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PIERWSZE CZYTANIE

LrrUR<^l-A SŁOWA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA-ROK B
EWANGELIA

Dz 9,26-31
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szawel przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz 
wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go 
i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szawel ujrzał Pana, 
który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w 
imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i roz
prawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się 
o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się poko
jem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się 
pociechą Ducha Świętego.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 3,18-24

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostola
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że 
jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskar
ża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, 
jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy^, 
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co 
się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa 
Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypeł
nia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznaje- 
my po Duchu, którego nam dał.

J 15,1-8
Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja je
stem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, 
która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a 
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 
was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owo
cu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krze
wie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic 
nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna łatorosT i 
uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i 
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a sło
wa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chce- 
cie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 
staniecie się moimi uczniami.
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Czytania liturgiczne V 
Niedzieli Wielkanoc-

nej są mocno osadzone w tematyce trwa
nia, a więc wierności, zależności, związ
ki jednoś'ci.
jLJluji^wsze czytanie ukazuje nam św. 
W Pawła w początkowym etapie swojej 
działalności apostolskiej na terenie Jero
zolimy. Jego próba przyłączenia się do 
grona uczniów bez protekcji Barnaby by
łaby daremna. Uczniowie mieli słuszne 
obawy wobec jego osoby. Czuli przed nim 
lęk, bo pamiętali go jako prześladowcę 
chrześcijan. Nie wierzyli w to, że ten, któ
ry ich tępił, jest osobą wierzącą w Chry
stusa. Po ludzku patrząc obawy te były jak 
najbardziej słuszne.
W tej złożonej sytuacji świadectwo Bar
naby okazuje się zbawienne. Opowiada
nie o wydarzeniach z Damaszku, kiedy to 
(wtedy jeszcze) Szaweł ujrzał Pana i jego 
nauczanie w tymże mieście stało się dla 
apostołów doskonałym świadectwem na 
przełamanie wcześniejszych obaw i wąt
pliwości. Tenże apostoł złożył jeszcze jed
no świadectwo wiary, a mianowicie pod
jął próbę nauczania hellenistów, co mógł 
przypłacić życiem.
Uczniowie, chociaż akceptują osobę św. 
Pawła po wysłuchaniu stanowiska Barna
by, to jednak podejmują decyzję o wysła
niu go do Cezarei i Tarsu. Apostoł Paweł 
posłuszny jest ich postanowieniu i wyru
sza, aby pełnić swoją misję.
Fakt nawrócenia św. Pawła był widoczny 

w życiu całego Kościoła. Owocem jego był 
pokój i bogobojne życie w mocy Ducha 
Świętego.

+

Sw. Jan Apostoł w słowach listu zwraca 
się do adresatów „dzieci”, czyli tak, jak 
czyni to ojciec. W nauczaniu - jak powi

nien miłować chrześcijanin zwraca on uwa
gę na sposoby wyrażania miłości. Dlatego 
dokonuje porównania miłości wyrażonej 
słowem i językiem oraz tej, która jest po
świadczona czynem i prawdą.
Doświadczając miłości Boga św. Jan dzieli 
się nauką, z której wynika, że z prawdy 
rodzi się pokój. W momencie, gdy serce 
oskarża człowieka, apostoł zachęca do za
ufania Bogu miłości oraz zachowania przy
kazań, co jest wolą Ojca.
W konkluzji św. Jan zachęca do wiary w 
Jezusa Chrystusa i wzajemnej miłości, co 
wynika z nakazu Bożego. Przykazania wy
pełnione z wiarą stanowią o jakości trwa
nia człowieka w Bogu i Boga w człowieku. 
To sprawia, że staje się on osobą dla Boże
go Ducha.
*1^ przypowieści o winnym krzewie 
Tf większość rozważań idzie w kierun

ku zależności między samym krzewem a la
toroślami. Rzadziej natomiast mówi się o 
samej uprawie i troskliwej opiece nad krze
wem ze strony gospodarza.
Dlatego warto zwrócić uwagę na nieco 
szerszy kontekst pamiętając, że uprawiają
cym jest sam Ojciec, na którego wskazuje 
Jezus. To On - Ojciec uprawia krzew, z któ

TRWAĆ W ie;

rym identyfikuje się Jego Syn. My nato
miast - chrześcijanie - jesteśmy latoro
ślami.
Jezus Chrystus jest tym, przez którego 
wierzący mają łączność ze swoim Ojcem. 
W Nim spełnia się zbawczy zamiar Boga 
i tajemnica odkupienia. Prawdę tę najpeł
niej wyrażają słowa wypowiadane przez 
kapłana w czasie Mszy św.: „Przez Chry
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie...”. 
Oznaczają one, że Jezus jest krzewem 
Oica, , a my latoroślami.

Wsłuchując się kiedyś w opowiada- 
nii3 ntt tt^i^i^it ujm^^wy dt^^

wiedzwłem sie, że w inn i^i i^iic woino 
podlewać. Było to dla mnie niemałe za
skoczenie. Zsstaoswisłem się, dlaczegóż 
by nie, skoro systemy nawadniające są 
powszechnie stosowane w rolnictwie. 
Okazało się jednak, że zastosowanie 
sztucznego nawadoiaoia mogłoby zakłó
cić cały cykl uprawy winogron. Wiooica 
musi czerpać wilgoć z tego, co jest w zie
mi. Dlatego w procesie uprawy tak waż
ne jest oczyszczanie latorośli, aby mo
gła rozwijać się właściwie.
Gdyby nie podcinać krzewu, latorośl mo
głaby szybko zdziczeć. Młode wybujałe 
pędy zabierałyby soki, a ilość liści za- 
ciemniaiaby grona i zabierała wodę.
Gdyby ją podcinać nie tu gdzie trzeba, 
można byłoby zakłócić jej właściwy roz
wój i wzrost.
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Parę dni temu TV F^r^Ionia pokazała znako
mitą wajdowską ekranizację „P^e^na Tade
usza*. Pilm widziałe^m parę raz^j^y więc tym

skupiłem się na obserwowc^niM.jego percepcji przez 
moje emigrcir^ck:ie dziećmi. To ciekawe doświadcze^nie, mó
wiące niieraz więcej o budzeniu się patriołyz^mu, ale i o wy- 
obcow^c^niu/ o roli sz^t^uki, ale i o obowiązkack rodziców niż 
ni^ jed^n naukowy łraktał. T^tjliec^iam. N^r^^t^i^ęff^nego dnia rano 
zza drzwi ła^ie^nki dobiegł mni^ donośny kazimii^r^owy 

zurek Dcibr^ow/skiego*. Z^i^c^biło mi się ciepło. (RO.)
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lAK PRZEMIJAMY?
Air. .

83 urodziny Ojca Świętego są powodem do wyrażenia na
szej wdzięczności Bogu za dar Rodaka, który od ponad 

24 lat spełnia posługę na Stolicy Piotrowej. Przestrzeń mię
dzy kolejnymi rocznicami mierzy się upływem czasu. Do tej 
tajemnicy przemijania nawiązuje Jan Paweł II w „Tryptyku 
rzymskim”, który ukazał się na początku marca br.

Każda rocznica przywo
łuje z pamięci to, co już 
było. Nakazuje również, 
abySmy spojrzeli na mi
niony czas jako na niepo
wtarzalny dar^. Po roczni
cach i jubileuszach pozo- 
stają fotografie w rodzin
nym albumie. Widać na 
nich jubilal^c^w, którzy

■ gaszą kilka, kilkanaście, 
czy kilkadziesiąt świec. 

, Jedni żałują minionego 
czasu, inni chcą do nie
go powracać. Tak bezu
stannie pojawiają się re
fleksje nad tym, co już 
przeminęło.

Jan Paweł II w części I „Tryptyku rzymskiego” pt. „Strumień” 
prowadzi medytację, z której wynika zdumienie i pragnienie 
dotarcia do źródła. Temat przemijania autor podejmuje dwukrot
nie we fragmencie pt. „Zdumienie”.
Po raz pierwszy czyni to po refleksji nad zatoką lasku i srebrzy
stą kaskadą potoku. Pytając o kierunek, w którym zmierza woda 
wypływająca ze źródła stawia również pytanie w odniesieniu do 
nauki, jaką może wyprowadzić z tego spotkania:

Co mi mówisz górski strumieniu ? 
w którym miejscu ze mną się spotykasz? 
ze mną, który także prz^emijam - 
podobnie  jak ty...
Czy podobnie j^ak ty?

Po raz drugi do tematu przemijania Ojciec Św. powraca kończąc 
pierwszy fragment medytacji, nawiązując do biblijnego Adama:

Byl samotny z tym swoim zdumieniem 
pośród istot, które się nie zdumiewały 
-wystarczyło im istnieć ipr^z^e^m^ij^c^ć:. 
Człowiek prz^emijał wraz Z nimi 
na fali zdumi^eńt.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
Z tejJ^al^i^, która go unosiłam, 
j^^kby mówiąc wszystkiemu wokoło: 
„zatrzymaj się! - masz we mnie przystań” 
„we mnie jest miejsce spotkania 
Z Przedwiecznym Słowem” - 
„zatrzymaj się, to prz^emijanie ma sens” 
„ma sens... ma sens... ma sens!”

Dokończenie na stt^. 4

I 8 maja 2003

(Rys.

CTY W POLSCE ISTN^^^E 
PARTIA PAPIEŻA?

Woftcieeh Ti^irek

Za tytułowym pytaniem nie kryje się bynajmniej sugestia, 
że Polsce potrzebna jest partia chadecka, działająca pod 
patrt^nah^m e^apP^J^a. Z^resz^tą z^j^pu^żi .Jt^n l^i^weł D nIgdji i^ie 

wzywał do powołania takiej partii. Jest jednak oczywiste, że 
kolejne pielgrzymki do Polski były nie tylko wydarzeniami 
sensu stricte religijnymi. Papież nie ukrywał swego zaanga

żowania w sprawy polskie i 
wielokrotnie wypowiadał 
się, mniej lub bardziej oględ
nie, na temat polskiej rze
czywistości społecznej, kul
turowej, politycznej.
Po ostatniej pielgrzymce sam 
prymas Józef Glemp zdecy- 

■j dowanie zachęcał do podję
cia papieskiego orędzia „aby- 
śmy coraz pełniej dorastali 
do tej wizji Polski, jaką Oj
ciec Święty nosi w swoim ser
cu”. Chodzi zatem o odpo
wiedź na pytanie, na ile ist
niejące w Polsce partie poli
tyczne korzystają w swojej 
działalności ze wskazań za
wartych w nauczaniu Papie
ża, na ile dążą do realizacji 
wizji Polski nakreślonej 
przez Jana Pawła II. Nie jest 
to pytanie mało znaczące. 
Dość często podnosi się za
rzut, że Polacy Papieża podzi
wiają, ale nie słuchają. Czy 

się wskazaniami Papieża?zatem politycy polscy kierują
W sierpniu mija rok od ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II, prze
biegającej pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Była to piel
grzymka do ulubionych przez Papieża miejsc, podsumowująca 
wszystkie dotychczasowe wizyty duszpasterskie w Polsce, ale 
jednoczes'nie odnosząca się do rzeczywistości polskiej w roku 
2002, po dwunastu latach transformacji ustrojowej, w przeded
niu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Papież odniósł się w 
swoich wystąpieniach do problemów, których rozwiązywanie 
należy do obowiązków rządzących - nie tylko polityków, ale 
również ludzi podejmujących decyzje gospodarcze i kształtują
cych opinię publiczną. W tym kontekScie, pytanie o wpływ jego 
nauczania na polityków nabiera szczególnego znaczenia.

Ciąg dalszy na stt^. 4-5

nasza strona internetowa: http://perso.cIub-internet.fr/vkat 3
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Dokończenie ze str. 3

W medytacji Ojca Świętego podstawą do refleksji jest spo
tkanie. Według „Tryptyku rzymskiego” spełnia się ono 
nie tylko w wymiarze osobowym, tzn. człowiek - Bóg czy 

człowiek - człowiek. Do Ojca Świętego przemawia strumień. 
Szukając miejsca spotkania Papież widzi je we wspólnym mia
nowniku, jakim jest przemijanie. Samo spotkanie jest dziełem 
człowieka. To człowiek przychodzi do strumienia, a nie od
wrotnie.
Ojciec Święty doświadcza, że rzeczywistość przemijania nie 
jest właściwa tylko człowiekowi. Wszystko na świecie prze
mija, jak ten górski strumień. Papież pochyla się jednak nad 
fenomenem spotkania człowieka ze strumieniem i strumienia 
z człowiekiem. To spotkanie jest niejako podwójne. Strumień 
nie doświadcza tego, czego doświadcza człowiek. Strumień 
nie zapisuje w sobie spotkania. Przemija on inaczej niż czło
wiek, który ma świadomość przemijania.
Jan Paweł II wchodzi w obszar świata różnic i podobieńsl^w^. 
Są one bardzo subtelne. Autor doświadcza, że tylko człowiek 
jest w stanie dostrzec nie tylko przemijanie osobiste, ale i prze
mijanie świata czy też przemijanie drugiego człowieka. W tym 
przemijaniu do człowieka wychodzi Bóg - nieprzemijalny i 
wieczny, który wszystkiemu nadaje sens.
W medytacji Ojca Świętego osoba Adama jest personalnym 
odniesieniem do istnienia człowieka, jako do bytu stworzone
go przez Boga. Przemijanie jest w tym kontekście niejako wpi
sane w samo istnienie. Tej egzystencji Adama towarzyszy pe
wien niedobór jakim jest samotność. Wszystkie istoty wokół 
niego istnieją i przemijają niejako samoczynnie, tzn. według 
natury. On natomiast to istnienie i przemijanie przeżywa ina
czej. Adam jest pośród istot, które nie mają zdolności zdumie
wania się. Widać więc, że cały świat stworzony i inne istoty 
przemijają bez Świadomoś'ci przemijania, jaką posiada czło
wiek. Ponadto ma on również zdolności retrospektywne, po
zwalające mu na ocenę stanu danej sytuacji.
Metafora „fala zdumień” wyraża odmienność uwarunkowań 
ludzkiego bytu. Człowiek przemija w łączności ze światem. 
Jest więc wpisany w szerszy kontekst bytu, a tym samym wy
stępuje jako byt pełniejszy, byt ponad bytami, które go ota
czają. Dlatego ma zdolność odczytywania, tworzenia i odkry
wania siebie i rzeczywistości świata, co Ojciec Święty ujął jako 
„wyłanianie się” osoby.
Pomocą w tym ma być dla człowieka spotkanie z Przedwiecz
nym Słowem, w którym rozpoznawalny jest ostateczny sens 
wszystkiego, a w tym i przemijania.
Domeną przemijania w ujęciu Jana Pawła II jest zdumienie wy
nikające ze spotkania. W jego wyniku człowiek, który „za
trzymuje się” poznaje sens. Te wydarzenia mają swój czas i 
miejsce. Wejście w dialog ze Słowem Bożym wprowadza czło
wieka w przedziwną komunię osób, która jest sednem przy
mierza.
W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II przemijanie ma moc 
twórczą. Przez spotkanie wywołujące w nas zdumienie doko
nują się i spełniają się w czasie indywidualne doświadczenia, 
które pozwalają człowiekowi odkrywać siebie.
W konsekwencji przemijanie mobilizuje do działania. To, co 
minęło, nie wróci. Straconej minuty nie można powtórzyć. 
Ona już spełniła się pozostawiając po sobie konkretną wartość. 
Dla Jana Pawła II przedmiotem medytacji jest górski strumień 
i polichromia Kaplicy Sykstyńskiej. Jeden i drugi obraz wska
zują na tego samego Boga. Górski strumień mówi swoją na
turą o Stwórcy, a fresk Michała Anioła wyraża to, czego inni 
nie byli w stanie pojąć bez tego widzenia artysty. Spełnienie 
tego wszystkiego dokonuje się w czasie. Jest on wypełniony 
przez wydarzenia tworzące historię. Dlatego Trzecia część tryp
tyku jest powrotem do Abrahama i jego historii życia. Jest to 
historia początku przymierza, która trwa do dziś i spełnia się 
w pontyfikacie Jana Pawła II.

Ks. Domiał

Ciąg dalszy ze st^r^. 3

czy W POLSCE I^TNIE/E PARTIA PAPIEŻA?

Chcąc udzielić wiarygodnej odpowiedzi, należy porównać 
przesłanie i wizję, jaką nakreślił Papież, z zachowaniami i 
programami głównych partii politycznych działających w Pol

sce.

WT
Papież pozytyw
nie ocenia kieru
nek zmian zacho
dzących w Pol
sce. „To jest ko
lejna pielgrzym
ka, podczas któ
rej mogę obser
wować, jak Pola
cy zagospodaro
wują odzyskaną 
wolność. Jestem 
przekonany, że 
kraj nasz zmierza 
odważnie ku no
wym horyzontom 

* rozwoju w poko
ju i pomyślno
ści”. (s.62) „Ra
duję się z osią
gnięć, dobrych 
zamierzeń i twór

czych inicjatyw”, (s.136) „Cieszę się, że tak wielu moich roda
ków w duchu nauczania społecznego Kościoła włącza się w bu
dowanie wspólnoty ojczystego domu na fundamencie sprawie
dliwości, miłości i pokoju”, (s.62) Papież wyraźnie zaznacza, że 
Polacy odzyskali w 1989 roku prawo do samostanowienia o sobie 
i popiera wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej „w duchu 
nauczania społecznego Kościoła”. Od takiej wizji daleko odbie
ga wizja Polski prezentowana przez działaczy Samoobrony oraz 
Ligi Polskich Rodzin, prezentujących czarny obraz transformacji 
zachodzącej w Polsce od kilkunastu lat.
Papież nie jest jednak bezkrytycznym admiratorem kapitalizmu. 
„Wiem, że wielu krytycznie postrzega i ocenia system, który usi
łuje kierować współczesnym światem, system owładnięty mate- 
rialistyczną wizją człowieka. Kościół zawsze przypominał, że nie 
można budować szczęśliwej przyszłości społeczeństwa na ludz
kiej biedzie, na krzywdzie człowieka, na cierpieniu brata.” (s.62) 
„Z pewnym niepokojem mówiłem o trudnościach i kosztach prze
mian, które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, bez
robotnych, bezdomnych i tych, którym przychodzi żyć w coraz 
skromniejszych warunkach i niepewności jutra”, (s.136) Dostrze
gając konieczność ponoszenia kosztów transformacji, Papież nie 
lekceważy bolesnych kosztów kryzysu gospodarczego i formu
łuje jednoznaczną receptę na złagodzenie negatywnych tenden
cji. Tą receptą jest kierowanie się „duchem nauki społecznej Ko- ' 
ścioła”: wrażliwość na krzywdę i los najsłabszych. Od takiej po- ' 
stawy najbardziej odbiega program Platformy Obywatelskiej, która 
przede wszystkim dąży do poprawy warunków dla klasy najbo
gatszych i najbardziej zaradnych obywateli - przedsiębiorców.
Papież jest zwolennikiem solidaryzmu społecznego i narodowe- ‘ 
go. Przywołując postać biskupa Dunajewskiego, modlącego się o j 
zjednoczenie Polski, odczytuje na nowy sposób wezwanie do jed- I 
ności Polski: „Dziś gdy stanowi ona terytorialną i narodową jed
ność, słowa te nie tracą swej aktualności, choć nabierają nowego 
znaczenia. Trzeba je dziś powtarzać, prosząc Maryję, by wypra
szała jedność wiary, jedność ducha i myśli, jedność rodzin i jed
ność społeczną”. „Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej so
lidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro 
naszej Ojczyzny”. Takiej wizji nie głoszą dziś w Polsce ani klaso
we związki zawodowe, ani partykularne Polskie Stronnictwo Lu
dowe i Samoobrona, ani Platforma Obywatelska reprezentująca 
interesy ludzi bogatych, ani Prawo i Sprawiedliwość jak ognia uni
kające słów takich jak „wspólnota” i „jedność”. Liga Polskich
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Rodzin usiłuje zantagonizować społeczeństwo wokół kwe
stii akcesji do Unii Europejskiej, natomiast część Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej chciałaby w Polsce wojny z Ko- 
s'ckte^m.
E^w^t^ł^oUiń; , w ł^itrc^i^o t^c^lith^j^t^h

l^t^i^c^iiejj łit^e^-
ralny. Raz potępił nasilającą się w Polsce „hałaśliwą pro
pagandę liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzial
ności” (s.104), drugi raz przeciwstawił się sekularyzacji 
życia: „Człowiek nierzadko żyje tak, jakby Boga nie było, 
a nawet stawia samego siebie na .lego miejscu. (...) Na wie
le sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich 
sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w 
kulturze i społecznej świadomości narodów.” (s. 102) Wol
ność „bez prawdy i odpowiedzialności” Papież określił 
mianem „fałszywej wolności”, podważającej fundamenty 
wolności narodowej. Tej wizji Papieża, zgodnie z którą naj- 
wię^lssi^y^m dkt vss|^c)k^;^issi^i^j^o śvi^^^^ , t^ma-
n^^fjją „Ł^^t^n^nć^y ne^ftrj^w^ośc” ’ jest Ib^trralz^m świ^^o^j^o- 
gją^t^i^w^^y, nm wię^kssi^ość p^iarii ’ |^olśy^(^;^l^;^l^tl ,
rt^w^n^o S^l^D , t^;^:^i^(^e c^o e^g^i^iż^i^ijj’ l^l^okcj ’ t m<iż.^^iśsw't l^o- 
n^osl^lssl^^h^;^^l, , aak rt^v^ne^z P^O ’ PiS, , g)k^s:z^^e t^^H^t^wi- 
cm s'wie^t^li^ wiżjje p^or^i^t^l^u ^|^oe^i^:^i^i^3^o , l^l^R
oa^z f^S^L e^t^w^okiją t^o ne^lb^lr^^hjej wiżjjt (^;^k^vije]ra.
N^a l^c^nj^c |^c^:^os^^^e l^w^tssim t^ajl^i^r(^:zj^j J^iSu^i^h^a w rt^l^u 

’ ik^t^esi ’ P^oIsIi’ (^o L^ni ’ I^ur(^|^ejsl^jej , „Mli^mt
- |^(^wij^(^;zrał .^:^n F^i^w^e , It r^a ^w^t^j^o

l^c^l^ysk^ w P^olsi^e - :^e (...’ i^|:^oe^<^;^<^fisw^o p^olsli^e - któree 
od wieków przynależy do Europy - znajdzie właściwe so- 
bim mńjjsi^e w ^trl^lsUJa^l^h Wls|^ók^csty I^ur(^]^elslcjsj t n^ 
y/U^o n^ ;^atriE^ci włrast^ej O:^:^s^^n^<:3Ści’ ae i^b^c^g^i^ct s^w^ą ta:^- 
dycją ten kontynent i cały świat”. Papież nie wypowiedział 

w^ftrost a^n ’ Zti, a^n i {rai^f^cw |^r;^ylsąpie^nkl lt^:slu
c^o L^nii t .^f^(^r^:^l^:^e - l^;^t^aji^c ;^a c^<^:^y^wiisty fl^lst ftr:^y^t^;^e^^- 
n^c^i^c ’ F^ols^ii „o^d Mie^l^r^w^’ ’ t^o I^urc^|^y - |^ostr;^<^J^a w^ysso^t^e 
f)a^w^(^(^|^(^(^(^t^t^e I^olsii t t^o L^niir^l^o
a ne a^i^gt^(^^^<^t^j( t n^i^c^iiejjt,’ ż^e I^o^^l^a n^ yzk^o n^
:^i^tri^ci włassi^et r^^tdy^cjit ,l^l^(^j^:^lci ^w^ą rai^c^j^cJ;^’ ’ n^i^e
społeczności. Wizja Papieża stoi w jaskrawej sprzeczno- 
s'c- z f)r(^Jtri^n^<^m L^P^R’ któira k^i^e^g^ory^i^i^n^ ^f)r;^j^cWim 
J^l^(^jlsj ’ I^o^^^ii c^o '^ni,’ |^c^^tr;^j^}^isji^c ń^n fi^^ttr^l^o !^mjts^ei- 
n^e k^:żs:^n^oślci I^olsl^( t Z dn^Jijs- ^trl:^t^;y’ ^aa-
t^(^wils^^a F^l^|3e^:^a n^ n^|t^^:^<^tsusją ó^w^ne^ż |^i^j; ’ lsótre b^t^:-- 
w^i^ll^I^^^c^w^o |^c^{ietr:^^ą (I^Ci’ S^l^E) ’ PiS)- i^l^c^esję I^ols^ii t^o 
L^ni, ’ |^l^sta^l^J^^^i^c e^n ri^^st nj^n^^i w^yłą^c^i^n^ w l^c^tse^l^k(Cje 
'^;^y^^ki n^^sjtralh^J^'^h ^^or:^yśklC(.
F^(^lakl^n^uji^c , F^i^|^elkl^a wińsja I^olk^ii ’ aal^o k^.raju r:^;^c^;^(^t^la- 
g^o ^|ta^wiK^dlVvj)’ w (^i^c^I^u ,ttriaSljs- !^oik^Jan^oklC)’ :^g^(^(^y i 
współpracy”, Polski wiernei własnej Stadykji narodowej i 
j^;lgijjl^e) , I^olkl^i w^s^os;^i^l^e- c^o I^ur(^|^y b^c^g^i^icw^o włami^ej 
tri^c^y^cji , I^olkll ’ ptr:^t^cVls^^vl^^ją^e- rer^P^wiZ^n^c^wi i--
t^er:^h^(^n^u oa^z ^j^l^urarJ^;^^cS ’ l^uSUry' t ż^y^cm ^|^oe^'^;^t^(^g^o 
- n^ ;^s^ajc^uje w c^;slsejjs:^e- F^o^^t^e |^(^|^i^rcm w^;trr^d w^|^y-- 
wowych polityków, animatorów życia gospodarczego i kul- 
m^^hjego.
lsnsjjją w P^oss^e |^i^sS^ głkls:^i^l^e 1^:^s^ (^:^(śklCK^v^o |^(^lt^- 
wające się z postulatami głoszonymi przez Papieża, ale żad- 
ses z nich nie można uznać za partię głoszącą „Papieską 
wsżjję I^olsls”’.
W śwljst^ e^g^i^ t t^o t^i^(iis:^I^o |^(^w^y/że) t n^ (^:zWsi , n^w-- 
nń^ż |^os^^w^a I^i^|^e^:^a w^o^I^i^c w^ośi^y w ra^k^u ;^r^ia^^;z^ a^k 
m^^ot zk^:^i^mj^nra w |^olks^^lt l^lirkch . J^k^^e n^(^głki l^y^ć ^ra- 
lcze) , ^k^oro c^lta^z |^olsl^^l^h eiS)i w^yła^n^^^i^i^y sę; -l z^w. iffe- 
y' ^^y^wi^ra, :^^s^(^nS^:^o ^^:^mira sę; z l^^l^(^:^^nf^m ^|^ofscz- 
n^^^m Irapjżaa.

