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B^^OOĆ^, POKORĘ, 
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CIERPLIWOŚO...
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GŁOS KATOLICKI Nr 9

PIERWSZE CZYTANIE

LITURGIA SŁOWA

VIII NI3EDZIELA ZWYKŁA -ROK B
i

EWANGELIA
Oz 2,16.17b.21-22

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
To mówi Pan: „Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowa
dzić i mówić do jej serca. I będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy 
wychodziła z egipskiego kraju. I pos'lubię cię znowu na wieki, poślubię przez 
sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez 
wierność, a poznasz Pana”.

Mk 2,18-22

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 3,lb-6 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostola do Koryntian 
Bracia: Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? 
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i 
czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystuso
wym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Du
chem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. 
A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że 
jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza 
jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, 
przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Słowa Ewangelii według św. Marka
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właś'nie post. 
Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego 
uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów po
szczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus 
im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą 
pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą 
poś'cić, jak długo pana młodego mają u siebie. 
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana mło
dego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt 
nie przyszywa łaty z surowego sukna do stare
go ubrania. W przeciwnym razie nowa łata ob
rywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się 
gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie 
wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym 
razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepad- 
nie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do 
nowych bukłaków”.
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„Goście weselni”, czyli 
osoby zaproszone na ucztę godową Me
sjasza, to wierni, których udziałem jest 
bliskość Boga, jak Jan Chrzciciel „przy
jaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, 
doznaje najwyższej radości na głos ob
lubieńca” (J 3,29).

aczniowie Jana zdają się natomiast 
praktykować religijność rygory- 
styczr^ie z^si^ea/ceny, inąc wzoran^i po

kutnymi i legalistycznymi. Jezus nato
miast pobudza do duchowości radosnej, 
„godowej”, wolnej i wewnętrznej. Nie 
umniejsza przy tym wartości postu, na co 
wskazuje zdanie prawdopodobnie doda
ne przez pierwotną wspólnotę chrześci
jańską: „przyjdzie czas, kiedy zabiorą im 
pana młodego, a wtedy... będą pościć”. 
Duchowość radości, nowości, wolności 
jest dalej ilustrowana dwoma prostymi 
przykładami z życia eodziessego.
Surowe sukno nie nadaje się na łatę do 
sukna starego i sukna innego rodzaju. 
Młode wino rozsadza stare bukłaki, spo
rządzone z owczej albo z koziej skóry. 
Poprzez te proste symbole Jezus podkre
śla niemożność pogodzenia tego, co sta
re z tym, co nowe. Królestwo Boże to ra
dykalna przemiana nie tolerująca kom
promisów. Chrystus przynosi nowe wino, 
które może być przyjęte w nowych naczy
niach, ezsli przez sumienia przemienio
ne, zdolne gustować w radosnej nowości 
Ewangelii. "
Współcześni Chrystusowi mieli wiele pro
blemów z przyjęciem nowości Jego nauki, 
ponieważ z jednej strony była ona zbyt 

prosta do praktykowania w 
porównaniu ze starymi zwy
czajami; te ostatnie kładły 
nacisk na „zewnętrzną stronę 
kubka”, czyli ludzkie zacho
wania i praktyki. I zasadni
czo do tego jedynie się ogra
niczały angażując zewnętrz
nie nie miały źródła we wnę
trzu, były swego rodzaju 
drzewem bez korzenia, czy 
domem bez fundamentu. 
Nowe prawo natomiast wno
siło zupełne przeciwieństwo. 
Było zatem powodem prze
wrotu i sprawiało wrażenie łatwości, ale 
jedynie pozornie. Stąd też wywołało wie
le sprzeciwów i komentarzy, gdyż stawia
ło wyzwania przemiany wewnętrznej, to 
zaś nie jest łatwe, szczególnie dla ludzi o 
twardym karku.
„Goście weselni” tamtej epoki, chociaż 
mieli szczęście ucztowania z panem mło
dym, nie umieli właściwie skorzystać z ta
kiego zaproszenia. Przekraczało to bo
wiem ich możliwości mentalnej przemia
ny.
„Goście weselni” dziś zaproszeni na 
ucztę weselną - godową Mesjasza, czyli 
wierni, znajdują się w trochę lepszym po
łożeniu, ponieważ forma świętowania - 
tego świętowania - nie jest nowością, lecz 
w niej wzrastamy. Czy zatem umiemy sta
nąć na wysokości tego zaproszenia i za
razem zadania?
łToosyi^ując głowy popiołem wejdziemy 
W w okres Wielkiego Postu zapewne 
pełni wzniosłych idei na przemianę i

uświęcenie. Jest to możliwe (i konieczne), 
jednakże sam popiół nie uświęca, tak jak 
nie zbliżały do Boga współczesnych 
Chrystusowi ich rozbudowane praktyki 
postu, rytualnych obmyć, gestów itd. To 
tylko symbolika, rzeczywiście wymowna, 
ale jedynie zewnętrzna. Jak najbardziej 
potrzebna - szczególnie współczesnemu 
światu, który chciałby „gesty” wiary ze
pchnąć na margines. Niemniej jednak to, 
co stanowi sedno, to ludzka dusza, to ją 
potrzeba „posypać” delikatnie popiołem 
większych wymagań, które być może nie 
będą zauważalne od razu, jednakże pozo
staną znane Panu uczty godowej, siłą rze
czy uzewnętrznią się wobec nas samych i 
naszych bliźnich. Na wzór ewangeliczne
go gościa wkraczamy w Okres Wielkiego 
Postu, bo zaprasza nas Pan Młodym.

ks. Bodziony

1 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaisc.net 2 marca 2003 2
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C^ic^lhną ostatnie takty muzy/ld/ pustos^ezjc) par
kiety, przygasają kandelabry i dyskotekowe, 

kolorowe rozbłyski świateł. uszach mamy jeszcze słowa
popularnych tego roku przebojów i rozbawiony szept part
nerki. T^t^id nogami i we włosach konfetti, a na szyi poza wi
ja ne resztki serpen^n. 'Trzeba jeszcze, póki czas, przełknąć 
ostatnie kęsy... osttatko^wych pączków i już wychodzimy w 
mroźną noc - nie noc - przedświt przedwiośnia. Koniec kar
nawału, beztroskich szaleństw, choć przecież wokół czaił 
się wciąż cień dalekiej wojny i innych, bliiższych i odleglej
szych dramatów świata. /Jic, trzeba wracać do uśpionego 
domu. Od jutra czekają nas dni stopniowego samo^wyci^iza- 
nia, autorefleksji, oczekiwania, nowych, powabniejszych 
nadziei. (p.O )

03 • *

A OJCA

(Kr:s. LESiZEK Biernacki)

SYMBOLIKA POPIG^ŁU

Nikt nie chce być nikim: pyłem, popiołem czy prochem^. Każdy 
chce być kim^ś. Takie są duchowe pragnienia człowieka. Jaki_^est 
zewnętrzny wymiar naszego „być”? To wiemy. Jak przetrwamy 
w wymiarze ducha? Zechciejmy spojrzeć napopi^ół^, resztkę spa
lonej materii, która już nie spłonie.

;h 
ki 
ro 
a, 
ej 
lU 
e- 
o, 
ją 
m 
ie 
o- 
e- 
1 i 
e- 
jo

Pierwsze wzmianki, jakie przekazuje Stary Testament na te
mat popiołu zawarte są w Księdze Kapłańskiej. To właśnie 
tam jem mowa t^a o n^kładanid ofiur ctdopalnpcfi ya gri^echy ka

płana. Na padstewie prawa yepisaneco w tejże Księdze dowia
dujemy się, jak składano aiełaa na ofiarę przebłacalną. Instru
ujące w tym zakresie przepisy mówią o złożeniu ofiary poza obo
zem, w miejscu uznanym za azyste. Tam właśnie, na spepjełnie 
przycotowanyaa drwaah spalano aiełaa przeznaazoneca na ofiarę 
(por. Kpi 4,12).
W Księdze Kapłańskiej jest również mowa o aodziennej ofierze 

' aałopałnej, jaką okłedełi aepłeni. Całopalenie miało odbywać się 
na speajałnym palenisku i trwać przez aałą noa. Rankiem kapłan 
ubrany w lnianą szatę zbierał popiół i wysypywał go obok ołta
rza. Następnie zmieniał szaty i wynosił popiół poza obóz. Taki 
rytuał towarzyszył składaniu ofiar aałopałnyah i był śaiśłe prze
strzegany. Jednym z warunków właśaiweco wypełnienia przepi
sów była również troska o ogień na ołtarzu, który miał płonąć 
przez aały azas i nigdy nie wygasać (por. Kpł 6,1-6).
Do tematyki popiołu nawiązuje również Księga Liazb w zakre
sie składania ofiar oraz uprawnień kapłanów i Lewitów. Zostały 
ujęte w niej przepisy oałedania ofiary z krowy. Kapłan Ełeazar 
miał obowiązek uazestniazenia przy aałym obrzędzie ofiarowa
nia zwierzęaia. Krowę wyprowadzano poza obóz i tam oaładano 
z niej ofiarę aałopałną.

Ciąg dalszy na str. 4-5

WOJNA WUJA SAMA
Marek Brzeziński

Dziesięć milionów ludzi w siedemdziesięciu sześciu pań
stwach naszego globu protestujących przeciwko woj
nie z Lra kii^m -i tmj uż nie p nzelen^lci. wkjwŃ^l^szi; kezeot^s^mo- 

cje zorganizowano w tych krajach, w których rządzące eki
py opowiedziały się po stronie Stanów Zjednoczonych peł
ną parą prących 
do rozprawienia 
się z bronią w 
ręku z Sadda- ( 
mem Husajnem. j 
Czy można nie 
zauważyć bądź 
wręaz złekaewa- 
żyć owe dziesięć 
miłionów łudzi - 
wśród niah wie- 
łu, którzy po raz 
pierwszy w żyaiu 
wyszłi na ułiae i 
po raz pierwszy 
w żyaiu wzięłi k 
udział w manife- 
otaajaah? Czy 
ryeayywiśaie „ai 
podłi Ameryka
nie to jastrzębie 
żądne krwi nie- 
winnyph Irakij- 
azyków”? Nie 
ma jednej, ani tym bardziej łatwej odpowiedzi na obydwa py
tania. Bez wątpienia po zamaahaah jedenastego września 200^1 
r. administraaja waszyngtońska uświadomiła sobie, że nałeży 
zmienić stosunki partnerskie z państwami Błiskiego Wsahodu, 
a zatem i zadbać dła przodująaej na świeaie gospodarki o nowe, 
pewne zasoby ropy naftowej. Jeśłi Stany Zjednoazone i aały 
s'wiat mają znów spać spokojnie, jeśłi miłionom miesykańaów 
Londynu, Paryża, Nowego Jorku azy turystom na Bałi ma nie 
zagrażać terror - to nałeży sięgnąć do źródeł i rozprawić się z 
tym zagrożeniem w sposób astateazny i deaydująpy. Kropkę 
nad „i” pastawiła w tym wzgłędzie interwenaja w Afganista
nie. A zatem trzeba uderzyć w podstawę finansową, na jakiej 
zbudowany jest terroryzm spod znaku ał - Kaidy. To z kałei 
wymaga rozprawienia się z mająpymi powiązania z siatką bin 
Ladena dynastiami rządząaymi w bogatyah państwapa produ- 
kująayah ropę naftową - z Arabią Saudyjską na azełe. Wpierw 
jednak trzeba sobie zapewnić strategiazne położenie w tak new- 
rałgiaznym miejsau świata jak Błiski Wsahód.

Ciąg dalszy na str. 6-7

7 2 marca 2003 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 3
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KONKURS

Polska Misja Katolicka we Francji 
ogłasza konkurs na projekt Karty 

Jubilt^i^seowej w^wizwinej ze 25 rt^czn^^ą

pontyfikatu Jana Pawia II.
Kartę tę my - Polacy - będziemy mogli 

przekazywać Ojcu Świętemu 
w październiku br.

Uwaga wstępna:
Organizatorom konkursu ||||, 
nie chodzi o przedstawie- H 
nie kolejnego portretu „Pa
pieża dla Papieża” czy też 
jedynie Jego podobizny | ’* 
na fotografii lub rysunku, r 
ale o zapzezeytowayie ./i 
pewnego rodzaju orygi- * 1 
nalnych koncepcji pla
stycznych, inspirowanych 
czy związanych z pontyfi
katem, postacią naszego * » 
Wielkiego Rodaka - Ojca Świętego i jego 
Jubileuszem, z których najlepsza byłaby 
dla Niego przeznaczona, do Niego przez 
nas kierowana.

Warunki konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć zarów
no amatorzy jak i profesjonatlisTi; organi
zatorzy poenstawiają autorom dowolyns'ć 
stosowanych koncepcji i technik realiza
cji projektu; format pracy: A6 lub A5; mak
simum 3 wersje zrealizowane przez jed
nego uczestnika; prace powinny być opa
trzone godłem (koperta z godłem ma za
wierać: imię i nazwisko, wiek, adres i nr 
telefonu, godło należy zamieścić również 
na wszystkich nadesłanych pracach). - 
Ozgayizatorey zastrzegają sobie prawo 
bezpłatnego wydania nagrodzonych prac; 
yadesłaye projekty nie będą zwracane.

Ocena projektów:
Jury oceni prace w III kategoriach wieko
wych:
- dziecięcej: do lat 14;
- młodzieżowej: do lat 18;
- w kategorii dorosłych.

Nagrody:
-1 miejsce - ^^00 euro;
II miejsce - tygodniowy pobyt w Domu 
PMK na Korsyce;
- III miejsce - tygodniowy pobyt w Domu 
PMK w Lourdes;
Jury zastrzega sobie prawo innego podzia
łu nagród.

Prace prosimy nadsyłać do 30 kwietnia
2003 r. pod adres: PMK we Francji

263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris
z dopiskiem: «KONKURS 25».

Ciąg dalszy ze str. 3

SYMBOLIKA POP^IO^ŁU

Kapłan skrapiał krwią wejście do Na
miotu Spotkania, a następnie dorzu

cał do palącej si^j ofiary iJrewno w^t^ro^e, 
hizop i nitki karmazynowe. Po dokonaniu 
oczyszczenia polegajscego na upraniu 
szat i umyciu ciała następowało przejście 
do obozu. Z racji tego, że zarówno Ele
azar, jak i spalający ofiarę pozostawali 
nieczyści aż do wieczora popiół zbierał 
„mąż czysty” i składał go w miejscu poza 
obozem, gdzie był przechowywany po to, 
aby można było z niego przygotować tzw. 
wodę oczyszczenia (por. Lb 19,1-10).

W Pierwszej Księdze Królewskiej jest za
warty opis klątwy rzocnnej przez Pana na 
ołtarz w Betel. Król Jeroboam w czasie 
składania ofiary kadzielnej słyszy głos 
męża Bożego, który zapowiada narodzi
ny Jozjasza i zniszczenie ołtarza, który 
obróci się w popiół. Król jest świadkiem 
tego wydarzenia. Sam doznaje również 
dolegliwości w postaci uschnięcia ręki. 
Prosi wówczas prorokującego, aby prze
jednał Pana i wyzwolił go z kalectwa. Mąż 
Boży wypełnia błaganie króla, ale nie ko
rzysta z zaproszenia do domu Jeroboama 
(njor.! Kpł 13,1-10).
j^Fot^tyni^i^cją opisu zniszczenia ołtarza 
^^kw Betel są wydarzenia związane z re
formą religijną przeprowadzoną przez za
powiadanego króla Jozjasza. Władca 
zgromadził w świątyni starszyznę żydow
ską i w ich obecności odczytuje księgę 
przymierza, a następnie zawiera przymie
rze osobiste z Panem przyrzekając całym 
sercem i duszą, że lud pójdzie drogą przy
kazań. Cala społeczność wyraziła swoją 
wolę pójścia za Panem. Po odyowieyio 
ślubowania Jozjasz wydaje rozkaz uprząt

nięcia ze świątyni wszystkich przedmio
tów związanych z pogańskim kultem Ba
ala i Aszery. Król podejmuje także decy
zję o absolutnym zniszczeniu posągów i 
wydaje polecenie, aby je spalić poza Je- 
roenlimą, w dolinie Cedronu, a popiół za
nieść do Betel ( por. r Kpł r3, 4-7).

W Księgach Dydaktycznych pojawia 
się kolejne rozumienie popiołu jako 
elementu zwiąeayego z pokutą. Klasycz

nym przykładem jest w tym temacie Księ
ga Estei^y. Opisany w niej akt pokutny Mar- 
docheusza - służącego na dworze króla 
Artakserksesa - uwzględnia bardzo szeroki 
kontekst działań w postaci postów, płaczu 
i lamentu. Podjęty przez społeczność wy
siłek przebłagania znajduje wielu naśladow
ców (por. Est 4, 1 - 4).
W Księdze Psalmów, podobnie jak i w 
Księdze Lamentacji popiół jest metafOTą 
nędzy (por. Ps 10r, 10), i pogrążenia oso
by (por^. Lm 3,16), a więc zniszczalyns'ci i 
znikomości człowieka.
Księgi Prorockie jeszcze mocniej wzywa
ją do nawrócenia, a tym samym popiół sta
je się w nich symbolem ściśle związanym 
z tym aktem.
Prorok Ezechiel został posłany, aby wy
stąpił przeciwko władcy Tyru, który przez 
nieuczciwy handel doprowadził do zbez
czeszczenia świątyni. Od Pana otrzymuje 
on uwagę: „Sprawiłem, że ogień wyszedł 
z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i ob
róciłem cię w popiół na ziemi na oczach 
tych wszystkich, którzy na ciebie patrzy
li” (Ez r8,18). To wszystko jest karą za 
nieprawość, jakiej dopuścił się władca 
Tyru.
Prorok Daniel występuje przeciwko pogań
skiemu kultowi bożka Bela, któremu od
dawał cześć król Astiages. W wyniku róż
nicy zdań, co do prawdy o znikaniu ofiar 
składanych bożkowi, prorok godzi się na 
dokonanie próby. Daniel rozsypuje po ca
łej świątyni popiół, aby w ten sposób zde
maskować przychodzących potajemnie 
kapłanów i spożywających ofiary przezna
czone dla Bela. W efekcie tego roepoeya- 
nia Daniel zostaje zachowany przy życiu, 
a kapłani bożka skazani na śmierć.
Księga proroka Malachiasza kończy Sta
rotestamentalną naukę o popiele. W sło
wie, które skierował do niego Pan, roz
brzmiewa ostrzeżenie skierowane pod ad
resem ludu, który eayiedbal się w kulcie 
ofiamiczym: „I podepczecie grzeszników, 
gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami 
nóg waszych w dniu, w którym Ja będę 
działał” (Ml 3,r1).
■k^nwy Testament nie kontynuuje sy
f ▼ mboliki popiołu. Dwa teksty zawarte 
w Listach Apostolskich posiadają odnie
sienie do Starego Testamentu w wymiarze 
historycznym i kultycznym.
Pierwszy z nich, autorstwa św. Pawła, a 
pochodzący z Listu do Hebrajczyków jest 
nawiązaniem do ofiar składanych według 
przepisów Starego Prawa. Apostoł stwier
dza wyższość ofiary Chrystusa i Nowego 
Preymiezea. Jego zdaniem świadczą o tym 
skutki ofiary Chrystusa, którą złożył z sa
mego siebie za grzechy wszystkich ludzi 
(por. Hbr9, 13 - rS).
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W tych dniach ostatnich Kościół czy
ni dwa bardzo wymowne gesty w 
stronę człowieka. Wyciąga ku niemu 

rękę z popiołem i kładzie mu popiół na 
głowę, i wyciąga ku niemu rękę z Cia
łem i Krwią Pańską, i kładzie mu Ciało 
Pańskie w serce.
Te dwa gesty i te dwa znaki są ze sobą 
wewnętrznie ściśle powiązane i nie moż
na ich rozdzielać, one bowiem razem, i 
tylko oba razem wypowiadają prawdę o 
życiu i prawdę o człowieku. Znak popio
łu, znak znikomości, który mówi człowie
kowi o trudnych drogach, na których 
układa się po kolei kruchość, kruchość 
fizyczna i kruchość moralna, wina, cier
pienie, zagrożenie i wreszcie śmierć - i 
znak wielkos'ci, znak jego godności, któ
ry przychodzi z gestem ręki wyciągniętej 
z Ciałem Pańskim, który mówi człowie
kowi, że jest on mocniejszy niż jego kru
chość, zarówno ta fizyczna, jak i ta mo
ralna, że człowiek jest lepszy niż jego 
wina i jego grzech, że jest mocniejszy, 
aniżeli jego cierpienie i że człowiek po
trafi przeżyć swoją własną śmierć.
Dlatego nie można patrzeć na człowieka 
wyłącznie tylko poprzez jeden gest, wy
łącznie tylko poprzez jego znikomość, bo 
wtedy zamknie się człowieka w kręgu 
poniżenia i zagłady, a to jest nieprawda: 
człowiek nie został stworzony do krucho
ści, ani do poniżenia, ani do zagłady^.
Ale z drugiej strony nie można też patrzeć 
na człowieka tylko i wyłącznie poprzez 
gest wyciągniętej ręki Kościoła, podają
cej Ciało i Krew Chrystusa jako znak wiel
kości, zwycięstwa i nieśmiertelności, dla
tego że ta wielkość nie jest jeszcze goto
wa, ta wielkość się jeszcze nie spełniła. 
Ona się spełnia po drodze, spełnia się w 
wędrówce, ona się spełnia w pewnego 
rodzaju zgodzie na swoją małość, na 
swoją znikomość, na swoją kruchość po
śród nieudanych i udanych spraw, pośród 
cierpienia, trudu i ostatecznie poprzez 
śmierć.

