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PIERWSZE CZYTANIE

LITURGIA SŁOWA
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA-ROK 6

• .. .jrtstefifcł,,
EWANGELIA

J 17,1 lb-19 
Słowa Ewangelii według św. Jana

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus pod
niósłszy oczy ku^ niebu, modlił się tymi 
słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w 
Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak 
jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi 
byłem, zachowywałem ich w Twoim imie
niu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a 
nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna 
zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale 
teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc 
jeszcze na świecie, aby moją radość mieli 
w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem 
Twoje słowo, a świat ich znienawidził za 
to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem 
ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze 
świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni 
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 
świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo 
Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś 
na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A 
za nich Ja poświęcam w ofierze samego 
siebie, aby i oni byli uświęceni w praw
dzie.

Dz 1,15-17.20a.20c-26
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W owym czasie, Piotr powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około stu 
dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch 
Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy 
pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano 
bowiem w Księdze Psalmów: «Urząd jego niech inny obejmie». Trzeba więc, aby jeden 
z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, 
począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, został 
razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego 
Barsabą z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: „Ty, Panie, znasz serca 
wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym 
posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją 
drogą”. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów^.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 4,11-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. 
Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 
Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił 
nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako 
Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a 
on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
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£uropa jest podzielona 
mimo struktur współ
pracy ]3ohtyclir^ej i e^ljonc^- 

micznej. Apele Papieża 
Jana Pawła II przy okazji 
pielgrzymek do Polski, do Bułgarii, do 
Hiszpanii są wołaniem o odbudowywanie 
jednoŚci narodów. Podzielona jest Euro
pa początku III tysiąclecia. Podzielony jest 
świat, nawet w sprawie wojny z terrory
zmem. Podzieleni są w kraju i na emigra
cji. Nierzadkie są też podziały w rodzi
nach, małżeństwach. Jak dziś mówić o jed
ności? Jak realizować Chrystusowe woła
nie o jedność?
lle(Jnc^ść w sobie samym, jedność z dru- 
# gim człowiekiem i jedność z Bogiem - 
oto jedno z najbardziej podstawowych pra
gnień ludzkiego serca. Ono również nie 
pozwala nam zatrzymać się na tym, co 
„już” w tym względzie zostało osiągnię
te, ale prowadzi ku wciąż jeszcze nie od
krytej tajemnicy „stawania się jednością”. 
Prawdziwa jedność jesttz jednej strony da
rem Boga, który jest Źródłem wszelkiej 
jedności; z drugiej zaś strony staje się 
wezwaniem skierowanym do człowieka, 
grupy ludzi, Kościoła Chrystusowego i 
narodów^. Brak jedności, której wyrazem 
są zakłócenia równowagi politycznej, go
spodarczej i społecznej - na które cierpi 
otaczający nas i tworzony przez nas świat 
- wiąże się z podstawowym zachwianiem 
równowagi, która bierze początek w ludz
kim sercu. ,

Wiatach osiemdziesiątych włoski ma
larz Carlo Parisi namalował obraz, 
który zaryrułcwał: „Chrystus medytujący”.

II

Przedstawia on modlącego się Chrystusa, 
w którego twarzy można odczytać niezwy
kły pokój serca. Głowa Chrystusa wsparta 
jest na splecionych dłoniach, które wyra
żają troskę o wypełnienie „spraw Ojca”. 

rtysta bardzo sugestywnie oddał we
wnętrzną ciszę, w której rozpoczyna 

się i trwa Jezusowy dialog z Ojcem, dopeł
niony modlitwą w Ogrójcu i na Kalwarii. 
W obrazie tym możemy dostrzec głębię 
Chrystusowej prośby: „Ojcze, spraw, aby 
wszyscy stanowili w nas jedno... aby tak 
jak My stanowili jedno” (J 17,21). W imię 
tej jedności Chrystus „poświęcił w ofierze 
samego siebie, i to nie tylko za naród, ale 
także, by rozproszone dzieci Boże zgroma
dzić w jedno” (por^. J 17,18.11,52). Jego 
odkupieńcza śmierć jest dla nas jeszcze jed
nym dowodem, jak trudną sprawą jest praw
dziwa jedność człowieka z sobą samym, z 
drugim człowiekiem i z Bogiem. Otrzymu
jąc ten dar od Chrystusa i Ducha Świętego, 
realizujemy go przez zmaganie dopiero 
wówczas, kiedy każdy z nas zwiąże go z 
modlitwą: Amen. „Zaprawdę, przyjdź Pa
nie Jezu! Spraw, aby wszyscy stanowili jed
no; aby świat uwierzył w Twoje zadziwia
jące miłością posłanie i aby miłoś'ć, którą 
nas umiłowałeś, w nas była i Ty w nas” 
(por^. J 17,21.26).
jUK odlący się, medytujący Chrystus prosi

B wyraźnie: „Ojcze zachowaj ich w 
Twoim Imieniu, aby stanowili jedno... Ja 
za nich poświęcam w ofierze samego sie
bie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.” 

Nie do nas należy osąd tego, co się stało 
w ciągu wieków w założonym przez 
Chrystusa Kościele i na ile byliśmy my - 
Jego uczniowie - wierni testamentowi 
Chrystusa, ale warto sobie zadać parę 
pytań, które mają bezpoś'redni związek z 
modlitwą Chrystusa o jedność. Pytania te 
są bardzo osobiste, ale i podstawowe: 
Czy jaw swoim życiu dbam o jedność w 
rodzinie, wśród swoich bliskich, we 
wspólnocie w której żyję? Czy swoim 
postępowaniem, słowami, życiem przy
czyniam się do zachowania jedności, czy 
raczej do jej niszczenia? Czy nie forsuję 
mojego punktu widzenia, moich opcji, 
moich rozwiązań, bo uważam że to one 
są najlepsze? Czy widząc nieprawidło
wości w życiu członków Kościoła staram 
się im pomóc modlitwą, czy nawet życz
liwą uwagą, czy raczej tylko się gorszę, 
krytykuję, narzekam i utyskuję?

e i tym podobne pytania trzeba sobie 
W zadawać, aby przypadkiem nie nisz

czyć jedności i by tę jedność budować. 
Marek Aureliusz - cesarz rzymski (nie 
będąc chrześcijaninem) miał się podob
no modlić:
Panie daj mi siłę abym umiał zmienić to 
co zmienić mogę,
daj mi pokorę abym umiał przyjąć to 
czego zmienić nie mogę, 
ale nade wszystko daj mi mądrość, 
abym umiał odróżnić jedno od drugiego.

A

Kardyś

2 strona internetowa PMK: www.inission-catholique-polonaise.net 1 czerwa 2003 1 c
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Bywają smutne i uśmiechnięte - od ucha do 
ucha. Bywają zamy^ślone i zatroskane - pra
wie jak ich rodzice. Stawiają pytania - o 

przeróżne rzeczy na świecie. JPotrafią umęic:zyć i potrafią
jednym uśmiechem zabrać zmęczenie - takie są dzieci. Jlle- 
kroć brakuje słońca, czasem wystarczy ich jedno spojrze
nie pełne ufności. Wszyrsi^kim dzieciom z okazji Dnia Dziec
ka życzę wielkiej mił.ości od tych, których w swoim życ:iu 
spotkają. D jeszcze jedno. 2 tej okazji dziękuję VJam za 
uśmi,^,chl T», )

POLSKI W EUROPIE
2 PROF. WŁADYSŁAWEM BARTOSZEWSKIM

ROZMAWIA PAWEŁ OSIKOWSKI
Paweł Osikowski: Jest Pan Profesor politykiem, pu^b^l^i^cyst^o^, byl 
Pan ministrem spraw zagranicznych - ostatnio w rządzie Jerze
go Buzka, ale przede wszystkim ^^est Pan history^i^em^. Zresztą 
właśnie ze względu na przeszłość - swoją działalność w „Żego- 
cie” - organizacji ratującej podczas II wojny światowej Żydów 
przed niemieckim okupantem - jest Pan obecnie w Paryżu^..^. Ty^e, 
ze Polacy, kraj, żyją dziś zbliżającym się referendum akcesyj
nym do Unii Europejskiej...

Prof. Władysław Barto
szewski: Rzeczywiście, 
zainteresowania ludzi w 
Polsce nie są obecnie 
skierowane ku historii, 
tylko koncentrują się na 
aktualnych wydarze
niach politycznych. A do 
tych wydarzeń, które nie 
mają zresztą tylko doraź
nego charakteru, a mogą 
mieć decydujący wpływ 
na przyszłość Polski i 
Polaków zalicza się ocze
kujące nas 7 i 8 czerwca 
referendum w sprawie 
przystąpienia naszego 
kraju do Unii Europej
skiej. Nastroje w kraju

dotyczące tej sprawy są spolaryzowane... Na szczęśicie, bo jest 
demokracja i każdy może się na ten temat wypowiadać. Jako 
człowiek, który spędził ponad sześć lat w więzieniach komuni
stycznych za próby mówienia czego innego niż obowiązująca 
linia reżimu, bardzo sobie to cenię. Moim zdaniem w referen
dum weźmie udział wymagane do ważności wyników 50 pro
cent Polaków... bo Polacy to jest taki dziwny naród, który może 
się między sobą wadzić, kłócić, nawet warcholić, ale jak chodzi 

‘ o bardzo zasadnicze myślenie o przyszłości Ojczyzny, to takie 
czy inne przekonania nie spowodują rezygnacji z uczestnictwa 
w podejmowaniu najważniejszych dla kraju decyzji. Choćby 

- nawet miało to nastąpić w ostatniej chwili, w ostatniej godzinie 
przed zamknięciem lokali wyborczych. U nas myślenie na ostat
nią chwilę i improwizacja są cechami bardzo rozpowszechnio
nymi, nawet tam, gdzie pożądany byłby większy namysł i roz
waga. Ale każda społeczność ma swoje specyficzne cechy, Wło
si mają inne, Francuzi inne, Polacy jeszcze inne. My tacy jeste
śmy i w tym żyjemy, i z tym musimy się rządzić najlepiej jak 
potrafimy. W związku z tym nie ma co rozdzierać szat.
Sądzę zatem, że referendum będzie ważne, chociaż wynik „za” 
wstąpieniem nie będzie tak wysoki, jak na Węgrzech czy na Sło
wacji, ale co najmniej dwie trzecie glosujących Polaków opowie 
się za przystąpieniem do Unii. Biskupi polscy zwracają uwagę 
na obywatelski obowiązek brania udziału w referendum.

Ciąg dalszy na str. 8
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NORWID NIECHCIANY
Barbara

Kiedy będę oczy zamykał, to nie wiem, 
Kto tam będzie ze mną - ale myślę, 
iż powiem sobie, że ze znajomych moich 
Ja jeden nie łgam narodowi...

Norwid
UMIERAŁ W SAMOTNOŚCI

Z marł 120 łat temu, 23 maja 1883 r., podobno koło siód
mej rano. Poprzedniego wieczoru odwrócił się na łóżku 
do zy słowł^i^i: „I^rzylTzyjt^iy mnie hipił^j”. j^ie Nj^ło

już w nich poezji, ałe ponieważ okazały się jego pożegna
niem ze światem, cytuje je każdy biograf Norwida, inspiru
ją też współczesnych poetów przejmującą wizją zmarznię
tego pensjonariusza przytułku na rue Chevałeret.

W swojej ostatniej celi 
U św. Kazimierza z Ivry 
Często siadywał w fotelu 
Przy ścianie tuż obok drzwi 
Nieogrzany pokoik ubogi 
Ale rura z gorącą wodą 
Przechodziła tuż obok progu 
Próbował grzać przy niej nogi(...)'

Śmierć miał lekką. „Raczej zasnął, niż umarlł” — powiedziała 
potem o jego zgonie Matka Teofila Mikułowska, założycielka 
paryskiego Zakładu św. Kazimierza, gdzie poeta spędził sześć 
ostatnich lat swego życia.
„Raczej zasnął, niż umaili”. A zatem całkiem prawdopodobne, 
że na łożu śmierci poeta wyglądał podobnie, jak na znanym 
portrecie Pantaleona Szyndlera z 1879 r., zatytułowanym „Nor
wid śpiący” (fot.).

Ciąg dalszy na str. 16
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□ Znani polscy artyści wystąpili w koncercie 
„Przekroczyć próg nadziei”, dedykowanym 
Papieżowi z okazji 25-lecia jego pontyfikatu. 
Na Placu Zamkowym w Warszawie zagrali m.in. 
Ryszard Rynkowski, Krystyna Prońko, Budka 
Suflera i Edyta Gepperd.
□ Jan Paweł II ogłosił świętymi dwoje Pola
ków - siostrę Urszulę Ledóchowską i biskupa 
Józefa Pelczara - oraz dwie Włoszki: siostrę 
Marię De Mattias i Virginie Centurione Bracelli. 
W kanonizacyjnej Mszy św. na Placu św. Pio
tra uczestniczyła ponad 20-tysięczna Piel
grzymka Narodowa Polaków^. - Żaden stan lub 
wiek nie jest przeszkodą do życia doskonałe
go - powiedział Jan Paweł II.
O Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola 
Bartłomiej I potwierdził swe poparcie dla Pa
triarchatu Moskiewskiego w jego sporze z Wa
tykanem w sprawie utworzenia w ub.i^. diecezji 
katolickich w Rosji.
□ - Polska ■ zawsze stanowiła ważną cześć Eu
ropy i dziś nie może wyłączać się z tej wspól
noty - powiedział Jan Paweł II podczas spotka
nia z rodakami zgromadzonymi na Placu św. 
Piotra z okazji 25-lecia pontyfikatu.
- Wejście w struktury Unii Europejskiej, na rów
nych prawach z innymi państwami, jest dla na
szego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich 
wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości - 
dodał Papież. Jan Paweł II serdecznie podzię
kował rodakom za przybycie i wspominał wraz 
z nimi kolejne wizyty w kraju.
- Nie będzie jedności Europy, dopóki nie bę
dzie ona wspólnotą ducha - przypomniał Pa
pież rodakom swe słowa wypowiedziane w 
Gnieźnie w 1997 roku. Dodał, że powtarza je i 
przywołuje na nowo w dniu, gdy Polska i inne 
kraje byłego Bloku Wschodniego wkraczają w 
struktury Unii Europejskiej. - Nie wypowiadam 
ich - mówił Papież - aby zniechęcać. Przeciw
nie, aby wskazać, że te kraje mają do spełnie
nia ważną misję na Starym Kontynencie.
Papież przyznał, że wie jak wielu jest przeciw
ników integracji w Polsce. Dodał, że docenia 
ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej 
tożsamos'ci naszego Narodu.
Papież podkreślił, że Polska zawsze stanowiła 
ważną cześ'ć Europy i „dziś nie może wyłączać 
się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych 
płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która sta
nowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspól
nej chrześcijańskiej tradycji”.
- Wejście w struktury Unii Europejskiej - kon
tynuował - na równych prawach z innymi pań
stwami jest dla naszego Narodu i bratnich Na
rodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej 
sprawiedliwości, a z drugiej strony może sta
nowić ubogacenie Europy - mówił Jan Paweł 
II. - Europa potrzebuje Pol^l^i ; wołał Papież. - 
Kościół w Europie potrzebuje Świadectwa wia
ry Polaków. Polska potrzebuje Europy! 
Odchodząc od wcześniej przygotowapego tek
stu, Ojciec Święty dodał: - Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej TTo jest wielki skrót, ale 
bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielora
kiej treści.

SŁYSZY SIĘ NATRZEKANI^.
ROZMOWA Z KS. BP ANTONIM DYDYCZEM,

ORDYNARIUSZEM DROHICZYNA, HISTORYIKIIEM, SOCJOLOGIEM
Teresa Błażejewska^: Które ze współcze
snych problemów nurtujących III 
Rzeczpospolitą określiłby Ks. Biskup za 
najgroźniejsze dla narodu i pe^ń^st^wa 
polskiego? Jaka powinna być przy ich 
pt^z^ezwyciężaniu rola Kościoła - wier
nych i hierarch^^.

Ml
IKs. bp Antoni Dy- 

dycz: Wszystko 
zależy od tego, w 
jakim aspekcie 
chcemy podcho- 

„ dzić do obecnej 
rzeczywistości, 
czy od strony go
spodarczej, poli
tycznej, kultural
nej, czy religijnej. 
Trzeba tu podkre
ślić bardzo dużo 

zmian pozytywnych, jakie się w Polsce 
dokonują. Przede wszystkim standard 
życia - zmiany są widoczne. Niestety, 
obserwujemy także swego rodzaju bier
ność, która bierze się stąd, że podejmo
wane próby przez pewną część społe
czeństwa nie zawsze oznaczały wymier
ne efekty i nadzieję, skoro jedna czy 
druga próba się nie powiodła. Ma to tak
że odniesienie do sytuacji międzynaro
dowej. Powstaje pytanie: co dalej. Od 
strony gospodarczej wiemy, że są po
dejmowane różne wysiłki, nie przyno
szą one jednak oczekiwanych rezulta
tów - toteż rodzi się zniechęcenie. 
Niezależnie od gospodarczych zapaści 
jest to także skutek ponad 60 lat prze
żyć, których nasza Ojczyzna doświad
czyła od 1939 roku. Jedną z przyczyn 
jest fakt, że w stanie wojennym około 
800 tys. młodych, zdolnych Polaków i 
Polek, ludzi bardzo aktywnych i warto
ściowych, tych, którzy mogliby wiele 
zrobić dla kraju, musiało kraj opuścić. 
Dotąd nie można tego odbudować. Za
brakło czynnika ludzkiego. Mało kto 
dziś' o tym pamięta, ale jest to bardzo 
istotny element naszej teraźniejszości. 
Można powiedzieć o pewnego rodzaju 
przerwie międzypokoleniowej, zabrakło 
miliona wspaniałych Polaków^.