Wt^/t^iech Ti^i^^lk

Cytay^ wyi^t^vi/iedzi I I t (^[rr^ct^war^ia : Jóóg
b(^<^i3ty w Jan II w^jczyźr^ie s^ie^rpr^la
2002, wedwanicWcoM””, I^AiiI , Ktaó^w 22002!).

HISZPAŃSKA PODRÓŻ 
OJCA ŚWIlfTEGO JANA’PAWŁA II

/an Paweł II zakończył dwudniową pielgrzymkę do Hiszpanii. 
Punktualnie o godz. 19.15 samolot hiszpańskich linii lotniczych 
„Cn^^^ia de NT'Ne” v^”vWyrtowoWa madr^^i^l^i^c^gi) g^ti^isnti E^an^jt^s.

Papieża żegnali: para któlewskai premier rządu Jose Maria Aznar wraz 
z członkami rządu, władze Madrytu oraz biskupi hiszpańscy z arcy
biskupem ssoliky kard. Antonio M. Rouco Varelą na czele. Przed od
lotem odegrano hymn państwowy Hiszpaniii a nasSępnie Stolicy Apo- 
sSolskiej. Do Papieża podchodzili koleSso premier Aznar, jego żonai 
szłonkowie rządki a nasSępnie biskupi. Tuż przed wiazdem specjalną 
platformą do samolotu, Ojsiec Święty wziął w ramiosai ucałował i 
pobłogosławił małe dziecko. Jako osSaSni pożegnali Dostojnego Go- 
śsia kard. Rouco i suscSusz apostolski w Hiszpanii abp Manuel Mon- 
Seito de Castro.
W czasie dwudniowej wizyty, kgraniczknej tylko do stolicy krajUi Jan 
Paweł II spotkał się w sobotę 3 maja z hiszpańską młodzieżą, a w 
niedzielę 4 bm. podczas Mszy s'w. kanonizował pięsioro świętych z 
tego kraju.
EnSuzjasSyczne przyjęsie zgotowała Janowi Pawłowi II młodzież w 
pierwszym dniu jego piątej pielgrzymki do Hiszpanii. Ponad 600 tys. 
młodych zgromadziło się na podmadryckim lotnisku Cuarto Vientos. 
„SpoglądaSąc za siebie i wspominaSąc te lata swego życia, mogę za
pewnić was, że warto poświęcić się sprawie Chrystusa i z miłośCi do 
Niego poświęsić się w służbie człowiekowi. Warto dać życie za Ewan
gelię i braci!” - mówił Ojciec Święty.
Papież wyznał, że bardzo pragnął tego spotkania. Przypomniał słowa, 
które skierował do młodych na sSadiknie im. Santiago Bemabeu przed 
dwudziestu lasyi w czasie pietwszeS wizyty do Hiszpanii: „Jesteście 
nadzieją Kościoła i społeczeństwa (...) Nadal wierzę w młodych, w 
was”. NawiązuSąk do obchodzonego obecnie Roku Różańca Papież 
powiedziałi że „w Różańcu uczymy się od Maryi rozważać piękno 
oblicza ChrysSusa i doświadczać głębi Jego miłości”. Dodał równieżi 
że „Różanies w swej prosSocie i głębi jess prawdziwym streszczeniem 
Ewangelii i prowadzi do samego serca orędzia chrześcijańskiegk”.

W' drugim dniu swośej wizyty w Hiszpanii Papież kanonizował pię- 
sioro nowych święSykh: Piotra Povedai Józefa Marię Rubio, Ge
nowefę TotreSi Anielę od Krzyża oraz Maravillas od Jezusa. W uro- 

czysSeS Mszy kanonizacyjnej uczesSniczyli m.in.: para królewskai pre
mier Jose Maria Aznar z rodziną oraz przedsSawicifle najwyższych 
władz. Na odświęSnie udekorowany plac przybyło ok. miliona wier
nych. Większość z nich miała na szyjach chusty w żółtych, papieskich 
barwach. Miejsce celebry udekotowank rabatami różnokolorowych 
kwiatów. Konstrukcja ołtarza nawiązywała do oktęSu Krzysztofa Ko- 
lumbai który „płynie na oceany narodów, aby nieść im Ewangelię”. 
Papieska homilia niemal w całoŚsi poŚwięcona była wezwaniu współ- 
czesnykhi aby tak jak ich wyniesieni na ołtarze poprzednicyi byli zdol
ni do dawania świadectwa świętości. Jednocześnie Jan Paweł II przy
pominał, że to wiara chrześcijańska stanowi o tożsamości narodu hisz
pańskiego i nawoływał do wierności jej korzeniom i Sradycji.
Głównym przesłaniem Ses podróży było gorącei pełne osobistego za
angażowania, wolanie Papieża o pokóji przeciw wojnie i przemocy, a 
także apel do miejscowych mieszkańców, aby pozostali wierni dzie
dzictwu ich ktajUi który przez całe wieki ewangelizował isse narody, 
zwłaszcza Ameryki.
Osoby z najbliższego papieskiego otoczenia mówiły, że Jan Paweł II, 
mimo zmęczenia, jest wyraźnie zadowolony. Atmosfera pożegnania 
przypominała wielki festyn: byli muzycy i śpiewacy z różnych regio
nów ktajUi w strojach łudkwychi wykonujący utwory ze swych strks. 
Nad ludźmi powiewało mnóstwo flag hiszpańskich i waSykańskichi 
raz po raz rozlegały się okrzyki: „Viva el Papa” (Niech żyje Papież), 
„Viva Juan Pablo II”(Niech żyje Jan Paweł iI).
Była to piąta do Hiszpanii, pierwsza w tym tokUi a 99. w ogóle pod
róż Jana Pawła II poza granice Watykanu i Włoch. W tym roku czeka
ją go jeszcze sztery inne pielgrzymki: w dsiach 5-9 czerwca do Chor
wacji, 22 tegoż miesiąca do Banja Luki w Bośni i Hetcegowisiei w 
drogiej połowie siet^nia - do Mongolii i we wrześniu - do Słkwacsi. 
Terminy dwóch ostatnich nie zostały jeszcze oficjalsie pktwierdzkse 
przez SSklikę AposSklską.
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□ W całym kraju, ale także w środowi
skach polonijnych, odbyły się obchody 
kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. W 
Warszawie jak zwykle dokonano uroczy
stej odprawy warty honorowej, modlono 
się w kościołach. Prawo i Sprawiedliwość 
wykorzystało święto narodowe do zgło
szenia 12 tez, które mają być początkiem 
powstania IV Rzeczpospolitej.
□ Coraz dziwniejsze tło mają natomiast 
obchody 1 maja, które pozostaje w kraju 
świętem państwowym. Szczególną uwagę 
zwraca tzw. „majówka”, którą organizuje 
prezydent z tej okazji w swoim pałacu. W 
tym roku Kwaśniewski do grona zapro
szonych gości zwrócił się z prośbą, by nie 
powielali wzorów lat ubiegłych, nie... nisz
czyli ogrodu i nie gasili papierosów w 
doniczkach! Ciekawe, jakie to dzikusy 
spędzają czas u prezydenta na „majówce”?
□ Z innych obchodów tego dnia odnotuj
my jeszcze zatrzymanie w Poznaniu osób 
robiących happening pod nazwą „Miller 
na Marsa”.
□ Na Górnym Śląsku razem z rocznicą 
Konstytucji i 3 Maja obchodzono także 82. 
rocznicę wybuchu III Powstania Śląskie
go. Narodowcy protestowali na Górze św. 
Anny, a śląski wojewoda w rocznicy Po
wstania znalazł pretekst zachwalania UE.
□ Polska będzie zarządzała jedną z 4 stref 
stabilizacyjnych w Iraku. Najczęściej 
mówi się, że Polsce przypadnie sektor 
północny Iraku. Polska wyśle ok. 2 tys. 
żołnierzy jako siły stabilizacyjne, ale do
kładną liczbę naszych wojsk uzależniono 
od tego, ile pieniędzy zapłacą za to Ame
rykanie. Rozmowy w sprawie polskiego 
udziału prowadził w USA minister obro
ny Szmajdziński. Dowódcą polskiego sek
tora ma być gen. Tyszkiewicz. Szmajdziń
ski podczas pobytu w Waszyngtonie wziął 
też udział w szczycie NATO-Ukraina.
□ Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowe
go Siwiec zdementował informację o tym, 
że w Krzesicach pod Poznaniem pojawi 
się w 2006 roku amerykańska baza lotni
cza. USA miały jeszcze wynająć bazę lot
niczą w Mińsku Mazowieckim i wydzier
żawić poligon na ćwiczenia. Amerykanie 
dokonują przeglądu swoich baz europej
skich pod kątem delokalizacji, ale żadne 
decyzje jeszcze nie zapadłym.
□ Marszałek Senatu Pastusiak z SLD oka
zał się osobą niekompetentną i niedouczo
ną. Pastusiak nie zna ustaw, których za
twierdzaniu przewodniczy i dezinformu
je Polonię. Podczas pobytu w Brukseli 
marszałek stwierdził, że Polacy mieszka
jący za granicą nie będą mogli brać udzia
łu w referendum, chyba że przyjadą z waż
nymi paszportami do Polski, podczas gdy 
ustawa na temat referendum wyraźnie 
mówi, że obwody głosowania są utworzo
ne także poza granicami kraju. W końcu 
Pastusiak przyznał się do popełnienia błę
du i oświadczył, że włas'ciwie z „tego lap- 

susu będzie pożytek, bo zwiększy zainte
resowanie wyborami”. Nie dość, że nie
douczony, to jeszcze bezczelny...
□ W Polsce przebywał prezydent Izraela 
Kacaw, który brał udział w „marszu ży
wych”, uroczystościach rocznicy wybuchu 
powstania w getcie warszawskim i był spe
cjalnym gościem parlamentu.
□ Porozumienie organizacji Kombatanc
kich i Niepodległościowych zażądało dy
misji premiera Millera, którego zachowa
nie podczas przesłuchań przed sejmową ko
misją śledczą w sprawie Rywina uznało za 
niegodne osoby sprawującej funkcję szefa 
rządu. Przypomnijmy, że Miller nazwał 
przesłuchującego go posła PiS „zerem” i 
kpił z zadawanych pytań.
□ Od maja 54 polskich posłów i senato
rów zasiada w parlamencie europejskim 
w charakterze obserwatorów. Status obser
watora zapewnia im uchwała parlamentu 
dotycząca rozszerzania Unii.
D Do referendum coraz bliżej i propaganda 
robi się coraz bardziej jednostronna. Ist
nieje praktycznie zakaz wspólnego zapra
szania przeciwników i zwolenników UE 
na spotkania, bo ci ostatni mogą wypaść 
gorzej, Komisja Wyborcza odmówiła pra
wa do agitacji kilku stowarzyszeniom eu- 
rosceptycznym. Dobrym przykładem są 
„Rodziny Polskie”, którym odmówiono 
argumentując, że w statucie nie mają za
pisu o poruszaniu tematyki unijnej. Sto
warzyszenie to powstało w 1992 roku, kie
dy jeszcze UE nie istniała.
□ ROP, Porozumienie dla Polski i Ruch 
Katolicko-Narodowy przygotowały pro
jekt ustawy, która ma zabezpieczyć pol
skie interesy na ziemiach Północnych i Za
chodnich. Projekt proponuje, by „polskie 
sądownictwo nie podlegało rozstrzygnię
ciom zewnętrznym” na tych obszarach, co 
ma uniemożliwić wysuwanie roszczeń nie
mieckich na forum międzynarodowym.
□ Podczas podróży do Petersburga 30 maja 
prezydent USA G.W. Bush ma się zatrzy
mać na kilka godzin w Krakowie, by po
dziękować Polakom za ich udział w woj
nie w Iraku.
□ „Daewoto-FSO” zrezygnowało już z po
zyskania inwestora strategicznego. Rover 
nie mógł dojść do porozumienia z banka
mi w Polsce.
□ 508 tys. młodych ludzi przystąpiło w 
tym roku do zdawania matui^.
□ W rafinerii w Gdańsku zapalił się zbior
nik z etyliną. Zginęły 3 osoby. Pożar uda
ło się ugasić następnego dnia.
□ Oscypek, bundz, bryndza i żętyca, czyli 
góralskie sery, otrzymały z urzędu paten
towego status produktów regionalnych.
□ Wykorzystanie środków unijnych na 
ochronę środowiska wynosi dotąd, wg ra
portu NiK, zaledwie 0,15% przyznanej 
kwoty.
□ Na dachu domu w Gostyniu zauważo
no po raz pierwszy w Polsce sępa. Ptaka 
usiłowano schwytać, ponieważ myślano, 
że uciekł z ZOO. Tymczasem okazało się, 
że jest to sęp kasztanowaty, żyjący na 
wolności. Przyleciał do Polski w związku 
z referendum?

ZCZVM
PO REFERENDUM?

Manaa

Miesiąc dzieli nas od czerwcowego 
referendum w sprawie akcesu Pol
ski do Unii Ei^irop<^jskP^j. kei^ akees t^k 

ostatnia deska ratunku dla rządzących 
postkomunistów, ostatnia szansa na 
utrzymanie się przy władzy. W katego
riach politycznych akces do UE przypo
mina bardziej hazard, niż chłodną kal
kulację.
Nawet najbardziej zagorzali euroentuzja- 
ści przyznają, że akces do UE oznacza 
rezygnację z dotychczasowej państwowej 
suwerenności. Ale - powiadają - rezygna
cja z suwerenności to nic strasznego, 
wszak wszyscy członkowie UE na to przy
stali i jakoś nie narzekają. Poza tym - do
dają - w dzisiejszych czasach globaliza
cji, międzynarodowych powiązań bizne
sowych, suwerennoś'ć państwowa staje się 
mniej ważna: liczy się gospodarcza siła 
państwa.
Ryzykowna jednak wydaje się teza, że w 
dzisiejszych czasach suwerenność pań
stwowa przeżyła się; może tylko stała się 
mniej widoczna? Suwerenność nie ozna
cza siły państwa: zarówno państwa małe 
i słabe, jak i duże, i silne, bywają suwe
renne. Suwerenność jest kategorią prawa 
międzynarodowego, prawną gwarancją, 
iż państwo uznawane za podmiot prawa 
międzynarodowego może samo podejmo
wać najważniejsze decyzje we własnych 
sprawach. Ze - mimo nacisków politycz
nych, a niekiedy i szantażu - nikt bez po
gwałcenia prawa międzynarodowego w 
tych decyzjach go nie „wyręczy”. Świa
domi słabości swej argumentacji nasi eu- 
roentuzjaści uciekają zatem w dyskusjach 
do karkołomnego rozumowania: owszem 
- wyduszają z siebie - suwerenność pań
stwowa nadal zachowuje swą ważność, 
ale właśnie przystępując do Unii Europej
skiej i rezygnując z państwowej suweren- 
noś'ci - zyskujemy wpływ na decyzje UE, 
przez co nasza suwerenność nie „gubi 
się”, ale doznaje wzmocnienia.
Tracąc suwerennoś'ć - wzmacniamy ją? 
Doprawdy, to chyba jakaś dialektyka cał
kiem marksistowska.
Tymczasem zapisany w naszej Konstytu
cji art. 90 głosi, iż „Rzeczpospolita Pol
ska może na podstawie umowy między
narodowej przekazać organizacji między
narodowej lub organowi międzynarodo
wemu kompetencje organów władzy pań
stwowej w niektórych sprawach”. Poli
tyczna przezorność i roztropność nakazy
wałyby, żeby w obliczu możliwego akce
su do UE zmodyfikować przynajmniej 
brzmienie tego przepisu tak, aby enume
ratywnie wyliczyć, w jakich sprawach RP 
może tę suwerenność przekazać (więc 
utracić), a w jakich sprawach nigdy tego 
nie uczyni. Dotychczasowe sformułowa
nie: „w niektórych sprawach” - otwiera 
drogę do utraty suwerenności we wszyst
kich sprawach. Niestety, rząd Millera ani 
środowiska euroentuzjastów nie uczyni-
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ty nic, dosłownie nic, w kierunku zmiany 
tego niebezpiecznego zapisu konstytucyj
nego.
Polska nie jest gospodarczym gigantem. 
Gdyby była, utrata suwerenności via facti 
byłaby trudniejsza. jeśli jest jednak sła
ba, słabsza od każdego z dotychczaso
wych członków UE w chwili akcesu (po
nad 50 miliardów dolarów długu zagra
nicznego, nie licząc olbrzymiego długu 
wewnętrznego) nie powinna tak łatwo re
zygnować z suwerenności, czyli prawnej 
ochrony swej politycznej niezawisłości. 
Środowiska eurosceptyczne wysuwają też 
postulat, by jeszcze przed czerwcowym re
ferendum rząd uregulował ostatecznie z 
Niemcami kwestie własnościowe dotyczą-

■ ce polskich Ziem Zachodnich. Polska nie 
ma do dziś traktatu pokojowego z Niem
cami, a układ ministra Genschera z mini
strem Skubiszewskim pominął, dziwnym 
trafem, ten problem. Sprawa dotyczy ob
szaru jednej trzeciej Polski: możliwych re
windykacji własnościowych lub olbrzy
mich odszkodowań. W konsekwencji ak
cesu do UE, w dalszej (ale wcale nie odle
głej perspektywie) nie da się wykluczyć 
utraty kontroli państwa polskiego nad tym 
obszarem. Fałszywie brzmią uspokojenia 
w rodzaju: „No, przecież Alzacja i Lota
ryngia nie stały się niemieckie”. Francji i 
Niemiec nigdy nie dzieliła taka przepaść 
ekonomiczna, jaka dzieli od Niemiec dzi
siejszą Polskę. Ale i ten argument, wykra
czający już - jak sądzę - poza sferę li tyl
ko politycznej hipotezy jest przez rząd cał
kowicie lekceważony. Rząd Millera nie 
uczynił nic, by uregulować tę kwestię z 
rządem niemieckim jeszcze przed referen
dum. Dlaczego? Przecież uregulowanie tej 
kwestii przysporzyłoby walnie zwolenni
ków integracji. jeśli intencje niemieckie 
są „czyste” - czego obawia się rząd Mille
ra, pozostawiając tę kwestię niebezpiecz
nie otwartą. Odpowiedź rządu brzmi: „Fala 
niemieckich żądań rewindykacyjnych. 
Niemożliwe.” Czy jest to odpowiedź roz
tropna? Czy jest to postawa politycznej 
przezorności? Zwłaszcza w sytuacji, gdy 
Polacy na Ziemiach Zachodnich, przesie
dleńcy zza Buga, nie mają do dziś tytułów 
własności ziemi i zabudowań, a jedynie 
tytuły wieczystego użytkowania?
Last but not least - sprawa czysto ekono

. miczna, acz rzutująca na stosunki politycz
ne. Przy obecnym zapóźnieniu gospodar
czym Polski (kapitałowym, technologicz
nym, komunikacyjnym etc) jedynym atu-

■ tem kraju mogą być niższe koszty produk
cji, niż w krajach UE, przez co nasze to
wary będą tańsze. Wymagałoby to we
wnętrznej polityki zbijania kosztów pro
dukcji, przede wszystkim poprzez obniża
nie kosztów pracy i podatków. I właśnie 
zmierzających w tym kierunku decyzji 
należałoby oczekiwać jeszcze przed przy
stąpieniem Polski do UE, gdyż potem 
może to być... niemożliwe. W negocja
cjach poprzedzających umowę kopen
haską rząd Millera zgodził się na tzw. klau
zule bezpieczeństwa, przeforsowane przez 
komisarza Verlheugena i jego doradców^.

