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LITURGIA SŁOWA

NIEDZIELA TRÓ/CY ŚWIĘTEJ
PIERWSZE CZYTANIE

Wj 34,4b-6.8-9 
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu 
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A 
Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło 
Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan 
przed jego oczyma i wołał: „Pan, Pan, Bóg miło
sierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i 
wierność”. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż 
do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy 
jesteś' dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w po
środku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym 
karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy na
sze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13,11-13 

Czytanie z Drugiego listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia, radujcie się, dążcie do do
skonałości, pokrzepiajcie się na du
chu, jedno myślcie, pokój zachowuj
cie, a Bóg miłości i pokoju niech 
będzie z wami. Pozdrówcie się na
wzajem świętym pocałunkiem. Po
zdrawiają was wszyscy święci. Ła
ska Pana Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga i udzielenie się Ducha Świę
tego niech będzie z wami wszystki
mi.

EWANGELIA
J 3,16-18 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednoro- 
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie podlega potę
pieniu; a kto nie wierzy, już został potę
piony, bo nie uwierzył w imię Jednoro- 
dzonego Syna Bożego”.

Zapewne (i jest to swo- .stym paradoksem) nie
do końca zdajemy sobie sprawę z tego, iż 
największa i niepojęta tajemnica wiary, 
prawda o jednym Bogu w trzech Osobach 
jest nieustannie obecna w naszej chrześci
jańskiej codzienności.
Podstawowy znak wiary, jakim jest krzyż 
- zarówno ten, którym zostaliśmy nazna
czeni w momencie chrztu świętego, jak i 
ten, który oznaczy miejsce, gdzie spocznie 
nasze ciało, oczekujące na zmartwych
wstanie -przypomina prawdę o Ojcu, Synu 
i Duchu Świętym. Zakończenie każdej mo
dlitwy Kościoła ukazuje trynitarny charak
ter jego rzeczywistości skierowanej ku 
Ojcu, przez Syna, w Duchu Świętym. Jest 
to w szczególny sposób widoczne w kul
minacyjnym momencie Mszy świętej, tzw. 
doksologii, czyli uwielbianiu i wychwala
niu Boga, kończącym modlitwę euchary
styczną: „Przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie, Tobie, Ojcze wszechmo
gący, w jedności Ducha Świętego wszel
ka cześć i chwała przez wszystkie wieki 
wieków”.
To oczywiste, że prawdy o Trójcy Świętej 
nigdy nie pojmiemy ani nie zrozumiemy. 
Przypomina się w tym momencie fragment 
„Wyznań” św. Augustyna, opisujący jego 
zmagania z tą tajemnicą wiary. Idąc brze
giem morza i zastanawiając się nad trójje- 
dynością Boga, miał on spotkać bawiące
go się chłopca. Dziecko zapytane, co robi, 
odpowiada, że chce przenieść muszelką 
ocean do wykopanego w piasku dołka. Kie
dy Augustyn stwierdza, że to niemożliwe, 
słyszy, że prędzej uda się przelać ten bez
miar wód niż pojąć misterium Świętej Trój
cy.
Dla uzmysłowienia i choćby przybliżenia 
prawdy o Trójcy Świętej człowiek sięgał 
do wielu porównań i obrazów. Apostoł Ir
landii, św. Patryk, dla zilustrowania tej 
prawdy posłużył się symbolem trójlistnej 
koniczyny - z jednej łodyżki wyrastają trzy 

listki, trzy odgałęzienia, podobnie jak w 
jednym co do natury Bogu współistnieją 
trzy Osoby.
Liturgia w prefacji dzisiejszej uroczysto
ści mówi o jednym Bogu, jednym Panu, 
nie przez jedność osoby, lecz przez to, że 
Trójca ma jedną naturę.
Teologia spróbuje „uporządkować“ ludz
kie dociekania mówiąc już to o relacjach 
zachodzących między Boskimi Osobami 
(ojcostwo, synostwo, tchnienie), już to o 
Ich zewnętrznej działalności odnoszonej 
do świata i człowieka (stworzenie, odku
pienie, uświęcenie).
Ostatecznie jednak trzeba nam powtórzyć 
za Pascalem, że o niczym nie wiemy 
wszystkiego. Przecież objawiający się 
Bóg dał Syna swego jednorodzonego nie 
dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, ale 
aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zgi
nął, ale miał życie wieczne, czyli aby do
szedł dzięki objawieniu do zbawienia. 
Pozostaje więc wiara, oparta na autoryte
cie Drugiej Osoby Trójcy - Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa. Każdy, kto w Niego wie
rzy, nie ulega potępieniu...
Stąd nieodparcie nasuwa się pytanie, na 
ile prawda i tajemnica Trójcy Świętej 
określa i przemienia moją ziemską egzy
stencję. Czy oczywiste jest dla mnie to 
wszystko, co z niej wynika dla mojego 
życia w każdym jego wymiarze.
Spróbujmy zatem przypomnieć sobie 
choćby niektóre z tych doniosłych treści. 
Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest wspól
notą, komunią osób. Stąd człowiek stwo
rzony na Jego obraz i podobieństwo jest 
skierowany ze swej natury ku innym lu
dziom. Moje człowieczeństwo może roz
winąć się i znaleźć dopełnienie jedynie w 
otwarciu na innych - w małżeństwie, w 
rodzinie, w Kościele, w narodzie, w Oj
czyźnie...
Bóg jest wiecznym przekazywaniem ży
cia, które jest miłością - tak umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 

aby każdy kto w Niego uwierzy miał ży
cie wieczne.
W swoim Synu Bóg dzieli z nami nasze 
życie i nasz ludzki los. A Chrystus oddaje 
za nas samego siebie. Nie istnieje więk
szy dar i większy dowód miłości. A więc 
Bogu zależy na mnie, bardzo zależy... A 
czy mnie zależy rzeczywiście na Nim w 
tym świecie, który żyje tak, jakby Bóg nie 
istniał?
Bóg pragnie dzielić z człowiekiem swoje 
wieczne szczęście. Posłał swego Syna na 
świat nie po to, aby świat potępił, ale po 
to, aby świat został przez Niego zbawio
ny. On doszedł do granicy miłości ku czło
wiekowi. Dlaczego zatem tak wielu Go nie 
chce, nie przyjmuje, nie wierzy? Przecież 
kto nie wierzy, już został potępiony...
Bóg na świecie... Bóg pochylający się nad 
człowiekiem... Bóg niepojętej i nieocze
kiwanej miłości...
Mądry ksiądz-poeta Jan Twardowski pi
sze: „Tajemnica Boga chrześcijańskiego, 
tajemnica Ojca i Syna i Ducha Świętego - 
to odpowiedź na nasze pytanie, czym jest 
prawdziwa miłość”.
Chrystus pomaga nam zbliżyć się do tej 
tajemnicy. Trzeba tylko za nim iść - Jego 
drogą... Jezus wszystko od Boga przyjmo
wał, nawet cierpienie, i wszystko Bogu 
oddawał. Łączy ich duch wzajemnej mi
łości. Umieć przyjmować i umieć dawać 
jest tajemnicą Boga chrześcijańskiego. 
Boga, który jest jeden jedyny i nigdy sa
motny.
Ochrzczeni w imię Świętej Trójcy, uczest
niczymy już dziś w miłości Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Kiedyś w wieczności ten 
udział osiągnie pełnię. A tu, na ziemi, ile
kroć uczynimy znak krzyża módlmy się 
słowami średniowiecznego poety: „W Cie
bie wierzę, w Tobie ufam, Ciebie miłuję. 
O błogosławiona Trójco - jedyny Boże”. 
Amen.

Ks. Andrzej W. Sowowski SCh
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Wszystkim Mamom świata pragniemy zło
żyć dziś - 26 maja - w dniu Święta Młotki życzenia tego co 
dla nich jest z założenia najważniejsze - nieprzemijającej mi
łości własnych dzieci i ich niewygasającej pamięci o swojej 
Mamie.

Z.yczymy każdej Marnie pociechy z własnych dzieci i po
wodów do dumy z nich-

/Miech spełniają się nieustannie wszystkie marzenia i na
dzieje, jakie Atomy pokładają w swoich dzieciach-

Przyłączamy się do wszystkich życzeń kierowanych dziś 
do wszystkich i każdej z osobna Alom świata.

Potrzebujemy Wasi (Redakcja)
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SIOSTRZYCA

Niektórzy, zwłaszcza starsi Francu
zi, nazywają Polskę „młodszą sio- 

strzycą Fcąncji”. My Mmi ahętcie na 
takie pokrewieństwo też się powołu
jemy i stąd zapewne Warszawa bywa 
nazywana „Paryżem północy”. To 
znaczy bywała kiedyś', bo teraz bar
dziej imponują wszystkim, a zwłasz
cza snobistycznym warszawiakom, 
inne stolice europejskie i światowe, 
ale akurat one do takich porównań się 
nie nadają. Np. określenie „Berlin pół
nocy” brzmi zgoła idiotycznie, co ro
zumie się nawet w Warszawie. Więc kiedy jeszcze Warszawa była 
Paryżem, „Paryżem północy”, bardzo nam imponowało wszystko, co 
nosiło francuski stempel. Imponowało, ale czy to na skutek odległo
ści, czy z innych przyczyn, polskie naśladownictwo francuskich po
czynań nigdy nie było doskonałe. Zawsze nosiło na sobie cechę pew
nej umowności, co chyba należy złożyć na karb polskiej specyfiki. 
Oto na przełomie XVII i XVIII wieku, w katedrze wileńskiej biskup 
Brzostowski wyklinał hetmana Sapiehę. Z ambony padały straszne 
słowa, że wyklętemu nikt nie powinien nawet podać wody itd. Wresz
cie biskup po trzykroć zawołał: „anatema, anatema, anatema!”, zaś' 
obecni w katedrze liczni uczestnicy ceremonii, którzy trzymali świe
ce, na te słowa rzucili je na posadzkę na znak, że przyłączają się do 
tego przekleństwa. A potem wszyscy prosto z katedry, poszli na obiad 
do tegoż hetmana Sapiehy, bo akurat tego dnia były jego imieniny. 
We Francji - inaczej. We Francji, jak już coś się działo, to działo się 
naprawdę. Rewolucja francuska objawiła się wybuchem dzikiego 
okrucieństwa, którego wymownych dowodów dostarczyła zwłaszcza 
nieszczęsna Wandea: ofiara ludobójstwa w imię „wolności, równo
ści i braterstwa”. To była zapowiedź nowej epoki, która rzeczywiście 
nadeszła w postaci Oświęcimia, Kołymy i Kambodży, ale jak wspo
mniałem - w formie wyciszonej polskim filtrem, ot, mniej więcej tak 
samo, jak teraz wieści ze świata docierają do sali reanimacyjnej lu
belskiego szpitala, gdzie leżę powalony zawałem serca. Dlatego też 
np. nie wiem dokładnie, co właściwie postanowili przedstawiciele 
Polonii w kwestii integracji z Unią Europejską: czy okazali entuzjazm, 
czy przeciwnie - sceptycyzm? „Rzeczpospolita” napisała, że ma się 
rozumieć, poparli integrację, ale już tytuł wstępniaka „Naszego Dzien
nika”, który doktor Wlaż ratując mi życie jeszcze w bełżeckim szpi
talu natychmiast mi pokazał, wyraźnie sugerował, że wśród Polonii 
przeważa eurosceptycyzm.
Wracając tedy do tematu zasadniczego, można powiedzieć, że z re
wolucji francuskiej Polska wyciągnęła wnioski, ale odmienne niż jej 
starsza siostrzyca.

Ciąg dalszy na str. 8

JAK CHCĄ Cię WIDZIEĆ, 
TAK Cif PISZĄ

Kilka dni temu pewien znajomy znajomego, przybyły 
świeżo z Polski, zadał mi pytanie z gatunku „słoń a s^r^- 
wa polska”: co we Frae cji myślą o naszym kraju? Piurwsza 

odpowiedź jaka przyszła mi do głowy okazała się ehyba 
odpowiedzią najlepsza: Francuzi nie nie myśla o Polsce, bo 
maja swoje problemy. Z drugiej strony temat ten jest czę
ściowo przemilczany nad Sekwaną być może dlatego, by 
nie pogłębiać frustracji Francuzów z powodu nadciągania 
„wschodnich barbarzyńców”...

Tylko jeden na pięciu Francuzów przyznaje się, że jest jako 
tako poinformowany w sprawach rozszerzania Unii Euro
pejskiej. Stopień niechęci wobec przyjęcia Polaków do Unii 
jest we Francji znacznie wyższy niż w innych krajach i do
równuje niechęci Austriaków. Idee ideami, ale kiedy do 
miski wpycha się jeszcze dodatkowa gęba, nikt ze stałych 
bywalców eurogarkuchni nie jest zadowolony. Francuzi nadal 
myślą stereotypami, o czym będzie mowa poniżej. Teraz o 
stereotypach polskich.
W kraju ruszyła kampania informująca na temat UE. Son
daże wykazują znaczną przewagę zwolenników integracji 
nad jej przeciwnikami. Trochę zastanawia więc, po co ta 
kosztowana kampania, którą kieruje Sławomir Wiatr, syn 
byłego ideologa PZPR. Do propagandy prounijnej przykła
da się zresztą większość partii politycznych. Skoro jest tak 
dobrze, to po co? Doświadczenie mówi, że jeżeli nie wia
domo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zostawiając te 
brzydkie podejrzenia na boku, wpadamy jednak w otchłań 
jeszcze brzydszych podejrzeń. Jeżeli propagandzie prounij
nej nadaje się aż taki wymiar, może to oznaczać, że euroen- 
tuzjaści obawiają się jednak o wynik referendum w sprawie 
integracji Polski z UE.

Ciąg dalszy na str. 6-7
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■ Prymas Polski kard. Józef Glemp po
błogosławił 3 maja odrestaurowaną ka
plicę Cudownego Obrazu na Jasnej Gó
rze. Renowację kaplicy, ufundowanej w 
XVII w. przeprowadzono dzięki ofiarno
ści wiernych, szczególnie Polaków miesz
kających poza granicami kraju.
■ Episkopat Polski wydeleguje swoich 
przedstawicieli do Rady Programowej 
Radia Maryja.
■ Polscy przedstawiciele do Konwentu 
Unii Europejskiej zgodzili się promować 
umieszczenie invocatio Dei (wezwania do 
Boga) w ewentualnym przyszłym trakta
cie konstytucyjnym Unii. Poinformował 
o tym o. Adam Schulz SJ, rzecznik Epi
skopatu Polski po trwającym dwie godzi
ny spotkaniu przedstawicieli Episkopatu 
(na czele z Prymasem Polski) z prezyden
tem RP i polskimi członkami Konwentu.
■ W minionej dekadzie liczba Polaków 
przystępujących do spowiedzi utrzymu
je się na stałym poziomie. Przynajmniej 
raz w roku z sakramentu pokuty korzy
sta ponad 70% mieszkańców kraju - wy
nika z badań przeprowadzonych przez 
pallotyński Instytut Statystyk Kościoła 
Katolickiego.
■ Górnośląska Wyższa Szkoła Pedago
giczna w Mysłowicach otrzymała imię 
pochodzącego z tego miasta kard. Augu
sta Hlonda, prymasa Polski w latach 1926
1948.
■ Pochodzący z diecezji opolskiej 50-let- 
ni bp Antoni Reimann, mianowany w 
2001 r. wikariuszem apostolskim Nuflo 
de Chavez w Boliwii, odprawił 4 maja 
swoją „prymicyjną” Mszę świętą w ro
dzinnej miejscowości Kadłubie Turaw- 
skim.
■ Być może jeszcze w tym roku będzie 
możliwe wprowadzenie stałego diakona
tu w Kościele w Polsce. Bp Teofil Wilski 
z Kalisza powiedział KAI, że przygoto
wano już roboczą wersję dokumentu, któ
ry jest potrzebny, by wprowadzić ten sta
ły stopień hierarchii kościelnej. Była ona 
przedmiotem dyskusji na 317. zebraniu 
plenarnym KER Jesienią dokument powi
nien być gotowy i wtedy zostanie prze
słany do zatwierdzenia przez Stolicę Apo
stolską. Jeśli jeszcze w tym roku Stolica 
Apostolska wyda zgodę, to pierwsi dia
koni zostaną wyświęceni najwcześniej w 
2005 roku z grona kandydatów, którzy 
spełnili wszystkie warunki i odbyli trzy
letnią formację przed przyjęciem tej po
sługi. Stałymi diakonami będą mogli zo
stać mężczyźni mający więcej niż 35.lat, 
żonaci - ze stażem małżeńskim nie mniej
szym niż pięcioletni lub celibatariusze. 
Diakoni stali w Polsce będą zajmowali się 
działalnością charytatywną w parafiach,

GŁ. MICHALINA JOSAFATA HOR DASZEWSKA

Błogosławiona siostra Josafata - współ
założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Służebnic Niepokelanej Panny Maryi ob

rządku bizantyjsko-ukraińskiego - urodziła 
się w 1869 roku we Lwowie. Rodzice jej 
nie byli zamożni, ale kochali swoje dzieci 
i umieli dać im to odczuć. Tworzyli szczę
śliwy dom. Wychowywali dzieci staran
nie, ucząc własnym przykładem sumien
nego wypełniania obowiązków, pracowi
tości, przekazując im system wartości 
moralnych, które były przewodnikiem w 
dalszym ich życiu. Ojciec, Jakub był czło
wiekiem otwartego serca, aktywnym w 
działaniu, gorącym patriotą, który w ser
ce Michaliny przelał umiłowanie tego, co 
piękne. Matka zaś wpoiła jej umiłowanie 
porządku, systematyczności i oszczędno
ści. Te cechy okazały się niezwykle przy
datne w przyszłości.
Michalina lubiła samotność i modlitwę. 
Często biegła do lasu, gdzie znajdowała 
się kapliczka, i tam się modliła. Od po
czątku rozwijało się w niej ziarno powo
łania do życia zakonnego. Czystą duszą i 
sercem otwartym na dobro lgnęła coraz 
silniej do spraw Bożych. Ten pierwszy au
tentyczny duch wiary, przekazany przez 
rodziców, przeniknął mocno młodą Mi
chalinę. Mając dziewiętnaście lat zapra
gnęła nawiązać głębszy kontakt z Bogiem, 
tak by więź z Nim kształtowała jej życie. 
Dlatego w 1888 r. brała udział w rekolek
cjach dla młodzieży we Lwowie, gdzie 
poznała nowo wyświęconego o. Jeremia
sza Łomnickiego OSBM, w którym znala
zła nie tylko kierownika duchowego, spo
wiednika i doradcę, ale także tego, który 
z czasem, wraz z ks. Cyrylem Sełeckim, 
miał być jej podporą w prowadzeniu 
pierwszego aktywnego ukraińskiego zgro
madzenia. W 20. roku życia Michalina zło
żyła prywatny ślub czystości. Odkryła, że 
pociąga ją życie kontemplacyjne, że jest 
ono dla niej drogą, na której bez reszty 
mogłaby poświęcić się Bogu. Dlatego po
stanowiła wstąpić do sióstr bazylianek. 
Tymczasem o. Jeremiasz dostrzegł, że zo
stała ona wezwana do szukania Boga na 
innej, niezwykłej drodze. Proponuje jej, 
by została pierwszą członkinią nowego 
zgromadzenia.
Czasy, w których żyła, potrzebowały lu
dzi potrafiących z gorliwością przeżyć war
tości ewangeliczne, przekazując je współ
czesnemu człowiekowi. Michalina jawi się 
jako osoba, która w sposób konsekwentny 
odpowiedziała na Boże wezwanie. Wyrze- 
kła się własnych planów i poświęciła Bo
żej miłości. Poszła za Bożym głosem 
uszczęśliwiając siebie i otaczający ją świat. 
Dzięki jej fiat Duch Święty ogarnął ją 
szczególną mocą.
W sierpniu 1892 r. w bazyliańskiej cerkwi 
ś'w. Onufrego we Lwowie odbyły się ob
łóczyny pierwszej siostry służebnicy. U 
początku zgromadzenia stoi więc s. Josa
fata - człowiek natchniony przez Boga, za
inspirowany wizją charyzmatyczną, wizją 
nadprzyrodzoną, którą Bóg w niej zaszcze

pia. Jest przede wszystkim osobą głębokiej 
modlitwy. To w niej widziała fundament 
dla wszelkiej działalności. Była przekona
na, że modlitwa jest podstawą wiary i ko
munikacji z Bogiem. To było źródłem jej 
ewangelicznego optymizmu. Nieustannie 
zachęcała do modlitwy i z tą myś'lą wpro
wadziła w kaplicy domu nowicjackiego w 
Krystynopolu praktykę całodobowej ado
racji Najświętszego Sakramentu. Puchary- 
stia była dla niej lekiem na poczucie osa
motnienia w codziennych kłopotach i cier
pieniach, a przez adorację zbliżała się do 
Chrystusa w Jego samotności. Modlitwa na
pełniała jej serce pokojem i radością, którą 
emanowała w kontaktach z ludźmi.
Siostra Josafata prowadzona przez Ducha 
Świętego wyraźnie rozumiała, że naślado
wać Chrystusa można tylko przez miłość 
do ludzi, to znaczy służyć im, przychodzić 
z pomocą, nie oczekując niczego w zamian. 
Umiała dostrzec Chrystusa w człowieku. 
Zyjąc Ewangelią osiągnęła zdolność odczy
tywania znaków czasu jakby spojrzeniem 
samego Chrystusa. Tak przygotowana, 
umiejąca modlitwę zamienić w życie, a 
życie w modlitwę podejmowała dzieła dane 
jej przez Boga. W swoim pragnieniu świę
tości opowiedziała się bezgranicznie za 
Chrystusem. Świętość uczyniła celem swe
go życia.
Biorąc na siebie odpowiedzialność za kształt 
zgromadzenia, starała się być wzorem, ofia
rowywała swoje talenty, siły, uczucia, or
ganizowała i realizowała różnorodne for
my apostolatu. Umiała przekazać siostrom 
swój ideał: „Z miłości do Boga ofiarować 

się narodowi”. Wierność swojemu hasłu: . 
„Wychowywać serce narodu i służyć naro
dowi tam, gdzie jest największa potrzeba” 
potwierdziła pierwszym dziełem zgroma
dzenia - ochronkami dla dzieci. Ich ideą 
było gromadzenie wiejskich dzieci i wy
chowywanie ich w oparciu o tradycje reli- 
gijno-narodowe. Zajmowano się również 
młodzieżą, której przekazywane były war
tości moralne, religijne i narodowe, zachę
cano ją jednocześnie do modlitwy. Ponad
to wiejskie kobiety i dziewczęta uczono 
żeńskich prac i przygotowywano do wy
pełniania roli żon i matek.
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MAMO