T.B.: Niestety, tych ludzi zabrakło w 
1989 r., kiedy w Polsce tworzyła się 
nowa rzeczywistość po odzyskaniu su
werenności.
Ks. Biskup: W tym tkwi nasza wielka 
klęska. W 1989 r. wydawało się, że wy
starczy zmienić system lub tylko ogło
sić jego zmianę, dokonać pewnych 
zmian na stanowiskach, a wszystko do
konywać się będzie inaczej. Tymczasem 
problem okazał się bardziej skompliko
wany. Nie dokonano oceny rzeczywi
stości ani z punktu widzenia społecz
nego, ani politycznego. Po amatorsku 
wprowadzono reformy. To się mści do 

dzisiaj. Nawet niektórzy mieli może i 
dobre intencje, ale zabrakło kompeten
cji i za to do dziś płaci całe społeczeń
stwo.
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T.B.: Te lata od momentu odzyskania 
przez Polskę suwerenności są latami 
straconymi. Czy też taka musiala być 
droga do demokracji?
Ks. Biskup: Myślę, że nie musiała. Trze
ba podkreślić, że dawni przywódcy Pol
ski i te siły, które za nami stały, robiły 
wszystko, aby reformy utrudnić - nawet 
zachowując pozory lojalności.

I

T.B..‘ Zauważa się braki w przygotowa
niu nowych kad^r^, które wspierałyby po
przez media działanie Kościoła i tej czę
ści społeczeństwa, która mogłaby mieć 
wpływ na odnowę moralną narodu i na 
pobudzenie ludzi apatycz^nych^, przyzwy
czajonych do sterowa^n^ia^, aby stali się 
zdolni wziąć swoje życie we własne ręce. 
Ks. Biskup: Chodzi tu o instrumenty ko
munikacji szczerej i obiektywnej, któ
re są przesłanką łączenia się. Niestel^y, 
słyszy się narzekania, że nasze społe
czeństwo jest podzielone, jest to w du
żej mierze wina środków komunikacji, 
które dążą do tego, by dzielić. Trzeba 
się dziwić temu, że nasz parlament nie 
potrafi tego dostrzec albo po prostu 
tego nie chce widzieć. Ci wszyscy, któ
rzy głoszą, że Polacy są podzieleni, cza
sami sami podsycają takie nastroje.

T.B.: Czy Kościół widzi j^akiś sposó^b, 
aby pomóc wydostać się z tej zapaści? 
Ważną rolę mogą tu pełnić media - a 
media katolickie są słabe, słaba j^est 
prasa katolick^ai.
Ks. Biskup: Sugestie, jakie widzi hie
rarchia, odnoszące się do obecnej sytu
acji w Polsce, można znaleźć w listach 
do wiernych, które są bardzo liczne i 
odczytywane w kościołach w całej Pol
sce. Dotyczą one spraw najtrudniej
szych, jak problemy bezrobocia, środ
ków komunikacji społecznej i wielu 
ważnych dziedzin życia społecznego . 
Polaków. Sądzę, że brak jest zaplecza 
społecznego, które by to wszystko obej
mowało. Być może, że ostatnie 13 lat to 
okres zbyt krótki, aby powstały nowe ' 
struktury zdolne to wszystko objąć. | 
Do roku 1989 Kościół miał tylko sym- | 
boliczny udział w środkach komunika
cji społecznej. Liczba gazet była mała, 
nie można było zatrudnić fachowcć^w^, 
dziennikarz)^. Kiedy zaistniały te moż
liwości okazało się, że po prostu bra
kuje ludzi, którzy potrafiliby przedsta
wiać fakty, wydarzenia w duchu Sobo
ru Watykańskiego II i w świetle Ewan
gelii. Dlatego priorytetową sprawą jest 
dziś wciąż kształcenie dziennika^i^z^y^, 
specjalistów w dziedzinie środków spo-
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łecznego przekazu i to w takiej liczbie, 
żeby odpowiadało zapotrzebowaniu. 
Powstało wiele nowych czasopism, ty
tułów, działają radiostacje diecezjalne, 
Radio Maryja, Radio Józef i inne. Jed
nakże nadal odczuwa się ciągły brak 
kadry dobrych fachowców.

szczeblu wsi czy powiatu ludzie zaczy
nają działać aktywniej. Burmistrzowie 
zaczynają utożsamiać się ze swoim re
gionem.
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T.B.: Ludzie są spragnieni dobrych ka
tolickich programów, widzimy jak wiel
ką popularnością cieszy się w TV au
dycja dla dzieci „Ziarno”. Odbiorcy są, 
muszą mieć jednak jakiś wybór audy- 

, cji- .
Ks. Biskup: Na dobrym poziomie są au
dycje dla dzieci i młodzieży. Są inne 
programy, które znajdują życzliwe przy

' jęcie. Istnieje potrzeba większej liczby 
programów wychowawczych, cieszą się 
one dobrym przyjęciem, ale mają cha
rakter fragmentaryczny, nie ukazują 
człowieka w całej jego złożoności, z 
całym jego bogactwem, bo nie odwołu
ją się do przesłanek i motywów religij
nych, tego co może dać odniesienie do 
Ewangelii.
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T.B.; Ksiądz Biskup często odwołuje się 
do idei pracy od podstaw, na czym ma 
to polegać w dzisiejszej rzeczywistości? 
Ks. Biskup: Praca od podstaw sama się 
narzuca w oparciu o przekaz biblijnym. 
To przecież Pan Bóg stworzył człowie
ka i świat, i powiedział mu, żeby czynił 
tę ziemię poddaną. Każdy z nas uczest
niczy w tym procesie stwórczym, wno
sząc to, co Pan Bóg pozostawił człowie
kowi, a więc jego intelekt, jego wolę. I 
to właśnie jest podstawa do pracy orga
nicznej, która jest Polsce bezwzględnie 
potrzebna, dlatego, że mamy na tym 
polu lukę, która liczy kilkadziesiąt lat, 
a trzeba do tego dodać jeszcze ponad 
130 lat zaborów. Nie mogą być tu brane 
pod uwagę jakieś odgórne wskazania. 
Musimy zaczynać od dołu. Każdy kon
kretny człowiek, jeśli będzie zaintere
sowany zmianą, może bardzo wiele do
konać, rozbudzać inicjatywy. Ważne tu 
są podstawowe grupy społeczne, wio
ski, miasta. Nie zapominajmy, że sys
tem komunistyczny wyrządził ogrom
ną szkodę centralnym sterowaniem. 
Człowiek był całkowicie uzależniony 
od państwa. Wszystko musiało być 
przez państwo kontrolowane. Pozba- 
wionojudzi inicjatywy, wpojono bier
ność. Świetnie to opisał Orwell w „Fol
warku zwierzęcym”, ta rzeczywistość 
niestety stała się faktem. Stąd i dzisiaj 
lęk przed aktywnością i robieniem cze
goś na własne ryzyko. Niezależnie od 
tego istnieją ludzie, którzy dorabiają się 
kroci i to jeszcze bardziej pogrąża spo
łeczeństwo w swej masie w bierności i 
bezradności. Pogłębia to przepaść po
między tymi, którzy dorobili się, a tymi, 
którzy żyją na granicy ubóstwa. Jednak 
ten obraz nie jest do końca pesymistycz
ny. Bowiem po 13 latach transformacji 
podstawowe struktury, takie jak samo
rządy okrzepły i jest nadzieja, że na

T.B.: Ekscelencjo, jaka jest nasza mło
dzież, czy możemy mieć nadzieję, że ona 
nie zawiedzie?
Ks. Biskup; Jestem zupełnie spokojny, 
młodzież nas nie zawiedzie. Oczywiście 
na temat młodzieży były zawsze bardzo 
podzielone opinie. Sam Sokrates, wy
chowawca młodzieży, mówił, że mło
dzież jest krnąbrna, leniwa, kłótliwa itd. 
Występuje u nas bardzo niepokojące 
zjawisko, jak chociażby uzależnienie, 
narkotyki, ponieważ one uderzają 
przede wszystkim w samą osobowość 
człowieka, niszczą jego integralność, 
przekreślają dalszy rozwój, zniewalają. 
To jest dramatyczne i trzeba temu prze
ciwdziałać z całą mocą. W sytuacji, w 
jakiej znalazła się dziś Polska, może po
jawić się wiele tendencji i postaw, któ
re nastawione są na cwaniactwo i kom
binowanie - czemu za bardzo nie moż
na się nawet dziwić. Niemniej jednak, 
spotykam młodzież, która myśli normal
nie. Oni wiedzą, że muszą się uczyć, 
poznawać, podejmować odpowiedzial
ne decyzje i być świadomi tego, co ro
bią i kim są. I tej młodzieży dzisiaj jest 
przeważająca większość i sądzę, że wła
śnie ta młodzież rokuje nadzieje.

T.B.: Zbliżamy się do wspólnoty euro
pejskiej, czy współczesny laicko-libe- 
ralny model społeczeństwa jest mniej
szym, czy większym zagrożeniem dla 
tożsamości człowieka, dla Kościoła, niż 
był totalitaryzm?
Ks. Biskup: Problem jest nie w tym, jaki 
jest system, ale w tym, żeby w wycho
waniu kształcić takie postawy, które 
sprawią, że młody człowiek uczestni
cząc w życiu będzie potrafił zachować 
dystans, aby nie dać się zawłaszczyć 
przez taką czy inną ideologię, czy bę
dzie to system totalitarny, czy liberal- 
no-laicki, że będzie potrafił właściwie 
wybierać zgodnie z zasadami chrześci
jańskimi.

T.B.: Jakie wyzwania dla Kościoła sta
wia XXI wiek?
Ks. Biskup: Wyzwania biorą się z do
świadczeń XX wieku, to stanowi punkt 
wyjścia, a były one niesłychanie tra
giczne - wojny, prześladowania, obozy 
koncentracyjne. XX wiek pochłonął 
więcej ofiar niż poprzednie 19 wieków 
po narodzeniu Chrystusa - tak przynaj
mniej oceniają niektórzy historycy. 
Myślę więc, że trzeba nam powracać do 
założeń płynących z Pisma Świętego, 
które ukazują człowieka jako twórcę, 
którego celem powinno być uczestni
czenie w rozpoczętym przez Pana Boga 
akcie stworzenia, a nie działań destruk
cyjnych. W tym kierunku powinien iść 
człowiek.

Tr^t^^^isa Błażejewska

)3 1 czerwca 2003

EUROPEJSKA 
PIELGRZYMKA 

POLAKÓW DO LOURDES
od 24 do 28 września 2003 r.

organizowana przez 
Polską Misję Katolicką we Francji 

pod przewodnictwem 
Rektora MPK ks. prał. Stanisława Jeża, 

Animacja - ks. Rektor Stanisław Jeż, 
organizacja - dr Anna Łucka

Koszt udziału:
*Pociąg TGV z Paryża + noclegi z utrzyma
niem - 252 euros;
*Noclegi z utrzymaniem + opłata pielgrzym
kowa- 160 euros;
*Opłata pielgrzymkowa od osoby- 20 euros 
(dla osób czy grup, które same organizują 
dojazd, hotel i utrzymanie)
* Noclegi z utrzymaniem dla pielgrzymów w 
„Bellevue” w domkach Algeco z utrzyma
niem, codzienne dojazdy + opłata pielgrzym
kowa -103 euros.

DOM PMK „8 ELLEVUE" 
założony z okazji 150. rocznicy jej istnienia cze
ka na nasz przyjazd. Możemy w nim spędzić czas 
na modlitwie. Dom, z pięknym widokiem na Pire
neje, prowadzony jest przez siostry nazaretanki. 
Bliższych informacji udzielają: La Maison de la 
Mission Catholique Polonaise ,J^^ll^vue”, Route 
de Bartres, 65100 LOURDES; tel. 05 62 94 91 
82, fax. 05 62 42 08 75.

Uwaga! Zapisy do 25 sierpnia. Osoby, któ
re zgłoszą się po tym terminie dopłacają 
50 euros ze względu na wyższą cenę biletu 
na TGV.
Informacje i zapisy:
w parafiach polskich; w Polskiej Misji Kato
lickiej - 263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris, 
tel. 01 55 35 32 32, fax. 01 55 35 32 29 lub u 
Anny Łuckiej - tel. 06 67 41 24 81.
Przy zapisach wpłacamy zaliczkę, wpłaty 
można dokonywać gotówką lub czekiem na 
adres: Aumonerie Polonaise Rectorat - C.C.P. 
041 Paris 23 343 69 N - z dopiskiem 
„Pielgrzymka do Lourdes”, cena biletu jest 
uzależniona od zmiany taryf TGV.

nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 5
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□ Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął na pry
watnych audiencjach najpierw ministra spraw 
zagranicznych Cimoszewicza, a następnie pre
zydenta Kwas'niewskiego. Obydwaj polity
cy zabiegali o papieskie poparcie dla idei 
wstąpienia Polski do UE.
□ Polska zgłosiła udział ^^00 swoich żoł
nierzy w europejskim korpusie sił szybkie
go reagowania.
□ Nieznana jest natomiast dokładna liczba 
żołnierzy, którą wyślemy do Iraku. Ich mak
symalną liczbę ocenia się na 2200. Do spraw
nego kontrolowania „polskiej strefy" potrzeba 
od 10 do 15 tysięcy żołnierzy sił stabiliza
cyjnych. Na razie pomoc techniczną w ra
mach NATO obiecała Warszawie Hiszpania.
□ Były minister skarbu M. Belka udaje się 
do Iraku, by poznać szczegóły swojej funk
cji w tym kraju. Belka ma zostać przewodni
czącym Międzynarodowego Zespołu Kon
sultantów w Iraku.
□ Minister gospodarki G. Kołodko przedsta
wił nowy plan rozwoju ekonomicznego kra
ju. Mówi on m.in. o likwidacji wszystkich ulg 
podatkowych, wejściu Polski do strefy euro 
w 2007 roku (deficycie poniżej 3% PKB) i o 
opodatkowaniu rolników. Dostaną dotacje to 
będą mieli z czego zapłacić?
□ Krajowa Rada Radiofonii i TV wybrała 68 
nowych członków rad nadzorczych publicz
nych stacji radiowych. Synekury przypadły 
głównie osobom związanym z SlD, często 
pracownikom propagandy jeszcze dawnego 
PZPR.
□ Polski urzędnik A. Kobieracki został asy
stentem sekretarza generalnego NATO. Ko
bieracki, jako jeden z 6 asystentów będzie 
odpowiadał za sprawy związane z operacja
mi antykryzysowymi.
□ W Krakowie, w sesji na temat UE wziął 
udział kanclerz Austrii W. Schuessel. Austria 
wprowadziła 7-letni zakaz pracy dla Pola
ków, ale kanclerz twierdzi, że i tak skorzy
stamy^.
□ Z wizytą w Polsce przebywał szef Komi
sji Europejskiej Prodi. Odwiedził on w towa
rzystwie Oleksego Siedlce, gdzie przekony
wał do UE. Prodi podczas spotkań ponownie 
powtórzył, że „nie możecie mieć portfela w 
Europie i szukać jego bezpieczeństwa w USA".
□ Prezydent Kwaśniewski przemawiał pod
czas sesji parlamentu europejskiego. Prezy
dent opowiadał się za ścisłym współdziała
niem europejskich sił obronnych z NATO i 
USA.
□ Kwaśniewski podróżuje po Polsce nama
wiając do UE. Warto zwrócić uwagę na to
warzystwo, w którym występuje. Raz jest to 
Rakowski, innym razem Moczulski.
□ Wg COBS na referendum w sprawie wej
ścia do UE wybiera się 79% Polaków, na 
„tak” ma zagłosować 74%. Ciekawostką jest 
to, że rozszerzenie UE popiera 90%
ratu SLD. Każdy „So;jusz" jest OK?
□ A. Macierewicz zaskarżył broszurę pre
zydenta w sprawie wejścia do UE, którą ro
zesłano do wszystkich rodzin w Polsce, do 

prokuratur^)^. Wysokość podanych tam dota
cji z UE nie odpowiada nawet najbardziej 
prounijnym danym.
□ NSZZ „Solidarność" opowiada się za jak 
najszerszym udziałem Polaków w referen
dum, ale szefowie związku nie będą wskazy
wali, jak mają głosować Polacy^.
□ Były szef kancelarii prezydenta Wałęsy 
został wyrokiem sądowym uznany prawo
mocnie za kłamcę lustracyjnego. T. Kwiat
kowski był współpracownikiem SB. Przypo- 
mnijmy, że o podobną współpracę byli po
dejrzani także inni członkowie ówczesnej 
prezydenckiej kancelarii - Ziółkowski, Fa
landysz i Milewski.
□ „Solidarność" przeprowadziła akcje pro
testacyjne w Elblągu i Gdańsku. W Elblągu, 
pod pomnikiem tamtejszych ofiar Grudnia 
1970 roku, występowano w obronie prawa 
do wynagrodzenia. W coraz większej ilości 
zakładów pracodawcy zalegają z wypłatami 
dla pracowników^.
□ W 20. rocznicę zamordowania w Warsza
wie maturzysty G. Przemyka na murze li
ceum do którego chodził odsłonięto pamiąt
kową tablicę.
□ Instytut Pamięci Narodowej stwierdza, że 
nie można na obecnym etapie śledztwa wska
zać żadnej konkretnej osoby odpowiedzial
nej za podjęcie decyzji o rzeziach Polaków 
na Wołyniu. Z rąk ukraińskich zginęło wów
czas od 50 do 60 tysięcy Polaków^.
□ Sejmowa komisja ds. afery Rywina nadal 
przesłuchuje. Stanęli przed nią ostatnio: prze
wodniczący rady nadzorczej „Agory" Sołty
sik, b. członek zarządu TV Pachowski i mi
nister sprawiedliwości Kurczuk, który dość 
mętnie tłumaczył, dlaczego nie wszczął śledz
twa w tej sprawie, choć wiedział o niej jesz
cze przed publikacją w Gazecie Wyborczej. 
Szef komisji poseł Nałęcz twierdzi, że prze
słuchania zOkończą się do końca czerwca. Nie
zależnie prace prowadzi prokuratura apela
cyjna, która bije na alarm, że sprawa Rywina 
wyczerpała już jej roczny budżet.
□ W 59. rocznicę bitwy pod Monte Cassino 
bp połowy L.S. Głódź odprawił na grobach 
żołnierzy II Korpusu pod Monte Cassino uro
czystą Mszę św.
□ Ambasador Białorusi w Warszawie poin
formował, że jego kraj nie jest przygotowa
ny do wydawania od 1 lipca wiz dla Pola
ków. Ambasador spodziewa się dużych ko
lejek pod konsulatami.
□ Zapowiadają się podwyżki cen chleba. W 
magazynach brakuje zboża. Prasa ujawniła, 
że jeden z posłów Samoobrony, który prze
chowywał w swoich magazynach zboże 
Agencji Rynku Rolnego, gdzieś upłynnił za
pasy przeznaczone dla województwa za
chodniopomorskiego.
□ W rankingu tygodnika „Wprost" na naj
lepsze uczelnie państwowe wygrały wyższe 
szkoły z Poznania. Najlepszy uniwersytet to 
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Miasto 
posiada też najlepszą Wyższą Szkołę Pla
styczną i Akademię Medyczną.
□ Kontrola w supermarketach ujawniła, że 
połowa produktów sprzedawanych pod 
marką sklepowych firm jako produkty tań
sze, nie odpowiada normom jakości. Najwię
cej zastrzeżeń dotyczyło mięsa i jego prze
tworów.

