity satelity OM Od przedszkola do Opola 
120 Miś Uszatek 1M Wiadomości 155 Sportowy 
flesz 2" Złotopolscy - serial 23o Więzy krwi - 
serial 315 Nie tylko o... 330 Lista przebojów 4“ 
Kawaleria powietrzna - serial dok. 430 Wieści 
polonijne 445 Program krajoznawczy 505 Mówi 
się... - poradnik 530 Podróże kulinarne

SOBOTA 16.03.2002
600 Na dobre i na złe - serial 7M Echa tygodnia 
730 Pegaz - magazyn kulturalny 8°" Wiadomo
ści 8’0 Młyny na skraju puszczy - film dok. 840 
Ziarno - dla dzieci 905 5-10-15 - dla dzieci 94° 
Pandora i Platon - dla dzieci 10’5 Tam gdzie 
jesteśmy - reportaż 1045 Wieści polonijne 11°" 
Program krajoznawczy 1120 Mówi się... - porad
nik 1145 Klan (3) - serial 13°" Wiadomości 13’5 
Kariera Nikodema Dyzmy - serial 14’5 Od 
przedszkola do Opola 145" Ludzie llsty piszą 
15w Podróże kulinarne 1535 Wojna domowa - 
serial 1625 Tam adzie jesteśmy - reportaż 17°" 
Teleexpress 172o Gość Jedynki 173" Na dobre i 
na złe - serial 1822 POgoda 1830 Panorama 1850 
"Program krajoznawczy 1915 Dobranocka 193" 
Wiadomości 195" Pogoda 1953 Sport 20°" Ka
riera Nikodema Dyzmy - serial 21°" Wieczór z 
Jagielskim 2’45 XXIII Przegląd Piosenki Aktor
skiej 2002 2240 Co nam w duszy gra 2335 Co 
Pani na to? O05 Nie tylko o... O20 Na dobre i na 
złe - serial 1’5 Przygody Misia Colargola 13" 
Wiadomości 1“ Sport 2°° Klan (3) - serial 3’5 
Hity satelity 33° Kariera Nikodema Dyzmy - se
rial 43" Co nam w duszy gra 525 Tam gdzie je
steśmy - reportaż 555 Co Pani na to?

NIEDZIELA 17.03.2002
625 m jak miłość - serial 7W Słowo na niedzielę 
7’5 Spotkania z tradycją 7W Biografie 845 Uczmy 
się polskiego 915 Niedzielne muzykowanie 95" 
Gość Jedynki 10M Opowieści Nowego Testa
mentu 1030 Gwiazdozbiór polskiego sportu 11“ 
Złotopolscy (2) - serial 12°" Anioł Pański 12’ 
Czasy -magazyn informacyjny 1225 Otwarte 
drzwi - magazyn katolicki 13” Transmisja Mszy 
Świętej z kościoła św. Wojciecha w Dobroniu 
14’ Czterej pancerni i pies - serial 15’ Graj z 
Kuroniem 1540 Zwierzenia kontrolowane: B. 
Kaczyński 16’0 Biografie 17"°Teleexpress 172" 
Dziennik tv J. Fedorowicza 173" M jak miłość - 
serial 1822 Pogoda 183" Panorama 185" Kocha
my polskie seriale 191S Dobranocka 193" Wia
domości 195" Pogoda 1952 Sport 20M Bohater 
roku - film fab. 21s" Szansa na sukces: G. Lo- 
baszewska 2245 Opowieść o Józefie Szwejku 
23’5 Co nam w duszy gra OM Graj z Kuroniem 
O30 M jak miłość - serial 120 Przygody Bolka i 
Lolka 13" Wiadomości 15" Sport 2" Złotopolscy 
(2) - serial 250 Wieczór z Jagielskim 330 Boha
ter roku - film fab. 52" Benefis Ryszarda Marka 
Grońskiego

Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od 
poniedziałku do soboty od 700 do 915, w niedzielę od 
goo do 10°° w paśmie 19 m na częstotliwości 15450 
kHz; codziennie od 1700 do 2130 w paśmie 25 m na 
częstotliwości 12010 kHz, a od 21“do 24°° w pa
śmie 41 m na częstotliwości 7380 kHz.
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INSTYTUT FRANCE-EUROPE CONNEXION
KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
□ kursy zwykłe (2 lub 3 razy w tygodniu)
□ kursy intensywne (5 razy w tygodniu)

□ intensywny kurs w sobotę
□ kursy „Jeune filie au pair”

□ kursy w ramach dokształcania zawodowego (formation continue)
□ przygotowanie do egzaminów DELF i DALF

□ kursy letnie
WYSOKA JAKOŚĆ /CENA: od 78 euro za miesiąc

5, rue Sthrau - 75013 Paris 
SEKRETARIAT OTWARTY CODZIENNIE 

od godz. 10 do godz. 13 i od godz. 15 do godz. 19; 
ZAPISY PRZEZ CAIY ROK.