Miał już za sobą ogromny szmat ży
cia. Czuł się trochę zmęczony, jed
nak każdy dzień f>ows zedni prdnnorił mu 

ciągle nowe radości.
Dzisiaj, w majowy poranek siedział sobie 
w salonie w swoim ulubionym fotelu. Na 
dworze było pięknie i ciepło, wiosna się
gała swojego apogeum. Właśnie rano 
przyjechał do niego na weekend najmłod
szy syn z wnukami - 5-letnim Tomaszem i 
3-letnim Wojtkiem. Młodzi siedzieli teraz 
razem przed domem w ogrodzie, w słoń
cu, dzieci bawiły się pokrzykując.
Piękny maj. Po przeciwnej stronie salonu 
wisiał obraz Matki Boskiej Częstochow
skiej. Jak wiele razy tak i teraz powiódł 
oczami po poważnym obliczu. Tak, to maj, 
miesiąc Maryi, miesiąc nabożeństwa ma
jowego. Ze wszystkich nabożeństw to 
lubił najbardziej. Jeszcze gdy był mini
strantem często służył do tego nabożeń
stwa. Klęczenie przed pięknie oświetlo
nym obrazem Matki Boskiej miało w so
bie jakiś urok. I te śpiewy! Zauroczyło go 
ono na całe życie. Zawsze z przyjemno
ścią chodził na majówki. Ale w tym roku 
siły mu nie dopisały. Choć była już poło
wa miesiąca, nie był jeszcze ani razu. Za
nucił więc sam litanię loretańską, znał ją 
już na pamięć. Niektóre wezwania robiły 
na nim specjalne wrażanie, łączyły się ze 
wspomnieniami: Bramo Niebieska, Domie 
Złoty - coś niesamowitego, niepojętego, a 
obok tak potrzebne, tak uspokajające: 
Wspomożenie wiernych, Ucieczko 
grzesznych. Przy wezwaniu Królowo 
Aniołów często stawała mu przed oczyma 
scena śmierci Longinusa Podbibięty z 
„Ogniem i mieczem”. Gdy wypowiadał to 
wezwanie jako ostatnie, „aniołowie niebie
scy wzięli jego duszę i położyli ją jako per
łę jasną u stóp Królowej Anielskiej”. Czyż 
nie wspaniałe ukoronowanie życia? Tak 
proste. Przy swoich 81 latach sprawa jego 
własnej śmierci coraz częściej stawała mu 
przed oczami. Cóż, była ona coraz bliżej, 
w dodatku czuł, że ostatnio słabnie, że ser
ce nie bije już jak powinno. Na koniec ma
jówki zawsze ś'piewano „Pod Twoją Obro
nę”. Brzmiało to jak dumny hymn, ale jakiś 
ciepły: „O Pani, o Pani, o Pani nasza...”. 
Wołanie, ale raczej z tęsknoty niż z po
trzeby. „Ach - pomyślał - żeby móc zejść 
z tego świata razem ze swoją mamą - Matką 
Boską!”. W jednej chwili przypomniał so
bie swoją własną mamę. Czyż nie byłoby 
wspaniale zejść z tego świata z mamą, tak 
jak „z mamą” przychodziło się na ten 
świat?
Do salonu wpadł Tomek z radosnym 
okrzykiem: „Dziadku, zobacz co znala
złem w ogrodzie!” - zawołał, ale widząc, 
że dziadek nie patrzył na niego zawołał: 
„Dziadku, daj rękę”. Dziadek poczuł, jak 
włożył mu do ręki jakiś zimny przedmiot. 
W tym momencie dobiegł nerwowy 
okrzyk jego młodszego brata.
Chłopiec zostawił więc skarb w ręce 
dziadka i wybiegł na dwór. „Daj rękę” - 
zabrzmiało w jego świadomości. Tak mó

wiła do niego mama. Ile w tym wezwaniu 
było matczynej miłości. Bo była i troska, 
i był strach, że mógł się zgubić w tłumie, 
był niepokój, gdy miał do pokonania ja
kąś przeszkodę, była i wielka czułość, gdy 
po prostu chciała go mieć przy sobie. 
„Daj rękę” - lubił chodzić za rękę z mamą, 
nawet gdy był już duży. Czasem i jemu 
zdarzało się rzucić to samo wezwanie do 
mamy. Zawsze było ono pełne zaufania i 
pewności, że przyniesie rozwiązanie. Tak 
się rozczulił swoim wspomnieniem. Tyle 
lat! Co by mi teraz powiedziała? Czy ma 
już dobre miejsce „po tamtej stronie”? 
Moja mama.
Ni stąd, ni zowąd zaczął się modlić: „Mat
ko Najświętsza, moja mamo, daj mi swoją 
rękę w godzinę śmierci. Poprowadź mnie 
za rękę w tym chyba najtrudniejszym mo
mencie dla człowieka. Jak kiedyś moja 
mama, tak teraz Ty daj mi rękę, proszę, 
daj mi rękę, gdy mój czas się wypełni. Ty 
mnie zaprowadź tam, gdzie trzeba”.
Wzruszył się. Zamknął oczy. Na dworze 
słychać było odgłosy zabawy i jakieś stu
kanie - to syn naprawiał samochód. Pro
mień słońca wpadł do salonu. Zdrzemnął 
się. Ile to trwało, nie zwrócił uwagi. Gdy 
się obudził, poczuł ucisk w klatce pier
siowej. „Nie pierwszy to raz - zaraz przej
dzie” - pomyślał. Ale tym razem ból się 
wzmagał, postanowił więc wstać. Nie dał 
rady. Z wysiłku zawirowało mu przed 
oczami i jeszcze głębiej pogrążył się w 
fotelu. Nie miał siły wołać i czuł, że jesz
cze słabnie. Z ręki wypadł mu „skarb” 
przyniesiony przez wnuka. „Matko Boska 
Częstochowska pomóż mi, ratuj, słabnę” 
- usiłował wołać.
Czuł coraz mocniejszy ból i ucisk w pier
siach. I nagle zdawało mu się, że ktoś do
tknął jego ręki. Jednak był świadom, że 
nikt z bliskich nie wszedł do salonu. 
Ostatnim wysiłkiem spróbował zacisnąć 
dłoń, ale nie dał rady. Czuł jednak, że jego 
dłoń jest zanurzona jakby w ciepłym uści
sku. Ostry ból przeszył klatkę piersiową. 
Otworzył oczy, nic go nie bolało i było 
mu dobrze. Przed nim była wielka kula 
światła. Jedyna rzecz, jaką czuł, było to, 
że ktoś' go trzymał za rękę. Ucieszył się. 
„Mama” - pomyś'lał. W tym momencie 
gdzieś' znad głowy usłyszał ciepły głos 
kobiecy: „Chodź!”.

Piotr Fedorowicz

będą mogli przyjmować odpowiedzial
ność za istniejące już małe grupy, wspól
noty. Ich zadaniem będzie też koordyno
wanie katechezy dorosłych (która w wie
lu diecezjach pozostaje wciąż niespełnio
nym postulatem), a niekiedy także szkol
nej. Diakoni będą też odwiedzać chorych 
z Komunią św. i pomagać w jej udzielaniu 
w parafiach. Inne kompetencje diakonów 
są jeszcze dyskutowane przez Konferen
cję Episkopatu Polski.
■ Prezydent Kwaśniewski udekorował 
abp. Henryka Muszyńskiego Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski - 
za działalność na rzecz pojednania mię
dzy narodami, zwłaszcza Polaków z Niem
cami i Żydami.
■ Legenda polskiego futbolu Gerard Cie
ślik obchodził 75. urodziny. Z tej okazji 
w jego rodzinnej parafii w Chorzowie 
Batorym odprawiona została Msza św. z 
udziałem kibiców, sportowców oraz dzia
łaczy Ruchu Chorzów. Mszy przewodni
czył honorowy członek tego klubu bp 
Gerard Bemacki z Katowic.

WATYKAN
■ Jan Paweł II zlecił kard. Franciszkowi 
Macharskiemu dalsze pełnienie posługi ar
cybiskupa krakowskiego. W związku z 
ukończeniem 20 maja 75. roku życia me
tropolita krakowski zgłosił Papieżowi go
towość dymisji.
■ Ojciec Święty przyjął na audiencji wi
cepremiera Jarosława Kalinowskiego z 
małżonką i trojgiem dzieci. Wicepremier 
Kalinowski jest współprzewodniczącym 
Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

ZAGRANICA
■ Już wkrótce Eskimosi będą mogli prze
czytać całą Biblię w swoim języku. Po- 
wstaje bowiem tłumaczenie pełnego wy
dania Pisma Świętego na język inuit. Tłu
maczenie Starego Testamentu będzie go
towe i wydrukowane w 2004 r. Nowy Te
stament w tym języku został już opubli
kowany w 1992 r.
■ Nowym przełożonym generalnym sale
zjanów został wybrany 55-letni ks. Cha
vez Villanueva Pascual, Meksykanin.
■ Mianowany 18 kwietnia nowy ambasa
dor Francji przy Stolicy Apostolskiej 57- 
letni Pierre Morel jest specjalistą w spra
wach polityki dalekowschodniej, szczegól
nie Chin. Od 1996 r. był on ambasadorem 
Republiki Francuskiej w tym kraju. 
Uprzednio pełnił służbę dyplomatyczną w 
Rosji (w latach 1978-79 i 1992-96) oraz 
był doradcą do spraw polityki zagranicz
nej prezydenta François Mitteranda. Żona 
nowego ambasadora w Watykanie jest ro
dowitą Rosjanką.
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□ Podczas spotkania Prezydenta z Pryma
sem kard. Glemp wnioskował, by polscy 
przedstawiciele w konwencie UE zapropo
nowali zgłoszenie do przyszłej konstytucji 
europejskiej „convocatio Dei”, czyli bezpo
średnie odwołanie się do Boga w preambule.
□ Trzydniową wizytę w Połsce złożył prze
wodniczący rumuńskiego parlamentu Dorne- 
anu. Rozmawiano głównie o integracji z UE.
□ W Warszawie przebywał także MSZ No
wej Zelandii P. G. Goff, który przy okazji 
dokonał otwarcia nowego konsulatu swoje
go kraju w stolicy Polski.
□ MSZ W. Cimoszewicz podczas wizyty w 
Białymstoku omówił nową wersję rządowe
go programu współpracy z Polakami za gra
nicą. Zapowiedział odejście od rutyny, czyli 
kontaktów z polonijnymi organizacjami, na 
rzecz rozwijania kontaktów z indywidualny
mi osobami. Cimoszewicz zapowiedział tak
że powrót debaty na temat repatriacji Pola
ków do kraju. Minister przypomniał, że w 
Polsce 3 miliony osób jest na bezrobociu, co 
źle wróży chętnym do repatriacji. Przypo- 
mnijmy jednak, że przybysze zza wschodniej 
granicy nadal znajdują pracę „na czarno”.
□ Przebywający w Polsce ordynariusz die
cezji w Irkucku bp Mazur, którego nie wpusz
czono do Rosji, odprawił dla wiernych swo
jej diecezji Mszę św. przez tzw. telemost. 
Władze w Moskwie nadal nie podały zarzu
tów wobec biskupa, które spowodowały jego 
wydalenie.
□ 2 maja, w Dzień Polonii, z platformy sate
litarnej w USA zniknęła TV Polonia. Podob
ny skandal miał miejsce wcześniej w Ame
ryce Południowej, gdzie Kwaśniewski doko
nał uroczystego otwarcia nadawania TV Po
lonia. Jak się okazało, sygnał docierał głów
nie do Meksyku, a jego odbiór w Ameryce 
Łacińskiej jest bardzo kosztowny.
□ TV publiczna poświęca dwa razy więcej 
miejsca działalności rządu Millera, niż mia
ło to miejsce w czasach rządów Buzka.
□ Wg raportu NIK kontrola w publicznej 
TVP wykazała, że wydano z naruszeniem 
prawa 48 milionów zł, angażowano firmy do 
prac bez procedury przetargowej, a dyrek
cja wypłacała sobie olbrzymie premie, po
mimo złych wyników finansowych.
□ B. MSW A. Milczanowskiemu przestawio
no zarzut „naruszenia tajemnicy państwo
wej” podczas tzw. sprawy Oleksego w 1995 
roku. Milczanowski ujawnił związki b. pre
miera z rosyjskim wywiadem.
□ W UOP ma trwać sprawdzanie i monitoro
wanie funkcjonariuszy, którzy pracują tam 
poniżej trzech lat, czyli zostali przyjęci do 
służb specjalnych w okresie rządów J. Buz
ka. Nieoficjalnie mówi się o zwolnieniu z 
pracy 15% funkcjonariuszy, głównie tych 
najmłodszych stażem.
□ Nadzwyczajna komisja sejmowa odrzuci
ła wiosek posła LPR A. Macierewicza, by 

zweryfikowanych negatywnie funkcjonariu
szy SB obowiązywał zakaz pracy w tworzą
cych się obecnie nowych specsłużbach.
□ Rzecznik Interesu Publicznego sędzia B. 
Nizieński ujawnił, że podejrzewa o współpra
cę z tajnymi służbami PRL 22 obecnych par
lamentarzystów, jednak nie może skierować 
przeciw nim sprawy do sądu ze względu na 
brak potrzebnych do skazania dowodów.
□ Prezydent Kwaśniewski opowiedział się za 
bezpośrednimi wyborami władz samorządo
wych zarówno w I, jak i II turze wyborów.
□ Premier Miller wystąpił w TV publicznej i 
stwierdził, że widzi „oznaki poprawy w go
spodarce”. Podobno obywatele zobaczą to 
samo już za rok.
□ Minister gospodarki J. Piechota z PSL 
oświadczył, że wartość złotówki jest przesza
cowana o około 20%, co stwarza znaczne 
problemy dla polskiego eksportu.
□ Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Lublina 
A. Mańka wystąpił z tego ugrupowania i zło
żył akces do klubu poselskiego Ligi Polskich 
Rodzin.
□ Od 1 maja Polacy podróżujący do Bośni i 
Hercegowiny nie potrzebują już wiz. Uła
twienia mają potrwać do końca wakacji, czyli 
do 1 października.
□ UW urządził w kilku miastach Polski re
ferenda w sprawie integracji z UE. W War
szawie wygrali stosunkiem 5:1 zwolennicy 
integracji. Niereprezentatywne sondaże wy
dają się niepotrzebne także z tego względu, 
że tak naprawdę nie wiadomo za czym lub 
przeciw czemu się głosuje, jako że nikt nie 
zna ostatecznego kształtu negocjacji.
□ W Krakowie odbyły się uroczystości 75- 
lecia działalności Fundacji Kościuszkow
skiej.
□ Po wykryciu zarażenia krowy z Małopol
ski prionem BSE (choroba szalonych krów) 
kilka państw - m.in. Rosja, Litwa, Słowacja i 
Chorwacja - wprowadziło embargo na dosta
wy mięsa z Polski. Krajowe służby wetery
naryjne przewidują wprowadzenie do końca 
2002 roku dokumentów identyfikujących 
bydło.
□ W sądzie znalazł się wniosek o upadłość 
zakładów Nysa-Daewoo. Załoga nyskich za
kładów podjęła strajk okupacyjny.
□ Włoski koncern samochodowy „Iveco” 
wycofał się z planów przejęcia zakładów 
Daewoo-Lublin.
□ Do 2005 roku szwedzka „Ikea” zamierza 
otworzyć cztery nowe sklepy w Polsce. Będą 
one zlokalizowane w Łodzi, Gliwicach, 
Szczecinie i Bydgoszczy.
□ Lech Wałęsa został doradcą amerykańskiej 
firmy nowych technologii New Tech Solu
tions. Wg nieoficjalnych danych ma zarabiać 
10 tysięcy $ miesięcznie. W radzie progra
mowej tej firmy znajduje się dwóch Polaków.
□ Studenci w Krakowie urządzili happening 
zbierając pieniądze na grzywnę dla aktora B. 
Cies'laka, odtwórcy roli porucznika Borewi- 
cza w serialu „07 zgłoś' się”. Cieślak, które
go ukarano grzywną w wysokości 1200 zł za 
jazdę po pijanemu, odwołał się od wyroku 
stwierdzając, że nie ma pieniędzy. B. Cieś'lak 
jest posłem SLD.
□ W wieku 76 lat zmarł w Warszawie popu
larny polski aktor Bronisław Pawlik.
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Pozaparlamentarna Unia Wolności, r
która szuka drogi powrotu na sce- I
nę polityczną zorganizowała w wie- c
lu miastach kraju pseudoreferenda c
na powyższy temat. Wyniki były p
dość jednoznaczne. 80% przypad- g
kowych głosujących na ulicach du- t
żych miast była za wejściem do Unii t
Europejskiej. Zastanówmy się jed- z
nak, czego tak naprawdę dotyczy t;
tego typu sondaż i jakie treści pod- (
kłada Polak pod pytanie: „jesteś za n
czy przeciw UE?”. p
Wejście do UE to dla mieszkańca k
kraju nad Wisłą przede wszystkim n
wejście do krainy większego do- d
brobytu, swoboda podróżowania, a s
także bardzo często uporządkowa- s'
nie spraw wewnątrz kraju. Przypo- n
mina to więc pytanie: czy chcesz v
być piękny i bogaty, czy też wolisz ł<
być biedny i brzydki? Wybór dru- o
giej możliwości świadczyłby tutaj w
raczej o problemach psychicznych 1
ankietowanego. Nic dziwnego, że n
sondaże UW wypadły, jak wypadły. n
Przekonywanie do Europy ma jed- n
nak sens. W rzeczywistym starciu n
racji i konfrontacji z rzeczywisto- I
ścią może się bowiem okazać, że p
owe marzenia o byciu pięknym i t(
bogatym nie dadzą się w ramach P
Unii urzeczywistnić. Swoboda pod- n
różowania już istnieje, a spodziewa- i
ne bogactwo może nie nadejs'ć. si
Również tęsknota za porządkiem n
może okazać się złudna. Prawa eu- o
ropejskie to obecnie blisko 100 ty- p
sięcy stron rozmaitych zapisów. si
Gąszcz uregulowań aktywizuje ir
głównie biurokrację, a ta kiedy po- d
czuje się ważna, nie pozwala już ni- w
gdy zepchnąć się z zajętych pozy- o-
cji. W tym miejscu wielu ludzi i tak h
nie widzi żadnej alternatywy. Do ś<
UE wejś'ć trzeba! Jest to skutek po- k
lityki praktycznie wszystkich ekip d
rządzących po 1990 roku. Żadna z s]
nich nie rozważała poważnie np. b
wejścia Polski do NAFTA, choć ta- rc
kie sugestie ze strony USA na po- * C 
czątku lat 90. się pojawiały. Myś'lę- pi
nie o tym, że jesteś'my skazani na pi
Unię osłabiało też polską pozycję * la 
przetargową. Wszystkie ekipy rzą- cl
dzące zachowywały się identycz- rr
nie. Prywatyzowano majątek prze- s;
jadając uzyskane zań pieniądze z rr
nadzieją, że zdążymy do Unii, a n;
później już jakoś będzie i przej- si
dziemy na europejski garnuszek. pi
Czas wchodzenia do UE tymczasem si
trochę się wydłużył i okazało się, m
że król jest nagi. Teraz Unia może di
stawiać warunki spokojna o ich m
przeforsowanie. Margines dyskusji sl
i możliwych manewrów negocjato
rów został przycięty na miarę...
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Tyle o polskich stereotypach. Szkoda, 
że nikt Polakom po prostu nie zauaal. 
Nie zaulat ich pracowitoCci , pomysło
wości, przedsiębiorczości, chęci dogo
nienia poztomu zachodníego życto. 
Przyjęde ureguoowait unijnych spowo
dować t że rozwót t przyros t gospodar
czy krytu .już spad t do dość niskíego 
poztomu unijnego, co wróży, że owe
go Zachodu níe dogonimy nigdy. Chy
ba, że UE rzeczywiácíe przesuníe o-- 
brzymíe srodkt na wyrównywaníe po
ztomu życia t Btorąc pod uwagę kompo
ty wewnętrzne „unijnych ookomotyw” 
(^60^ Francia, t wydyje sję to co nap 
mníet . Być może owa poiska
przedsiębiorczośś okazałaby się w 
konfronlaeji z ^^^<^^^^śso3Ś^^ kolej
nym mitom t być może ową „gospo
darczą woj n ę’ t byśmy p^egaaii t Jednak 
sukces tub porażka zaeeżatyby od nas 
samych w znaczme większym stopniu, 
niż ma to miejsce obecme t Albo wiara 
w możiiwośd Posskt í Potoków zosta
łaby pozytywnie zweryfikowana , albo 
okazałoby sięt że jestośmy niewide 
wartym narodem t Połityka polska po 
1990 roku ustawüa nazz krat na slaie 
na pozycjach drugorzędnych Być 
może Potokom to wystarcza , być może 
nie mają już żadnych aspiracji być 
może politycy rnieh rację...
Na zakończenie powrót do si^r^t^eoty'- 
pów francuskícht Program Arte wyemi
tował film j^r^Su^^crmy w SLł)s^t^r)dLliccjt z 
Polską o Francuziet któremu ukradzóo- 
no cj^^^£u^^w^S^ę w Warszawiet Była tam 
t piękna Polka (^r^ała ją Agata Buzek) i 
siermiężna rzeczywistość i^ar^g^owiii^S^a 
na stadionie X-lecia t żubr Czekałem 
tylko na dl^aF>iniasity wóz ciągnięty 
p^i^z^^z konia i w końcu także pojawił 
sijit Z kolei w tygodniku ,,L'E^x^s^l^^i^i^” 
inne potonćca t Pan Cir^allet wybrat się 
do Polski i zaczyna swój artykuł o naj
większym kraju kandydującym do UE 
od opisu gospodarstwa rolnego - 2,5 
hektara ziem, 11 dzieci t maciora z sze
ścioma prosiętamit S^i.^lt^łu^le w ^^i^^S^u, 
krowa żywicielka i oczywiście ów koń 
do wozUt W kuchni jedyny nowy 
i^S^lZ.jit to lodówka i druga jlowośći czyii 
bieżąca woda dociągnięta tam niecały 
rok temtit Na ścianie obowiązkowa 
Czarna Madonna. Trochę dalej opinie 
polskich „euroentuzjastycznych eks- 
pertów”i Si^ć^l^z.y mówiąt że „trzeba 70 
lat, by Polska osiągnęła poziom za
chodniego życia”. Po za tym proble
my z granicam, zbyt tanimi s^liS>'^r^r^- 
samá bojącym-i się rolnika
mi Co ciekawet ów nrty^Scul nie był by
najmniej niechętny PoIscc, Posługi wal 
się jedynie nadsekwańskimt st^^l^^oty/- 
pamL Dziwi tylko, czemu autor w pod
sumowaniu tego skansenu jako grłcwz- 
ne niebezpieczeństwo wymienia spa
dek poziomu „rurontuziazmu”i Być 
może ów skansen ma być „europej
skim parkiem atrakcji”?