To teoretyczne pozornie rozważanie 
cł^c^ię d<^[^^(^’w^<^^ii5 do

życioY^iiow g konki^e^t żj^cioY^^ f^ołepa na

tym, że poniżenie, kru
chość, cierpienie i 
śmierć przychodzi co 
dnia do człowieka, w 
takiej czy innej posta
ci, albo jako sygnał, 
albo jako proroctwo,
jako zapowiedź, jako groźba, albo jako 
spełnienie, bardzo dotkliwe, miażdżące i 
łamiące człowieka.
Jeżeli tamto drugie nie przyjdzie co dnia 
- może nie dosłownie co dnia - ale jeżeli 
tamto drugie będzie oderwane od życia, 
człowiekowi trudno będzie siebie same
go zrozumieć i trudno mu będzie wywi
kłać się z tych bolesnych doświadczeń 
własnej kruchości fizycznej i moralnej, 
cudzej kruchości, cudzego zagrożenia, 
własnego i cudzego cierpienia, cudzej i 
własnej śmierci; nie wiadomo nieraz, co 
jest groźniejsze. Wydaje mi się, że cza
sem groźniejsza jest ta cudza śmierć i to 
cudze cierpienie, które mówi do nas tak 
wyrazistymi znakami.
Jeżeli te dwa gesty nie zostaną powiąza
ne w jakiejś równoległości, człowiek bę
dzie miał fałszywy obraz siebie samego, 
swojego życia, swojego losu i swojego 
przeznaczenia. I dlatego motywacja czę
stej Komunii św. nie jest tylko zachętą do 
niezwykłej pobożności. Jest prostą kon
sekwencją tego faktu, o którym mówię, że 
przychodzi do nas co dnia nasza kruchość 
i nasza znikomość, i dotyka nas, ludzi, w 
sposób bardzo bezpośredni, bardzo bole
sny nieraz. Jeżeli nie będzie nas dotykał 
Chrystus z bliska, jeżeli na tej trudnej dro
dze nie będzie ciągle z nami, to człowie
kowi grozi fałszywa perspektywa i fałszy
we wnioski, i grozi też rozminięcie się z 
Jezusem Chrystusem. A przecież miłość 
Jego domaga się, abyśmy byli razem nie 
tylko dlatego, że On ma w nas upodoba
nie, a my w Nim usiłujemy mieć, ale dla
tego, że jesteśmy co dnia zagrożeni, a Jego 
miłość co dnia chce nas podeprzeć, rato
wać i wspierać.

Słuęa bp Jan Pi^itraszko
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Drugie nawiązanie do symboliki po
piołu przekazuje nam św. Piotr, który przy
wołuje historię Sodomy i Gomory jako 
miast obróconych w proch ze względu na 
bezbożne życie mieszkańców. W opinii 
apostoła to działanie Boże jest znakiem 
kary. Dla chrześcijan może być więc 
ostrzeżeniem, co może spotkać ludzi 
grzesznych i nieprawych (por. 2 P. 2,6).

liturgii Środy Popielcowej kapłan 

popiołu. Pochodzi on z palm poświęco
nych w Niedzielę Palmową poprzedniego 
roku. Formuła wypowiadana w czasie ob
rzędu: „prochem jesteś i w proch się ob
rócisz!” (Rdz 3,19), chociaż nawiązuje do 
ST, to jednak uwzględnia znacznie szer
szy kontekst ludzkiej rzeczywistości. Przez

Chrystusa bowiem zostaliśmy wezwani do 
nawrócenia i do nowego życia.
Popiół z palmy jest po części nawiązaniem 
do ofiary całopalnej, która odnosi się - w 
wymiarze Nowego Przymierza - do ofiary 
Chrystusa - naszego Odkupiciela jako 
Baranka Paschalnego.
Przykładem dążenia do innego życia dzięki 
łasce Bożej może być dla nas - w tym cza
sie Wielkiego Postu - modlitwa Hioba:

Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! 
Chcę spytać. Hacz odpowiedzieć! 

Dotąd Cię znałem ze słyszenia, 
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, 

stąd odwołuję, co powiedziałem, 
kajam się w prochu i w popiele (Hb 42,4-6).

3 2 marca 2003

□ Pierwsi tegoroczni maturzyści przybyli 
z pielgrzymką na Jasną Górę. Przyjechali 
z Pomorza - z diecezji elbląskiej i pelpliń- 
skiej. Nie przeszkodził im śnieg ani mróz. 
Jechali autokarami po kilka godzin. Prze-

od 400 do 600 km. Modlili się obyli
szczęśliwe zdanie egzaminu dojrzałości. 
Maturzyści pielgrzymując zawierzają 
Panu Bogu przez Maryję wszystkie waż
ne sprawy, jak wybór drogi życiowej, pod
jęcie decyzji na całe życie. „Szukamy 
oparcia i wyciszenia przed tą wielką 
próbą i decyzją, która nas czeka” - mó
wiły maturzystki z LO w Tucholi.
□ Rada Stała Konferencji Episkopatu Pol
ski wezwała do modlitw w intencji poko
ju na świecie. Biskupi odnieśli się też do 
deklaracji rządu do traktatu akcesyjnego, 
poruszającą kwestię ochrony życia. Ich 
zdaniem, dokument jest zbyt ogólnikc^w^jt.
□ Jan Paweł II został nominowany do Po
kojowej Nagrody Nobla 2003 - poinfor
mował Komitet Noblowski w Oslo. Wśród 
ponad 150 kandydatów sąmt.in.: prezydent 
Francji Jacques Chirac, były prezydent 
Czech Vaclav Havel oraz działacz poko
jowy i lider irlandzkiego zespołu rocko
wego U2 Bono. Laureata tegorocznej na
grody poznamy w październiku.
□ Karmelitanka Edyta Stein w kwietniu 
1933 r. prosiła papieża Piusa XI, aby wy
powiedział się przeciwko narodowemu 
socjalizmowi w Niemczech - wynika z li
stu, który został odnaleziony w tajnych ar
chiwach Watykanu z lat 19^;^^!!^;^!^. 0 od
powiedzi papieża na ten list informuje sama 
Edyta Stein. „Po pewnym czasie otrzyma
łam papieskie błogosławieństwo dla mnie 
i moich najbliższych. Nic jednak innego 
nie nastąpiło” - napisała w swoich notat
kach.
□ W centrum naszej rozmowy był naród 
iracki, cały, bez żadnego wyjątku - 
oświadczył kard. Roger Etchegaray po 
spotkaniu z Saddamem Husajnem. Papie
ski wysłannik do Bagdadu dopiero po pię
ciu dniach od przyjazdu przyjęty został 
przez prezydenta Iraku. Kardynał przeka
zał Husajnowi specjalne przesłanie od 
Papieża. Spotkał się także z irackimi poli
tykami oraz chrześcijanami Iraku.

nasza strona internetowa: http://perso.cIub-internet.fr/vkat 5

http://perso.cIub-internet.fr/vkat


GŁOS KATOLICKI Nr 9

■ Premier L. Miller z małżonką złożył ofi
cjalne wizyty w Singapurze i w Indiach. Była 
to pierwsza wizyta polskiego premiera w Sin
gapurze w historii. Premier zachęcał do in
westowania w Polsce. W Indiach rozmawia
no o współpracy obronnej i wspólnych dzia
łaniach przeciw zorganizowanej przestęp
czości.
■ Do Warszawy przybyła francuska minister 
do spraw europejskich Noelle Lenoii^. Pani 
minister oś^wi^dczyła, że tzw. „list 8” doty
czący wsparcia przez kilka krajów europej
skich, w tym Polskę, polityki USA, wbrew 
stanowisku Francji i Niemiec, nie wpłynie na 
wzajemne kontakty polsko-francuskie.
■ MSZ Wł. Cimoszewicz przebywał w Sztok
holmie, gdzie wziął udział w polsko-szwedz
kim posiedzeniu parlamentarzystć^w. Rozmo
wy dotyczyły współpracy w ramach UE i 
możliwości pośredniczenia Polski w kontak
tach z krajami wschodniej Europy, które na 
razie poza unią pozostaną.
■ Z wizytą do Polski udał się przewodniczą
cy parlamentu Szwecji B. von Sydow. Szwe
cja jego zdaniem opowiada się za odłożeniem 
sprawy przyjęcia konstytucji europejskiej do 
2004 roku, czyli na termin po rozszerzeniu 
UE, co umożliwiłoby ich współudział w de
cydowaniu o kształcie ustawy zasadniczej.
■ Premier L. Miller spotkał się tradycyjnie z 
wszystkimi przedstawicielami korpusu dyplo
matycznego akredytowanego w Polsce.
■ 2004 rok będzie Rokiem Polski na Ukra
inie, a 2005 - Rokiem Ukrainy w Polsce - 
ustalili prezydenci obydwu krajów podczas 
spotkania w Iwanofrakowsku. Robocza wi
zyta A. Kwaśniewskiego na Ukrainie przy
niosła także ustalenia w sprawie wspólnych 
obchodów pamięci Polaków pomordowanych 
na Wołyniu przez Ukraińców 60 lat temu. Pre
zydenci podjęli także temat Iraku. Wizyta 
miała charakter „rutynowy”.
■ Sejm uchwalił ustawę o referendum akce
syjnym. Ustawa pozostawia otwartą sprawę 
przeprowadzania referendum w ciągu jedne
go lub dwóch dni. Zadecyduje o tym, podob
nie jak o kształcie referendalnego pytania, 
prezydent lub Sejm. Parlament odrzucił po
prawkę posłów narodowych, którzy chcieli 
zakazu finansowania kampanii przedreferen- 
dalnej z zagranicy^.
■ Telewizja satelitarna „Trwam”, powiązana 
z Radiem Maryja, otrzymała koncesję na 
nadawanie. Choć normalnie przyznawanie 
koncesji satelitarnej jest formalnością, tym ra
zem członkowie KRRiTV z SLD wstrzymali 
się od głosu. D. Waniek oświadczyła, że gło
sować za TV kierowaną przez o. T. Rydzyka 
„nie pozwala jej sumienie”.
■ W KRRiTV znalazł się wniosek RFM FM o 
koncesję na TV naziemną. RFM posiada już 
koncesję satelitarną, z której nie korzysta. 
Wniosek może mieć związek z możliwością 
wystąpienie o podobną koncesję TV 
„Trwam”. Częstotliwości będą już zabloko
wane.
■ Afera Rywina bez końca. Komisja sejmo-

wa przesłuchuje kolejnych świadków, a ich 
lista wydłuża się. Przed komisję powołano W. 
Rapaczyńską - szefową Agory, która wydaje 
„Gazetę Wyborczą”, prezesa TVP R. Kwiat
kowskiego i szefa KRRiTV J. Brauna. Na 
wniosek komisji dokonano także przeszuka
nia daczy Rywina na Mazurach, ponieważ jed
nak o tego typu rewizji mówiono w mediach 
od wielu dni, nic dziwnego, że policja nicze
go nie znalazła.
■ L. Rywin nie otrzyma paszportu, by udać 
się do USA na wręczanie „Oscarów”. „Piani
sta”, którego jest producentem, otrzymał kil
ka nominacji do głównej nagrody^. Do USA 
nie pojedzie też reżyser „Pianisty” Polański, 
który nadal jest ścigany przez amerykańskie 
prawo za stosunki seksualne z 13-latką. Po
lański, któremu groziło więzienie, uciekł wie
le lat temu z USA do Francji.
■ Kółka rolnicze i Solidarność zażądały od 
rządu podjęcia rozmów o sytuacji na wsi. W 
całym kraju trwały blokady dróg. W kaliskim 
doszło do starć z policją podczas odbloko
wywania drogi. Policja użyła gumowych kul, 
jeden z rolników stracił oko. Partie opozycji 
potępiły brutalność działania funkcjonariu
szy i przypomniały, że w okresie rządów J. 
Buzka SLd popierał tego typu wystąpienia. 
Wicepremier Kalinowski, który spotkał się z 
protestującymi w Poznaniu został obrzuco
ny jajka^mi.
■ Polska chce od Brukseli, by ta zgodziła się 
na zapis o tym, że przynajmniej dwaj przed
stawiciele zarządu banków lub towarzystw 
ubezpieczeniowych działających w Polsce 
powinni znać język polski.
■ Liga Polskich Rodzin poparta przez Unię 
Polityki Realnej zaapelowała o równy podział 
pieniędzy publicznych na propagandę pro i 
antyunijną.
■ Unia Wolności daje o sobie znać. Partia ta 
uchwaliła „pełne poparcie dla „Gazety Wy
borczej” i Adama Michnika w sprawie L. Ry
wina. Unia chce także, by w referendum na 
temat akcesu do Unii Europejskiej mogła brać 
już młodzież 16-letnia. Ktoś nam tu dziecin
nieje...
■ Posłowie Samoobrony na krótko zdezor
ganizowali obrady Sejmu wywieszając w par
lamencie transparent o treści: „Blokujemy 
drogi, żeby godnie żyć”. Po krótkich nego
cjacjach z marszałkiem Sejmu napis został 
zwinięl^y.
■ Po kilku miesiącach negocjacji udało się 
podpisać porozumienie z Rosją o ogranicze
niu dostaw gazu do Polski. Polsce, która zu
żywa obecnie znacznie mniejsze ilości tego 
surowca groziło, że będzie płaciła za gaz, 
którego nie jest w stanie odebrać. W zamian 
Rosjanie przedłużyli okres umowy na dosta
wy. Ilość, która pozostała i tak zapewnia prak
tycznie całkowitą zależność gospodarki od 
gazu ze Wschodu.
■ Z Ligi Polskich Rodzin został usunięty 
poseł B. Kopczyński, który zasiada w komi
sji śledczej powołanej w sprawie Rywina. 
LPR chciałaby zastąpienia tego posła w ko
misji przez innego polityka, ale Kopczyński 
nie zamierza ustąpić, zaś pozostałe ugrupo
wania wykorzystując tę sytuację nie kwapią 
się do odwołania „bezpartyjnego” parlamen- 
tarzysl^y.

Ciąg dalszy ze str. 3

W^JNA WUJ/A SAMA

Irak do tego celu nadaje się w ide
alny sposób. Poza ropą rzecz ja
sna jest jeszcze i sam Saddam Hu

sajn. Ci, którzy bronią się przed 
myślą o wojnie, nie powinni zapo- 
minąć,iż jest to krwawy tyran i de
spota. Powinno się także pamiętać, 
że już raz w niedawnej historii 
ustępstwa wobec innego dyktato
ra zakończyły się tragedią o ogól
noświatowym wymiarze. Mona
chium nie uratowało nas przed II 
wojną. Naiwnością jest myślenie, 
że Saddam Husajn sam odda broń 
masowej zagłady lub wskaże, 
gdzie jest ona produkowana. Stąd 
trudno się dziwić pewnemu polito
logowi z Instytutu Hudsona, który 
szefa onzetowskiej misji inspekto
rów - Hansa Blixa nazwał „rzecz
nikiem prasowym Saddama Husaj
na”. Nawet gdyby udało się odna
leźć laboratoria, w których produ
kowana jest broń chemiczna i bio
logiczna to i tak - jak pisał londyń
ski „Times”: „ znaleźliby się lu
dzie, i to byłoby ich nie- mało, któ
rzy uważaliby, że na Irak można 
uderzyć wtedy, gdy bomby zaczną 
spadać na Londyn”.
Amerykanom sytuację komplikuje 
ich haniebna polityka wobec kon
fliktu izraelsko-palestyńskiego. 
Przymykanie oczu na to, co wy
prawia Ariel Sharon, zyskuje apro
batę potężnego lobby żydowskie
go w Stanach Zjednoczonych, ale 
bardzo utrudnia realizację stratę- 
gicznych celów na Bliskim Wscho
dzie. Poza politycznymi, wojna z 
Irakiem miałaby też swoje konse
kwencje gospodarcze. Jeśli Sad
dam Husejn zdołałby zniszczyć 
urządzenia do produkcji ropy naf
towej, to ceny za baryłkę podsko
czyłyby na giełdach do 80, a na
wet i do 100 dolarów, a to oznacza 
kryzys, jakiego już dawno świat nie 
widział. Odbiłoby się to także na 
gospodarkach Niemiec i Francji, 
które przeżywają bardzo trudne 
chwile. Ucierpiałaby wspólna wa
luta europejska „euro”, która jest 
dla Europy szansą na to, by Stary 
Kontynent mógł stawić czoła wal
ce handlowej ze Stanami Zjedno
czonymi i z Azją. Osobna sprawa 
to to, kto zapłaci za tę wojnę. Po
przednią interwencję nad Zatoką 
Perską sfinansowały - po raz 
pierwszy i chyba ostatni, państwa, 
które nie brały bezpośredniego 
udziału w operacjach. Bush junior 
jednak doskonale wie, że poza 
aspektem moralnym i politycznym 
ta wojna jest też dobrą inwestycją, 
więc warto wyłożyć te siedemdzie
siąt miliardów dolarów. Trudno
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uwierzyć, aby Francja - przewod
nicząca antyamerykańskiej lidze - 
czyniła to ze względów tylko etycz
nych. Owszem, Francuzom zależy 
jak mało komu na prestiżu. Są prze
konani o swojej wiodącej roli na 
s''wi^cie - od kultury po politykę i 
obronność. Po wystąpieniu francu
skiego ministra spraw zagranicz
nych de Villepine’a w Radzie Bez
pieczeństwa, nad Sekwaną odezwa
ły się głosy, że w ciągu kilku dni 
Francja awansowała do roli super
mocarstwa będącego w stanie jak 
równy z równym rozmawiać z 
Amerykanami. Jacques Chirac ma
rzy o tym, aby, podobnie jak de 
Gaulle, dzielić i rządzić na Starym 
Kontynencie. Stąd też i weto wo
bec pomocy wojskowej dla Turcji. 
Skłócone i osłabione NATO, to 
również mniejsza rola Stanów 
Zjednoczonych w Europie i moż
liwość realizacji planów budowy 
europejskiego systemu obrony nie
zależnego od Amerykanów i rzecz 
jasna z wiodącą w nim rolą Fran
cji. Dlatego też, poza stroną finan
sową, tak boleśnie odczuli Francu
zi wybór przez Polskę amerykań
skich myśliwców F 16. Pieniądze 
oczywiście liczą się przede wszyst
kim. Trudno jest teraz chować gło
wę w piasek. Wielka Brytania, 
Niemcy, USA i Rosja - oczywiście 
przyczyniały się do zbudowania 
fundamentów, na których opiera się 
tyrania Saddama Husejna, ale 
pierwsze skrzypce odgrywała w 
tym Francja. Czy wymaga komen
tarzy oświadczenie rzeczniczki by
łego ministra spraw zagranicznych 
Ve(^i'ine’a, która stwierdziła, że 
„sprzedawane przez Francję Irako
wi produkty nie są same w sobie 
niebezpieczne - chyba, że się ich 
użyje do produkcji broni chemicz
nej lub biologicznej”. Samoloty 
izraelskie zbombardowały iracką 
elektrownię atomową budowaną 
przez Francuzów. Według eksper
tów, gdyby teraz zakończył się kon
flikt iracki, koncern Total podpi- 

, sałby z Bagdadem umowę ocenianą 
na 40 - 60 miliardów dolarów. To 
niemal koszt wojny. Tej wysoko
ści kontraktów nie zawiera się na 

' co dzień. Francuzi w ostatecznym 
rozrachunku staną u boku Amery
kanów, ale uczynią to w glorii tych, 
którzy się najbardziej nie bali 
sprzeciwić dominacji Uncle Sama 
na naszym globie. Wojna jest tra
gedią w każdym swoim wymiarze. 
Nieszczęściem o wielu obliczach. 
Jednak protestując przeciwko inter
wencji wojskowej w Iraku nie moż
na się kierować tylko irracjonal
nym antyamerykanizmem.