KOSZTOWNA 
I RYZYKOWNA 

„OKRACZNOSŚ^"
Man‘an

/ak informowaliśmy, we Wrocła
wiu odbył się szczyt „trójkąta 
wewei^m^l^it^k^o” Jt udzidłem 

denta Kwaśniewskiego, prezyden
ta Chiraca i kanclerza Schroedera. 
Prezydent Chirac zacierał niemiłe 
wrażenie, jakie wywołały jego wcze
śniejsze słowa, że „Polska powinna 
siedzieć cicho” zamiast popierać 
amerykańską interwencję w Iraku. 
Teraz prezydent Chirac powiedział, 
że „bardzo lubi przecież Polaków”. 
„Lubię Polaków przecież, gdy siedzą 
cicho” - taka rysowałaby się kompro
misowa formuła, złożona z dwóch 
następujących szybko po sobie wy
powiedzi. Czy będzie ona leitmoti- 
vem naszej ewentualnej obecności w 
Unii Europejskiej?
Tak można sądzić również po wypo
wiedziach kanclerza Schroedera, 
który z kolei usiłował zacierać złe 
wrażenie wywołane reakcją prasy 
niemieckiej na projekt ekspedycji 
polskiego wojska dla współudziału 
w „pokojowej stabilizacji Iraku”. W 
swej bezpośredniej reakcji (pierwsze 
słowa są szczere?) - przypomnijmy 
- prasa ta pisała, że zostaliśmy „ame
rykańskimi najemnikami”. Akurat 
nie jest to prawdą: Amerykanie chcą 
tylko częściowo sfinansować tę eks
pedycję, a więc o żadnym zysku - ani 
politycznym, ani ekonomicznym - 
mowy nie ma. Polsce ma wystarczyć 
„wzrost rangi międzynarodowej”. 
Gwałtowną reakcję prasy niemiec
kiej da się natomiast dobrze wytłu
maczyć obawą przed dalszym zbli
żeniem polsko-amerykańskim, co 
może kolidować z niemieckimi po
mysłami na Europę, zwłaszcza gdy
by Polska przystąpiła do UE.
We Wrocławiu niemiecki kanclerz 
wyraził nadzieję, że odtąd już po
ważne polskie decyzje będą podej
mowane „w uzgodnieniu”. „Poważ
ne polskie decyzje” - wolno osądzić 
- decyzje pozostające dotąd w suwe
rennej gestii państwa polskiego. Nie
miecki kanclerz sugerował ich 
„uzgadnianie” uprzednie z UE, ale 
we Wrocławiu był tylko Niemiec i 
Francuz, można sądzić, że chodzi o 
wcześniejsze uzgadnianie suweren
nych dotąd decyzji państwa polskie
go w ważnych sprawach - z partne
rem francuskim i niemieckim.
O partnerze amerykańskim mowy 
nie było... O dziwo, Kwaśniewski 
przyjął bez zmrużenia powieki 
oświadczenie niemieckiego kancle
rza. Być może dlatego, że niemiecki 
kanclerz gorąco zaapelował do Po
laków o „tak” w referendum, czym 
kupił sobie milczenie Kwaśniew-

6 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 1 czerwca 2003
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skiego w odpowiedzi na swą propo
zycję „uzgadniania”.
Wytworzyła się więc sytuacja szcze
gólna: w zamian za usługi politycz
ne, świadczone Amerykanom nie uzy
skujemy żadnej wymiernej korzy^ści 
ani politycznej, ani ekonomicznej (na- 
v^<jt i^meir;/l<^rssl<i offsett, z

I--^6 okc^^uje 
się teraz problematyczny) i musimy 
u^^o^ts^nh^wi^ć isę ,f^^ltr^^f^^lccją

, z^a ot ji^d- 
T£, w^!^f^ć)p:lr£^(^uj<^n^y z A^n■^<^^r^^^£i- 

r^t^mi t c^l^t^t^t^y l^t^z ;^t^c^r^ej w^y^nijen^iej
- ź^o^t^c^w/ie^i^tliii^n^y ssię ntik^:^»-- 

t^it^m w^e W^i^t^tłh^Y^ki
r^o ,u^:^^£^c^ni£^nia w^£^ż^nieji^;^r^*^h p^ol- 

’ skich decyzji”, czyli do scedowania 
suwerenności jeszcze przed referen- 
t^L^m i t^t^z w^i^grę^t^u n^a v^;^nnt.
W/^;^;/sd^o ot o<^<^^ i f)z^^;^|^us:^(JZl^njt, że 
w eji p^c^c^w(enjet gr^^e w^t^l^i^c /^n^lr^^lci 
i L^E n^ d^wi :^<^(^r^a ggh^lssza , (rri^t^m^;/- 
śk^i^a l^(^I^l^l^]^lejiti <^^ij^l^osę^^I^a m^^śll 
I^olir^<^:^r^a i ;ł^ f^olir^l^a
personalna. Mianowicie Kwaśniew
ski zabiega po obu stronach o przy- 

l^c^[^;tni^ dlb l^<^r^<^;^<^i^01y
n^a ^(^l^<;0^r:^a g^t^n^trrtlk^i^g^o N^/T^Ct i g^t^y 

m^u dru^g^a |Jrt^;^;^(^l^nOlra
w I^olsi^ie . 7wk;^^^wsr■^  ̂, żee ^O^|^j^It pry-- 

i ^l^orl^m|3c^w^:^n^ f^olslc^^g^o 
l^oliy^<^:^I^(^g^o e^si f^c^l^(^v^l^r^w^^ll- 

n^y (a m^o^i^e r^^^v^(tj i v^ę^l<ls^^t c^o 
^(^w ^t^^kic^li , |^^^|rr:^t^(^:^^łji^(^r^‘^lj r<^;^l5o3- 
j^y i i żee p^o^^l^ą p^oH-
y^k^ą :^^^g;rt^nk^;^r^ą r;^<^(^;^j <^;j^ ,f^olirr'- 
^a p^tir^t^n^tln^t^’ ' ne jl^sj t^<^;^|^(^ds0^w- 
n^tj.
N^a L^ni i I^uo(^f^(jjsl^jet ry^^uje s^ p^ę^kc- 
nięcie: proatlantyckość przełamuje 
sęi z l^(^nr^I^|^naln^oScLąi l^ór^^t pTri^e- 
wodzą Francja i Niemcy, a która na
biera na antyamerykańskości, poszu
kując zbliżenia z Rosją (oś Paryż-Ber- 
lin-Moskwa, ważniejsza wydaje się 
być od trójkąta weimarskiego...)’ Jak 
poucza doświadczenie - im bliżej 
międ^ś^y Berlin^^m a Mos^w/ć|, l^y^m 
słabsza pozycja Warszawy. Ale oto 
oka^s^ujj że. posz^uk^iw^a^n^e f^l^s^j^-
ciwwa^g^i przez Warsz^a^w/ę pof^^^ś^j^z 
zbliż^e^ie polsko-a^met^rk^a^f^^^k^^e n^e 
d^aje trwa^tr^s^h p^o^w^^^E^z^a^ń a^^i f^c^^:^l^r^s^s^- 
n^r^<^lt i £^ni ^lcc^r^c^mk^^l^^^lli tylk^o d^t^ó 
m^a ,s^£ltr^i^l^£^k^cj^^” z^e ,w^:^J^(^^Ot J^^^r^g^i 
P^t^^^^i n^a t^i^t^ne ^ię^<^;^r^n^t^J^c^d^c^w^(ej”. 
M^Etk» td^g^o i d^El^^z^e k^r^d^kii s^tllż^tlj^^d^e 
Wa^i^!^ś^t^v^ę i Wal^s^r^n^g?tc^^j m^tiją 
w^s^ś^j^;^njej „l^s^g^a^d^nia^n^<^’ ’ z Bj^J•ln^(^m, 
o s^str^nl wla^s^nie mów/il k^a^n^clf^rz 
^s:^^r^o^^^r w^e WI^c^s:lE^w/nt.
P^d^w^^a^d^aiją !5tt^J^;^y ll^d^;ljt i ża ,m^£iłą ik-- 
ścią J^(^;^l^n■^u ^s^E^c^^on^y ji^^t t(^n s^w/iatt”. 
Przypuszczenie, że ta „okraczność na 
t^a^I^r^^a^d^5'ij^” sili^ż^y jt^d^y^niie p^c^litr^(^st- 
r^r^m a^^biicjd^m K^w^a^ś^nj^w^i^kij^g^o i d^d^- 
ś^n^tlje w O^n ^p^o^c^b v^J^n^(^(^ne^nkl. .^f^:st 
to ,o^k^I^E^s^ś^r^d^s^d^” bz^ard^^o k^d^!^;tt(^v^n^a 
dla P^ol:^kit, ta^k w w^r^nlUlrs^e p^oIlt^s^z- 
n^r^nt i jt^k j^^d^n^(^mo^;^n^r^nl i i t^ti^d^z^^o J^rl- 
;^r^l^d^v^n^El.

□ Oecijc Święty Jan Paweł II obchodził swo
jo 83 urodziny. Do Rzymu udało się z tej 
okazji ponad 20 tysięcy Polaków. Cesijc 
Święty kanonizował na Placu św. Piotra 2 
nowych polskich świętych - s. J. Ledó- 
chowską i bp J. S. Pelczara’ Z powodu zapa- 
lonia płuc na pielgrzymkę do Rzymu nie mógł 
się udać Prymas Polski Józef kard. Glemp.
□ Dwudniowe rjfjrendum na Słowacji za
kończyło się minimalnym przekroszeniem 
progu ważności’ Na głosowanie miało pójść 
52,1% (w pierwszym dniu - 25%), z czego 
92% opowijdziało się za UE. Politysr sło
waccy przjrażjni niską frekwencją przerwali 
cisrę wyborczą i w drugim dniu, łącznie z 
prjzydjntjm, nawoływali do pójścia do urn.
□ Jan Paweł II planuje złożyć jjdnodniową 
wizytę w Bośni i Hjrcjgowinie 22 czerwca. 
Władze BiH ogłosiły, że przygotowania są 
już prawie ukończonj.
□ Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i 
Ukrainy podpisali deklarację o partnerstwie 
strategicznym. Mówi ona o ulepszeniu 
współpracy, srczególnij na forum między
narodowym.
□ Sekrjtarr stanu USA C. Powell w wywia
dzie dla niemieckiej prasy stwierdził, że go
towość objęcia przez Polskę strefy w Iraku 
to „chwalebny gest", a „Polska nie zasłuży
ła sobie na zarzuty, ale na brawa!".
□ Amerykanie odkryli w prowincji Babilon 
szsrątki 15 tysięcy ludzi zamordowanych w 
czasie rządów reżimu Husajna’
□ Członkowie socjalistycznej partii BAAS, 
która rządziła Irakiem podczas epoki Husaj
na, otrzymali zakaz sprawowania funkcji pu
blicznych w tym kraju. W Iraku działa już 
telewizja. Drijnniki przygotowywane są 
przez amerykańskie wojsko.
□ USA obiecały zwiększenie pomocy woj
skowej dla Filipin, które muszą się uporać z 
separatystami islamskimi.
□ Załamały się negocjacje rządu Indonezji 
z islamistami z prowincji Azeh. Wojska rzą
dowe dokonały desantu na siły buntowni
ków.
□ Wybory parlamentarne w Belgii ponow
nie wyniosły do władzy koalicje socjalistów 
1 liberałów. Partie te skorzystały na sprzeci
wie wobec polityki amerykańskiej. Najwięk
szymi przegranymi są Zieloni, którzy zacho
wają śladowe ilości deputowanych.
□ Dotrchcrasowy prezydent Argentyny C. 
Menem wycofał się z II tury wyborów. Son
daże nie dawały mu żadnej szansy. Automa- 
tysznie prezydentem kraju został jego rywal 
N. Kirkchnei^.
□ USA wydaliły 14 dyplomatów kubańskish. 
Jest to odwet za nasilenie represji wobec 
opozycji na rządzonej przez komunistów 
wyspie.
□ USA i Korea Południowa wydały wspólne 
oświadcrjnie, że nie będą tolerowały obec
ności broni atomowej na półwyspie koreań
skim.
□ Rosyjska Cerkiew prawosławna uznała, że 
zwrot ikony Matki Boskiej Kazańskiej nie 

może być pretekstem do wizyty Jana Pawła 
II w Rosji. Zwrot raginionjj ikony miał się 
odbyć podczas lotu Qjca Świętego na piel
grzymkę do Mongolii.
□ Zwierzchnik rosyeskijj Cerkwi Aleksy II, 
który liczy sobie już 74 lata, trafił ponow
nie do szpitalt’ Wiadomość o tym podano 
po tygodniu.
□ Korea Południowa wyśle do Iraku 658 
swoich żołnierzy, którzy wejdą w skład sił 
stabiliracyjnych.
□ W Szwecji trwa proces trzech pochodzą
cych z Iranu pracowników firmy Ericsson, 
których oskarżono o szpiegostwo. Przeka
zywali oni tajjmnisj szwedzkiej firmy ro
syjskiemu wywiadowi.
□ Do 2005 roku Crjchy zamierzają wpro
wadzić całkowicie zawodową armię. Będzie 
ona liczyła 30 tysięcy żołnierzy.
□ 33 deputowanych ukraińskich wydało 
oświadczenie wzywające stronę polską i 
ukraińską do wzajemnego przebaczenia so
bie wszystkish krzywd historycrnysh.
□ Ukrainie grozi epidemia gruźlicy. Parla
ment tego kraju uznał sytuację za groźną dla 
bezpieczeńslwa państwa. Na gruźlicę cho
ruje około 640 tysięcy ludzi.
□ Seria katastrof i mordów. W oborij pale
styńskim w Libanie zginęło 8 osób podsras 
starć islamistów ze zwolennikami Arafata. 
Cyklon i ulewne deszcze zabiły 200 osób 
na Sri Lance. Trwa też epidemia SaRS, choć 
w Pekinie zdjcydowano się otworzyć szko
ły. 41 osób zginęło, a 100 odniosło rany w 
zamachu terrorystysznym w Casablance w 
Maroku. C zamachy podejrzewa się islami- 
stów. W katastrofie autokaru niemieckiego 
we Francji zginęło 28 osób, w pożarze ho
telu w Marsylii - 10. W Izraelu tylko w po
łowie maja zginęło 40 Palestyńczy^ć^w^.
□ Rosja ze względu na SARS zamknęła 31 
z 52 przejść granicznych z Chinami.
□ Rolnicy na Litwie zablokowali przejścia 
graniczne z Polską i Łotwą protestując prze
ciw cenom skupu mleka. Żądają oni cen 
gwarantowanych.
□ Strajki sektora publicznego sparaliżowały 
Grecję i Francję.
□ Senat USA uchwalił obniżkę podatkó^w^. 
W kieszeniash podatników w najbliższych 
latach pozostanie 350 miliardów dolarów^, co 
ma pobudzić gospodarkę.
□ Turcja zniosła zakaz wjazdu do tego kra
ju greckich Cypryjczyków. Ankara oczeku
je na podobny krok normalizacyjny i ana
logiczną decyzję od Aten.
□ Z okazji 300-łecia Petersburga w Car
skim Siole zrekonstruowano słynną „bursz
tynową komnatę".
□ Premier Estonii odrzucił dymisję złożoną 
przez 28-letniego ministra sprawiedliwości 
Yahera. Złożył on wniosek o dymisję, kiedy 
policja ujawniła, że minister przekrocrył 
podczas jazdy samochodem o 40 km dozwo
loną szybkość.
□ Dentyści z Finlandii chcą powrotu znie
sionego w 1998 roku podatku od słodyczy i 
przeznaczenia go na służbę zdrowia. I do 
czego to doszło w tych europejskich uregu
lowaniach! Normalnie to dentyści powinni 
płacić producentom słodyczy za to, że dzię
ki nim mają pracę!
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Ciąg dalszy ze str. 3

M^^ISCE POLSKI W EUROPIE

Władysław Bartoszewski (ur.1922) - histo
ryk, publicysta, polityk. Więzień Oświęcimia, 
żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Rady 
Pomocy Żydom "Żegota", uczestnik powsta
nia warszawskiego. Więziony w PRL w la
tach 1946-1948 i 1949-1954. Wykładowca 
KUL. 1990-1995 ambasador w Austrii, 1995 
oraz 2000 minister spraw zagranicznych. Ba
dacz dziejów wojny i okupacji, autor ponad 
800 artykułów i książek.

Władysław Bartoszewski: Nie mówią, jak 
biskupi na Litwie, jak głosować, ale wska
zują na obowiązek uczestnictwa. Ponie
waż nieobecni nigdy nie mają racji i nie 
będą później mieli nic do powiedzenia, 
bo... nie wybierali! W Polsce istnieje pew
na tendencja do „unikania” odpowie
dzialności. Nie jest ona efektem takich czy 
innych poglądów politycznych, ale wypły
wa z błędów myślenia w kategoriach mo- 
ralno-społecznych. Komunizm doprowa
dził ludzi do przeświadczenia, że obywa
tel nie ma żadnego wpływu na cokolwiek 
i ten spadek po PRL jeszcze w nas trwa. I 
stąd to gremialne nawoływanie rodaków, 
aby byli śt^ij^t^omymi obywatelami wła
snego kraju, żeby otrząsnęli się z tej nie
szczęsnej bierności. Bo bierność nic nam 
nie załatwi.