TEL./FAX 01 44 24 05 66
Site Internet: http://ifec.free.fr; E-mail: ifec@free.fr

AEROBIK:
DYPLOMOWANA INSTRUKTORKA AEROBIKU OFERUJE: 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA GIMNASTYKI
- kształtowanie i modelowanie sylwetki; - trening „cardio”
- powracanie do formy po porodzie.

Agnes Wiśniewska tel. 06 10 25 30 31.

PODRÓŻE DO POLSKI:

* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z FRANCJI, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW

do Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.
* LUXSUS - przewóz osób i towarów do Polski - Olszyna,

Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.
Tel. 01 48 22 45 26; 06 62 75 50 06; (00 48 12) 284 12 50.
MERC-BUS - proponuje przejazdy do Polski południowej.

Tel. 01 43 34 56 07.
* EUROKAR - autokarem codziennie do Polski -

Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.

ECOLE „NAZARETH "
W-J.’COURS PRIVE d'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11 LAT DOŚWIADCZENIA W Paryżu; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW 
Zajęcia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris 8;

Kursy intensywne, popołudniowe i sobotnie
Zajęcia wieczorne 3 razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paryż 6. 

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom 

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd. » ZT" ’• 
Nowe Grupy od 11 MARCA. A W'ł

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

SOCIETE S.E.R. 
PROPONUJEMY SPRZEDAŻ I WSTAWIANIE OKIEN 

na wymiar z pcv, drewna i aluminium.

INSTALUJEMY werandy, 
ZAMKNIĘCIA BALKONOW, ŻALUZJE, WOLETY.

Dysponujemy dużym wyborem okazyjnych okien 
o bardzo niskich cenach.

Gwarantujemy solidność oraz fachowość wykonania.
Kontakt: 01 47 31 87 17; 06 11 10 02 36.

MNISZKI BENEDYKTYNKI
z opactwa le Bec Hellouin (Normandia) przyjmują 
osoby i grupy pragnące uczestniczyć w modlitwie 

monastycznej, przeżyć czas skupienia i odpoczynku. 
Kontakt z siostrą „Hôtelière”:
Monastère Ste Françoise Romaine - 27800 Le Bec Hellouin; 

tel.: 02 32 44 81 18, fax: 02 32 45 90 53
E-mail: bec.stefrancoise@wanadoo.fr

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

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

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

Krakowa i Gdańska 
© ■ WYJAZD CODZIENNIE OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU

FRANCJA ® UKRAINA
Z PARYŻA-LILLE 

do 
L'VIV- RIVNE - GYTOMYR - KYIV

WSZELKIE INFORMACJE (RENSEIGNEMENTS)
PARIS 75010
Tel. 014280 95 60
93, ruedeMaubeuge

Gare du Nord)
Fax: 014280 9559

LILLE 59800
Tel. 032836 5353 

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

BILLY-MONTIGNY 62420
Tel. 03212022 75 

147, Av. de la République
Fax: 03 2149 6840

Site internet: www.voyages-baudart.fr
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Tego jeszcze nie było! Jest to pierw
sza w Polsce komuterowa gra przy
godowa opa rto aa Biblii.

Filip, główny bohater zabawy, to rezolut
ny chłopak w baseballowej czapce i ko
szulce z nazwą zespołu „Arka Noego”. 
Stale nosi przy sobie walkmana, z które
go w dowolnej chwili można posłuchać 
jednej z 20 piosenek „Arki Noego”!
„JA JESTEM” jest grą przygodową. Nasz 
bohater przemieszcza się z miejsca na 
miejsce, zbiera przedmioty, używa ich, 
rozmawia z napotkanymi postaciami..., a 
wszystko po to, aby dojść do celu: Filip __
dowiedziat się bowiem od swojego taty o Jezusie i teraz koniecznie 
chce go osobiście poznać. Bóg wysłuchuje prośby Filipa i przenosi go 
ze współczesnego świata do Palestyny roku 30 naszej ery. Teraz Filip 
ma okazję spotkać Jezusa! Ale najpierw musi Go odnaleźć - to Twoje, 
drogi graczu, zadanie: musisz pomóc Filipowi odnaleźć Zbawiciela, 
przeprowadzając go przez kolejne etapy gry.
Tym, którzy lubią „pogłówkować” zaproponowano zadania zręczno
ściowe i logiczne. Gra ma także walor edukacyjny, zamieszczono w 
niej bowiem ilustrowany przewodnik z informacjami o Ziemi Świętej, 
ludziach, ich zajęciach, ubiorach, itp.
Dla kogo gra jest przeznaczona? Czy tylko dla dzieci? Dla nich na 
pewno! Jednak i „starsze dziecko”, choćby w krawacie może zasiąść 
do niej i z całą rodziną ruszyć z Filipem w przygodę. W grudniu 2001 r. 
Gra została wręczona Ojcu świętemu.