o

■ Za granicą świat kręci się wokół Iraku. S. 
Husajn kilka godzin przed posiedzeniem Rady 
Bezpieczeństwa ONZ zadekretował, że na 
jego terytorium „zakazuje obecności broni 
masowego rażenia”. Z raportu inspektorów 
wynika, że owej broni nie znaleziono, ale 
irackie rakiety Al. Samud mają niedozwolo
ny konwencjami zasięg, Bagdad nie rozliczył 
się z zarazków węglika, gazu bojowego VX i 
rakiet dalekiego zasięgu. Raport niczego nie 
zmienił. Niemcy, Francja, Rosja i Chiny sprze
ciwiają się interwencji, USA umocniły się w 
postanowieniu o jej przeprowadzeniu.
■ Japonia jest kolejnym krajem, który zaleci 
swoim obywatelom wyjazd z Bagdadu.
■ Niemieckie organizacje społeczne zamó
wiły całostronicowe ogłoszenie w NY Times, 
w którym wyjaśniają, że są przeciwne polity
ce swojego rządu wobec USA. W USA roz
począł się też bojkot produktów francuskich. 
Obydwa kraje sprzeciwiły się w NATO udzie
leniu pomocy USA w sprawie Iraku.
■ Po wetach Francji, Niemiec i Belgii na po
siedzeniach ambasadorów NATO w Brukseli 
w sprawie pomocy dla Turcji podczas inter
wencji w Iraku, USA poprosiły o odłożenie 
kolejnych posiedzeń. Eksperci uważają, że 
choć NATO nie grozi rozpad, to ujawnione 
różnice poważnie pakt osłabiają.
■ Przewodniczący komisji sił zbrojnych USA 
kongresman konserwatywny D. Hunter 
oświadczył, że „rozważa się przeniesienie 
niektórych baz USA z Niemiec do Polski”.
■ Na pogłoski o amerykańskich bazach w Pol
sce zareagowała Rosja, która przypomniała, 
że podpisane układy mówią, że w nowoprzy- 
jętych do NATO państwach nie będzie roz
mieszczania dodatkowych sił zbrojnych.
■ W Warszawie odbyło się spotkanie mini
strów obrony tzw. trójkąta weimarskiego, czy
li Polski, Niemiec i Francji. Omawiano euro
pejską politykę bezpieczeństwa i kwestie 
współpracy w NATO.
■ Grecja, która przewodniczy UE, uprzejmie 
wyjaśniła, że kraje kandydujące do UE nie 
zostały zaproszone do Brukselli na posiedze
nie w sprawie Iraku, ponieważ tak mówią unij
ne przepisy. Ateny czują się obrażone za ini
cjatywę 8 państw, które wystosowały list po
pierający politykę USA. Proamerykańskością 
wykazują się właśnie kandydaci. Do ich za
proszenia na szczyt usiłował doprowadzić 
premier Wielkiej Brytanii.
■ Rosja i Chiny sprzeciwiły się przekazaniu 
sprawy zbrojeń nuklearnych w Korei Północ
nej pod obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
W samej Korei oświadczono, że „prowoka
cja” spotka się z atakiem na amerykańskie 
cele na całym świecie.
■ Minister obrony Japonii stwierdził, że jego 
kraj jest gotowy do ataku prewencyjnego na 
komunistyczną Koreę, jeżeli Phenian przygo
towywałby atak rakietowym.
■ W walkach z muzułmańskimi separatysta
mi na Mindanao armia Filipin zabiła 122 re
beliantów.
■ W komunistycznych Chinach aresztowano

kolejnego katolickiego księdza. W prowin
cji Hebei, gdzie zatrzymano kapłana, w wię
zieniach i obozach pracy przebywa już 8 
księży i 2 biskupów Wi^i^nych Stolicy Apo
stolskiej.
■ Izrael wycofał swojego ambasadora w Bel
gii „na konsultacje”. Powodem jest decyzja 
belgijskiego trybunału kasacyjnego, który 
stwierdził, że premier Szaron może być po
ciągnięty do odpowiedzialności sądowej za 
ludobójstwo. Ewentualną sprawę można mu 
jednak wytoczyć dopiero wtedy, kiedy wy
gaśnie jego immunitet związany z funkcją 
premiera.
■ Rosyjscy emeryci, którzy otrzymali pod
wyżkę swoich rent o 30 rubli, czyli równo
wartość około 1 $, postanowili ową sumę 
odsyłać pod adres prezydenta Putina.
■ Rosja wykluczyła jakiekolwiek kontakty 
z przedstawicielami prezydenta Czeczenii A. 
Maschadowa.
■ Polacy będą mogli po 1 lipca nadal jeź
dzić na Ukrainę bez wiz. Natomiast wizy, 
które zostaną wprowadzone dla Ukraińców 
będą wydawane za darmo.
■ Komisja badająca katastrofę promu ko
smicznego „Columbia” stwierdziła, że jej 
przyczyną mogło być uszkodzenie lewego 
skrzydła.
■ W Niemczech odkryto ponad H000 ton ska
żonej dioksynami paszy dla zwierząt. Paszę 
wyprodukowano w Turyngii. Obecnie trwa 
poszukiwanie jej odbiorców^.
■ Japonia wyraziła zaniepokojenie amery
kańskimi planami ograniczenia liczebności 
żołnierzy w Korei Południowej. Tokio oba
wia się, że zostaną oni przerzuceni do baz 
USA w kraju kwitnącej wiśni.
■ Międzynarodowa agencja do walki z pra
niem brudnych pieniędzy skreśliła ze swo
jej czarnej listy Ukrainę. Państwa znajdują
ce się na tej liście są objęte międzynarodo
wymi sankcjami.
■ W stolicy Boliwii La Paz doszło do regu
larnej bitwy pomiędzy policją a wojskiem. 
Policjanci zastrajkowali domagając się pod
wyżek płac, zaś rząd skierował przeciw nim 
wojsko. Zginęło ponad 20 osób.
■ W Kolumbii nadal giną ludzie. Podczas 
ataku policji na bazę lewackiej partyzantki 
zginęło 15 osób, a 30 odniosło rany. Policja 
odkryła w Bogocie skład moździerzy, z któ
rych lewacy chcieli zaatakować samolot pre
zydenta.
■ Białoruska Federacja Związków Zawodo
wych opowiedziała się za sprawowaniem 
przez A. Łukaszenkę kolejnej, trzeciej już 
kadencji prezydenckiej. Konstytucja mówi 
o dwóch kadencjach, ale zdaniem przewod
niczącego tamtejszych związków żadne ka
dencje nie są potrzebne, kiedy wola narodu 
mówi coś innego.
■ Toczony w Hadze proces S. Miłoszewicza 
trwa już ponad rok i końca nie widać... Li
czy na dożywotnie urzędowanie?
■ Ostatnie 10-lecie w Czechach przyniosło 
kryzys religii. Za ateistów uważa się 60% 
Czechów. Na 10 milionów ludności do Ko
ścioła katolickiego przyznaje się 2 miliony 
700 tysięcy wiernych. Wzrosła liczba wy
znawców buddyzmu i Świadków Jehowy^.
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MIT NOWY PORZĄDEK W EUROPIE?

w Iraku, poparty mocno przez Papieża, jak 
dotąd okazał się skuteczny, chociaż zo
stał sformułowany nie wprost w ramach 
struktur europejskich. Głos Rosji zawa
żył więcej niż Anglii. Czy nie oznacza to, 
że w przyszłości na naszym kontynencie 
większą rolę mogą odgrywać silne i za
możne państwa oraz ich wzajemne powią
zania niż formalne struktury? Samo zaś' 
oddalenie widma wojny jawi się jako zwy
cięstwo dyplomacji, którą symbolizuje 
Francja, nad militarną siłą, którą reprezen
tuje świat anglosaski. Misja kard. Etche- 
garay doskonale plasuje się w tym kon
tekście. W Paryżu mówi się o nowej sytu
acji w Europie i jej następstwach, głów
nie ekonomicznych. Jeśli rzeczywiście 
staje się ona nowa, to chyba wypadałoby 
zastanowić się nad jej znaczeniem dla 
małych krajów, które wchodzą do Wspól
noty.
Zapewne nikt dziś nie jest jeszcze w sta
nie przewidzieć, jak potoczą się wydarze
nia na linii Paryż - Berlin - Moskwa. 
Możliwe, że nie potoczą się one wcale lub 
pójdą w złym kierunku, ale możliwe też, 
że ten projekt okaże się korzystny w 
swych skutkach. Współpraca między 
Wschodem i Zachodem kontynentu wy
daje się możliwa i jawi się jako coś natu
ralnego: z jednej strony nadprodukcja i 
wysoka technologia, z drugiej - ogromne 
potrzeby ludności i obfitość bogactw mi
neralnych. Brak naturalnych granic uła
twia transport i kontak^ty. Do tego poko
jowe nastawienie społeczeństw: obecnie 
nigdzie na Kontynencie nie ma czynni
ków, które podsycałyby konflikty o naro
dowym podłożu. Możliwe, że bliższa 
współpraca pomiędzy krajami Europy 
wschodniej i zachodniej spowoduje 
zmniejszenie wpływów amerykańskich, 
ale zapewne tylko w niektórych dziedzi
nach. Natomiast można sobie wyobrazić, 
że jakiś' rodzaj stabilizacji na kontynen
cie byłby korzystny i dla samej Ameryki 
czy w ogóle dla układu sił na ś'wiecie; nie 
zaś podstawą do obaw o konflikt z USA. 
Czy wspólny dom w Europie ma oznaczać 
poszerzenie Unii Europejskiej o Rosję? 
Zapewne nie, ale czy jest to potrzebne? 
W końcu, czy w Strasburgu trzeba decy
dować o sprawach dotyczących Moskwy 
czy Petersburga? Nowy układ w Europie, 
jeśli się ukształtuje, powinien zakładać 
niezależność polityczną, gospodarczą 
poszczególnych państw i narodów, z moż
liwością wymiany towarów, technologii, 
wartości duchowych i kulturowych. Tak 
właś'nie było w średniowieczu i w okresie 
po wojnach napoleońskich.
Pojawia się jeszcze kwestia Turcji. Do 
Europy - „super-państwa” kraj ten raczej 
nie wejdzie. Gdyby Europę pojąć nato
miast jako układ współpracujących ze 
sobą państw, to dlaczego odwracać się od 
Turcji? Prawda, że to kraj islamu, ale obec
ność muzułmanów w Europie jest faktem. 
Doświadczenia krajów zachodnich, a tak-

Podczas ostatniej wizyty prezydenta 
Rosji, Putina, w Paryżu wyłonił się 
nown i^kład kłodpc^<i^i^t^^a’ i pyli tj^ozi^j' zn 

Europie: sojusz na linii Paryż - Berlin - 
Moskwa.
Bezpośredni owoc tego układu to cztery 
kontrakty gospodarcze, wspólna decyzja 
o nie udzieleniu poparcia Ameryce w 
ewentualnej wojnie z Irakiem oraz odmo
wa udzielenia pomocy militarnej Turcji na 
wypadek jej zagrożenia ze strony Iraku. 
To ostatnie postanowienie uchodzi za 
podważenie zasad NATO.
W tej sytuacji polscy politycy postawili 
sobie pytanie: jeśli tak się rzeczy mają, 
to czy Polska może liczyć na pomoc NATO 
w razie niebezpieczeństwa? Są glosy, że 
„tak”, ale nie brakuje i sceptyków^. Rzecz 
najważniejsza - na razie żadna inwazja 
nam nie grozi.
Oto świat się dowiedział, że Francuzi nie 
chcą umierać za Bagdad, jak nie chcieli 
umierać za Gdańsk i trudno im się dziwić. 
Francja ma na swoim terytorium kilka 
milionów Arabów, dlatego nie chce (i nie 
może) wchodzić w konflikt ze światem 
muzułmańskim. Niemcy wolą zdobywać 
sobie przestrzeń życiową poprzez prze
mysł i handel niż przez nadstawianie gło
wy w arabskim konflikcie. Rosja, potrze
bując pomocy gospodarczej balansuje 
pomiędzy Europą a Ameryką.
Zawarty świeżo układ ma niewątpliwie 
charakter doraźny, ale sama jego idea 
posiada długą tradycję. Już cesarz Otton 
III marzył o jakimś' wspólnym systemie 
politycznym na kontynencie europej
skim, takim, który by obejmował Europę 
zachodnią i kraje słowiańskie. Wydawa
ło się to możliwe, tym bardziej, że Kościół 
nie był wówczas podzielonym.
Podobny cel przyświecał Napoleonowi, 
choć wynikał z innych założeń. O Euro
pie od Atlantyku do Uralu mówił De Gaul
le. Chyba w tym nurcie należałoby umie
ścić i myśl Gorbaczowa o wspólnym 
domu.
Wspólny dom budowany jest niewątpliwie 
w Brukseli i Strasburgu, wyłaniają się 
coraz bardziej jego kształty: system obro
ny, wspólny rynek pracy, likwidacja we
wnętrznych granic, wymiana handlowa i 
ostatnio wspólna waluta.
Ten dom, w miarę rozsądnie zbudowany i 
dość przytulny, spełniał swoją rolę, do
póki mieszkało w nim dwunastu czy pięt
nastu mieszkańców. Gdy pojawia się na
stępnych dziesięciu zaczyna być tu cia
sno. Co będzie, gdy zechcą doń wejść 
kolejni przybysze?...
Jeśli umowa o współpracy gospodarczej 
i handlowej pomiędzy Francją, Niemca
mi i Rosją będzie realizowana, to wydaje 
się, że może ona przesłonić niektóre po
sunięcia Unii Europejskiej. Inne pytanie 
to, czy nastawienie na samodzielną poli
tykę u wielkich państw Europy nie przy
gniecie niektórych działań Wspólnoty 
Europejskiej. Oto sprzeciw wobec wojny

że USA wykazują, że wyznawcy islamu w 
zdrowych strukturach społecznych nie są 
groźni. W tym kontekście wypada posta
wić nieco niezwykłe pytanie. Czy w 
związku z życzeniem Turcji, by zbliżyć 
się do Europy, nie podjąć działań w celu... 
odzyskania dla Kościoła prawosławnego 
bazyliki Hagia Sophia? Na pewno Papież 
Jan Paweł II poparłby taki projekt. Obec
nie bazylika jest obiektem turystycznym, 
dla całego chrześcijaństwa jest to upoko
rzenie, a Turcja nie ma z niej zbyt wiel
kiego pożytku. Oddając ją w trakcie ne
gocjacji, zyskałaby wiele: wejście w sys
tem europejski. A co miałaby z tego Eu
ropa? Możliwe, że niedużo. Wydaje się 
wszakże, że zwrot bazyliki Hagia Sophia 
podniósłby znaczenie ekumenicznego pa
triarchatu w Konstantynopolu, to zaś mo
głoby się przyczynić do odrodzenia pra
wosławia. A niezależnie od tego: jest to 
czcigodna świątynia, zbudowana i konse
krowana dla kultu Bożego i powinna kie
dyś powrócić do swego przeznaczenia. 
Kto wie: może odzyskanie jej, po kilku 
wiekach, stałoby się dla prawosławnych 
czymś podobnym jak dla nas wybór Pa
pieża Polaka? Papież jest całym sercem 
za pogłębieniem religijności u chrześci
jan o tradycji wschodniej. Lęk wobec ka
tolików bierze się tam głównie z dyspro
porcji pomiędzy naszymi Kościołami w 
zakresie możliwos'ci oddziaływania dusz
pasterskiego. Rozwój życia religijnego w 
Europie, wynikający z pogłębienia wiary 
w ramach wyznania katolickiego, prawo
sławnego czy protestanckiego stanowił
by powrót do jej chrześcijańskich korze
ni, odsunąłby pokusę ateizmu i zmniej
szyłby wpływy islamu czy religii azjatyc
kich w krajach tradycyjnie chrześcijań
skich.
Oto kilka myśli w związku ze zdarzenia
mi, jakie zachodzą na kontynencie na na
szych oczach. Być może rzeczywistość 
ułoży się inaczej. Jako chrześcijanie mo
żemy wspierać modlitwą to wszystko, co 
służy materialnemu i duchowemu dobru 
człowieka, a resztę zostawić Opatrzności 
Bożej.
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CO BYĆ MOGŁO, CO BYĆ MOŻE...
Stanisław Micha(k:ii^Wicz

może być tylko jedna siła przewodnia, a 
nie, na przykład, dwie, czy trzy. Zatem 
między prezydentem Kwaśniewskim, a 
premierem Millerem zaczęło narastać na
pięcie wokół kwestii, czy tą przewodnią 
siłą ma być nadal Sojusz Lewicy Demo
kratycznej, czy też nowa formacja „cen
trowa”, której gwałtowną potrzebę zaczął 
dostrzegać prezydent. W dodatku taka 
formacja centrowa musiałaby być utwo
rzona również z części SLD. W rezulta
cie SLD z Millerem na czele musiałby 
zostać zmarginalizowany i zwasalizowa
ny. Jednym z ważnych sojuszników pre
zydenta był red. Michnik, wnosząc w po
sagu swój autorytet moralny, koneksje z 
sitwą innych autorytetów moralnych, 
życzliwość sfer kupieckich i finansowych 
oraz wysokonakładowy dziennik na usłu
gi przyszłego politycznego centrum. Jed
nak i premier Miller nie jest dzieckiem, 
wobec czego należało zawczasu zadbać 
o to, by do zaplecza medialnego nowej 
formacji centrowej doszła ogólnopolska 
stacja telewizyjna. Tak się akurat składa
ło, że Polsat przeżywał pewne trudności 
finansowe, nie wiem, czy normalne, czy 
wytworzone sztucznie i chyba nadawał 
się do kupienia. Przymierzała się do tego 
właśnie „Agora”, ale w tym momencie z 
rządu wyszła inicjatywa ustawodawcza, 
by nie dopuścić do zbytniej koncentracji 
mediów; kto ma ogólnopolską gazetę, ten 
nie może kupić sobie telewizji. W odpo
wiedzi pojawiły się protesty autorytetów 
moralnych z całej Europy i z Brooklynu 
w Nowym Jorku, zarzucające rządowi 
Millera faszystowskie, a przynajmniej 
białoruskie ciągotki. Ponieważ premier 
akurat musiał podlizywać się brukselskim 
komisarzom, takie protesty były mu sza
lenie nie na rękę i nie jest wykluczone, że 
wpadł na pomysł, by jakimś kompromi
sem pogodzić poróżnione domy.
Aliści nie można wykluczyć, że jakiś sza
tan podsunął mu myśl, by za parawanem 
kompromisowej propozycji ukryć pułap
kę, w którą wpadnie być może red. Mich
nik, pociągając za sobą również prezyden
ta Kwaśniewskiego z jego politycznymi 
pomysłami. Tym właśnie tłumaczę sobie 
naleganie Rywina, by Michnik napisał na 
kartce kwotę, jaką gotów jest zapłacić w 
zamian za umożliwienie „Agorze” kupna 
Polsatu. Jak wiadomo, verba volant, scrip- 
ta manent. Mając taki papier w ręku, pre
mier mógłby straszyć red. Michnika, za
pewniając sobie w ten sposób jego lojal
ność i pozbawiając prezydenta najcen
niejszego sojusznika. Ale red. Michnik 
rozmawiał z Rywinem jak czekista z cze- 
kistą. Uruchomił magnetofon i nie tylko 
niczego na kartce podobno nie napisał, to 
jeszcze koniecznie chciał wyciągnąć od 
Rywina zeznanie, że przychodzi on ze 
swoją propozycją od premiera. Rywin

Kiedy byłem wyrostkiem, pewnego 
razu Cyganka pokazała mi, jak się 
wróży. T^i^li ę ikaęt i^r^r^kłodkła rńwne

kupki, a kładąc każdą kartę mówiła: dla 
ciebie, dla domu, o czym nie wiesz, co 
być może, co być musi, co twe serce za
spokoi.
Rozłożywszy całą talię, brała do ręki po
szczególne kupki i już improwizowała na 
całego, to znaczy wróżyła. Wspominam 
o tym po tylu latach, bo wydaje mi się, że 
używane przez Cygankę zaklęcia, przy
najmniej niektóre, dadzą się zastosować 
do opisu afery Rywina, którą ostatnio żyje 
cała Polska, a jeśli nie cala, to w każdym 
razie ta jej część, która interesuje się 
życiem tzw. wytwornego towarzystwa. 
Bo trzeba nam wiedzieć, że afera Rywina 
rozgrywa się w najwyższych kręgach sa
lonowych III Rzeczypospolitej. Zaczę
ło się wszystko 27 grudnia, kiedy to „Ga
zeta Wyborcza” podała, iż w lipcu do red. 
Michnika, naczelnego „GW”, przyszedł 
producent filmu Romana Polańskiego 
„Pianista”, Lew Rywin. Red. Michnik na
grał rozmowę na ukryty magnetofon. W 
rozmowie tej Rywin zaproponował red. 
Michnikowi, że za 17,5 min dolarów 
łapówki załatwi z „grupą trzymającą wła
dzę” taką ustawę o radiofonii i telewizji, 
że wszyscy będą zadowoleni, a specjal
nie spółka „Agora”, która wydaje „GW”, 
bo będzie mogła kupić sobie telewizję 
Polsat. Rywin dawał do zrozumienia, że 
działa jako postillon d'amour premiera 
Millera. Teraz i prokuratura, i parlamen
tarna komisja śledcza pod przewodnic
twem wicemarszałka Nałęcza, próbują 
odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda, 
czy nie, a jeśli nie, to w czyim właściwie 
imieniu występował Rywin.
Ja oczywiście, jak mawiał Gombrowicz, 
mam na ten temat swoje zdanie, z którym 
się zgadzam, ale lękam się go ujawnić, 
jako że sprawa dotyczy nieporozumień w 
klubie gang..., to jest, pardon, oczywiście 
autorytetów moralnych i to jeszcze, że tak 
powiem, „pochodzących”, więc ryzyko 
narażenia się na najcięższy zarzut jest 
właściwie pewne. Ponieważ jednak moje 
zbrodnicze skłonności zostały zdemasko
wane już wiele lat temu przez samą red. 
Alinę Grabowską, to, nie mogąc już być 
zdemaskowanym po raz drugi, w gruncie 
rzeczy ryzykuję niewiele. A zatem, w imię 
Boże, zacznijmy wróżenie, posiłkując się 
zmodyfikowanym nieco schematem 
wspomnianej Cyganki: co być mogło, co 
być może.
Otóż mogło być tak: w perspektywie wcią
gnięcia Polski do Unii Europejskiej poja
wiła się kwestia, kto będzie z niemieckie
go majestatu organizował w Polsce admi
nistrację tubylczą. Krótko mówiąc, kto 
będzie przewodnią siłą narodu w budo
wie socjalizmu. Wiadomo bowiem, że

chyba dostrzegł tę intencję, bo w pewnym 
momencie oświadczył red. Michnikowi, 
że „tego ode mnie nie usłyszysz”, czy coś 
w tym rodzaju. W tej sytuacji red. Mich
nikowi nie pozostało już nic innego, jak 
oskarżyć Rywina przed premierem, uda
jąc, że wierzy w absolutną jego w tej spra
wie niewinność. Przyszło mu to o tyle 
łatwiej, że Rywin podobno podczas kon
frontacji w gabinecie premiera potwier
dził siewisność szefa rządu. Prawdopo
dobnie wtedy też premier mógł obiecać 
Michnikowi kompromis w sprawie usta
wy. Tym właśnie tłumaczę sobie milcze
nie „GW” o ofercie Rywina. Michnik prze
mówił dopiero 27 grudnia, kiedy widocz
nie okazało się, że żadnego kompromisu 
nie będzie. Jak wy tak, to ja tak i w ten 
sposób narodziła się „afera Rywina”.
Może miałaby ona zupełnie inny prze
bieg, gdyby nie szybki kontratak ze stro
ny pana premiera, wskutek czego prezy
dent Kwaśniewski sajwsraźniej, jak zwy
kle, stchórzył. W rezultacie red. Michnik 
znalazł się w lewitacji i jedynym dla nie
go oparciem jest uporczywe dowodzenie 
absolutnej niewinności premiera Millera. 
Jeśli by porównać tę sprawę do jakiegoś 
średniowiecznego turnieju, to Michnik 
sprawia wrażenie, jakby był giermkiem 
premiera Millera. Takie to są ehichony hi
storii.
A co być może? Michnik zeznał przed 
komisją parlamentarną, że tego, co mówił 
on Rywinowi nie można traktować serio, 
gdyż mówił on wyłącznie w celu łatwiej
szego sprowokowania Rywina. Ponieważ 
Rywin czujnie powstrzymuje się przed 
jakimikolwiek wyjaśnieniami, zawsze 
zdąży powiedzieć, że również jego wypo
wiedzi nie należy traktować serio, bo je
śli coś mówił, to tylko w celu łatwiejsze
go sprowokowania Michnika. Skoro wol
no prowokować red. Michnikowi, to chy
ba wolno też i Rywinowi, n’esn-ce pas? 
W takiej sytuacji wszystko może zakoń
czyć się wesołym oberkiem, chociaż oczy
wiście przebudowę polskiej sceny poli
tycznej trzeba będzie odłożyć, być może 
nawet ad calendas Graecas.

Mas^fki M.