P.O.: Jakie są Pańskie argumenty za ta
kim czy innym glosowaniem w referen
dum?
W.B.: Ja nie biorę teraz udziału w życiu 
politycznym Polski. Jestem i zawsze by
łem bezpartyjny, chociaż króciutko po 
wojnie popierałem Mikołajczyka, no ale 
to trwało tylko kilkanaście miesięcy. Te
raz jest to już odległa przeszłość, o której 
nikt nie pamięta. Chociaż wówczas była 
to jedyna działająca legalnie polska, 
chrześcijańska orientacja. Innej nie było. 
Albo była komuna, albo to. Zatem jestem 
bezpartyjnym, ponad osiemdziesięciolet
nim człowiekiem z pokolenia Ojca Świę
tego. On zdawał maturę w 1938, ja w 1939, 
mieliśmy te same programy i podręczniki 
szkolne. Jestem więc z nim pokoleniowo 
związany - tym samym widzeniem świa
ta, odpowiedzialnością za Ojczyznę. 
Zresztą odczuwa to podobnie wielu Pola
ków, ja jestem katolikiem, ale dotyczy to 
także niekatolików^.

P.O.: A zatem... wróćmy do referendum. 
Jakie Pan widzi miejsce dla Polski w dzi
siejszej Europie?
W.B.: Wciąż zadaję sobie to pytanie, 
zresztą zadawałem je sobie już setki razy. 
Jakie jest miejsce i rola narodu polskie
go, Polski w Europie? Jak się zastanawiam 
nad historią Polski w XX wieku to uwa
żam, że - może wbrew pozorom, napraw
dę wielkimi polskimi Europejczy^a^m^^-byli 
tacy, znani zresztą wę Francji, ludzie jak 
Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. To 
oni byli Europejczykami. Byli ludźmi na
stawionymi na sojusz z Anglią, z Francją, 

na współpracę z Europą Zachodnią. Byli 
antyniemieccy, tak, bo wówczas Niemcy 
oznaczały germanizację i zagrożenie bytu 
Polski, ale oni byli europejscy. Oni nie 
patrzyli na to, że Polska będzie prze Eu
ropę zagrożona, oni chcieli żeby Polska 
była z Europą Zachodnią ściśle związana. 
Tu się miały tworzyć ośrodki polityczne i 
kulturalne, tu się miały tworzyć nasze ka
dry wojskowe, a tradycje Halerczyków. 
Przecież te rzeczy rodziły się z poczucia, 
z potrzeby więzi z Zachodem. Nie z Bia
łorusią, nie z Rosją, ale właśnie z Zacho
dem. Toteż pewna część światłych ludzi 
tej tradycji, na przykład senator Wiesław 
Chrzanowski - mój przyjaciel, z którym 
siedziałem w tym samym komunistycz
nym więzieniu, czy inni - oni są krytycz
ni, ale są europejscy. Krytyczni, bo uwa
żają na przykład, iż część Europy Zachod
niej sprzeniewierzyła się wartościom du
chowym, które leżały u podłoża Europy 
średniowiecza, Europy uniwersytetów, 
Europy zakonów, Europy miłosierdzia, 
Europy, która była wówczas równoznacz- 
nikiem chrześcijaństwa; chrześcijaństwo- 
Europa. A ponieważ chrześcijaństwo było 
jeszcze nie podzielone, kiedy Polska 
chrzest przyjmowała, wobec tego był to 
po prostu katolicyzm i Europa. Wobec 
tego - jaka jest alternatywa dla Polski dzi
siaj? Jestem głęboko przekonany, że roz
sądnej alternatywy nie ma. Dla Polski, tu, 
gdzie ona leży na mapie, nie ma innej dro
gi. Wyobraźmy sobie tylko, że z takich czy 
innych powodów Polska nie wejdzie do 
Unii. Zostaje więc zamknięta granica pol
sko-niemiecka, nie ma stukilkudziesięciu 
milionów jej przekroczeń rocznie, zostają 
dla Polaków przywrócone wizy, zostaje 
zamknięta granica polsko-czeska, słowac
ka, polsko-litewska, gdzie żyje 8 procent 
Polaków, pozostaje nam tylko wyjście na 
Bałtyk. Oczywiście jeszcze Białoruś 
Łukaszenki, no i kilkakrotnie od nas bied
niejsza Ukraina. I to jest ta alternatywa? 
Więc albo Polska jest w Unii, ze wszyst
kimi jej wadami, albo jest w porozumie
niu celnym z Białorusią i Ukrainą, bo to 
przecież są nasi sąsiedzi, ewentualnie po
przez Kaliningrad z Putinem. Przeciwni
cy naszego wejścia do UE mówią, że utra
cimy polską tożsamość. No ale Włosi swo
jej nie zatracili, Francuzi i Anglicy też. 
Druga sprawa- zagrożenia gospodarcze - 
że zdominują nas obcy. Polacy jednak 
często nie rozumieją pojęcia interesu pań
stwa i mieszają go z pojęciem interesu ja
kichś koncernów czy spółek. Jednocze
śnie istnieje ogromna chęć wyjeżdżania i 
zarabiania za granicą, chociaż czeka ich 
tu ciężka, niepewna praca...

P.O.: Tymczasem rząd Millera używa tego 
jako argumentu mającego skłonić Pola
ków do glosowania w referendum na 
„tak”. Czy Polsce nie grozi zatem nowa 
fala emigracji, drenażu najlepszych, naj
bardziej dynamicznych, najbardziej w 
kraju potrzebnych ludzi?
W.B.: Unia pociąga za sobą pewne uła
twienia dla chcących tam pracować obco

krajowców, tyle że pamiętajmy, iż niewy
kwalifikowany Francuz czy Niemiec też 
mają kłopoty ze znalezieniem u siebie pra
cy. Natomiast ucieczka najlepszych - to 
jest wielki problem, tyle że zupełnie nie
zależny od Unii. Przecież ci najbardziej 
dynamiczni i tak wyjeżdżają do USA, Ka
nady, Australii i do Francji też. W War
szawie pojawiły się znowu, po kilku la
tach, kolejki przed kanadyjskimi konsu
latami. W Polsce jest niestety narastające 
bezrobocie ludzi z wyższym wykształce
niem. Tysiące ludzi po studiach jest bez 
pracy. Więc mimo wszystko Unia może tu 
być pomocna. Natomiast jest to związane 
z innym, dużo szerszym zagadnieniem. 
Otóż żadna Unia Europejskie nie zrobi za 
nas porządku w Polsce, nie wprowadzi tu 
ładu. Żadna Unia za nas nie unowocześni 
rolnictwa, żadna Unia za nas nie wyszko
li dobrych rzemieślników. To my musimy 
zrobić. Tylko, że nie będąc w Unii będzie
my to robić tylko na własny koszt, a bę
dąc w Unii możemy się liczyć ze znaczną 
pomocą. No tak, Polska będzie miała te 
same problemy, które ma, które mają tu i 
inni, ale będzie miała i pewną pomoc. Pol
ska bez Unii jest skazana sama na siebie i 
to jest perspektywa przerażająca. Oczywi
ście naród polski nie przestanie istnieć, bo 
Polacy przeżyli i sto dwadzies'cia lat za
borów, ale ja chciałbym żeby naród pol
ski żył nie gorzej niż, no powiedzmy - jesz
cze nie jak Francja i Anglia, bo to jest tro
chę dalsza perspektywa, ale przynajmniej 
jak Grecja, czy Portugalczycy. Grecy póź
no i niechętnie zostali przyjęci do Unii, 
bo to bieda, obawy że obniżą poziom. 
Byłem w Grecji w zeszłym roku - zbudo
wali dwa tysiące kilometrów autostrad za 
unijne pieniądze. To pozwala im przygo
towywać się do olimpiady w przyszłym 
roku, to ożywiło im całą koniunkturę. W 
Grecji siedzi i pracuje na czarno 35 tysię
cy Polaków. Oni ich tolerują, bo ich lubią. 
Po wsiach dalej jest jeszcze bieda, ale jest 
pewien „ciąg”, nadzieja, rozwija się tury
styka, komunikacja. Suma summarum ja 
widzę przeważające korzyści wynikające 
z wstąpienia Polski do Unii. Natomiast dla 
katolików jest jeszcze jeden ważny, mo
ralny czynnik. Otóż nieobecność nie roz
wiązuje żadnych spraw. Obecnoś'ć ma 
wpływ na coś. Obecność trzydziestu kil
ku milionowego narodu katolickiego w 
Unii zasila udział w niej katolicyzmu. 
Patrzą na to z nadzieją na przykład Irland
czycy. Patrzy życzliwie wielu Hiszpanów^. 
To nie przypadek, że premier Aznar po
piera nas. Na to patrzą przychylnie uczci
wi Włosi. I nie mam żadnej wątpliwości, 
że jest to wizja obecności w Europie, którą 
wielokrotnie formułował Ojciec Święt^y. 
Ja jestem starym człowiekiem, z genera
cji, która już odchodzi i ja nie patrzę na 
budowę karier dla mojego pokolenia czy 
dla siebie, ja patrzę tylko na to, co będzie 
z Polską? Tylko to mnie obchodzi.

A

n

Kozmauii^^ Pau/et Osii^oW^lki

Ciąg dalszy rozmowy w następnym numerze GK
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tEST za dobrze;
Stanisław Micttslkieu^iezG,dybym olmiełił się powiedzieć, że 

zzi pii^lł^ę^l^iI^I^i^(^m i lip
nym nrmo^rr^iowni k^o^miasł zż^ry kti^-
rzy akurat dzisiaj przeciągnęłi w gniew
nym pochodzie przez Nowy Świat w kie
runku Ałei Ujazdowskich, by tam, 
przed gmachem Kancełarii Premiera, 
urągać premierowi Miłłerowi, to pew
nie zostałbym natychmiast złinczowa- 
ny. Ale przecież zaledwie dzień wcześniej 
przeciągnął tędy radosny paradenmarsz, 

• zorganizowany przez Różę Thun (nee Woź
niakowską, z „tych” Woźniakowskich), 
prezeskę Fundacji Schumana, która po- 
zwoziła tutaj dzieci i młodzież szkolną z 
całej Polski, poprzebierała je w niebieskie 
koszulki z gwiazdkami, wetknęła w rękę 
baloniki w barwach unijnych, wsadziła na 
zmotoryzowane platformy i kazała podry
giwaniem pod muzyczkę okazywać radość 
z rychłego przystąpienia do Unii. Czy za
tem jest tak źle, jak twierdzi np. Solidar
ność, że oto „Polska ginie”, czy też jest 
tak dobrze, jak twierdzi prezydent i inne 
europejsy, że Polska stoi właśnie u progu 
największej swojej szansy?
Właśnie wróciłem z Gdyni, która 80 lat 
temu powstała jako polskie okno na świat, 
wrota, przez które zalewać miała świato
we rynki rzeka polskich towarów ekspor
towych. Kiedyś może tak było, ale dzisiaj 
morze wokół Gdyni jest puste, niczym w 
pierwszym dniu stworzenia. Na redzie nie 
ma ani jednego statku, podobnie jak w 
basenach portowych. Pada także tamtej
sza stocznia, chociażjeszcze rok temu ucho
dziła za symbol gospodarczego sukcesu. 
Ta nagła zmiana sytuacji skłania do po
dejrzeń, że była to jeszcze jedna wieś po- 
tiomkinowska, fakt prasowy, czyli poczci
wa, nieśmiertelna blaga, która nie wytrzy
mała pierwszej konfrontacji z rzeczywi
stością. Taki widok więcej mówi, niż lek
tura sprawozdań Rady Polityki Pieniężnej, 
bo przekonuje, że polska gospodarka na 
morzu była jedynie epizodem w historii, 
po którym zostanie tylko trochę żelazne
go złomu. Jeśli zatem brać serio odgłosy 

, radości w obliczu „wielkiej szansy”, którą 
stręczy dzisiaj sam prezydent, „Europej
czyk”, to najwyraźniej oznacza ona, że 
jedyną rozwijającą się u nas dziedziną go- 

~ spodarki będą biura pisania podań do Bruk
seli o zapomogi finansowe. Wygląda na 
to, że między ocenami, że oto „Polska gi
nie” i że jednocześnie stoi w obliczu naj
większej swojej szansy, wcale nie musi być 
sprzeczności. Ze „ginie”, to widać gołym 
okiem, ale przecież pojawienie się trupa 
oznacza ucztę dla hien, sępów i innych 
padlinożerców. Trudno zatem mówić, że 
nie istnieje szansa. Istnieje, jakże by ina
czej, więc .nic dziwnego, że w odstępie 
zaledwie kilkugodzinnym tą samą ulicą 
przeciągają pochody desperackie i rado
sne.

Na tle tych pochodów elity polityczne 
przeżywają swój debiut mocarstwowym. Jak 
wiadomo, Stany Zjednoczone zaoferowa
ły Polsce objęcie jednej strefy okupacyj
nej w Iraku, obiecując nawet pokryć koszty 
wysłania tam naszych wojsk, by mogły 
okryć się nieśmiertelną chwałą. Niektórzy 
entuzjaści zaczęli nawet przebąkiwać, że 
oto staliśmy się czwartym mocarstwem 
światowym, a więc nastąpiła zdecydowa
na poprawa nawet w porównaniu z czasa
mi Edwarda Gierka, kiedy to Polska była 
dziesiątym mocarstwem świata i to tylko 
gospodarczym. Z tego punktu widzenia 
trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację, ale 
sęk w tym, że jest ona najwyraźniej zbyt 
dobra. Owszem, w tej strefie okupacyjnej 
można będzie ukręcić lody, o jakich tutaj 
nie można nawet pomarzyć, ale z drugiej 
strony trzeba będzie jednak jakoś nią za
rządzać. Tymczasem jeśli nawet zwykli 
ludzie widzą, że „jaki pan, taki kram”, to 
z pewnością widzą to też polityczni eli- 
ciarze, którym nie sposób przecież odmó
wić spostrzegawczości. Skoro nie radzą 
sobie z rządzeniem Polską, w której nie 
ma szyitów, Kurdów i Irakijczyków zwy
czajnie niezadowolonych z okupacji, to 
jakże poradzą sobie z okupacyjną strefą, 
w której te wszystkie zgryzoty natychmiast 
skoczą im do gardła? Uświadomienie so
bie tych konsekwencji musiało wprawić 
min. Szmajdzińskiego w nastrój bliski 
panice, bo nią właśnie tłumaczę wyjątko
wą niezręczność, z jaką zwrócił się o po
moc niemiecką. Co prawda nigdy nie po
sądzałem Szmajdzińskiego o solidną kin
dersztubę, ale sposób, w jaki zwrócił się 
do państwa mającego bogate doświadcze
nia okupacyjne, byl wyjątkowo niefortun
ny, właśnie wskutek mocarstwowego na
stroju, z którego minister, mimo objawów 
paniki, najwyraźniej jeszcze nie wytrzeź
wiał.
W tej sytuacji próbę ratowania pozorów 
podjął sam prezydent Kwaśniewski na spo
tkaniu z prezydentem Chirakiem i kancle
rzem Schroederem w ramach Trójkąta 
Weimarskiego. Spotkanie to jednak, jeśli 
przypominało jakiś trójkąt, to najwyżej 
małżeński i to w dodatku po wykryciu 
zdrady. Przyczynił się do tego sam gospo
darz wrocławskiego spotkania, występu
jąc wobec Francji z ofertą pomostu do 
Stanów Zjednoczonych. Prezydent Chirac 
zareagował na to cierpką uwagą, że Fran
cja żadnych pomostów do Ameryki nie 
potrzebuje. Tymczasem w przypadku pre
zydenta Kwaśniewskiego nie był to wyraz 
jakiejś arogancji, tylko rodzaj odruchu 
warunkowego. Słynny przyrodnik Konrad 
Lorenz wspomina o rytualnej postawie 
pokory, polegającej na podkładaniu się 
osobnika stojącego niżej w hierarchii osob
nikowi stojącemu wyżej. Prezydent Kwa
śniewski zaskoczony trudnościami, jakie 
pojawiły się nawet przy zamarkowaniu 
mocarstwowej roli, zachował się instynk
townie, zgodnie z opisami Konrada Lo
renza. Jednak francuski prezydent dał do 
zrozumienia, że do stosunków z Ameryką 
woli własne łóżko, a nie jakieś okazyjne 

materace. Mocarstwowy debiut nie wy- 
padł więc okazale, ale jako człowiek o po
godnym usposobieniu pocieszam się przy
słowiem, że mile są tylko złego początki. 
Drugą przyczynę tych wszystkich niezręcz
ności wyjaśnia lektura „Gazety Wybor
czej” z 12 maja, a konkretnie pozycji 
„Wojna, pokój i kac”, będącej zapisem 
rozmowy red. Michnika z Danielem Cohn- 
Benditem. Cohn-Bendit przyszedł do 
Michnika, a ten nagrał z nim rozmowę tak, 
jak z Lwem Rywinem, z tą różnicą, że 
Cohn-Bendit byl zdaje się o nagrywaniu 
powiadomiony. Rozmowa ta jest szalenie 
interesująca nie tylko dlatego, że już pod 
koniec kwietnia została opublikowana w 
„Le Monde” i nie tylko dlatego, że bierze 
w niej udział dwóch Wunderkindów z 1968 
roku, a obecnie najważniejszych cadyków 
Zjednoczonej Europy. Interesująca jest 
przede wszystkim dlatego, że dopiero po 
lekturze jej zapisu lepiej rozumiemy przy
czyny, dla których również min. Cimo
szewicz, wbrew wszelkiej logice, powie
dział Amerykanom, że wojska okupujące 
Irak powinny mieć mandat ONZ. Każdy 
widzi, że ONZ potrzebna jest dziś Ame
ryce jak psu piąta noga, a jednak szef pol
skiej dyplomacji molestuje w ten sposób 
Colina Powella. Byłoby to niezrozumia
łe, ale dzięki wspomnianej rozmowie wie
my już, że taką linię polityczną ustalił dla 
Polski red. Michnik podczas swej rozmo
wy z Cohn-Benditem. Jest to nawet krze
piące, bo dowodzi, że polską polityką ktoś 
jednak kieruje, ale może za dobrze, bo 
Polska może nie wytrzymać koncepcji 
uzgodnionych przez tak wybitne osobisto
ści.