Grę można nabyć w biurze i sklepiku Polskiej Misji Katolickiej w 
Paryżu (263 bis, rue St-Honore - tel. 01 55 35 32 32) w cenie 20 
Euro lub zamówić jej przesyłkę pocztą (+ 2,8 Euro) - przesyłając 
czek na łączną sumę 22,80 Euro.

------UWABA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 EurOTSToWo;— 
—przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 Euro/słowo.___
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SPECJALNA PROMOC/A DO 22 MARCA 2002

¡g TEL: 01 40 20 00 80 ¡ /

[S ER VI
Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 

250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 
ROCZNY BILET BEZPŁATNY 

AUTOKAREM DO POLSKI

Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 34 MIAST W POLSCE

Bialystok, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Dębica, 
Gdańsk, 
Gdynia, 
Gniezno,

Gliwice, Mielec, Wola,
Grudziądz, Opatów, Tarnobrzeg,
Jędreejów, Opole, Tarnów,
Katowćee, Poznań, Tczew,
KieRe, Rzeszów, Toruń,
Kolburzówa, Sandomierz, Warszawa,
Kraki,', Sopot, Wrocław.
Legmc,, Stalowa

SAMOLOTY do Polski i do innych krajów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI 
PRZESYŁKA PACZEK,

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

Otwarte 7 dni w tygodniu

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA;
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 

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

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

odszkodowania, spadki itp.

SPECJALISTA. - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)
1, rue Duvergier, 75019 Paris, M Crimee 
tel. 01 40 34 89 78 lub 06 80 01 94 06.

PSYCHOLOG-TERAPEUTA: TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

PIERZYNY - KOŁDRY PUCHOWE - PODUSZKI. 
NISKIE CENY. T. 03 21 37 OO 37.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 27.02.2002

Copernic
PARJS - LYON - YARSOYIE - KIEV

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

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwszej klasy****

Angers - Tours - Orleans - PARIS - Poznań - Bydgoszcz - 
Toruń - Włocławek - Warszawa - Wrocław

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Polski: w każdy piątek
ABONAMENT (styczeń-grudzień2002):

4 voyages AIler/Retour - 5ime voyage: - 50%

II. linia : PARIS - Odessa - Paris
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary 
z pilotem

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

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

Sprzedaż: GRANDES MAROUES - TV, HIFI i art. gosp. domowego
-5, -10,-15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji)
Odbiory paczek z domu klienta w Paryżu i okolicach. Tel. 01 40 09 03 43 

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

RESTAURACJA POLSKA
Serdecznie zapraszamy 

do klimatyzowanej, XVII-wiecznej krypty 
polskiego kos'cioła - 

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

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

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

w niedzielę: 12.00 - 23.00

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

tel./fax 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

Wyt^awcia: Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 3232)
— Adres Redakcji:
▼ W 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS

» a .-B. tel- 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31KAT O L IC KI fax 01 55 35 32 29; CCP 12 777 08 U PARIS
, http://perso.dub-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@dub-internet.fr

Dyrektor publikacji: Ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów. Redakcja nie odpowiada za tres'c ogłoszeń.
Druk: 1NDICA - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.