Dokończenie na 18

□ Wielkim sukcesem zakończyła się piąta 
już podróż .Jana Pawła II do Hiszpanii. Or
ganizatorzy, którzy liczyli na 100 tysię
cy uczestników spotkania z młodzieżą, 
musieli przyjąć ponad 600 tysięcy osób. 
Centralnym punktem wizyty była Msza 
św. kanonizacyjna w Madrycie, gdzie 
zgromadziło się około miliona wiernych. 
Ojciec św. kanonizował nowych świętych 
Hiszpanii, w tym ks. Pedro Poredę, mę
czennika zabitego przez komunistyczne 
wojska republikańskie podczas wojny 
domowej w 1936 roku.
□ Trwa przywracanie porządku w Iraku. 
Irak zostanie podzielony na 4 strefy sta
bilizacyjne, jedną z nich będą kierowali 
Polacy. Kraje UE i 10 państw kandydują
cych uzgodniły powrót swoich dyploma
tów do Bagdadu. Prezydent Bush ogłosił 
„zakończenie głównych operacji wojen
nych” w tym kraju.
□ W .Jałcie na Krymie przez kilka dni spo
tykali się prezydenci Rosji i Ukrainy. Pu
tin obiecał Kuczmie, że Moskwa nie wy
cofa się z planów wspólnej konstrukcji 
samolotu transportowego An 70. Prezy
dent Ukrainy oświadczył, że „Ukraina w 
tej chwili nie widzi innej możliwości, jak 
pogłębianie współpracy z Rosją”.
□ W Tiranie podpisano tzw. „Kartę Ad
riatycką”, która ma umożliwić, dzięki po
mocy amerykańskiej, wejście Albanii, 
Chorwacji i Macedonii do NATO.
□ Słowacki Instytut Pamięci Narodu udo
stępnia „teczki” tamtejszej służby bez
pieczeństwa. Dostęp do nich mają także 
rodziny zmarłych już osób, na które zbie
rano materiały w czasach komunistycz
nych.
□ Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii 
przyniosły nieznaczne zwycięstwo kon
serwatystów i sukces Liberalnych Demo
kratów, którzy zaistnieli jako trzecia par
tia brytyjska. Konserwatyści zdobyli 539 
mandatów, Liberalni Demokraci - 175, a 
Partia Pracy - 230. Laburzyści stracili Bir
mingham i okręg Coventi^y.
□ Na Słowacji ruszyła kampania propa
gandowa przed referendum unijnym. 
Samo referendum odbywa się przez dwa 
dni - 16 i 17 maja. Wicepremier P. Csaky 
stwierdził, że „w zasadzie na Słowacji nie 
ma przeciwników UE”. Ankiety twierdzą, 
że 67% Słowaków pójdzie do głosowa
nia, a 72% z nich zagłosuje na „tak”. 
Przypomnijmy, że kampania referendal- 
na na Słowacji okazała się „wpadką” or
ganizatorów. Skomponowany z tej oka
zji „hymn Unii” okazał się plagiatem wę
gierskiej piosenki komunistycznej.
□ Prezydent Czech V. Klaus oświadczył, 
że wejście jego kraju do UE połączone 
jest z „istotną utratą suwerenności”. 
Opłacalność tego przedsięwzięcia musi 
się więc łączyć z odpowiednią rekompen
satą.
□ Spór o obecność Boga w preambule 

konstytucji UE podzielił czeską opozycję. 
Ludowcy popierają taki zapis, podczas 
gdy współpracujący/ nimi socjaldemokra
ci zgłosili sprzeciw^.
□ Referendum w Estonii w sprawie przy
stąpienia do UE wyznaczono na 14 czerw
ca. Rząd nie zamierza jednak prowadzić 
jakiejkolwiek kampanii agitacyjnej.
□ Prezydent Azerbejdżanu Alijew, który 
niedawno zasłabł podczas przemówienia, 
udał się na leczenie do Turcji.
□ Sąd apelacyjny w Palermo na Sycylii 
uwolnił b. premiera Włoch Andreottiego 
od zarzutu powiązań z tamtejszą mafią.
□ Pentagon uważa, że jest za wczes'nie, 
by mówić o przenoszeniu amerykańskich 
baz wojskowych do innych krajów. Na 
razie jest dokonywany przegląd tych baz 
w Europie pod kątem delokalizacji.
□ Rząd Estonii odrzucił rosyjskie żąda
nie zamknięcia Centrum Kaukaskiego, 
które działa na terenie tego kraju grupu
jąc opozycję czeczeńską.
□ Czołowy polityk niemieckiej CDU Pflu- 
egen pogratulował Polsce wejścia do „eks
traklasy NATO”, dzięki poparciu uSa w 
Iraku. Lewicowa prasa niemiecka kryty
kuje tymczasem Warszawę i grozi utratą 
pozycji naszego kraju w UE.
□ Indie i Pakistan zapowiedziały przywró
cenie normalnych stosunków dyploma
tycznych. Przywrócone zostały także po
łączenia lotnicze pomiędzy tymi państwa
mi.
□ Komisja Europejska opowiedziała się 
za przyznaniem każdemu z krajów kan
dydujących prawa do wyznaczania po jed
nym stanowisku europejskiego komisarza.
□ Epidemia SARS nadal szaleje. W Chi
nach nieczynne są nadal szkoły, a na plac 
Tien-an-men w Pekinie na obchody 1 maja 
przyszło zaledwie kilkaset osób. W Sin
gapurze wprowadzono przymusową kwa
rantannę. Większość linii lotniczych zawie
siła swoje loty do Pekinu.
□ Trzęsienie ziemi w Turcji pochłonęło 
167 ofiar śmiertelnych, 520 osób zostało 
rannych. Tornado, które przeszło w USA 
nad stanami Missouri i Kansas spowodo
wało śmierć 19 osób.
□ Amerykańsko-rosyjska załoga Sojuza, 
która wracała na Ziemię, straciła przed 
lądowaniem kontakt z centrum. Poszuki
wania kapsuły z kosmonautami na kazach
skim stepie trwało ponad 2 godziny^.
□ W katastrofie śmigłowca Mi-26 nale
żącego do rosyjskich sił specjalnych zgi
nęło 12 osób.
□ Pekin poinformował o tajemniczej ka
tastrofie swojego okrętu podwodnego. 
Zginęła cała załoga - 70 marynai^zy. Jako 
przyczynę komunikat podaje „problemy 
mechaniczne”.
□ Huragan nad Lwowem spowodował 
znaczne straty materialne. 300 tysięcy 
mieszkańców zostało pozbawionych wody, 
a 150 tysięcy prądu.
□ Na drogi wraca NRD-owski „trabant”. 
Będą to jednak drogi afrykańskie. Samo
chód ma być produkowany w Afryce i pod 
nazwą „AfriCar” jeździć po tamtejszych 
drogach.
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NAJWIĘKSZYM I NAJMNIEJSZYM
Stanisław Michatkieu^iicz

e\>ł przed zerami jeden postawiony.
Stąd się tworzyły tysiące, miliony... - 

zauważył poeta. Podobnie uważał autor 
starego dowcipu, jak to dziedziczka 100 
tys. dolarów poślubiła młodzieńca - ho
łysza, takie „prawdziwe zero”. Miała to 
być świetna kombinacja, bo zero doda
ne do 100 tys. daje okrągły milion.
Zeznając przed komisją śledczą 28 kwiet
nia, a właściwie odpowiadając przez 7 
godzin na pytania posła Zbigniewa Zio
bro z PiS, premier Leszek Miller w zde
nerwowaniu stwierdził, że poseł Ziobro 
jest „zerem”. Do takiego wniosku doszedł 
po otrzymaniu pytania dotyczącego zabój
stwa gen. Marka Papały, które, mówiąc 
nawiasem, nie pozostawało w specjalnym 
związku z „aferą Rywina”, ale samo w so
bie było niezwykle interesujące, jako'2:e 
zabójca generała nie tylko nie został osą
dzony, ale nawet zidentyfikowany. Pre
mier przez cały czas odnosił się do posła 
Ziobro w sposób lekceważący, niekiedy 
nawet chamski, co tylko potwierdza przy
puszczenia, że politura dostojności na 
komunistach jest nadal niezwykle cienka, 
w związku z czym każde silniejsze potar
cie natychmiast odsłania knajackie wła
ściwości przyrodzone. Charakterystyczne 
jest i to, że poseł Ziobro nie mógł liczyć 
na żadne wsparcie ze strony przewodni
czącego komisji, marszałka Nałęcza. Prze
ciwnie - marszałek Nałęcz strofował co i 
rusz posła Ziobrę, łasząc się przymilnie do 
Millera, co do złudzenia przypominało 
zachowanie Brysia z mickiewiczowskiej 
bajki „Pies i wilk”. Daje to pewien pogląd 
na temat niezależności i bezstronności tej 
komisji, ale to już inna sprawa.
Posłowi Ziobro chodziło o wykazanie, że 
pan premier miał tempore criminis całko
witą świadomość, iż Lew Rywin złożył 
propozycję korupcyjną, a mimo to nie za
wiadomił prokuratury o tym przestęp
stwie. Premier uporczywie usiłował uciec 
posłowi z linii strzału powtarzając, że nie 
traktował propozycji Rywina serio w tym 
sensie, że był pewien, iż sam nie miał w 
tym żadnego udziału, że kompromis był 
już przecież zawarty, no a poza tym prze
lanie pieniędzy na konta SlD byłoby w 
świetle obowiązującego prawa niemożli
we. Poseł Ziobro swymi pytaniami wyka
zał jednak, że premier sam fakt złożenia 
korupcyjnej propozycji potraktował serio, 
skoro z własnej inicjatywy zarządził w 
swoim gabinecie konfrontację z udziałem 
Lwa Rywina, no i samego red. Adama 
Michnika. Nie sądzę jednak, by miało to 
jakieś następstwa prawne, bo komisja i tak 
ustali prawdę przez glosowanie, zaś pro
kurator postąpi zapewne zgodnie z zasadą 
sformułowaną przezJTelimenę w opowie
ści o rozrywkach pe’tersburskich: „polic
majster powinność swej służby zrozu
miał”.

28 kwietnia był drugim dniem zeznań pre
miera przed sejmową komisją. 26 kwiet
nia w specjalnym oświadczeniu premier 
Miller nazwał red. Michnika „jednym z 
największych Polaków”. Wiąże się to za
pewne z podkreślaniem przez red. Mich
nika, że premier Miller nie miał nic, ale to 
nic wspólnego z propozycją złożoną przez 
Lwa Rywina. Red. Michnik podkreśla to 
może nazbyt natarczywie, a natarczywość 
ta skłania wiele osób do pewnego scepty
cyzmu. Niektórzy ludzie mają bowiem 
skłonność do naśladowania księcia Gor- 
czakowa, rosyjskiego ministra spraw za
granicznych, który nie wierzył nie zde
mentowanym informacjom prasowym. Im 
bardziej zatem red. Michnik zaprzecza 
udziałowi premiera w tej aferze, tym wię
cej ludzi skłonnych jest przypisywać pre
mierowi rolę inspiratora. Taka to już jest 
ludzka przewrotność. Ale ta wysoka oce
na red. Michnika przez premiera może 
mieć swoje źródło również w tym, że red. 
udowodnił, iż dzięki swym możliwościom 
wywołania klangoru na skalę europejską, 
może być nawet dla pierwszego ministra 
Rzeczypospolitej przeciwnikiem niezwy
kle groźnym. W tej sytuacji nic dziwne
go, że premier woli się red. Michnikowi 
podlizywać, nawet jeśli tamten tak broni 
premiera, że aż mu szkodzi. Ubocznym 
skutkiem tych wszystkich kombinacji jest 
poznanie hierarchii społecznej w Polsce, 
przynajmniej według premiera. Na szczy
cie znajduje się niewątpliwie red. Mich
nik, jako „jeden z największych Polaków”, 
a może nawet nie „jeden”, tylko po prostu 
największy, a na samym dnie poseł Zio
bro, bo niżej zera w tej arytmetyce zejść 
już nie można. Skoro tak, to pozostaje nam 
już tylko zidentyfikować pozycję same
go premiera na tej skali. Wydaje się ona 
raczej bliższa zeru, niż szczytom, na któ
rych przebywa red. Michnik, bo popular
ność premiera sięga zaledwie 16 procent, 
zaś rządu jest nawet niższa, bo sięga pro
cent zaledwie 10. Nic zatem dziwnego, że 
sprawy polskie wyglądają tak niedobrze, 
skoro przed rządowymi zerami nie stoi 
jednostka, tylko też coś zbliżonego do 
zera.
Na domiar złego, mimo pozornego zawie
szenia broni między prezydentem a pre
mierem, nadal tli się wojna na górze, tyle, 
że przybrała charakter bardziej podjazdo
wy i agenturalny. W tej fazie główne za
danie przypada agenturze ulokowanej w 
mediach. I tak na przykład w tygodniku 
„Polityka” ukazał się ni stąd, ni zowąd, 
obszerny reportaż o Janie Kulczyku, 
współczesnym polskim Krezusie, którego 
majątek, a właściwie majątek fartuszko
wy, bo w większości przepisany na żonę, 
sięga 3,7 mld dolarów. Reportaż wyraźnie 
sugeruje, że pan Kulczyk mentoruje rzą
dowi premiera Millera, na dowód czego 

przytaczane są tam przykłady, jak to pre
mier, siedząc w gabinecie z Kulczykiem 
wzywa swoich ministrów i przy nim ich 
strofuje, jeśli nie dość skwapliwie speł
niają życzenia tego biznesmena. „Rzecz
pospolita” ogłosiła, że podobno minister 
kultury, Waldemar Dąbrowski interwenio
wał w redakcji „Polityki”, by tego repor
tażu nie drukowała, czemu minister oczy
wiście energicznie zaprzecza, chociaż 
przyznaje, że z redaktorem naczelnym 
rozmawiał. Bardzo podobne to do przy
bycia Rywina, a przecież inne znaki też 
wyglądają dziwnie; np. red. Monika Olej
nik nie zaprzestała nagrywania swojej roz
mowy z Józefem Oleksym już po zakoń
czeniu audycji w „Radio Zet”, kiedy to 
Oleksy pozwolił sobie na różne szczere 
wyznania i charakterystyki premiera. Zna
lazły się one następnie w internecie, oczy
wiście „przez pomyłkę”, ale kto pamięta, 
że obóz prezydenta dysponuje Wojskowy
mi Służbami Informacyjnymi, ten takim 
pomyłkom wcale się nie dziwi. Z drugiej 
strony też pojawiają się przedziwne zna
ki. Oto Turek, Toy, który już miał być na
wet wydalony z Polski jako niepożądany 
cudzoziemiec, dostanie jednak od Agen
cji Mienia Wojskowego teren pod Białą 
Podlaską na lotnisko i centrum rozrywko
we. Podobnie Montkiewicz, prezes PZU, 
który już-już miał być odwołany, pozostał 
na swoim stanowisku jakby nigdy nic. Kto 
jednak pamięta, że prezes ma powiązania 
z najważniejszymi służbami, ten już nicze
mu nie będzie się dziwił. Z kim powiąza
ny jest Toy - nawet nie chcę się domyślać. 
W tym stanie rzeczy każdy widzi, że je
steśmy krajem najlepiej przygotowanym 
do zaprowadzania w Iraku prawdziwej de
mokracji. Mamy tam, na zaproszenie Sta
nów Zjednoczonych, wysłać kilka tysię
cy żołnierzy do pełnienia funkcji policyj
nych. Jeśli tylko ktoś da na to pieniądze, 
to żołnierzykowie pojadą i wszystko bę
dzie znowu tak, jak pisał Adam Mickie
wicz: „Tam wódz Araby gromi, a wzdy
cha do kraju”. I słusznie, bo jak powia
dają Francuzi wymowni, „lepiej tęsknić, 
niż nie tęsknić wcale”.
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Z SERII: „PRZYCHODZI BABA 
DO DOKTORA"
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Przychodzi Miller do lekarza.
- Co panu dokucza? - pyta dnktnr.
- Ziobro - odpowiada Miller. ,
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2h!^}^h^idczam, że pan Paweł Przychodzeń, 
student W^^idziału Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przewozi związki komplek

sowe manganu, wolframu, molibdenu i niobu 
do Unirersite Pierre et Marie Curie w Paryżu 
w celu badań naukowych. Jednocześnie 
oświadczam, że związki te nie są narkotyka
mi - stwierdza w oficjalnym piśmie dr hab. 
Barbara Sieklucka. Z tym dokumentem 
przyjechał na stypendium do Francji wybit
nie uzdolniony student V roku Wydziału Che
mii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie, Paweł Przychodzeń.

Panu Pawłowi trud
no ustalić, kiedy 
zaczęło się jego za
interesowanie che
mią. Chyba jeszcze 
w przedszkolu. Pa
mięta, że miał swo
je minilaborato- 
' rium - najpierw w 
t swoim pokoju, a 
n potem, po kolejnym

iej 
la- 
lia
ny 
fi
lią 
o
U, 
tał 
tto 
lia 
c-
;:a- 
ić. 
l<î- 
rn 

lie- 
a
lę- 
d- 
:e,

!ie- 
y- 
iia- 
ić,

Z CHEMIĄ W ŚWIAT
Aleksandra Zdr^^iewska

Zespołu Nieorganicznych Materiałów 
Molekularnych, w którym już kilku 
doktorantów prowadzi intensywne 
badania nad funkcjonalnymi materia
łami molekularnymi. Przychodził rano 
do laboratorium, później szedł na wy
kłady, w czasie przerw znów wpadał 
do laboratorium i zostawał w nim do 
późnych godzin nocnych. Pracował, 
uczył się, czytał publikacje naukowe 
w języku angielskim. Minął trzeci i 
czwarty rok studiów^.
- Żyłem tylko chemią - stwierdza. - 
Rodzice żartowali, żebym sobie łóżko 
wstawił do laboratorium, bo przycho
dziłem do domu tylko na noc.
Efekty takiej pracy nie dały zbyt długo 
na siebie czekać. Już na IV roku wy
niki badań naukowych Pawła Przy
chodzenia zostały opublikowane we 
wspólnej, zespołowej pracy w „Comp- 
tes Rendus Chimie”. Na początku V 
roku studiów opiekun naukowy zdol
nego studenta, - - - -dr hab. Barbara

03

nieplanowanym wybuchu 
probówki, przeniósł się ze 3*;:prooówki, przeniósł się ze • 
swoim sprzętem do piwni- ■

Ktzła o 'cy. Chemia była zawsze 
dla niego najważniejszym 
przedmiotem w szkole.
W szkole średniej profe
sor mówił, że trójwarto
ściowe żelazo tworzy 
piękne, kolorowe związki 
z fenolami, ale do tej pory 
naukowcy nie ustalili 
składów tych komplek
sów. Paweł zapamiętał to 
sobie dobrze i na drugim 
roku studiów (oczywiście 
chemicznych) postanowił, 
że on to zrobi, że pokaże 
geometrię cząsteczki.
- Nie było tego w podręcz
nikach, myślałem, że sam 
do tego dojdę. Robiłem w 
domu eksperymenty i próbki otrzymanych 
związków nosiłem na uczelnię na pomiary - 
opowiada.
Pani Barbara Sieklucka szybko doceniła fa
scynację chemią u młodego studenta. Zapro
ponowała, aby przyszedł ze swoim projektem 
prac nad trójwartościowym żelazem do jej ze
społu. Młody chemik wszystkie godziny po 
wykładach na uczelni spędzał w laboratorium 
nad związkami żelaza. Tak było do końca dru
giego roku studiów^.
- Pod koniec II roku, kiedy nie miałem zado
walających efektów prac, pani docent zapro
ponowała zmianę profilu badań - uczestnicze
nie w badaniach naukowych prowadzonych 
przez nią w Zespole Nieorganicznych Mate
riałów Molekularnych i podsunęła mi publi
kacje z supramolekularnej chemii koordyna
cyjnej. Podchwyciłem to, ponieważ był to te
mat, który zawsze mnie interesował.
W ten sposób Paweł Przychodzeń dołączył do

Sieklucka zaproponowała mu stypen
dium zagraniczne w ramach trwającej 
od kilku lat współpracy naukowej z 
profesorem Michelem Vendaguerem z 
Laboratorium Chemii Nieorganicznej 
i Materiałów Molekularnych w Uni
versité Pierre et Marie Curie w Paryżu. 
W październiku ub. r. Paweł Przycho
dzeń przyjechał do Universite Pierre 
et Marie Curie w Paryżu i rozpoczął 
badania w zespole magnesów mole
kularnych w instytucie, który jest part
nerskim zespołem dla krakowskiego 
Zespołu Nieorganicznych Materiałów 
Molekularnych Wydziału Chemii Uni
wersytetu Jagiellońskiego.
- Z tymi ludźmi współpracujemy w Pol
sce, i do nich właśnie przyjechałem - 
wyjaśnia młody naukowiec.
Na pytanie, jakie jest zastosowanie 
magnesów molekularnych w codzien-

nym życiu, panu Pawłowi trudno odpowie
dzieć prostymi słowami.
- Magnesy molekufarne to sprawa przy
szłościowa - tłumaczy. - Na pewno wia
domo już, że pracujemy nad otrzymaniem 
wysoko wyspecjalizowanej bramki lo
gicznej, układu binarnego 0:1, w postaci 
jednej jedynej cząsteczki. Skonstruowa
nie takiej miniaturowej bramki logicznej, 
swojego rodzaju przełącznika, może w 
przyszłości doprowadzić do postępu mi
niaturyzacji szeregu urządzeń kompute
rowych. Proszę mnie dobrze zrozumieć - 
my nie mamy planu, że coś już jest, i do 
tego dostosowujemy chemię, ale odwrot
nie - najpierw zobaczymy, co przyniosą 
badania, a potem powstanie zamysł zasto
sowania otrzymanych efektów^.
Laikom trzeba uświadomić przy tym, że 
badania odbywają się na poziomie mole
kularnym, niedostrzegalnym gołym 
okiem. Metodą badań strukturalnych jest 
dyfrakcja promieni rentgenowskich. Naj
trudniejszym etapem pracy jest otrzyma
nie monokryształu, który pozwala na usta
lenie struktury, a więc rozmieszczenia ato
mów w przestrzeni i ich wzajemnych po

łączeń w molekule.
- Jeśli jest struktura, to 
możemy ustalić naj
pełniejszy obraz czą
steczki, jej możliwości 
fizyczno-chemiczne, 
a także - może przede 
wszystkim - pomaga 

I to wytłumaczyć jej za- 
j chowanie magnetycz
ne. Dla szybkiego po
stępu badań ważne 
jest, aby uzyskane mo
nokryształy można 
było szybko podda
wać pomiarom. W Pol
sce, ze względu na 
ograniczony dostęp 
do aparatury, jest to 
niestety utrudnione. 
W naszym kraju te 
same badania, które tu 
prowadzę, trwałyby o 

kilka miesięcy dłużej. W instytucie pary
skim jest po prostu więcej aparatury i wię
cej pieniędzy na prowadzenie badań w za
kresie magnesów molekularnych.
Pobyt młodego naukowca w Paryżu dobie
ga końca. Do Polski wróci z czterema no
wymi supercząsteczkami i ich struktura
mi chemicznymi. Tutejszy pobyt bardzo 
przyśpieszył wyniki jego badań, potrzeb
ne mu do ukończenia pracy naukowej. 
Wziął udział w konferencji, wygłosił dwa 
seminaria naukowe (po angielsku i po fran
cusku). Przygotowuje kolejną pracę do pu
blikacji. Pan Paweł w czerwcu będzie bro
nił pracę magisterską na Uniwersytecie Ja
giellońskim, a potem ma ambitne plany 
pracy doktorskiej. Są perspektywy, że dok
torat powstanie w Paryżu.
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FAUT-IL EN FAIRE TOUT 
UN FROMAGE ?

Vous connaissez P oscypek^, je suppo 
s<^. 1^!S il s’i^j^it

d’un fromage fume de brebis, a pâte 
dure, de formę cylindrique et allongée 
en ovale, presentant une croûte de cou
leur brune et incrustee de sculptures.