POMOŻCIE Ml, PROSLĘ!

Mam 21 lat, tyle planów na przy
szłość... Tak bardzo chcę żyć!

Patryk Faryniarz, mieszkaniec Polkowic, cho
ruje na ostrą białaczkę. Walka z nią jest proce
sem długotrwałym, a koszty leczenia wspoma
gającego, p^szuk^^ania dawcy oraz przeszcze
pu szpiku kostnego bardzo wysokie. 
Aby umożliwić Patry
kowi realizację jego 
planów życiowych i 
zdrowe wkroczenie w 
dorosłe życie, rodzina 
zwraca się z ogromną 
prośbą do wszystkich, 
dla których nieszczę
ście ludzkie nie jest 
obojętne, o wsparcie.
Prosimy o dokonanie 
wpłaty choćby naj
drobniejszej kwoty na konto: Dolnośląska 
Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia,
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
N": 12401994-7002333-27^^^^01112-^  ̂1

z dopiskiem darowizna „Patryk” 
Za każdy przejaw życzliwości z góry serdecz
nie dziękujemy w imieniu własnym i Patryka.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Z'ienlki^ewicz (licziénk@f^^^l^t^lel^n^t.f^)

Ql^^STIONS A MADAME ŁA MINIS'^IRE

/e poursuis le débat européen, que j 'ai 
ouvert dans mes colonnes, en donnant 
la i^a p^leo à Danata Hübuen :rcti^elle se

cretaire du Comite d’integration euro- 
peenne, chef de POfflce de ce Comite et 
premiere adjointe du ministre des Affai
res etrangeres, chargee de 1’integration 
europeenne.

Richard Zienkiewicz : Apres la signatu
re du Traite d’accession, que reste-t-il 
encore a faire a vant Pentree de la Polo
gne dans PUnion europeenne ?
Danuta Hübner : L’entree de la Pologne 
dans l’Union europeenne va dependre de la 
decision que les Polonais prendront au 
cours du referendum des 7 et 8 juin. Le Traite 
devra aussi être ratifie par chacun des l5 
pays membres. A part cela, il reste encore 
a finaliser les adaptations juridiques et ins
titutionnelles indispensables. Il y a du tra
vail, mais le plus gros est quand meme der
riere nous.

RZ : La ratification semble acquise chez 
les Quinze. Mais qu ’en est-il en Pologne ? 
Que se passerailt-il si le referendum etait 
un echec en raison d’une faible partici
pation ou d’un faible soutien ?
DH : Si la participation ne depasse pas 50%, 
c’est le parlement polonais qui devra pren
dre la decision. Si les Polonais disent 
« non », nous resterons en dehors de l’Union, 
ce qui est une tres mauvaise perspective. 
Nous ne recevrions plus l’aide fixee dans 
le cadre de la pre-accession et ne pourrions 
plus pretendre aux aides obtenues dans le 
cadre des negociations d’accession. En 
outre, les investissements etrangers iraient 
s’etablir dans les autres pays et nous serions 
obliges de les remplacer par des credits. 
Nous serions isoles et l’ecart ave^C les 
autres pays de l’Union s’agrandirait.

RZ : Dans la campagne électorale, les 
anti-européens appellenta voteir« non ».

Avez-vous mis au point un argumentai
re repondant a leurs arguments ?
DH : Souvent, les arguments presentes sont 
tellement absurdes qu’il est difficile de po- 
lemiquer avec eux. Pour répondre aux ar
guments concrets des adversaires de l’inte- 
gration, l’Office du Comite d’integration 
europeenne a prepare un rapport intitule 
« Bilan des benefices et des coûts de l’en- 
tree de la Pologne dans l’Union europeen- 
ne ». C’est la réponse des economistes, ac
cessible a toute personne s’interessant a 
l’avenir de la Pologne.

RZ : Permeidte:^'^i^<^i dejouerPayoca^du 
diable en vous presentant: des arguments 
contrę l’Union europeenne. Le premier 
d’entre eux, c’estl^a situation des Terres 
recouvrees a I’ouestt du pays. On ditque 
les Allemands les reprendront car la 
question de la propriete de ces terres, re- 
presentan^ un tiers du territoire polo
nais, n ’a pas ete regularisee entre la Po
logne et PAllemagne.
DH : Il n'est pas question de « reprendre » 
la terre a qui que ce soit. Dans les negocia- 
tions, la Pologne a obtenu une periode de 
transition de 12 ans avant de liberaliser 
Tachat des terres. Le 11 avril, une loi defi- 
nissant Porganisation de Pagriculture a ete 
adoptee. Toutes les questions liees a l'achat 
de la terre sont et seront reglees dans le 
cadre de la loi polonaise. L'Union eu^opeen- 
ne ne se mele pas des questions de proprie- 
te.

RZ : La situation économique catastro
phique actuelle de la Pologne est le /ré
sultat du traite de pi^e-accession et va se 
maintenir avec la signature du traite 
d’accession.
DH : Actuellement, la Pologne sort de la 
récession. Elle remplit les criteres econo
miques de l’adhesion. Elle a deja derriere 
elle la reforme profonde de son economie. 
Nos difficultes sont plutôt le resultat de 
nombreux elements intemes et externes, 
egalement historiques. L’association avec 
l’Union a facilite les reformes, a ouvert le 
marche de l’Union a nos produits, les in
vestissements de l’Union ont cree des em
plois et modernise l’economie. La signatu
re du Traite d’accession a en revanche 
« maintenu » les conditions d’entree de la 
Pologne sur le chemin du developpement 
accelere.

RZ : L’aide des fonds européens, c’estau 
maximum ! a 2 milliards d’euros par an. 
Dans le meme temps, la Pologne va en 
perdre le double par le paiement de la 
cotisation a la caisse de Bruxelles et par 
le manque a gagner de la suppression des 
droits de douane actuels.
DH : C’est le contraire. En 2004-2006, la 

Pologne recevra plus qu’elle ne paiera, en
viron 7 milliards d'euros nets, et cela va 
augmenter apres 2006. La taille de notre 
agriculture et les fonds structurels aux quels 
nous aurons droit pendant de nombreuses 
annees font que c'est notre pays qui rece
vra le plus de moyens financiers. En ce qui 
concerne les droits de douanes, c’est vrai 
que cela va diminuer les revenus dans le 
budget de PEtat d'environ 1,3 milliard de 
złoty, mais ce sont les consommateurs qui 
en bendficieront car il en resultera une bais
se des prix de detail. De Pautre cóte, les 
droits de douane sur les produits polonais 
qui limitent actuellement nos exportations 
vont aussi etre supprimes.

RZ : La Pologne peut encore sortir du 
traite d’accession en vo’tai^t « non » au 
referendum. Independante et souveraine, 
elle pourrait reconstruire sa position en 
Europę et epargner au monde ce triste 
spectacle dans lequel le gouvernement 
actuel se prosterne honteusement de vant 
r’Oc^cident.
DH : Bien sur, la Pologne pourrait rejeter 
Tadhesion et s'isoler du continent sur le
quel elle se trouve, devenir une enclave avec 
laquelle les autres pays auraient peur de 
collaborer car nous n'aurions pas les me
mes principes qu'eux de gouvemei^. Econo
miquement, nous régresserions car nous 
n'aurions pas les moyens de financer notre 
developpement. L'independance et la sou- 
verainete sont des notions diversement com
prises. Dans VUnion, les decisions sontpti- 
ses en commun et la Pologne, en raison de 
sa taille, pourra peser dessus. Chacun des 
pays membres actuels a gardę son indépen
dance et sa souverainete, limitees seulement 
par le sentiment de solidarite et par l'ob
jectif de faire avancer la communaute. En 
ce qui concerne la prosternation devant 
EOccident, je pense que les conditions ne- 
gociees par la Pologne constituent une re
ponse valable a cette critique.
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RZ : Apres Pen^ree de la Pologne dans 
1 Union europeenne, les prix des produits 
alimentaires et le chômage seront mul
tiplies par deux.
DH : Je me demande comment ces calculs 
ont été faits. La participation de la Polo
gne au marche unique, par le renforcement 
de sa devise et l’accroissement de la con
currence, va limiter la hausse des prix. 
D’apres les estimations, si la Pologne res
tait en dehors de l’Union, le niveau des prix 
serait dans dix ans de 15% plus eleve qu’en 
cas d’adhesion. En ce qui conceme le chô
mage, il peut legerement augmenter en rai
son des changements structurels, mais a 
partir de 2007 il va baisser pour atteindre 
12% en 2014. En dehors de TUnion, il se
rait a 16-17%.
RZ : Les nouveaux membres n ’auront 
rien a dire sur la formę future dePUnion 
car le projet de constitution devra être 
prêtpour le 20 juin pi^ochain, a van^leur 
adhesion.
DH : Il est exact que la Convention, dont je 
suis membre, doit presenter son projet de 
Traite constitutionnel le 20 juin au
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LOKOMOTYWA
Z PLACU CON^l^lRDE

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: 
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Uch ■ jak gorąco!
Puff - jak gorąco!
Uff • jak gorąco!

2
Karot Bndziak
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Któż nie zna cudownego wiersza Tu
wima, towarzyszącego nam od naj- 
młodm^^clh lyc?

Kilka dni temu, spacerując po Polach Eli
zejskich z nostalgicznem uczuciem wdy
chałem, miast zapachu perfum Dior, woń 
podkładów kclejcwych. Ekipy technicz
ne SNCF uwijały się gorączkowo układa
jąc tu autentyczne szyny, na których za
stygły później w bezruchu parowcze i 
wagony. W ramach ekspozycji „Train Ca
pital” reprezentują one dorobek francu
skiego kolejnictwa w okresie ostatnic? 150 
lat. Lokomotewy, lecz nie sapiące i dyszą
ce, jak w cytowanym wierszu, zatrzymały 
się w samym sercu Paryża, miasta, które 
kolejny raz zadziwia świat.

Ciąg dalszy na str. 17
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sommet de Thessaloniąue. Mais les 
délégués des pays candidats travaillent aus
si en son sein et leurs propositions sont pri
ses en compte au meme titre que celles des 
pays membres. Ensuite, la Pologne et les 
autres candidats prendront part a la confe
rence intergouvemementale qui devra vali
der le projet, puis signeront le Traite et le 
ratifieront. Notre influence sur la future 
formę de FUnion est donc la meme que celle 
des pays membres.
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RZ : Pourt^er^miner, pouvcz-vou.sme don
ner trois arguments forts en faveur du 
« oui » ?
DH : Le développement économique et so
cial accéléré de la Pologne ; la participa
tion aux décisions qui forment l'avenir de 
l'Europe ; la sécurité résultant de l'appar
tenance a la communauté d'Etats la plus 
puissante du monde. A l'heure actuelle, les 
pays les plus riches ne peuvent plus résou
dre seuls leurs problèmes. II vaut mieux être 
dans l'Union, méme si l'on réalise cette 
chance avec 50 ans de retard.

mat naszej integracji z Unią Europejską, 
ponieważ od dłuższego czasu wszyscy o 
tym mówią, piszą, a nawet plotą i to nie 
tylko w Polsce. W naszym Kraju pano
szy się w tej materii tak nachalna pro
paganda i natrętna kampania politycz
na, że nawet mnie, starego zwolennika 
integracji, zaczęło to nużyć i naturalną 
siłą rzeczy zastanawiać, o co tu w końcu 
chodzi.
Pierwszy pełnomocnik polskiego rządu ds. 
agitacji za Unią, nomen omen Wiatr (czyż
by z Zachodu?) Sławomir, wydał prawie 
milion złotych na produkcję krótkich fil
mików, molestującech naszych obywate
li za opowiedzeniem się w referendum za 
strukturami unijnymi. Przypadek (?) 
chciał, że wykonanie tej roboty polecił fir
mie, której głównym w,spółwłaścicielem 
jest obecny rzecznik prasowy premiera 
Millera, niejaki Tober, imienia zapomnia
łem. Zawsze tu twierdziłem, że polirycy 
SLD mają cscbisry interes w tym, aby za 
ich rządów Polska weszła do Unii, ale, że 
aż tak oscbisry, tego nie podejrzewałem. 
NIK bada sprawę, ale jak znam życie, do
piero po referendum dowiemy się więcej 
szczegółów o tym przekręcie, wiadomo - 
na europejską skalę.
Drugim pełnomocnikiem rządu Millera, 
gorliwie namawiającym moich rodaków 
do opowiedzenia się, aby w dniu moich 
urodzin, czyli 7 czerwca powiedzieli Unii 
E. „tak”, jest postać tak antyyaryczna, iż 
przewiduję, że niektórzy nawet 8 czerw
ca nie skorzystają z tej propozycji. O jego 
(pełncmccnika) poparciu dla pewnego tu
reckiego inwestora obiecującego zbudo
wanie w Polsce lotniska za 6 miliardów do
larów nie będę się tu zbyt szeroko rozwo
dził, dodam tylko, że nawet nasz nierychli
wy wymiar sprawiedliwcści nakazał mu 
(inwesrcrowi nie pełnomocnikowi) 
opuszczenie granic naszego terytorium 
państwowego. Wątpię jednak, żeby Nikol
ski, bo tak brzmi nazwisko pełnomocnika 
Millera, uregulował milicnowe dług, jaki 
zaciągnął w NBP ów budcwnicze lotnisk 
w Europie.
Ale zostawmy tych nieudaczników, oby 
tylko nieudaczników, w spokoju, gdyż na
mnożyły się ich osrarnic takie mnóstwo po 
lewej i niestety prawej stronie sceny poli
tycznej, że wspomnę tylko Szeremietiewa 
czy Parysa, że moi rodacy stracili komplet
nie do nich zaufanie i coraz częściej dają 
wyraz yrzekcnaniu, że III RP naprawić się 
już nie da, gdyż jest zanadto zdezelowa
na, więc ycwinniśmy zabrać się wszyscy, 
w liczbie minimum 10 milionów, za bu
dowę IV Rzeczyospclitej. Wchodząc w 
tym stanie naszego Państwa do UE na
prawdę dużo ryzykujemy. Przede wszyst
kim ycwinniśmy zabezpieczyć polską zie
mię, gdyż w tej delikatnej materii stosun-

ki polsko-niemieckie, mimo wielu pięk
nych deklaracji i umów międzypaństwo
wych, nie są do końca uregulowane. A w 
tej dziedzinie, znąj*ąc dobrze naszych są
siadów, powinniśmy dmuchać na zimne. 
Niestety, Sejm polski pokpił sprawę i nie 
dopilnował, aby specjalną ustawą zamie
nić użytkowanie wieczyste ziemi, w wie
czyste prawo własności. Projekt PiS-u w 
tej sprawie od kilku dobrych miesięcy leży 
w biurku obecnego marszałka Sejmu Bo
rowskiego i marszałek go ignoruje. Za
wsze uważałem, że marszałkiem Sejmu 
winien być człowiek noszący nie tylko 
polskie nazwisko.
Oczywiście, kiedy nasze stosunki z Niem
cami są poprawne, nie ma to większego 
znaczenia, niebezpieczeństwo jest wtedy 
minimalne, ale historia uczy, że różnie z 
tym na naszym europejskim kontynencie 
bywało. Może się tu powtarzam, ale jesz
cze raz podkreślam, że dopóki w Niem
czech będzie obowiązywać Konstytucja z 
1937 roku, zawsze do niemieckiego sądu 
może zgłosić się obywatel tego państwa z 
pretensją, że Polak, który użytkuje wie
czyście grunty po jego przodkach, nie jest 
faktycznym właścicielem, lecz w świetle 
niemieckiego prawa tylko dzierżawcą. To 
chyba nie przypadek, że Johan Rau w 
Strasburgu stwierdził niedawno publicz
nie: „Każda osoba ma prawo do swej na
turalnej własności”. Na co po pewnym cza
sie kanclerz Schróder zareagował w spo
sób znamienny, cytuję dokładnie: „Nie 
drażnijcie ofiar, bo one same się pchają w 
nasze ramiona”.
Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że na
leżę do pokolenia przeczulonego na tym 
punkcie, lecz niemniej warto chyba słu
chać bacznie, co niemieccy przywódcy w 
kameralnej, półprywatnej atmosferze 
mówią do swoich wyborców. Mówią bo
wiem wówczas to, co czują, a nie to, co 
prcrokół deylomaryczny nakazuje np. 
podczas wizyty w Polsce. Zresztą ostatnic 
nie ukrywali zanadto swego yoiryrowania, 
kiedy im nasz minister obrony narodowej 
zaproyoncwał, aby ich żołnierze wzięli 
udział w stabilizowaniu sytuacji w Iraku, 
lecz pod przywództwem yolskiegc gene
rała. Niemieckie formacje wojskowe mają 
słuchać rozkazów polskich generałów, to 
nie mieści się w ich głowach. Ja ich do
skonale rozumiem, przywekli w ostatnim 
półwieczu, że ranga Polski w Europie była 
tak mała, tak mizerna, iż mają teraz spore 
kłcpoty z przyjęciem do wiadcmcSci, iż 
pozycja naszego Kraju rośnie i że stanie
my się wkrótce równorzędnym partnerem. 
I na tym dziś zakończę, gdyż felieton jest 
tą formą komunikacji, która sygnalizuje 
tylko pojawianie się nabrzmiałych proble
mów. Polecam serdecznie moim Czytelni
kom, aby bliżej się tym niemieckim kom
pleksom przyyarrywali. Jeśli świat się zna
lazł csrarnio rzeczywiście na dużym za
kręcie, nie wolno nam popadać w panikę, 
ale również nie wolno przyglądać się obo
jętnie, jak przywódcy Francji i Niemiec 
turlają się do Petersburga i czule oraz na
miętnie obściskują z Putinem. Bądźmy 
ostrożni. I yrzyromni.
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REFER^E^NDUM: PARYŻ, LILLE, LYON, STRASBOURG

RARYŻ

W' dniach 7 i 8 
czerwca 2003 r. w 
godzinach 6“ - 20°° odbędzie się refe

rendum w sprawie przystąpienia Rze
czypospolitej Polskiej do Unii Europej
skiej.
W referendum mogą wziąć udział oby
watele polscy przebywający za granicą, 
posiadający ważny polski paszport i któ
rzy do dnia 3 czerwca 2003 r. zgłoszą 
we właściwym terytorialnie polskim 
urzędzie konsularnym wniosek o umiesz
czenie ich w spisie głosujących dla ob
wodu głosowania utworzonego za gra
nicą. Zgłoszenie do udziału w referen
dum winno zawierać: nazwisko i imiona; 
imię ojca; datę urodzenia; miejsce za
mieszkania; numer pesel lub numer waż
nego polskiego pasaportu;miejsce i datę 
wydania paszportu.
Równocześnie informujemy^, że Konsul w 
Paryżu tworzy 2 obwody głosowania:
- 5, rue de Talleyrand, 75007 Paris; - 57, 
rue Saint Dominiąue, 75007 Paris.
Zgłoszenia do spisu wyborców należy 
kierować do Konsulatu Generalnego RP 
w Paryżu ustnie, pisemnie, telefonicznie 
- 01 43 17 34 67, faks - 01 43 17 34 34; i 
pocztą elektroniczną - info.paris@con- 
sulat.pologne lub info@ambassade.polo- 
gne.net - podając wymienione wyżej 
dane.