Z Z^^ûtZÀ^AAJIAJMI

j ***

Módl się, aby twoja 
samotność stała się 

bodźcem do znalezienia tego, 
‘ jłbyś'

k
Każdy dzień mojego życia jest strzeżony 

w Twym Sercu, mój Boże. 
‘ w Twoich rękach.

(John H. Newman) J; 2
(Kard. Stetan Wyszyński)^^^^

1|
1 We wszystkim tym, co się zdarza 

w życiu człowieka, trzeba 
^dczytać ślady miłości Boga.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@f^^i^^i^^^^fr)

£N
□ Quelqu'un a-t-il bien regarde la dernière 
pub pour Toyota a la tele ? Je peux me trom
per, mais je crois que l’miu^atriculation que 
l'on voit subrepticement au debut de la se
quence est polonaise. Le cl’p aurait donc ete 
tourne en Pologne, mais je ne sais pas si 
l'agence est aussi polonaise. S’il a vraiment 
ete tourne en Pologne, ou cela pourra’t-il 
bien etre ? J’en appelle a votre perspicaci- 
te. A propos de voitures, je viens de lire dans 
l’hebdomadaire Wprost que les fonctionnai
res de l’Etat polonais roulent de preference 
en Lanc’a, BMW, Volvo, Mercedes, Opel et 
Toyota. Il y a cinquante mille de ces engins 
sur les routes polonaises et ils sont chan
ges au bout de cent mille kilometres. Tout 
cela a un coiùt : quatre milliards de złoty, soit 
un milliard d’euros par an, que paient les 
contribuables polonais, soit 25 euros par 
habitant. S’ Fon prefere, c’est l’equivalent 
de cinq millions de SMIC polonais men
suels. Bien sur, dans les marques citees, vous 
aurez compris que ce ne sont pas les mode- 
les d’entree de gammę qu’ sont choisis, mais 
les modèles les plus luxueux avec tous les 
equipements possibles. Recemment, un 
achat avait defraye la chronique. Sous pre- 
texte d’etre « aux normes europeennes » 
selon ses propres d’res, l’ancien ministre de 
la Sante, Mariusz Łapiński - depuis dem’s- 
sionne, mais l’un n’apas obligatoirement de 
rapport avec l’autre - s’eta’t offert deux 
Peugeot 607 dem’er cri a plusieurs centai
nes de milliers de złoty, alors que le syste- 
me de sante polonais est dans une situation 
fmanciere difficile. Devant le tolle generał 
que cela avait produit, ił avait annule son 
achat, mais trop tard. Le vendeur ne voulant 
pas reprendre les voitures et les rembour
ser, le m’n’stere est maintenant a la recher
che - si ce n’est deja fait - d’un acquereur^. 
Faut-il prec’ser que pour ne pas etre en res
te, les fonctionnaires des collectivites lo
cales n’hes’tent pas, eux non plus, a imiter 
leurs cołlegues de l’Etat ? Mais la presse 
locale est, elle aussi, aux abois et a deja 
revele plusieurs scandales. Est-il utile de 
preciser que tout le monde dispose d’un 
chauffeur et que les voitures sont aussi uti- 
lisees hors du cadre professionnel, par l’in
teresse lui-meme ou par un membre de sa 
familie ? Si l’on additionne les couts d’ex
ploitation de la voiture, la main d’a^i^^re et 
le carburant, la facture devient vraiment tres 
salee pour les citoyens.
□ La Pologne marchande de canons. Elle 
vient de vendre a la Malaisie des chars (mo
dele Twardy - « le dur ») et d’autres mate
riels militaires roulants pour un montant de 
trois cents millions de dollars, avec la pers
pective d’une extension du contrat de deux 
cents millions. C’est ce qui a été annonce 
par le Premier ministre polonais, en visite 
en Inde et a Singapour^.

10 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net

BREF
□ La reponse du berger britannique à la 
bergere polonaise : « T’as pas voulu d’mes 
Grippen, t’auras pas mes Rover ». La so- 
ciete automobile britannique MG Rover a 
rompu les negociations pour la reprise de 
la societe Daewoo-FSO en faillite. Com
me pour Peugeot, on peut se demander si 
derriere cela il n’y a pas des represailles 
de la perfide Albion pour faire payer a la 
Pologne sa decision d’acheter des Fl6 
americains. A moins que notre pays ne soit 
plus attractif pour les investisseurs.
□ L’inflation s’etouffe de plus en plus. La 
hausse des prix n’a ete que de 0,4% en jan
vier contre 0,8% en decembre. Ce nouveau 
chiffre depasse les previsions les plus op
timistes qui tablaient sur une hausse entre 
0,5% et 0,7%. C’est un record lorsqu’on 
se souvient qu’autrefois, avec une inflation 
a la bresilienne, a chaque voyage, on avait 
du mal a se faire aux nouveaux prix.
□ Fin des caisses maladie. Le systeme mis 
en place par le gouvernement Buzek a vecu. 
Le president de la Republique vient de pro
mulguer la łoi sur le Fond national de la 
Sante qui supprime les caisses et instaure 
un fond national englobant seize direc
tions regionales. C’est le retour a la cen
tralisation et a l’etatisation du secteur de 
la sante en Pologne. En vain, l’opposition, 
les organisations independantes des pro
fessionnels de sante, les collectivites ter
ritoriales et des sommités du monde me
dical avaient appele le president a ne pas 
signer la loi.
□ Des Polonais recompenses au World 
Press Photo : Tomasz Gudzowaty, premier 
prix dans la categorie sports, et Witold 
Krassowski, troisieme prix dans la cate
gorie sciences et technologie. Le World 
Press Photo, considere comme le con
cours des photographes professionnels de 
presse le plus prestigieux, recompense les 
meilleures photos de presse de l’annee.
□ Le Pianistę de Roman Polański a reęu 
sept nominations aux Oscars decemes par 
l’Academie americaine du cinema : 
meilleur film, meilleure adaptation, 
meilleures photos, meilleurs costumes, 
meilleur montage, meilleur acteur, 
meilleur realisateur^. Les résultats seront 
devoiles lors de la ceremonie de remise 
des prix le 23 mars, a laquelle le metteur 
en scene ne participera peut-etre pas car 
il est toujours poursuivi par la justice ame
ricaine pour une affaire de mœurs datant 
del977.
□ Le groupe de television Polsat est en 
pourparlers avec Vivendi pour lui racheter 
ses parts dans Elektrim Telekomunikacja 
qui contróle PTC (Era GSM), le plus grand 
operateur de telephonie mobile en Europę 
de l’Est.

ÓKUW

1^10 ROCZNICA 
POWSTANIA

W WARSZAWIE

Niezwykle uroczysty charakter przybra
ły zorganizowane w Warszawie - w Zam
ku Krul ewsleiw, fjmJ PrzyKrm TrmgutU^, na 

stokach Cytade i i w Katedrze św. Jana - 
przez Krąg Pam ęci Narodowej ogólnopol
skie obchody 140 rocznicy wybuchu Po
wstania Styczniowego 1863 roku.
Sesja naukowa na Zamku Krółewskim w 
Warszawie ygramadziła historyków z re- 
nomowanyah ośrodków naukowyah. Liaz- 
nie reprezentowani byłi potomkowie stra- 
aonypa azłonków Rządu Narodowego. Se
sję otworzyłi prezes Kręgu Pamięai Naro
dowej - Stefan Mełak i prymas Połski JE 
kard. Józef Głemp.
O zmierzahu, tego samega dnia, pod Krzy
żem Traugutta po raz pierwszy od 70 łat 

odazyta- 
no Apeł 
Poległyaa 
a Kompa
nia Hono
rowa Woj
ska Poł- 
skiego 
oddala 
sałwę ka

zi rabinową. 
ś Orkiestra 

Reprezen- 
taayj na 
Garnizo
nu War
szawskie- 

*«Sź...,,.ga ode
grała 

hymn narodowy ,Je^syaye Połska nie zgi
nęła”, po azym 30 dełegapji złożyło zie
mię z miejsa bitew Powstania Stypzniawe- 
go pod Krzyżem Straaonyaa. Kanałerz 
Kurii Metropołitałnej - ks. Grzegorz Kał- 
warazyk poświępił zrekonstruowany 
K^zyż Niepodłegłośai, którym w 1933 r. 
prezydent Rp prof. Ignaay Mośaiaki i gen. 
Edward Rydz-Śmigły uhonorowałi miej- 
sae straaenia Romuałda 
Traugutta, Jana Jeziarań- 
skiego, Rafała Krajew
skiego, Romana Żułiń- 
skiego i Józefa Toazyskie- 
go. Po przemówieniu pre
zesa Kręgu Pamięai Naro
dowej poazty sztandaro
we, wojsko i wierni prze- 
maszerowałi do Katedry św. Jana, gdzie 
odprawiono Mszę św. w intenaji wszyst- 
kiah uazestników tego wiełkiego zrywu 
narodowego, jakim było Powstanie Stypz- 
niowe. Uroazystość zakońpzono złoże
niem urn z ziemią przy sarkofagu abp. 
Zygmunta Szpzęsnega-Fełińskiego.

Gabriela Melak
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nasz kochany kraj, którymi chciałbym 
się podzielić z moimi odbiorcami, lecz 
afera Rywingate tak mocno medialnie 
dominuje nad nimi, że nie mogę sobie 
dziś pozwolić na luksus usunięcia jej w 
cień.
Człowiek, który ją wywołał, czyli Adam 
Michnik, zeznając przed sejmową komisją 
śledczą, tak dziwnie jakoś tracił pamięć, 
szczególnie na temat swych prywatnych 
rozmów z obecnie panującym nam prezy
dentem RP, oraz aktualnym premierem 
rządu, że nazajutrz cała zdumiona Polska 
zastanawiała się, jak gość z tak kiepską 
pamięcią może sprawować funkcję redak
tora naczelnego ogólnopolskiegn dzien
nika. Odpowiedź jest prosta, właśnie dzię
ki temu, że posiada tak krótką i selek
tywną pamięć.
Widowisko telewizyjne, jakiego dostarcza 
sejmowa komisja śledcza, pzzesłuchując 
bohaterów knzupcyjnego skandalu jest 
spektaklem tak wspaniale zeżysezowayym 
i pouczającym, że jego oglądanie powin
no być w szkołach i urzędach czymś obo
wiązkowym. Właściwie wszystkie gaze
ty, nawet wędkarskie, opisują cndzienyie 
szczegółowo to yiecodzieyne wydarzenie 
łapówkarskie, a znani dziennikarze kra
jowi nieustannie je komeytoją i interpre
tują. Jednak nikt do tej pory nie próbo
wał znaleźć odpowiedzi na pytanie, dla
czego Lew Rywin, osobnik na swój spo
sób wybitny, popularny, wysoko stojący 
na towarzyskim świeczniku stolicy, wca
le nie bał się pójść z korupcyjną ofertą 
do pani Rapaczyńskiej i pana Michnika? 
Ja wiem dlaczego, ale nie odpowiem, 
gdyż nie życzę sobie, aby mnie ponow
nie odwiedził Jerzy Morawski i wszczął 
dyskurs na temat antysemityzmu. A tak 
nawiasem zdradzę, że uwielbiam pieśni 
żydowskie oraz tańce i zachwyca mnie 
litezatuza członków tej nacji, gdyż są 
wspaniałymi pisarzami, tylko „Gazety 
Wyborczej” czytać nie mogę, choć z 
punktu widzenia sztuki i operatywności 
dziennikarskiej jest znacznie lepsza, niż 
„Nasz Dziennik”.
Ponieważ jako stary wyjadacz pióra sta
ram się spoglądać na polską rzeczywi
stość chłodnym okiem, wydaje mi się, że 
afera Rywingate jest jedynie elementem, 
ujawniającym z konieczności, zasięg 
szerszej gry politycznej naszych współ
czesnych elit władzy. Otóż kapitalizm, 
który budujemy w Polsce już od trzyna
stu lat, w sensie ekonomicznym polega na 
bezwzględnym zawłaszczaniu majątku 
yazodowego przez większoś'ć tych, którzy 
się tylko na moment przy korycie znajdą 
i nazywanie tego procederu uwłaszcze
niem, jest po prostu eufemizmem. Ele
gancko określa się to prywatyzacją, ale 
w Polsce to europejskie pojęcie znaczy

zupełnie coś innego. Fenomen naszej pry
watyzacji polega bowiem nie na tym, że 
państwo sprzedaje prywatnemu właści
cielowi, oczywiście w formie przetargu, 
hutę szkła czy kopalnię węgla, powiedz
my brunatnego. O nie, polega na tym, że 
wszystkie wielkie huty, kombinaty, ce
mentownie, stocznie, jednym słowem: po
mniki socjalistycznej industrializacji, prze
mienia w spółki z o.o. Dzięki tęgiej gło
wie Balcerowicza zniknęła z naszego ję
zyka potocznego „własność państwowa”, 
pojawiła się w to miejsce „własność pu
bliczna”. W ogóle sektor państwowy zo
stał zastąpiony powszechnie przez sektor 
publiczny, łącznie z telewizją, która urzę
dowo nazywa się jeszcze „państwowa”, ale 
w codziennej praktyce „publiczna”. Niby 
drobiazg, ale zarobki osób sprawujących 
kiedyś kierownicze stanowiska w zakła
dach państwowych, w porównaniu z ho
norariami szefów tych samych firm, ale 
zwanych dziś publicznym, to niebo a zie
mia. I to jest chyba jedyna różnica mię
dzy byym sektorem „państwowym”, a te
raźniejszym sektorem „publicznym”.
W normalnym, rzetelnym kapitalizmie, 
dużą rolę odgrywa konkurencja, u nas 
bogatymi ludźmi zostają nie ci, co potra
fią lepiej produkować i korzystniej sprze
dawać swe wyroby, lecz ci, co umieją się 
bardziej zakręcić wokół uwłaszczenia. 
Dziś to już jest końcówka, ale podkre
ślam, ludzie uczestniczący w tym proce
derze uwłaszczeniowym nie uważają tego 
za rzecz nieetyczną, wprost przeciwnie, 
za krok w kierunku postępu, którego 
czują się pionierami. Szef telewizji pu
blicznej, zwanej w skrócie TVP, jak wy
nika z materiałów sejmowej komisji śled
czej, nie widział w tym nic zdrożnego, 
ani nieetycznego, kiedy przygotował się i 
być może w dalszym ciągu się przygoto
wuje, aby przejąć na własność wspólnie 
ze swymi partyjnymi kolegami II program 
i odciążyć telewizję państwową od obo
wiązków, jakie na nią z urzędu spadają. A 
więc jest to po prostu gest wielce huma
nitarny i żądanie, aby na czas śledztwa 
zawiesił swe prezesowanie, pan Robert 
Kwiatkowski uważa na pewno za rzecz 
niegodziwą i jak się domyślam będzie bro
nił swego stanowiska z pełną determina
cją. I słusznie, prywatyzacja nie jest prze
cież przestępstwem, przynajmniej na świe- 
cie, bo w Polsce nieufność opinii publicz
nej do tego procederu, czy tej procedury, 
jest, o ile mi wiadomo, bardzo duża. Trzy 
czwarte Polaków kojarzy prywatyzację z 
„grabieżą”, „wyprzedażą” majątku naro
dowego itp. Nic w tym chyba dziwnego, 
jeśli pamiętamy, a pamiętamy, że wszy
scy dotychczasowi Ministrowie Skarbu, 
którzy się tym zajmowali odchodzili ze 
swych stanowisk w atmosferze skandalu. 
No cóż, problem jest rzeczywiście trud
ny i niełatwy do prostego rozwiązania.

Obecnie jest w Polsce przeszło r000 wiel
kich przedsiębiorstw (hut, stoczni, cemen
towni, kopalń), których wskaźnik rentow
ności, nazywając to delikatnie, jest ujem
ny. Czyli, że wszyscy moi rodacy, renci
stów i emerytów nie wykluczając, do nich 
dopłacają. I tylko dzięki podatkom z pry
watnych firm urzędnicy państwowi, na
uczyciele, lekarze, policjanci, celnicy itp. 
mają z czego żyć.
W tej sytuacji rząd Millera, chcąc wyjść 
na swoje, powinien to wszystko co nie
rentowne - sprzedać. Ba, ale nieufnns'ć 
wobec prywatyzacji już dawno przekro
czyła stan alarmowy, a jest to właśnie za
sługa lewicy, która przed wyborami gło
siła, że zatrzyma sprzedaż majątku naro
dowego. I zatrzymała. A efektem tego jest 
marazm ekonomiczny. Przyrost dochodu 
yarodowegn w ostatnim czasie jest tak 
niski, że licząc w granicach błędu staty
stycznego, być może nawet zerowy. Ma
giczne zabiegi wicepremiera Kołodki też 
nic nie dają w tym względzie. Oczywistym 
rezultatem takiej polityki jest rosnące z 
dnia na dzień niezadowolenie i napięcie 
społeczne, które na wiosnę może łatwo 
przerodzić się w wielki bunt bezrobot
nych, rolników i młodzieży, a także sfru
strowanych do granic wytrzymałości pra
cowników zagranicznych właścicieli hi
permarketów. Rząd Millera znalazł się 
faktycznie w dużej pułapce i uważa, że 
jedynym wyjściem z tej ciężkiej sytuacji 
będzie wejście do Unii Europejskiej. Ja 
natomiast uważam, że wszyscy, bez 
względu na polityczną orientację, wpadli- 
śmy w błędne koło wzajemnej nieufności 
i lęków, a to spowoduje, że demagodzy 
typu Leppera będą czuć się w tej atmos
ferze jak ryby w wodzie. Mimo to mam 
płonną nadzieję, że mając do wyboru Mil
lera lub Leppera naród wybierze z dwoj
ga złego znów jakiegoś Wałęsę czy kogoś 
nowego w tym stylu, który pojawi się nie
oczekiwanie na politycznej scenie nasze
go yiepzzewidywalnegn w ostatnim cza
sie yarodo.

Po raz pierwszy we Francji

GRUPA POD BUDĄ 
*Anna Treter * Andrzej Sikorowski 
* Marek Tomczyk * Andrzej Żurek

KONCERT
21 marca (piątek) o godz. 20.30

TEATR SI1.VIA MONFORT 
106, rue Branęion, 75015 Paris 

(Metro: Porte de Vanves).
Bilety: 33 - 38 euro.

Sprzedaż: Fnac, Carrefour, France Billet. 
Tel. 08 92 68 36 22; Minitel: 3615 Fnac; 

Internet: www.fnac.com;
Relations presse & publiques: 

mythe presse - tel./fax: 01 45 25 22 51.
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EUROPA NA PROSTE/
Andr^i^j Niewinny

leśli przyjąć, że po kilku kieliszkach / wina życie staje się weselsze, to Szwe
dzi j/o p^rz;^.słyjtą^niu t^o d^nu znacz
nie weselej. Mniej więcej w stosunku 
siedem do dziesięciu. O tyle bowiem od 
1995 roku wzrosło spożycie czystego 
alkoholu mierzone ilością litrów na sta
tystyczną głowę.
Specjalista w tej dziedzinie wiedzy, psy
cholog S. Ottosson, przyjmujący rozba
wionych, acz chętnych jednak na ograni
czenie radości życia pacjentów w jednej 
z goeteborskich klinik odwykowych, na 
brak pracy nie narzeka. Tylko w zeszłym 
roku przyjęli u siebie 1100 nowych ochot
ników zainteresowanych zmianą diet)^. 
W związku z tym, że i nas czeka nieba
wem radość wspólnoty z resztą cywilizo
wanej Europy, zapytałem eksperta o do
myślne przyczyny owego postępu.
- Upatrujemy kilku czynników, spośród 
których napływ tańszego alkoholu z kon
tynentu odgrywa zdecydowaną rolę. Nie 
ma granic, znikła kontrola, ludzie - ko
rzystając z okazji - dźwigają, ile kto po
trafi. Sklepy sprzedające dwukołowe wóz
ki z torbą nie nadążają za popytem. Inną 
sprawą jest - że się tak wyrażę - zmiana 
miary. Dotychczas ilość spożywanego al-

koholu mierzyło się na flaszki. Teraz wino 
dostępne jest również w trzylitrowych kar
tonach. Też jest to, co prawda, opakowa
nie, jednak butelka na głowę nie jest tym 
samym, co karton. Brzmi to może nie
zbyt naukowo, ale fakt ten miewa wpływ 
na końcowy efekt uczty. Częstsze podró
że do krajów na południu kontynentu po
wodują także przenoszenie tamtejszego 
zwyczaju picia wina nie ograniczonego 
wyłącznie do weekendu, jak to wygląda
ło u nas dotychczas. W piątek i sobotę piło 
się ostrzej, ale od niedzieli do czwartku 
obowiązywał raczej post. Teraz zauważa
my abncność wina na stole podczas całego 
tygodnia.
- Może nic w tym zdrożnego? Wszak 
umiar lepszy od jego braku...
- Byłoby tak z pewnością, gdybyśmy tym 
nowym zwyczajem zastąpili stary, nie zaś 
uzupełnili go o nowy^.
- A jak wygląda sytuacja na tym polu w 
krajach wzorcowych, gdzie wino się nie 

tylko pije, ale i uprawia?
- Akurat odwrotnie. Tam spożycie spa
da. Widać wymogi rynku pracy wszędzie 
podwyższają poprzeczkę kwalifikacji, a 
wiadomo, że pracownik całkowicie trzeź
wy jest wydajniejszy od trzeźwego tyl
ko częściowo. Zwłaszcza, kiedy ma do 
czynienia ze skomplikowaną aparaturą, 
co bywa sytuacją coraz powszechniejszą. 
Tyle informacji odnośnie pounijnych 

I zmian widzianych oczyma specjalisty w 
sprawach konsumpcji przetworów spo

żywczych w formie płynnej. Dodał tylko 
jeszcze, że podczas gdy trunki nabywa
no głównie w miejscowych sklepach mo
nopolowych, wpływy z akcyzy w części 
przeznaczane były na pomoc nadużywa
jącym i uzależnionym. Teraz pije się na 
korzyść sąsiadów - leczy na koszt własnym. 
Ulwiele mówi się o naszym hipotetycz- 
▼▼ nym wkładzie do kultury Europy z 

chwilą urzędowego się z nią zbratania. 
Ciekawe, jak swoboda podróży, nie tylko 
za pracą, wpłynie na nasze uświęcone tra
dycją obyczaje. Będziemy uczyć siebie 
od innych, czy odwrotnie?
Znając życie po obu stronach morskiej gra
nicy, obawiam się, iż ogólna zasada wy
równywania poziomów cieczy zadziała i 
tutaj. Czy rozjeżdżając się po Europie, na
tchniemy unijnych braci do naśladowania 
nas w rozlicznych propagowania godnych 
obyczajach?