C’est une spécialité typique des Tatras po
lonaises, fabriquée par les habitants de la
bas, les górale, tres populaire en Polo
gne. Parfois, sous ce nom, on trouve aus
si des fromages au lait de vache, ou mi- 
vache et mi-brebis, ce qui, dans les deux 
cas, est une tromperie sur la marchandi
se car le vrai oscypek est du pur brebis. 
Pour mettre un terme a ce genre d’abus 
et pour eviter les mesaventures de la feta, 
les autorites polonaises ont decide de le 
proteger en lui attribuant une estampille 
garantissant son origine geographique. 
Vous savez qu’en Europe, si je ne m’abu
se, le plus grand producteur de feta, ce 
n’est pas la Grece comme on pourrait s’y 
attendre, mais le Danemark qui le fabri
que a partir du lait de vache. Pour une rai
son qui ne m’est pas connue, les Grecs 
n’ont pas protege leur fromage de brebis 
que l’on connaît bien et qui est aussi une 
specialite, sous d’autres noms, dans les 
autres pays des Balkans. En Bulgarie, par 
exemple, il s’appelle.yo/a«. En France, on 
fabrique aussi de la feta chez les produc
teurs de roquefort qui ont trouve ainsi un 
moyen d’ecouler leurs excedents de lait. 
Sur le marche, on trouve beaucoup de feta 
aux noms a consonance grecque. Parfois 
il y a meme de la publicité a la television, 
mais ce n’est pas parce que cela sonne 
grec a l’oreille que c’est du vrai grec. Il 
faut bien regarder sur l’emballage pour 
determiner l’origine du produit. Je ne sais 
pas si vous l’avez remarque, mais ce que 
l’on trouve dans les grandes surfaces est 
parfois un peu insipide. Un joui^, il y a une 
bonne quinzaine d’annees, un ami polo
nais m’avait offert un solan de un kilo, 
presente dans une grosse boîte de conser
ve en fer-blanc a l’interieur de laquelle il 
baignait dans de la saumure. C’etait un vrai 
delice ! Alors, certaines feta des lineai- 
res, a cote, c’est plutôt du pipi de chat. 
Tous les succedanes font du tort aux pro
ducteurs de la veritable feta et portent at
teinte a sa reputation! Les Grecs se sont 
reveilles et ont bataille dur pour recupe- 
rer le nom de la feta et le proteger^. Fina-

lement, en octobre demier, la Commis
sion europeenne a decide de reserver 
l’appellation au seul fromage produit en 
Grece, et les autres pays de l'Union euro
peenne producteurs de ce fromage dis
posent maintenant de cinq ans pour mo
difier leur denomination, ce qui ne va pas 
se faire sans grincements de dents. C'est 
pour eviter tous ces deboires que la Po
logne, a juste titre, a entrepris de label- 
liser Voscypek ainsi que quatre autres 
fromages de montagne. Pour les specia- 
listes, il s'agit de la redykołka, du bun
dz, de la żętyca et de la bryndza. Ceux- 
la, je ne les connais pas. Je sais seule
ment que les redykołki sont des petits 
fromages de differentes formes, la żęty
ca est faite a partir de lait de brebis 
bouilli, le bundz et la bryndza sont des 
fromages frais, mais ne m'en demandez 
pas plus. Une zone regionale de produc
tion tres restrictive a ete definie en de
hors de laquelle - c'est-a-dire dans le 
reste de la Pologne, en Europę ou dans 
le monde -, il ne sera plus possible de 
les fabrique!^. Il s'agit des trois cantons 
(powiat) des Tatras, de Nowy Targ et de 
Żywiec. Je me demande si ce n'est pas 
un peu restrictif, mais ce sont differen
tes organisations locales qui ont fait du 
lobbying intelligent et qui sont arrivees 
a leurs fins. Dans un deuxieme temps, il 
est egalement prevu de definir et de pro- 
teger la formę, la matiere premiere et le 
procède de fabrication de ces fromages. 
Ils auront alors un label de qualite equi
valent a I'appellation d'origine contró- 
lee que l’on connaît bien en France pour 
les vins et d'autres produits, notamment 
les fromages. Ce sont les producteurs qui 
seront les premiers beneficiaires de ces 
mesures avec un produit intemationale- 
ment reconnu et des revenus assures, 
proteges contre la concurrence des er
satz vendus a bon marche. La Pologne, 
entrant dans l'Union europeenne, doit 
proteger ses interets, ceux de ses produc
teurs tout en protegeant et en faisant va
loir ses produits traditionnels. Empeches 
de faire de la feta, les producteurs de ro
quefort, en France, aurait pu par exem
ple se retourner vers la production d’un 
oscypek franęais. Maintenant, ce n’est 
plus possible, c’est reserve aux seuls 
górale de Zakopane et des environs. A 
côte des fromages, les Polonais seraient 
egalement bien inspires de labelliser tous 
les autres produits traditionnels fabriques 
dans le pays. En dehors des considera
tions economiques pour les producteurs, 
ce sera aussi un signe fort pour les con
sommateurs qui pourront les acheter en 
toute confiance.

Pani Mario.
Nasze małżeństwo było bardzo zgodnie, miłość 
wzajemna, szacunek między nami i dziećmi, jak 
Z wzorcowego podręcznika o szczęśliwej rodzi
nie. Mamy trzech synów i córkę. Dla córki oj
ciec było ideałem^, szczyciła się nim przed ko
leżankami, po prostu go uwielbiałem. Mąż - du
sza towarzystwem. Koleżanki pytały mnie często 
czy się nie boję o zdradę, był przez wszystkich 
podziwiany, wesołym. Ale ja zawsze wierzyłam i 
byłam go absolutnie pewna. To było szczere, 
on rzeczywiście był taki. Ufanie mu nie było 
Żadną naiwnością,, był prawy, uczciwy, kocha
jący, odpowiedzialny ojciec rodziny. Zdziwi 
Panią zapewne^^orma tego listu, piszę w czasie 
przeszłym, Nie, mąż nie umarł Bogu dzięki - ale 
niestety - zawiódł. W^yjechał do pracy, do Pol
ski, tylko na kilka miesięcy i tam nawiązał flirt 
Z dziewczyną w wieku własnej córki. Ja po pro
stu nie uwierzyłam^. Ale niestety była to praw
da. Zauważyłam ogromną zmianę w zachowa
niu męża: zawsze miły, uśmiechnięty, teraz 
.smutny, zamyślony, ciągle zdener^vowany. Do
szło - musiało dojść - do wyjaśnień^. Mąż się 
przyznał. Nie wyobraża sobie Pani, co się dzia
ło w domu. Nie wiem czy bardziej przeżyłam to 
ja, czy nasza córka. Jak mógł zawieść taki 
ideał? Ona już nie uwierzy żadnemu mężczyź
nie do końca życiom. Takie teksty padały z jej 
ust. Nie wiedziałam czy zająć się swoim bółem, 
czy ratować córkę, która zagroziła nam, że od- 
bierze sobie życie, jeżeli nawet własnemu ojcu 
nie można ufać. Z trudem przywróciliśmy ją do 
jako takiej równowagi. Nie obyło się bez wizy
ty u lekarza psychiatry. To był koszmai^. Mąż 
był przeraż^ony. Nie wiem czy postawa córki i 
moja rozpacz doprowadziły do tego, że posta
nowił zostać z nami. Mówił, że ten romans nie 
jest dla niego ważny i miał charakter incyden
talny. Wszyscy chcieliśmy w to uwierzyć. Mi
nęło już ładnych kilka miesięcy i wygląda na 
to, że wszystko wróciło do normy. Wiadomo, że 
dla mnie i dla dzieci w pełni nie jest to możli
we. Runęło w gruzy zaufanie do męża, do ojca. 
Mąż zachowuje się poprawnie, ale w jakiś dziw
ny sposób czuje się odpowiedzialny za tamtą 
dziewczynkę. Całym sercem chcę to zrozumieć, 
ale przekracza to już moje możliwości. Córka 
też zachowuje duży chłód i dystans wobec ojca, 
synowie nie zabierają na ogół głosuj. Począt
kowo wszyscy bardzo staraliśmy się, aby nie 
wracać do tego tematu^. Ale jak zapomnieć? 
Myślę o tym dniem i nocą, jestem od tamtego 
czasu na lekach uspokajających^. Jak mam żyć 
nadal z tym człowiekiem, który tak zawiódł? 
Mąż jednak nie pomaga w tym, aby to napra
wić. Po pracy wraca rozdraż.niony, krytykuje 
mnie i dzieci^, nie ma już miłego człow>ieka, na 
którego oczekiwałam z miłością^, kiedy wracał 
do domu, teraz kiedy jest czas powrotu dener
wuję się i myślę z czym znów wyskoczy, co i kogo 
zacznie krytykować. Mamy wszyscy zrujnowa
ne życie. Zaczynam myśleć o rozwodzie, choć 
wiem, że kocham męża, a także boję się samot
ności. Mąż był jedynym mężczyzną mego życia. 
Ale jak mam z tym żyć? Wybaczyłam mu, są
dząc, że on docenia moją dobrą wolę i stara
nia dzieci, aby w domu zapanowała zgoda. 
Okazało się to bardzo trudne. Czy możliwe w
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ogóle jest zgodne, szczęśliwe dalsze ży
cie? Ja widzę to czarno, ale piszę do 
Pani z nadzieją, ze może Pani spojrzy 
na nasz problem inaczej, może zapro
ponuje jakieś wyjście.

Janina
Pani Janino.
Serdecznie współczuję Pani, ale nie ma 
chyba na świecie człowieka, który nie 
doznał cierpienia zadanego mu przez 
drugiego człowieka, szczególnie boli 
rana zadana przez osobę najbliższą. 
Jednakże trzeba z tym żyć nadal i zro
bić wszystko, co jest możliwe, aby ranę 
tę udało się zabliźnić. Pomimo że mi
nęło już kilka miesięcy od tego wyda
rzenia, sytuacja jest daleka od atmos
fery, jaka panowała dawniej. Wiele tu 
zależy od Pani. Przede wszystkim pro
ponuję, aby Pani zadała sobie kilka 
pytań, np. dlaczego doszło do zdrady: 
czy był to rzeczywiście incydent, czy 
może czegoś w małżeństwie zabrakło 
mężowi; czy postawa Pani była po
stawą dającą wiele z siebie uczuć, czy 
też zadowalała się Pani pewnością, że 
jest dobrze, więc nie ma powodów do 
niepokoju. Czy zadawała Pani np. mę
żowi pytanie w rodzaju: czy jesteś' 
szczęś'liwy, czy czegoś nie trzeba w 
naszym życiu zmienić, może odczuwał 
jakieś braki. Może do związku wkrada 
się nuda, brak żywego zainteresowania 
mężem, jego problemami. Proszę nie 
myśleć, że chciałabym część winy 
przenieś'ć na Panią. Nie o to chodzi, ale 
może takie pytania chociaż w części po
zwolą zrozumieć to, co się stało i dla
czego. Nie znam sytuacji na tyle, aby 
zrozumieć, co się naprawdę stało. Z li
stu Pani poznajemy bolesne fakty, ja
kie zaistniały, a przed faktami zawsze 
stoją jakieś nie rozwiązane problem^j^. 
Jeśli Izeczywis'cie była to chwilowa sła
bość, to czy Pani i dzieci rzeczywiście 
wybaczyliś'cie mu w taki sposób, że nie 
odczuwa na co dzień upokorzenia. Czy 
w podtekstach nie jest to wypominane 
lub przy różnych okazjach. Jeżeli mąż 
tak bardzo się zmienił, to może poczu
cie winy nie pozwala mu wrócić do rów
nowagi i w taki sposób wyraża swoje 
rozczarowanie wobec samego siebie. 
Przeżycie zdrady męża jest bardzo trud
ne nie tylko dla Pani, ale i dla niego. To 
on czuje się winny temu, co się stało i 
może jest mu z tym żyć bardzo trudno. 
Pani jest w lepszej sytuacji, mimo prze
żytego zawodu, bo to Pani wybacza, a 
on ma przyjąć to wybaczenie Ale jeśli 
jest tak, że to on sam sobie tego wyba
czyć nie może? Też mu jest trudno. Kto 
mu może pomóc. Bardzo wiele zależy 
tu od Pani.
Myś'lę, że dobrze byłoby, gdybyście z 
mężem wybrali się do poradni psycho
logicznej na wspólną terapię. Czym 
wcześniej tym lepiej, aby nie utrwalać 
postaw, które wszystkim zadają cierpie
nie i mogą prowadzić do dalszych nie
porozumień.

Maria Tt^i^iesa Lui

Karot Badziak

W sobotę 26 kwietnia
oosfc^i^(^vł^^l^em wraz z------------------  F F^ost^i^ow^iłem wraz z 

Sejmową Komisją Śledczą przesłuchać (za 
pośrednictwem telewizora), co ma do po
wiedzenia na SemaS afery medialnej pre
mier Leszek Miller.
Okazało się, że nie miał nic nowego, czego 
by moi rodacy już dostatecznie tą Rywinga- 
te znużeni i znudzeni, nie wiedzieli. Jednym 
słowem dołączył do bogatej galerii typów 
niewiarygodnych, banalnych, przeciętnych, 
nie rzadko z kulturą słowa i myśli będących 
w sporym konflikcie intelektualnym i mo
ralnym, ludzi, którzy są o dziwo reprezen
tantami elit politycznych, będących u wła
dzy w III Rzeczpospolitej. Cechuje ich nie
wątpliwie duży spryt, jeszcze większa aro
gancja i tupet graniczący z bezczelnością, 
w której to dziedzinie szef gabinetu premie
ra, niejaki Nikolski, nie ma sobie równych. 
Widok tych ludzi bez żadnych zasad i skru
pułów, którzy brak rzetelnej wiedzy w skom
plikowanym obszarze mediów ujawniają z 
taką beztroską, że moi rodacy stracili kom
pletnie zaufanie do polityków z pierwszych 
stron gazet. Z drugich stron zresztą też. 
Członkowie ekipy Millera mają tego pełną 
świadomość i ich jedyna nadzieja w tym, że 
z marazmu w jakim się znaleźli i w dodatku 
pogrążyli w nim cały Kraj, uciekną do Unii 
Europejskiej. Osobiście nie jestem zacie
kłym przeciwnikiem naszej integracji z Eu
ropą, co prawda cel uważam za dość ryzy
kowny, ale rokujący pewne szanse, nato
miast niskie motywacje, jakimi kieruje się 
postpezetpeerowska lewica, aplikując gor
liwie do UE, mogą spowodować, że wyjdzie
my na tym jak Zabłocki na mydle.
Wobec tego, w sytuacji tak wielkiego wy
sypu miernot politycznych, warto przypo
minać tu częściej o wspaniałych naszych 
rodakach, którzy przynosili zawsze nasze
mu narodowi zaszczyt i dumę, nawet w cza
sach niesamowitej grozy wojny, kiedy to 
potrafili żyć po bohatersku i szczęś'liwie, co 
obecną generację może zdumiewać. Wła
śnie jednym z takich Polaków był twórca 
przedwojennego ruchu zuchów, który w cza
sie wojny założył harcerskie podziemie, 
m.in. obok Szarych Szeregów, Organizację 
Małego Sabotażu pod nazwą Wawer^. Dlate
go Wawer, ponieważ w tej podwarszawskiej 
miejscowości Niemcy w 1939 roku urządzili 
po raz pierwszy masową egzekucję Pola
ków. W Europie to była rzecz nowa, co in
nego w Azji, gdzie zbiorowe morderstwa 
były czymś codziennym od wieków^.
S listopada 1939 r. Aleksander Kamiński, 

bo o nim tu cały czas mowa, wydał rów
nież pierwszy numer tygodnika podziemne
go w nakładzie 80 egz., który redagował bez 
przerwy aż do 4 października 1944 r. Z tym, 
że kolejne numery, aż do ostatniego rozcho
dziły się w nakładzie 47 tysięcy egz. Nazwa 
tego czasopisma nie była atrakcyjna czy 
handlowa, lecz tak wielkości nakładu, jak i 

jakości, mogłaby mu pozazdrościć „Myśl 
Polska” czy „Nasza Polska”. Oto niektóre 
tytuły artykułów napisanych przez redak
tora naczelnego, zwanego przez bliskich 
„Kamykiem”: „Za co umieramy?”, „O co 
walczymy?”, „Dlaczego odrzucamy komu
nizm?”.
Czasopisma podziemnego, wydawanego w 
czasie wojny w tak olbrzymim nakładzie i 
tak wysokiej ja^kości, nie udało się nikomu 
w Europie redagować i rozpowszechniać 
systematycznie - tylko Polakom. Na wy
danie każdego numeru zużywano 850 kg 
papieru.
Ale pracowity Aleksander Kamiński nie 
tylko redagowaniem „Biuletynu Specjalne
go” się zajmował, zdołał jeszcze napisać 
w 1943 r. powieść „Kamienie na Szaniec” 
i w tym samym rokują wydać. Popularność 
tej książki zaraz po wojnie była wśród mło
dzieży większa, niż „Jak hartowała się 
stal”, którą ówczesne władze oświatowe 
ogłosiły w szkołach lekturą obowiązkową. 
To Kamyk był naszym idolem, a nie 
Ostrowski. Do 1949 roku wszyscy ją mo
gli legalnie czytać. I czytali. Oczywiście 
mam na myś'li nas, harcerzy. Naszymi bo
haterami byli „Zoś'ka” i „Rudy”, czyli Byt
nar i Zawadzki.
W tym roku mija setna rocznica urodzin 
jej autora i nasz Sejm podjął nawet spe
cjalną uchwalę, aby uczcić godnie pamięć 
Aleksandra Kamińskiego, ale 26 stycznia, 
czyli właś'nie w dniu jego urodzin, chyba 
o tym zapomniano. Kamyk to przewidział, 
gdyż jego dewizą było: „Trzeba samemu 
reprezentować Polskę”.
Tak się składa, że miałem zaszczyt, wielki 
zaszczyt, poznać Go osobiś'cie w 1959 
roku, kiedy powrócił na Uniwersytet Łódz
ki, z którego w 1949 roku z hukiem Go 
wyrzucono i przez wiele lat prześladowa
no. W latach siedemdziesiątych zorgani
zowałem na zamku Uniejowskim Sejmik 
Siłaczek i Judymów (czego ja w życiu nie 
robiłem) i zaprosiłem na tę imprezę Kamy
ka z cichą nadzieją, że wydobędę Go z ano
nimowości w jaką ówczesne władze Kamy
ka pogrążyły. Aleksander Kamiński wygło
sił w Uniejowie odczyt na temat pedago
giki społecznej, w której to dziedzinie był 
najwybitniejszym polskim specjalistą, lecz 
żaden z dziennikarzy obecny na Sejmiku 
nie wspomniał o nim ani słowa. Aleksan
der Kamiński to było nazwisko w PRL prze
klęte. Niestety po dzień dzisiejszy nie po
trafimy promować swoich bohaterów na
rodowych. O Korczaku wiedzą wszyscy, a 
o tym, że Aleksander Kamiński był w War
szawie pierwszym twórcą konspiracyjne
go domu sierot po rodzicach, którzy zgi
nęli na wojnie - założę się - nie wie nikt. 
Zapamiętajmy więc Jego słowa: „W po
szukiwaniu siły narodu - charakter naro
du jest siłą”.
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JAJKA WRACA/Ą 
RYKOSZETEM

Z Warszawy nadeszła wiadomość o 
rozpoczęciu procesu byłych działa
czy IzA AKA^Kyj* Radykab^i^j n^ljcA kcrij 

tykomunistccznej, oskarżonych o obrzu
cenie w Paryżu 4 maja... 1997 r. (!) jaj
kami prezydenta Kwaśniewskiego.

Na pierwszą rozprawę oskarżeni nie sta
wili się. Przypomnijmy, że po tzw. „nabia
łowym zamachu” zostali już skazani przez 
francuski sąd na 3 miesiące więzienia w 
zawieszeniu na 5 lat. Okres zawieszenia 
we Francji już minął. Dlaczego sprawa 
wraca do sądu krajowego i to po tylu la
tach? Okazuje się, że polska prokuratura 
otrzymała od Francuzów dokumenty po
zwalające prowadzić śledztwo (przesłu
chać świadków) dopiero po 5 latach.
Przypomnijmy wydarzenia z maja 1997 
roku. Prezydent przyjechał na tzw. Dni

Auuu

Plhilippe De Backer jest europejskim 
kolekcjonerem sztuki. Oprócz rodzi
ny i najniiższiżch phzpjtzcit^ł, óikt jed

nak nie wie, gdzie znajduje się jego 
dom. Adres chroniony jest tajemnicą 
niemal państwową. W domu tym bo
wiem krnj’ą się prawdziwe skarby, któ
rych 45-letni kolekcjoner strzeże jak 
oka w głowie. Skarby te to chińskie 
meble z epoki Ming.
Wypełniają one salon, jadalnię, sypialnie 
i biura domu De Backera. Ustawione są 
bez ostentacji, nie przeszkadza im towa
rzystwo nowoczesnych dywanów i kanap. 
Na rynku sztuki, przedmioty te warte są 
miliony euro. Bardzo trudno je jednak 
kupić, bo co roku, w sprzedaży ukazują 
się zaledwie dwa, trzy ich egzemplarze. 
Philippe De Backer zaczął je kolekcjono
wać na początku lat 90-tych, wchodząc w 
posiadanie części kolekcji Lu Ming Shi, 
jednej z najcenniejszych kolekcji umeblo
wania chińskiego z XVI i XVII wieku. 
Dziś jest włas'cicielem przeszło setki róż
nych mebli i w drodze absolutnego wy
jątku zgodził się je wypożyczyć na 4 mie
siące do muzeum Guimet w Paryżu. Po 
raz pierwszy arcydzieła te ogląda szeroka 
publiczność. Ostatnia.wystawa mebli chiń
skich w muzeum Guimet miała miejsce w 
1929 roku. Jak podkreśla konserwator 
muzeum i komisarz aktualnej ekspozycji 

Polskie do Paryża, a program wizyty obej
mował też wizytę w teatrze Champs 
Elysee, gdzie grała „Simfonia Varsovia” 
pod batutą samego Pendereckiego. Przy 
wejściu do teatru grupa młodych ludzi 
obrzuciła prezydenta i jego świtę jajkami. 
Ochrona natychmiast zatrzymała czterech 
młodych ludzi, z których nikt nie próbo
wał nawet uciekać. Pochodzili z Poznania 
i byli działaczami RAAK. Ostatecznie 
przed sądem stanęła tylko trójka zatrzy
manych, czwarty okazał się fotografem. 
XXIII Trybunał Sądu Paryskiego Wielkiej 
Instancji potraktował „zamachowców” z 
przymrużeniem oka. Mający wówczas po 
23 lata Łukasz Kazimierczak i Wojciech 
Wybranowski, wówczas studenci, otrzy
mali wyroki w zawieszeniu, 25-letni kie
rowca Piotr Grzemski doczekał się oczysz
czenia z zarzutów. Na sali sądowej doszło 
do zabawnych incydentów, kiedy to jeden 
z sędziów dopytywał się czy podobna ma
nifestacja niechęci wobec polityków jest 
w Polsce na porządku dziennym. Jeden z 
oskarżonych odpowiedział wówczas, że i 
owszem, jako że w ostatnim czasie podob
ne „zamachy” miały miejsce trzykrotnie. 
Obrona przypomniała z jakiej formacji 
wywodzi się Kwaśniewski, co komuni
stom „zawdzięcza” Polska. „Lepiej jajka
mi niż granatami” - stwierdził, że chodzi
ło tu o manifestację, a nie zamach czy na
pad.