LILLE

Konsulat Generalny RP w Lille przyj
muje zapisy obywateli polskich, po- 
siadaji^(^5^t:h wcżne [^t^sepost^j^, "wz^wa

udziału w Referendum dotyczącym przy
stąpienia Polski do Unii Europejskiej, a 
zamieszkałych w następujących departa-

IM^ - iM^ja ■ świat 
Anna Reeczycka-DyU'd^at

znawców Mezopotamii Narodowe 
Archeologiczne w Bagdadzie 

było jalk łristi^rhł^ttorsków:! zt^i^i
pejskiej. Zgromadzono w nim około 170 ty
sięcy przedmiotów - bezcennych świadectw 
7 tysięcy lat cywilizacji mezopotamskiej - 
od czasów sumeryjskich po kulturę islam
ską. Po upadku Bagdadu, 9 kwietnia 2003 
roku, muzeum zostało złupione i zniszczo
ne. Amerykanie, stacjonujący nieopodal, nie 
zareagowali. Nie mieli rozkazu, by postawić 
parę czołgów i kilk.unastu żołnierzy na straży 
budynku, cho^ taką ochronę, natychmiast po 
swym wkroczeniu do irackiej stolicy, zapew
nili ministerstwu przemysłu naftowego. Gra
bież w bagdadzkim muzeum archeologicznym 
zaczęła się 11 kwietnia [do dziś bardzo trudno 
jest ustalić, co zostało skradzione. Informacje 
s^ sprzeczne, a pogłosek całe mnóstwo. We
dług pierwszych wiadomości, wśród zrabowa- 

mentach: Aisne, Ardennes, Haute-Marne, 
Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. 
Zapisu można dokonać telefonicznie - 03 
20 14 41 80, faksem - 03 20 14 46 50, e
mailem - Consupl.Lille@wanadoo.fr, li
stownie lub osobiście: 45, Bd Carnot 
59800 Lille, do 3 czerwca br.
Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 03 20 14 41 83.

LYON

Dane dotyczące Referendum w tu
tejszym okręgu konsularnym:

Siedziba Komisji Referendalnej - Konsu
lat Generalny RP w Lyonie: 79, rue Cril- 
lon, 69006 Lyon; telefon centrali KG RP 
w Lyonie, która przyjmuje zgłoszenia 
osób pragnących wziąć udział w Referen
dum: 04.78.93.14.85; fax KG RP w 
Lyonie, na który można przesłać dane 
osobowe niezbędne do oddania głosu 
podczas Referendum: 04.37.51.12.36 lub 
37 ; adres e-mail KG RP w Lyonie, na któ
ry można przesłać dane osobowe nie
zbędne do oddania głosu podczas Refe
rendum:
KONSUL^AT.RP.Lyon @ wanadoo.fr;
Kompetencje terytorialne KG RP w 
Lyonie obejmują następujące departa
menty: Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Pe- 
ovence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Ardeche, Ariege, Aude, Aveyron, Bouches- 
du-Rhône, Chantal, Cher, Haute-Corse, 
Corse-du-Sud, Cóte-d’Or, Doubs, Dróme, 
Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, 
Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, 
Lozere, Nievre, Puy-de-Dóme, Pyrenees- 
Atlantiques, Hautes-Pyrenees, Pyrenees- 
Orientales, Rhóne, Haute-Saóne, Saóne-et- 
Loi^e, Savoie, Haute-Savoie, Tam, Tam-et- 
Garonne, Var, Vaucluse.

nych skarbów znajdowały się między innymi 
słynna sumeryjska waza z Uruk, pochodząca z 
t^eciego tysiąclecia przed naszą erą i maska 
króla Akadii, której fotografie figurowały we 
wszystkich podręcznikach historii Mezopota
mii. To, czego złodzieje nie zdołali wynieść, 
zostało zniszczone - rzeźbom poodcinano gło
wy, marmurowe płaskorzeźby strzaskano, na
czynia stołowe rozbito, rozbito także gabloty, 
w których znajdowały się biżuteria i złoto. Nie 
trzeba dodawać, że zawartość gablot zniknę
ła. Wydaje się natomiast, że uratował się jeden 
z największych skarbów muzeum w Bagda
dzie - tysięcy glinianych tabliczek, zapi
sanych pismem klinowym. Wiele z nich, 
zwłaszcza te, które znalezione zostały w ostat
nich 30 latach, nie zostały jeszcze odczytane i 
przetłumaczone. Utrata tej najstarszej „biblio
teki” ludzkości byłaby prawdziwą katastrofą. 
Według Anne Courbet, która kieruje działem

STRASBOURG

Czy wyraża Pani (Pai^) 
zgodęna przystąpienie Rzeczypospo
litej Polskiej do Unii Europejskiej?

Uprzejmie informujemy, że Referendum w 
tej sprawie odbędzie się 7 i 8 czerwca (so
bota i niedziela) w godz. 6“* - 200®.
Osoby mieszkające we Francji w departa
mentach: 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meu
se, 57 Moselle, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin, 
88 Vosges, 90 Territoire de Belfort będą mo
gły głosować w siedzibie Konsulatu Gene
ralnego RP w Strasburgu 2, rue Geile^r^.
Prawo udziału w Referendum ma każdy 
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania ukończy 18 lat, o ile: - nie zo
stał pozbawiony praw publicznych prawo
mocnym wyrokiem sądu, - nie został po
zbawiony praw wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału Stanu, - nie został 
prawomocnym wyrokiem sądu ubezwła
snowolnionym.
Wyborcy przebywający za granicą, legity
mujący się ważnym paszportem polskim 
uczestniczą w głosowaniu pod warunkiem 
umieszczenia ich w spisie głosujących, spo
rządzonym przez właściwego ze względu 
na ich miejsce zamieszkania konsula. 
Zainteresowani udziałem w Referendum 
winni najpóźniej w 5 dniu przed głosowa
niem, tj. Do 3 czerwca 2003 r. wystąpić do 
właściwego Konsula o umieszczenie w spi
sie glosujących.
Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, 
telefonicznie, faxem, e-mailem podając: 
nazwisko i imiona głosującego, imię ojca, 
miejsce urodzenia, miejsce pobytu (ewen
tualnie stały adres w kraju), numer ewiden
cyjny PESEL, serię, numer i datę wydania 
polskiego paszportu.

Dokończenie na str^. 14

st^żytności orientalnych w Luwrze, urato
wały się także bezcenne sumeryjskie pieczę
cie - najstarsze znane nam zabytki pisma.
Donny George - odpowiedzialny w muzeum 
archeologicznym za badania naukowe - zauwa
żył, że w muzeum, grasowały dwa typy zło
dziei. Złodzieje pierwszego typu kradli foto
kopiarki i wyposażenie biur. Złodzieje typu 
drugiego nastawieni byli wyłącznie na dzieła 
sztuki, wiedzieli jak i czego szukać, posiadali 
zapasowe klucze do różnych sal, narzędzia do 
cięcia szkła. Do tej pory nie wiadomo czy była 
to zorganizowana mafia, czy też obok grup 
nasłanych przez zawodowych przemytników 
sztuki starożytnej działali także przygodni, drob
ni złodzieje. Za tą drugą możliwością zdaje się 
przemawiać fakt, że w dwa tygodnie po gra
bieży, niektóre cenne przedmioty zaczęły wra
cać do muzeum. Amerykanie poinformo^w^ali 
ludność, korzystając z pomocy duchownych 
islamskich i środków masowego przekazu, że 
osoby, które odniosą ukradzione zabytki, ob
jęte zostaną amnestią. Niezwykle skuteczne 
okazały się apele i^mamów - kradzież została 
przez nich napiętnowanajakojeden z najwięk
szych grzechów i Irakijczycy, którzy

1 
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USA w Polsce Nicolasa Reya.
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USA

od lat A.

□ Kongres USA przekazał rządowi RP 
kopię pełnego zapisu posiedrjń swojej ko
misji, która w latach 1951-1952 prowa
dziła historyczne przesłuchania w sprawie 
zbrodni w Katyniu. Na specjalnej uroczy
stości na Kapitolu, 7 tysięcy stron doku
mentów katyńskich przekazał na ręce am
basadora RP w Wasryngtonie demokra- 
lrsrny kongresmen z Pensylwanii, Paul 
Konjorski. Posiedzenia komisji, które za
owocowały wydaniem Izw. Raportu Mad- 
dena, były pierwszym na Zachodrij pu
blicznym ujawnieniem zbrodni zamordo
wanych przez NKWD polskich oficerów’ 
W uroczystości na Kapitolu wziął także 
udział Allen Paul, autor książki Katyń-Sta- 
lin’s Massacre and the Seeds of Polish 
Insurection, wydanej w USA w 1991 r. 
Paul zawlerij dokumenty do Polski i wrę
czy je A. Przewoźnikowi, sekretarzowi 
generalnemu Rady Cchrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa [DPiDŻ],
□ Muzeum Polskie w Ameryce (Chica
go) to największe muzeum polskie poza 
granicami kraju oraz naestarsze muzeum 
etniczne w USA (założone w 1937). Stałe 
ekspozysjj to: Sala Paderewskiego, Gale
ria Malarstwa i Rzeźby, Kolekcja Grafiki, 
Polska Sztuka Ludowa. Zbiory obejmują 
m.in. ok’ 500 obrazów, 2000 druków, po
nad ^^0 rzeźb, 300 map, koljksjj archi
waliów oraz ok’ 500 tytułów gazet i cza
sopism. Biblioteka obejmuje ok. 60.000 
woluminów i regularnie prenumeruje 50 
tytułów prasy polsko-amerykańskiej.
□ Przed katedrą św. Patryka i Pawła w 
Filadelfii stoi pomnik ku czci Mikołaja 
Kopernika, ufundowany przez kard. J. 
Króla.

POLSKA
□ Piorwsrj osiedle dla Polonii powstaje 
pod Warszawą. Inwestycję przeznaczono 
dla powracających do kraju rodaków, a 
rlokalizowano w pobliżu Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

WŁOCHY
□ W tjgorosrnysh Targach Książki Dzie
cięcej w Bolonii, największej tego typu 
imprezie na świecie, gośćmi honorowymi 
byli polscy wydawcy, a polskie stoisko 
narodowe było największym tego typu sto
iskiem w historii imprezy. Głównym ce
lem polskiej wystawy narodowej w Bolo
nii było raprjrjntowanij twórczości pol
skich ilustratorów książek dla drijci.

WIELKA BRYTANIA
□ Na Wydrialj Polonistyki Uniwersyte
tu Londyńskiego odbyła się pod koniec 
marca br. kolejna konferencja młodzieżo
wa’ Konferencja zgromadziła 107 uczest
ników, którzy zjechali się z całej Wijlkiee 
Brytanii i głównie byli to uczniowie Pol
skich Szkół Przedmiotów Cjczystych.

otrrjźwieli po pierwszych dniach cha
osu i bjrkarności, stopniowo zaczęli oddawać 
zrabowane przjdmioty. Zrabowane nie ty^o 
zresztą w muzjum, tak^ w budynkach rządo
wych, ministerstwach, ambasadach, domach 
prywatnych. Nie łudźmy się jednak - do mu
zeum powróciła tylko część łupu. Nie wiado
mo nawetjaka, ponieważ z biur zniknęły kom
putery i katalogi, porwalająso ustalić, co rze- 
szywiście znajdowało się na początku kwiet
nia w salach muzjum. Niektórzy spjsjaliśsi w 
Londynie twierdząt że znaczna część zbiorów 
została na parę tygodni przed wojną „zamuro
wana” - tego złoidzijje nie znaleźli’ Najcen
niejsze przedmioty miały poza tym zostać zde
ponowane w sejfach banku centralnego. Ban^ 
został jednak zbombardowany i do sali sejfów 
na razie nie można się dostać’ Zamijsranij pa
nujące w Bagdadrij nie ułatwi pracy UNESCC, 
k^óre we współpracy z wielkimi muzjami na 
świjcie sporsądra wielki katalog sk^dzionych 
drieł, mający posłużyć za bazę danych dla In
terpolu - międzynarodowej policji, zajmują
cej się między innymi prromytjm zabytków^.
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□ Jednym z oficerów armii amerykańskiej 
polskiego pochodzenia jest płk Edward Jan 
Pawłowski, ur. 1928 r. w Three Rivers 
(MA), syn Stanisława i Emilii z domu 
Piłat. Absolwent Akademii Wojskowej w 
West Point ^^54, Georgetown University 
w Waszyngtonie (doktorat) 1968, Com
mand and General Staff College w Ft. Le
avenworth 1969. W armii amerykańskiej 
służył w latach 1946^1948 i 19^^^4-1972, 
m.in. oficer w 11. Dywizji Powietrznode- 
santowej 19^5-1957; oficer śledczy w Cen
trum Przesłuchań Sił Lądowych USA w 
Niemczech 1957-1959; wykładowca Aka
demii w West Point 19^^^1964; tłumacz 
prezydenta Johnsona („gorąca linia” Wa- 
szyngton-Moskwa) 1966^1968; szef od
działu w Defense Intelligence Agency 
1969^1972; analityk w Bibliotece Kongre
su 1975^1976; kierownik projektu w ClA 
w Waszyngtonie 1976^1994; konsultant 
ds. Europy Wschodniej 199^4-.

FRANCJA
□ Interesujący projekt okolicznościowej 
publikacji z okazji Polskiego Sezonu Kul
turalnego we Francji zaproponowali Te
resa i Ryszard Zienkiewiczowie, mieszka
jący w Montigny-le-Bretonneux pod Pa
ryżem. Jest to publikacja historyczna w 
języku polskim i francuskim obejmująca 
m.in. całą historię stosunków i związków 
polsko-francuskich na przestrzeni stule
ci. W planowanej publikacji dużo miejsca 
poświęconego będzie wkładowi środo
wisk polonijnych w cywilizację francuską. 
Projekt godny podziwu i poparcia przez 
organizatorów Polskiego Sezonu Kultural
nego we Francji 2004. Teresa i Ryszard 
Zienkiewiczowie są autorami' kilku publi
kacji książkowych. R. Zienkiewicz jest 
stałym współpracownikiem „Głosu Kato
lickiego” oraz czynnym i cenionym dzia
łaczem Mouvement Europeen.

BELGIA
□ Janusz Kijowski został wybrany na wi- 
ceprjrjsa Europejskiej Federacji Reżyse
rów Filmowych, skupiających twórców 
sektora audiowizualnego, z siedzibą w 
Brukseli’

NIEMCY
□ Prace plastysznj młodzieży polskiej i 
nijmijsklej raprezentowano na wystawie 
w sijdribij niemieckiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w Berlinie.