J

Dokończenie na str. 18

i C rancj a zamknęła niedaw-
— F nio s^ój oŚI^(edl^lż dl^ nii^- 

legalnych emigrana^\^ h em^^i^l^te. Jew to 
znak, ze Unia Eurapejske broni się coraz 
skuteczniej przed niekonttalowanym na
pływem imigracji z tzw. Trzeciego Świa
ta, czyli najbiedniejszych regionów naszej 
planety. Młodzi Afrykańczycy, Chińczy
cy, Irańczycy, Irakijczycy, Kurdowie, Li- 
bańczycy czy Afgańczycy, uciekający 
przed nędzą lub wojną, nie zamierzają 
jednak rezygnować, są gotowi na wszyst
ko, by spróbować szansy na zmianę losu. 
Kierują się więc tam, gdzie łatwo się do
stać, gdzie granice nie są zbyt szczelne i 
skąd - jak mają nadzieję - będzie można 
zrobić skok na upragniony, zasobny Za
chód. Jednym z miejsc, dokąd ostatnio się 
przedostają, jest Ukraina - kraj o grani
cach mających reputację, delikatnie mó
wiąc, mało szczelnych. Przyjeżdżają tam 
samochodami, pociągami, przylatują sa- 
malatami, przypływają nawet statkami, 
przez Morze Czarne. Ukraina ma być w 
ich przekonaniu tylko punktem tranzytu. 
Chcą stąd przeprawić się do jednego z jej 
trzech sąsiadów - Polski, Słowacji lub na 
Węgry - krajów, które w 2004 roku staną 
się częścią Unii Eutopejskiej. Władze 
ukraińskie nie mają śradkew, by ograni
czyć zjawisko, czy tym bardziej mu za
pobiec. Granice są nie do upilnowania z

Anna Rzici^iyck^-Dyndat
braku odpowiedniego sprzętu i ludzi. Je
dyną rzeczą, którą można zrobić, to za
trzymanie nielegalnych imigrantów, zła
panych na gorącym uczynku nie posiada
nia ważnych wiz i umieszczenie ich w 
dwóch ośrodkach w Mukaszewie, na za
chodzie kraju. Warunki w tych oStadkach 
- jeden przeznaczony jest dla mężczyzn, 
drugi dla kobiet - są opłakane - brak tam 
ciepłej wody, ogrzewania w zimie, racje 
żywnościowe są głodowe, panuje ciasno
ta i więzienny tryb życia. Są to zresztą 
prawdziwe więzienia, strzeżone przez 
żołnierzy i policyjne psy.
W zeszłym roku, na zachodzie Ukrainy, 
zatrzymano 30 tysięcy nielegalnych imi
grantów, połowa z nich została natych
miast wydalona. Pozostali, nie posiadają
cy żadnych dokumentów tożsamości, 
przewiezieni zostali do ośrodków w Mu
kaszewie. W Mukaszewie, próbuje się 
przeprowadzić identyfikację imigrantów, 
bez tego bowiem nie ma mowy o wydale
niu. Ustalenie imienia i nazwiska deli
kwenta okazuje się jednak bardzo trud
ne, nie tylko dlatego, że imigranci wolą 
często zataić swą tożsamość i kraj pocho
dzenia, ale także dlatego, że urzędnicy 
przeprowadzający dachadzenie nie potra
fią po prostu napisać obco brzmiących 
nazwisk. Tearetycznie, nielegalni imi
granci mogą być przetrzymywani tylko

przez miesiąc, ale w praktyce czekają w 
Mukaszewie długie miesiące na wyjaśnie
nie swej sytuacji. Władze wojskowe, nie 
wiedząc, co z robić z tym fantem, wysy
łają wielu imigrantów do stolicy, a tam 
łatwo jest zgubić się w tłumie i przyczaić 
się w oczekiwaniu na okazję ponownego 
zbliżenia się do granicy. Według ocen 
międzynarodowej organizacji migracji, 
na Ukrainie przebywa w tej chwili ponad 
pół miliona nielegalnych imigrant^ów. 
Wszyscy z nich, w jakimś momencie, pró
bują przekroczyć granicę - pieszo lub 
ukryci w ciężarówkach. Ich przemyca
niem zajmują się dobrze zorganizowane 
mafie, każące sobie drogo płacić za usłu
gę. Na nieszczęście dla imigrantów, któ
rym przemytnicy zabierają ostatnie gro
sze, straże pogranicza Polski, Węgier i 
Słowacji są lepiej wyposażone i pracują 
sprawniej od służb ukraińskich. Więk- 
szoś'ć kandydatów na pobyt w krajach, 
które w niedalekiej przyszłoŚci będą sta
nowiły Unię Europejską, jest więc szyb
ko łapana i odsyłana na Ukrainę. Kijów 
podpisał bowiem z trzema sąsiednimi kra
jami umowę o przejmowaniu osób, które 
próbowały nielegalnie przekroczyć gra
nicę ukraińską. Co z nimi dalej robić? Nikt 
tego nie wie. Ukraińskie instytucje cha
rytatywne biją na alarm i apelują o pomoc 
do organizacji międzynarodowych. Nie
wielkiemu procentowi imigrantów udaje 
się uzyskać azyl na Ukrainie, reszta we
getuje czekając na zmiłowanie...
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WIELKA BRYTANIA
□ W Londynie ukazało się już najnow
sze wydanie Polskiego Informatora tzw. 
„Polish Yelłow Pages” na lata 2003/2004, 
którego redaktorem jest Anna Moszczyń
ska.
□ Duże niezadowolenie i oburzenie 
wśród Polonii brytyjskiej wywołał fakt ob
cięcia na wniosek klubu senackiego SLD 
budżetu Instytutu Pamięci Narodowej 
przez parlament o ponad 13 min zł. Polo
nia protestuje również wobec przygoto
wywanego projektu likwidacji Głównej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na
rodowi Polskiemu, będącej jednym z 
trzech pionów IPN.
□ 24 grudnia 2002 zmarł w Harrogate 
Hugo Rychlik, kapitan-pilot Polskich Sił 
Powietrznych (305. Dywizjon Bombowy), 
odznaczony medalami polskimi i brytyj
skimi.
□ Jednym z wielu ciekawych eksponatów 
znajdujących się w Instytucie Józefa Pił
sudskiego w Londynie jest szabla zwana 
Batorówką, która została wręczona mar
szałkowi Piłsudskiemu przez urzędników 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako 
prezent imieninowy 19 marca 1934 roku. 
Instytut założony został w 1947 roku. 
Posiada bogaty zbiór książek, dokumen
tów i fotografii związanych z życiem i 
działalnością J. Piłsudskiego i dotyczą
cych najnowszej historii Polski.

SZW^^TCARIA
□ Znanym inżynierem budownictwa lą
dowego pracującym od lat w Szwajcarii 
jest Mioron Henryk Ignaczewski, absol
went Wydziału Budownictwa Lądowego 
Politechniki Poznańskiej, współwłaściciel 

biura smt+partner ag w Bemie w latach 
^^83-1997, a następnie współwłaściciel 
biura Stocker & Partner AG w Bernie 
1997- oraz biura i&i GmbH Ingenieure 
SIA USIC w Bemie 2000-. Głównymi jego 
kierunkami badań i działalności zawodo
wej jest projektowanie konstrukcji no-

Oli 1(0 A.

s'nych w budownictwie lądowym i pod
ziemnym oraz projektowanie mostów; 
analiza problemów dynamicznych; nieli- 
nearna analiza strukturalna; doradztwo 
techniczne i eksperl^yz^)^.
Jego ważniejsze projekty konstrukcji w 
wybranych realizacjach to m.in.: passe- 
rella na Dworcu Głównym w Bemie 1998
1999; kantyna i kładka dla pieszych w 
Rzemieślniczo-Przemysłowej Szkole Za
wodowej w Bernie 1997-1998; gmach 
administracyjny Konfederacji Szwajcar
skiej „Titanic II” w Bernie 1992-1995; 
most na autostradzie w Ankarze 1992
1993; Centralne Laboratorium Czerwone
go Krzyża SRK w Bernie 1988-1991; 
rzeźba S. Spitzetra na zlecenie Alianz 
Ve^sicherung AG w Monachium 1998; 
gmach szkolny Compogna i sala gimna
styczna w Thusis 2000; budynek admini
stracyjny Nestle w Konolfingen 1999
2000. Członek: Schweizerischer Inge- 
nieur- und Architekten - Verein 1985-, 
Union Suisse des Ingénieurs - Conseils 
1995-.
□ Szkoła Języka i Kultury Polskiej Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyj
muje zgłoszenia na tegoroczne kursy ję
zykowe (normalne, intensywne, bardzo 
intensywne, wakacyjne, roczne i indywi
dualne). Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod adresem: Szkoła Języka i 
Kultury Polskiej KUL - Al. Racławickie 
14, 20-950 Lublin; tel. 00 48 81 4454111; 
e-mail: polski@kul.lublin.pl
□ Ukazał się kolejny 16 numer „Czasu 
Polonii" - organu Stowarzyszenia Pol
skich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy 
w Europie (APAJTE) z siedzibą w Pary
żu. Redaktorem naczelnym jest Jerzy Rze-

szuto, członek zarządu 
APAJTE.
□ 28 lutego odbędzie 
się uroczyste otwarcie 
Klubu Dziennikarza 
Polonijnego w Paryżu 
[informacje: Zarząd 

■ APAJTE tel. 01 30 90 
79 54].

POLSKA
□ Nakładem Wydaw
nictwa Ars Nova w Po
znaniu ukazała się ob
szerna (403 strony) 
bardzo interesująca 

i publikacja Spod znaku 
Wtarneńczyka, której 
autorem jest Urszula

Kaczmarek.
Praca składa się z czterech części. Pierw
sza, historyczna, przynosi teksty poświę
cone bezpośrednim kontaktom polsko- 
bułgarskim. Część kolejna, biograficzna, 
to portrety dwóch postaci: orientalisty 
Jana Grzegorzewskiego i dziennikarki
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Wandy Zembrzuskiej-Gurzyńskiej. Trze
cia część dotyczy Polonii bułgarskiej i 
została poświęcona współczesnemu życiu 
Polaków mieszkających w Bułgarii. Część 
czwarta to próba wglądu w losy Bułgarów 
w Polsce. Książka zawiera liczne ilustra
cje, bogatą bibliografię oraz indeks osób.
□ Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, po 
konsultacjach ze środowiskami kresowy
mi, w tym ze Społecznym Ogólnopolskim 
Komitetem Obchodów 60. Rocznicy Lu
dobójstwa dokonanego przez OUN-UPA 
na ludności polskiej Kresów Wschodnich 
w latach ^^43-1947 - przedstawił ramo
wy projekt obchodów tej tragicznej rocz
nicy. Centralne uroczystości odbędą się 
w Warszawie 12 lipca br. (uroczysta Msza 
św. w Katedrze św. Jana; odsłonięcie po
mnika upamiętniającego ofiary OUN-UPA 
na Wołyniu i Kresach Południowo- 
Wschodnich).
□ W Galerii Domu Polonii w Warszawie 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zor
ganizowała wystawę rzeźby ceramicznej 
naszej rodaczki mieszkającej w Belgii 
Lucji Wierzchuckiej-Vanderkerken. Eks
pozycję zorganizowano dzięki pomocy 
Konsulatu Generalnego RP w Brukseli. Po 
zamknięciu wystawy eksponaty zostały 
przekazane w darze na aukcję internetową 
na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy^.

USA
□ Mieszkający od 1981 roku w Stanach 
Zjednoczonych artysta rzeźbiarz Stani
sław Lutostański jest autorem m.in. takich 
rzeźb jak: popiersie Adama Mickiewicza 
(Kolno 1980), ołtarz i droga krzyżowa 
(kościół parafialny w Wygodzie k. Łom
ży 1980), portret Jana Kochanowskiego 
(szkoła w Małym Płocku ^^79); pomni
ków: K. Kolumba (Waterbury ^^83), ks. 
J. Popiełuszki (Nowy Jork ^^90), H. Koh- 
na (Nowy Jork 1994), wiktoriańskiego 
anioła (Chillicothe ^^95), P. Como (Ca
nonsburg ^^99), Jan Pawła II (Doylestown 
2001.
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MODIG^LIANI PARYSKI
Eu)a Bobrof^s^l^ta-JtakuboWska

;uż od ponad dwudziestu lat publiczność paryska nie miała 
okazji oglądać dzieł jednego z najbardziej frapujących ar- 
tysl^f^'t' XX wieliu - Amt^deo Pd odą^Iigna^n^e, zn aneno e ty 1- 

ko dzięki swym cherek-erys-ycznym, na pierwszy rzut oka 
rozpoznawalnym obrazom, ale także z racji burzliwogz życia, 
zxianogz logondą „przoklę-ogz artysty”, mzdelzxogz ropro- 
zon-en-e bohemy^.
Trwająca do 2 marca ekspozycja, zatytułowana „Anioł o twa
rzy pełnej powagi”, przyciągała tłumy do tzw. Muzeum Luk
semburskiego. Gromadziła ona bowiem jedną trzecią całego do
robku artystycznego twórcy, w sumie ponad 130 obrazów, prac 
na papierze, a także jedną rzeźbę. Ponad 30 obiektów nie było 
nigdy dotąd prezentowanych publicznie. Eksponaty pochodzą 
głównie z kolekcji prywatnych, trudno dostępnych, rozsianych 
po całym świecie.
Zakończona dopiero co wystawa stawiała sobie za cel nie tylko 
przypomnienie wybitnego artysty, ale także pokazanie go w 
nowym świetle, odejście od schematu tragicznej legendy przy
stojnego, ujmującego młodego człowieka, pomimo biedy dba
jącego o swój wygląd, a równocześnie prowadzącego gorszący 
tryb życia, gdzie obok sztuki, poczesne miejsce zajmowały ko
biety, alkohol i narkotyki. Artysta miał odnaleźć swe miejsce w 
szeregach paryskiej awangardy artystycznej początku XX w.
Modigliani urodził się w 1884 roku w Livorno we Włoszech. 
Najmłodszy z rodzeństwa, nieco rozpieszczony, chorowity, dłu
go pozostawał w domu, gdzie zetknął się ze sztuką i filozofią. 
Wrodzone zdolności artystyczne rozwijał na studiach najpierw 
we Florencji, potem w Wenecji. Podróżował zapoznając się ze 
sztuką starych mistrzów^. Wyciągnięta stąd nauka znalazła od
bicie w wielu portretach kobiecych jego autorstwa, pełnych 
wdzięku i słodyczy świętych dziewic i Madonn.
Do Paryża, o którym marzył jak tylu innych adeptów sztuki, 
dotarł w 1906 r. Dalszą naukę podjął w Akademii Colarossi, jed
nej z licznych prywatnych szkół artystycznych, gdzie uczęsz
czało też wielu Polaków. Choć studiował na Montparnasie, 
mieszkał na odległym Montmartrze. Tam szybko wszedł w krę
gi znaczących postaci nowej sztuki, był zaprzyjaźniony z Pi
cassem, poetami Guillaumem Apollinairem i Maxem Jacobem, 
rzeźbiarzem Jacquesem Lipchitzem, malarzem Mauricem Utril
lo. Wraz z twórcami z kręgu Picassa, jak i rumuńskim rzeźbia
rzem Brancusim odkrywał urodę sztuk zwanych prymitywny
mi - rzeźby afrykańskiej i dzieł rodem z Polinezji, Indii, czy 
Kambodży. Pod wpływem Brancusiego, który nauczył go od- 
kuwania w kamieniu, poświęcił się rzeźbie, co miało fatalny 
wpływ na jego słabe zdrowie. W słynnej kolonii artystycznej 
La Ruche, a także w kawiarniach Montparnassu, jak La Roton
de, czy La Coupole, poznał Soutine’a, Foujitin’a, Zadkine’a, a 
także Kislinga, młodego malarza, wychowanka Józefa Pankie
wicza z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Twórczością 
Modiglianiego zainteresował się wówczas słynny marszand, 
Paul Guillaume, wyspecjalizowany w sztuce afrykańskiej oraz 
dziełach współczesnych mu awangardowych artystów, który 
namówił go na powrót do malarstwa.
W 1916 roku, prawdopodobnie dzięki Kislingowi, poznał pol
skiego poetę Leopolda Zborowskiego (fot:, w Galerii GK na 
okładce). Z braku innych źródeł utrzymania Zborowski zajmo
wał się wówczas handlem starymi książkami i grafiką. Jak głoszą 
rozmaite pamiętniki, obrazy Modiglianiego zachwyciły go do 
tego stopnia, że postanowił artystę wylansować. Być może wte
dy zamienił się w prawdziwego marszanda, który z czasem we 
własnej galerii na rogu rue de Seine i Visconti sprzedawać bę
dzie obrazy Soutine’a, czy Utrilla. Różne mówiono o stosun
kach pomiędzy Zborowskim a Modiglianim. Według jednych 
Zborowski żerował na sztuce Włocha, według innych był dla 
niego prawdziwym mężem opatrznościowym. Faktem jest, że 
Polak, sam w biedzie, płacił artyście stałą pensję, co pozwalało 
na skromne życie u boku ostatniej miłości, studentki sztuk pięk
nych, Jeanne Hebuterne (fot.). Choć Zborowski przejmował całą 
produkcję twórcy, godziwe ceny za nią zaczął osiągać dopiero

i

po jego śmierci. W 1918 roku, 
wobec pogarszającego się sta
nu zdrowia malarza, Zborow
ski wysłał go, wraz ze spodzie
wającą się dziecka Jeanne 
Hebuterne, do Nicei. Południo
we światło i łagodny klimat 
wywołały wielkie zmiany w 
twórczości Modiglianiego - 
rozjaśniła się jego paleta, a wi
doczne już wcześ'niej echa 
twórczości Cezanne’a jeszcze 
się nasiliły, zwłaszcza w pięk
nych, bogatych w niuanse błę
kitach. To właśnie na południu 
Francji artysta, który uważał 
ludzką twarz, maskę duszy, jak 
o niej mawiał, za najbardziej 
fascynujący teren eksploracji, 
namalował kilka pejzaży. Po
byt w Nicei nie zatrzymał jed

nak postępującej choroby. Artysta zmarł w Paryżu w 1920 r. w 
wieku 36 lat. Kilka dni później Jeanne Hebuterne popełniła sa
mobójstwo.
W Paryżu Modigliani otoczony był Polakami. Zborowski był 
nie tylko jego marszandem, ale także modelem. Artysta malo
wał go często i najwyraźniej z upodobaniem, przedstawiając 
go jako eleganckiego, wyrafinowanego poetę, a nie sprytnego 
handlarza. Portretował też często żonę marszanda, Hankę, oraz 
jej przyjaciółkę, Lunię Czechowską. Kisling, który mieszkał w 
tym samym domu, co Zborowscy, blisko Ogrodu Luksembur
skiego, często użyczał Włochowi swej pracowni, a także mate
riałów malarskich. Był też bohaterem jego obrazów. Na wysta
wie można było zobaczyć także portrety dwóch innych polskich 
malarzy, tworzących we Francji - Juliusza Wielhorskiego i 
Edwarda Baranowskiego. O ich losach wiadomo niewiele. Wiel- 
horski urodził się w Nancy, a kilka jego obrazów znaleźć moż
na w Muzeum w Rouen i w zbiorach Biblioteki Polskiej w Pary
żu. Baranowski przybył do Francji prawdopodobnie w począt
kach I wojny światowej, w latach 1920 wystawiał często w Pa
ryżu, a kilka jego prac przechowywanych jest w Muzeum Na
rodowym w Krakowie. Modigliani znał wielu innych przedsta
wicieli polskiej społeczności artystycznej w Paryżu, m.in. rzeź
biarza Eliasza Nadelmana, czy malarzy Henryka Epsteina, Wa
cława Zawadowskiego, Henryka Haydena.
Wystawa w Muzeum Luksemburskim prezentowała twórczość 
artysty w sposób dość klasyczny, proponując widzowi chrono
logiczne prześledzenie jej rozwoju. Początkowa fascynacja sty
listyką Toulouse-Lautreca wyraża się dość ciemnym kolorytem 
i nerwową kreską konturu. Odkrycie malarstwa Cezanne’a wpły
nęło widoczne na sposób kładzenia farby, traktowanie koloru, 
ale także i kształtów. Wreszcie przyszła kolej na deformację i 
uproszczenie formy, zaczerpnię
te ze sztuk prymitywnych, co 
przejawia się m.in. w charaktery
stycznym wydłużeniu twarzy i 
szyi. Aranżacja wystawy miała 
być w zamyśle jej autorów zaska
kująca i oryginalna. W salach za
budowanych elementami przypo
minającymi metalowe konstruk
cje przemysłowe, kratownice, 
wiadukty, czy mosty prace powie
szone były na czarnych ścianach 
i oświetlone punktowym świa
tłem. Całość robiła wrażenie 
przytłaczające i ponure, jakby 
tragiczna legenda „przeklętego 
artysty” raz jeszcze zwyciężyła 
nad wdziękiem i optymizmem, 
którym emanują same dzieła. A 
szkoda, bo to piękne malarstwo.
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Droga Pani Marice.
W lutym słynne już „Wah^nt^nki” prz^eścigają się reklamując pi^ez^e^r^iy,, które 
mogą sobie ofiarować zakochani w dowód swych ucz^^ć. Może to i piękne pa
miętać o tych, których kocha^m^y^. Ale ja chciałabym powiedzieć o ty^, Ze okazy
wanie uczuć może stać się codziennością życiom. Tak było ze mną. Przyjechałam 
do Francji z Polsk^i, kiedy miałam dwadzieścia cztery lata^. Byłam bardzo nie
szczęśliwca. Mąż zmarł nagle, niespodziewanie na serce. Nigdy nie chorowe^ł.. 
Nasze małżeństwo było krótk^i^e, ałe szczęśliwe. Owocem naszej miłości są dwie 
córki, dziś już mężatki. Mają własne dzieci^. Przygarnęła mnie dalsza rodzina 
męż^a, ofiarując po^oc. Nie będę opisywałc^, jak mi było trudno. Nie znałam 
język^a^, byłam samotna i prz^erażona światem. I nagle w moim życiu pojawił się 
mężctz^t^^a. Obserwował mnie od jakiegoś czas^, jego żona też niedawno zmar
ła. Mówił pote^, że podziwiał to, jak z wielką miłością opiekowałam się swoimi 
córkami, moją pracowitość itd. Nie będę się tu powt^rz^c^ł^c^, żeby nie wygląd^t^ł^o. 
Że się wychwalam. Nigdy nie myślałam o tym, że kiedykolwiek jesz^cz^e raz wyjdę 
za mąż. Pamięć o moim zmarłym mężu była dla mnie zawsze żywa i tę miłość 
oddawałam córkom. Jednakże po długim zastarowieri^, a nawet przy pewn^ych 
rcmowach ze strony rodziny męża zdecydowałam się. I właśnie w związku ze 
świętem „Wall^nl1^l^<^k" mam takie skojarz^e î^c^, z którymi pragnę się pod^z^iełi^ć. 
Mój mąż^, kiedy rano się budz^i, to pierwsze jego myśli kierują się ku te^^i^, co by 
mi miłego powied^z^ieć, abym miała miły dz^ień.. A ja myśl^ę, jak mu za to najpięk
niej podz^ięk^owa^ć. I tak prz^eżyliśmy ze sobą piękne 55 lat. Nasze ,, Walf^t^H^n.k^ ” 
to nasza codzienność, pięk^n^^, wspariała. Choć bywały - jak w każdym związk^u 
- i dni trudne, to zawsze wiedz^iałc^m^, że mnie nie zawiedzie jego miłość- chyba 
tak można powiedzieć - i kultura osobista i umiejętność bycia raze^. Ale to on 
nauczył mnie takiego stylu życia^. Na pocz^ątku byłam tym i zaskocz^on^a^, i nie 
umiałam tego właściwie przyjmowa^ć. Ałe nauczyłam się podejmować^ego uczu
cia i teraz po latach widzę ile mu zawdzięcz^a^. To on sprawiał:, że nasze życie 
było i jest pięk^n^e. I myślę, że teraz^, kiedy się tyle mówi o ^ed^r^od^n^iowych „ Wa
lentynkach ", chciałaby^^, aby młodzi ludzie wiedziel^i, że „ Walentynki ” mogą 
trwać wiecznie, że można z nich uczynić sposób na życie.