zatytułowanej „Ming - złoty wiek chiń
skich mebli” Jean-Paul Desroches, na 
świecie istnieje w tej chwili około tysiąca 
mebli Ming. Tylko 400 z nich znanych 
jest historykom sztuki. Muzeum Guimet 
posiada 8 sztuk, pewna ograniczona ilość 
mebli znajduje się także w Metropolitain 
w Nowym Jorku, w muzeach Hongkon
gu, Shanhaju, Bostonu i Honolulu. Co się 
stało z resztą? Dokładnie nie wiadomo. 
W czasie rewolucji kulturalnej, niektórzy 
właściciele, by ochronić swe drewniane 
skarby przed szaleństwem czerwonej 
gwardii Mao Tse Tunga, zakopywali je 
głęboko w ziemi, posmarowane uprzed
nio tłuszczem i zawinięte w worki z juty. 
Istnieje podejrzenie, że od tego czasu część 
z nich trafiła na rynek sztuki w Hongkon
gu, gdzie zaopatrują się wszyscy handla
rze starożytności azjatyckich. Inne prze
robione zostały przez nieświadomych rze
czy Chińczyków na sprzęty domowego 
użytku, np. wózeczki dla dzieci. Część 
została po prostu zniszczona.
Meble Ming, jak sama nazwa wskazuje, 
wykonane zostały za czasów dynastii Ming 
w erze Wanli, między 1573 a 1620 ro
kiem w prowincji Jaingnan, między Nan- 
kinem a Szanhajem. Epoka Ming była 
apogeum cywilizacji Azji wschodniej, sły
nęła z wyjątkowo wyrafinowanej sztuki 
życia. Do produkcji mebli stolarze uży- 

Zamach popsuł wizytę prezydencką. Po
dobno ucierpiała kreacja prezydentowej, 
szef protokołu Piekarski, z pewnością nie 
z własnej inicjatywy, złożył skargę z po
wództwa cywilnego i przedstawił zwol
nienie z pracy, jako że skorupki od jajka 
utkwiły mu w... uchu!
„Nabiałowy zamach” miał też swoje echa 
w Polsce. 9 maja na ten temat odbyła się 
nawet debata w Sejmie. Ze stanowiska 
usunięto szefa Biura Ochrony Rządu Ga- 
wora.
Dziś „zamachowy” pokończyli już studia. 
Nadal są antykomunistami. Wybranowski 
jest dziennikarzem „Naszego Dziennika”. 
Sprawa wydawała się już od dawna za
mknięta, a i dla prezydenta lepiej byłoby 
nie rozpamiętywać tamtych wydarzeń. 
Warto też przypomnieć kontekst „zama
chu”. W tym samym czasie doszło do po
dobnych tortowo-jajecznych zamachów 
na kilku czołowych polityków francu
skich. Nikogo z zamachowców po sądach 
nie ciągano. Inna klasa... Podobne wypad
ki miały miejsce też w Polsce i to nawet w 
ostatnich miesiącach. Wicepremier Kali
nowski (być może korzystając już z do
świadczenia poprzedników) nikogo jed
nak nie oskarżał. Proces po 6 latach za
krawa na akt zemsty. Czyżby był to dal
szy ciąg kobiecej pamiętliwości o q 
poplamioną sukienkę... (-A©

Jan Kciuk W o
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wali wtedy głównie dwóch rodzajów 
drewna - zitan, czyli purpurowego drze
wa sandałowego oraz niezwykle wytrzy
małego, praktycznie niemożliwego do 
zgryzienia przez szkodniki hunang-huali- 
wariantu drzewa różanego. Tworzyli 
przedmioty funkcjonalne, łączące prosto
tę z majestatem, wykorzystując przy tym 
to, co przynosiła sama natura - ziarno 
drzewa, jego słoje. Swych dzieł nigdy nie 
podpisywali. Ci anonimowi artyści pozo
stawili po sobie komody, krzesła, fotele, 
szafy, stoły, łoża niezwykłej urody, któ
rych nikt nie jest w stanie podrobić.
Dla Chińczyków w XVI i XVII wieku mia
ły one wartość użytkową - przeprowadza
ły się z miasta do miasta wraz z właści
cielami, najczęściej ludźmi wykształco
nymi i zamożnymi, którzy pełnili funk
cję urzędników. Władza, chcąc zapobiec 
korupcji, lubiła przenosić swych pracow
ników z miejsca na miejsce. Meble były 
wtedy rozkładane i przewożone pod po
stacią solidnie związanych części. Na wio
snę i w lecie wynoszono je do ogrodów - 
niektóre były wielofunkcyjne - stołom od
kręcać można było nogi i czynić z nich 
niskie stoliki, przy których pić można było 
herbatę, siedząc w kucki. Zachód meble z 
epoki Ming odkrył dopiero w latach 30- 
tych XX wieku. Do dziś inspiruje się nimi 
duńska sztuka użytkowa - słynąca ze swej 
prostoty i funkcjonalności. Wystawa w 
muzeum Guimet, która trwać będzie do 
14 lipca, jest być może jedyną okazją w 
tym stuleciu zobaczenia ich piękna.
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UKRAINA
□ W Mielnikach k. Szacka na Ukrainie od
naleziono mogiłę zamor
dowanych przez Sowie
tów polskich oficerów. 
Zostali oni ekshumowani 
i pochowani na miejsco
wym cmentarzu. Była to 
mogiła 18 oficerów Kor
pusu Ochrony Pogranicza 
z Brygady kOp „Polesie” 
i innych jednostek tej for
macji, wchodzących w 
skład Zgrupowania KOP 
gen. Wilhelma Orlik-Ru- 
eckemanna, walczącego z 
oddziałami sowieckimi.
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FRANCJA
□ Do 18 maja można 
zwiedzać (Maison Henri VI, Quai de la 
Brtelletiei 76460 St Vrlety en Caux) wy
stawę prac artystycznych Gabrieli Mora- 
wetz,, naszej rodaczki mieszkającej od lat 
w Paryżu.
□ Księża Pallotyni (52, avenue Laplace, 
94110 Arcueil, RER B, stacja Laplace) 
rrpraszają 18 maja o godz. 20.30 z okazji 
urodzin Papieża na „Tryptyk rzymski” 
Jana Pawła II. Utwór czyta aktor Andrzej 
Seweryn. Oprawa muzyczna: Anna Barba
ra i Magdalena Kmiecik - skrzypce, Mi
chał Mazur - altówka.
□ 12 kwietnia w Montmorency pod Pary
żem odbyło się uroczyste otwarcie ESPA
CE URBANOWICZ - stałej ekspozycji 
malarstwa i rzeźby ks. Witolda Urbanowi
cza z Paryża. W spotkaniu urrestniczyła 
m.in. liczna grupa artystów polskich i fran- 
cuskicl^, dzieśśikarzei historycy sztukii, 
duchowieństwo, przyjaciele autora oraz 
ekipa TV Polonia. Gości powitał dyrektor 
Centrum Dialogu ks. Jerzy Dobkowski. O 
twórczości artysty mówił ks. prof. Franci
szek Monkinia z Bielska-Białej. Ks. Ka- 
rinjierr Czulak, radca generalny Stowa- 
tryszenia Apostolstwa Katolickiego w 
Rzynjiei składając w imiieniu Generała 
Stowatzysrenia gratulacje pod adresem 
ks. Utbaśow'irzai miin. powiiedzł^ł: (...) 
Życzę, by to miejsce, by ta Przestrzeń, słu
żyła dalszemu rozwojowi Twoich talentów;, 
darów, które otrzymałeś od Boa-. Niech 
służy 'Twojej drodze kontemplacji i wiel
bieniu dzieła stworzenia, Twojej drodze 
dziękczynienia - dziękczynienia Twórcy ze 
strony twóccy. Niech będzie w tym obecny 
ee swym „tclinietniem” Duch Najświętzcń, 
nazywany „tajemnit;cym Arty.stei wszech - 
świata ”i Niech pęlcoo 'Twojej twórczości 
partccypuje w zbawien-u świa^ta. Te. no
wej pałlotyeskiej inicjatywie w Montmo
rency życzę, by było autenrycznie apostol
skie, by sprzyjało nawiązywaniu owocnej 
współpracy między światem sztuki a Ko
ściołem^, by prry'czyoiło się upowszechnia-

Redaguje od 10 lat Zbigniew A. Judgeki

niu pi^ęk^^a., które otwiera się na tajemnice 
ludzkie i Boże

Komisarz wystawy Artur Majka w salo
nach Espace Urbanowicz przedstawił re
trospektywną drogę twórczości artysty, 
ukazu.jącą ewolucję jego umiiejętności ar
tystycznych osiągającej próg doskonało
ści. Prace W.. Urbanowiicza mające coś z 
poetyki, przyciągają magicznym działa
niem koloru i formy, a szczególnie wspa
niałym bogactwem wyobraźni.

WIELKA BRYTANIA
□ 11 marca 2003 r. zmarł w Cardiff ks. dr 
Edward Rytko (marianin). Wieloletni 
opiekun n^łodzieży w Kolegium Bożego 
Miłosierdzia w Fawlley Cour^, przełożony 
Domu Marianów i dyrektor Apostolatu 
Maryjnego w Hereford, wiceprowincjał 
Marianów w latach 1999-2002, wiielokt- 
ni duszpasterz Polaków w Walii, kapelan 
Hufca „Szczecin” (harcmistrz-.
□J W lutym w Glasgow mitała miejsce do
niosła uroczy^tosćó uczczenia 50-lecia Pot- 
ski^j Marynarki w Szkocji. Z tiej okazji w 
kościele St Simon's w Patrick odprawict- 
no Ms^zę św. Uczestniczyli w niejj przed- 
^aawitii^le polskiej społeczności w Szko- 
ciji, włiadze Ambasady RP w Wjiltlriiej Bry
tanii oraz przed^tawiciiele samorządu lot- 
kalttego. Po cręś'ci ofitit^llttiij odbył ^ię 
wystipp Zespołu Piieśni i Tańca „Rysy” .
□ W Londyn^ie w wieku 97 Ut zmarła Oljaa 
Kazinji^ra Wajda , wdowa po śjo. Romśnte , 
jednym z założycieii Polskiego Ośrodka 
Społec^no-Kullltt^tttggto w Londynie. 
Byaa n^uc^yci^nką i oddaną dr^ła.lac:r^ką 
ch^tylatywną , ktcira po śmierci męża od- 
dal^te^to dom w Sanoku na r^^r:r dzit^rii - 
pzz^de wszystkim na Podk^r][łrr:ki OsTo- 
dek Reh^bihl^r;y.tIty dla d^t^ri i z uszkodze - 
neem mózg^ , ptow^dzośy pzz^z oo . Fiiś - 
ciszkanów ripiDż].

NIEMCY
□ Znanym ekonomistą i specjalistą ds. 
handlu morskiego jest mieszkający obec
nie w Niemczech Kazimierz Józef Loroch; 

ur. 8 czerwca 1923 w Kościerzynie na Po
morzu.

K. Loroch w czasie II wojny światowej był 
najmłodszym oficerem Polskiej Marynar
ki H^ć^r^c^^t^w^ejj i p^^y^w^ćil w k^t^r^w^ojt^c^h p^r^ze^z 
Atlantyk, m.in. na „Śląsku”, „Stalowej 
Woli” i „Bałtyku”, który transportował 
broń i amunicję podczas alianckich ope
racji w rejonie Morza Śródziemnego oraz 

Si^L^d:^a w ^c^k^re^fiie ł^ć^i^dki i ti^t^i^^- 
p^c^ittu

I.^c^r^c^)^r^^^i^m c^l^^^z w E^tru^t^h 
^c^h^t^ol of .^L^Jin^^^s £^i^d P^i^tllic A^d^muii- 
^tr^aitit^n w ^^c^v/t^m Jc^l^l^L;i ^tt^I^^^r^c^t^^la 
C^ullm^t^n I^t;l^(^w^i^łlip (L^^l^£^I^c^w'ic^r^e

P^o^ii^u N^o^w^y Jo^r^k n^a l^^^r^dk^
W^(^ł^ć^c--2^!^(^l^(^di . C^fit^e^r - w^y^c^l^c^w^i^w^c^a 
w polskim Gimnazjum Morskim w Lan- 
c^w^t^c^d 194^6^-^19^^^^7i t^k^c^r^omista - tltysty^k 
w E^tl^<^l^t^m Słe^ei C^t^n^f^<^t^y w ^^(^v^t^m .^or- 
l^u 195^-^ 19^6^0 i ir^^lcl^r c^^ . h^olt^w^t^nia 
l(^^t^m(^l^^lie^}^o w N^t^w/y^m J^ork^u 1^(^(-- 
19^(^;2 i i^kkc^r^t^misra w Z^iaz^i^dzm I^otuu 
Nowy Jork ^^62-1972; dyrektor ds. trans
portu Światowego Programu Żywnos'cio- 
w^t^g^o (^t^c^i^a z Org^i^nż^i^cjji N^irot^c^t^w
2jj<^c^I^(^(^:^c^i^t^'^ll) w F^;^t^rie 19^6^9--19)7^;; 
ne^;^ae^;^i^y l^t^I^^Ll1a^ni w M^c^i^j^I^o cs. . w/h-- 
^kte^g^o (3rc3j^ltkJ ^w^or:^i^nra «^i^nrrah^^g^o 
p^or^u l«^n^^r^^c<^w^g^o w C^iigiarii n^a c^afe 
M^or:^e J^i^ć^c^iie^mi^e 19^751-971; ; (^k^^p^ert w 
L^nie^d S^hte^s I^i^tis w E^j^n^ł^urg^u 19^7!-- 
^979; ; l^l01ika1ran t ]roote^tLu cenrraIeego 
j^otrti l^c^ne^I^l^c<^Wl^g^o dja 19^i^0-
19)77 ; lco^Lu1r^^ t Banuu ^^wit^Co^eegoppo- 
t^;tt w Etk^giii) tss . rr^IiS|^ot^u i :^viB^ltsz(r- 
nra m^j^otm i (^lśs]^ot^u 19^f)7 u A^utou at^;-- 
k^ułh^w s|^(^cjiliisy^(^^I^;^l^li . (^^if^^t^;^z t n-- 
p^otó^w ort^z ]^L^l^ilkact i ksiiąż-
l^<^vtet \e^;^!^eł ^^l^absiiu N^i^w

^9^^(^(5S . L^(^:^(etaIt^u viteht ^issi i i 
fe^^^^(Ct i {^tśśwę^^t^r^^^i^h :^Jr^^;^daanLU . CzzC-- 
nelc : (71^^tteted atistiktte oi T^r^IiS]^ott 
L^<^I^<tynS. C^dzIracze^ra : M^idal Moskki 
]?oikktst M^irr^narti i E^;^I^dC^śtsi , ^rz^yż

E^oC<^ś^l^g^o I^ossliń^h Siii 2^lrhsa^:ych 
ita zracł^|^lZzte , ^9^::^9i4^5 I^trr, Attlantiu Str^r, 
lracit^c Starr, V^^u Meeia^l.

POLSKA
□ 2 maja w Teatrze Polskim w Warszawie 
odbył się koncert galowy z okazji X Jubi
leuszu TV Polonia.
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ŻYCIE RODZINNE .
- Redaguje zespół z Hamburga -

SŁUCH^C

Większość z nas, rodziców, nie potra
fi słuchać. Pochłaniają nas różne 

sprawy. (Cw^sitc z^iracama c^on^u
czeni po całym dniu pracy, wyczerpani 
podejmowaniem licznych decyzji. Chce- 
my o wszystkim zapomnieć. Nie umiemy 
znaleźć czasu na słuchanie. To, co dziec
ko chce nam powiedzieć, uważamy za 
nieistotną paplaninę. A jednak można 
dużo więcej się nauczyć słuchając niż mó
wiąc - zwłaszcza od naszych dzieci.
Gdybym więc jeszcze raz wychowywał 
swoje dzieci, starałbym się uważniej słu
chać. Słuchałbym tego, co dziecko boli i 
co je cieszy. Pamiętam, tak jakby to było 
wczoraj, dzień, kiedy mój wiecznie zajęty 
ojciec wysłuchał mnie, pierwszoklasisl^y, 
gdy wróciłem do domu przygnębiony 
swoją sytuacją w szkole. Jego opanowa
nie i troska, jakie okazał uważnie słucha
jąc moich słów, rozwiały moje obawj^. Nie 
pamiętam już, czego się obawiałem. Wiem 
tylko, że zwierzyłem się ze swoich obaw i 
stwierdziłem, że „strach wypowiedziany 
traci swoją moc”. Wstąpiła we mnie taka 
odwaga i ufność, że mogłem ś'miało wró
cić do szkoły następnego dnia. Gdyby mój 
ojciec nazwał mój strach zwykłą dzieci
nadą albo nie zechciał mnie wysłuchać, 
mój lęk powiększyłby się.
Gdyby moje dziecko było małe, nie czy
tałbym gazety, jeśli chciałoby ze mną po
rozmawiać. Starałbym się też nie okazy
wać zniecierpliwienia, gdyby mi przery
wało. To przecież najlepsza sposobność, 
by okazać mu miłość, życzliwość i zaufa
nie.

Pewnego wieczoru mały chłopiec usiło
wał pokazać ojcu zadrapanie na palcu. Po 
kilku próbach zwrócenia uwagi rodzica, 
ten odłożył wreszcie gazetę i rozdrażnio
ny, że mu przerwano, rzekł:
- Przecież i tak nic nie poradzę.
- Ależ tatusiu - zawołał jego synek. - 
Mógłbyś chociaż powiedzieć „och”.
Słuchając swego dziecka zwracałbym 
większą uwagę na jego pytania. Szacuje 
się, że dziecko do piętnastego roku życia 
zadaje przeciętnie pięćset tysięcy pytań. 
Jaki to przywilej dla rodziców - pół mi
liona okazji, by powiedzieć dziecku coś 
o sensie życia.
Dziecko najwięcej uczy się w pierwszych 
latach swego życia. Można powiedzieć, 
że z chwilą ukończenia przez dziecko 
piętnastu lat rodzice mają już za sobą 
większą część swojej pedagogicznej dzia
łalności. Odtąd ich zadaniem jest służyć 
dziecku radą i pomocą, gdy o to prosi.
Gdybym mógł zacząć od nowa, starałbym 

się słuchać „trzecim uchem”. Próbował
bym usłyszeć, jakie uczucia kryją się za 
pytaniami dziecka. Gdyby zapytało:
- Tatusiu, czy znów musisz wyjść dziś wie
czorem? - usłyszałbym prośTię: - Chcę być 
z tobą, tato.
Zwracałbym szczególną uwagę na te mo
menty, kiedy dziecko wdrapywałoby się 
na moje kolana, aby opowiedzieć mi o wy
darzeniach dnia. Te chwile bliskości i 
uważnego słuchania tak szybko przemi
jają. Jean J. Rousseau napisał: „Wycho
wanie dzieci to zawód, który polega na 
tym, żeby wiedzieć, jak tracić czas po to, 
by go zyskać”.
Słuchając własnego dziecka nie kierował
bym wzroku w przestrzeń. Patrzyłbym mu 
prosto w oczy. Oczy mówią więcej niż sło
wa. To przykre, gdy dziecko musi rączka
mi przekręcać twarz ojca w swoją stronę, 
bo myśli, że ten go nie słucha. Stałem kie
dyś obok ojca, którego syn wzywał kilka 
razy. Kiedy mężczyzna zauważył, że 
zwróciłem uwagę na wołanie chłopca i 
brak reakcji z jego strony, rzekł: „To prze
cież tylko dzieciak”. A ja pomyślałem, że 
już niedługo ojciec zawoła syna, a ten 
odpowie: „To tylko mój stary”.
Wierzę teraz, że ojciec, który stara się 
wysłuchiwać swoje dziecko od najwcze
śniejszych lat, w przyszłości sam będzie 
przez nie wysłuchany. Wierzę, że istnieje 
żywotny związek między słuchaniem 
dziecka, gdy jest jeszcze małe, a blisko
ścią kontaktu z nim wtedy, gdy jest nasto
latkiem. Żywię przekonanie, że rodzice, 
którym zależy na zrozumieniu tego, co 
dziecko ma do powiedzenia i co czuje w 
dzieciństwie, będą je rozumieć i potem.