Bohumil Prohazka

□ Nowym premierem Francji został cen
trowy polityk J-P. Raffarin. Ekipa prezy
dencka szykuje się już do wyborów parla
mentarnych, które odbędą się w czerwcu. 
W tym celu skupione wokół Chiraka cen
trum zorganizowało nową unię wyborczą.
□ W nieznającej dotąd przemocy politycz
nej Holandii lewicowy działacz zastrzelił 
Pima Fortuyna. Polityczny mord został wy
wołany ogólnoeuropejską nagonką poli
tyczną podczas wyborów we Francji na po
lityków głoszących hasła krytyczne wobec 
imigrantów. Partia zabitego polityka, wg 
sondaży, mogła zdobyć około 15% głosów.
□ Zakończyło się trwające od 4 kwietnia 
oblężenie bazyliki Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem przez wojska Izraela. 13 poszu
kiwanych przez Izrael Palestyńczyków, 
którzy schronili się w tym kościele, wyje
chało przez Cypr do krajów europejskich. 
Pozostali złożyli broń. Armia izraelska roz
poczęła też zwalnianie do domu powoła
nych niedawno rezerwistów. W Tel Awiwie 
odbyła się 50-tysięczna manifestacja po
kojowa.
□ USA oskarżyły Kubę o produkcję w nie
wielkich ilościach broni biologicznych 
oraz współpracę w tej dziedzinie z kraja
mi podejrzewanymi o wspieranie terrory
zmu. Kuba znalazła się także na amerykań
skiej czarnej liście za próby zdobycia bro
ni atomowej.
□ Stany Zjednoczone przekazały Bułgarii 
64 miliony $ za zniszczenie rakiet SS-23. 
Samo zniszczenie rakiet pochłonie 10 min 
$, reszta to rekompensata. Bułgaria była 
ostatnim krajem byłego Układu Warszaw
skiego, który jeszcze posiadał tego typu ra
kiety.
□ Katolicki biskup diecezji w Saratowie 
w Rosji Kliment Pickel zrezygnował z pod
róży do Szwajcarii. Bp Pickel obawia się, 
że władze rosyjskie mogłyby go już nie 
wpuścić na swoje terytorium, podobnie jak 
uczyniły wczes'niej w przypadku bp. J. Ma
zura z Irkucka.
□ W stolicy kaukaskiej republiki Dagesta
nu - Kaspijsku wybuchła bomba podczas 
defilady z okazji Dnia Zwycięstwa. Zginę
ło ponad 40 osób, a 150 odniosło rany. Wła
dze uważają, że jest to odwet ze strony ter
rorystów za aresztowanie i skazanie ich ko
legów.
□ Sondaże wyborcze na Słowacji dają naj
większą popularność eurosceptycznemu 
populiście H. Mecziarowi i jego partii Ru
chowi na rzecz Demokratycznej Słowacji 
- HZDS. Partia ta uzyskałaby 24,4% gło
sów.
D Na 24 i 25 maja na Słowacji wyznaczo
no datę spotkania premierów tzw. Grupy 
Wyszehradzkiej oraz szefów rządów kra
jów Beneluksu. „Europejskie poziomki”?
□ Komisja Europejska proponuje powo

łanie w ciągu najbliższych 4-5 lat Europej
skiej Straży Granicznej, która ochraniałaby 
jej zewnętrzne granicę i była wyposażona 
w takie same prawa, jak podobne służby na
rodowe. Oznacza to, że np. na wschodniej 
granicy Polski niemiecki strażnik mógłby na
wet dokonywać aresztowań.
□ Malezja, Filipiny i Indonezja podpisały 
porozumienie o wspólnym zwalczaniu ugru
powań terrorystycznych.
□ Brytyjscy komandosi odkryli w górach 
Afganistanu kolejny skład broni ugrupowa
nia Al-Kaidy.
□ NATO zredukuje o 12 tysięcy żołnierzy 
liczebność swoich sił pokojowych w Bośni i 
Kosowie.
□ Opozycja kubańska zebrała 11 tysięcy pod
pisów pod petycją żądającą referendum w 
sprawie wprowadzenia na rządzonej przez 
komunistów wyspie systemu wielopartyjne- 
go-
ID Sąd USA skazał na karę dożywotniego 
więzienia, bez prawa do ułaskawienia, so
wieckiego, a później rosyjskiego szpiega 
Hanssena. Pracował on w FBI i w czasie swo
jej zdradzieckiej działalności doprowadził do 
trudnych do obliczenia szkód dla Stanów 
Zjednoczonych. Hanssen uniknął kary śmier
ci tylko dlatego, że przyznał się do winy i 
zgodził się współpracować z prokuraturą.
□ Norweska prasa doniosła, że władze w Oslo 
zrezygnowały z planów budowy gazociągu 
do Polski. Gaz z Norwegii miał być alterna
tywnym źródłem dostaw tego surowca i unie
zależnić Warszawę od Rosji.
□ Komisja Europejska wszczęła postępowa
nie antydumpingowe na blachy i taś'my ze 
stali krzemowej produkowane w Rosji i Pol
sce.
□ Na kosmodromie Bajkonur w Kazachsta
nie zawaliła się konstrukcja dachowa wraz z 
pracującymi na niej robotnikami. Zginęło 10 
osób.
□ Irak wznowił eksport ropy naftowej. Ceny 
spadły, kiedy okazało się, że pomimo kłopo
tów z wydobyciem w Wenezueli, USA i tak 
posiadają znaczne zapasy tego surowca.
□ Podczas finału Pucharu Francji na Stade 
de France, w którym wystąpiły zespoły Ba- 
stii i Lorient, wygwizdano „Marsyliankę”. 
Prezydent Chirac, który znajdował się na me
czu, zdecydował się opuścić trybunę hono
rową.
□ Kongres Żydów Amerykańskich (AJC) we
zwał środowiska aktorskie do bojkotu festi
walu filmowego w Cannes ze względu na 
ostatnią „serię antysemickich incydentów we 
Francji”.
□ Firmy audytorskie poszukujące „martwych 
kont” żydowskich w bankach Szwajcarii 
wystawiły za swoje usługi rachunek, który 
opiewa na kwotę 600 milionów euro. Na ofia
ry z czasów II wojny światowej może nic nie 
zostać.
□ 112 osób zginęło w katastrofie lotniczej 
samolotu chińskich linii lotniczych. Do in
nej katastrofy doszło w Tunezji, gdzie pod
czas lądowania rozbił się egipski Boeing. 
Zginęło prawie 40 pasażerów. Niebezpiecz
nie okazuje się także na wodzie. Katastrofa 
promu w Bangladeszu pochłonęła aż 469 
ofiar śmiertelnych.
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Dokończenie ze str. 3 NOWY JORK (4) - POLSKIE INSTYTUCJE

0 ile rewolucja zniosła we Francji monar
chię i wprowadziła ustrój republikański, o 
tyle w Polsce Konstytucja 3 Maja znosiła 
ustrój republikański i przywracała monar
chię. O ile we Francji nie tylko starano się 
podważyć i wyszydzić dogmaty chrześci
jaństwa, a w końcu wprowadzono grotesko
wy kult Istoty Najwyższej, o tyle w Polsce 
Sejm postanowił uczcić uchwalenie kon
stytucji 3 Maja (może trochę w poczuciu 
winy za sposób, w jaki do tego doszło) 
wzniesieniem świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. Ten pomysł wyszedł co praw
da ze środowiska masonów, ale ówcześni 
polscy masoni zostawali nimi głównie ze 
snobizmu i z pewnością uznaliby za waria
ta każdego, kto by naprawdę chciał robić z 
Polski jakiś przedsionek „Świątyni Salo
mona”. Przy tych wszystkich różnicach, 
jest i pewne podobieństwo; rewolucja nie
wątpliwie zmobilizowała Francuzów do 
obrony niepodległości państwowej, podob
nie jak Konstytucja 3 Maja była pięknym, 
acz rozpaczliwym fragmentem walki ze 
śmiercią państwa. Ze śmiercią, bo niepod
ległość państwową Polska utraciła już 
wcześniej.
Co z tego wszystkiego pozostało dzisiaj? 
Dzisiaj elity naszego państwa odchodzą od 
ideałów trzeciomajowych. Nie oceniam, 
tylko stwierdzam. Stoją, przynajmniej po
zornie, „na gruncie demokracji”, chociaż 
Konstytucja 3 Maja, a ściślej - ustawy „oko- 
^konstytucyjne” demokrację ograniczały, 
odbierając prawa polityczne szlachcie - 
gołocie. O monarchii nikt, poza szczupłym 
gronem monarchistów, nawet nie wspomi
na, ale to mniejsza. Sądzę, że odchodzi się 
nawet od sprawy tak podstawowej, jak cel 
Konstytucji 3 Maja. Celem tym było po
wstrzymanie procesu obumierania państwa 
i umożliwienie mu odzyskania sił. Teraz eli
ty polskie niemal w całości stoją nieubła
ganie na gruncie integracji z Unią Euro
pejską. Tymczasem integracja oznacza dla 
Polski początek końca suwerenności pań
stwowej. Znów: nie oceniam, tylko stwier
dzam. Ciekawe, że akurat we Francji daje 
się postrzec nurt zgoła odwrotny. Jean-Ma
rie Le Pen, który w II turze wyborów pre
zydenckich uzyskał 17,79% głosów, głosił 
program wyprowadzenia Francji z Unii Eu
ropejskiej po to, by zachować suwerenność 
państwową Francji dla przyszłości. Mimo 
widocznej wścieklizny całego europejskie
go internacjonału, część Francuzów nie 
daje się zbić z tropu i odważnie demonstruje 
przywiązanie do niepodległości własnego 
kraju. W Polsce 3 Maja wyglądał znacznie 
skromniej, ale nawet ja ze swego łoża bo
leści zdołałem pozdrowić telefonicznie 
uczestników eurosceptycznej manifestacji 
w Lublinie właś'nie za ich przywiązanie do 
niepodległości państwowej. Te demonstra
cje dowodzą, że Polska pozostaje młodszą 
siostrzycą Francji, cho*ciaż nasze elity robią 
sobie różne skoki w boki.

Stanisła w Michalkiewicz

PPowojenne dzieje polskich organiza
cji można by podzielić na dwa okre
sy - do roku 1980 roku i tego, go dzi ało 

się później. Od II wojny światowej do 
roku 1980 życie społeczne toczyło się 
trochę spowolniałym rytmem. Powsta
wały tu kolejne organizacje, odpowia
dające na potrzeby nowych fal emigra
cji, które nie zawsze znajdywały zaspo
kojenie swoich aspiracji w istniejących 
już strukturach. Niektóre przetrwały, 
inne upadały. Z tych, które istnieją do 
dziś' dnia wymieńmy m.in. chór „Aria” 
założony w 1964 roku, a mieszczący się 
w Polskim Domu „Cracovia”; pochodzą
ca z 1975 roku nowojorska Fundacja 
Szopenowska; Polish Automobile Socie
ty of USA z 1973 roku, którego człon
kami są nieźli kierowcy wyścigowi jak 
Stępniewski, Pelc czy Wójcik, odnoszą
cy sukcesy na amerykańskich wyścigach; 
powstała na początku lat 50. organiza
cja zrzeszająca polskich lekarzy - Medi
cus; kilka szkół dokształcających; Fun
dacja Barbary Piaseckiej - Johnson z 
1974 roku.
Prawdziwy przełom jednak przyniosły 
lata 80. Nowa fala emigracji, często le
piej wykształcona, zakładała też nowe 
organizacje i kluby. Ostatnie dwudzie
stolecie stało się wybuchem społecznej 
aktywności. Po zaspokojeniu „pierw
szych” emigracyjnych potrzeb, zaczęto 
także szukać nowych form działalności 
społecznej. Ten ostatni, trwający do dziś 
dnia okres polskiej aktywności to zarów
no wejście młodego pokolenia w stare 
instytucje, jak też powstawanie nowych 
inicjatyw.
Wymieńmy tutaj w wielkim skrócie Cen
tral European Business Association z 
1995 roku, Dziecięcy Klub Plastyczny 
z 1998, Teatr Szopena, który powstał w 
budynu teatru wybudowanego przez 
Polonię w 1918 roku - budynek był przez 
ostatnie kilka lat zamknięty, a wcześniej 
służył już tylko amerykańskim instytu
cjom. Dalej - ponadorganizacyjne Fo
rum Polonii założone w 2000 roku w 
siedzibie tygodnika „Kurier Plus”, ze
spół taneczny „Iskierki”, studia tańca, 
studia muzyczne, Organizację Studen
tów Polskich w Nowym Jorku (1991 
rok), nowojorskie Koło Przyjaciół Fun
dacji Jana Pawła II z 1997 roku, a na
wet Polonijny Klub Lotniczy z maja 
2000, czy starszy o cztery lata Polonij
ny Klub Podróżnika. Jest też szkoła szer
miercza, klub żeglarski, klub fotografi
ka. Warto również wspomnieć o nowo
jorskiej Fundacji Edukacyjnej Pułaskie
go założonej dwa lata temu. Organiza
cja ta stawia sobie za cel pomoc w edu
kacji Polonii, tak by odwrócić propor
cje polskiej liczebności w USA w sto
sunku do jej reprezentacji politycznej. 
Prezes Fundacji M. Zawisny twierdzi, 
że „mamy tylko trzech senatorów pol
skiego pochodzenia, choć jestes'my dzie
wiątą grupą narodowościową w USA”. 

To oczywiście nie koniec „polskiej listy”. 
W Nowym Jorku są dwa programy radio
we, są dwie ostro z sobą rywalizujące po- 
południówki - „Polska Gazeta” i „Super- 
experss”, największy ogólnoamerykański 
„Nowy Dziennik”, jest tygodnik „Kurier 
Plus”. Z Wisconsin dociera tu „Gwiazda 
Polarna”, z pobliskiego New Britain „Pol
ski Express”, z Pensylwanii miesięcznik 
„Teraz”. Jest też np. polski poradnik „Suk
ces”, „Przegląd Polonijny z Connecticut” (a 
w nim informacja o wystawie w Easton 
„emocjonalistów”, wśród których są i pra
ce Grzegorza Jakubowskiego, co razem z 
felietonami Krystyny Mazurówny w innej 
gazecie polonijnej, która chwali zalety 
szampana, daje już klimat iście paryski), a 
przede wszystkim jest ogromna ilość tytu
łów prasy z Polski, docierających tu czasa
mi wcześniej niż np. z Warszawy do Kra
kowa i dostępnych w każdym kiosku i skle
pie polskich dzielnic. Można kupić nawet 
najnowsze „harlequiny”. Książki ambitniej
sze zresztą też, choć ceny nie są w tej dzie
dzinie umiarkowane.
W Nowym Jorku mieści się też Konsulat RP 
Budynek znajduje się na Manhattanie, co 
jest powodem utyskiwania rodaków, jako że 
nie sposób znaleźć tam w godzinach urzę
dowania miejsca do parkowania. Kiedy 
wspominam placówkę dyplomatyczną w 
polonijnym kręgu sypią się zresztą żale na 
wysokie ceny, opryskliwos'ć urzędników, 
kolejki i - podobnie jak w Paryżu - na ostat
nie wybory parlamentarne, w których wie
lu głosujących musiało odejś'ć od urny z 
kwitkiem, ponieważ nie wpisało się wcze
śniej na listy czy też nie miało ważnych 
paszportów.
Na koniec wspomnijmy o jednej z najważ
niejszych organizacji polonijnych w No
wym Jorku. Chodzi o historyczną już Pol
sko - Słowiańską Unię Kredytową. Aktual
nie odbywają się wybory do tej bardzo sta
rej organizacji, która stara się, po okresie 
kryzysu, nadać swojej działalności nowe
go dynamizmu. Być może szansą na to jest 
wielu bardzo młodych kandydatów do tzw. 
rady dyrektorów. Wszyscy oni mówią w 
swoich przedwyborczych oświadczeniach 
o potrzebie służenia także najnowszym emi
grantom, większym otwarciu, modernizacji. 
PSUK znajduje się na 88. miejscu, jeżeli 
chodzi o bogactwo wś'ród kilku tysięcy 
wszystkich amerykańskich Unii tego typu 
(największa Unia etniczna). Jest to pozy
cja bardzo wysoka. Od kilku lat jednak Po
lonia miała pod jej adresem rozmaite pre
tensje. Znający angielski imigranci znajdo
wali znacznie korzystniejsze oferty finan
sowe w bankach amerykańskich. Obecnie 
wszyscy sobie zdają sprawę, że sytuację tę 
trzeba zmienić. PSUK, poza świadczeniem 
usług finansowych, wykorzystuje swoje 
środki do wspomagania wielu inicjatyw. Na 
Brooklynie znajduje się też ściśle związa
ne z Unią Centrum Polsko-Słowiańskie, 
które kieruje tzw. programami. Są to Pro
gram Usług Socjalnych, Akcji Społecznej 
(pomoc w uzyskiwaniu świadczeń od władz,
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problemy - właściciel, szcze
pienia, doradztwo oświatowe), Klub 
Krakus (klub seniora), Program Imi- 
gracyjny (m.in. pomoc w uzyskaniu 
ol^^w^^^lsWv^), kursy angielskiego, 
program pozaszkolny, ubezpieczenia 
medycane.
Obecnie cztonkowie Uni i Kredytowyj 
wybierają nk Sylko swoich nowych 
dyrektorów, aie także pCan budowy 
nowyj siedziby przy Mc’Guiners 
Blvd. Strrr miiści rię ar Greeapoiat. 
Przepychank i w iej sprawie trwaSy kil
ka ktt, C^itktK^c^nre rozpisano konkurs 
rtrc^kitte^Sto^nHO^^i^y na b^uc^<^rvę no^rv^j 
siedziby , ProjekSy przygotowane 
przez polskich archiiektów można już 
oglądać w riidzibie Unii aa Greenpo- 
intcie, Projekty wygijądeją imponują
co, choć znacznie się różrną , od po
mysłu cakkowtiego wyburzenia obec- 
nigo budsaku do trochę tańsziu koa- 
cepcj, jego ioz^^iudhw^se, Przewidują 
oai m.ia. obrługę kliiata z brakomr- 
tu bez potrzeby wychodzenia z samo
chodu, wybudowaaii rrli ar koncerl 
ty, wystawy itd , KlienC postulują jed
nak pjr^z^^z^n^t^^^nie większych środ
ków, na polonijne inicujaS/z obec
nych 100 tysięcy dolarów ^o^t^^nie do 
250 tysięcy, Słusznie postuluje się , że 
chodzi w tym wszystkim nie tyko o 
wewnętrzny rozwój, W planach Unii 
jest otwarcii oddziału w Wrrrzrwie, 
rozwój usług i j^^^ri^ritow^s^t.'^^, k^o^rz.s^.sl- 
aiejsze warunk, pożyczek bizneso
wych dla S:le^nr5re. Czas pokaże, czy 
te projekty nie okażą się tylko wybor- 
czynn haslamt, Niewątpliwie aajwięk- 

* rza placówka fiaaarowa Poloaii możi 
odegrać zaaeznie większą rolę w in- 
tigracji polskiej 1111'^5/080, niż czy

. ai to do tij pory.
Wizytą w Uni, Kredytowej kończymy 
aasze spotkanie z Nowym Jorkiem. 
Lotaisko im, Johna Fitz.g^^ral^a Ki^n- 
jedy’ego z jego wzmożonym, kontro
lami już czekaa, Po aieprzyjemnych 
i;f^Irlw^c^z^iaj^at^^^i J^c:ijje^anhi butów i wy
wracaniu aa wierzch kieszeni przez 
cz.amorkórego urzędnika, rtojący 
obok biały urzędaik z uśmiechem żi.- 
gaa „dziękujemy za wrpółpracę”. 
Oczywiście w kraju „political correct- 
airr” o jakimkolwiek rasizmie aie 
może być mowy.

Bogdan Usowicz

KWIATY WDZIĘCZNOŚCI I MIŁOŚCI

Dziewczęta siedziały na ławce pod ro
zwiniętymi kasztanami i kończyły na
ukę do ębliżającej sic matury.

Wspaniałe kiście kwiatowe sypały swe lek
ko różowe płatki na lśniące w słońco włosy 
dziewcząt. Między gałęziami ćwierkały 
całe stada wróbli, czasem zaświstał kos. 
Cała natora zdawała się omilać dziewczę
tom ten czas mozoło i trodów. A one zajęte 
naoką, jakby nie zaowaeały kipiącej życiem 
natory wokół siebie. Wiadomo, egzamin 
dojrzałości stanowi ponkt zwrotny w eycio 
dorastającej młodzieży. Ileż to planów, na
dziei, ale i obaw wiąże się z tym pierwszym 
tak ważnym wydarzeniem. Młodzi ze swy
mi skarbami doszy i serca z ofnością 
wchodzą w życie. Co ono im da w zamian? 
Tymczasem jaskrawe blaski zachodzącego 
słońca przypomniały dziewczętom, że czas 
ocieka i że moszą zastanowić się nad jesz
cze innym równie poważnym problemem. 
Przyrzekły pomoc w orządzenio Święta 
Matki. Ogarnął je entozjazm. Przejęte swą 
rolą, wysowały różne pomysły. Wśród wrza
wy i radości zaczęła się narada. Jedynie Ste
fa nie brała w niej odziało. Wodziła oczy
ma po rozpromienionych twarzach koleża
nek bez zainteresowania. Nie chciała sły
szeć o tych radosnych projektach i przygo
towaniach do Dnia Matki. Jakaś tęsknota za 
czymś niedostępnym, a jednocześnie cichy 
ból szarpnął jej sercem. Toż przed Bożym 
Narodzeniem jej mama po krótkiej choro
bie zasnęła spokojnie na zawsze.
Odłączyła się Stefa od koleżanek i powoli 
zamyślona wracała do domo. Ona joż nigdy 
nie zobaczy najdroższej twarzy matczynej. 
Nie nachyli się nad nią jej postać i głos naj
milszy nie powie: „Stefa, ty będziesz moją 
podporą na starość”. Joż nigdy nie obejmą 
ją najczolsze ramiona matki. „Mamo, tak mi 
ciebie brakoje - szeptała teraz ze łzami w 
oczach. - Dlaczego mnie zostawiłaś? Komo 
dam prezent na Święto Matki?”.
Z tym swoim wielkim smotkiem weszła do 
domo. Nikogo to nie ma. Babcia poszła na 
majowe nabożeństwo. Z fotografii na komo
dzie patrzą na Stefę kochane oczy matki. 
„Tak - przypomina sobie - to było wówczas, 
kiedy składałam mamie imieninowe życze
nia i kwiaty, to tatoś zrobił to zdjęcie”. W 
ciszy i samotnos'ci myśli Stefa o tych do
brych, szczęśliwych chwilach rodzinnych, 
kiedy wszyscy byli razem.
I babcia zawsze była z nimi, ta kochana, do
bra babcia. Na wspomnienie o niej, narzo- 
ca Stefa na siebie sweterek i szybko biegnie 
za nią do koś'cioła. Pełno to joż lodzi. Bab
cia siedzi gdzieś' na przedzie. Stefa stanęła 
w ławce z brzego. To właś'nie siadywała za
wsze z mamą. A dzisiaj jest sama, oposz- 
czona, bez mamy. Kościół wypełnia się śpie
wem: „Nie płacz joż dziecino, choć cię tra
pi ból”.
Stefa patrzy na oświetloną, całą w kwiatach 
figurę Matki Boskiej. Wpatraje się w nią 
oparcie. I nagle dzieje się z nią coś dziwne
go. Twarz jej jaś'nieje. Jakiś ciepły promień 
wiary ogrzewa jej serce i otocha wstępoje 
coraz silniej. W oczach zaszkliły się łzy 

wdzięczności. Wydaje się jej, że to matczy
ne oczy patrzą na nią, to matczyne ręce wy
ciągają się do niej. Przecież to Matka Naj
świętsza ma ją w swej przemożnej opiece. 
Nie opoś'ci jej, nie zapomni, ochroni przed 
złem. W modlitewnym westchnienia ośmie- 
chają się oczy Stefy. Przecież ma i tę Matkę, 
ma do kogo się modlić i prosić o pomoc, o 
radę. Usta jej szepcą dłogo żarliwe słowa. I 
mimo, że nabożeństwo się jeszcze nie skoń
czyło, dziewczyna wybiega szybko z ko
ścioła. Biegnie w stronę domo. Szybko, szyb
ko, bo mosi zdążyć na czas.
Wpada do ogródka i zrywa najładniejsze 
kwiaty. Białe lilie, różowe piwonie, pierw
szy ledwo rozwinięty pączek róży. To nic, 
że cierniem zraniła palec, że spostoszenie 
czyni w ogrodzie wś'ród kwiatów, to wszyst
ko nic. Ona mosi zdążyć. I znowo biegiem 
wraca do kościoła. Nabożeństwo się kończy. 
Kościół powoli postoszeje. Stefa zbliża się 
do bocznego ołtarza, z którego tkliwie patrzą 
wciąż na nią oczy Matki Boskiej. Klęka z na
ręczem kwiatów i składa je o stóp swej Po- 
cieszycielki. Joż nie jest sama. Szepcze: „O, 
Maryjo, przyjm w ofierze...”.
Do serca Stefy poka wiosna. Pozostanie w 
nim dłogo, bardzo dłogo, bo kwitnąć w nim 
będą kwiaty, kwiaty wdzięczności i miłoś'ci.