Zuzanna

Droga Pani Zuzanno.
Z przyjemnością zacytowałam w całości Pani 
list. Już Seneka powiedział: „dobrem jest nie 
samo życi^, lecz piękne życie”. A to, czym Pani 
podzieliła się z nami, to jest właśnie to, czego 
każdy chciałby doświadczyć w swoim życiu. 
Dobre życie to jest rzeczywiście pewien styl, 
kultura osobista, kultura na codzień, kiedy w 
partnerze widzi się Osobę, osobę ważną, zawsze 
godną szacunku i miłoś'ci. Okazywanie uczuć 
czasami odbierane jest opacznie. Czasami ludzie 
dla pewnych taktyk, albo ich nie okazują, albo 
dawkują, prowadzą jakieś swoiste gierki, mają
ce czemuś służyć, aby coś osiągnąć. Ludzie się 
siebie wzajemnie lękają. Czasami okazywanie 
uczuć hamują, bojąc się, że mogą być potrakto
wane jako słabość. Te przeróżne gierki, wzajem
ne zakłamania zamiast prowadzić do pogłębia
nia uczuć, powodują podważanie zaufania do 
partnera, zamykanie się na wzajemną szczerość, 
chowanie się w ślimaczą skorupę. Wtedy trudno 
o wzajemne porozumienie. Miłość - jej dawanie 
i przyjmowanie - to po prostu wielka sztuka, któ
ra nie jest ani łatwa, ani ogólnie znana. Wydaje 
się to takie proste, kiedy dwa serca zabiją wspól
nym rytmem, a staje się takie trudne, kiedy uczu
cie wystawiane jest na próbę, wymaga zrozumie
nia i po prostu mądrego przyjęcia.
Dlatego życząc Czytelnikom, aby nie tylko dzień 
„Walentynek”, ale każdy dzień życia był takim 
właś'nie świętem. Proponuję „w prezencie” lek
turę: książkę Ericha Froma pt. „O sztuce miło
ści”.

Maria Ti^i^esa Lui

KRZYŻÓWKA Z MEBLEM (OKR^ĄGŁYM) - proponuje M^irian

i

Poziomo: A-6.Rzemieślnik, który „bez butów cho
dzi” (według przysłowia); A-16. Święcenia bisku
pie; B1. „Pasmo” rtęci w termometrze; B-IO. Ma
leńka postać, osóbka, żyjątko; C-1. Zaimek osobo
wy; C-6. Miasto woj. nad Odrą; C-16. Deszcz jak „z 
cebra”; D-10. Mebel wypoczynkowy; E-1. „Mebel” 
parkowy; E-7. Przykry zapach, dokuczliwa woń; E- 
16. Cyrkowa scena;. F10. Odrasta na twarzy męż
czyzny; G-1. Nalot na powierzchni miedzi (i sto- 
pów),śniedź; G-15. Pora roku; H-6. Tadeusz 
(ur.1927), polityk, publicysta, prawnik, premier rzą
du w latach 1989-1990; 11. Rodzaj kary za złe wy
konywaną pracę; 1-|5. Rodzaj wędliny; J- 6. Chasz
cze, zarośla; K-1. Karność, posłuszeństwo, rygor; 
K-11. Naczynie używane do zbierania datków; K- 
16. Wnęka w murze; L- 5. Narodowa Demokracja 
(potocznie); M1......nescio (imienia nie znam - w
skrócie: N.N.); M-11. Do rozdrabniania jarzyn i wa
rzyw; M-19. Zaimek osobowy; N-5. Owoc drzewa 
strefy łropikalnej(smaczliwka); N-15. Lech (ur.1943), 
działacz związkowy-prezydent w latach 1990-95; 
0-1. Potocznie o dźwięku wydawanym przez zega
rek mechaniczny; ^11. Parada, popis.
Pionowo: 1-B. Okrągły.... formuła dyskusji i roko
wań. Negocjacje, które toczyły się w ramach tej for
muły w Polsce od 6.II. do 5.IV.1989 r. doprowadziły 
do kompromisu politycznego; 1-L. Osoba miano
wana na jakiś urząd; 2-A.Tytuł powieści L. Tyrman
da; 2-E. Święta (III w.), patronka Sycylii; 3-I. Broni
sław (ur. 1932), historyk, polityk-minister spraw za
granicznych w rządzie J. Buzka; 4-B. Doświadcze
nie nabywane latami; 5-K. Izba parlamentu powo
łana w wyniku Porozumień Okrągłego Stołu; 6-A. 
Potocznie o napadzie na bank; 6-F. Dawniej łóżko 
na żaglowcach; 7-J. Znak Związku Polaków w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Niemczech (do 1939r.); 8-A. Świadoma część osobowości, jaźń; 8-E. Opad atmosferyczny; 
9-J. Zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia określonego celu; 10-A.Tokujący 
kurak; 11-H. Naśladowca, symulator; 12-B. „Narzędzie pracy” kata; 13-F. Rodzic; 13-M. Długi 
wykop ziemny; 14-B.Woreczek na pieniądze, sakwa; 15-F. Taniec jak wieczko do słoika; 15- 
L. Sejmowy mebel; 16-A. Fińska łaźnia; 17-G. Autentyk, pierwowzór; 18-A. Kuchenny mebel;
19- G. Urzędowe zalecenie; 19-M. Żądliwy owad; 20-A. Stan w USA ze stolicą w Mongomery;
20- K. Ostatnia z rodu Jagiellonów.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie.
Życzymy powodzenia, czekamy na odpowiedzi. ^ec/^c/aj
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- Zycie rodzinne -
redaguje zespół z Hamburga

ROLA DUCHOWOŚCI MAŁŻEŃ^^IEI 
W PROCESIE WYCHOWANIA

Podstawową wspólnotą, która ma 
szczególny wpływ na proces kształ
towania postaw dojrzałej wiary u młode

go człowieka, jest rodzina chrześcijańska. 
Sobór Watykański II przypomniał, że na 
rodzinie w pierwszym rzędzie ciąży obo
wiązek wychowania, a rodziców uznał za 
pierwszych i głównych wychowawcc^w. 
„To zadanie wychowawcze jest tak wiel
kiej wagi, że jego ewentualny brak z trud
nością dałby się zastąpić. Do rodziców 
bowiem należy stworzyć taką atmosferę 
rodzinną, przepojoną miłością i szacun
kiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całe
mu osobistemu i społecznemu wychowa
niu dzieci” (DWcH 3). Jan Paweł II nato
miast w swojej adhortacji Familiaris con- 
sortio zwrócił uwagę na fakt, że małżeń
stwo i rodzina chrześcijańska bodoją Ko
ściół. „W rodzinie bowiem osoba ludzka 
nie tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wy
chowanie, wprowadzana jest we wspólno
tę ludzką, ale także poprzez odrodzenie 
chrzcielne i wychowanie w wierze wpro
wadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest 
Kościół” (FC 15). Przypomniał również, że 
pierwszym zadaniem rodziny jest „wierne 
przeżywanie rzeczywistości komunii w cią
głym działaniu na rzecz rozwijania praw
dziwej wspólnoty osób” (FC 18). 
Ks. Franciszek Blachnicki (fot.) od same- 

□ go początku postrze
gał charyzmat Domo
wego Kości<^!^ij -a ro-

B3|S

■
. dzinnej gałęzi Ruchu 

Swiatło-Zycie (popu
larnej „oazy”) - jako 
dar dla małżonków 
chrześcijańskich, 
wspiezający ich m. in. 
w wypełnianiu pod
stawowego zadania 
wychowawczego w 

stosunku do swoich dzieci. Celem forma
cyjnym Domowego Kościoła, stawianym 
bazdzn wyraźnie przez założyciela Ruchu, 
było urzeczywistnienie soborowej wizji 
rodziny chrześcijańskiej, czyli:

»

fo/ 4 Szyndrowsk

- dowartościowanie miło
ści małżeńskiej, ustano
wionej przez Chrystusa 
na obraz Jego jedności z 
Kościołem, której źró- „ 
dłem jest miłość Boża ............
(por. KDK 48);
- odkrycie rodziny jako „domowego 
sanktuarium Kościoła”, w którym istotną 
rolę spełnia wzajemna miłość członków 
rodziny oraz wspólna modlitwa (DA 11);
- stworzenie w rodzinie warunków dla 
przeżywania katechumenatu rodzinnego, 
polegającego głównie na tym, że rodzi
ce przy pomocy słowa i przykładu stają 
się dla swoich dzieci pierwszymi zwia
stunami wiary, na trudnej drodze docho
dzenia do wiary dojrzałej (poi^. KK 11);
- podjęcie apostolskich zadań rodziny 
wobec wspólnoty parafialnej, za którą 
Domowy Kościół czuje się odpowie
dzialny (por. KK 26).

W realizowaniu soborowej wizji ro
dziny chrześcijańskiej Domowy 
Kościół Ruchu Światło-Życie korzysta z 

jednej strony z metod wypracowanych 
przez Ruch Swiatło-Życie, z drugiej stro
ny z metod ruchu Equipes Notre Dame, 
w których na szczególną uwagę zasługu
je droga duchowości małżeńskiej, opie
rająca się na realizacji tzw. zobowiązań, 
czyli konkretnych punktów pracy nad 
sobą, którymi są: modlitwa osobista (na
miot spotkania), słuchanie słowa Boże
go, modlitwa małżeńska i rodzinna, obo
wiązek zasiadania (dialog małżeński), 
reguła życia i uczestnictwo w rekolek
cjach formacyjnych. Poszczególne zobo
wiązania stają się dla małżonków kon
kretną pomocą, aby w pełni dostrzegli 
sens ewangelicznej prawdy, że miłość 
nigdy nie przemija, jak również nie zre
zygnowali nigdy z wysiłku wzmacniania 
tej miłości, w imię przekonania, że tylko 
na tej drodze miłość jest zawsze płodna. 
Dotyczy ona nie tylko wewnętrznego 
życia rodziny; miłość małżeńska posia
da również moc przemiany świata ze-

wnętrznego dla zodeiyy, co jest możliwe 
nawet dla małżeństw bezdzietnych.
Formacja w kręgach Domowego Kościo
ła pomaga małżonkom widzieć w wycho
waniu dzieci pracę apostolską, mającą na 
celu przekazanie im właściwej hierarchii 
wartości, obudzenie w dziecku wrażliwo
ści na Boga, a przede wszystkim ukaza
nie prawdziwego obrazu Boga, który jest 
Ojcem, oraz kształtowanie w dziecku 
umiejętności słuchania Go, co z kolei 
prowadzi do odkrywania w życiu Jego 
świętej woli. Poprzez realizowanie drogi 
duchowości małżeńskiej, rodzice łatwiej 
odkrywają sakrament małżeństwa jako 
dar nadprzyrodzony, który uświęca nie 
tylko ich jako małżonków, ale także ich 
wspólne wychowawcze dzieło. W ten 
sposób wychowanie dziecka staje się 
wydłużonym w czasie jego narodzeniem, 
a rodzina miejscem, gdzie dokonuje się 
podstawowy przekaz wiary. Wiary bo
wiem nie można przekazać tak, jak prze
kazuje się jakiś kapitał, czy inne dobro 
ekonomiczne. Wiarę przekazuje się jak 
poznanie, doświadczenie, sztukę, co za
kłada yauceanie, uczenie się, obudzenie, 
a zatem wychowanie. Rzeczą oczywistą 
jest, że czysto intelektualne poznanie 
orędzia ewangelicznego jest niewystar
czające, gdyż nie jest ono rówynzyace- 
ne z wiarą. Przekaz wiary wymaga więc 
doświadczenia, w którym wychowanek 
może się spotkać z czytelnym przykła
dem wychowawcy. Na tej drodze rodzi
na spełnia najpełniej swoje podstawowe 
zadanie wychowawcze, bo stwarza dla 
swoich dzieci warunki przeżywania ka- 
techomeyato rodzinnego.

ks. dr Jan Miiku liski
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ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN W MANILII 
W dniach 22 - 26 stycznia odbywało

się w Manilii, stolicy Filipin, IV 
Światowe Spotkanie Rodzin, którego ha
sło brzmiało: „Rodzina chrześcijańska 
dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia”. 
Na spotkanie przybyło 6 tysięcy delegatów 
z 82 krajów (w tym również 20 osób z Pol
ski). Pierwsze trzy dni wypełnił kongres 
teologiceyo-dusepastezski poświęcony ro
dzinie. W tym samym*czasie dzieci doro
słych delegatów uczestniczyły w pełnym 
muzyki i tańca Kongresie Córek i Synów.

Potem nastąpiły modlitewne spotkania w 
paeaflaoh Manilii, wieczorne czuwanie ze 
świadectwami rodzin oraz udziałem Jana 
Pawła II poprzez elektroniczne łącze i 
telebim. Kończącą spotkanie Mszę św. z 
udziałem kilkaset tysięcy Filipińczyków 
koncelebrował legat papieski kard. Al
fonso Lopez Trujillo, kierujący Papieską 
Radą ds. Rodziny^.
Oto fragment orędzia, wygloszonego 
przez Jana Pawła II do uczestników IV. 
Światowego Spotkania Rodzin: 

(...) Drogie rodziny chrześcijańskie! Gło
ście światu z radością ten wspaniały 
skarb, który niesiecie jako Kościoły do
mowe! Małżonkowie chzześcijańscy! W 
waszej wspólnocie życia i miłości, w 
waszym wzajemnym oddaniu i wielko
dusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie 
w Chzystosie światłem świata! Pan wy
maga od was, byście każdego dnia sta
wali się jak lampa, która nie pozostaje w 
ukryciu, ale umieszcza się ją „na świecz
niku, aby świeciła wszystkim, którzy są 
w domu” (Mt 5,15). Bądźcie przede 
wszystkim „dobrą nowiną dla

16 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 2 marca 2003 2
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Na niewiele ponad 100 
dni przed referendum 

europejskim w mediach na
silają się analizy dotyczące poparcia dla 
integracji ze strony różnych grup społecz
nych. Z ankiety „Tygodnika Powszechne
go” (nr 6/2003), przeprowadzonej wśród 
polskich biskupów wynika, że przeważa 
„sceptyczny entuzjazm”. Kilku biskupów, 
których nazwisk redakcja nie publikuje, jest 

, przeciwnych integracji, ale większość jest 
„za”, choć najczęściej z zastrzeżeniami.

Kardynał Józef Glemp - 
Prymas Polski: Pewien 
proboszcz we Włoszech, 
u którego gościłem., w 
pewnym momencie za
mknął okiennice mó
wiąc: „ nie patrzmy na 
ten ś'wiat, bo to są poga
nie Nie można się z tym 
zgodzić. Przecież aposto

łowie szli przede wszystkim do poga^n. 
Świat pod rzymskim panowaniem był w 
opłakanym stanie moralnymi, ale aposto
łowie nie odwracali się od niego, tylko szli 
do ludzi i ich nawracali. Takie jest posłan
nictwo Kościoła... Nigdy nie byłem prze
ciwny wstąpieniu Polski do Unii Europej
skiej! Mogłem mieć tylko pewne zastrzeże
nia co do form. Oczywiście należy odróż
niać Unię Europejską jako ideę łączenia 
państw i łudzi na naszym kontynencie od 
pewnych negatywnych trendów, które w jej 
ramach^f^unkcjonują i przenikają do nas.

i
3 
i 
j
3

3
3
r
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I Abp Tadeusz Gocłowski 
jj- metropolita gdański: 
I Jestem za wejściem Pol
I ski do struktur europej- 
I skich - nie możemy ska- 
I zywać się na samotność 
' w Europie. Naszym obo- 
i wiązkiem jest jednak za
gwarantowanie przestrze

gania wartości podstawowych^, wpływają
cych na polską tożsamość. W aneksie do 
traktatu akcesyjnego powinno więc znaleźć 
się to, co dotyczy naszej kultury, rzutuje 
na tożsamość narodu i państwa^, dotyczy 
zabezpieczenia fur^d^a^mentalnych wartości: 
obrony życia człowieka od poczęcia do na
turalnej śmierci, kształtu małżeństwa i ro
dziny traktowanej jako związek mężczyzny i 
kobiety^.

trzeciego tysiąclecia”, gorliwie ży- 
jąc swoim powołaniem. Małżeństwo, które 
zawarliście jakiegoś mniej czy bardziej 
odległego dnia, jest waszym specyficz
nym sposobem bycia uczniami Jezusa, 
przyczyniania się do budowy Królestwa 
Bożego, dążenia do świętości, do której 
powołany jest każdy chrześcijanin. (...) 
Przyjmijcie w pełni, bez zastrzeżeń, mi
łość, którą w sakramencie małżeństwa 
Bóg sam pierwszy was umiłował i którą 
uzdalnia was do miłości (por. 1J 4,19). 
Trwajcie zawsze zakorzenieni w tej miło
ści, jedynej, która może dać znaczenie,

2 marca 2003

Bp Zbigniew Kierni- 
kowski - biskup sie
dlecki: W miarę zbli
żania się do wyzna
czonej daty opowie
dzenia się w referen
dum coraz trudniej o 
jasność rozeznania 
się co do tego, jaka

winna być decyzja^. Trudności co do jed
noznacznej decyzji pochodzą raczej ze 
sposobu propagowania stojącego przed 
nami faktu program^ów, jakie się przed
stawia w ramach Unii Europejskiej. Po- 
wstają bowiem wątpliwości co do czy
stości intencji i zamiarów odnośnie do 
proponowanej unifikacji oraz konkret
nych rozwiązalna, z których nie wszystkie 
dadzą się pogodzić z chrześcijańskimi 
zasadami, wynikającymi z w^a^ryi. 
Bp Zygmunt Zimow
ski - biskup radom
ski: Opowiadam się za 
wstąpieniem do UE. 
Obawiam się jednak, 
Że pierwszą w niej ba
talią będzie walka o 
kulturę i jej oblicze. 
Pragnę, abyśmy nie
utracili w Unii naszej kultury, która pły
nie szerokim nurtem natchnień mają
cych źródło w Ewangelii. To ono zdecy
dowało w znacznym stopniu o ugrunto
waniu się humanistycznego charakteru 
polskiej kultury w ciągu wieków. Boję 
się, aby nie traktowano jej jako reliktu 
przeszłości, przeznaczonego jedynie do 
eutanazji. Brońmy się przed „ eutanazją 
kultur” w nowej europejskiej rzeczywi
stości,.

Coraz więcej Polaków chce głosować 
na „tak” dla Unii. Tak wynika z son
dażu najnowszego Europejskiego Baro

metru, przeprowadzonego przez 
„Rzeczpospolitą”. Gazeta z 17 lutego 
podaje, że na „tak” chce głosować 72% 
osób, które pójdą do urn. Przeciw jest 
20%. Do głosowania wybiera się 58%. 
Z pójściem do głosowania waha się 
18%. Nie weźmie udziału - 13%. Z son
dażu wynika, że najmniejszą ochotę do 
głosowania mają ludzie starsi i słabiej 
wykształceni. Chęć do głosowania nie

moc i radość waszemu życiu: Chrystu
sowa miłość nigdy się od was nie odda
li, nigdy nie zachwieje się Jego przy
mierze pokoju z wami (por. Iz 54,10). 
(...) Zachęcam was, drogie rodziny 
chrześcijańskie, do dawania codzien
nym życiem świadectwa, że - mimo tylu 
trudności i przeszkód - małżeństwo 
można przeżywać w pełni jako doświad
czenie znaczące i jako „dobrą nowinę” 
dla mężczyzn i kobiet naszych czasów^. 
(...)