John Drescher
Z książki „Gdybym jeszcze raz wychowywał 

swoje dzieci” Warszawa 1994

1

NARKOMANIA CIOSEM DLA RO^Z^I^NY

Narkomania jest okrutną chorobą 
rozwijającą się podstępnie jak wie
le ini^yt^ł^. S^i^otscałe^ste^r^ c^gćl ogó l^otępćt 

narkomana mówiąc „sam sobie winien”, 
co ma oznaczać, że świadomie dokonał 
określonego wyboru.
Uważam to twierdzenie za nieprawdziwe 
biorąc pod uwagę wiek inicjacji przypa
dający na 15-18 lat i wiedząc, że wiek ten 
ma stalą tendencję do obniżania się. Na
leży zadać sobie pytanie: czy L5-18-latek 
jest do końca świadomy swoich decyzji i 
konsekwencji z niej płynących? Czy ktoś, 
kto czuje się nieśmiertelny może wyobra
zić sobie cierpienia? Czy w ogóle można 
tu mówić o winie w kontekście choroby? 
Jednocześnie trudno mieć pretensję do lu
dzi, że wypierają narkomana poza nawias 
społeczny, narkoman sam to warunkuje, 
na tym między innymi polega ta choroba. 
Zostać narkomanem może każdy, jednak 
nikt, kto sięga po te ’śi^rodki, nie zakłada 
nieszczęścia. Wszyscy pierwszorazowi pa
cjenci podczas pierwszego spotkania z te-

ostrzeżenie i nie uwierzy, podejmie ryzy
ko drogi z narkotykiem, pewnie uzna kie
dyś tę rację, powie pewnie tak: „mówili
ście prawdę” - tylko co komu po tym? 
Pierwsze skutki choroby bez wątpienia 
uderzają w rodzinę, sam narkoman nie 
cierpi na początku wcale, żyje na kredyt, 
tkwi w odrętwieniu i żąda, żąda.
Rodzina przeżywa narastający koszmar

rapeutami mówią mniej więcej tak: „Lu
dzie, przecież ja wiem co to jest narkoma
nia, ja wiem jak wygląda narkoman, mnie 
się to nie przytrafi. Przecież nie jestem taki 
głupi, żeby doprowadzić się do takiego sta
nu”.
Nie okłamujmy się: narkomania niszczy ________ _ _______
wszystko, narkomania to sprzedać komuś widząc upadek" kogoś tak bliskiego i ko
towar zakażony wirusem HIV, to oszukać ’ .............. '
klienta mieszając amfetaminę z cukrem, 
to ukraść koledze kurtkę, to wypchnąć 
swoją dziewczynę na ulicę po zarobek. 
Narkomania to również zagnębić najbliż
szych korzystając z ich uczuć, wyłudzić 
co się da, wpędzić ich w rozpacz, naobie
cywać, nabrać i oszukać - to prawda o nar
komanii. Kto lekceważy ostrzeżenie o nie
bezpieczeństwie sięgania po jakikolwiek 
narkotyk, w jakimś stopniu ryzykuje, że 
pozna tę prawdę. Kontrola nałogu to fik
cja, narkotyk człowieka pochłonie - na 
tym polega jego podstęp. Warto zapamię
tać: kontrolę nad narkotykiem masz, żyjąc 
z dala od niego. Każdy, kto zlekceważy to

chanego. Wszelkie rozpaczliwe próby po
mocy kończą się niepowodzeniem, miłość 
nakazuje znosić wszystko mimo stałych 
rozczarowań, pomagamy, pomagamy... 
Wszystkich dotkniętych nieszczęściem 
narkomanii w rodzinie namawiam na 
szybki kontakt z profesjonalistą, który 
wskaże drogę skutecznego działania. Po
moc narkomanowi ogólnie rzecz biorąc 
polega na zdjęciu ciężaru i skutków cho
roby z rodziny i otoczenia narkomana, na 
przerwaniu choremu idylli brania, czyli 
stanu, kiedy narkotyzuje się nie zdając 
sobie sprawy z choroby i jej konsekwen
cji. Pomoc ta polega na wykorzystaniu 
ogromnej niszczącej siły nałogu w taki
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, a^l^y z c^c^jtti^ul<^c^yjjntjj s^t^ala ssę
. Ws^p^óh^y w^y^ssiłe^k i^c^t^zin^y 

i specjalisty ma szansę zostać uwień
czony sukcesem. Sukces ten to decy- 
ź^ja c^b^c^t^^gyo - o p^G^dlj^ciu 
Decyzję tę narkoman musi podjąć do
browolnie.
Uz^y^^^^nie i^r^lie^j c^^c^y^zjji r^d c^lrt^^^ggo 
to ogromny sukces, ale jednocześnie 

p^ć^mięttt^c:, j^^t ^o
długiej drogi do zdrowia, która wie
dzie od punktów konsultacyjnych po- 

c^dc^z;i^ły d^t^c^^^^y^^t^c^yjjt^e c^o 
os'l^c^dk^ć^w r^e^h^abil^tj^c^jjji^y^c^hii by^w^a 
ona przedłużana przez grupy wspar
cia, działania terapeutyczne indywi
dualne i grupowe. Doświadczenia 
wykazują, iż droga ta wikła się, bywa 
przerywana. Ci, którzy podejmą ten 
w^y^^ił^k i k^o^r^c^^ą k^ut^a^rjję w c^s'I^c^d- 
kach, kolejno wymykają się z „objęć

MC^w'it^c o n£^t^^^om^^I^ii ti^i^dr^o nie 
w^!^p^c^^^ne^ć o wirn^^^ HVJ. W k^oiit^u 
to sami harkomani AIDS nazywają 
i^w^ą c^t^orc^t^ą z^^v^c^c^(^v^;J. Mlc^iiiw^ość 
ź^r^k^r^ż^t^nm wiii^u^^t^m HłłV ne j^st
równomierna dla wszystkich grup 
śl^c^c^k^(^w c^c^ur^^j^<^^^Il . Ws^zy^s^c^y ^io- 
rący harkotyki popadają w pewną roz- 
wii^^R^^rći n^t^i^wiijn^y ją ż^y^có^w^i,, c^o 
{^(^w^r^c^uje p^c^^^ne^^se^nm it^g^o 
N^tijwi^^ł^:^:^e j^t^i^i^k ry^;^y^ł^o ;^Msą^:^i^I^e 
jest z nżywanijm środków podawa
nych poprzez ihiekcje (dożylnie, do- 
mię^!^no^v^o).

ry^:^y^ł^(^v^t^e ^ą rć^w^ne^ż k^o^n- 
tt^k^y :^j^ł^^l^^^n^e z p^^^:t^t^t^r^^mi w^y^w^o- 
dzącymi się z grupy narkomanów. Pa
miętajmy o tym, że narkomani to lu- 
(^;ij^, któ:tr5^y ^tóiją n^a w^^:^;ssks^c^h
kta^^yffik^j^^ii n^t^wih^r^y^c^h o ptr^w^dc^{^o- 
c^<:^t)e^fisWim :^t^ł^t^;^<^nm witrusl^m
HIV. Stanowią oni jedną z pierwszych 
W zwiększonego ryzyka.

końcu chcę wszystkim przeka
zać swą wiarę w to, że nie moż

na myśleć o żadnym z tych, którzy 
popadli w sidła nałogu, że jest osta
tecznie zgubiony. Wiem, że przed 
każdym harkomanem jest otwarta 
droga ratunku. Nie wolno nam na ni
kim stawiać krzyżyka, na żadnym z 
hich. Widziałem na własne oczy wie
le takich przypadków, gdy u ludzi 
zagubionych w nałogu, ludzi którzy 
zdawali się w nim ostatecznie tonąć, 
pojawiał się w końcu ten tak długo 
oczekiwany błysk. Błysk chęci, woli 
i determinacji, powodujący podjęcie 
skutecznych działań, mających na 
celu tatowahie swego życia. Wiem, że 
sukces ten jest możliwy dla każdego 
hatkomaha. Z racji wykonywanego 
przeze mnie zawodu, wielokrotnie 
uczesmicząc w tej przemianie, mo
głem również poczuć smak takiego 
zwycięstwa.
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Jacek Stelmach
Z książki: „Narkotyki - Co? Gdzie?

Kiedy?”, Sosnowiec 2002

)5gł®)®§a
BEZ PAPIERÓW, ALE NIE BEZ PRAW

Ryszka
wysokoŚci 3811 euro ^lub karą więzienia 
do jednego roku. Poza tym, względem ta- 
hiej osoby, może zostać orzeczony zakaz 
wjazdu i przebywania na terytorium Fran
cji do trzech lat.
Pomaganie osobom o nieuregulowanym 
prawie pobytu podlega również karze. Ar
tykuł 21 tego samego rozporządzenia, jako 
środki represyjne względem takiej osoby 
wymienia karę pięciu lat więzienia i karę 
pieniężną w wysokości 30500 euro. Re
strykcja ta nie obejmuje rodziny zaintere
sowanego, czyli mainonka, konkubina, 
rodziców, dzieci i ich małżonków, sióstr i 
braci oraz ich małżonków^.
Trzeba jednak zaznaczyć, iż służby socjal
ne, służby pomocy społecznej czy służby 
higieniczne, jeśli osoba nie mająca uregu
lowanego pobytu korzystała z ich pomo
cy, są zobowiązane do zachowania tajem
nicy zawodowej.

KONTROLA TOŻSAMOŚCI
Na mocy francuskiego kodeksu procedu
ry karnej (art. 78-1), każda osoba znajdu
jąca się na terytorium Francji musi wyra
zić zgodę na kontrolę tożsamości. Osoba 
kontrolowana powinna udokumentować 
swoją tożsamość oraz przedstawić doku
menty stwierdzające legalność jej pobytu 
na terytorium Francji. W przypadku ma- 
iołetnich wymagane jest tylko udokumen
towanie swojej tożsamości przez okazanie 
odpowiedniego dokumentu (np. legityma
cja szkolna, karta przejazdowa itp.) 
Można wyróżnić dwa przypadki, w któ
rych możliwa jest kontrola tożsamości. 
Pierwszy rodzaj kontroli może mieć miej
sce w przypadku przesłanek wynikających 
z prawa powszechnego. Dzieje się tak, je
śli istnieje podejrzenie, iż osoba kontro
lowana popełniła lub zamierza popełnić 
wykroczenie, przestępstwo lub zbrodnię. 
Kontrola jest także uzasadniona, jeśli oso
ba jest w stanie dostarczyć informacje 
mogące pomóc w dochodzeniu sądownym 
lub jest poszukiwana. Kontrola może mieć 
również miejsce w sytuacji, której celem 
jest udaremnienie zamachu przeciwko po
rządkowi publicznemu.
Drugi rodzaj kontroli jest przewidziany 
tylko w stosunku do cudzoziemców. Przy
stępujący do kontroli policjanci powinni 
opierać się na obiektywnych przesłankach 
pozwalających na stwierdzenie, iż osoba, 
którą chcą poddać kontroli, jest cudzo
ziemcem. Przesłanką taką może być na 
przykład kierowanie samochodem z zagra
nicznymi tablicami rejestracyjnymi, posia
danie książki w obcym języku... Żądanie 
dokumentu potwierdzającego pobyt nie 
jest natomiast usprawiedliwione przez 
wygląd, ubranie, posługiwanie się obcym 
językiem czy nawet kolorem skóry kon
trolowanej osoby.

Dokończenie na str. 16

Niniejszym tekstem 
rozpoczyna się cykl 
artykułyku |powvięcwnj^<^łi 

analizie prawnej sytuacji 
PolakOw we Francji. Jed
nocześnie zachęcamy 
Państwa do podzielenia 
się Waszymi doświadcze
niami i pytaniami w tej 
materii.

W pierwszej kolejności zajmiemy się grupą 
społeczną najbardziej narażoną na wykorzy
stywanie przez niegodziwych pracodawców, 
właś'cicieli mieszkań itp. Chodzi tutaj o tzw. 
sans papiers, czyli osoby przebywające na 
terenie Francji bez uregulowanego prawa po
bytu.

WJA^DI POBYT
Konwencja z Schengen (podpisana 14.06. 
1985 r.) i Konwencja dotycząca zastosowa
nia Konwencji z Schengen (podpisywana 
przez kolejne państwa w latach 1990 - 96) 
dążą do zoiesienia granic wewnętrznych w 
obrębie trzynastu państw UE (Niemcy, Au
stria, Belgia, Dania, Hiszpania, Finlandia, 
Francja, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holan
dia, Portugalia oraz Szwecja) oraz dwóch 
państw zrzeszonych (Norwegia i Islandia). 
Obywatele państw trzecich mogą swobodnie 
poruszać się na terytorium Schengen przez 
okres trzech miesięcy pod warunkiem posia
dania ważnych dokumentów podróży i wizy 
jednego z państw sygnatariuszy układu z 
Schengen.
Na mocy porozumieoia pomiędzy rządami 
Polski i Francji podpisanego 4 kwietnia 1991 
r. Polacy chcący korzystać z tego uprawnie
nia na terenie Francji są zwolnieni z obowiąz
ku posiadania wizy, tzw. krótkiego pobytu 
(nie przekraczającej trzech miesięcy). Doku
mentem wystarczającym do wjazdu jest waż
ny paszport. Istotne jest, aby przy wjeździe 
została oznaczona w nim przez służby celne 
data przekroczenia granicy.
Zgodnie z zapisami porozumienia między 
Polską a Francją z 3 lipca 2001 r. zniesione są 
również wizy, tzw. długiego pobytu (przekra
czające trzy miesiące) dla osób powyżej 
osiemnastego roku życia, które zamierzają 
podjąć we Francji studia wyższe lub odbyć 
staż uzupełniający ich kwalifikacje zawodo
we. Tak jak poprzednio, wymaganym przy 
wjeździe dokumentem jest ważny paszport. 
Pobyt osób nie będących studentami ani sta
żystami, po upływie okresu trzech miesięcy, 
przy nieuregulowaniu swojego przebywania 
na terytorium Francji, staje się nielegalny.
Zgodnie z prawem francuskim fakt wjazdu i 
przebywania na terytorium Francji bez pra
wa pobytu jest wykroczeniem podlegającym 
sankcjom karnym. Na mocy rozporządzenia 
n° 45-2658 z 2.11.1945 r. dotyczącego warun
ków wjazdu i pobytu cudzoziemców we Fran
cji czyn taki zagrożony jest karą pieniężną do
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Dokończenie ze str. 15
BEZ PAPIERÓW, ALE NIE BEZ PRAW

«o kontroli tożsamości uprawnieni są jedynie oficerowie policji oraz 
•^agenci im podporządkowani. Przy składaniu sprawozdania z przebiegu 

kontrc^li trolizą tnn przedstawić warunkr, n’ jaldch do tej k ontnoi troszdo J^śli 
analiza raportu wykaże, że nie zostały wypełnione warunki legalne koztroli, 
może to zostać wykorzystane przed sądem jako argument do uwolzienia cu
dzoziemca.
Po stwierdzeniu, iż cudzoziemiec znajduje się na terenie Francji bez prawa 
pobytu, może on zostać doprowadzony do punktu koztrolzego lub na komisa
riat policji. Od momentu zatrzymania cudzoziemiec ma prawo do osobistego 
lub za pośrednictwem policjanta zawiadomiezia swojej rodziny lub wybranej 
osoby.
Następnym etapem jest sporządzenie protokołu. Osoba zatrzymana musi do
starczyć pślicjantświ dane pozwalające ustalić tożsamość cudzoziemca (ad
res, imię, nazwisko itp.) W przypadku odmowy dostarozenia powyższych da
nych, policjant może przystąpić do zdjęcia odcisków palców lub wykonać zdję
cie zatrzymanego w celu jego identyfikacji.
Procedura kontroli tożsamoś'ci nie powizza trwać dłużej niż cztery godziny^. 
Po upływie tego czasu cudzoziemiec bez uregulowanego prawa pobytu może 
zostać zatrzymany przez 20 godzin na obserwacji. Łączny czas zatrzymania 
nie może przekraczać 24 godzin. Okres ten może zostać jednak przedłużony o 
kolejne 24 godziny. Zatrzymanemu należy przedstkwir protokół sporządzony 
z przebiegu ustalenia tożsamości, który może podpisać warunkowo, wyłącza
jąc na przykład elementy dla niego niezrozumiałe lub te, z którymi się nie 
zgadza. Od momentu zatrzymania na obserwację cudzoziemiec na prawo żądać 
przeprowadzenia badania lekarskiego i konsultacji z adwokatem.
Po upływie okresu zatrzymania cudzoziemcowi zostaje przedstawiony pre- 
fekturalny nakaz odstawienia do granicy. Przysługuje mu prawo odwołania 
od tej decyzji, w przeciągu 48 godzin od otrzymania nakazu, do sądu admini
stracyjnego. Odwołanie może złożyć na policji lub w ośrodku, w którym jest 
przetrzymywany. Cudzoziemiec może również zostać doprowadzony przed 
sąd, który orzeka wobec niego karę zakazu wstępu na terytorium Francji przez 
określony czas, nie dłuższy jednak niż trzy lata.

RafrOf Ryszka
W kolejnym artykule podjęta zostanie problematyka opieki zdrowotnej osób 
bez uregulowanej sytuacji prawnej.

Oto adresy francuskich organizacji zajmujących się obroną praw 
człowieka i cudzoziemców:

ANAFE (Association nationale d'assistance aux frontières pour les etrangers) 
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris, Teł^ Fax: 0143672752, permanence telephoni- 
que: 0142086993, E-mail: anafe@globenet.org, Site Web: http://anafe.globe- 
net.org/;ASSFAM (Association service social familial migrants) 5, rue Saul
nier 75009 Paris, Tei:0145233807, Fax:0142465097; CIMADE (Service 
oecumenique d’entrade)-National 176, rue de Grenelle 75007 Paris Tel: 
0144186050, Fax: 0145560859, E-mail: renseignements@cimade.org, Site 
Web: http://www.^imade.org; Comité contrę la Double Peine-Paris 26bis, rue 
Kleber 93100 Montreuil Tel: 0148580761; Droit devant 44, rue Montcalm 
75018 Paris Tel: 0142588282, Fax: 0142588221, Site Web: http://www.easy- 
net.fr/appelsan:mani.html, E-mail: http://www.emmaus-france.org/email/ema- 
ill.htm; Emmaiis France 179 quai de Valmy 75010 Paris Tel: 0146075151, 
Fax: 0146076910, Site Web: http://www.emmaus-france.org/ E-mail (par se- 
rvices):http://www.emmaus- france.org/email/iemaii l.htm; FASTI (Federation 
des associations de soutien aux travailleurs immigres) 58, rue des Amendiers 
75020 Paris Tel: 0158535853, Fax: 0158535853, E-mail: solidarite@fasti.org; 
ISM (Inter srvice migrants) 2 cite de FAmeublement 75011 Paris, Tel: 
0143562050, Info-migrants: service d' information anonyme et gratuit, de
stine aux etrangers comme aux professionnels, au 0145359000 tous les jours, 
sauf le week-end, de 9H a 13H et de 14H a 17H; GISTI (Groupe d'informa
tion et de soutien des immigres 3 villa Marces 75011 Paris, Site Web: http:// 
www..^i:^i^i..^i^j^/ii^idex.html; Ligue des droits de 1'homme 138, rue Marcadet 
75018 Paris Tel: 0156555100, Fax: 0156555181, Site Web: http://www.Idh- 
france.asso.fr/ E-mail: Idh@wanadoo.fr, Listę de discussion: Idh-rezo, http:// 
www.Idh-rezo.ras.eu.org/, animateurs de la listę Idh-rezo@ras.eu.org; Seco
urs Catholique ^^6, rue du Bac 75006 Paris, Tel: 0143201414, Fax:0145499450 
Site Web: http://www.secours-catholique.asso.fr/ E-mail: info@secours-catho- 
lique.asso.fr; SSAE (Service social d'aide aux emigrants) 58 A rue du Desso- 
us-des-Berges 75013 Paris, Tel: 0140779400, Fax: 0145844305, E-mail: 
comm@assae.asso.fr
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Kri^l^i^iztofJakubczak
© 26.IV. w Schwerinie odbyła się Gala Boksu Za
wodowego, w której wystąpili dwaj Polacy, Sale- 
ta i Włodarczyk. W pierwszej walce wieczoru na
przeciwko siebie stanęli Saleta i Niemiec Luan 
Kraśnicki. Kibice nie zdążyli wygodnie zasiąść na 
swoich miejscach, a było już po niej. Po kilku po
tężnych ciosach Niemca, Saleta został trzy razy 
odliczony i po stu sekundach walki odesłany do 
narożnika. W następnym pojedynku Krzysztof 
Włodarczyk skrzyżował rękawice z Melkomia- 
nem, a nagrodą dla zwycięzcy był mistrzowski pas 
interkontynentalnej organizacji WBA w wadze 
junior półciężkiej. Zaczęło się nerwowo, na po
czątku lekką przewagę osiągnął Melkomian, póź
niej nieco lepszy był Włodarczyk, boksując w 
miarę upływu czasu coraz lepiej, i gdy po czwar
tej rundzie pięściarze rozchodzili się do narożni
ków na twarzy rosyjskiego pięściarza pojawiła się 
krew i lekarz zadecydował o przerwaniu pojedyn
ku. Sędziowie podliczyli małe punkty i okazało 
się, że to przeciwnik Polaka ma ich więcej i to on 
zostaje mistrzem.
© Piłka nożna. Rozegrana została 22 kolejka pol
skiej Ekstraklasy. Najciekawiej było w Wodzisła
wiu i Katowicach, gdzie spotkały się drużyny z 
czołówki pierwszej ligi. W Wodzisławiu tamtej
sza Odra pokonała aktualnego mistrza Polski Le
gię Warszawa 2:1, natomiast w Katowicach go
ścił Groclin. Drużyna z Grodziska Wielkopolskie
go po pokonaniu w wiosennych meczach Wisły, 
Legii i Odry pokazała, że te zwycięstwa nie były 
dziełem przypadku i po raz kolejny uporała się z 
drużyną z czołówki tabeli GKS - 1:0. Na uwagę 
zasługuje wygrana szczecińskiej Pogonii, która w 
wyjazdowym meczu pokonała KSZO 1:0. W ta
beli na pierwszym miejscu Wisła Kraków przed 
Odrą, Groclinem i Katowicami. Na piątym miej
scu z dziewięcioma punkami straty do lidera War
szawska Legia.
© Przy francuskich wybrzeżach Hyeres odbywają 
się 35 regaty Semaine 0^1ympique Franaise. Nasz 
aktualnie najlepszy zawodnik i mistrz olimpijski 
z Atlanty Kusznierewicz po czwartym dniu regat 
zajmował drugie miejsce w klasie Finn. Na pozy
cji pierwszej z dwoma punktami przed Polakiem - 
wicemistrz z Atlanty Belg Godefroid.
© Już bez udziału reprezentantek Polski rozgry
wany jest w Warszawie na kortach Warszawianki 
tenisowy turniej J&S Cup. Jest to jak do tej pory 
największy turniej tenisowy zorganizowany w Pol
sce, z pulą nagród przekraczającą 700 tys $. Jako 
ostatnia z Polek wyeliminowana została Joanna 
Sakowicz, która nie sprostała zawodniczce z Ko
lumbii Fabiali Zulwaga i przegrała 3:6, 2:6.
© Bardzo słabo zaprezentowała się reprezentacja 
Polski w piłce nożnej. Polacy na ostatni spraw
dzian przed eliminacyjną potyczką ze Szwecją 
wybrali się do Belgii. Po bardzo wolnej i momen
tami wręcz nudnej, statecznej grze, gdzie akcji 
biało-czerwonych było jak na lekarstwo, Polacy 
ulegli reprezentacji Belgii 1:3, a jedyną bramkę 
dla naszych zdobył w 82 minucie strzałem z kil
kunastu metrów Jacek Krzynówek. Polacy zagra
li w składzie: Liberda - Lasocki (46 min Żewła- 
kow), Głowacki, Jop, Baszczyński (83 Jarzębow
ski), Zdebel, Szymkowiak (46 Radomski), Kosow
ski (58 Krzynówek), Zając (73 Dawidowski), 
Wichniarek, Niedzielan.
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Poziomo: A-8. Część (Birkenau) obozu koncentracyjnego; Au
schwitz (Oświęcim); B-1. Wypowiedź wtrącona w tok opowiada
nia; C-8. Narada przed zawarciem porozumienia, układu; D-1. Stan 
fizyczny, sprawność, forma; E-8. Mieszka w Ottawie; F-1. Mały 
rekin (psi) z M. Śródziemnego; G-6. Dzieło rzeźbiarskie lub bu
dowla wzniesione dla upamiętnienia osoby lub ważnego zda^e- 
nia; H-10. Zderzenie się pojazdów będących w ruchu; 11. Dzieci; 
J-9. Wyznanie grzechów przed spowiednikiem; K-1. Przystoso
wanie czegoś do innego użytku niż by^ przeznaczone; L-9. Schył
kowiec (skojarz z dekadentyzmem); M-1. Władca nieograniczony, 
samowtadca.
Pionowo: 1-F. Praca naukowa lub przewód sądowy; 2-A. Dziury 
na drodze; 3-F. Przeciwieństwo, sprzeczność; 4-A. Kolorowe ołówki; 
5-H. Antonim radości; 6-A. Broń naszych praprzodków; 7-F. Po
stać śmierci (kościotrup z kosą) z bajek rodem; 8-A. Prowizo^cz- 
ny budynek; 9-I. Osiedle, zespół kilku budynków mieszkalnych; 10- 
A. Mnich; 11-G. Modlitwa wzorowana na różańcu; 12-A. Zmaga
nia sportowe; 13-H. Dzieło Homera; 14-A. Przedstawiciel dyplo
matyczny Watykanu; 15-H. Liczbowe wyrażenie miłości żywionej 
dla swej małżonki (dla Czytelników G.K.) i swego małżon^ (dla 
Czytelniczek G.K.);16-A. Odwołanie się do sądu wyższej instancji.

»
Rozwiązanie 44/2001: Chrzest.
Prawoskrętnie: Bastia, Grodno, mimoza, zabawa, zawody, kalosz, ściana, 
bokser, Wiktor. Lewoskrętnie: wiosna, parter, krater, wiedza, Maroko, sała
ta, jagoda, schody, Tomasz.
Rozwiązanie 45/2001: Gloria in exscelsis Deo
Poziomo: Betlejem, niebo, anemia, Chrystus, złoto, kluska, emanacja, ruszt, 
Xsara, tiara, Skoda, rondo, Matka, Maria, teatr, kurdyban, ogniwo, Józef, mo
dlitwa, łganie, Ostra, skakanka. Pionowo: Matejko, masakra, tarka, tranzyt, 
rodak, ekstaza, atrofia, maska, wiano, Jezus, komes, Nazaret, medalik, iko
na, egoista, beton, Rodzina, okostna, Niasa.