Janina Wyczesanowa

Dokończenie ze str. 4

BŁ. MICHALINA JOSAFATA
Wiele wysiłku siostra Josafata poświęcała za
niedbanym kościołom oraz szyciu liturgicz
nych szat. Stałym adresatem jej wsparcia byli 
także biedni, chorzy i sieroty. Rozumiała, że 
w miłosierdziu chodzi nie tylko o dawanie, 
ale o przyjęcie człowieka. Współzałożyciel
ka miała serce niezmiernie wrażliwe na cier
pienie i biedę, którymi był przepełniony świat 
wokół niej. Jako pielęgniarka, w czasie roz
mów z chorymi emanowała zapatrzeniem w 
Boga, lecząc nie tylko ciało, ale i duszę, 
troszcząc się ojej zbawienie wieczne.
Uważała, że siostra służebnica nie powinna 
się lękać trudności, gdy chodzi o szerzenie 
królestwa Bożego. Dla niej apostolat nie miał 
granic. W 1902 r. wysłała siostry do Kana
dy, a w 1911 r. kolejna grupa wypłynęła do 
Brazylii, aby tam zaszczepić charyzmat, ży- 
jąc i pracując wśród emigrantów - była to jej 
wielka i prorocza wizja.
W 1914 r. siostra Josafata zaczęła zapadać 
na gruźlicą kości - jej misją stało się cierpie
nie. Przyjmowała je w wielkiej cierpliwo
ści, jednocząc się z cierpiącym Chrystusem i 
powierzając się nieustannie Maryi.
Pierwsza siostra służebnica zmarła w nocy 
święta Zwiastowania 7 kwietnia 1919 r. Jej 
śmierć była cicha, zanurzona w modlitwie 
do końca. Oddała swe życie Ojcu niebieskie
mu, od którego je otrzymała.
S. Michalina Josafata Hordaszewska została 
beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 
we Lwowie 27 czerwca 2001 r.

SIOSTRY SŁUŻEBNICE
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

ALLEZ, LES BLANCS ET ROUGES !
Du 31 mai au 30 juin, l’hu
manité tout entière va vibrer

au rythme des matches de la Coupe du mon
de de football, le Mondial 2002, qui se de- 
roule cette annee en Coree et au Japon. Cin
quante-cinq millions de Polonais, repartis 
sur tous les continents, retiendront leur 
souffle en suivant l’evolution de leur equi
pe sur la pelouse. La Pologne s’est quali- 
fiee assez facilement face a FUkraine, la 
Bielorussie, la Norvège, le Pays de Galles 
et F Armenie. Elle est arrivee en tete des 
qualifications avec 21 points, devaneant les 
Ukrainiens de 4 points. Sur 10 matches, elle 
en a gagne 6, a fait 3 nuls et en a perdu 1 ; 
elle a marque 21 buts et n’en a encaisse que 
11. Ces résultats laissent beaucoup d’espoir, 
mais les demieres prestations de Fequipe 
accusent des contre-performances inquie
tantes. Recemment, en matches amicaux de 
préparation, la Pologne s’est inclinee a deux 
reprises devant le Japon et la Roumanie, ce 
qui lui a valu les foudres des medias de son 
pays. Apres les tirages au sort, elle se re
trouve dans le groupe D, avec la Coree du 
Sud, les Etats-Unis et le Portugal. Si tout 
va bien, en suivant la logique des choses, 
les Polonais devraient se retrouver a la 
deuxieme place derrière les Portugais et se 
qualifier pour le tour suivant. Mais elle de
vra jouer contre les Coréens, chez eux, de 
surcroît pays organisateur qui fera tout pour 
arriver egalement en huitième de finale, ni
veau qu’il n’a encore jamais atteint en huit 
participations au Mondial. La lutte risque 
d’être acharnee, d’autant que le match Co
rée-Pologne est le premier du groupe D. Au 
tour suivant, les vainqueurs du groupe af
frontent ceux du groupe G qui devraient etre 
en toute logique 1 ’Italie et la Croatie. Dans 
ces conditions, a moins d’un miracle, je ne 
vois pas comment la Pologne pourrait ga
gner contre l’un ou 1’autre. Une ou deux vic
toires au premier tour et une qualification 
pour le second serait deja beaucoup pour le 
football polonais qui revient de loin, apres 
seize ans de traversee du desert. La demie- 
re apparition de l’equipe de Pologne en Cou
pe du monde remonte a 1986. Elle y avait 
battu le Portugal par 1a 0 au l" tour, mais 
s’etait fait battre par 4 a 0 par le Brésil aux 
huitiemes de finale. Depuis, le football po
lonais a connu une longue descente aux en
fers que les problemes de tous ordres au 
sein de la federation polonaise de football 
n’ont pas arrangee. Pourtant, la Pologne a 
connu son heure de gloire dans les annees 
soixante-dix et au debut des annees quatre- 
vingts. A cette epoque, c’etait meme une des 
meilleures equipes du monde. Au Mondial 
1974, en Allemagne, emmenee par Grze
gorz Lato, le meilleur buteur de la Coupe, 
elle se classe a la troisieme place, derriere 
1’Allemagne et les Pays-Bas, apres avoir 
battu le Brésil par 1a 0. En 1982, en Espa
gne, elle retrouve la troisieme place, der
riere 1’Italie et 1’Allemagne, apres avoir 

battu la France par 3 a 2. A ce palmarès, il 
faut ajouter une médaille d’or aux Jeux 
Olympiques de 1972, et des medailles d’ar
gent aux Jeux de 1976 et a ceux de 1992. A 
côte de Lato, peut-être que mes lecteurs se 
souviendront encore de Zbigniew Boniek, 
actuel president de la federation polonaise 
de football, ou de Jan Tomaszewski com
me joueurs polonais « de legende ». La pe
riode sombre a pris fin avec Farrivee com
me entraîneur, au debut de Fannee 2000, de 
Jerzy Engel, ancien joueur du Polonia de 
Varsovie. En dix mois, il transforme l’equi- 
pe et la ressuscite en lui redonnant un ni
veau de jeu lui permettant une qualification 
aisee au Mondial. En outre, l’equipe comp
te de tres bons joueurs comme Emmanuel 
Olisadebe, Nigerian de 22 ans naturalise 
polonais, remarque au Polonia de Varsovie. 
Des le premier match des eliminatoires 
contre FUkraine, il s’impose en marquant 
deux buts, ouvrant ainsi la route de la quali
fication a son equipe. Au total, au cours de 
cette phase, il marquera huit buts et devien
dra la coqueluche des supporters polonais. 
A côte, il y en a d’autres, notamment le gar
dien de but Jerzy Dudek qui evolue a Liver
pool en Angleterre. Au debut de Fannee, il 
a ete elu meilleur joueur de Fannee alors 
que Jerzy Engel obtenait le titre de meilleur 
entraineur. Avec ces atouts, l’equipe de Po
logne devrait etre a la hauteur et répondre 
aux attentes de ses supporters en creant, 
j’espere, la surprise. Tous les espoirs sont 
permis.

Les matches du l" tour : le 4 juin contre la 
Coree du Sud, le 10 juin contre le Portugal 
et le 14 juin contre les USA, le tout en Co
rée du Sud.

Les joueurs présélectionnés
Gardiens : Jerzy Dudek (FC Liverpool/An- 
gleterre), Radosław Majdan (Goeztepe Iz- 
mir/Turquie), Adam Matysek (RKS Radoms
ko) ; défense : Michał Żewłakow (Excelsior 
Mouscron/Belgique), Marek Koźmiński 
(Ancone/Italie), Tomasz Wałdoch (Schalke 
04/Allemagne), Jacek Zieliński (Legia Var
sovie), Jacek Bąk (RC Lens), Tomasz Hajto 
(Schalke 04/Allemagne), Tomasz Kłos (FC 
Kaiserslautern/Allemagne), Arkadiusz 
Głowacki (Wisła Cracovie) ; milieu de ter
min : Tomasz Rząsa (Feyenoord Rotterdam/ 
Pays-Bas), Jacek Krzynówek (FC Nurem- 
berg/Allemagne), Radosław Kałużny (Ener
gie Cottbus/Allemagne), Arkadiusz Bąk (Wi
dzew Łódź), Piotr Świerczewski (Olympi
que de Marseille), Bartosz Karwan (Legia 
Varsovie), Maciej Murawski (Legia Varso
vie), Paweł Sibik (Odra 'Wodzisław) ; atta
que : Emmanuel Olisadebe (Panathinaikos 
Athenes/Grece), Paweł Kryszałowicz (Ein
tracht Francfort/Allemagne), Maciej 
Żurawski (Wisła Cracovie), Marcin 
Żewłakow (Excelsior Mouscron/Belgique), 
Cezary Kucharski (Legia Varsovie).

ARTYSTYCZNY TANDEM 
W „LES ARTISTES'

30 kwietnia, w galerii polsko-francus
kiego Stowarzyszenia „Les Artistes” w 
Paryżu ydbyl by wemieaż prac dwóch pol

skich artystów: Geno Małkowskiego z War
szawy (malarstwo) oraz Adama Piotra Te
pera (rysunki), mieszkającego i tworzące
go od 27 lat we Francji. Wystawa nazwa
na „Variations - Wariacje” jua z samego 
założenia kładzie akcent na rozmaite for
my artystyczne i tematyczne. Zdaniem dy
rektorki Galerii Danuty Faber obecna wy
stawa jest „absolutnie wyjątkowa ze 
względu na jej filozoficzne i artystyczny 
charakter i odwoływanie się do aktualno
ści. Wystawiane prace dają znakomite 
świadectwo polskim artystom zamieszku
jącym brzegi i Wisły, i Sekwany”.
Profesor rysunku i malarstwa w olsztyń
skiej Wyższej Szkole Pedagogicznej Geno 
Małkowski ma za sobą długie lata działań

artystycznych oraz liczne wystawy indy
widualne i zbiorowe. Eksponuje on du
żych rozmiarów obrazy, których głównym 
tematem są przezroczyste kule, seria nie
wielkich aktów oraz autoportrety. „Kula, 
stanowi punkt odniesienia od zarania hi
storii i była zawsze natchnieniem dla filo
zofów. Zaraz po studiach poszukiwałem 
elementów umożliwiających mi realizacje 
związane z ziemią, niebem, życiem czło
wieka. Doszedłem do wniosku, że intere
suje mnie masa, tłum. Moim zdaniem kule 
są również pewną interpretacją marzeń 
ludzkich. Kosmos i człowiek stanową jed
ność. Każda kula jest marzeniem bliżej 
nieokreślonym i wymaga osobistej inter
pretacji” - powiedział mi Artysta. Jego 
obrazy fascynują. Są jakby utkane z mi
lionów maleńkich punkcików, niczym w 
obrazach pointylistów. Splot i nagroma
dzenie bąbelków wywołują wrażenie lek
kiego ich unoszenia się w przestrzeni. Może 
to otchłań oceanu z nieznanymi stwora
mi? W innej konfiguracji z kolei dopatru
jemy się układu sfer niebieskich zawieszo
nych nad widnokręgiem. Małkowski wy
kazuje wzmożony „apetyt” na kule i żon
gluje nimi z niebywałą zręcznością nada
jąc swojej plastyce wiele poezji oraz uczu
cia przyjemnej kontemplacji, kiedy ta ko
smiczna nawigacja wśród barwnych kom
pozycji trafia do naszej duszy. Podziwia
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my również akty oraz subtelne autopor
trety. Jako szermierz akcji artystycznych 
kilka lat temu przeprowadził śmiałe dzia
łanie malując w przeciągu 10 godzin 50 
obrazów. 17 sztuk zostało z miejsca zaku
pionych. „Ten typ działalności ekspery
mentalnej umożliwia mi później lepsze 
zrozumienie prądów i reakcji na współ
czesną sztukę wśród publiczności atako
wanej często zwykłą komercjalną szmirą”. 
Z kolei Adam Piotr Teper, znany na tere
nie Paryża rysownik gazetowy i grafik, 
prezentując 19 rysunków „wstrzelił się” 
cyklem prac „Więcej światła!” w aktualny 
temat dynamicznego życia politycznego 
wstrząsającego Francją. Reprodukcje za
wieszonych prac z powodzeniem mo
głyby zostać wykorzystane w rozplakato- 
wywaniu na wielkich tablicach reklamo
wych niosąc odpowiednie przesłanie spo

łeczne. Wspólnym tematem tych drama
tycznych i zmuszających do głębokiej re
fleksji rysunków jest człowiek z mikrofo
nem. Na czarnym tle, rozświetlonym przez 
„spoty” jawią się niezwykłe stwory niczym 
cyberorganizmy o plazmowych sylwet
kach. Postacie przy mikrofonie ulegają bez
ustannej transformacji, szczerząc zęby i roz
wierając szczęki. Jeszcze chwila a połkną 
mikrofon lub całą salę. Teper ukazał w bar
dzo oryginalnej formie dramat chwili sto
sując biel, szarość i głęboką czerń. Deba
ty wyszczerzonych, zniekształconych po
staci wwiercają się w podświadomość w 
apogeum najwyższej ekstazy. Jako twórca 
Adam Piotr Teper nie zajmuje postawy po
litycznej i każdy doszukać się może „swo
jego” ulubionego trybuna. Na zakończe
nie cyklu pojawia się niezwykły w swoim 
wykonaniu, spoczywający w gruzach sym
bol piękna i sztuki - Grand Palais: me
mento dla bezwzględnych wartości życia. 
Kiedy zapytałem Adama o genezę rysun
ków z mikrofonami, powiedział mi: „Od 

’ wielu lat współpracuję z rozmaitymi ga
zetami. Robiłem rysunki na temat polity
ki. Naturalnie rysowałem również kary

- katury polityków w kontekście walki po
litycznej. Rysunek gazetowy jest, nieste
ty, ograniczony przede wszystkim do wy
miaru jednej lub dwóch szpalt. Zacząłem 
więc rysować na większych formatach inną 
techniką niż tuszem, rozbudowałem stro
nę techniczną...” - i to mu się wspaniale 
udało. Rysunki wykonane czarną kredką 
nigdy nie były do tej pory eksponowane! 
Życzymy Artystom bogatej twórczości 
oraz wielu sukcesów.

TEKST 1 FOT. ZBIGNIEW RoLSKI

Galeria „Les Artistes” - 54, rue Legendre, 
Paris XVII. Wystawa czynna do 2 czerwca.

Spoś'ród wszystkich le
galnych profesji w 

Polsce, politycy ostatnio mają chyba naj
gorszą opinię. Wszyscy bez wyjątku i bez 
względu na to, z jakiego ugrupowania się 
wywodzą. Tego jeszcze nigdy u nas nie 
było. Zresztą niektórzy w ciągu 12 lat 
potrafili zmienić przynależność partyjną 
wielokrotnie, zwłaszcza ci z prawej stro
ny, gdyż od samego początku mieli więk
szy wybór i możliwości niż ci z lewicy, 
których partia nieustannie zmieniała... 
nazwę, aby łatwiej przechować treść ide
ologiczną. Znam rekordzistów, którzy już 
piątą partię zdołali „zaliczyć”. Nie sądzę, 
żeby na tym poprzestali. Wątpię jednak, 
czy równie szybko ewoluowały ich prze
konania i poglądy. Nie mam oczywiście 
prawa podejrzewać ich, że czynili to je
dynie z niskich pobudek, dla kariery, być 
może poszukiwali najlepszej drogi dla re
alizacji swych marzeń i szczytnych zasad, 
jeśli w ogóle jakiekolwiek zasady posia
dali lub posiadają, w co niestety opinia 
publiczna mocno wątpi, a ja razem z nią. 
W komunie najłatwiejszym sposobem na 
awans w polityce było mierne, ale wierne 
posłuszeństwo, kończące się gdzieś na 
granicy lizusostwa. Ci co nie mieli żad
nych kwalifikacji zawodowych, ani gło
wy do nauki, wciskali się do nomenklatu
ry, a potem już szło jak z płatka, byle tyl
ko własnych poglądów zbytnio nie de
monstrować. Teraz nomenklatury już nie 
ma, co wcale nie oznacza, że nie będzie, 
więc trzeba się oprzeć na parytecie. Tak 
dokładnie to mało kto wie, co to słowo 
znaczy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. 
W wyniku przemian sierpniowych, zwa
nych również reformami systemowymi, 
„solidarnościowi” opozycjoniści, wśród 
których w pierwszym okresie, o czym 
warto pamiętać, znajdowało się milion 
członków partii rządzącej, zdobyli nadbu
dowę ustrojową, a dygnitarze pezetpe- 
erowsy opanowali bazę. I wszyscy byli 
szczęśliwi aż do momentu kiedy nasza 
gospodarka popadła w ciężki kryzys i trzy 
miliony ludzi zostało bez pracy. Nie 
wszystkim bowiem dotychczasowym dy
rektorom zakładów państwowych udało 
się w ramach procederu, zwanego prywa
tyzacją, przejąć przedsiębiorstwa, który
mi kierowali, na własność i dlatego ponad 
1700 największych firm przemianowano 
na spółki, a tymi jak wszystkim, no może 
nie wszystkim, wiadomo, zarządzają wie
loosobowe zarządy, nadzorowane przez, 
jak sama nazwa wskazuje, rady nadzor
cze, jeszcze bardziej wieloosobowe niż za
rządy i dzięki temu kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi w Polsce nie może narzekać na brak 
gotówki. Cały zaś urok bycia członkiem 
rady nadzorczej, przynajmniej u nas, po
lega na tym, że taki członek - oprócz po
bierania odpowiednio wysokiego wyna
grodzenia - za nic kompletnie nie odpo

wiada. Dodatkowym oryginalnym wyna
lazkiem czysto polskim jest ten, że wyso
kość pobieranego przez członków zarzą
du i członków rady nadzorczej honorarium 
absolutnie nie jest zależna od stopnia ren- 
townośći firmy, wręcz przeciwnie, im fir
ma bardziej upada, tym ich zarobki oraz 
liczba zagranicznych podróży służbowych 
szybko rosną. Nawet syn Millera był za 
rządów premiera Oleksego takim człon
kiem rady w znanej KGHM. I ani kierow
cy, ani sekretarki nie musieli zarabiać po 
30-40 tys. złotych, aby prezesi spółek 
wyszli na swoje.
Nic tedy dziwnego, że ci mniej sprytni 
osobnicy, dla których zabrakło miejsc w 
spółkach, i to nieważne w jakim charakte
rze, ani nie załapali się na parytet, najchęt
niej uczestniczą w wyborach do Sejmu lub 
Senatu, oczywiście jako kandydaci na par
lamentarzystów. W końcu 10 tys. zł plus 
2,5 tys. zł diety parlamentarnej piechotą 
nie chodzi. Odpowiedzialność za słowo, 
bo o czynach w polskim Sejmie nie ma co 
mówić, też nie jest zbyt duża, wystarczy 
w czasie głosowania umiejętnie nacisnąć 
palcem na właśćiwy guzik i nie wycho
dzić w trakcie głosowania do toalety, a 
zajęcie zda się mało uciążliwe.
O tym jak bardzo nasi posłowie są przy
wiązani do polskiej złotówki, świadczy 
zachowanie dwóch znanych i popular
nych, a także populistycznych parlamen
tarzystów pp. Cieślaka z SLD i Wrzodaka 
z LPR. Zresztą w przypadku tych panów 
orientacja polityczna nie ma większego 
znaczenia. Od posła Cieś'laka za jazdę po 
pijanemu i w dodatku pod prąd sąd w Kra
kowie zażyczył sobie 1200 zł kary. Dlate
go tak mało, bo tylko za jazdę pod prąd, 
ponieważ immunitet uchronił go przed al
komatem. Ale nawet i tej drobnej kwoty 
poseł Cieślak nie uiścił, tłumacząc się, że 
ma zbyt dużo dzieci na utrzymaniu i za
braknie mu na chleb dla nich. Jak widać 
jest to człek niezwykle prorodzinny.
Z kolei poseł Wrzodak zaistniał ostatnio 
w mediach na skutek reakcji, z jaką od
niósł się do propozycji Samoobrony, aby 
zmniejszyć pensje parlamentarzystów do 
3000 zł miesięcznie. Oferta Samoobrony, 
nie da się ukryć, była propagandowa, ale 
poseł Wrzodak, co sam słyszałem i widzia
łem, odpowiedział na nią w publicznej te
lewizji, że nie może jej przyjąć, gdyż on 
na samą benzynę wydaje miesięcznie 
3000 zł. Okazuje się więc, że odpowiedź 
na pytanie, dlaczego politycy w naszym 
kraju cieszą się ostatnio tak fatalną repu
tacją jest tak łatwa, że aż oczywista. Poseł 
Wrzodak i jemu podobni zapomnieli, że 
40% wyborców w Polsce żyje obecnie 
poniżej minimum socjalnego. Komentarz 
w tej kwestii uważam za zbyteczny.