HK.

jest wcale duża w najmłodszej grupie (18
24 lata). Według opinii Pracowni Badań 
Wyborczych PAN, aktywność polityczna u 
młodych Polaków jest niska. Jak wygląda 
popafcie w elektoratach partyjnych? 
„Rzeczpospolita” podaje: Niezmiennie naj
bardziej proeuropejskich wyborców ma 
Platforma Obywatelska (92%). Gotowych 
głosować na „ tak ” jest wielu wyborców 
SLD-UP (79%). Prawo i Sprawiedliwość 
(70%). Są dwa ugrupowania^, w elektoratach 
których eurosceptycy przeważają nad zwo
lennikami integracji - to Liga Polskich Ro
dzin i Samoobrona. Przeciwko przystąpie
niu do Unii opowiada się 53% wyborców 
Ligi, którzy są gotowi pójść do referendu^m. 

W „Gościu Niedzielnym” (16 lutego)
znajdujemy analizę możliwości wyko- 

rzystaiziai Polaków l^i^i^zyści z. ś^rzy-
stąpienia do UE. Istnieją bowiem dwa mo
dele członkostwa. Pierwszy pozwala - 
kosztem początkowych wyrzeczeń - zwięk
szać konkurencyjność gospodarki, popra
wiać atrakcyjność inwestycyjną. Taką dro
gę obrała Irlandia. Drugi model - to przeja
danie unijnych środków, zaniechania inwe
stycji i ucaynienie z unijnych przetargów 
elementu dofinansowywania skorumpowa
nej klasy politycznej i szarej strefy gospo
darczej. Tą drogą poszła Grecja. Jest to dro
ga, która uspokoi np. elektorat wiejski, ale 
w skali długoterminowej okaże się zgubna. 
Wiele wskazuje na to, że ten wariant zosta
nie wybrany przez Polskę.
Unia Europejska pomaga Polsce już od 13 
lat. Pomoc przedczłonkowska ma pobudzać 
przedsiębiorczość i edukację oraz wspierać 
inwestycje, takie jak budowa dróg, mostów, 
oczyszczalni ścieków, instalacji elektrycz
nych^. Europomoc mlinl z funduszów PHA
RE, ISPA, SaPARD przed wstąpieniem Pol
ski do Unii wyniesie w sumie 6 mld euro. Od- 
lat nie potrafimy tej rzeki pieniędzy wyko
rzystać, a część zmarnowanych środków 
trzeba po prostu zwrócić. Polska przestaje 
być krajem atrakcyjnym dla inwestoi^ów^. I 
tak nie mieliśmy zbyt wielu atutów — braku
je dróg, telekomunikacja jest jedyną z naj
droższych na świecie, wolno rosną kwalifi
kacje pracown^i^^ć^vz, niereformowane są 
kosztowne branże hutnicza i górnicza, za
hamowano prywatyzację. Rosnące ko.szta 
pracy, zawiłe przepisy, skomplikowane pro
cedury, nieprzewidywalne zmiany w usta
wodawstwie, korupcja i niejasne powiąza
nia polityki i gospodarki, rosnące podatki 
- to prawdziwe zmory przed.siębiorców pra
gnących prowadzić interesy w naszym kra
ju^. Świetnie ilustruje to zamieszanie wokół 
tzw. offsetu po przetargu na samolot wielo- 
z.adaniowy. Wśród problem^ów, jakie napo
tykają^, przedsiębiorcy wymieniają też nie
wiarygodność polskich urzędów celnych i 
podatkowych, biurokrację, naruszanie 
praw własnos'ci intelektualn^ej. W ostatnim 
czasie przeszły nam koło nosa inwestycje gi
gantów samochodowych^: To'yoty i francu
skiego PSG. Firmy wybrały Czechy i Słowa
cję. Nowe miejsca pracy nie powstaną więc 
w Polsce, która zamiast kusić — zniechęca.

Prasoznawca
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W NIM UMIERA HISTORIA!
ks. Burtyła

Historia to nie tylko rzeczy i miejsca. Hi
storia to przede wszystkim ludzia. 

WspWcel^^5nk [^(^Iska t^kstoi^ia l^o ca^' 
chlarz wielkich, znaczących .sylwetek - po
staci, które stały się eymbolsmi, a jaszcza 
bsrdziaj ziarnem. Dzięki nim Polska znala
zła się na językach wszystkich narodów. 
Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męazennik, 

, to jedna z naj-
ważniejsyyah, 
najbardziej świe- 

‘ tlanyaa postapi
naszej współaze- 
snośai. To nie tył- 
ko wzór dosko
nałego kapłana i 
aaryeśaijanina, 

r*" ałe przede
wszystkim Połaka i Cyławieka. Ks. Jerzy po
kazał, że nawet mały może być Wiełki, że 
nawet jeden, pojedynazy azłowiek, może mieć 
wpływ na łosy świata i Narodu. On umarł po 
to, aby inni mogłi żyć - aby mogłi żyć w Praw
dzie i Wołnośai, z nadzieją na łepsze jutro.
Z bółem nałeży stwierdzić, że Osoba i ideały 
ks. Jerzego poszły w zapomnienie. Większość 
tyah, którym służył, którym kapełanował, już 
o Nim nie pamięta. „Sołidarność” przestała 
mieć jakikołwiek związek z sołidarnośaią, 
prawda nie bardzo pasuje do Prawdy. On nie 
doazekał Wołnaśai, której Połaay aiągłe nie 
potrafią yagospoderować. Tyłe w nas rozaza- 
rowań; goryayy, duahowyah okałeazeń. Tyłe 
w nas pretensji, ałe tyłko kierowanyaa do in-

nyah. A może warto, abyśmy miełi troahę żału 
i pretensji do samyph siebie.
*l^lłliże się dwudziesta roazniaa męazeńskiej 

śmierai ks. Jerzego (19.X.1994). To bę
dzie dobry azas, abyśmy przypomniełi sobie 
osobę i żyaie tego Świętego Bohatera. Aby- 
śmy patrząa - jeszaze raz - na tę niesamowitą 
Postać, uazyłi się byaia Połakiem i Człowie
kiem. Dłatego zwraaam się z proś^bą do łudzi 
tamtego okresu, do tyah, którzy pamiętają ks. 
Jerzego, i do twóraów kułtury, aby nadsyłałi 
wiersze (ewentuałnie fragmenty prozy) ałbo 
świadeatwa azy unikatowe zdjęaia, które 
mogły by być wykorzystane w okołiaznośpio- 
wym ałbumie łub pamiątkowej antołogii: 
Wszystkie nadesłane materiały zastały by 
wykorzystane nieodpłatnie - stały by się 
skromnym hołdem, na jaki ks. Jerzy na pew
no zasłużył. Myślę, że oaałająa pamięć o Nim, 
w jakiś sposób aaalamy nas samyaa, oaale- 
my Połskę.
Materiały można nadsyłać do końaa 2003 
roku. Poniżej podaję adres do koresponden- 
aji. Podaję także adres bankowego konta, na 
które można wpłaaać dobrowołne ofiary, któ
re pomogą w wydrukowaniu wspomnianyaa 
pozyaji oraz w obdarowaniu przynajmniej 
niektóryah osób łub instytuaji, które te pu- 
błikaaje powinny posiadać, m.in. myśłę o 
ośrodkaaa połanijnyaa na Wsahodzie. Przy 
ewentuałnyaa wpłataph proszę o umiesz.aze- 
nie dopisku: „Ks. Jerzy”. Do każdego wier
sza łub tekstu proszę dałąayyć krótką notat
kę o autorze.
Ks. W. Buryła uł. Połna 2, 56-320 K^ośnipe; 
Nr reaaunku:
95821023-02039866-27004-1-1-010-02-01.

Dokończenie ze str. 12

EUROPA NA PROSTE/

Nie będę wyliczał jakich, bo 
każdy wie i zna silne strony 
nasze^a^^z łuoowdoo <^ł^ar£^i:terk. 

Domyślam się wszak, iż przykła
dem zespołu pieśni i tańca «Ma
zowsze» popularne stanie się za
kładanie ansambli kół wiejskich 
gospodyń, zaś w niedziele puste i 
protestanckie kościoły zapełnią 
się wyelegantowanym towarzy
stwem, które po nabożeństwach 
znajdzie godziwą rozrywkę w roz
licznych punktach zdrowego 
żywienia typu Samopomoc Chłop
ska.
Oczekiwania, jakie ma wobec nas 
Europa, nie są małe: Aby je speł
nić, potrzebny będzie wysiłek. 
Niejednokrotnie w historii dowo
dziliśmy jednak, że to, co nie uda
wało się nikomu, nam szło jak z 
płatka. Miejmy nadzieję, że i z 
wyprowadzaniem Europy na 
prostą też się nam powiedzie. Na 
dzisiaj jednak jedynym ogólnie 
znanym polskim słowem w świe- 
cie jest vodka. Ci, którzy doświad
czyli radości turystycznego prze
bywania w naszym kraju, wywożą 
zwykle z niego jeszcze drugie... 
przekleństwo na „k". Nie jest to 
wiele, ale bądźmy dobrej myśli.

A. Niet/inny D^l^mi^fOs/^k

18 Nasza strona internetowa: http://perso.club-intemet.fr/vkat 2 marca 2003

SPOTKANIE W HARNES

Wniedziełę 19 styaznia 2003 w kośaiełe Seraa Je
zusowego w Harnes dzieai uazęszayająpe na kate- 
chizacpai a^i^iaz w rałoyza^aą - pcąl przl^wc^^naaverp p^i^i 

Yolande Rutkowskiej przedstawiły Jasełka. Była to jak
by żywa keteaaeza: Jezus przyszedł na ziemię, by zbawić 
wszystkiaa łudzi - Jego Ewangełia jest zawsze aktuałna - 
mamy być sołą i światłaśaią świata.

Uroazysta Msza św., w której uazestniazył Konsuł Gene- 
’J rałny RP z Liłłe pan Marek Chojnaaki z żoną, była kon- 

aełebrowana przez ks. prał. Rajmunda Ankierskiego, ks. 
, Stanisława Zygłewiaza i ks. Leszka Woraniepkiego, któ

ry wygłosił też dła dzieai Słowo Boże. Chór „Tradyaja i 
Przyszłość”, pod kierunkiem pani Teresy Spyphały 
upiększył łiturgię śpiewem kołęd.
Po Mszy św. aała współnota ygromadyiła się w sałi im. 
Fryderyka Chopina, by złożyć żyazenia świąteazne i no- 
woroazne księdzu proboszazowi z okazji jego imienin i 
przy łampae wina zaśpiewać „Sto łat”. Szazęść Boże.

http://perso.club-intemet.fr/vkat
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Wracając do koncertów chóru «Piast», zapamiętajmy na 
zwiska dwóch znakomitych śpiewaków operowych, 
Grzegorze a^et^s1^ietaic;ie - tt^i^or teno: piorwsze w Izwej ) i
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KOLĘDOWE KONCERTY

W

Czasami mówi się o nas, Polakach, że nie potrafimy się orga
nizować i że umiemy tylko robić remonty, „menaże” itp.

Jeśli nawet sytuacja życiowa wielu z nas do tego zmusiła i rzeczy
wiście jest w tym stwierdzeniu coś z prawdy, to niech kanttatau- 
mentem dla tej tezy będzie chociażby tylko obecna działalność i 
żancetty dwóch naszych polskich chórów w Paryżu, chetu «Piast» 
i chóru sarafialneaa, istniejącego przy polskim kościele na «Con
corde», chórów, które niektórym z Państwa warto jeszcze przypo
mnieć.
Liczący około 40 osób, chór «Piast» śpiewa w Paryżu pod dyry
genturą znaneaa muzyka Mariana Blicharza już od 14 lat.

Młodszy chór z kos'cioia polskiego «Concorde», znany na pewno

oamira Szychowiaka - baryton (fot.: pierwszy z prawej), bo 
to oni byli głównymi gwiazdami obu koncertów. Uświetnili 
nasze koncerty swoimi solowymi, w duecie, a także w trio - 
śpiewając z naszą stałą solistką sopranową Agnieszką Łucją 
Zytialis (fot. - w środku, obok M. Blicharza) - występami. Cie
kawostką jest to, że ci polscy artyści reaularnie śpiewają w 
paryskiej operze na Bastylii. Repertuar koncertu nie był obcy 
polskim słuchaczom, bo dominowały tu kolędy najbardziej zna
ne, te staropalsżie. Wiele uznania należy się niewątpliwie dy
rygentowi, Marianowi Blicharzowi, który nie tylko prowadzi 
chór, ale sam opracowuje wszystkie utwory, komponuje me
lodie do wierszy Norwida, a niektórych kompozycji, wykony
wanych przez chór, jest autorem - i słów, i muzyki.
Co zaś tyczy występu kolędowego chóru «Patafialneaa», to 
mażemy wszyscy tylko żałować, że nie doszło do innych kon
certów poza tym jedynym, godzinnym występem 19 stycznia, 
w kościele polskim w Paryżu, przy „Concorde”. Był to wszak 
koncert wspaniały. Nie zabrakło i tu kolęd znanych, ale naj
większą niespodzianką były jednak utwory mniej znane Kazi
mierza Szemiotha, do których muzykę skomponował Stani
sław Hadyna.
Niektórzy chórzyści śpiewają w obu chórach, jako, że próby 
«Piasta» odbywają się w każdą środę od godz. 20 do 22, w 
Domu Kombatanta przy rue Legendre 20, a próby chóru «Pa- 
tafialneaa» mają miejsce w każdy piątek od 20 do 22 w ko
ściele polskim.
Żeby zostać członkiem chóru trzeba mieć dobry słuch, piękny 
głos i umieć czytać nuty.
Zapraszamy na kolejne kancetJy.

t.

parafianom uczęszczającym na niedzielne Msze św. na godz. 11“’, 
w składzie znacznie mniejszym niż «Piast», co wcale nie umniej- 
szajakoś'ci jego Śpiewu, jest prowadzony przez pianistkę Magdale
nę Zuk (fot. - na pierwszym planie).
Do pisania dzisiaj o «Piaście» i «Parafialnym» skłaniają mnie ostat
nie koncerty kolędowe, którymi mogliśmy zamanifestować naszą 
polskość i talent nie tylko swoim rodakom, ale przede wszystkim 
Francuzam.
Chór «Piast» wystąpił z koncertem kolęd w znanym paryskim ko
ściele Saint-Getmain-des-Pres już 22 listopada, a 27 grudnia - w 
amerykańskiej świątyni protestanckiej, co świadczy, podkreślmy 
to, o naszej otwartości ekumenicznej wobec innych wyznań chrze
ścijańskich. Tymczasem media francuskie, gdy czasami - bardzo 
rzadko - o nas cokolwiek piszą, to po to tylko, by kształtować 
fałszywy wizerunek Polaka - najlepiej antysemity. O wydarzeniach 
Świadczących o nas inaczej, prawdziwiej, w tutejszych mediach 
jeszcze nie słyszałem. Ale to inna historia.

Jan Kontlek

PIELGR^Z^YMKI
ORGANIZOWANE PRZEZ PMK

Polska Misja Katolicka we Francji 
organizuje następujące wyjazdy pielgrzymkowe:

1 - do Grecji - „Siadami świętego Pawła” -
30 kwietnia - 7 maja (samolotem);

2 - do Rzymu - na beatyfikację bł. bpa Józefa Pelczara -
15 - 19 maja;

3 - do Lourdes - 128 Europejska Pielgrzymka Polaków -
24 - 28 września;

4 - do Rzymu - Pielarzymka Papieskich Kół Różańcowych -
jubileusz Ojca Sw., kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty 

14 -20 października

Zapisy w PMK w Paryżu - tel. 01 55 35 32 37.

2 marca 2003 Strona intntnntaoa PMK: www.missian-caJhaliqun-palanaisn.nnt 19
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POŁO^NIJNA „CHOINK-^" W OIRLEANIE

ukm^d^l , w którym wyło^e^t^w^i^i^e
tenice i sijjiuwja op)wa.ip^d^^łS, sii^^i^ zea.wŁj sii- 
storię, a jakże inną, za sprawą zagadko- 
w^e^g^o z^nkcnh^cm ^ig^urkii E^i^i<^ci^^tł^a i

Jesteś zno^^i^!... Jak mi serce bije!
Jak mi wzrok owiośnil! Jak świat rozra<^<^)^i^l!... 
Tylem dni dzień ten tęskni!, co przyszedł i żyje!

(J. Tuwim)

"T^zień, który „przyszedł i żył' ' w 
eU3)r^eiłnie to sobota 11 stycznia, kie

dy mieszkający tu Polacy spotkali się na 
corocznej polonijnej „Choince”.

Anna Kams

OPŁATKOWE WSPOMNIENIE

Marianna Rutkiewicz

2 marca 200320 onronp internenowp PMK: www.mission-catholique-polonaise.net
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A przytoczone słowa polskiego poety naj
lepiej oddają atmosferę przygotowań i 
oczekiwań na ten jedyny dzień, p właści
wie wieczói^, tradycyjnie już organizowa
ny przez ks. Stanisława Katę i jego para
fian.
Jak zwykle dołożyliśmy starań, aby wszy
scy przybyli czuli się swojsko, rodzinnie, 
serdecznie ... Pięknie przystrojona sala 
zachęcała do beztroskiej, wesołej zaba
wy. Białe, mrugające blado blaskiem 
świec stoły jakby przygotowywały się na 
spotkanie z polskimi potrawami, które 
aromatycnnie „uśmiechały się” z obficie

Korzystając z polskiej tradycji prze
żywania Świąt Bożego Narodzenia, 
Bractw^o ;^;yweg(0 ńciadtji^ice

przy Polskiej Misji Katolickiej w Bruk
seli co roku organizuje spotkanie opłat
kowe dla Członkiń i Członków Bractwa 
oraz dla sympatyków tej pięknej mo
dlitwy różańcowej.
W tym roku spotkanie opłatkowe odbyło 
się w dniu 25 stycznia. Stroną organiza
cyjną zajęła się wiceprezeska centralna 
Bractwa Żywego Różańca w Belgii, pre
zeska naszego Bractwa p. Maryla Kama- 
sińska. W przygotowaniach pomagali jej 

wyposażoscgo 
barku (tu swoje 
ukryte talents 
kulinarne zdra
dził nas/ 
ksiądz). Przy
gaszone świa
tła, kolorowe 
świątecznymi 
ozdobami ścia-

ny, tworzyły 
przyjazną, miłą i 
ciepłą atmosfe
rę. Magię wnę
trza, przygoto
wanego z tak 
wielką staranno

® ścią, spotęgowa
ło pojawienie 
się św. Mikołaja, 
który w swojej 
hojności obdaro
wywał prezenta

mi najmłodszych i starszych.
Barwna i bogata dekoracja wypełniająca 
scenę, zagadkowo obiecywała fantastyez- 
ne widowisko. I to właśnie występ, przy
gotowany przez nauczycieli tutejszej fi
lii Szkoły Polskiej, zainaugurował polo
nijne spotkanie. W uroczej scenerii (za
sługa nauczycieli), przepięknych strojach 
(zasługa rodziców), z wrodzonym niemal
że talentem aktorskim i świetnymi umie
jętnościami tanecznymi, dzieci przykuły 
uwagę zgromadzonych widzów swoją in
terpretacją opowieści o narodninaeh 
Chrystusa. Widowisko muzyczne „Kto 

wice-prezes Piotr Ładomirski z małżonką, 
skarbnik Andrzej Kosk z małżonką oraz 
inne członkinie naszej wspólnoty.
Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza 
św. o godz. 19°° w kaplicy MPK, którą 
sprawował nasz moderator o. Tadeusz 
Czaja, następnie, jak w każdą sobotę, ró
żaniec św., który prowadzi Bractwo 
Żywego Różańca. Potem przeszliśmy do 
sali św. Eugeniusza de Mazenod. Wów
czas nasz moderator o. Tadeusz Czaja po
święcił opłatki. Pani prezeska Maryla Ka- 
masińska złożyła wszystkim uczestnikom 
życzenia i rozdała opłatki. Następnie wszy- 

anielskiego morału wieńczącego spektakl. 
W role członków świętej rodziny, pastusz
ków, królów, proboszcza, kościelnego, 
anioła, bogatych ludzi i biedaka wcielili 
się uczniowie klas pierwszej, trzeciej, 
czwartej i piątej Polskiej Szkoły w Orle
anie.
Z dumą patrzyliśmy na to ambitne, młode 
pokolenie, które ucząc się co środę w 
Szkole Polskiej, przyswaja sobie nie tyl
ko wiadomości o języku, ale również 
naszą kulturę, historię i obyczaje.
A jeśli mowa o obyczajach, to jednym z 
nich jest zamiłowanie Polaków do dobrej 
zabawy. Tak więc czas „choinkowej fie
sty” wypełniły później zupełnie „tańce, 
hulanki, swawole”. I w tak doskonałym 
nastroju dobiegł końca ten wieczór, na 
który czekano z niecierpliwością.
Życzyć należałoby sobie i wszystkim, któ
rzy z różnych względów nie mogli być 
razem z nami, aby kolejna „Choinka” nie 
dała na siebie czekać zbyt długo.

scy składaliśmy sobie nawzajem życzenia 
i dzieliliśmy się opłatkiem. Gdy już tra
dycji stało się zadość, zasiedliśmy do sto
łów, aby przy herbacie i polskich pyszno
ściach przyniesionych ze sobą oddać się 
pogaduszkom przeplatanym śpiewem ko
lęd. Oczywiście wspomnę o pięknie ude
korowanych stołach, do czego przyczy
nia się co roku Marylka. W radosnej i 
miłej atmosferze upłynął kolejny już wie
czorek opłatkowy organizowany przez 
naszą wspólnotę.