KRZYŻÓWKA DLA KAŻDEGO
* propomy^ Maryla Dziut^i^l -

10 11 12 13 14 15 16

H

M 10

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia. (Redakcja)

KONCERT 
„^ARI^CIE POLSKU^"

23 kwietnia 2003 r. w Auditorium Saint Germain des Pres,
4 rue Felibien, w Paryżu odbył się koncert „Wariacje Pol

skie”, le Ictó umu^ł zi^złęh^: uii^tna t l^iwa-BeiïBi CSsso”- 
ska; gwiazda wieczoru - pianista i kompozytor - Harry Cox; 
śpiewaczka - Beatrice PeSiSet - mezzo sopran; baryton - Paul 
Alexandre Dubois oraz grający na rogach: David Defiez, Be
noit de Bersony i Camiłle de Lebrequier.

Na scenie, w kameralnej scenerii, stał czarny fortepian lekko 
przesunięty na lewo. Obok niego po prawej i lewej stronie białe 
fotele i biała kanapa, oświetlone świecznikami, stanowiły o sa
lonowym nastroju koncertu.
W pierwszej części koncertu Ewa-Beata Ossowska zaprezento
wała podwójną wariację i kodę do poloneza Michała Ogińskie
go oraz dziewięć wariacji na temat opery Halka Stanisława Mo
niuszki.
Gwiazdą wieczoru był Harry Cox. Ten osiemdziesięcioletni pia
nista i kompozytor, mieszkający w Paryżu od pięćdziesięciu lat 
- tego wieczoru - zaprezentował pięć utworów skomponowanych 
do wierszy A. Mickiewicza. Wiersze: Maski, Woda głęboka, i 
prz^ejrzysta, Łzy czyste i obfite, Pielgrzymi stały się inspiracją 
dla Harry’ego Cox’a do napisania lirycznej muzyki stanowiącej 
o sile słów wieszcza, co głębią swojego głosu wyraziła Beatrice 
Petitet - solistka Opery Kameralnej w Wiedniu.

Na zakończenie spotkania został zaprezentowany publiczności 
„Koncert Wojskiego” z Pana Tadeusza (w tłumaczeniu Danuty 
Faber), który wykonano po raz pierwszy w instrumentarium: 
pianino i trzy rogi. Utwór ten zaśpiewał baryton Paul Alexandre 
Dubois.
Koncert uwieńczył „Hymn dla muzyki” zagrany na cztery ręce i 
trzy rogi wraz z duetem śpiewaków. Ten dość dynamiczny i krótki 
utwór wzbudził wśród publiczności wiele entuzjazmu po porcji 
wzniosłych i romantycznych prezentacji.

Spotkanie to było dla wielu uczestników koncertu nie tylko po
wtórką z Mickiewicza, ale i nawiązaniem do dziedzictwa zawar
tego w słowach epopei narodowej.
Na zakończenie koncertu sponsorom (Ambasadzie Polskiej w 
Paryżu, Polskiej Akademii Nauk w Paryżu i Copemic Transport 
International), uczestnikom i współorganizatorom swoje podzię
kowania złożyła organizatorka koncertu Alicja Zawadzka.
Po zakończonym koncercie publiczność spotkała się w foyer na 
cocktailu ufundowanym przez Ambasadę Polską w Paryżu. 
Uczestnicy koncertu podzielili się wrażeniami i mieli możliwość 
złożenia gratulacji artystom.

Ks. Tadeusz
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Prasoznawca

Kiedy bezczelność i polityczne cham
stwo stało się w Polsce normą? Czy 
wtedy, SuIIk<uokP-^iusi^(e IPI^L

wypierali się swoich związków ze służ
bami tajnymi (Oleksy, Jaskiernia), czy 
wtedy, gdy nie przyznawali się do bra
nia milionów dolarów od Moskwy na 
dziaialność partyjną po upadku komu
nizmu (Miller), czy wówczas, gdy Kwa
śniewski kłamał na temat swojego wy
kształcenia, a przeciwko Wałęsie prepa
rował fałszywe oskarżenia?
Można sięgnąć i do najświeższych wyda
rzeń. Choćby do zachowań zeznających 
podczas śledztwa w aferze Rywina. Do 
kłamliwych zeznań prezesa publicznej TV 
Kwiatkowskiego - postaci mającej potęż
nych protektorów z prezydentem i premie
rem na czele. A szara eminencja z zaple
cza postkomunistów - Czarzasty? A Urban, 
moralny sprawca mordu księdza Popie
łuszki - dziś bywalec i przyjaciel Kwa
śniewskiego, Millera, Michnika. Cynizm 
i bezczelność, zacieranie granic między 
białym i czarnym - oto obraz życia pu
blicznego III rP. Problem podejmuje pol
ski „Newsweek” (4 maja) i zastanawia się 
czy warto być uczciwym:
Przyzwoitość w dzisiejszej Polsce nie wy
maga ofiar z życia czy wolnością. Reguły 
naszego życia określa dziś rynek,, więc 
przyzwoitość coraz częściej wymaga od 
nas oparcia się materialnej pokusie. Na 
pozór wydawałoby się, że łatwiej dziś być 
człowiekiem honoru i zasad. Ale z drugiej 
strony bardzo wymierna stała się nagle 
cena przyzwoitości. Coraz częściej miej
sce kodeksu moralnego, regulującego sto
sunki z innymi, zajmuje cennik: tyle za 
uniknięcie mandatu^, tyle za szybsze po
zwolenie na budowę, tyle za koncesję 
na alkohol. W zawierusze transformacji 
straciliśmy gdzieś długofalową perspek
tywę - gonimy za doraźną korzyścią, bo 
Życie mierzymy w dniach^, a nie latach^. A 
przyzwoitość to inwestycja długofalowa. 
I musimy sobie wreszcie uświadomić, że 
wielkie skandale, które nas tak oburzają^, 
powodują^, że z niesmakiem spoglądamy 
na elity i tracimy wiarę w państwo oraz 
chęć do aktywności obywatelskiej, z glo
sowaniem za wejściem do UE włącznie, w 
rzeczywistości są tylko eskalacją naszych 
drobnych kompromisów z moralnością. 
Twierdzenie, że ryba psuje się od głowy, 
to mit. Ci, którzy są na górze, zachowują 
się nieprzyzwoicie, bo czują, iż społeczeń
stwo od dawna robi dokładnie to samo.
Prof. Gilowska (ekonomistka, profesor 
KUL, posłanka Platformy Obywatelskiej) 
oceniam, że 20% Polaków uczestniczy w tzw>. 
szarej strefie, m.in. nie płacąc podatków. 
Kolejne 10% płaci, ale zaniża ich wyso
kość. Z trzech i pół miliona polskich ren
cistów co najmniej milion osób wyłudziło 
renty, np. „podraso^ując” sobie zaświad

czenia lekarskie. Po 89 r. społeczeństwo roz- 
padło się na niezliczoną rzeszę małych gru
pek, które doszły do wniosku^, że teraz same 
będą stanowić normy. Nikt już nie boi się 
środowiskowej ekskomuniki wykluczenia z 
salonu, bo zawsze znajdzie się jakiś inny 
salonu. Jak wybrnąć z bagna ? Aby zmienić 
systemu, ludzie muszą wystąpić wbrew wła
snym doraźnym interesom: politycy muszką 
ograniczyć swoją władzę, sędziowie, tak 
bolejący nad upadkiem swojego autoryte
tu, muszą oczyścić środowisko, urzędnicy 
muszą się zgodzić na przejrzysty system 
podejmowania decyzji^, nauczyciele muszą 
zrezygnować z dodatkowych korepetycji. 
Wszystko to wymaga w-yrzeczeń. Ale przede 
wszystkim zrozumieniem, że to my sami każ
dą kolejną łapówką tworzymy glebę, na któ
rej gdzieś kiedyś wyrośnie kolejna afera 
Rywina^.

Kryzysowi moralnemu społeczeństwa 
towarzyszy pogłębiający się kryzys 
polityi^ilny. zVg OROP, w Powąi^k^c^c^łt nicja 

już ponad 80% Polaków krytycznie ocenia 
rząd Millera. Zdaniem socjologów Polska 
już znajduje się w zapaści politycznej, któ
rej nie da się naprawić normalnymi środ
kami (np. kolejnymi wyborami). Prof. An
drzej Rychard z Instytutu Filozofii Socjo
logii PAN stwierdza w „Tygodniku Po
wszechnym” (4 maja):
Polska jest krajem niezrealizowanych ma
rzeń transformacyjnych^. Po 1989 r. wpro
wadzono - w imię zmiany systemu i powo
dzenia reform - wymóg mobilizacji i aktyw
ności. I ludzie to kupili: zaczęli wedle tych 
reguł fu^r^k^cjonować. W pewnym momencie 
pojawiły się jednak kosz.ty, z którymi nie 
zawsze potrafiono sobie radzić. Rewolucja 
została wstrzymana - więc jej uczestnicy 
poczuli się sfrustrowanymi. Kiedy zaspokoje
nie potrzeb jest wyższe, to wyższe jest też 
niezadowolenie, bo aspiracje rosną jeszcze 
szybciej. Gierka też wykończyły rosnące w 
latach 70. aspiracje Polaków - to one stały 
się zarzewiem buntu 1980 r Ale był to dro
biazg w porównaniu do aspiracji po po
wstaniu III RP. Dlatego choć ludzie radzili 
sobie coraz lepiej, to czuli się coraz gorzej. 
Erozja pań^stwa i zachowanie elit też są po
wodem niezadowolenia. Ale - paradoksal
nie - Polacy rewolucję lat 90. zrobili raczej 
jako konsumenci niż jako obywatele. Pyta
ni o ocenę funkcjonowania demokracji i 
rynku, są krytyczni w obu przypadkach. Ale, 
co znamiennie, notowania rynku są gorsze 
niż demokracji. Okazało się, że rewolucja 
instalująca komunizm przeorała strukturę 
społeczną w stopniu o wiele większym niż 
ta, która była demontażem komunizmu^. Nie
zależnie więc, co sądzimy o symbolicznych 
wydarzeniach politycznych - upadku muru 
berlińskiego, „ Solidarności ”, procesy spo
łeczne mają zupełnie inną dynamikę. Jeżeli 
Z tego punktu widzenia spojrzymy na polską 
transformację i będziemy starać się przy
wrócić temu słowu głębszy sens, a nie spro
wadzać do zmian o charakterze politycz
nym^, prawdziwa transformacja w Polsce nie 
tylko się nie skończyłam, ałe nie wiemy, czy 
na dobre się zaczęła.

WALNY 
BRACTW RÓŻAŃCOWYCH 

W L£NS
Ks. Dyrektor Antoni Ptaszkowski 

i Zarząd Związku Bractw Różańcowych

SERDECZNIE ZAPRASZA
Prezeski Bractw Różańcowych 

wraz z delegatami na Walny Zjazd, 
który odbędzie się

3 CZERWCA W LENS.
Msza św. godz. 10.00 

w kościele Millenium w Lens. 
Wspólny obiad o godz. 12.00.

a

Dokończenie ze str. 6-7

2 CZYM DO REFERENDUM

Klauzule te nie obowiązywały przy 
przyjmowaniu dotychczasowych 
całonlhi^ot kó^.

Przewidują one, że każdy z dotychcza
sowych członków UE będzie mógł wnio
skować do jej Komisji o nałożenie sank
cji na nowego członka, jeśli - zdaniem 
wnioskującego - nie wypełnia on akce
syjnych zobowiązań. Sankcje te mogą 
być nałożone jednostronnie i beztermi
nowo (wobec dotychczasowych człon
ków UE sankcje takie mogły być nało
żone dwustronnie, więc po uzgodnie
niach i tylko terminowo). Konsekwencją 
zastosowanych sankcji może być zaprze
stanie udzielania wszelkiej unijnej po
mocy. Co więcej: pretekstem do nałoże
nia sankcji może być także „pogorsze
nie warunków konkurencyjności” ze 
strony nowych członków uE wobec do
tychczasowych jej członków. A to ozna
cza, że po przystąpieniu Polski do UE 
nawet obniżenie podatków w Polsce (lub 
składki ZUS, rzutującej na koszty pra
cy) może być pretekstem do nałożenia 
sankcji. Oznacza to, że nawet polityka 
podatkowa może przestać być suwe
renną domeną państwa polskiego. Nie
stety - i ten ze wszechmiar słuszny po
stulat eurosceptyków, by rząd jeszcze 
przed czerwcowym referendum dokonał 
znaczącej, odczuwalnej obniżki podat
ków w ramach reformy fiskalnej - nie 
doczekał się żadnego poważnego odze
wu ze strony rządu. Niepoważne prze
pychanki między ministrem na tle ko
smetyki systemu finansowego nie zastą
pią takiej reforrc^y^.
Gdyby trzy omówione sprawy zostały 
przez rząd Millera podjęte i skutecznie 
przeprowadzone jeszcze przed czerwco
wym referendum (było na to wiele cza
su)- ryzyko akcesu Polski do UE zosta
łoby roztropnie zminimalizowane. Ale 
żadna z tych spraw nie została nawet 
podjęta. Powiedzieć można: od tych 
trzech konkretnych spraw, jakże waż
nych dla przyszłości kraju - rząd „umył 
ręce”. Czyżby dlatego, że maje brudne?

Marian Miiszatsfti
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W SŁUŻBIE BOGU l OJCZYŹNIE
U^DWica

Książkę rozpoczyna histo
ria Polskiej Misji Katolic
kiej we Francji, u której za
rania legł pomysł samego 
Mickiewicza. Zmieniały się 
warunki społeczne, poli
tyczne, zmieniała się emi
gracja, a PMK stała na stra
ży wartości religijnych i pa
triotycznych kolejnych fal 
T’ kiej emigracji.

rzynastym rektorem tej 
szacownej instytucji 

został w ^^86 roku ks. Sta
nisław Jeż. Autor opisuje 
drogę tego kapłana na to 
odpowiedzialne stanowi-

Bogdan

Tak się złożyło, że mój pobyt w stoli
cy Francji nałożył się na czas „rek- 
toro1ksk^h^” ”018^^06] lieisM IS^lSKIatkiiy 

ks. prał. Stanisława Jeża. Obserwując 
jego działania w perspektywie IS-lecia 
zastanawiałem się - jak udaje się temu 
jakże nie herkulesowego zdrowia czło
wiekowi podołać tylu obowiązkom. Za
chodzące zmiany w Misji, rozbudowa 
stanu „polskiego posiadania” we Fran
cji, rozwój dzieł, do których dołożył 
swoją rękę, są iście imponujące. I rzecz 
najważniejsza - wzrost znaczenia Pol
skiej Misji Katolickiej w laickiej Fran
cji. PMK stała się najważniejszym i chy
ba tak naprawdę jedynym głosem śro
dowiska polonijnego i polskiego w tym 
kraju, który przebija się na zewnątrz.

22 maja 2003 - 45. rocznicę 
święceń kapłańskich 

obchodzi:
KS. MN SOCHA CM

23 maja 2003 - 35. rocznicę 
święceń kapłańskich 

obchodzi:
KS. ROBAKOWSKI

ii

sko. Wiodła ona od praw^^-i 
dziwego powołania choro- V

2. tej szczególnej okazji
IRektior we Francji ks. prał. .S^i^anisław

i Redakcja „ć^łcosu Katoliickiiego" 
składają ć^:^<cigc^dnym 

życzenia obfitych łask Bożych

i wszelkiej p^c^miy^ślności.
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Lista osiągnięć ks. Jeża jest długa - od 
przywrócenia blasku „kościołowi polskie
mu” na Saint Honore w Paryżu, przez 
utworzenie nowych parafii w stolicy Fran
cji, rozwój „Głosu Katolickiego”, otwar
cie domów w Lourdes czy Korsyce, po 
działania na rzecz obrony polskiego sta
nu posiadania, organizacji ważnych wy
darzeń kulturalnych i religijnych. Miałem 
też okazję przeprowadzić z ks. Rektorem 
wywiad, który odsłonił przede mną jeden 
z ciekawszych wątków jego życia, jakim 
był pobyt na misjach w Afryce. Walka z 
wpływami animistycznych szamanów, 
„podchody” z komunizującymi władzami 
Konga to wątki mogące być kanwą filmu, 
do którego fabułę wymyśliło samo życie. 
Z tej perspektywy wielokrotnie nachodzi
ły mnie myśli, że warto by drogę kapłań
stwa ks. Stanisława Jeża zamknąć w 
trwalszą formę. Kiedy na moim biurku 
pojawiła się książka „Z Nowego Sącza, 
■■-.Fni™;..»»,!!-.!'-;;—=i przez busz, do Pary

' ' ża. W służbie Bogu i

, człowiekowi” przyją
łem ją z niekłamaną 

radoś'cią. Książkę na
pisaną przez Jerzego 
Klechtę czyta się jed
nym tchem. Przy oka
zji dowiadujemy się o 
składnikach ducho
wości ks. Rektora, 
które wytyczają taką, 
a nie inną drogę jego 
postępowania.

/ MłWK.O

witego chłopca (zastanawiano się nawet 
nad udzieleniem mu święceń), studia na 
KUL, przez wysłanie na afrykańskie mi
sje. Ze sprawą tą wiąże się ciekawa aneg
dota. Władze Konga, które wpadły w or
bitę wpływów sowieckich, pozbyły się mi
sjonarzy z Francji. Wyraziły jednak zgo
dę, by w ich miejsce przybyli misjonarze 
z Polski. Rozumowano, że z komunistycz
nego PRL-u przyjadą „księża marksiści”. 
Tymczasem władze kongijskie nawarzy
ły sobie niezłego piwa, ponieważ grupa 
młodych księży przybyłych z Polski, któ
ra poznała skutki systemu na własnej skó
rze, okazała się zaczynem rozmaitych dzia
łań, które wywoływały irytację sowieckich 
doradców w tym kraju. Szczegółów nie 
wypada zdradzać, bowiem znajdują się 
one w samej książce, do zapoznania się z 
którą serdecznie zachęcam.
Pewien niedosyt pozostawia może okres 
działalności ks. Jeża, który z powodów 
zdrowotnych wraca do Paryża, w organi
zacji „Kościół w Potrzebie”. Może przy
dałoby się przybliżyć działalność insty
tucji, która pomagała m.in. Kościołowi w 
Rosji czy też wspomnieć o postaci jej nie
tuzinkowego założyciela, który niedawno 
zmarł.
Skupmy się jednak na tym, co w książce 
jest. A jest sporo. Autor nie unika wyja
śnienia rozmaitych plotek, które osoby 
niechętne działalności Rektora kolportują 
w środowisku polonijnym, pokazuje też 
mniej znane rysy osobowości i działalno
ści ks. Jeża. Przytoczone tu „dobre uczyn
ki” są zresztą tylko małą częścią rzeczy
wistych dokonań. O głównym bohaterze 
książki mówią jego współpracownicy, bi
skupi. A przecież tych opinii dałoby się 
zebrać jeszcze więcej. Czytelnik może za
poznać się też z historią powstawania ta
kich dzieł, jak parafia św. Genowefy, od
nowienie Domu Kombatanta, domu św. 
Jacka na Korsyce, ośrodka na rue Marso- 
luan, domu w La Ferte sous Jouarre, „Bel
levue” w Lourdes. Lista naprawdę impo-

nująca jak na dzieło jednego Rektora. 
Należy do niej dorzucić zaangażowanie w 
obronę domu św. Kazimierza, Szkoły Pol
skiej czy pomoc dla Polaków na Wscho
dzie. Wielu współpracowników i obserwa
torów działań ks. Rektora przyznaje, że 
widać tu znak Opatrzności. Tak było np. z 
planami otwarcia Domu Pielgrzyma w Lo
urdes. Pomysł starano się zrealizować od 
dłuższego czasu. Po nominacji na rektora 
ks. Jeż udaje się na Jasną Górę, by zawie
rzyć Matce Bożej powierzone dzieła. Wra
cając do Francji postanawia przedłużyć 
swoją podróż aż do Lourdes. Tutaj spoty
ka siostrę franciszkankę, od której nieocze
kiwanie dowiaduje się, że jej zakon wy
stawia swój dom w Lourdes na sprzedaż. 
7 miesięcy po tej rozmowie dom „Belle- 
vue” otwiera swoje drzwi przed pierwszy
mi pielgrzymami. Podobnie było z innymi 
dziełami, a przecież to nie koniec. Co wię
cej, toczące się życie już dopisuje kolejne 
rozdziały tej historii.
Szkoda, że zabrakło w pracy omówienia 
działalności ks. Jeża w Stowarzyszeniu 
Polskich Kombatantów. Jest przecież pre
zesem Koła Paryż SPK, co wydaje się na
turalną konsekwencją jego patriotyzmu, 
połączonego z dewizą kombatantów - 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.
O książce, a właściwie o postaci jej boha
tera, można by jeszcze długo, ale przypo- 
mnijmy, że ks. Stanisław Jeż jest też dy
rektorem wydania „Głosu Katolickiego”. 
Może więc powstać wyobrażenie, że nasz 
tygodnik po prostu chwali swojego „sze
fa”. Pora zamilknąć, a czytelnicy niech 
sami zapoznają się z bogato ilustrowaną 
treścią publikacji J. Klechl^j^.

Książka do nabycia w PMK w Paryżu - 263 
bis, rue St-Honorś; tel. 01 55 35 32 37. Cena 
7,50 euros w twardej oprawie, w miękkiej ■ 
6,00 euros + koszt przesyłki pocztą.
Dochód ze sprzedaży książki przeznaczo
ny jest na wsparcie dzieł charytatywnych 
Ks. Michaiła Cucuteanu z Mołdawii.
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DZItLENIE SIĘ ŻYCZENIAMI

26 kwietnia, o godzinie 16.00 w Sali im. Anny Frąckowiak, 
20 rue Marsoulan w Paryżu XII rozpoczęło się spotkanie 
wielka^nk^l^<c naeynaane trj^d;yc;^jr^ie ,ni^t„W£^nocnymj<^^kiem”.

prawdę o Jego zwycięstwie nad 
śmiercią.
Rektor PMK złożył okoliczno
ściowe życzenia dzieląc się rado
ścią przepojoną mocą Zmar
twychwstałego. Następnie doko
nał tradycyjnego błogosławień
stwa pokarmów^.
Przed podzieleniem się jajkiem i 
złożeniem sobie życzeń wystąpił 
gość z Polski - redaktor Jerzy 
Klechta - wieloletni współpra
cownik naszego

Wszystkich gości zaproszonych przez Rektora Polskiej Misji Ka
tolickiej we Francji Ks. Prał. S. Jeża powitał duszpasterz Ośrod
ka Ks. Józef Bodziony^. W swoim wystąpieniu od
niósł się do specyfiki miejsca, w którym od je
sieni ubiegłego roku odbywa się szereg spotkań 
o charakterze edukacyjno - kulturalnym. Działam 
jąca przy Ośrodku grupa teatralna, licząca pra
wie 50 osób, zaprezentowała 45 minutowy spek- 
taki z elementami Misterium Męki Pańskiej pt. 
„Pójdźmy za Nim” do noweli Henryka Sienkie
wicza wyreżyserowany przez samego Ks. Józef;^. 
Największe przeżycia wśród widzów wywołała 
scena z Jezusem u bram Jerozolimy, w czasie któ
rej rozlegały się gromkie okrzyki: „Ukrzyżuj Go!”. 
wzruszenia towarzyszyły widzom oglądającym samą scenę ukrzy
żowania Jezusa.
Na zakończenie spektaklu aktorzy wspólnie z widzami zaśpie
wali „Zmartwychwstał Pan”, aby po męce Chrystusa przybliżyć

Podobne

DZIEŃ SKUPIENIA PZMK

„Głosu”, który

Wiktor Borgus

l8 maja 2003

nam wiele życzeń wielkanocnych, aby Chrystus Zmartwychwstały 
był dla nas źródłem mocy, wsparciem w trudach i przyczyną 
radości.
Pieśnią: „Wszystkie nasze dzienne sprawy” zakończono bardzo 
udany Dzień Skupienia.

zaprezentował napi
saną przez siebie 
książkę o Ks. Rek
torze S. Jeżu pt. „Z 
Nowego Sącza 
przez busz do Pary
ża”. Autor stwier
dził, że zbierając 
materiał i redagując 
publikację nie zna
lazł treści, które rzu
całyby cień na oso

bę jej bohatera. 
Po zakończeniu prezentacji zebrani 
dzielili się jajkiem i smakołykami 
przygotowanymi przez grupę osób 
świeckich. Siostry - Kinga i Urszula 
- ze zgromadzenia Sióstr Maryi Nie
pokalanej przygotowały specjalny 
żurek według zakonnej receptur^y. 
W tym czasie redaktor Jerzy Klech
ta i Ks. Prałat Jeż podpisywali książ
kę, z której dochód został przezna
czony na wsparcie dzieł charytatyw
nych Ks. Michaiła Cucuteanu z Moł
dawii. Osoba Ks. Rektora - dosko
nale znana wszystkim zebranym - jak 
i prezentacja autora sprawiły, że nowa 
pozycja cieszyła się wielkim powodzeniem.