Karol Badziak
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DEMOKRACJA 
GWIZDANA

Za parę dni rozpoczną się finały pucha
ru świata w piłce nożnej, podczas któ
rych narodowa drużyna Francji bronić 

będzie zaszczytnego mistrzowskiego tytu
łu. Skorzystajmy zatem z pretekstu i po
rozmawiajmy o... gwizdaniu - o gwizda
niu sobie na stadionach w ogóle i w in
nych publicznych miejscach także.
Otóż parę dni temu, podczas rozgrywania 
innego jeszcze, bo krajowego Pucharu 
Francji, ale na pamiętnym, prestiżowym 
Stade de France i w obecności samego 
prezydenta Republiki, a także premiera i 
ministrów, grupa kibiców, tyle że tych 
przybyłych z Korsyki, wygwizdała hymn 
narodowy Francji, czyli Marsyliankę. Na 
pewno nie warto byłoby rozwodzić się nad 
tym pożałowania godnym ze sportowej 
perspektywy zachowaniem, gdyby nie 
fakt, iż nie był to pierwszy tego typu wy
bryk w ostatnim czasie. Parę miesięcy 
wcześniej podobnego chamstwa dopuścili 
się na tym samym stadionie kibice - Fran
cuzi algierskiego pochodzenia. Wówczas 
ich późniejsze wtargnięcie na boisko zmu
siło sędziego do wcześniejszego przerwa
nia całego meczu (Francja - Algieria). Jest 
jednak pewna symptomatyczna różnica 
pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. 
Otóż wówczas premier Jospin wraz z to

ybory prezydenckie we 
▼▼ F rancji mamy mamy już 
za sobą. Wszystko zakończy

ło się pomyślnie i zgodnie z wolą ponad 
80% francuskiego społeczeństwa, ale przez 
dwa tygodnie dzielące pierwszą turę od 
drugiej żyliśzmy w niepewności, niepoko
ju i wielkim zdziwieniu. A także ignoran
cji. Okazało się bowiem, że niewiele wie
my o przemianach, jakie zaszły w ostat
nich latach w niektórych warstwach fran
cuskiego społeczeństwa. Łatwo jest rzu
cać „anatemy” na szefa skrajnej prawicy 
Jean-Marie Le Pena. Trudniej jest nato
miast zrozumieć, dlaczego aż około 17% 
francuskich wyborców głosowało na nie
go w każdej z dwóch tur wyborów prezy
denckich. By problem uchwycić, należy 
przede wszystkim zadać pytanie o to, kim 
są wyborcy Le Pena. Otóż, jak wynika z 
rozmaitych sondaży, około 30% z nich to 
robotnicy, 28% - bezrobotni, 20% - rol
nicy, około 18-19% to rzemieśnicy i drobni 
urzędnicy. Jest rzeczą niezwykle charak
terystyczną, że po raz pierwszy w historii 
Francji Front Narodowy wyprzedził 
wszystkie inne partie w dwóch tradycyj
nych bastionach robotniczych - Nord-Pas- 
de-Calais i Lotaryngii, czyli tam, gdzie ro
botnicy głosowali wcześniej na komuni
stów.

warzyszącymi mu na trybunie honorowej 
ministrami rządu nie zareagowali na pro
fanację hymnu narodowego Francji przez 
jej obywateli, jak i zresztą na butelkowy 
„atak” pseudokibiców przeciwko nim skie
rowany. Później w mediach cały skandal 
zlekceważyli, pozostawiając bez żadnych 
konsekwencji. Tym razem stało się już jed
nak trochę inaczej, tzn. oburzony prezy
dent Chirac (niestety, tylko on) opuścił - 
na chwilę - trybunę i zażądał od (zresztą 
Bogu ducha winnego) prezesa Związku 
Piłki Nożnej przeproszenia Francji za... 
polityczne wybryki korsykańskich separa
tystów. Kiedy rzecz się stała, szef państwa 
powrócił na swoje miejsce i mecz został 
rozegrany bez przeszkód.
Myślę, że ocena tego typu ekscesów jest 
jednoznacznie potępiająca, zwłaszcza dla 
nas, Polaków, tak przywiązanych do pa
triotycznych symboli. Nie zmienia to jed
nak faktu, iż należałoby się głęboko za
stanowić nad tego typu symptomami na
rodowej dezintegracji społeczeństwa fran
cuskiego (a może powinno się powiedzieć 
i europejskiego) i nad ich przyczynami, 
gdyż zjawisko to na pewno nie sprowadza 
się jedynie do trybun Stade de France, a 
jest o wiele bardziej powszechne i niepo
kojące.
Pierwsze spostrzeżenie dotyczy coraz po
wszechniejszego zjawiska mieszania 
sportu i polityki. Przejawia się to w instru
mentalnym, propagandowym wykorzysty
waniu sportu i sportowców do celów po
litycznej propagandy. (Skąd my to zna
my? Tak, z realnego socjalizmu w PRL, a 
zwłaszcza ZSRR i NRD.) Jeżeli bowiem

Swych wyborców Jean-Marie Le Pen na
zywa „sans-grade”. Są to istotnie ludzie 
prości, niezrzeszeni w związkach zawodo
wych, narażeni na delokalizację swych 
zakładów pracy, bezrobocie i nędzę. Mają 
zazwyczaj niskie kwalifikacje zawodowe, 
są zatrudnieni tylko częściowo i ich za
robki są bardzo niskie. Wśród tych „ma
luczkich i wykluczonych” (jak ich okres'la 
szef Frontu Narodowego) dużo jest kobiet. 
Ich niepokój, frustracja i rozpacz znajdują 
ujście za kotarą lokalu wyborczego.
Skrajna prawica zjednała sobie także część 
rzemieślników, właścicieli małych sklepi
ków i przedsiębiorstw, czyli były elekto
rat populistów Pierre Poujade’a i Gerarda 
Nicoud. Ludzie ci skarżą się (a mają po 
temu realne powody) na zbyt wysokie 
podatki, globalizację i dziki kapitalizm, z 
powodu których rynek zalewany jest tani
mi produktami wykonanymi poza grani
cami Francji, na supermarkety, z którymi 
nie są w stanie konkurować i na 35-tygo- 
dniowy tydzień pracy, który stał się praw
dziwym koszmarem małych i średnich 
przedsiębiorstw.
Wzrost znaczenia skrajnej prawicy nie jest 
zjawiskiem właściwym jedynie Francji. W 
Austrii, w wyborach parlamentarnych w 
1999 roku, co drugi robotnik głosował na 
FPO Jorga Haidera. W różnym stopniu po-

podczas niedawnej kampanii prezydenc
kiej posługiwano się w „demokratycznej” 
walce z Le Penem „spontanicznymi” de
klaracjami Zidana (i całej piłkarskiej eki
py Francji, nie wspominając o rugby- 
stach), to później trzeba się liczyć i z „na
cjonalistycznymi” gwizdami, nota bene 
pobratymców „Zizu” czy kibiców z kor
sykańskiej Bastii. Tak, panowie, kij ma 
dwa końce, ten sportowy też - bo wpraw
dzie francuska ekipa narodowa „robi” za 
idylliczną, propagandową ilustrację do ba
jeczki o integracji i wielokulturowości, ale 
za chwilę na tym samym stadionie z tego 
pozornego monolitu, zbudowanego na re
publikańskich jedynie filarach nie pozo- 
staje nic. I doprawdy trudno się temu na
wet dziwić, skoro w imię zupełnie źle ro
zumianego uniwersalizmu i tolerancji re
zygnuje się programowo i pogardliwie z 
takich podstawowych dla ludzkiej świa
domości wartości, jak patriotyzm czy 
duma narodowa. Jeżeli deprecjonuje się 
własną cywilizację, kulturę, wiarę, war
tości, na których były one wznoszone, je
żeli samemu nie ma się szacunku dla wła
snych tradycji, przodków, jeżeli miesza się 
z błotem wszystko, co ma narodową ko
notację, to nie można później oczekiwać 
cudu przywiązania do symboli, instytucji, 
języka, a nawet tylko porządku prawne
go. Dość powszechne w końcu we współ
czesnym świecie (przynajmniej w Euro
pie) wyznaczniki republikańskiego i de
mokratycznego ustroju państwa nie wy
starczają jeszcze, by jedynie wokół nich 
integrować i budować wspólnotę tożsamo- 
SC1- Paweł Osikowski

pulizm i ksenofobia - niesione przez ide
ologię skrajnie prawicową - dotykają tak
że Belgię, Holandię, Włochy, Danię, Nor
wegię, a nawet Szwajcarię. Oczywiście 
kontekst światowy jest inny, ale analogicz
ny wzrost popularności ekstremy uważa
jącej, że wszystkie bolączki ekonomiczne 
i społeczne zostaną usunięte, gdy z kraju 
zniknie imigracja, a granice zostaną za
mknięte, obserwowano w Niemczech w la
tach 30. W chwili, gdy Adolf Hitler do
chodził do władzy, 30% członków NSDAP 
było robotnikami, 24% urzędnikami, 13% 
rolnikami.
Co zrobić, by nie dopuścić do dalszego 
rozprzestrzeniania się w Europie ideolo
gii skrajnej prawicy? Jak uspokoić ludzi 
nie potrafiących dostosować się do zmian, 
które niesie ze sobą nowoczesność? Gdzie 
szukać tak potrzebnych im punktów opar
cia - moralnych, politycznych, socjalnych 
i rodzinnych? Zdaniem europejskiej kon
federacji związków zawodowych, Unia 
Europejska ma na sumieniu wiele zanie
dbań. Zbyt wiele uwagi poświęciła poli
tyce walutowej i rynkowi. Za mało kon
kretnym problemom konkretnych ludzi. 
Będzie musiała wreszcie postawić kwestię 
braku bezpieczeństwa. Chodzi tu nie tyl
ko o brak bezpieczeństwa w dzielnicach, 
w których dominują imigranci, ale także 
o brak bezpieczeństwa społecznego wielu 
ważnych kategorii społeczeństwa.

Anna Rzeczycka-Dyndal
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NIEMCY
□ W kwietniu br. 30-le- 

cie kapłaństwa obchodził ks. Czesław No
wak, duszpasterz Polonii w Monachium.

Ks. Cz. Nowak uro
dził się 25 listopa
da 1947 w Orzeszu 
na Ślą-sku. Po 
ukończeniu stu
diów w Wyższym 
Seminarium Du
chownym w Opolu 
przyjął 30 kwietnia 
1972 święcenia 
kapłańskie. Pracę 
duszpasterską roz

począł jako wikariusz parafii pw. św. Jó
zefa w Zabrzu. Następnie pracował m.in. 
jako asystent Domu Studiów w Opolu i 
wikariusz parafii w Otmuchowie. Zaan
gażowany w ruch oazowy, organizował i 
prowadził duszpasterstwo młodzieżowe na 
Śląsku. Współzałożyciel Komitetu Wy
zwolenia Społecznego i wydawca nieza
leżnego pisma „Agora”. W okresie stanu 
wojennego szykanowany przez władze ko
munistyczne za pomoc w organizowaniu 
niezależnych związków zawodowych. W 
1983 wyjechał do Niemiec, gdzie 
współpracował z ks. F. Blachnickim oraz 
organizował parafię polską w Moguncji. W 
latach 1986-1989 był duszpasterzem w 
obozie dla uchodźców w Ingelheim. W 
1989 zorganizował polską parafię w Mo
nachium, której jest proboszczem do dnia 
dzisiejszego. W latach 1989-1994 wyda
wał katolickie pismo Wspólnoty Polskiej 
w Europie „Exodus”, a w latach 198-4-^1994 
był współpracownikiem Radia Wolna Eu
ropa. Prowadził audycje o charakterze 
społeczno-politycznym (pod pseudoni
mem Jakub Wolski) i religijnym, m.in. cykl 
„Kościół i Świat”. Autor licznych arty
kułów, recenzji i komentarzy w prasie pol
skiej i polonijnej. Od dwóch lat organizu
je Światowe Spotkania Polonijnych Inte
lektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki. Pierw
sze odbyło się w Cannes, a drugie w Bar
celonie.
□ Wczaso-rekolekcje dla młodzieży (od 15 
lat) odbędą się w dniach 12 do 24 sierpnia 
br. Obóz zostanie przeprowadzony w Kon
stanz nad Bodensee (przy granicy ze 
Szwajcarią). W programie, m.in. wyciecz
ki na wyspy Mainau i Reichenau oraz wy
jazd do Szwajcarii. Koszt 170 euro. Infor
macje: ks. Ryszard Kazimierczak, Gaimer
sheimer Str. 32, 85057 Ingolstadt; tel. 0841 
84845,faks 0841 4936124.

UKRAINA
□ W ostatnich wyborach do ukaińskiego 
parlamentu kandydowali również Polacy i 
Ukraińcy polskiego pochodzenia. Deputo
wanymi do parlamentu zostali: Paweł 
Żebrowski, Walenty Stawecki i Wiktor 
Rozwadowski.

Redaguje od 10 lat Zbigniew A. Judycki

POLSKA
□ Rada Zakopanego przyznała tytuł ho
norowego obywatela miasta ostatniemu 
prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszar
dowi Kaczorowskiemu.
□ Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 
im. Kazimierza Wielkiego wydało 
książkę Jacka Knopka „Migracje Pola
ków do Afryki Północnej w XX wieku”, 
prezentującą historię kontaktów Polaków 
z Afryką Północną, rozwój tych relacji w 
okresie międzywojennym i w czasie II 
wojny światowej. Autor omawia tworze
nie się zbiorowości polonijnej, jej orga
nizację i wkład w rozwój archeologii śró
dziemnomorskiej, a także działalność 
duszpasterską. Charakteryzuje główne 
skupiska polonijne, omawia wiodące ten
dencje rozwoju życia polonijnego, roz
wój oświaty i prasy. Książka zawiera 
szczegółową bibliografię, indeksy oraz 
streszczenie w języku angielskim. Jest to 
pierwsze monograficzne opracowanie 
przedstawiające migrację Polaków na ląd 
północnoafrykański i tworzenie się na 
nim skupisk polonijnych.

WIELKA BRYTANIA
□ 18 kwietnia 2002 r. w domu opieki w 
Poynton zmarł kapitan, harcmistrz Wik
tor Wojciech Tendyra, znany działacz 
polonijny w Wielkiej Brytanii, odznaczo
ny m.in. Orderem Polonia Restituta, 
Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem 
Zasługi Polskiej Misji Katolickiej. Nato
miast 25 kwietnia 2002 r. zmarł w Lon
dynie Wiktor Wadlewski, żołnierz 1. 
Pułku Pancernego, z którym przebył 
szlak bojowy od Caen do Wilhelmshaven. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych i licz
nymi medalami polskimi i zagraniczny
mi.
□ W Ambasadzie RP w Londynie odbyły 
się półfinały Poloniady 2002. Organiza
torem imprezy na terenie Wielkiej Bry
tanii, tak jak w latach poprzednich, było 
Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za 
Granicą. W wyniku eliminacji do finałów 
w Warszawie zakwalifikowały się Zosia 
Walczak i Bianca Swallem, obie ze 
Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Wil- 
lesden Green w Londynie.

BIAŁORUŚ
□ Z prośbą do prasy i mediów polskich 
zwrócili się studenci Vitali Burko i Gien- 
nadi Farino z wydziału teologii Europej
skiego Humanitarnego Uniwersytetu w 
Mińsku na Białorusi. Są katolikami, ale 
chcąc studiować teologię musieli zostać 
wpisani na wydział prawosławny. Bardzo 
zależy nam na studiowaniu na wydziale 
teologii, aczkolwiek zostaliśmy zmuszeni 
studiować na innym wydziale. Teraz je
steśmy na II roku. Pochodzimy z bardzo 
ubogich, ale mocno katolickich rodzin. 
Zycie na Białorusi jest bardzo ciężkie z 

powodów politycznych, a jeszcze bardziej 
ekonomicznych, dlatego że nie plącą nam 
żadnego stypendium i nie można znaleźć 
żadnej pracy. Burko i Farino zaapelowali 
do Polskiej Agencji Prasowej o zwróce
nie uwagi światowej Polonii na tragiczną 
sytuację Polaków na Wschodzie. Zwracają 
się o pomoc w postaci podręczników, 
książek oraz funduszy, które umożliwią 
im kontynuację studiów teologicznych. W 
związku z małymi rentami swoich rodzin, 
które sięgają 100 $ miesięcznie, nie je
steśmy w stanie kupić podręczników, 
książek, materiałów naukowych.. A trzeba 
jeszcze opłacić mieszkanie, jedzenie. 
Będziemy bardzo wdzięczni za jakąś po
moc - piszą. [DzPiDŻ]

AUSTRIA
□ Znanym i cenionym duszpasterzem 
polskim w Wiedniu jest ks. Jerzy Smo
liński, kapłan Zgromadzenia Zmartwych
wstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
(zmartwychwstaniec); ur. 16 październi
ka 1922 w Woli Szydłowieckiej, syn 
Władysława i Genowefy z domu Gozdek. 
W Zgromadzeniu od 1941. Święcenia 
kapłańskie: 2 kwietnia 1949 w Krakowie. 
W czasie II wojny światowej w konspira
cji przeciwko okupantowi niemieckiemu 
i sowieckiemu. Po trzykrotnym wyroku 
śmierci, wydanym przez gestapo (za roz
bicie baterii czołgów niemieckich i oca
lenie ośmiu tysięcy poborowych żołnie
rzy polskich) awansowany do stopnia ka
pitana. Wykształcenie: Niższe Semina
rium Duchowne Księży Salezjanów 1937— 
1939; studia teologiczne na Uniwersyte
cie Jagiellońskim w Krakowie 1945--1949. 
W latach 1949-1951 student Konserwa
torium Muzycznego w Krakowie, 
wykładowca języka łacińskiego w Śred
niej Szkole Muzycznej w Krakowie i wi
cerektor Niższego Seminarium Duchow
nego Zmartwychwstańców w Krakowie. 
Katecheta i wikariusz: w Złocieńcu 1951— 
1952, w Drawsku Pomorskim 1952-1954; 
wicerektor Niższego Seminarium Du
chownego w Krakowie 1955-1956; kate
cheta w Kościerzynie 1956-1959; rektor 
kościoła pw. Maryi Królowej w Poznaniu 
1959-1972; rektor kościoła pw. Zmar
twychwstania Pańskiego w Krakowie 
1972-1974; mistrz nowicjatu i 
przełożony w Radziwiłłowie Mazowiec
kim 1974-1976; prowincjał Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Poznań-Warszawa 
1976-1983; rektor, przełożony i kustosz 
Polskiego Sanktuarium Narodowego w 
Wiedniu-Kahlenberg 1983- W ostatnich 
pięciu latach wygłosił dla grup pielgrzym
kowych i turystycznych 26 784 prelekcji, 
a muzeum kahlenberskie odwiedziło ok. 
6 min. Polaków (oprócz innych narodo
wości). Odznaczenia: m.in. Order Zasługi 
RP (III), Medal Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, złoty medal „Za zasługi dla 
obronności kraju”, Krzyż Zasługi Ritter d. 
I Klasse (nadany przez Zakon Cordon Bleu 
du Saint Esprit, za szczególną działalność 
dla zbratania międzynarodowego).
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ŻYCIE RODZINNE
Redaguje zespól z Hamburga

SYTUACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ŚWIECIE 
NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Jednym z elementów „mitu postępu”, z 
jakim nit^i^raz się można spotkać w nie
których środowiskach,jest [srzer^onania, że 

świat rozwija się konsekwentnie w dobrym 
kierunku. Ma to być widoczne w różnych 
dziedzinach egzystencji człowieka - czę
sto podawanym przykładem są prawa so
cjalne. Wiele wskazuje jednak na to, że 
żyjemy obecnie nie tyle w epoce nie
powstrzymanego postępu, co w iluzo
rycznym świecie „podwójnej rzeczywi
stości”; z jednej strony występuje ma
sowa konsumpcja i „filozofia zażywa
nia przyjemności” rozpowszechniona w 
zachodnich spoczeństwace - z drugiej 
polaryzacja społeczna manifestująca się 
wielkimi nierównościami przy podzia
le dochodu narodowego w krajach roz
wijających się i związane z tym wystę
pujące na ogromną skalę ubóstwo. 
Szczególnie dramatycznie wygląda na 
tle zjawiska wspomnianej „dwubiegu- 
nowości” sytuacja dzieci i młodzieży;
jakkolwiek dostrzec można w skali świa
towej w ostatnich dziesięcioleciach pew
ne pozytywne oznaki - m.in. w zakresie 
ustanowień prawnych odnośnie do oświa
ty i ochrony zdrowia - to jednak trudno 
jest dopatrzeć się przełożenia tych zdoby
czy na działania praktyczne. Widoczne jest 
to zwłaszcza w krajach tzw. trzeciego 
świata, gdzie brak żywności, bezpieczeń
stwa, dostępu do pomocy medycznej czy 
oświaty są na porządku dziennym. We
dług obliczeń Międzynarodowej Organi
zacji Pracy, około 250 min dzieci poniżej 
14. roku życia zatrudnionych jest obecnie 
przy pracach ocenianych jako niebez
pieczne i poniżające. Dodać należy, iż w 
większośCi pozbawione są one ubezpieczeń 
i dostępu do świadczeń socjalnych. Z uwa
gi na zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa 
dzieci, zmuszanie ich do wykonywania 
wspomnianych prac przypomina pod wie
loma względami najgorsze wzory z okre
su niewolnictwa. Zatrudnienie nieletnich 
wiąże się przy tym w wielu wypadkach z 
pozbawieniem ich możliwości dostępu do 
nauki, co skazuje je również w przyszło-

Drogi Małolacie!
Czego od Ciebie chcą?! 
Nasłano na Ciebie poli
cję! Dziwisz się zapew
ne, dlaczego?!
Już w kołysce „rock” byl 
Twoją kołysanką. Kaza
no Ci się wpatrywać w 
ekran, bo nie miano. dla 
Ciebie czasu. Podrzuca- 
no'Cię do żłobków i 
przedszkoli; w biegu od
bierano z tych lub innych 

ści na wykonywanie wyłącznie prostych, 
słabo płatnych czynności.
Innym, jeszcze bardziej dramatycznym 
problemem, jest wykorzystywanie dzieci 
w charakterze żołnierzy. W roku 2000 
walczyło 350 tys. dzieci w różnych kon
fliktach zbrojnych - z tej liczby około 200 

tys. w Afryce. Część z nich miała mniej 
niż 10 lat. Przynajmniej w 34 krajach dzie
ci są wciągane do armii regularnych lub 
oddziałów partyzanckich, przy czym czę
sto bywają one po prostu porywane. Nie
którzy młodzi ludzie zmuszani są do sa
mobójczych ataków bombowych na róż
ne obiekty - widoczne jest to np. na Bli
skim Wschodzie. Młodociani żołnierze 
cieszą się dużą popularnością, gdyż są ła
twi do psychicznej manipulacji, a ich 
utrzymanie jest o wiele tańsze niż doro
słych.
Należy sobie w tym kontekście uzmysło
wić ogromne rozmiary strat moralnych, 
jakich młodzi ludzie doznają wykonując 
rozkazy związane z zabijaniem przeciw
ników - przykładem mogą być zbrodnie 
popełniane przy udziale dzieci w Ruan- 
dzie czy Sierra Leone.
Dzieci są wykorzystywane również przez 
świat przestępczy - np. jako kurierzy do 
przenoszenia narkotyków. Często dopro
wadzane są one przy tym do stanu uza
leżnienia od substancji odurzających, 
gdyż wtedy są podatniejsze na wszelkie

„przechowalni”. Chciałeś rodzicom dużo opo
wiedzieć: o pani, którą pokochałeś, o Basi, Asi, 
Krzysiu, ale usłyszałeś: „Nie przeszkadzaj". Na 
telewizyjnym ekranie zobaczyłeś pierwsze mor
derstwo. Chciałeś uciec i schować się pod far
tuch mamy albo wtulić w silne ramiona taty, ale 
usłyszałeś: „Nie przeszkadzaj, teraz mam dużo 
pracy”. W siódmym roku życia posłano Cię do 
szkoły, ale od szóstej rano siedzisz w szkolnej 
świetlicy, a lekcje masz na drugą zmianę. Cały 
dzień oglądasz filmy na wideo.
Mój kochany. Małolacie, jak Tyś to zniósł? A ro
dzice dalej biegają za pieniędzmi, aby Ci nicze

formy „perswazji”.
Na świecie, głównie w biednych krajach, 
chociaż nie tylko, kwitnie prostytucja z 
udziałem dzieci i młodzieży; w niektórych 
krajach Azji z procederu tego utrzymują 
się całe rodziny. Wspomnieć należy w tym 
kontekście o powstających z udziałem 
młodocianych filmach pornograficznych, 
niejednokrotnie o charakterze sadystycz
nym.
Bezdomni młodzi ludzie, tzw. „dzieci uli
cy”, są w wielu rejonach świata zabijani 
przez właścicieli rozmaitych obiektów 
handlowych i posesji oraz pracujących 
dla nich policjantów - przykładem tego 
może być Brazylia. Przyczyną tego są prze

stępstwa popełniane przez „wałęsających 
się”, szczególnie kradzieże. Młodzi lu
dzie mordowani są niejednokrotnie na 
zlecenie - po to, by pobrać z ich ciał 
określone narządy potrzebne do prze
szczepów lub sporządzania preparatów 
anatomicznych - praktyka ta rozprze
strzeniona jest szczególnie w Ameryce 
Południowej i Azji. Obiektem szczegól
nych okrucieństw stają się w wielu kra
jach dziewczynki - m.in. w Indiach i 
Chinach, gdzie są zabijane lub porzu
cane po urodzeniu. Również w krajach 
rozwiniętych dzieci nie są bezpieczne, 
padają one ofiarą różnego rodzaju prze
mocy, głównie fizycznej i seksualnej.