. Warunki prenumeraty:
Francja: pół roku - 185 FF (28.20€), rok - 350 FF (53,36€); CCP 12 777 08 U Paris
Belgia: pół roku - 1350 FB, rok - 2390 FB; ks. Bronisław Dejneka -

rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11
Niemcy: pół roku - 64 DM, rok - 117 DM; Commerzbank Hannover:

BLZ 250 400 66 Glos Katolicki, konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593
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r KUPON PRENUMERATY
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/ 

Głos Katolicki - Voix Catholique
■ 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS
I a Odnowienie abonamentu (renouvellement) 

i □ Rok (53,40€) 
■□ Pól roku (28,30€)
| □ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

Nazwisko:...............................................
Imię:............................................................
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□ Czekiem
□ CCP 12777 08 U Paris'
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L’HISTOIRE ET LA CULTURE 
DE LA POLOGNE 
RACONTEES
PAR LES DOCUMENTS 
PHILATELIQUES

Catalogue 
sur demande:

EDUCAPHIL 
16, rue du Plat 
69002 LYON 
FRANCE

POLISH path

czyli
prof. J.-P. Dcunette'a 

historia Polski 
na znaczkach 
pocztowych

Katalog i przykładowe egzemplarze 
można otrzymać bezpłatnie 
pisząc na adres podany obok

Independence. The officiai ceremony of admission to 
NATO the Poland, Czech Repuhiic and Hungary Act is 
signed by Polish foreign minister Bronislaw Gieremek

For thc last few centuries. European security was based on divisions in Europe and baiancc ofpower. 
Russia was a key factor of ihe baiancc of power, first vis-a-vis France and then Germany. To perform its roie 
as a guarantor of European security, Russia had to make her presence feit miiitariiy m thc middic of the 
continent. Throughout thc most part of thc iast 300 years, Russiao military forces occupied Poiand. The so- 
caiied Yaita order (ihe resuit of ihe Yaha Conferencc) presented a particuiar threat to the Centrai Europe. 
Soviet invasion pians against the West couid iead to a iargc-scaie conventionai cnnfiict and eventuaiiy 
nucicar annihiiation. in particuiar of Poiand and Germany. “Soiidarity" (trade union) was one of the forces, 
which prevented Russia frotn using a war biack-maii to defend its weakening empire.

U was in 1992, when Prime Minister Jan Oiszewsiki's govcmment was formed after ftee eiections, for 
the timc in the post-WWll history, with no affiliation to prcvious Soviet- oriented ruiers. Thia govcmment 
was the first to fiag thc idea of Poiand's NATO membership and started ciose miiitary co-operation with US 
and Germany.

Autumn 1993 tumed out to be cruciai for Poland's path to NATO. Russian President Boris Yeitsin, 
who visited Warsaw at the time. was persuaded by his Poiish counterpart President Lech Walesa, to state that 
Russia did not oppose Poiand's membership in NATO. This dcciaration and evcn more so its canceiiation a 
few wecks iater, in the reawakening of imperiai and pro-Soviet atmospherc in Russia. had vitai influence on 
North American and West European countries. Thanks to the pressure of thcsc countries and determined 
efforts made by President Waiesa, the American proposai of Partncrship for Peace, initiaiiy supposed to be a 
piatform ofUS - Russia strategie partnership, tumed into thc Poiish, Czech and Hungarian path to NATO.

The post-Communists, who returned to power under thc banner of friendship towards Russia and 
miiitary neutraiity as a ruic, continucd the pro-NATO poiicy pursucd by "Soiidarity".

As to the final US decision on Poiand's NATO membership the American “Poionia's" (the 
associaiion of Poics iiving abroad) invoivement was essentiai due to its pressure cxcrtcd on the US 
administration. “Poionia" was wall organiscd and determined. Akcja Wyborcza Soiidarnosc -• AWS's 
(poiiticai movemcnt having its roots in thc trade union “Soiidarity") eiection victory in 1997, finaiiy 
dispeiied worries in American Congress that Poiand couid be a “Trojan horse' in NATO. AWS - Unia 
Woinosci (Union of Freedom - another post-Soiidarity poiiticai party) coaiition took over, and its 
government ied by Primc Minister Jerzy Buzek safeiy brought Poiand to NATO (on 12* March 1999 - thc 
day of accession). Gen. Kiaus Naumann, NATO Miiitary Committee's Chairman. in 1999 couid state 
visiting Poiand: “For the first time in 300 years, Poiand, Germany and France arc in the same miiitary 
aiiiance together with United States of America. What is more, these countries are co-operating with Russia. 
What a wonderfui end ofthis terribie century".
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CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI ( ¡1 2
>0145 53 94 50 iradium@iradium.fr

Obsługa polskich Klientów : 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) ' H IRADIUM 
, . lUD U dystrybutora kart une Technologie d'avance

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA : Zakup minimum 2 kart. Czeki kierować na IRADIUM SA 111, avenue Victor Hugo 75116 Paris_________ rcs paris b 423 129 785
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