UKRAINA
□ Tablicę upamiętniającą życie i twór
czość Mikołaja Reja odsłonięto na ratu
szu w Zurawnij pod Lwowem. Tablicę sfi
nansowano ze środków polskiego Mini
sterstwa Kultury oraz byłego ambasadora

SZWAJCARIA
□ Na smentarru w Wolhen znajduje się 
grób Ludwika Michalskiego (1836-1888), 
byłego prezesa Zjjdnoszjnia Polskiego w 
Szwajcarii. Grób w kształcie obelisku z 
herbem Krakowa w wieńcu laurowym był 
ozdobiony polskimi orłami, które w 1995 
zostały sk^adrione. L. Michalski (właść. 
Małysek) przybył do Szwajcarii w 1864, 
gdzie ukończył politechnikę. W 1868 
wyjechał na Sumatrę, tam wkrótce doro
bił się fortuny. Sułtanowi Dali pomógł zor
ganizować nowoczesną armię. Miał plan
tację tytoniu nazwaną Polonia. Powróciw
szy do Szwajcarii kupił zamek w Hilfiko- 
nij’ W sierpniu 1887 odbyło się na zam
ku rjbranie, na którym powołano Ligę 
Polską. Jego syn Jacek został głównym 
ljkarrjm kolei szwajcarskich’
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„STRAil^"- TO ZNACZY UDERZYĆ
Marek Br^ezik^^

W 1995 roku Paryżanie odkryli czar 
łyżworolek, rowerów, kilometro
wych spacerów po ulicach miasta i pod

róży stateczkami spacerowymi po Se
kwanie, a centroprawicowy rząd pre
miera Juppe, który nie wyciągnął wnio
sków z nauczki, jaką dostał Ludwik 
XVI, który to przekonał się, że z ulicą 
nie ma żartów. Król stracił głowę i wła
dzę - prawica też władzę i też głowę, bo 
prezydent Chirac rozpisał wówczas 
przedterminowe wybory i tym samym 
wpuścił głównym wejściem do pałacu 
rządów anachroniczny socjalizm o troc- 
kistowskim zabarwieniu, czyli ekipę pre
miera Jospin’a.
W osiem lat później też centro- prawico
wy gabinet bierze się za remont Francji 
przy wrogim pomruku ulicy. Premier o 
wyglądzie byka, którego łatwo rozjuszyć 
- Jean-Pierre Raffarin nie boi się ryzyka 
nieprzewidywalnej lawiny, jaką może uru
chomić gniew sprowokowanego tłumu. 
Nie bierze pod uwagę nauczki, jaka pły
nie z lekcji, którą otrzymała Maria Anto
nina i wali prosto z mostu - „Słucham tego, 
co mówi ulica, ale to nie ulica rządzi”. 
Rzecz jasna na transparentach manifestan
tów, na ulicach francuskich miast pokaza
ły się natychmiast napisy - „Raffarin. 
Zobacz, kto naprawdę ma władzę. To my. 
Ulica”. Francja jest chora. Francja wyma
ga reform, bo system opieki socjalnej no
woczesny trzydzieści lat temu jest w tej 
chwili zardzewiałym wrakiem, w który 
ładowane pieniądze są marnowane. Obec
nie emerytury pochłaniają 165 miliardów 
euro rocznie. Z tej sumy ponad 60 procent 
wpłacają pracownicy sektora prywatnego, 
czynni zawodowo o dwa i pół roku dłużej 
niż funkcjonariusze państwowi. W tej 
chwili na jedną emeryturę osoby, która 
zakończyła czynne życie zawodowo, pra
cują dwie osoby. Biorąc pod uwagę sytu
ację demograficzną, w roku 2020 - stosu
nek ten zmieni się na jeden do jednego, a 
to oznacza, że co roku emerytury powo
dować będą „dziurę” w budżecie ocenianą 
na 50 miliardów euro. Na to nie może so
bie pozwolić żadne państwo na świecie. 
Francja za trzydzieści lat byłaby bankru
tem. Innym rozwiązaniem jest wydłużenie 
czasu pracy i pod względem godzin, i wy
sługi lat, w przypadku następnego poko
lenia w wieku produkcyjnym. A zatem 
dzisiejsi rodzice strajkując i demonstru
jąc w obronie własnego wcześniejszego 
przechodzenia na emerytury, tym samym 
skazują swoje dzieci na to, by dłużej pra
cowały. Kilka jest powodów takiego sta
nu rzeczy. Po pierwsze egocentryzm. 
Owszem, wszyscy wiedzą, że trzeba wy
dłużyć czas pracy, tylko nikt nie chce żeby 
to jego dotyczyło. Dziewięciu na dziesię
ciu pracowników w Unii Europejskie} nie 
jest zadowolonych z tęgo, co robi - trud
no zatem oczekiwać, aby chcieli robić to 
dłużej. Brytyjczyk może dłużej pracować, 
jeśli będą mu za to płacili. Tak samo od-
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powiada Niemiec. Ale Francuz, nawet jak 
mu lepiej zapłacą, nie chce dłużej zosta
wać w pracy. Wszyscy pracują, ale każdy 
z innych pobudek - jeden dla pieniędzy, 
drugi aby związać koniec z końcem, jesz
cze ktoś inny, bo wierzy, że „ora et labo- 
ra” - to modlitwa i szanuje etos pracy. 
Ludzie dzielą się na takich, którzy - jak 
Amerykanie - żyją, aby pracować i na ta
kich, jak Francuzi, którzy pracują, aby żyć. 
Drugi powód wynika z faktu, że w społe
czeństwie francuskim - najsilniejszą jest 
warstwa średnia. Istota moralności miesz
czańskiej polega na zachowaniu istnieją
cego stanu rzeczy - wiele się osiągnęło, 
uzbierało się pewien majątek i nie chce 
się żadnych zmian, nawet jeśli brak reform 
sprawi, że w ostatecznym rozrachunku 
straci się na tym. Dominuje lęk przed ry
zykiem oddania dzisiaj, by zyskać za ty
dzień, bo ryzyko zawsze jest związane z 
potencjalną stratą. Dlatego można szoko
wać świat ustawianiem lokomotyw na 
Polach Elizejskich, ale nie można ryzy
kować wprowadzania reform. Dalej w grę 
wchodzą stosunki między pracownikami 
a pracodawcami. Francuskie przedsiębior
stwo przypomina wieżę Eiffeł’a - ci, co 
na górze widzą lepiej i ani myślą konsul
tować się z tymi, co na dole, na barkach 
których się wznoszą. Układ hierarchii jest 
sztywny, system zamknięty, zbiurokraty
zowany i formalny. Dlatego reformy wpro
wadza się z wyżyn wszystkowiedzącego 
najwyższego szczebla władzy. Siłą mas jest 
strajk i manifestacja, które są zwykle or
ganizowane zanim jeszcze strony konflik
tu zasiądą do stołu negocjacji. W Danii 
strajk jest ostatecznością. Najpierw się roz
mawia, a potem strajkuje, we Francji dzieje 
się odwrotnie. Wreszcie ostatni, ale i naj
ważniejszy jest motyw polityczny. Jospin 
wiedział doskonale, że emerytury trzeba 
zreformować, ale wiedział też, tak jak i 
cała rządząca do niedawna lewica, że eme
rytury i opieka socjalna to „bomby”, któ
rych siła wybuchu może zmieść każdego 
z pokładu władzy. Dlatego rządząca ko
alicja wolała płynąć pod żaglami progra
mu walki z bezrobociem, chwytając się 
niezwykle atrakcyjnego programu skró
cenia tygodniowego czasu pracy, co cie
szyło się popularnością, ale co okazało się 
morderczo zabójczym zabiegiem pod 
względem gospodarczym. Lewica potrafi 
świetnie rządzić sięgając innym do kiesze
ni i wprowadzając wciąż nowe podatki, co 
ma zastąpić autentyczne reformy. Centro- 
prawica Chiraca i Raffarinea, która wie, 
że na dłuższą metę tak się nie da, chce lu
dzi zmusić do większej aktywności zawo
dowej, bo tylko przez pracę ludzie i naro
dy się bogacą. O politycznym charakte
rze sprzeciwu najlepiej świadczy to, że w 
„czarny wtorek” strajkowali kolejarze i 
pracownicy zakładów komunikacji miej
skiej - a więc ci, którzy i tak już krócej 
pracują niż reszta kraju, i którzy i tak już 
mają „specjalny status emerytalny” - a
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tego rząd nie chce im wcale odebrać. Naj
głośniej protestują związki zawodowe 
związane z lewicą, z komunistyczną CGT 
na czele, bo nie chcą stracić swojej uprzy
wilejowanej pozycji i chcą udowodnić ra
cje swojego bytu. O politycznym charak
terze protestów świadczy też postawa na
uczycieli. Przesiąknięci myśleniem typo
wym dla trockistów, komunistów i socja
listów, przyzwyczajeni są do centralnego 
zarządzania i decentralizacja wywołuje w 
nich paniczny strach. Boją się, że dopro
wadzi ona do - „nierówności” między re
gionami. A przecież działania w imię fał
szywie pojętej równości i politycznej po
prawności doprowadziły do tego, że fran
cuska szkoła przestała kształcić liderów, 
elity - przyszłych przywódców, naukow
ców, przedsiębiorców. Uczy bezwolności 
i oczekiwania z założonymi rękoma na to, 
że manna sama spadnie z nieba i że ci, co 
są na górze wezmą na siebie całą odpo
wiedzialność. To bardzo charakterystycz
ne myślenie dla lewicy, bojącej się jak 
ognia liberalizmu, sprawia, że zaklęte koło 
się zamyka. A więc strajk! Słowo pocho
dzące od angielskiego - „strike”, które 
oznacza „uderzyć”. Świetnie, tylko w 
kogo naprawdę się uderza?

Dokończenie ze str. 12

STRASBOURG
Głosujący, zmieniający miejsce zamiesz
kania przed dniem referendum może 
otrzymać zaświadczenie uprawniające go 
do dopisania do listy referendalnej oraz 
głosowania w innym okręgu. Zas'wiadcze- 
nie takie wydaje na wniosek głosującego 
konsul RP właściwy ze względu na jego 
stałe miejsce zamieszkania.
Nie ma możliwości dopisania do listy re
ferendalnej w dniu głosowania, nawet po 
okazaniu paszportu i dokumentu potwier
dzającego fakt stałego zamieszkania w 
okręgu konsularnym. Spis głosujących jest 
jawny i zostanie udostępniony w siedzibie 
urzędu konsularnego. Uprawniony może 
być wpisany tylko do jednego spisu.
W dniu Referendum głosujący okazuje 
Komisji ważny polski paszport potwier
dzający jego tożsamość.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: tel. 
03.88.37.23.24 lub 03.88.37.23.20, fax: 
03.88.37.23.30, e-mail: kgrpsl@free.fr.

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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BEZ PAPIERÓW. ALE NIE GEZ PRAW
Ryszka

ODSZKODO^WANIE ZA NIELEGALNĄ PRACłf

a!^ohy o nieuregu
lowanej sytuacji 
pobytu często padają 

ofiarą nieuczciwych 
pracodawców, któ
rzy wykorzystując 
ich niewiedzę i strach 
przed wydaleniem z 

państwa, nie respektują należnych tym 
osobom praw i przywilejów.
Prawo francuskie dokonuje rozróżnienia 
pomiędzy nazywaną popularnie pracą na 
czarno (travail au noir ou clandestin) od 
pracy cudzoziemca nie posiadającego po
zwolenia na pracę.
Zgodnie z artykułem L 324-9 francuskie
go kodeksu pracy, praca na czarno, nazy
wana w kodeksie pracą ukrytą (travail dis
simule) może dotyczyć zarówno obywa
teli francuskich, jak i cudzoziemców. Pra
codawca zatrudniający na czarno nie de
klaruje wykonywanej przez pracownika 
pracy, nie dokonuje wymaganych prawem 
opłat socjalnych i fiskalnych. Odpowie
dzialność za nielegalne zatrudnienie po
nosi pracodawca, z wyjątkiem osób pra
cujących na własny rachunek (travailleur 
indépendant), które również ponoszą od
powiedzialność za nielegalną pracę. Pra
cownik zatrudniony przez pracodawcę 
nielegalnie nie może być ukarany za nie
dopełnienie formalności związanych z na
wiązaniem stosunku pracy, nawet jeśli był 
o tym wymogu poinformowanym.
Podobnie w przypadku zatrudnienia oso
by nie mającej uregulowanej sytuacji po
bytu odpowiedzialność ponosi zatrudnia
jący. Prawo francuskie przewiduje szeroką 
gamę środków represyjnych mierzących 
w pracodawcę zatrudniającego osobę bez 
uregulowanego prawa pobytu. Względem 
pracownika jest on zobowiązany do ure
gulowania zaległych wynagrodzeń, 
świadczeń socjalnych, nadliczbowych 
godzin itp. Zatrudniający podlega również 
sankcjom za faworyzowanie nielegalnej 
imigracji oraz tworzenie paralelnego ryn
ku pracy nie podlegającego ochronie fran
cuskiego kodeksu pracy.
Artykuł L 341-6-1 kodeksu pracy precy
zuje, iż stosunek pracy, nawet jeśli został 
zawarty bez wymaganych dokumentów, 
nie pozbawia pracownika ochrony. Pra
cownik taki ma prawo dochodzenia swo
ich praw z mocą wsteczną, czyli od mo
mentu podjęcia pracy. Organem, przed 
którym toczy się postępowanie jest sąd 
rozjemczy (conseil prud’hommes). Pra
cownik może dochodzić następujących 
praw:
- zapłaty zaległych wynagrodzeń nie niż
szych od określonego obowiązującym 
ustawodastwem minimum. Od 28 czerw
ca 2002 wynagrodzenie minimalne (sala
ire minimum interprofessionnel de crois-
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sance powszechnie nazywane SMIC) 
brutto za jedną godzinę pracy zostało 
określone na poziomie 6,83 euro, zaś mi
nimalne wynagrodzenie miesięczne brut
to na pełny etat na poziomie 1154,27 euro.
- zapłaty godzin nadliczbowych;
- zapłaty premii przewidzianych przez 
zbiorowy układ pracy, którym jest zwią
zany pracodawca;
- zapłaty dodatku za niewykorzystany 
urlop płatny;
- odszkodowania w przypadku zerwania 
stosunku pracy o minimalnej równowar
tości miesięcznego wynagrodzenia.
Oprócz powyższych roszczeń pracownik, 
jeśli jest w stanie udowodnić poniesioną 
szkodę, może zwrócić się do sądu o orze
czenie dodatkowego odszkodowania.
Należy jednak podkreślić, iż w związku z 
nasilającym się problemem pracy na czar
no we Francji, sądy orzekające w spra
wach o pracę bez pozwolenia często kwa
lifikują osoby zatrudnione bez wymaga
nych dokumentów jako pracujące na wła
sny rachunek (travailleur indépendant), 
a tym samym podlegające restrykcjom 
prawnym.
Jednym z największych problemów przed 
jakim stoją osoby pracujące nielegalnie, 
dochodząc przed sądem odszkodowania 
od pracodawcy, jest udowodnienie istnie
nia stosunku pracy i jego czas trwania. Po
mocne mogą być wspólne wystąpienia 
osób, które były zatrudnione u tego same
go pracodawcy. Warto również skorzystać 
ze wsparcia stowarzyszeń broniących 
praw takich osób czy z pomocy związków 
zawodowych. W przypadku wydalenia z 
kraju osoby pracującej nielegalnie i nie 
mającej uregulowanej sytuacji pobytu, 
związki zawodowe mogą reprezentować 
osobę wydaloną, nawet bez jego formal
nej zgody, dochodząc odszkodowania na 
jego korzyść. Jeśli osoba wydalona nie 
miała kontaktów ze związkami zawodo
wymi z wnioskiem ojej obronę, do związ
ku zawodowego może wystąpić stowarzy
szenie zajmujące się przynajmniej od pię
ciu lat walką z dyskryminacją w życiu pu
blicznym.

WYl^A^EK PRZY PRACY
Na mocy artykułu L374-1 francuskiego 
kodeksu ubezpieczeń społecznych pra
cownik nie posiadający uregulowanego 
prawa pobytu może korzystać z ubezpie
czenia od wypadku przy pracy. Ubezpie
czenie to pokrywa koszty rekonwalescen
cji, rentę odszkodowawczą lub też jedno
razową wypłatę odszkodowania. W przy
padku zgonu pracownika w wyniku wy
padku przy pracy prawo do odszkodowa
nia przechodzi na jego bliskich.
Osoba poszkodowana ma 24 godziny na 
poinformowanie pracodawcy o wypadku.

GŁOS KATOLICKI

Pracodawca w przeciągu kolejnych 48 
godzin powinien zgłosić wypadek do po
wszechnej kasy ubezpieczeń chorobo
wych (caisse primaire d’assurence mala
die). Najczęściej jednak pracodawca za
trudniający pracownika bez pozwolenia 
nie wykazuje zainteresowania zgłosze
niem wypadku, ze względu na konsekwen
cje wynikające z nielegalnego zatrudnie
nia. W takiej sytuacji poszkodowany pra
cownik lub jego bliscy mogą sami doko
nać powyższego zgłoszenia w przeciągu 
dwóch lat od zdarzenia.
W momencie zgłoszenia się do lekarza, 
najlepiej korzystać z ostrego dyżuru w 
szpitalach (urgence), należy natychmiast 
zgłosić lekarzowi wypadek jako wypadek 
przy pracy. Ma to znaczenie w wystawia
nych później przez szpital dokumentach 
potwierdzających hospitalizację, które 
różnią się od normalnych dokumentów o 
pobycie w szpitalu.
Od momentu zgłoszenia wypadku organy 
ubezpieczeń społecznych mają 30 dni, w 
wyjątkowych sytuacjach 2 miesiące, na 
stwierdzenie charakteru wypadku. W 
przypadku braku decyzji w przewidzia
nym terminie domniemuje się, iż wypadek 
ten miał charakter profesjonalny, czyli był 
wypadkiem przy pracy. Aby tak nastąpi
ło, należy przedstawić organom ubezpie
czeń społecznych jak najwięcej dowodów 
potwierdzających, że wypadek miał miej
sce w pracy. Mogą to być zeznania kole
gów, osób, które widziały wypadek, lepiej 
też udając się do szpitala korzystać z ka
retki pogotowia niż z prywatnych spod
ków lokomocji.
Często poszkodowane osoby nie deklarują 
wypadków przy pracy w wyniku szanta
żu ze strony pracodawcy. Decyzja należy 
do ofiary wypadku, która musi rozpatrzyć 
co będzie dla niej korzystniejsze. Oprócz 
odszkodowania osoba, która poniosła 20 
% lub większy trwały uszczerbek na zdro
wiu, może na mocy artykułu 12 bis § 9 roz
porządzenia n° 45-2658 z 2 listopada 1945 
roku, dotyczącego warunków wjazdu i 
pobytu cudzoziemców we Francji (Ordon
nance n 45-2658 du 2 novembre 1945 re
lative aux conditions d’entrée et de séjo
ur des etrangers en France) uzyskać kar
tę pobytu z tytułem „życie prywatne i ro
dzinne” (vie privée et fam^Hiale).

Przydatne adresy:
1) Comité contrę l'esclavage moderne - 
31, rue Lilas - Paris, tel. 01 44 52 88 90; 2) 
Confederation Française Democratique du 
Travail - 85, rue Charlot - Paris, tel. 01 48 
87 87 48; 3) Confederation generale du 
travail - 263, rue Montreuil Sous Bois Pa
ris, tel. 01 48 18 80 00, fax. 01 48 51 59 
91; 4) Force ouvrier - 11, rue Pre - Paris, 
tel. 01 40 35 66 48; 5) Amicale du Nid - 
29, bd St Martin - Paris, tel. 01 44 54 37 
37, fax : 01 44 54 07 27; 6) Les Amis du 
Bus des Femmes - 6, rue Moulin Joly - 
Paris, teł. 01 43 14 98 98, fax : 01 43 14 
91 73; 7) Collectif des accidentes du tra
vail, handicapes et retraites pour Pegalite 
des droits - 20 bd Voltaire - Paris, tel. 01 
40 21 38 11, fax. 01 40 21 01 67.

3 1 czerwca 2003 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 15

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


GŁOS KATOLICKI Nr 21

Ciąg dalszy ze str. 3

NORWID NIECHCIANY

Szyndler namalował go ukradkiem i w 
pośpiechu, gdy poeta zdrzemnął się 
nad książką w jego pracowni.