Opr. Ks. Ta^ee^s!

Wielki Dzień Skupienia i wymiany myśli or- 
gi^]^ii^<^'^i^ny Pr^Ii^ł^i

odbył shb yeg<i rc^l^u w Vuud rn^o^i^rt co Interniście św. IKaw- 
mierza.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. 
dziekana Jacka Pająka i ks. dyrektora Związku Jana Domań
skiego, który wygłosił okolicznościową naukę o chrześcijań
skim nawróceniu. Kaznodzieja mówił o przechodzeniu od wiary 
tradycyjnej do wiary osobistej, angażującej nie ty^o ludzkie 
poznanie, ale całą osobę ku drodze, na której poprzedza nas 
Chrystus.
Druga część Dnia Skupienia odbyła się w bocznej sali, dołą- j 
czył tu do nas ks. Paweł Biel, kapelan Kongresu Polonii Fran- I 
cuskiej.
Ks. Jacek Pająk podjął rozważania na temat istotnych wymia
rów chrześcijańskiego myślenia o człowieku, są to: prawda, 
miłość, wolność i odpowiedzialność.
Wspólny obiad przygotowany przez Siostry Służebniczki N.M. 
z Vaudricourt przedłużył nasz Dzień Skupienia i przyjacielskie 
spotkanie, dając okazję do ożywionej dyskusji.
Na zakończenie prezes Wiktor Borgus podał komunikaty i ogło
szenia o nadchodzących uroczystościach kościelnych i naro
dowych, zachęcając wszystkich do licznego w nich udziału, po
dziękował także wszystkim za udział w Dniu Skupienia i złożył

20 Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

http://perso.club-internet.fr/vkat
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PONIEDZIAŁEK K^.(05..^003
6’’ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 8’’ Klan - serial 84’ Eu
rotel 9““ Przygody Koziołka Matołka 9” Bajeczki 
Jedyneczki 9” Kuchnia wróżki 9’“ Moje życie 
pod psem - serial 1“® Panorama 1““’ Ścieżki 
z raju 1“’’ Czym jest... - widowisko 1“’“ Par
nas Literacki - felieton 11““ Panorama 11“’ Oj
czyzna-polszczyzna 11’’ Transmisja ze spo
tkania papieża Jana Pawła II z Polakami 
12’’ Wiadomości 12’’Janosik - serial 1’’“ Chło
pi - serial 14” Kochaj mnie - serial 144“ z kapi
tańskiego salonu - magazyn 1”““ Wiadomości 
t”” Piosenki W. Szpilmana 16““ Klan - serial 
16’’ W cieniu K2 - film dok. 17® Teleexpress 
17’“ Sportowy Express 17’“ Gość Jedynki 174’ 
Bajeczki Jedyneczki 174’ Kuchnia wróżki 18® 
Tęczowa bajeczka 18” Moje życie pod psem - 
serial 18’’ Rozmowy na nowy wiek 19’’ Wspól
ne korzenie 19” Dobranocka 19’“ Wiadomo
ści 19’9 Sport 2““’ Pogoda 2“’“ Klan - serial 
2“’’ Chłopi - serial 21 ’“Sportowy tydzień 22““ 
Kochaj mnie - serial 22’’ Sprawa dla reportera 
2’® Panorama 2’’“ Sport 2’’’ Pogoda 2’’’ W 
cieniu K2 - film dok. 2’’’ Pegaz O’’ Monitor O4’ 
Kurs dnia O4’ 997-magazyn 1” Kasztaniaki 1’“ 
Wiadomości 1” Sport 2’’ Pogoda 2” Klan - 
serial 2” Chłopi - serial ’’“ Sportowy tydzień 
4““ Sprawa dla reportera 4’“ Kochaj mnie - se
rial 4’’ 997-magazyn 5’’ Młyn - film anim. 5’’ 
Monitor 5’“ Kurs dnia

/

I
ą

3

f

WT<^REK 20.05.2003
6® Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 8’’ Klan - serial 84’ Eu
rotel 9® Przygody Koziołka Matołka 9” Budzik 
9’“ Słoneczna włócznia - serial 1“““ Panorama 
1““’ Spotkania z literaturą 1“’“ Biedny nie jest 
gorszy - reportaż 11® Panorama 11“’ Ze sztu
ką na ty 1r’ Słynne koncerty 12““ Wiadomości 
12” Plebania - serial 12’’ Sportowy tydzień 13’’ 
Święta wojna - serial Koncert życzeń 13’’ 
Aniołki - serial 14’“ Folkogranie 1”““ Wiadomo
ści 1”’“ Benefis W. Młynarskiego 1’4’ Smak 
Europy 16® Klan - serial 16’’ Ciąg dalszy na
stąpił - film dok. 17““ Teleexpress 17” Sporto
wy Express 17’“ Gość Jedynki 174“ Budzik 18“’ 
Zgadnij odpowiedz 18” Słoneczna włócznia - 
serial 18’’ Obserwator wojskowy - reportaż 19® 
Wieści polonijne 19” Dobranocka 19’“ Wiado
mości 19” Sport 2“’’ Pogoda 2“’“ Klan - serial 
2“” Plebania - serial ’’“Wideoteka 214“ Aniołki 
- serial 22” Ze sztuką na ty 22’’ Słowo daję 
23““ Panorama 23’“ Sport Pogoda 2’’’ 
Forum O’“ Monitor O4’ Plus minus 1’’ Zaczaro
wany ołówek 1’“ Wiadomości 1” Sport 2“’ Po
goda 2” Klan - serial 2’’ Wieści polonijne 2’“ 
Plebania - serial Wideoteka Aniołki - se
rial 4” Plus minus 4” Ojczyzna-polszczyzna 5’’ 
Ze sztuką na ty 5’’ Monitor 5’“ Klatka - film

ŚRODA 21.(05.:^(003
6““ Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 8’’ Klan - serial 84’ Eu
rotel - magazyn 9” Przygody Koziołka Matołka 
9” Niezwykłe muzea 9® Powrót do Wiklinowej 

Zatoki - serial 1““’ Panora
ma 1““’ Plus minus 1“’’ X 
Sektor 11’’ Panorama 11“’ 
Forum 11’’ Pegaz - film 
anim. 12® Wiadomości 12” 
Wieści polonijne - magazyn 
12’’ Nieznany życiorys 1’” 
Żegnaj Moskwo - dramat 
144’ Folkogranie 15“’ Wiadomości 15’“ Wieczór 
z Jagielskim 184’ Forum Polonyne 16““ Klan - 
serial 16’’ Rewizja nadzwyczajna 17““ Tele
express 17’’ Sportowy Express 17’“ Gość Je
dynki 174’ Muzeum kolejnictwa 18“’ Powrót do 
Wiklinowej Zatoki - serial 18’’ Magazyn olim
pijski 19’’ Eurobarometr 19” Dobranocka 19’“ 
Wiadomości 19” Sport 2““’ Pogoda 2“’“ Klan 
- serial 2“’’ Polska karta 21“’ Żegnaj Moskwo - 
dramat 2’4“ Forum Polonijne 2’““ Panorama 
2’’“ Sport 2’’’ Pogoda 2’” Ktokolwiek widział 
O’’ Słowo daję O’“ Monitor O’’ Kurs dnia O4“ Ma
gazyn olimpijski 1” Opowiadania Muminków 1’“ 
Wiadomości 1” Sport 2“’ Pogoda 2” Klan - 
serial 2’’ Polska karta ’“’ Żegnaj Moskwo - dra
mat 44“ Forum Polonijne 4’’ Koncert życzeń 5’’ 
Eurobarometr 5’’ Monitor 5’“ Kurs dnia

CZWi^lRTEK 22.05.2003
6“* Kawa czy herbata 8““ Wiadomości 8i Po
goda 8^5 Woronicza 17 8^5 Złotopolscy - serial 
8’“ Eurotel - magazyn 9““ Dziwne przygody 
Koziołka Matołka 9“’ Do góry nogami 9’5 Nie
bezpieczna Zatoka IG”’ Panorama 10“5 360 
stopni dookoła ciała ID’’ Poetycki oddech IQ’’ 
Asertywność 1““ Poetycki oddech 11““ Pano
rama 11“5 Ktokolwiek widział 11’’ Słowo daję 
12““ Wiadomości 12’“ Polska karta 124“ Maga
zyn olimpijski 13’“ Teatr TV- Horsztyński 15““ 
Wiadomości 15’“ Lista przebojów 15” Podró
że kulinarne 16““ Złotopolscy - serial 162’ Raj • 
magazyn katolicki 17® Teleexpress 17® Spor
towy Express 17’“ Gość Jedynki 174“ Do góry 
nogami 18“’ Zgadnij odpowiedz 18” Niebez
pieczna Zatoka - serial 18’’ Polaków portret wła
sny 18’’ Laureaci Nowej Tradycji 19” Dobra
nocka 19’“ Wiadomości 19”* Sport 20“’ Pogo
da 28’“ Złotopolscy - serial 2“’’ Kultura od kuch
ni - film dok. 21® Przeboje z filharmonii 21’“ 
Teatr TV- Horsztyński 2’“’ Panorama 232’ Sport 
2328 Pogoda 2’® Tygodnik polityczny Jedynki 
O2“ Monitor O’’ Kurs dnia O4’ Polaków portret 
własny 1” Wyprawa profesora Gąbki 1® Wia
domości 1’7 Sport 2“’ Pogoda 2’“ Złotopolscy - 
serial 2’’ Kultura od kuchni - film dok. Sło
wo daję Teatr TV - Horsztyński S® Arcy
dzieła baroku 5’’ Monitor 5’“ Kurs dnia

PIĄTEK 23.(05.2003
6® Kawa czy herbata 8® Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 8’’ Złotopolscy - serial 
8’“ Eurotel 9““ Przygody Koziołka Matołka 9” 
Słowa, słówka i półsłówka - teleturniej 9’’ Ple
cak pełen przygód 1“® Panorama 1“°’ Filozo
fia dla każdego 1“’“ Gawędy historyczne 11® 
Panorama 11’’ Tygodnik poli^czny Jedynki 12® 
Wiadomości 12’’ Kultura od kuchni 12’’ Hity 
satelity 12’“ Słowo daję 13’“ Matki, żony i ko
chanki - serial 14““ Szansa na sukces 16® Wia
domości 16’“ Chłop i baba - serial 15’’ Wspól
ne korzenie 16® Złotopolscy - serial 16’’ Zwie
rzenia kontrolowane 17® Teleexpress 17’“ 
Sportowy Express 17’’ Gość Jedynki 174’ Ple
cak pełen przygód - serial 18“’ Szansa na suk
ces 19““ Wieści polonijne - magazyn 19” Do-

PRZYJACIELE „GŁOSU KATOŁICKIi^f^t^" 
Mr Jerzy Lipowicz 65,60 euros
Mr Jean Toczała * 70,00 euros
Mme Helena Madyjowska 65,60 euros

Wszystkim, którzy wspierają Glos Katolicki „prenumeratą przyjaciół” 
składamy serdeczne podziękowania. Redakcja.

branocka 19’“ Wiadomości 19” Sport 20“’ Po
goda 2“’“ Złotopolscy - serial 20’’ Mówi się... 
2“’’ Hity satelity 21’’Matki, żony i kochanki - 
serial 22““ Zwierzenia kontroli^iwane 22’“ Chłop 
i baba - serial 23” Panorama 232“ Sport 23”’ 
Pogoda 233“ Porozmawiajmy O’’ Monitor O4’ 
Kurs dnia O’“ Koncert życzeń 1’’ Miś Uszatek 
1 ’“ Wiadomości 1’7 Sport 2“’ Pogoda 2” Złoto
polscy - serial 2’’ Wieści polonijne 2’“ Hity sa
telity 3“’ Mówi się... Matki, żony i kochanki - 
serial 4” Szansa na sukces 5“’ Chłop i baba - 
serial 5’’ Monitor 5’“ Kurs dnia

SOBOTA 24(05(200^3
6® Na dobre i na złe - serial 64’ Folkogranie - 
Yerba Mater 7“” Echa tygodnia 74“ Wieści polo
nijne 8““ Wiadomości ’’’Pogoda 8” Zaprosze
nie 84“ Ziarno - program katolicki 9“’ 5-10-15 - 
program 9’“ Szarcio i Teodorsz - serial 1“’“ 
Mówi się... 1“’“ Ludzie listy piszą 1“4’ Podróże 
kulinarne 11” Książki z górnej półki 11’“ Klan 
(3) - serial 12’“ OPOLE 20(^221’’’ Wiadomości 
1’” Lalka - serial 14’“ Nowa Tradycja 144“ Po
lak w ojczyźnie humoru 1”® Święta wojna - 
serial 1”’’ Śniadanie na podwieczorek 17® Te
leexpress 17’“ Sportowy Express 17’’ Takie 
kino! 17’“ Na dobre i na złe - serial 18’“ Czter
dziestolatek - 20 lat później - serial 19” Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 19® Sport 2“® Pogo
da 2“® Lalka - serial 21’“ Takie kino 21’’ 
C.K.Dezerterzy - komedia 2’4“ Takie kino 23® 
Ja gorę - film fab. 2’’’ Panorama 2’’’ Sport 
2’’’ Pogoda O” Na dobre i na złe - serial O’’ 
Takie kino 1” Dinusie 1® Wiadomości 14“ Sport 
1’7 Pogoda 2’’ Przedwiośnie - serial 2’’ Lalka - 
serial 4” Czterdziestolatek - serial 5” Łagod
na - film fab. 6’“ Święta wojna - serial 7” Takie 
kino 7’’ Wspólne korzenie

NIEDZIELA 25.(05.2003
74” Folkogranie - Odpust zupełny 7’’ Pasje Pro
fesora - felieton 8” M jak miłość - serial 9“’ Sło
wo na niedzielę 9” Cny język Polaków 94“ Sim
ba, król zwierząt 1“® Książki z górnej półki 1“” 
Do góry nogami 1“4’ Kurier z Warszawy 11’’ 
Złotopolscy (2) - serial 12’’ Regina Coeli - mo
dlitwa Ojca Świętego 12’“ Niedzielne muzyko
wanie 1’““ Msza Święta- z Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej - Kafków 14“’ Janosik - serial 
1’4“ Biografie 16’“ Kora ola, olał - koncert 17^’ 
Teleexpress 17” Sportowy Express 17’’ Dzien
nik tv J. Fedorowicza 174’ M jak miłość - serial 
18’’ Kochamy polskie seriale - teleturniej 18’“ 
Zaproszenie 19” Dobranocka 19’’ Wiadomo
ści 19’’ Sport 2“““ Pogoda 2“® Wieczór z Ja
gielskim 2“4’ Przedwiośnie - serial 21’’ Bez
ludna wyspa 22’’ Wieczór Piwnicy pod Bara
nami 2’® Panorama 2’’’ Sport 2’’’ Pogoda 
O” M jak miłość - serial O’“ Lampa i słowik - film 
1“’ Simba, król zwierząt - serial 1’“ Wiadomo
ści ”4’ Sport 1’7 Pogoda 2““ Wieczór z Jagiel
skim ’4“ Bitografie ’’’ Zaproszenie 4““ Janosik 
- serial 4’“ Książki z górnej półki 5® Polak w 
ojczyźnie humoru S’’ Kurier z Warszawy 54’ 
Książki z górnej półki

3 18 maja 2003 Strona ihterhetowt PMK: www.missioh-catholiqne-polonaise.het 21
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE

www.eurolines.fr

Espace Pologne 
Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Eurolines 

Paris - Gallieni - M" Gallieni

TEL. Ol 49 72 51 52

OTWIERA REGULARNE POŁĄCZENIA DO POLSKI

Jeździmy do 1 500. miast w Europie, 
a od kwietnia 2003 roku również do kilkudziesięciu miast 

w Polsce

PROMOCJA
Bilet w obie strony dla osoby dorosłej 

począwszy od 112 euros
(szczegółowe informacje w biurach Eurolines)

«Espace Pologne» 
Eurolines

28, av. de Gén. de Gaulle 
93541 Bagnolet cedex BP 313 

Tel. 01 49 72 51 52 
espacepologne@e^ui^olines.fr

Zapraszamy do naszych agencji: 
Paris St Jacques 

55, rueSt.^î^(X|ues 
75005 Paris 
M' St Michel 

lub Cluny la Sorbonne 
Tel. 01 43 5411 99

Eurolines Paris Clichy 
75 bis, bd de Clichy 

75009 Paris 
M' Place de Clichy 
Tel. 01 44 63 00 66

Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo

SERDECZNIE ZAPRASZA
24 i 25 maja 2003 fw godz. 11®“-18“®) 

NA WYPRZEDAŻ - W^^Tlf 
przy parafii św. Genowefy

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY AMBASADZIE RP W PARYŻU 
w dniach od 5 maja do 30 czerwca

prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2003/2004 
do Szkoły Polskiej przy 15, rue Lamande w Paryżu 

oraz jej oddziałów i filii.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły:

15, rue Lamande, 75017 Paris, (M’: Rome lub la Fourche),
TEL. Ol 42 28 66 38; FAX Ol 42 28 63 82.

I POUCZENIA AUTOKAROWE DO PO^KI

Tet. 01 W 15 09 09
INSTITUT PRIVE FRANCi^-EUROPE CONNEXION

etablissement prive de^i^t^ei^nement supérieur 
enregistre au Rectorat de PAcademie de Paris

KURSY JEŻYKA FRANCUSKIEGO
KURSY 20 godzin tygodniowo; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY 10 godzin tygodniowo - KURSY „Jeune filie au pair” - 
KURSY w sobotę - KURSY 2 lub 3 razy w tygodniu 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF.

- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc
ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK 5, rue Sthrau - 75013 Paris 

Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19.
TEL./^^A^X: Ol 44 24 05 66;
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

♦ A VEN'PRE
Appartement, F3 à vendre, 64 m2, box pour la voiture, 

C^entre vieux Noisy- le -Grand, proche toutes commodites. 
TEL. Ol 48 82 59 33 - DIRECT; Ol 48 82 OO 88

E
RESTAURACJA „P^O^LGNIA"

Po 3 latach nieobecności, 
Roman Rybicki (restauracja Wanuchka) 

i Kazimierz Bielicki (restauracja Cracovia) 
podjęli współpracę z Polską Misją Katolicką 

w celu otwarcia na nowo restauracji - 
„Polonia” - 20, rue Legendre 75017 Paris. 

OD I MAJA
propoakją oni Państwu polską i francuską kuchnię, 
orgaatzację rodriaaych i prryjactelsktch przyjęć.

* KOREPETYCJE

t
F

I

GŁ3S
Wydawca:

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. 
AT^I l^lZI http^^/periso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr

I VsL I V ^l Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor pubi^i^ka^cii: ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski.
Zespół: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak SI. NSJ.
Opracowanie graficzne: 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^i^tu-nki prenum^et^aty: 

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: „Głos Katolicki”, Commerzbank Hannovei^:

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

- Udzielam korepetycji z j. francuskiego. Tłumaczenia i reda
gowanie listów i podań. T. Ol 42 28 99 83.

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/slowo; ogłoszenia 
ekspresowe we wkładce G.K. - 5 euros („szukam pracy” - 3 euros).

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 6.05.2003

I KUPON PRE^NUMER^A^TT
| (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
. 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

l □ Rok (53,4o€) □ Czekiem
1 □ Pól roku (28,30^) □ CCP •2777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

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

Tel:

22 Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat
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XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80//

IS ER VI C^U

z PARYŻA, VALENCIEN.NES. REIMS, MET Z, F REYMIN'G 
AUTOKAREM DO 26 .MIASI W POLSCE

Białystok, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk, 
Gliwice,

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

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

Tarnów, 
n^iruń, 
Warszawa, 
Wrocław^.

SAMOLOTY u^ł Polski i innych kr mów św i \ ia

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

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: wako^z@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC '
6, rue des Immeubles Industri^^ls 166 , Bld V/r^ier Merl^le
75011 Paris (M° Nation) <^‘^<^(^3 L^j^i^n
tel. 01 40 09 03 43 ni. (^4 "^2 (^0 (^4 1^6

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa i^i^nia z komfort^ę^m piERwszej ki.,asy**** 

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 ABee/Retoue - 5‘m voyage: - 50%o

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

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

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

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

FRANCJA:

POLSKA:

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

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

PODROŻĘ PO POLSKI

a

ECOLE „NAZARET^'"
COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPÉR1EUR

12 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRANI^i^l^O-POLSKlCH 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. 

Język angielski - dwa razy w tygodniu (po południu). 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.

NOWE GRUPY OD 7 MAJA 2003.
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83.

Î

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 teł. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, emerytury, 

odszkodowania, spadki itp.

* PRZEP^^^WADZKI *
- DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 IS 09 43 86.

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

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - regularny przewóz osób i towarów

do Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 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 PRZEJAZDY DO PoLSKi; PRZEWÓZ PA
CZEK. 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.
*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.
*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -

Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76.
* JERTIS - EXPRESS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW

Paryż - Polska centalna i północna. 
Francja - Tel. 01 40 33 15 72 lub 06 68 89 53 64. 

Polska - Tel. 00 48 [0] 502 562 272 lub 00 48 [0] 58 668 59 60.

* USŁUGI FRYZJERSKIE
DAMSKO-MĘSKIE - Tel. 06 78 H 6^1 34 - ANNA.

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

* USŁUGI FRYZJERSKIE *
Tel. 06 62 18 30 44 (ANNA); Tel. 06 62 24 24 04 (LIDIA).
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P. Fedorowicz

Dzwonić taniej do POLSKI i po całym ŚWI.EGIEH
■

 (CZAS KOMUNIKACjrNATARcT^^SC^^^^Tl^^^WSŃflfillllfcllfe-^

__________ Lokąlny 0811 ...* Lokalny 0811...

IKAOHJ’'dĄ ’>’V si

" Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T.
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

___________ ____________ ____________ __ ... ____  _ . . -

Mstrn 
rfwir

JJ POSZUkUjEMY dystrybutorów kart w całej FRANCJI
01 45 53 94 48 iradium@iradium.^r www.iradium.fr

Une Tei^lhnologie d'avance
f ■■■i".. V w-«ww
Obs^ga polskich Kliei^tt^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