Dzieci nie są bezpieczne także w rodzi
nach - o szczególnie dramatycznych tego 
przypadkach dowiedzieć się można ze 
środków masowego przekazu.
1jo(H’w^nuniie teorii z rzeczywistością 
w okazuje się, jak wynika z powyż
szych rozważań, bolesne dla głosicieli 
koncepcji niepowstrzymanego postępu - 
bardziej jednak od dyskomfortu psychicz
nego tej grupy martwi fakt obojętności 
międzynarodowej opinii publicznej na 
cierpienie milionowych rzeszy młodych 
ludzi, pozbawionych podstawowych praw 
ludzkich i wydanych na pastwę wykorzy
stujących ich naiwność oraz bezbronność 
wyrachowanych osób oraz przestępczych 
organizacji. Nadszedł czas, żeby ich nie
dola została zauważona i aby w skali świa
towej rozwinęło się poczucie, iż wszyscy 
żyjący na świecie młodzi ludzie, w tym 
również ci najbardziej bezradni i zagubie
ni, są w jakimś sensie również naszymi 
dziećmi.

dr Robert Janik

go nie brakowało. Zaprzyjaźniłeś się z kolegą, 
nareszcie jest ktoś, kto stanął przy Tobie, ode
zwał się, uśmiechnął, zaprosił na dyskotekę. 
Znikła pustka, tęsknota, marzenia są realne. 
Z początku to wszystko było dla „zabawy”. Pa
pieros, alkohol, mała kradzież, narkotyki, 
ucieczka ze szkoły, z domu. Dziś straszą Cię 
policją, ale przyznasz, że za daleko się posu
nąłeś. Stałeś się dla nas niebezpieczny. Bo- 
imy się Ciebie. A Ty nas pytasz, a Ty nas 
oskarżasz - coście ze mnie zrobili ?!

Obywatel
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W STRONf POJEDNANIA

Stoję obok postaci anielskiej owiniętej marmurowym płaszczem. To mój Anioł Stróż 
trzymający straż nad naczyniem z wodą święconą.

Lekko palce zanurzam, jakbym się bała, że dostanę po łapach - to moje grzechy, moja 
ciemna strona pamięci przemówiła do mojej pozornej uczciwości.
Zachęcona marmurowym uśmiechem Anioła, ponownie rękę wyciągam, szybko zanu
rzam ją - w obawie przed kolejnym zwątpieniem. Nabieram wody jasnej, święconej i 
żegnam się nią w nadziei, że stanie się cud, który pozwoli otoczyć się niewidzialnym 
poczuciem bezpieczeństwa. Obie ręce kładę na ramionach Anioła, czuję zimno marmu
ru. Z ust wydobywa mi się modlitwa - tak stara jak pamięć moja: „Aniele Boży, Stróżu 
mój...”.
I wracają wątpliwości, a z nimi pytania: Czy mam prawo stać tutaj, czy mam prawo 
prosić? Ja, która tyle razy, tyle dni, tyle rzeczy...
Czyjeś kroki wytrąciły mnie z tego stanu zapamiętania... Poczułam spływające po twarzy 
krople i nie wiem, czy była to woda jasna, święcona czy moje łzy...

Barbara Grzybowska

KRZYŻÓWKA NA DZIEŃ WSZYSTKICH MATEK - proponuie marian dziwniel

Poziomo:
A-6. Uprzejmość, uczynność względem bliźnie
go; A-19. Bylina wodna o dużych nadwodnych 
liściach i dużych wonnych kwiatach; B-1. Wy
grana w Totolotku (także w Loto); B-15. Rodzi
cielka; B-23. Zwierzę z rodziny żyraf zamiesz
kujące lasy dorzecza Konga; C-6. Specjalistka 
w planowaniu przestrzennym miast; C-19. Na
zwa, miano; D-1. Imię Boga Izraela; D-23. Akt 
prawodawczy rozporządzany przez króla; E-22. 
Symbol chemiczny aktynu (promieniotwórczy 
pierwiastek chemiczny liczbie atomowej 89); F- 
1. Foka obrączkowana; F-23. Robotnik w tarta
ku, pilarz; G-22. Symbol 1000 watów; H-1. Pro
dukt otrzymywany z mleka; H-23. Odpowiedź 
na hasto; J-1. Jezioro tektoniczne w Afryce 
Wschodniej; J-9. Taniec krajów Ameryki Łaciń
skiej; J-22. Kazalnica; K-5. Tropikalne pnącze;

K-13. Wyższa uczelnia kształcąca księży; L-1. 
Walerian (1890-1962), generał, we wrześniu 
1939 roku dowodził obroną Warszawy; L-9. 
Świńska trawa; L-22.0 człowieku „nieposłusz
nym jak osioł”; M.-5. Czarna magia; M.-13. Woj
skowe rozpoznanie stanowisk nieprzyjaciela; N- 
1. Przedmiot; N-9. Kawaleria; N-22. Kpina; 0-1. 
Sztuczne włókno z Torunia; 0-13. Tragiczne wy
darzenie, wypadek.
Pionowo:
1-H. Zabieg pielęgnacyjny dłoni (zwłaszcza pa
znokci); 2-A. Gatunek śliwy o małych, okrą
głych, żółtych owocach; 3-H. Respekt, powa
żanie; 4-A. Nierozerwany pocisk artyleryjski, nie
wybuch; 5-H. Strój na plażę; 6-A. Afrykański 
ssak z grupy antylop, głową przypominający ba
woła a sylwetką konia; 7-J. Państwo Ameryki 
Północnej; 8-A. Siekacz, kieł, trzonowy lub

przedni; 9-J. Oblubienica św. Józefa, Matka 
Chrystusa; 10-A. Znana amerykańska stacja 
informacyjna (w skrócie); 11-J. Polna granica. 
12-A. Organ powonienia; 13-J. W starożytnej 
Grecji: skorupka gliniana służąca do sporządze
nia notatek (skojarz z sądem skorupkowym); 
15-A. Nocny motyl; 16-J. Lódź wiosłowa wy
żłobiona z pnia drzewa; 18-J. Dokument po
świadczający dokonanie wynalazku; 20-J. Me
diolan dla Włochów; 21-A. W wierzeniach sta
rożytnych Greków: bóg - stwórca przedstawio
ny jako ibis; 22-I. Pieszczotliwie o matce; 23-A. 
Urząd sołtysa; 24-H. Wieczorne pożegnanie; 
25-A. Pływa po morzach i oceanach; 26-H. Al
bert (1879-1955), fizyk, autor (m.in.) teorii względ
ności; 27-A. Łowny kolorowy kurak - samiec 
cieciorki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Fprawica w kraju jest rozbita. Jednak„pozytywną jaskółką” są próby jej od
budowo- Zgłaszają się coraz to nowi kan
dydaci do jednoczenia. Jak pisze „Gazeta 
Polska” (z 8 maja) kolejnym „jednoczy- 
cielem” stał się znany scenarzysta filmo
wy, adwokat Krzysztof Piesiewicz: 
Dzieje się to w chwili, gdy partie umiar
kowanej centroprawicy nie zyskują - zy
skuje Samoobrona. Im większy po prawej 
stronie zamęt, tym większe szanse, że bę
dziemy mieli podzieloną scenę polityczną 
między Millera i Leppera. SLD wyraźnie 
traci, stąd nerwowe ruchy jego liderów - 
najpierw rozpaczliwa walka o czerwcowy 
termin wyborów samorządowych, teraz 
obrona absurdalnego systemu wyboru oj
ców miasta - najpierw przez obywateli, 
potem przez rady. Partie umiarkowane - 
Platforma Obywatelska oraz Prawo i 
Sprawiedliwość - niespecjalnie straciły', 
ale tez i nie zyskują. Gniew wyborców nie 
im napędza wiatr w żagle. Muszą dotrwać 
do lepszych czasów. Niemniej ugrupowa
nia te mogą tracić, gdy synonimem słowa 
prawica stanie się na powrót słowo „cha
os”. Tak było przez całe lata. Nie można 
nikomu zabraniać próby powrotu na sce
nę polityczną. Trudno więc się dziwić, że 
sieroty po A Ws szukają nowych liderów i 
zachowują się tak, jakby się nic nie stało - 
wystarczy powiedzieć wyborcom „znowu 
jesteśmy”. Jakby nie było totalnej poraż
ki organizacyjnej, intelektualnej i w czę
ści również moralnej obozu skupionego 
wokół Mariana Krzaklewskiego i Jerzego 
Buzka. Alibi może im zapewnić Krzysztof 
Piesiewicz, człowiek mało kojarzony z po
litycznym konkretem, o nic nie obwiniany/, 
niczym nie skompromitowany. Co się kry- 
je za jego ofertą? Program „odrodzone
go Ruchu Społecznego” napisany przez 
Piesiewicza to zbiór ogólników. Albo wy
stępują one w programie innych partii, 
albo też zrezygnowano z nich już dawno, 
bo były niewiele znaczącymi talmudycz- 
nymi określeniami, jakimi przerzucali się 
felietoniści o chadeckich skłonnościach. 
Komentując powyższą opinię dodajmy, że 
- biorąc pod uwagę polskie realia społecz
ne - najbardziej realną siłą, która zdoła 
zatrzymać groźny dla kraju marsz postko
munistów jest protest społeczny. Doszło 
do niego w związku z forsowanym przez 
rząd Millera nowym kodeksem pracy, 
ograniczającym znacznie prawa pracow
nika. Na ulice Warszawy pod sztandara
mi „Solidarności” wyszło prawie 30 tys. 
ludzi. Rodzi się pytanie, czy taki jednora
zowy sprzeciw wobec polityki postkomu
nistów zdoła się przerodzić w trwalszą 
strukturę. I pytanie najistotniejsze - czy 
centroprawica jest w etanie nadać temu 
ramy organizacyjne? Jak na razie partia 
K. Piesiewicza wydaje się być partią do
brych chęci, a to jest jeszcze zbyt mało.

Znany socjolog, prof. Ireneusz Krze
miński z Uniwersytetu Warszawskie
go w „Więzi” (maj 2002) tak ocenża sytm 

ację w kraju:
Co nowy rząd zrobił dla społeczeństwa, 
dla Polski i... dla siebie? Z całą pewno
ścią zrobił wiele dla siebie, dla swych so
juszników i dla najważniejszej części swe
go elektoratu, działając planowo w jego 
interesie, jak to wyrwało się jednemu z 
ważniejszych reprezentantów nowej ekipy. 
Podstawowym celem dotychczasowych 
działań rządu było umocnienie politycz
nej pozycji SLD w państwie, zapewnienie 
sobie możliwie bezwzględnej przewagi i 
stworzenie optymalnych warunków dla 
usytuowania własnego ugrupowania na 
trwałe w instytucjach państwa. Rządząca 
koalicja w taki sposób pojmuje demokra
tyczną kontrolę władzy: sukces wyborczy 
rzekomo upoważnia ją do podejmowania 
decyzji zgodnych z własnym programem i 
zamysłem, bez liczenia się z aktualną opi
nią publiczną. Rząd ma zacząć „napraw
dę rządzić”, czyli bezpośrednio kierować 
w możliwie szerokim zakresie możliwie 
wieloma dziedzinami życia. Krokiem w tym 
kierunku była likwidacja większości roz
maitych agencji rządowych, rzekomo 
przynoszących same szkody i ogarniętych 
korupcją. Jeszcze bardziej istotna sprawa 
to początek likwidacji UOP [Urzędu 
Ochrony Państwa] - jednej z nielicznych 
instytucji państwa, od podstaw zbudowa
nych przez nową Rzeczpospolitą. Decyzje 
rządu pokazują szczególną niechęć nowej 
ekipy do reform, podjętych przez, poprzed
ni rząd i rządzącą większość AWS. 
Pierwszą Z tych decyzji było wstrzymanie 
nowej matury, co w praktyce stawia, pod 
znakiem zapytania los całej, z takim tru
dem uzgadnianej reformy systemu eduka
cji. W ostatnich dniach stało się jasne, że 
rząd postanowił zlikwidować kasy cho
rych, a zatem - niezwykle istotną reformę 
służby zdrowia. Wrócić mamy do central
nego zarządzania przez państwo zdro
wiem obywateli.
Lista tych niepokojących uwag sprowadza 
się do jednego: SLD dąży do całkowitego 
zawładnięcia państwem. Mówią o tym, 
zresztą nie do końca pełnym głosem nie
którzy publicyści i politycy prawicy. Gdy 
naród się obudzi, może być o tyle za póź
no, że jedynym sposobem na ratowanie 
kraju będą ruchy społecznego niepokoju.

/ak dotąd, mówiąc o gastarbeiterach, od
nosiliśmy problem do naszych roda
ków. Już od dłuższego czasu z gastarbe

iterami spotykamy się na własnym, krajo
wym podwórku goszcząc przybyszów 
głównie zza Buga, ale przecież nie braku
je szukających w Polsce pracy Azjatów. 
Ci zresztą - np. Wietnamczycy - cieszą się 
dobrą opinią jako pracowici, sumienni i 

„tani”. Temat porusza prawicowe „Nowe 
Państwo” (nr 4/2002):
Ilu gastarbeiterów pracuje w Polsce, nikt 
nie wie. Ich liczba od początku lat 90. sta
le rośnie. Szacunkowe dane mówią o 200
400 tysiącach, ale nie uwzględniają one 
handlarzy. A wystarczy pójść na pobliski 
bazar, by przekonać się, że obcokrajow
ców pracuje u nas znacznie więcej. Wia
domo na pewno, że w wyniku tylko jednej 
akcji „Pobyt” (prowadzonej wspólnie 
przez policję, Straż Pożarną i Krajowy 
Urząd Pracy i polegającej na zamykaniu 
Z zaskoczenia „ w kotle ” grup cudzoziem
ców i kontroli legalności ich pobytu w 
Polsce) w ciągu trzech miesięcy deporto
wano ponad 2,5 tysiąca osób.. A to jedy
nie ci, którzy „dali” się złapać, czyli wierz
chołek góry lodowej. Można już mówić o 
specjalnościach poszczególnych narodo
wości. Ukraińcy, ale też Rosjanie, Litwini 
i Białorusini są chętnie zatrudniani na 
budowach i przy wszelkiego rodzaju pra
cach remontowych. Kobiety zazwyczaj 
pracują jako szwaczki, opiekują się dzieć
mi, sprzątają domy. Wietnamczycy han
dlują ciuchami albo prowadzą bary z 
kuchnią orientalną. Ich charakterystycz
ne budki na stałe wtopiły się już w krajo
braz wielu polskich miast. Zazwyczaj wła
ściciel baru pracuje legalnie, ale zatrud
niani przez niego rodacy - już nie. Rosja
nie po latach przywożenia do nas wszel
kiego rodzaju towarów przerzucili się na 
handel pirackimi płytami CD, grami Play 
Station oraz filmami DVD. Rumuni, naj
częściej Cyganie, tradycyjnie nie mają sta
łej pracy i zajmują się żebractwem. A więk
szość przydrożnych prostytutek:, tak zwa
nych tirówek, to obywatelki Bułgarii. Zu
pełnym nowum, co zapewne zaskoczy czy
tającego, jest nielegalna praca... obywa
teli państw Europy Zachodniej, głównie 
Niemców, Holendrów i Francuzów. Najczę
ściej pracują oni przy budowach super
marketów i hurtowni. W odróżnieniu od 
przybyszów ze Wschodu, którzy podejmują 
się prostych zajęć, zachodni obywatele są 
Zatrudniani na stanowiskach wymagają
cych wysokich kwalifikacji -jako technicz
na kadra kierownicza czy w nadzorze tech
nicznym.
Otwarcie świata dla Polski i Polski dla 
świata - co jest zjawiskiem naturalnym - 
ma także negatywne strony. Napływ, naj
częściej niekontrolowany przybyszów ze 
Wschodu, przynosi wiele problemów, któ
re nabierają groźnych wymiarów. To w 
dużej mierze stamtąd płynie do Polski fala 
chorych na AIDS. Choć oczywiście to nie 
jedyne źródło zakażeń. Ciągle jednak cho
robą, która w Polsce pogłębia się coraz 
bardziej jest niskie morale różnych grup 
społecznych. Lekarze stanowią jedną z 
bardziej ostatnio glos'nych pod tym wzglę
dem grup zawodowych. Nie tak dawno 
prawdziwy szok Polacy przeżyli po ujaw
nieniu współudziału lekarzy z Łodzi w 
procederze handlu zwłokami.

PRASOZNAWCA
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 maja w koś'ciele polskim w Paryżu, przy rue Saint-Honore, 
przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP oraz wierni i ka
płani Polskiej Misji Katolickiej we Francji modlili się w i nten- 

cji Ojczyzny. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godzinie 11. 
Procesję do ołtarza poprzedziło wprowadzenie pocztów sztan
darowych, które zajęły miejsce po obydwu stronach prezbite
rium. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz pa
rafii Wniebowzięcia Matki Bożej ks. kan. Wacław Szubert. 
Główny celebrans powitał przybyłych gości w osobach: amba
sadora RP Jana Tombińskiego z małżonką, ministra pełnomoc
nego Ambasady RP Sławomira Czarlewskiego, ministra pełno
mocnego ds. ekonomicznych Andrzeja Szteligę z małżonką, Elż
bietę Salamon - konsula RP, reprezentującą Konsula General
nego w Paryżu, a także attache wojskowego Marka Terleckie
go z małżonką. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. infułat
Witold Kiedrowski (fot.). Kaznodzieja podkreślając orędownic
two Matki Bożej, zwrócił uwagę na świętych i błogosławionych, 
którzy w czasach wielkich dramatów narodowych przyczynili 
się do obrony wiary i odrodzenia ducha narodu, dając swoim 
życiem świetlany przykład. Wś'ród XIX-wiecznych postaci pod
kreślił zasługi: bł. Honorata Koźmińskiego, założyciela wielu 
żeńskich zgromadzeń zakonnych; bł. Marceliny Darowskiej, 
współzałożycielki sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, poświę-

cających się działalności nad odnowie
niem rodzin przez pracę wychowawczą 
w szkolnictwie; oraz bł. Franciszki Sie- 
dliskiej, założycielki sióstr nazaretanek 
- zgromadzenia powołanego do szerze
nia królestwa Bożej miłości poprzez kru
cjaty, pracę w parafiach, domach pomo
cy społecznej, zakładach opiekuńczo- 
wychowawczych, przedszkolach i szko
łach. Kończąc swoje słowo ks. Infułat 
zwrócił uwagę na problem przybywają
cych do Francji, a szczególnie do Pary
ża, coraz to nowych rzesz ludzi mło
dych, którzy w Ojczyźnie nie mogą zre
alizować swoich planów z racji braków 
materialnych i braku szans na dalszą 
edukację. Wobec różnorodnych proble
mów społecznych kaznodzieja zaapelo
wał o dawanie właściwego świadectwa 
swoim chrześcijańskim życiem oraz o 
budowanie wspólnego dobra opartego

o dziedzictwo narodu polskiego.
Na zakończenie liturgii ks. Wacław Szubert podziękował wszyst
kim uczestnikom Mszy s'w. i zaprosił ich na spotkanie do salek 
parafialnych.
Msza św. w intencji Ojczyzny i spotkanie wiernych, w tym licz
nej grupy kombatantów, były pierwszym punktem obchodów 
uroczystości Matki Bożej Królowej Polski w Paryżu.