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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PONIEDZIAŁEK 03.03.200^3

6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 82“ Klan - serial 84“ Eu
rotel 85“ Proszę słonia 9““ Zgadnij odpowiedz 
9’“ Bajeczki Jedyneczki 92“ Zjedz to sam 9““ 
Przygody Skippy 10““ Panorama 10““ Sztuka 
przekonywania 10’“ Laboratorium - magazyn 

> 103“ Dzieje jednego wynalazku 10““ Łowcy ta
jemnic - magazyn 11“ Panorama 11“5 Wiedź
min - serial 12“ Wiadomości 12’“ Polska poza 
Polską - serial 13““ Komediantka - serial 14““ 
Ojczyzna-polszczyzna 142“ Kochaj mnie - se
rial 144“ Kurier z Warszawy 15“ Wiadomości 
15’“ K. Kowalska “Antidotum” 16““ Klan - serial 
162“ Co Pani na to? 17“ Teleexpress 172“ Spor
towy Express 17““ Gość Jedynki 174“ Bajeczki 
Jedyneczki 174“ Zjedz to sam 18’“ Przygody 
Skippy 18““ Rozmowy na nowy wiek 19“ Rok 
Polski w Szwecji 19’“ Dobranocka 19““ Wiado
mości 195“ Sport 20““ Pogoda 20’“ Klan - serial 
2035 Komediantka - serial 21““ Sportowy tydzień 
22“ Kochaj mnie - serial 22““ Sprawa dla re
portera 23“ Panorama 232“ Sport 232“ Pogo
da 232“ Co Pani na to? 23““ Pegaz O2“ Monitor 
O35 Kurs dnia O4“ 997-magazyn kryminalny 1’“ 
Kasztaniaki ’““ Wiadomości 1“7 Sport 2“2 Po
goda 2’“ Klan - serial 2““ Komediantka - serial 
3“ Sportowy tydzień 4“ Sprawa dla reportera 
43“ Kochaj mnie - serial 5“ 997-magazyn kry
minalny 53“ Monitor 5““ Kurs dnia

WTOREK 04.0^3.200^3
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 82“ Klan - serial 84“ Eu
rotel 8““ Proszę słonia 9’“ Budzik 9““ Gwiezdny 
pirat ’““ Panorama ’□““ Czemu rak chodzi 
wspak Objawienie J. Zgamy 11“ Panora
ma 11““ Ze sztuką na ty 1’3“ Camerata 12“ 
Wiadomości 12’“ Plebania - serial 12““ To two
ja droga 13““ Święta wojna - serial 133“ Ludzie 
listy piszą 13““ Zielona karta - serial 142“ Moje 
lasy - reportaż 14““ Folkogranie 15““ Wiado
mości 15’“ Benefis B. Ladysza 16“ Klan - se
rial 162“ Jestem stąd... 17“ Teleexpress 172“ 
Sportowy Express ’73“ Gość Jedynki 174“ Bu
dzik 18““ Gwiezdny pirat - serial 183“ Nie tylko 
dla komandosów 19“ Wieści polonijne 19’“ 
Dobranocka 193“ Wiadomości 19“ Sport 2“““ 
Pogoda 2“’“ Klan - serial 2“3“ Plebania - serial 
21““ Wideoteka Dorosłego Człowieka 21““ Zie
lona karta - serial 21““ Oiczyzna-polszczyzna 
22’“ Ze sztuką na ty 224“ Trochę kultury 23“ 
Panorama 23“ Sport 232“ Pogoda 23““ Forum 
O2“ Monitor O35 Plus minus - magazyn gospo
darczy 1““ Polskie miasta i miasteczka ’’“ Za
czarowany ołówek ’3“ Wiadomości ’“^ Sport 2“2 
Pogoda 2’“ Klan - serial 2““ Wieści polonijne 
2““ Plebania - serial 3’“ Wideoteka Dorosłego 
Człowieka “4“ Zielona karta - serial 4’“ Plus 
minus ■ magazyn gospodarczy 44“ Ojczyzna- 
polszczyzna 45“ Ze sztuką na ty 53“ Monitor 5““ 
Film animowany

ŚRODA 05.03.20^3
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 8““ Klan - serial 84“ Eu
rotel 9“ Proszę słonia 9’“ Zaczarowany pociąg 

93“ Miki mol i straszne płaszczydto 10“ Pano
rama 10“5 Plus minus 1035 Spotkanie z literatu
rą 11“ Panorama 11““ Forum 11““ Polskie mia
sta i miasteczka 12“ Wiadomości 12’“ Wieści 
polonijne 122“ Mnie nie jest wszystko jedno - 
piosenki 132“ Łabędzi śpiew - komedia 144“ Rok 
Polski w Szwecji 15“ Wiadomości 15’“ Wieczór 
z Jagielskim 15“ Film animowany 16“ Klan - 
serial 162“ Kulisy PRL-u 17“ Teleexpress 172“ 
Sportowy Express 173“ Gość Jedynki 174“ Za
czarowany pociąg 18“ Miki mol i straszne 
płaszczydło 183“ Magazyn olimpijski 19“ Euro- 
barometr 19’“ Dobranocka 19“ Wiadomości 
19““ Sport 20““ Pogoda 2“’“ Klan - serial 203“ 
Nowy Jork - pępek świata 21““ Łabędzi śpiew - 
komedia 222“ Znasz - li ten kraj 23“ Panorama 
232“ Sport 2323 Pogoda 232“ Linia specjalna O2“ 
Monitor O35 Kurs dnia O4“ Magazyn olimpijski 
1’5 Dziewczynka z orzeszka - serial dla dzie- 
ci1“ Wiadomości Sport 2“2 Pogoda 2’“ Klan 
- serial odc.666 (23') - serial 23“ Nowy Jork- 
pępek świata 3““ Łabędzi śpiew - komedia 4““ 
Znasz - li ten kraj 5“ Ludzie listy piszą 52“ Eu- 
robarometr 5““ Monitor 5““ Kurs dnia

CZWARTEK 06.03.2003
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 82“ Złotopolscy - serial 
845 Eurotel 9“ Proszę słonia 4 9’“ Krzyżówka 
13-latków 935 Indaba - serial 18“ Panorama 
10“5 Zdrowo i odlotowo - magazyn 1025 Histo
ria kołem się toczy 11“ Panorama 11“ Linia 
specjalna 12“ Wiadomości 12’“ Nowy Jork- 
pępek świata 124“ Magazyn olimpijski 13’“ Te
atr Telewizji: Dziady- A. Mickiewicza 144“ Prze
boje na orkiestrę 15“ Wiadomości 15’“ Lista 
przebojów 153“ Podróże kulinarne 16“ Złoto
polscy - serial 162“ Raj - magazyn katolicki 17“ 
Teleexpress 172“ Sportowy Express 173“ Gość 
Jedynki 174“ Krzyżówka 13-latków 18“ Indaba 
- serial 182“ Kuchnia wróżki 184“ Gościniec 19’“ 
Dobranocka 193“ Wiadomości 19““ Sport 2““ 
Pogoda 2“’“ Złotopolscy - serial 203“ Forum 
Polonijne 2’2“ Teatr Telewizji: Dziady - A. Mic
kiewicza 23“ Panorama 232“ Sport 2323 Pogo
da 23“ Tygodnik polityczny Jedynki^ O2“ Moni
tor O35 Kurs dnia O4“ Gościniec 1’“ Porwanie 
Baltazara Gąbki 1®“ Wiadomości 1®7 Sport 2“2 
Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 23“ Forum Po
lonijne 32“ Teatr Telewizji: Dziady - A. Mickiewi
cza 4““ Festiwal Muzyczny Łańcut 2002 “3“ 
Monitor 5““ Kurs dnia

PIĄTEK 07.03.2003
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 82“ Złotopolscy - serial 
845 Eurotel 8““ Proszę słonia 9“ Słowa, słówka 
i półsłówka - teleturniej 9““ Plecak pełen przy
gód 18“ Panorama 10“ Dzieje kultury polskiej 
11“ Panorama 11“ Tygodnik polityczny Jedynk^i 
11““ Eurobarometr 12“ Wiadomości 12’“ Fo
rum Polonijne 12““ Hity satelity 13’“ Twarze i 
maski - serial 14“ Piosenki Tadeusza Nalepy 
15“ Wiadomości 15’“ Chłop i baba - serial 15“ 15““ Wiadomości 15’“ 
Trochę kultury 
16“’ Złotopolscy - 
serial 1625 Dziady 
-ffilm dok. 17“’ Te
leexpress 172“ 
Sportowy Express 
1725 Gość Jedynki 
174“ Plecak pełen 
przygód - serial

..... Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny 
nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od 
poni^edziałku do soboty od 7“* do 91, w niedzielę od 
8™ do 10"° w paś'mie 19 m na częstotliwości 15450 
kHz; codziennie od 17°° do 21’° w paśmie 25 m na 
częstotliwości 12010 kHz, a od 21’°do 24“’ w pa
śmie 41 m na częstotliwości 7380 kHz.

18“ Piosenki Tadeusza Nalepy 19“ Wieści po
lonijne 19’5 Dobranocka 19“ Wiadomości 195“ 
Sport 20“ Pogoda 20’“ Złotopolscy - serial 20“ 
Mówi się - poradnik 20“ Hity satelity 21 ’“ Twa
rze r maski - serial 22“ Dziady - film dok. 22“ 
Chłop i baba - serial 23“ Panorama 232“ Sport 
2323 Pogoda 23“ Porozmawiajmy 0“ Monitor 
O45 Kurs dnia O““ Ludzie listy piszą 1’“ Miś Usza
tek - serial 1“ Wiadomości Sport 2“2 Pogo
da 2’“ Złotopolscy - serial 2“ Wieści polonijne 
2““ Hity satelity 3“ Mówi się - poradnik 325 Twa
rze i maski - serial 42“ Piosenki Tadeusza Nale
py 5’“ Chłop i baba - serial 5“ Monitor 5“ Kurs 
dnia

SOBOTA 08.03.2003
6“ Na dobre i na złe - serial 6““ Strażnicy pól 
7“ Echa tygodnia 74“ Wieści polonijne 8“ Wia
domości 8’1 Pogoda 8’“ Zaproszenie 84“ Ziar
no - program katolicki 9“ Wirtul ndia 9““ Szar- 
cio i Teodorsz - serial 1““ Mówi się - poradnik 
102“ Koncert życzeń 104“ Podróże kulinarne 11’“ 
Książki z górnej półki 1’2“ Klan (3) - serial 12“ 
Wideoteka Dorosłego Człowieka 13“ Wiado
mości 13’“ Dom - serial 144“ irlandzkie pejzaże 
14“ Teatr Worona 15’“ Święta wojna - serial 
15“ Śniadanie na podwieczorek 17“ Tele
express 172“ Takie kino 172“ Na dobre i na złe - 
serial 18’“ Czterdziestolatek - 2“ lat później - 
serial 19’“ Dobranocka 19“ Wiadomości ’9“’ 
Sport 19“7 Pogoda 29“ Dom - serial 21“ Pił
karski poker - film 23’“ Takie kino 23“ Panora
ma 23“ Sport 23“ Pogoda 6“ Takie kino O’“ 
Na dobre i na złe - serial 1“ Takie kino 1’“ Di- 
nusie 1“ Wiadomości ’4“ Sport 1“* Pogoda 2“ 
Kameleon - serial 3“ Dom - serial 4“ Czter
dziestolatek ; 2“ lat później - serial 5“ Gracze 
- dramat 7’“ Święta wojna - serial 7“ Don Juan 
745 Folkogranie

NIEDZIELA 09.03.2003
8’5 M jak miłość - serial 9“ Słowo na niedzielę 
9’“ Uczmy się polskiego “4“ Bieg Piastów 102“ 
Simba, król zwierząt 104“ Z kapitańskiego salo
nu - magazyn 10“ Książki z górnej półki 11“ 
Złotopolscy (2) - serial 12“ Anioł Pański 12’“ 
Bieg Piastów 13“ Transmisja Mszy Świętej 14’“ 
Wiedźmin - serial 15’“ Kazimierz Kowalski za
prasza 16“ Polska poza Polską 17“ Tele
express 172“ Sportowy Express 172“ Dziennik 
tv J. Fedorowicza 174“ m jak miłość - serial 182“ 
Kochamy polskie seriale - teleturniej 18“ Za
proszenie 19’5 Dobranocka 19“ Wiadomości 
19“’ Sport 20“ Pogoda 20“ Wieczór z Jagiel
skim 204“ Kameleon - serial 2’4“ Herbatka u 
Tadka 22“ Upojenie-Pat Metheny i Anna Ma
ria Jopek 23“ Panorama 23“ Sport 23“ Po
goda O’“ M jak miłość - serial 1“ Simba, król 
zwierząt 1®“ Wiadomości ’4“ Sport Pogoda 
2“ Wieczór z Jagielskim 24“ Polska poza Pol
ską 34“ Zaproszenie 4“ Wiedźmin - serial 4“ 
Książki z górnej półki 5“ Irlandzkie pejzaże 5“ 
Z kapitańskiego salonu - magazyn “4“ Książki 
z górnej półki

2 marca 2003 nasza strona internetowa: h--p://pursz.club-in-urnu-.fr/vke- 21
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ZWIĄZKOWY OPŁATEK W LENS

Ostatnia sobota stycznia to oczekiwanie na wspólne spotkanie sióstr 
różańcowych, gdzie serdeczne słowa życzeń, uśmiechy i gorące po
całunki jeszcze ściślej nas zbliżają do siebie.

Na związkowy opłatek Bractw Żywego Różańca przybyło 100 członków z 
czterech okręgów; Lens, Douai, Valenciennes i Bruay. Po przywitaniu przez 
prezeskę - panią Alinę Jankowską, księży i zaproszonych gości; pana B. 
Maleszki prezesa Polskiego Zjednoczenia Katolickiego, pana W. Borgusa 
prezesa Mężów Katolickich, pani M. Talarczak w/z prezeski Towarzystwa 
Polek, pani Siemiątkowskiej i prezeski okręgowej pani Stanisławy Stachow- 
skiej - ks. Antoni Ptaszkowski dyrektor Związku odczytał Ewangelię św. 
Jana (1, 1-14), po czym dodał kilka słów. „Patrząc na dzisiejszy s'wiat jest 
w nim mało Boga, ale nie dlatego, że On odwraca się od nas, ale dlatego, że 
to ludzie zamykają serca przed Nim. Chciałbym życzyć wam, drogie sio
stry różańcowe, byście przez modlitwę różańcową i dobre słowo zbliżały 
się do Boga. Ponieważ Ojciec Święty zaproponował następną część różań
ca - tajemnicę światła, życzę Wam, aby każda zelatorka odnalazła pięciu 
nowych członków dla naszego Bractwa, to by wzmocniło naszą organiza
cję i było jednocześnie spełnieniem życzenia naszego Papieża. Życzę wam 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.”
Tradycyjne dzielenie się opłatkiem, śpiew pięknych kolęd, poczęstunek 
bułeczkami i smacznym ciastem oraz kawą, wypełniło nasz czas do godz. 
1800. Po spotkaniu każdy z nas w pokoju serca i z radością przebytego 
spotkania wracał do domu.

Elżbieta ^ubak - sekret^arka Zt^ii^i^^u

POLSKI OPŁATEK 
W STRASBOURGU

By pozostać wiernym narodowej tradycji i po
łamać się naszym polskim opłatkiem, zorga- 
nizowiałiwni/, <^o roku, sj^o Ikunie OPc^łaków t.

rejonu Alzacji i przygrapiozpych terenów Niemiec 
w parafii Matki Bożej z Lourdes w Strasbourgu. 
Wszyscy obecni - celebrujący Mszę św. ks. dziekan 
Stanisław Kupczak, proboszcz parafii ks. Zdzisław 
Karoń, pomagający w parafii ks. Wojciech Klawi- 
kowski oraz licznie przybyli rodacy złożyli sobie wza
jemnie życzenia noworoczne. Dzieci i młodzież 
uczestniczący w prowadzonej tu katechezie przygo
towały wraz z rodzicami i opiekującymi się księżmi 
ciekawy montaż poetycko-kolędowy. Nie zabrakło 
akompaniamentu gitary i skrzypiec. Piękną a rzad
ko słyszaną kolędę o Dzieciątku, któremu „chuchać 
należy w pieluszki”, aby nie zmarzły, odś'piewały naj
młodsze uczestniczki chóru - 4-letnia Weronika i 6- 
letnia Marysia.
Wspólnie rozważaliśmy, jak ważne są dla nas święta 
i wzajemne przebaczanie sobie na codzień właśnie w 
dobie „energii atomowej, lotów kosmicznych, 
wszechwładnych komputerów i przeszczepów narzą
dów”. Raz jeszcze próbowaliśmy odnaleźć na nowo 
„tę nieprawdopodobną rzeczywistoś'ć, że Bóg nas 
wszystkich kocha, że każdego kocha z osobna” (cy
towane ze słów montażu poetyckiego).

Ra Ja Part^ffialna

i

«

INSTITUT PRIVE FRANCE-EUROPE CONNEXION 
établissement privé de^i^s^eig^nement supérieur 
enregistré au Rectorat de f^Academie de Paris

KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Rok szkolny 2002/2003; II semestr: styczeń - czerwiec 2003 r.

□ KURSY INTENSYWNE - 20 godzin tygodniowo;
Status studenta - ubezpieczenie

□ KURSY PÓŁINTENSYWNE - 10 godzin tygodniowo
□ KURSY „JEUNE FILLE AU PAIR” - 10 godzin tygodniowo
□ INTENSYWNY KURS W SOBOTĘ - 6 godzin tygodniowo
□ KURSY ZWYKŁE - 2 lub 3 razy w tygodniu (4 lub 6 godz. tyg.)
□ PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF
□ JĘZYK FRANCUSKI SPECJALIST^YC^Z^NY:

- turystyka, hotelarstwo i restauracja; - handel
- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc
ZAPIS Y PRZEZ CAłJY ROK

PIELGR^2^YMKA DO LOURDES
OP 12 PO 19 MA^A 2003 R.

Zakwaterowanie w „Bellevue” -
Domu Polskiej Misji Katolickiej.

Cena; 290 euro, w tym; podróż, pobyt, ubezpieczenie.
Zapisy do 28 kwietnia (wpłata przy zapisie 100 euro) - 

Natanek Józefa - 3, rue Moliere; 62680 Mericourt, 
teł. 03 21 69 99 09.

K
2

* KOREPETYCJE;
- Udzielam korepetycji z j. francuskiego. TŁUMACZENIA.

T. 06 30 17 30 Ił.

* SZUKAM STUDIA:

2

5, rue Sthrau - 75013 Paris
Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 

od godz. iO do i3 i od i5 do godz. i9.
Tel./Fax: Oi 44 24 05 66; Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

- Szukam studia w Paryżu, najchętniej w XVI lub XVII. 
Tel. 06 15 07 93 16.

♦ TOP PEINTRE:

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU M^.^Z.^OO3
^^dawca-.

Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 

Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 
1/ AT^NI |^|Z| http://perso.club-internet.fri/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
KA lOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji:- ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Pawet Osikowski.
Zespól^- ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak St. NSJ.
Opracowanie ęraficzne’. Stanisław Wójcikowski.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 

Druk:.- Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.
Wi^^iunki prenum^eraty: 

Abonament roczny: 53, 40 euros; abonament półroczny: 28, 30 euros. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris. 
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, ^^60 Bruxelles -

. CCP 000-1637856-11
Prenumerata w Niemczech: „Glos Katolicki”, Commerzbank Hannover:

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PAR1T.AIRE Nr 60593

G± S

TOP PEINTRE-MULTIDECOR BAT. 
RENOV. TOUT A VOTRE SERVICE.
TEL. 06 68 43 89 37 (GAVROCH).

r KUPON PR^NUME^^TT
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
1 Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I CU Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I

22

1 
I
I
1
I

Nazwisko:
Imię:.........
Adres:......

□ Rok (53,'^O€) □ Czekiem
□ Pót roku (28,3O€) □ CCP 12777 08 U Paris
□ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

I
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XX LAT POLKI SERVICE
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Z PARYŻA, YA^.E.NCI^EnNES, REIMS, METZ. EREYMING 
AUTOKAREM DO 26 MIA.ST W POLSCE

Bialystok, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk,
Gliwice,

Jędrzejów^, 
Katowice, 
Kielce, 
Kraków, 
Legnica, 
Opatów,

Opole,
Poznań,
Rzeszów^, 
Sandomierz, 
Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg,

Tarnów,
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław^.

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

ta
w
1, 
i
o 
IS
I-

'«

SAMOLOTY no Polski i no 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

h/Wi’ „NAZARETH"
/COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12 LAT DO.ŚWIADCZENIA W l^ARYŻU; KADRA FRANCUSK^O-POLSKICH PROFESORÓW 

Zajęcia poranne - 20, rue Legendre - Paris XVII;
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII;
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.

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.
NOWE GRUPY OD 10 MARCA 2003.

ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83.

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC
116, Bld Vivier Merle 
69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 56

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa i,inia z komfort^e^m piierwszej 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-grudzień 2002):

4 voyages Aller/REtour - 5'm voyage: - 50%

IL LINIA : PARIS - Odessa - Paris 

i PARIS - Kiev - Donieck - Paris 

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary 
z pilotem

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

Poznań, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław, 
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., Radom, Puławy, Lublin, 
Zamość, Szczecin, Koszalin, Stupsk, 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.

FRANCJA:

POLSKA:

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

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

PSYCHOLOG-TERAPEUTA; tel. OI 45 88 58 60 
udziela pamacw w przwpadżu: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

I
PODROŻĘ PO POLSKI

Ii

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

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 20 87 70 77.
* 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.

* OMEGA - REGULARNE PRZE,|AZDY DO P^OLSKI; PRZEWÓZ PACZEK.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51.
* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

TEL. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.
*KORONA - PRZEWÓZ osób i towarów -

T. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76. 
♦TRANSPORT „JOSEPH” - licencjonowana firma 

przewozów osobowych do polski.
Tel. 01 46 51 27 53; fax 01 43 39 31 66;

kom. 06 84 34 22 26; tel. w Polsce 00 48 (0)693 527 868.

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

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

tel./fax 01 43 06 0o 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20.
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, renty, 

odszkodowania, spadki itp.

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

1, rue Duvergier^, 75019 Paris, M° Crimée 
tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06.

* FRANCUSKI - POLSKI
- NAUCZANIE - KOREPETYCJE - TŁUMACZENIA.

TEL. Ol 42 28 99 83/ 06 15 94 03 71.

* PRZE^R^C^W^ADZKI *
- DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 iS 09 43 86.

* MUIYKA
- MUZYKA NA WSZYSTKIE OKAZJE. Przystępne ceny.

T. Ol 47 26 lO hi.
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“Anioł o twarzy pełnej powagi 
w Muzeum Luksemburskim - 
proszę czytać wewnątrz numeru.

Dzwonie taniej do POLSKI i po całym Ś)QIIE0IE
0811...
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* Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 

Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

POSZUkBjEMY dystrybutorów kart w całej FRANCJI
01 45 53 94 48 irpdium@iradiiim.fr www.iradium.fr

Obsługa polskich Klienti^w: 1 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart

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