Ks. Tadeusz Domżał

3 MAJA W SALI PLEYEL

W dniu 3 maja, z okazji Święta Kon
stytucji 1791 r., w Sali Pleyel w Pa
ryżu odbył się uroczysty koncert w wyko

naniu Kwartetu Śląskiego oraz pianisty 
Pawła Kowalskiego zorganizowany przez 
Ambasadę RP we Francji. Wydarzenie to 
poprzedzone zostało wytwornym koktaj
lem.
W holu tej prestiżowej sali koncertowej 
przybywających goś'ci witał ambasador RP

we Francji Jan Tombiński z małżonką 
(fot.) w towarzystwie wyższych rangą pra
cowników ambasady. W Święcie Narodo
wym RP, tym razem wzięli udział przed
stawiciele korpusu dyplomatycznego (ok. 
30 ambasad), senatorowie i posłowie 
(m.in. J. L. Bourlanges, Y. Gaillard) 
przedsiębiorcy (np. E. Leclerc), przedsta

wiciele francuskiej administracji i środo
wisk pozarządowych, polskie organizacje 
emigracyjne. W słowie wstępnym poprze
dzającym koncert ambasador Tombiński 
w sposób niesłychanie syntetyczny, ale 
przekonujący przedstawił historię Polski 
i Konstytucji 3 Maja, podkreślając fakt, że 
„akt konstytucyjny jest stałym powodem 
do dumy narodowej: wykazywał bowiem 
istnienie woli politycznej do odnowy, re

formy państwa, uczynienie go sil
nym i dobrze rządzonym. Polska 
próba konstytucyjna z 1791 roku 
była uwerturą debaty europej
skiej o rządach prawa, którą tak 
wspaniale scharakteryzował w 
1875 r. Victor Hugo jako stałą 
opozycję między la loi et le dro
it”. Jak podkreślił szef polskiej 
dyplomacji we Francji, „po 11 
wojnie światowej komunistyczne 
władze starały się ograniczyć 
znaczenie symboliczne dnia 3 
maja do jego odniesień jedynie 
historycznych, znosząc święto 
Konstytucji.. Nie bez znaczenia 
było i to, że dzień 3 maja jest dla 
Polaków także świętem Matki 
Boskiej Królowej Polski, a więc 
okazją do manifestowania jed
nocześnie przywiązania do su
werenności i tradycji narodowej, 

jak i przekonań religijnych". Wygłoszo
ne przemówienie adresowane było głów
nie do francuskich gości. Ambasador J. 
Tombiński uwypuklił tradycję Święta Kon
stytucji 3 Maja zwracając uwagą na jego 
znaczenie jako czynnika integrującego 
naród, podobnie, jak święto 14 lipca we 
Francji. Powiedział, iż istotną sprawą jest 

kontynuowanie dzieła reform w duchu 
polskiej Konstytucji będącej źródłem na
rodowej mobilizacji. Mówca zaakcento
wał również starania Polski do włączenia 
się w struktury UE. „Przygotowywane wej
ście do Unii Europejskiej postrzegane jest 
w Polsce jako czynnik gwarantujący dłu
gotrwały stabilny rozwój, dający jedno
cześnie szansę na zachowanie suwerenno
ści narodowej, jak i na udział w rozwoju 
świata Ambasador RP podkreślił znacze
nie polskiej emigracji żyjącej poza grani
cami RP i jej udział w rozwoju suweren
nej Polski. Zgodnie z decyzją Senatu RP 
dzień 2 maja staje się Świętem Polonii. 
„Hittoria sprawiła, że Francja stała się dla 
setek tysięcy Polaków drugą ojczyzną, a i 
w Polsce możemy odszukać wiele osób, no
szących w sobie francuską krew. Dzieło 
integracji europejskiej pozwoli te związki 
jeszcze bardziej uwidocznić, a dokonują
ca się od pokoleń integracja grup społecz
nych przygotowuje integrację na skałę 
państw Na zakończenie swego wystąpie
nia Ambasador pozdrowił przybyłą na 
koncert wicemarszałek Sejmu RP Jolantę 
Danielak, która podczas swego pobytu we 
Francji spotkała się z niektórymi polski
mi organizacjami i instytucjami, jak też 
min. Danutę Huebner, stojącą na czele 
urzędu koordynującego całość przygoto
wań do członkostwa w UE.
W drugiej części wieczoru odbył się pe
łen polotu, wyborny koncert, w którym ob
darzeni wielkim talentem muzycy z ma
estrią wykonali trudne utwory Szymanow
skiego i Zarębskiego, a także zachwycili 
słuchaczy znakomitym wykonaniem ge
nialnej muzyki Fryderyka Chopina.

TEKST I FOT. ZBIGNIEW ROISKI
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Prawdziwe umiłowanie Ojczyzny, myśl wolna i nieskrępo- 
p wana, którą światła głowa zrodziła, dniem 3 maja 1791 zapi
sały rły w naszej hijtorii i dzi ś świętem radoadom i dumnym yo 

obchodzimy. Ile jednak lat nam było potrzebnych, aby demo
kratycznie i jawnie cieszyć się tym wydarzeniem, które choć 
krótko, ale już przeszło dwa wieki temu radowało naszych dzia
dów, a dopiero rok 1989 pozwolił nam i naszym dzieciom ob
chodzić je w Kraju w pełnej wolności i radości.
W ten dzień majowy, gdzie tylko Polak osiadł, urządzane są 
uroczystos'ci upamiętniające Konstytucję 3 Maja. Polonia w ten 
piękny sposób łączy się z Krajem.
We Francji w tym roku obchody związane z tą znaczącą dla nas 
datą, szczególnie uroczyście i bogato zostały zorganizowane w 
Alzacji, gdzie z inicjatywy zespołu pieśni i tańca „Polonia” z 
Mulhouse i przy współudziale Polskiego Zgromadzenia Kato
lickiego i „Millenium” oraz pod prestiżowym patronatem Kon
sulatu Generalnego w Strasburgu przedstawiono bogaty program 
„La Pologne en fete”.
Obchody polskiego Święta Narodowego rozpoczęły się już w 
dniu 29 kwietnia, w którym to został w merostwie w Wittelshe
im wystawiony rękopis Konstytucji 3 Maja, a oglądać go moż
na było aż do dnia 10 maja. Dom Polski w tymże mieście przez 
cztery dni gościł wystawę poś'więconą Krakowowi. Najwięcej 
jednak wydarzeń zarezerwowała sobota 4 maja. Obchody roz
poczęto o godzinie 17.30 uroczystą Mszą świętą. Celebrował ją 
ksiądz Ryszard Górski po polsku i francusku, toteż miejscowy 

kościół Notre-Dame de 
Rosaire wypełniła nie 
tylko Polonia, ale tak
że i Francuzi, którzy z 
niemałym zaciekawie
niem przyglądali się 
licznie przybyłym w 
strojach ludowych, kon
tuszach czy uniformach 
ułańskich Polakom. Or
ganową oprawę Mszy 
zapewnił Jean Michel 
Panek, a chór „Dzwon 
Maryi”, który prowadzi 
Stanislas Dudczyk 
wniósł wiele wzruszenia 
i dostojności odśpiewu
jąc liczne pieśni oko
licznościowe.
Począwszy od godziny 
19.00 sala teatralna w 

_ Wittelsheim wypełniła i
przepełniła się gośćmi. Święto Polski stało się jednocześnie świę
tem miejscowym, na które wśród oficjalnych gości przybyli ze

PIELGRZYMKA DO PARAY-LE-MONIAL
2 CZERWCA 2002

Serdecznie zapraszam Rodaków - 2 czerwca - na pielgrzymkę 
do Paray-le-Monial - sanktuarium Najś. Serca Pana Jezusa, 
W programie:
945 - Różaniec przy kaplicy w parku (możliwość spowiedzi) ;1030 
- Msza św. połowa; 12IS - Obiad - piknik; 1415 - Przesłanie za
warte w objawieniach oraz istota kultu Najśw. Serca Jezusowe
go; 1530- Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy; 17WI- 
Zakończenie pielgrzymki. .
Proszę organizacje katolickie o przybycie ze sztandarami oraz 
chóry parafialne o upiększenie uroczystości śpiewem.

Ks. Adam Szymczak TChr. 
KApELAN POLAKÓW w baSENIE GÓRNICZYM MONTCEAU-LES-MlNES

strony francuskiej: Denis Riesemann - mer WittrlsOrim, Jean- 
Claude Delbarre - radny regionu, Richard Lasek - mer Bollwil- 
ler, Louis Feder - mer Pulversheim, a także Rene Arnold - mer 
honorowy Wittelsheim.
Po odśpiewaniu hymnów narodowych, polskiego i francuskie
go, aby tradycji stało się zadośC, ze sceny ruszył polonez w wy
konaniu zespołu Polonia. W oficjalnym otwarciu, w którym ko
lejno głos zabrali: Alfred Kałużyński - prezes Polskiego Związ
ku Katolickiego, Wanda Kalińska - Konsul Generalny ze Stras
burga i Denis Riesemann - mer Wittelsheim, przypomniano nie
zwykłą historię powstania tej pierwszej w Europie konstytucji, z 
którą nasi dziadowie łączyli tak wiele nadziei, która niosła wizje 
na niepodległość i postęp. Mer Wittelsheim przypomniał rów
nież historię polskich emigrantów w tej częŚci Alzacji, którym 
gorąco podziękował za wkład pracy w gospodarczym rozwoju 
regionu. Swoje wystąpienie zakończył nadzieją, że mimo zani
ku działalności zagłębia potasu, osiadła tutaj Polonia pozostanie 
nadal, radując wszystkich między innymi wesołym i barwnym 
folklorem.
Rozpoczęła się częś'ć artystyczna wieczoru, w której przez sce
nę przewinęło się ponad 80 artystów. Zaczęli oczywiście naj
młodsi, dzieci z polskiej szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety 
Krawczyk przygotowały spektakl, po nich z regionalnymi tań
cami wystąpili harcerze z Bollwiller, ustępując następnie miej
sca zespołom „Polonia” i „Orzeł Biały”, które barwnie i rado
śnie roztańczyły całą scenę i serca widowni. Przy tej okazji war

to zaznaczyć, że w 
tych polonijnych 
zespołach wystę
pują nie tylko Po
lacy, ale również i 
Francuzi, którzy 
doskonale radzą so
bie z polskimi przy
śpiewkami.
Nie zabrakło rów
nież specjałów pol
skiej kuchni, któ
rych można było 
skosztować w 
przerwie spekta
klu, towarzyszyły 
im do wyboru pol
skie piwo i alzackie 
wino. Po wystę

pach, w późnych godzinach wieczornych kontynuowano zaba
wę.
Obchody uroczystości trzeciomajowych zawdzięcza Wittelshe
im inicjatywie zespołu Polonia z Mulhouse, który od 55 lat ak
tywnie bierze udział w życiu miejscowym, godnie reprezentu
jąc Polskę, a prezes zespołu Edouard Garczyński, na którego 
koncie jest wiele pięknych akcji kulturalnych, nie ukrywa, iż 
ma nadzieję zarazić swoim entuzjazmem i porwać w wir wspól
nej przyszłorocznej organizacji święta Konstytucji 3 Maja inne 
regiony Francji.

inf. i fot. Agata Kalinowska-Bouvy

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Ks. Wiesław Tomkiewicz - Metz, Amneville, 
Clouange, Rombas, Ste Marie aux Chênes,
Ternel
Ks. Ryszard Górski 
w tym:
Par. Mulhouse
Par. Pulversheim
Par. Wittelshaim
Ks. Jan Domański OMI - Lens

565,00 euros 
1050,00 euros

367,00 euros
233,00 euros
450,00 euros

130,00 euros
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise, 
263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, wpłacając na: CCP 1268-75 N PARIS 

lub czekiem, zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia".

18 26 maja 2002
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MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
W BAZYLICE N.D. DE FOURVIERE W LYONIE

Wychodząc ze swego jasnogórskiego sanktuarium, Maryja okazała się nam wszystkim w 
sposób szczególny Matką. Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym 
domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. (Jan Paweł II)

Parafia polska w Lyonie, której prze
wodniczy ks. proboszcz Tadeusz Hoń- 
ko przypotywuje się, wraz z w izerekto- 

rem Polskiej Misji Katolickiej ks. Tade
uszem Śmiechem do szczególnej uroczy
stości wprowadzenia obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej do bazyliki Notre-Dame 
de Fourviere w Lyonie.

Projekt intronizacji, którego inicjatorem 
jest polski przewodnik w bazylice lioń- 
skiej (członek istniejącej od kilkunastu lat 
grupy przewodników wolontariuszy), spo
tkał się od razu z poparciem i życzliwo
ścią rektora tutejszej świątyni - Emmanu- 
ela Payen. Pierwsze spotkanie ks. Hońko, 
przedstawicieli parafii i francuskiego księ
dza, miało miejsce we wrzes'niu 2001 r. 
Wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 
Dóbr Kultury UNESCO, wzniesiona na 
wzgórzu, bazylika Notre-Dame de Fo
urviere, którą widać niemal z każdego 
punktu miasta, uważana jest za symbol 
Lyonu. Tutaj zatrzymują się wszystkie 
pielgrzymki, udające się do Lourdes i La 
Salette.
Sanktuarium zbudowane jest w miejscu 
męczeństwa pierwszych chrześcijan. WII 
wieku na wzgórzu Fourviere istniała licz
na wspólnota chrześcijańska, skupiona 
wokół św. Pothin, pierwszego biskupa i 
ucznia św. Jana (poprzez Polikarpa). Św. 
Pothin wprowadził na Fourviere kult Ma
ryi, przywożąc z Grecji jej ikonę. Bazyli
ka powstawała w ciągu XII-XIV w. Jest 
ona wotum dziękczynnym, złożonym 
Maryi przez mieszkańców miasta i wła
dze kościelne, za otrzymane na przestrze
ni wieków łaski i uratowanie Lyonu od 
śmiertelnych chorób (m.in. dżumy i cho
lery) w XVII i XIX w. Bazylika zyskała 

ostateczną formę po wojnie francusko- 
pruskiej (1870). Wojska pruskie dostały 
trzy razy rozkaz zniszczenia miasta. Usil
ne modlitwy mieszkańców i prośby o ra
tunek, skierowane do Notre-Dame de Fo
urviere, uniemożliwiały zamiary wroga. Z 
wdzięczności za uratowanie miasta przed 
zagładą, katolicy Lyonu podjęli decyzję 
o budowaniu bazyliki, która do dziś gó
ruje nad miastem. Została ona zrealizowa
na według projektu architekta Pierre Bos- 
san; w 1872 r. położono kamień węgiel
ny, w 1896 r. bazylika została poświęco
na.
Świątynia jest zbudowana w stylu bizan
tyjskim. Według założeń architekta, z ze
wnątrz jest to wieża obronna, która chro
ni miasto („Wieża Dawidowa”). Cała de
koracja wewnętrzna i mozaiki, witraże, 
kaplica poświęcone są Maryi, tworząc 
„Dom Złoty” dla Królowej Nieba i Ziemi. 
W 1986 r. Ojciec Św. Jan Paweł II, w cza
sie swej wizyty w Lyonie, udzielił z bazy
liki błogosławieństwa miastu i jego miesz
kańcom. Na pamiątkę została wmurowa
na u wejścia do sanktuarium płyta z napi
sem.
Pojawienie się i obecność kopii Cudow
nego Obrazu Matki Boskiej Częstochow
skiej w bazylice Notre-Dame de Fouvriere 
będzie wydarzeniem wielkiej wagi, nie tyl
ko dla Polaków w Lyonie i w regionie. In
tronizacja drogiego nam Wizerunku, w 
miejscu tak bliskim mieszkańcom Lyonu, 
przyczyni się do pogłębienia związków 
zaprzyjaźnionych ze sobą od wieków obu 
narodów. Ponadto pielgrzymi ze wszyst
kich krajów, przebywający w Lyonie, piel
grzymi, którzy otrzymali łaski za pośred
nictwem Matki Boskiej Częstochowskiej 
będą szczęś'liwi, że mogą ujrzeć jej wize
runek w bazylice Notre-Dame de Fo
urviere.
W ten sposób jedność duchowa dwóch 
wzgórz: Fourviere i Jasnej Góry oraz 
dwóch sanktuariów: bazyliki lyońskiej i 
bazyliki częstochowskiej wyrazi symbo
liczne królestwo Maryi i Jej obecność w 
całym świecie.
Już od kilku miesięcy, a zwłaszcza w cią
gu ostatnich tygodni pracujemy - przed
stawiciele parafii wraz z ks. E. Payen, ks. 
T. Śmiechem i ks. T. Hońko - nad całym 
projektem i jego różnymi aspektami (stro
na materialna i wymiar duchowy przed
sięwzięcia). O naszych planach został tak
że powiadomiony papież Jan Paweł U.
Kopia Cudownego Obrazu, przeznaczona 
dla bazyliki Notre-Dame de Fourviere, 
która powstała w ciągu czterech miesięcy, 
jest już niemal gotowa. Została ona wy
konana przez p. Krystynę Kwiatkowską - 
mieszkającą u stóp sanktuarium jasnogór
skiego - z którą nawiązaliśmy kontakt dzię
ki ojcom paulinom z Częstochowy.

Pani Krystyna jest autorką kopii Cudow
nego Obrazu dla Ojca Świętego Jana Paw
ła II i dla innych ęsobistości Watykanu, 
jak również dla polskich parafii w różnych 
krajach. Wykonała już m.in. prace dla 
Polaków w Stanach Zjednoczonych, Au
strii, Belgii i Włoch. Powstał również pro
jekt oprawy plastycznej Ikony, przedsta
wiający zarys bazyliki jasnogórskiej i nasz 
symbol narodowy: orzeł w koronie. Au
torką jest s. Ewa Maria Sienicka z War
szawy, która zaprojektowała ostatnio wy
strój kaplicy Adoracji Najświętszego Sa
kramentu w bazylice na Jasnej Górze.
W roku 2002 Polacy będą obchodzić 620 
rocznicę obecności w Polsce Matki Bo
skiej Częstochowskiej i jej cudownej Iko
ny sprowadzonej z Konstantynopola za 
pośrednictwem Rusi (1382). Ponadto w 
maju 1656 roku król Jan Kazimierz po
święcił swoją Ojczyznę, zagrożoną przez 
wrogie mocarstwa, Matce Boskiej Królo
wej Polski, tak bliskiej Polakom i znanej 
w epoce z wielu cudów.
Naszą uroczystość planowaliśmy począt
kowo na 3 Maja, jednak z równych przy
czyn, w tym materialnych, a także remon
towych związanych z pracami w bazylice, 
została ona przesunięta na 6 październi
ka 2002 r., w przeddzień święta Matki Bo
żej Różańcowej. Uroczystość odbędzie się 
w czasie Mszy św. koncelebrowanej przez 
ks. abpa seniora Stanisława Szymeckiego 
w bazylice Notre-Dame de Fourviere o 
godz. 11. Ma również przyjechać z Czę
stochowy generał zakonu paulinów ojciec 
Izydor Matuszewski (wybrany ostatnio na 
to stanowisko, w chwili kiedy nawiązywa
liśmy kontakt z Jasną Górą, był on jej prze
orem).
Należy nadmienić, że w bazylice Notre- 
Dame de Fourviere znajduje się już rzeź
ba przedstawiająca Matkę Boską Fatimską. 
Została ona sprowadzona z Portugalii i 
wprowadzona do bazyliki w 1994 roku 
przez wspólnotę portugalską, zamieszku
jącą w Lyonie.
Ks. E. Payen wyznał sam, że jego marze
niem jest, aby w przyszłości znalazły się 
w bazylice wszystkie cudowne wizerunki 
Matki Bożej. Nasz projekt być może stal 
się dla niego inspiracją. Za kilka miesię
cy kopia Cudownego Obrazu z Częstocho
wy stanie obok rzeźby Matki Boskiej Fa
timskiej. W przyszłości dołączy do nich 
Matka Boska z Lourdes. Oto piękny ob
raz i wymowny symbol dla jednoczących 
się narodów, w duchu wartości chrześci
jańskich, za poś'rednictwem Matki Boga, 
w „rodzinnej Europie”.

Maria Teresa Diupero

Osoby, które chciałyby dołożyć swoją 
cegiełkę prosimy o wystawienie czeku na 
konto: Fondation Fourviere - pour l’Ico- 
ne de Częstochowa. Adres: Fondation 
Fourviere 8, Place de Fourviere, 69005 
Lyon. Aby nasz projekt mógł być zreali
zowany w jak najlepszych warunkach, 
potrzebujemy pomocy duchowej i mate
rialnej. Każdy dar będzie cenny. Wszyst
kim, którzy już odpowiedzieli na nasz 
apel organizatorzy składają serdeczne 
„Bóg zapłać”.

26 maja 2002 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 19
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._______ISTEŁŁA-PLAGEs
TRADYCYikY WEEKEND ZWIĄZKU KRUC/ATY

Pytają niektórzy, dla- $ g
czego weekendem 1

nazywzmy motkanie w JŁ
Stella, które właściwie «¡glffitas 
odbywa się w środko ty
godnia. A to dlatego, że \ 
w latach 1971-72, kiedy i 
rozpoczęły się te zjazdy 
dzieci o księży oblatów, 
odbywały się one właśnie 
w końco tygodnia i we 
wrześnio, przed rozpoczę
ciem roko szkolnego. 
Daty wakacji się zmieni-. 
ły, zadecydowano więc I 
jeździć do Stella podczas 
wakacji wiosennych i w 
tygodnio, by jak najwię
cej duszpasterjy mogło 
również przyjechać, bo 
wiadomo, że w soboty i 
niedziele księża mają obo
wiązki w parafiach. Na
zwa „Weekend” pozostała dla tradycji. 
I tak 9-10-11 kwietnia 70 osób przyjecha
ło do Stella-Maris gdzie czekała załoga 
ośrodka i wymarzone słońce. 55 dzieci i 
15 opiekonów zawitało przed połodniem, 
zrobiło się gwarno na placo i radośnie. Ci, 
co to przybyli po raz wtóry, pomagali 
„pierwszakom” olokować się w sypial
niach, by jak najszybciej iść wspinać się 
na piaszczyste wydmy, bo to zawsze naj
wspanialsza zabawa dla dzieci i niektórych 
dorosłych, którzy mają jeszcze dryg i siłę 
do wspinaczki. W tym roko dożo dzieci 
skorzystało z sanek wypożyczonych w 
ośrodko - wspaniały pomysł ze strony dy
rekcji. Inna nowoś'ć: można było wypoży
czyć również rowery i przejechać się aż 
do morza, jeżeli ktoś' miał na to ochotę. 
Dni te wypełnione były spacerami po pla-

się kiedy odwiedzili nas: ks. Daniel Żyliń
ski i jego mama z Lievin, ks. Jerzy Wizner 
z Marles-Calonne, ks. Stanisław Florczak 
z Noeox, ks. Michał Rybczyński z Door- 
ges, ks. Jacek Pająk z Barlin, który zawsze 
z homorem podchodzi do każdej sprawy. 
Bóg zapłać za dodanie nam otochy na 
przyszłość. Były z nami również, siostry

* *11 JWg felicjanki z Bmay: s. Lo- 
J? Cw w cjana i s. Czesława, orga-

ży, zabawami, wypoczyakiim, ali rówaiiż 
i modlitwą. Krucjata me zapomma o obo
wiązku chrześcijrńrkim modlitwy przid i 
po jidziaiu, jak rówmeż o Mrzy świętij, 
podcm której kr. Aadrzej Góźdź, dyrek
tor Związku, zrintirisowrł dziici pytaaia- 
mi, aa które arjodwrżaiiesi bardzo dobrzi 
odpowiadali.
Weroło było rówaiiż w refektrrzu, kiidy 
grupa z Roubaix, pod prziwodaictwim 
pmi AnnilMrrii, wystąpiłr kilkakrotme 
z polrkimi piorinkrmi z repirtuaru „Arki 
Noigo”. Dowiidziili rię niektórzy, czigo 
jerzcze me wiedziili, że... taki duży, taki 
mały, taki gruby, taki chudy może świętym 
być! Przypatrując rię mektórym rędziwym 
głowom mężczyza, zadawaao pytaaia, czy 
taki „łyry” też możi świętym być.
W środę był dziiń odwiidzia. Ciirzyliśmy

airtka, która przygrywała 
aam podczar Mrzy świętij. 
Doceaialiśmy także chwi
li kiidy kr. Aadrzij grał aa 
gitarzi i mobilizował dzii
ci do śpiiwu aa chwalę 
Bożą. I tak miaęły trzy dai 
spędzoai w radoraej, pol- 
8^^ atmorfirzi. Zazaa- 
czyć trzeba, że były tu 
dziici z polrkich parafii: 
Roubaix, Donger, Noyel- 
iiSlMiricourt, Haraer, 
Avioa-Billy-Lievia, Ho- 
udaia i Brury-Divioa. 
Dziękując wrzyrtkim za 
przyjrcielską rtmosfirę tu 
rtworzoaą, dziękowaliśmy 
Bogu za rłońce i za to, że 
wrzyrtko bardzo dobrze 
rię odbyło. W dowód 

wdzięczaości dla orgraizrtorów były 
rzczere oklarki i wrpólay s'piew „Życzy
my, życzymy...” aa zakończiaie tegorocz- 
aego spotkrair w Stella-Marir.
Dziękujemy ks. Józefowi Kuroczyckiemu i 
ks. Leonowi Brzezinie za umożliwienie 
dzieciom przyjazdu do Stella, a panom 
Jean-Claude i Markowi za przyjmowanie 
nas wszystkich zawsze z uśmiechem i szcze
rym, otwartym sercem. «Bóg zapłać» 
wszystkim!

Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!
Prezeska 

Jeanne Siemiątkowska

PS Wygrany bilet do Loordes w dorocz
nej loterii Związko Krocjaty Encharystycz- 
nej: n° 1154.

2 CZERWCA 2002 ■ 20. ROCZNICĘ 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH OBCHODZĄ:

KS. JERZY CIECHOMSKI 
I KS. TADEUSZ HOŃKO

Z tej szczególnej okazji 
rektor P.MK we Francji ks. prał. Stanisław JJeż 

oraz Kedakcja„CHc*iĄ Katolickiego" 
życzą Czcigodnym ¿Jubilatom 

obfitych łask Bożych i wszelkiej pomyślności.

W związko z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa
KS. TADEUSZA ŚMIECHA

Msze św. w intencji Jobilata zostaną odprawione: 
w parafii św. Genowefy - 30 maja o godz. 2000 oraz 

w kościół Wniebowzięcia NMP - 2 czerwca o godz. 11“’

EENS: ZWIĄZKOWY ZJAZD 
BRACTW RÓŻAŃCOWYCH

Ks. dyr. A. Ptaszkowski
i Zarząd Bractw Różańcowych we Francji 

zawiadamia, że 4 czerwca odbędzie się 
doroczny zjazd Bractw.

Msza św. o godz. 10°° w koś'ciele „Millenniom” w Lens. 
Uprzejmie prosimy o obecność prezeski poszczególnych 
Bractw Różańcowych wraz z delegacjami - za co z góry dzię- 
kojemy.
_________________________ Elżbieta Dłubak - sekretarka Związku

Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo

SERDECZNIE ZAPRASZA NA 
WYPRZEDAŻ - WENTĘ

która odbędzie się w dniach: 1 i 2 czerwca 2002 (w 
godz. ll^-lŚo1) przy parafii św. Genowefy 

(18, rue Claude Lorrain w Paryżu - M° Exelmans).
Dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne.

20 stroar intiraitowr PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 26 maja 2002
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27.05 - 2. 06. 2002

PONIEDZIAŁEK 27.05.2002 
600 Kawa czy herbata 800 Wiadomości 812 Po
goda 815 Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan
- serial 85o Witrażownictwo 9“ Język filmu 925 
Katalog zabytków: Hrebenne 9’ Katedra Kościo
ła Polskokatolickiego - reportaż 95o Mate ojczy
zny 1015 Od A do Z 1025 Historia festiwali opol
skich 1105 Wilki morskie - dla dzieci 11’5 Klan - 
serial 1200 Wiadomości 12“ Sensacje XX wie
ku 13w Modrzejewska - serial 1425 ze sztuką na 
ty 1500 Wiadomości 151S Witrażownictwo 15’5 
Język filmu 155° Katalog zabytków: Hrebenne 
1600 Panorama 1621 Pogoda 16’0 Między Odrą a 
Renem - magazyn 17M Teleexpress 1720 Gość 
Jedynki 17’0 Drzwi do lasu - dla dzieci 1755 Zgad
nij odpowiedz - dla dzieci 1800 Wilki morskie - 
dla dzieci 18’0 Panorama 1850 Klan - serial 1915 
Dobranocka 19’0 Wiadomości 1956 Sport 200' 
Pogoda 20“ Gala Teraz Polska 21’0 Modrze
jewska - serial 22“ Sportowy tydzień 2’’s Ber
liński express - magazyn 2’45 Monitor O05 Spor
towy flesz O’ Przyłbice i kaptury - serial 1“ 
Ojczyzna-polszczyzna V5 Proszę słonia 1’5 
Wiadomości 2™ Sportowy flesz 205 Klan - serial 
2” Modrzejewska - serial ’45 Złote tany - serial 
dok. 410 Dziennik tv J. Fedorowicza 420 Zapro
szenie 440 Sportowy tydzień 5’ Między Odrą a 
Renem - magazyn

WTOREK 28.05.2002 
6M Kawa czy herbata 800 Wiadomości 8’’ Pogo
da 8’5 Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - 
serial 850 Eurofolk - Sanok 905 Folkowy Fono
gram Roku 2002 9’5 Podróże kulinarne 1000 
Gwiazdozbiór polskiego sportu 10’0 Zgadnij od
powiedz - dla dzieci 10’5 Na żywioł - dla dzieci 
1’00 Molly - serial 11’0 Klan - serial 1200 Wiado
mości 12“ Sportowy tydzień 1’05 Berliński 
express - magazyn 1’’5 Plebania - serial 1’45 
Szansa na sukces 1440 Ojczyzna-polszczyzna 
1500 Wiadomości 15“ Krewni i Znajomi Królika
- program muzyczny 15M Inni - film dok. 1600 
Panorama 1622 Pogoda 16”Rai-magazvn ka
tolicki 1700 Teleexpress 1720 Gość Jedynki 17’0 
Zgadnij odpowiedz - dla dzieci 17’5 Na żywioł - 
dla dzieci 1800 Molly - serial 18’0 Panorama 1850 
Klan - serial 19“ Dobranocka 19’0 Wiadomości 
1956 Sport 2001 Pogoda 2005 Raszyn 1809 - film 
dok. 21“ Plebania - serial 2’40 Historia festiwali 
opolskich 2225 997-magazyn kryminalny 2’°0 
Forum 2’45 Monitor O05 Sportowy flesz O” Ko
lejka - Lista przebojów O40 Przygrywka - serial 
115 Reksio 1M Wiadomości 1s® Sportowy flesz 
200 Klan - serial 225 Plebania - serial 250 Za ścia
ną - film fab. ’45 Gwiazdozbiór polskiego sportu 
4” Raszyn 1809 - film dok. 525 997 - magazyn 
kryminalny

ŚRODA 29.05.2002
600 Kawa czy herbata 800 Wiadomości 8’’ Pogo
da 8“ Krakowskie Przedmieście 27 825 Klan - 
serial 850 Dobre książki - magazyn 920 Przyrod
nicy 940 Forum 10’0 Zgadnij odpowiedz - dla 
dzieci 10’5 Nie tylko dinozaury - dla dzieci 1040 
Papierowy teatrzyk - dla dzieci 1055 Z dziecię

cej półki 11““ Trzy misie - dla dzieci 1130 Klan - 
serial 1200 Wiadomości 1215 Raszyn 1809 - film 
dok. 1325 Komedia małżeńska - film fab. 1500 
Wiadomości 1510 Dobre książki - magazyn 1540 
Przyrodnicy 1600 Panorama 1622 Pogoda 163° 
Kontrowersje - program publicystyczny 17““ 
Teleexpress 1720 Gość Jedynki 1730 Zgadnij 
odpowiedz - dla dzieci 1735 Nie tylko dinozaury
- dla dzieci 17”“ Papierowy teatrzyk - dla dzieci 
1755 Z dziecięcej półki - dla dzieci 1800 T rzy misie
- dla dzieci 1830 Panorama 1850 Klan - serial 
19“ Dobranocka 1930 Wiadomości 1951 Sport 
1956 Pogoda 20“5 39. KFPP OPOLE 2002 2200 
Wieści polonijne 22“ 39. KFPP OPOLE 2002 
120 Przygody Świerszczyka 130 Wiadomości 152 
Sport 200 Klan - serial 230 gez końca - dramat 
4“ Gniewa, ludzie, Paryż - reportaż 430 Wieści 
polonijne 4“ Skarbiec magazyn historyczno- 
kulturalny 5“ Polskie smaki 530 Kontrowersje - 
program publicystyczny

CZWARTEK 30.05.2002
600 Iluminacja - film fab. 725 Wielka sztuka Ste
fana Stuligrosza 825 Złotopolscy - serial 850 
Wyżebrać Boga - reportaż 920 Wieści polonijne 
935 Raport - film fab. W”5 Suplikacje ks. Jana 
Twardowskiego 1100 Dziecięce festiwale: Ko
NIN 2000 115“Złotopolscy - serial 12“ Kardy
nał Stefan Wyszyński - reportaż 1300 Skarbiec
- magazyn historyczno-kulturalny 1330 Obywa
tel Piszczyk - film fab. 15“ W drodze do Trze
ciego Nieba - film dok. 1540 Msza Flamenco - 
Paco Pena 163“ Nasz Pan Janek - reportaż 1700 
Teleexpress 17“ Łowca - dla dzieci 18”“ Złoto
polscy - serial 19“ Dobranocka 1930 Wiadomo
ści 1951 Sport 1956 Pogoda 20“5 39. KFPP OPO
LE 2002 O30 Wyżebrać Boga - reportaż O55 Su
plikacje - ks. Jana Twardowskiego 1“ Miś Ku- 
dłatek 1M Wiadomości 153 Sport 200 Złotopol
scy - serial 225 Obywatel Piszczyk - film fab. 4“ 
Kardynał Stefan Wyszyński - reportaż 455 Ra
port - film fab.

PIĄTEK 31.05.2002
600 Łowca - film fab. 73“ Nasz Pan Janek - re
portaż 8““ Wiadomości 8“ Pogoda 825 Złoto
polscy - serual 85“ Mistrzowie 9“ Z lamusa tech
niki 925 Parnas Literacki 94“ Linia specjalna 103“ 
Budzik - dla dzieci 11““ Hrabia Kaczula; ode. 8 - 
Zaginiona dolina; serial animowany dla dzieci 
1130 Złotopolscy - ode. 389; Grzech - teleno
wela TVP 12““ Wiadomości 12“ Ratownik, Mo
nika i Rudi - program rozrywkowy 13“ Więzy 
krwi - ode. 12/13 1400 Hity satelity - propozycje 
programowe 14“ Wieczór z Jagielskim; ode. 
114 1508 Wiadomości 15“ Mistrzowie - Krysty
na Zbijewska 154“ Z lamusa techniki: Porozu
mienie na odległość 1555 Parnas Literacki 1600 
Mickiewicz - film dok. 1700 Teleexpress 17“ Eu
rotel - magazyn 173“ Gość Jedynki 17”5 Hity sa
telity 18““ Hrabia Kaczula - dla dzieci 183“ Pa
norama 1850 Złotopolscy - serial 19’5 Dobra
nocka 1930 Wiadomości 195® Sport 20“’ Pogo
da 20“ Wieści polonijne 202“ Zaproszenie 20”“ 
Mówi się... - poradnik210“ 
Więzy krwi -serial 21”5 Nie 
tylko o... 22““ Benefis Anny 
Dymnej 22”“ Anna Ger
man - reportaż 2300 Poroz
mawiajmy 0““ Hity satelity 
0’5 Ratownik, Monika i

Rudi 1“ Miś Uszatek 130 Wiadomości 156 Sport 
200 Złotopolscy - serial 230 Więzy krwi - serial 
3“ Nie tylko o... 330 Kolejka - Lista przebojów 
400 Kawaleria powietrzna - serial dok. 430 Wie
ści polonijne 445 Zaproszenie 505 Mówi się... - 
poradnik 530 Podróże kulinarne

SOBOTA 0106.2002
600 Na dobre i na złe - serial 700 Echa tygodnia 
730 Augusta Zamoyskiego odkrywanie sztuki - 
film dok. 80° Wiadomości 8“ Eurofolk 830 Skan
sen wielkopolski 840 Ziarno - dla dzieci i rodzi
ców 9“ Tort z piosenkami - widowisko z okazji 
Dnia Dziecka 945 Grupa specjalna Eko - serial 
10“ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 1045 Wieści 
polonijne 1100 Zaproszenie 1120 Mówi się... - 
poradnik 1145 «lan (3) - serial. 1300 XXIII Mię
dzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tań
ca w Koninie Koncert Galowy 1355 Alternatywy 
4 - serial 1455 Pamiętaj o mnie... 15“ Podróże 
kulinarne 1540 Święta wojna - serial 1555 Tort z 
piosenkami - widowisko z okazji Dnia Dziecka 
1625 Tam gdzie jesteśmy - reportaż 1700 Tele
express 17“ Nie tylko o... 1725 Gość Jedynki 
1740 Na dobre i na złe - serial 1830 Panorama 
1850 Zaproszenie 19“ Dobranocka 1930 Wiado
mości 1951 Sport 195G Pogoda 20““ Alternatywy 
4 - serial 21““ W 80 minut dookoła świata 22““ 
Wieczór z Jagielskim 2240 Wesołe scenki z 
Górnego Śląska - czyli antologia humoru 23’ 
Co Pani na to? 0“5 Nie tylko o.... O2“ Na dobre i na 
złe - serial 105 Kolorowe nutki - dla dzieci 1“ 
Przygody Misia Colargola 13> Wiadomości 150 
Pogoda V2 Sport 2““ Klan (3) - serial 3“ Hity 
satelity 330 Alternatywy 4 - serial 4’0 Wesołe 
scenki z Górnego Śląska - czyli antologia hu
moru 520 Tam gdzie jesteśmy - reportaż 550 Co 
Pani na to?

NIEDZIELA 02.06.2002
620 m jak miłość - serial 7“ Słowo na niedzielę 
7“ Koncert zespołu-”Krywań” 7’5 Zabawki lu
dowe 745 Znak pokoju - film dok. 840 Niedzielne 
muzykowanie 9“ Sygnały - melodramat 10’0 
Gwiazdozbiór polskiego sportu 11“ Złotopolscy 
(2) - serial 12““ Anioł Pański 12“ Czasy- ma
gazyn informacyjny 1225 Otwarte drzwi - maga
zyn katolicki 1300 Mszy Świętej z kościoła św. 
Floriana w Nowem 14“ Czterej pancerni i pies - 
serial 15“5 Finał Turnieju Tenisowego - Ursy
nów Cup 16“ Biografie 17““ Teleexpress 17’“ 
Dziennik tv J. Fedorowicza 174“ M jak miłość - 
serial 18’“ Panorama 185“ Kochamy polskie 
seriale - teleturniej 19“ Dobranocka 19’“ Wia
domości 195’ Sport 1956 Pogoda 20““ Prywatne 
śledztwo - film sensacyjny 21’5 Szansa na suk
ces 22’“ Opowieść o Józefie Szwejku 23““ Wi
dowisko z okazji 85. urodzin Miry Zimińskiej 
0“5 Graj z Kuroniem 0’5 M jak miłość - serial 12“ 
Przygody Bolka i Lolka 1’“ Wiadomości 15“ 
Pogoda 152 Sport 2““ Złotopolscy (2) - serial 25“ 
Wieczór z Jagielskim 3’“ Prywatne śledztwo - 
film sensacyjny 5“5 Benefis Anny Dymnej

Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od 
poniedziałku do soboty od 700 do 9'5 w niedzielę od 
8°° do 10™ w paśmie 19 m na częstotliwości 15450 
kHz; codziennie od 17™ do 2p0 w paśmie 25 m na 
częstotliwości 12010 kHz, a od 2130do 24™ w pa
śmie 41m 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 CAłY ROK.

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

ASSOCIATION LES AMIS 
DE LA FAMILLE 1999 

ORGANIZUJE
28 WRZEŚNIA 2002 ROKU W PARYŻU

inreRcaRS
- FRANCE

139 bis, rue de Vaugirard 
75015 Paris; metro Falguiere

Tel. 01 42 19 99 35/36
PROPONUJEMY REGULARNE LINIE 

DO POLSKI
Paris-Metz-Reims-Forbach - Stalowa Wola: codziennie
Paris-Poznań - Warszawa: wtorek, czwartek, sobota
Paris-Gdańsk - Olsztyn: wtorek, czwartek, sobota
Paris-Sieradz-Łódź - Warszawa: środa, piątek, niedziela
Paris-Metz-Reims • Sanok: środa, piątek, niedziela
Sens-Troyes-Nancy - Warszawa: niedziela
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 9h30 -18h30
sobota 9h30-16h00

www.intercars.fr

IV KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI
O TEMATYCE:

RELIGIJNEJ, PATRIOTYCZNEJ, RODZINNEJ.

- Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, 
bez względu na wiek i poziom wykształcenia muzycznego.

- Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2002 r. 
Tekst piosenki konkursowej należy przesłać do 4 września.

- Szczegółowe informacje i zgłoszenia: 
tel./fax: 01 48 05 97 44.

k/Wi- ECOLE „NAZARETH"
AW®.;COURS PRIVE d 'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
11 LAT DOŚWIADCZENIA W PARYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW 

Zajęcia poranne - 31, rue Jean Goujon - Paris VIII;
Kursy intensywne, popołudniowe i sobotnie

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

Małe grupy - atrakcyjne ceny - dogodny dojazd '
Nowe grupy od 13 MAJA.

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

♦ SPRZEDAM LUB WYNAJME:
- sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną - 30 km od War

szawy: 500 m2, z budynkiem i garażem.
Teł. 01 47 88 37 06; (00 48 22) 632 30 68; (00 48) 501 85 57 15.

STE EXPORTATRICE LEADER DANS SA BRANCHE 
RECHERCHE:

SON RESPONSABLE S.A.V ET QUALITE 
AVEC UNE PREMIERE EXPERIENCE RÉUSSIE. 

FORMATION FRIGORISTE ELECTROMECANICIEN. 
EN RELATION AVEC L’USINE, LE SERVICE COMMER
CIAL ET LES CLIENTS, IL DOIT AVOIR UNE AISANCE 
D’ADAPTATION, SENS RELATIONNEL, ETRE MOBILE, 
PARLER ANGLAIS ET AVOIR UNE BONNE CONNAIS

SANCE DE L’INFORMATIQUE.
POST A POURVOIR DANS NORD DU 77 

ROTISOL S.A. - ZI AVE TRENTAINE, 77500 CHELLES 
TEL. 01 64 21 80 12.

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 solidnos'c oraz faphowość wykonania.
________ Kontakt: 01 47 31 87 17; 06 11 10 02 36.________  

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 Euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 Euro/słowo.

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

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

do Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 11 86 01 76.
* 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.

* MERCBUS - 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.

* RYSZARD - do Polski nowym minibusem - 85 euros 
(W TYM NOCLEG W HOTFI ,U) 

Tel. 06 20 65 12 80 lub 01 39 35 00 78 (wieczorem)
* EGON: Polska -> Francja -> Polska.

KONKURENCYJNE CENY. Francja - tel. 06 19 6000 47;
Polska - tel. (00 48) 608022168; (00 48 18) 547 24 34.

♦ USŁUGI FRYZJERSKIE - TEŁ. 06 24 08 18 28,

(j> KRAKUS <1 - NOWY SKLEP POLSKI 
(WIELKI WYBÓR WĘDLIN)

44, rue Pelleport, 75020 Paris
(metro: Palleport lub Porte de Bagnolet) Teł. 01 43 64 09 55. 
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty 1000 - 1300 i 1500 - 1900; 

w niedziele: PRZY KOŚCIELE POLSKIM
(263 bis, rue St-Honore - 75001 Paris) w godz. 90° - 180°.
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Z OKAZJI 10-LECIA REGULARNYCH LINII DO POLSKI 
250-TYSIĘCZNY PASAŻER OTRZYMA 

ROCZNY BILET BEZPŁATNY 
AUTOKAREM DO POLSKI

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

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

Gliwice, 
Grudziądz, 
Jędrzejów, 
Katowice, 
Kielce, 
Kolbuszowa, 
Kraków, 
Legnica,

Mielec, Wola,
Opatów, Tarnobrzeg,
Opole, Tarnów,
Poznań, Tczew,
Rzeszów, Toruń,
Sandomierz, Warszawa,
Sopot, Wrocław.
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 teł. komórkowy 06 17 98 60 20.
Sprawy prawne w w Polsce: małżeńskie, renty, 

odszkodowania, spadki itp.

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

PSYCHOLOG-TERAPEUTA; TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w pr/vpadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

♦ PISANIE PODAŃ. LISTÓW
ADMINISTRACYJNYCH - Ol 45 26 16 53.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 15.05.2002

Copernic
PARIS - LYON - YARSOYIE - KIEY

COPERNIC COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 11(5 , Bld Vivier Merle
75011 Paris (M° Nation) 69003 Lyon
tel. 01 40 09 03 43 tel. 04 72 60 04 56

LICENCJONOWANE LINIE
L Nowa lima 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 Aller/Retour - 5™evoyage: - 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, Łódź, 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, Madeleine 

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

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

w niedzielę: 12.00 - 23.00

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

tel./faxO1 46 6045 551 lub 06 0771 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

L Wydawca: Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32)
■ M — Adres Redakcji:

▼ W W 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS
, .„»T, tel- 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31 
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Belgia: pół roku - 1350 FB, rok - 2390 FB; ks. Bronisław Dejneka -

rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - CCP 000-1637856-11 
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!" KUPON PRENUMERATY
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 

Głos Katolicki - Voix Catholique
■ 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
j HU Odnowienie abonamentu (renouvellement) 

I □ Rok (53,40€)
1 □ Pół roku (28,30€)
!□ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

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

1
I
I
I
I
I

□ Czekiem
□ CCP 12777 08 U Paris'

I
I
I
I
I
I

J
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AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BELGIA 
DANIA 
HISZPANIA 
WŁOCHY 
NORWEGIA

POLSKA 3h12 
POLSKA GSM 1h3Û

NEM" 7h34
FRANCJA 7IH14

KANADA 6M0

(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)

www.iradium.fr

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
HF 01 45 53 94 48 iradium@iradium.fr

Obsługa polskich Ki^nt^w : 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) Æ?
V luf) u dystrybutora kart 22^

SPRŻEDAŻ WYSYŁKOWA : Zakup minimum 2 kart. Czeki kierować na IRADIUM SA 111. avenue Victor Hugo 75116 Paris

http://www.iradium.fr
mailto:iradium@iradium.fr