Twarz autora „Promethidiona” przypomi
na tu późniejszego „Norwida hieratycz
nego” (fot.) sportretowanego przez tegoż
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malarza na dużym płótnie i według wska
zówek samego poety. Obraz ten powstał 
w 1882 r., czyli na rok przed śmiercią Nor
wida. Z tego samego okresu pochodzi 
znany i sygnowany inicjałami C.K. rysu
nek piórkiem, 
przedstawiający 
głowę starca. 
Bezkrytycznie, 
za Juliuszem W. 
Gomułickim, 
przyjęto go trak
tować jako auto
portret Norwida. 
Ten szkic, zdra
dzający rękę 
s'wietnego arty
sty, był wielo
krotnie reprodu
kowany, zdobił..
karty tytułowe i okładki wielu wydań 
książkowych, pojawiał się w prasie, na 
plakatach i w ten sposób ugruntował na
sze wyobrażenie o wyglądzie Norwida- 
starca u schyłku życia.
Ostatnio na kwietniowej sesji norwidow
skiej w Łochowie pod Warszawą powiało 
rewolucją. Z referatu dr Edyty Chlebow
skiej z Lublina wynikało niezbicie, że ten 
rysunek przedstawia zupełnie inną oso
bę. Autorka porównywała rysy starca z 
portretami, autoportretami wreszcie foto
grafiami autora „Promethidiona”, dowo
dząc, że zarówno ten, jak i drugi portret 
(zatytułowany „Norwid biblijny”) poza 
kreską Norwida i jego inicjałami nie mają 
z nim nic wspólnego.
Istotnie, trudno doszukać się w tych szki
cach subtelnych rysów poety, zachowa
nych przecież na obrazach Szyndlera, 
więc kto wie? Norwid to czy nie Norwid? 
Współczesne metody identyfikacji na 

pewno potrafią uporać się z tym proble
mem. Poczekajmy cierpliwie.
Dlaczego zatem niezwłocznie wspomi
nam o tej kwestii nurtującej norwidolo- 
gów? Otóż dlatego, że zainicjowany wła
śnie spór o szkice i ich konfrontacja z ob
razami Szyndlera natychmiast uruchomi
ły w mojej głowie alarm z powodu spra
wy, którą można zatytułować „Norwid 
niechciany”. Chodzi oczywiście o bul
wersujące losy kopii płaskorzeźby poety 
z krypty wieszczów na Wawelu. Inspiracją 
do jej projektu był właśnie wspomniany 
portret „Norwid hieratyczny” Pantaleona 
Szyndlera.
WlMielu z Czytelników zapewne pamię- 
Tf ta, że we wrześ'niu 2001 r. replika 

wawelskiej płaskorzeźby trafiła na rue 
Chevaleret. Ufundował ją dla Zakładu św. 
Kazimierza Instytut Dziedzictwa Narodo
wego, aby podkreślić, że właśnie tu, pod 
opieką polskich sióstr szarytek, poeta 
godny narodowego Panteonu miał dach 
nad głową, jedzenie i opiekę; że mógł do 
końca tworzyć, wprawdzie w skromnych 
warunkach, ale nie martwiąc się o przy
szłość, bez perspektywy clocharda.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
płaskorzeźba miała zostać umieszczona 
w kaplicy Zakładu w 180. rocznicę uro
dzin Norwida. Wydawało się, że skoro - 
jak twierdzą zakonnice - nie jest udowod
nione, w którym pokoju poeta mieszkał, 
a kaplica na pewno pamięta poetę, tym 
bardziej będzie to miejsce właściwe, w do
datku zgodne z narodową tradycją, od 
wieków bowiem w kościołach i kaplicach 
umieszcza się u nas tablice poświęcone 
wielkim Polakom albo ich podobizny. 
Przekazanie płaskorzeźby zapowiadało 
się jako wydarzenie. Przybyło wielu zna
komitych gości, uroczystość uświetnili 
swoimi występami Teresa Budzisz - Krzy
żanowska i Andrzej Seweryn, nie zabra
kło tłumaczy utworów Norwida: Krzysz
tofa Jeżewskiego i Rogera Legras, z kra
ju przyjechały poczty sztandarowe szkół 
noszących imię Norwida, stawił się z Kra
kowa prof. Czesław Dźwigaj, autor pła
skorzeźby, gotów pomóc przy jej monta
żu. Siostry przygotowały eleganckie przy
jęcie, przemawiał sam prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Oeuvre St Casimir”...
I... w tym samym czasie zmieniono zda
nie: dla Norwida nie ma miejsca w kapli
cy Zakładu, to żaden święty!
Na razie więc płaskorzeźba, którą do Pa
ryża wieziono z honorami przez Watykan, 
leży na stole w gabinecie Matki Przeło
żonej i czeka na lepsze czasy.
Dla polskich sióstr taka sytuacja jest nie
wątpliwie dość niezręczna. Same wpraw
dzie nie muszą zachwycać się twórczo
ścią poety czy jego malarstwem, wiedzą 
jednak, że jest to postać znacząca w na
szej kulturze. Znane też im jest umiłowa
nie Norwida przez Jana Pawła II, który 
uważa go nie tylko za wybitnego poetę, 
ale również za jednego z największych 
myślicieli, jakich wydala chrześcijańska 
Europa. Szarytki pamiętają, że kiedy w 
1997 r. „nasz” Papież był z wizytą w Pa

ryżu, bardzo żałował, iż sam nie może po
jechać na cmentarz w Montmorency, dla
tego poprosił kardynała Lustigera, aby w 
jego imieniu złożył tam kwiaty na grobie 
Norwida.
Może więc siostry po cichu i ubolewają, 
że mimo iż płaskorzeźba „Epitafium Nor
wida” otrzymała wczes'niej błogosławień
stwo Ojca Świętego, nie uszanowano tu
taj papieskiej aprobaty dla uczczenia w 
ten sposób pamięci Norwida i dla dzieła 
prof. Dźwigaja zabrakło miejsca w ich ka
plicy. Ale same są bezradne, nie mają pra
wa decyzji. Na rue Chevaleret o wszyst
kim postanawia Zarząd Stowarzyszenia 
„Oeuvre St Casimir”, któremu na Norwi
dzie akurat nie specjalnie zależy. Swego 
czasu Zarząd nosił się przecież nawet z 
projektem rozbiórki oficyny z jego izbą. 
Kłopotliwa płaskorzeźba ma podobno tra
fić do odtworzonego po remoncie poko
ju poety. Tylko czy można wierzyć w tę 
zapowiedź? Tyle już było obietnic, wy
krętnych odpowiedzi na ten temat. Kiedy 
np. w 2001 r. dyrektor Instytutu Dziedzic
twa Narodowego chciał oficjalnie dowie
dzieć się czegoś konkretnego o projek
tach odtworzenia izby Norwida oraz za
proponować ewentualną pomoc kraju w 
tym przedsięwzięciu, Zarząd Stowarzy
szenia „Oeuvre St Casimir” nawet nie ra
czył go przyjąć i wysłuchać. Wczes'niej 
wprawdzie wyznaczył mu dzień i godzi
nę rendez-vous na rue Chevaleret, człon
kowie Zarządu przybyli na umówione 
spotkanie, ale... przedstawiciel IDN cze
kał za drzwiami, w ogóle go nie zapro
szono. Doprawdy, Francja elegancja.
Na szczęście o pokój poety co i raz ktos' 
pyta, choć kwestia ta wzbudza na rue Che
valeret niechęć i zniecierpliwienie. Zno
wu ten Norwid, przecież to nie muzeum! 
Nie muzeum, to prawda, ale za sprawą 
Norwida - czwartego wieszcza - oficyna 
Zakładu św. Kazimierza awansowała do 
rangi obiektu bardzo cennego dla polskiej 
kultury i dziedzictwa narodu. I weszła już 
na stałe do legendy polskiego Paryża, a z 
legendą na szczęście trudno walczyć.
Kiedyś pomieszczenie na pierwszym pię
trze bocznego skrzydła, uznawane za nor
widowską izbę, można było zwiedzać. 
Znajdowało się tam „łóżko jego, nad nim 
dywan, na którym dwie skrzyżowane sza
ble i obraz Matki Boskiej, podobno pędz
la samego Norwida". Wysłużony fotel stał 
nad kratką w podłodze, przez którą z dołu 
dochodziło nagrzane powietrze.
Z wierszy o Norwidzie w tym pokoju moż
na by już ułożyć oddzielną antologię.
Czy jeszcze kiedyś wejdziemy do pokoju 
poety? Za 5 lat znów będzie „okrągła" 
rocznica śmierci najsłynniejszego miesz
kańca Zakładu ś'w. Kazimierza, może więc 
wówczas? Chyba już będzie po remoncie? 
Ale puste miejsce w kaplicy nie musi tyle 
czekać na „Epitafium Norwida".
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i fot. Barbara Ste^er-Stefańska

IjA.Janta, Czarny kwiat. W:„Glosów-zbieranie. Wier
sze o Norwidzie 1^^41-1980". Warszawa, PAX. 1^83
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Ci^g dalszy ze sl^i^. 11 
LOKOMOI^y^WA

Tegoroczna ekspozycja szynowego 
sprzętu made in France jest zasługą 
dyrekcji kri^nci^s^lCuh ^c^lei F^i^iń sta^c^'v^ycW 

zamierzającej tą niezwykłą wystawą sku
pić uwagę na przemyśle kolejowym. Pa- 
ryżanie i turyści zwiedzając ten nietypo
wy dworzec, obejmujący przestrzeń od 
Rond Point Marcel Dassault aż po plac 
Ccncorde mogą przypomnieć sobie i po
znać najrozmaitsze typy pociągów; od 
XlX-wiecznych „oldtimerów”, aż po sre
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brzyste TGV, summum francuskiej „szy
nowej” myśli technicznej. Do Paryża przy
wieziono najpiękniejsze eksponaty mu
zeum w Miluzie. Trzeba więc przy okazji 
przypomnieć sobie przynajmniej parę da
nych na temat francuskiego kolejnictwa. 
Pierwsze linie powstały tu na początku 
XIX stulecia. Połączenia torowe urucho
miono pomiędzy Saint Etienne i 
Andrezieux ( 1827 r.). Tą drogą przewożo
no węgiel w wagonach ciągniętych 
prz^:z... konie. Lokomotywy parowe ru
szyły w latach 1830-1833. Przewóz pasa
żerów rozpoczęto w 1831 r. Od 1832 r. włą
czono do eksploatacji wagony pasażer
skie. Stolica Francji prędko skorzystała z 
rozwoju drogi żelaznej. Pierwszy pociąg 
pasażerski opuścił Paryż 26 sierpnia 1837 
r. zdążając do Le Pecq w departamencie 
Yvielines. Następuje rozwój kolejnych po
łączeń: Strasbourg-Bazylea (1841), 
Paryż-Orleans i Paryż-Rouen - 1843 r. 
Lille, uzyskuje kolej trzy lata później. Za 
czasów II Cesarstwa trwa dynamiiczny roz
kwit francuskich dróg żelaznych, sieć to
rów wzrasta z 3 do 17,5 tys. km. W roku 
^^70 zakończono konstrukcję wszystkich 
głównych linii. Ruch kolejowy wpłynął 
niezmiernie na^ wymianę handlową i mo
bilność ludzi. Świadomy roli kolejnictwa 
ówczesny minister robót publicznych 
Charles de Freycinet doprowadził do 
przyjęcia przez parlament ustawy z 17 lip
ca 1879 r. przewidującej dalszą rozbudo
wę kolejnictwa (9 tys. km. torów) w ra
mach tzw. „planu Freycinet”. Do I wojny 
światowej na terenie Francji położono pra
wie 40 tys. km. torów. Po zakończeniu 
wojny, z uwagi na kryzys ekonomiczny 
1929 r., państwo francuskie zmuszone 
było do interwencji finansowej i przeję
cia pod kontrolę kompanii przewozowych 
borykających się z wielkimi trudnościa- 

mii. W 1937 r. rząd przeprowadził nacjo
nalizację kolei, tworząc Societe Nationa
le des Chemins de fer Franęaise. W latach 
okupacji francuscy kolejarze dali niejed
nokrotnie przykład odwagi i poświęcenia 
sabotując niemieckie transporty, paraliżu
jąc ruch na wielu trasach czy przekazu
jąc wywiadowi Aliantów dane o przewo
zach wojsk hitlerowskich.
W latach 70-tych, kiedy konkurencja 
transportu samochodowego poczęła da
wać się kolei we znaki, podjęto decyzję o 
budowie szybkiego pociągu, której owo
cem stał się słynny TgV - Train de Gran
dę Vitesse (pociąg o wielkiej szybkości). 
Światowy rekord 381 km na godzinę roz
budzał wyobraźnię wielu podróżnych i 
dawał nadzieję powstania szybkiej komu
nikacji pomiędzy bardzo oddalonymi od 
siebie punktami w Europie. Gdyby nie 
było tGv tunel pod kanałem La Manche 
nigdy by nie powstał. Odlegle niegdyś od 
siebie miejscowości znalazły się teraz w 
zasięgu ręki. Dystans Paryż-Lyon poko
nywany jest w ciągu 2 godzin, Paryż-Lon- 
dyn - 3 godzin, a Paryż-Marsylia - nieca
łych 5 godzin. Kiedy mój brat miał ważną 
uroczystość w Londynie, jeden dzień wy
starczył mu, aby uczestniczyć w wydarze
niu i spokojnie wrócić wieczorem do Pa
ryża.
Zamach w Nowym Jorku z 11 września 
2001 r. spowodował, że kompanie samo
lotowe straciły wielu klientów^. Pozostał 
zatem pewniejszy transport morski oraz 
lądowy - samochody i... pociągi. Przed ko
leją z pewnością stoją poważne problemy 
natury technicznej, lecz pewne jest to, iż 
komfort, jaki dziś oferują, ulegnie dalsze
mu podwyższeniu. I to na tym polu bę
dzie rozgrywała się ostra gra konkuren
cyjna. Bowiem i pasażer, i spedytor ko
rzystający z ruchu kolejowego, muszą 
mieć pewność, że bez kłopotu osiągną sta
cję przeznaczenia.
"W wiedzając ekspozycję na Polach Eli- 
üreesslcich oczarowała mnie bajeczna 
wręcz, kolorowa lokomotywa Buddicom 
St. Pierre ( 1844 r.). Wraz z grupką ciekaw
skich fotografuję „najstarszą, francuską 
lokomotywę” skonstruowaną przez bry
tyjskiego inżyniera Williama Barbera 
Buddicoma. Fabryki Buddicom w Sotte- 
ville i w Bordeaux wyprodukowały ich aż 
390 egzemplar^zy. Przedstawiony model 
ciągnął wagony wyłącznie na trasie 
Paryż-Rouen-Le Havre. Na owe czasy ta 
silna lokomotywa ciągnęła wagony o cię
żarze 80 ton z szybkością 60 km/godz. O 
ile zwykły żywot lokomotywy nie prze
kraczał 40 lat, to ten pełen wdzięku paro
wóz, włączony do eksploatacji w 1844 r., 
przeszedł na „emeryturę” dopiero w 1910 
r.! W głębi deptaku dostojnie wygląda 
salonka z epoki cesarza Napoleona III. W 
pociągu cesarskim, tym właśnie wago
nem, w komfortowych warunkach jeździł 
adiutant cesarza. W czasie II Cesarstwa 
sieć kolejowa we Francji była podzielona 
na wiele odcinków, którymi zarządzały 
różne kompanie posiadające okresowe 
koncesje. Stąd Napoleon podróżując po

swym kraju korzystał z rozmaitych wago
nów oddanec? mu do dyspozycji. Jak 
wynika z dokumentów, cesarski pociąg 
został zainaugurowany w czerwcu 1856 
r. i wyruszył na południowy zachód wio
ząc, oprócz cesarza, różnych oficjałó^w, 
administratorów i szefa projektu - inż. 
Polonceau. To właśnie on przyczynił się 
do konstrukcji tego pięknego wagonu. 
Widok „sanitarki” na szynach przypomi
na mi filmy z czasów światowych wojen; 
eksponat z Pól Elizejskich nosi datę 1929. 
W lontach ^^29-1931 wyprodukowano 155 
takich jednostek, wzorując się na amery
kańskim okręcie sanitarnem UsNS Com
fort. Początkowo był to wagon 3-klase^. 
Zainstalowano w nim system specjalnych 
przedziałów, umożliwiając w razie potrze
by szybką transformację do potrzeb me- 
decznyc? - transportując w pozycji leżą- 
cej30 rannych.
111 epoce masowego korzesrania z 
TT energii elektrycznej wekorzesranie 

kolei żelaznych - celem ochrony środo
wiska - nabiera coraz większego znacze
nia. Reportaże telewizyjne na temat prze
jazdów dolinami wielkich, kopcących cię
żarówek w Alpach francuskich napawają 
trwogą, dlatego też prędki rozwój połą
czeń kolejowych, gdzie samochody są... 
przewożone koleją na specjalnych plat
formach, wydaje się jedynym rozwiąza
niem.
Marzenia o prędkim pokonywaniu prze
strzeni leżą w ludzkiej naturze. Po niebie 
przelatują więc niezliczone samoloty, ale 
z przestworzy należy umieć zejść na zie
mię (casus Concorde), by na niej szukać 
kolejnych rozwiązań rrayiącech nas bo
lączek. Jest rzeczą pewną, że zmodyfiko
wane kolejnictwo długo jeszcze będzie 
nam służyć.
Opuszczając Pola Elizejskie mruczałem 
sobie pod nosem...
„A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 
A co to to, co to to, kto to tak pcha, 
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? 
To para gorąca wprawiła to w ruch, 
To para, co z kotła rurami do tłoków, 
A tłoki ruszają z dwóch boków 
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, 
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, (...)

(Julian Tuwim „Lokomoty^^a’’)

Fc^tto i tekst Zbięnieu/ Rotiski

Wystawa „Train Capitale” na Polach 
Elizejskich czynna jest do 15 czerwca.
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(S^pisa tnaaB
Pr^znawca

ośnie popularność 
’rawa i Sprawiedliwo

ści” braci Kaczyńskich. PiS daje coraz 
większej liczbie Polaków nadzieję na za
prowadzenie ładu i rzetelnego prawa oraz 
sprawiedliwoś'ci w państwie. „Gazeta Pol
ska” (15 maja) pisze o ambicjach PiS-u: 
Z całą pewnością jestes'my gotowi rządzić 
dużo lepiej, niż najlepsza ekipa SLD. W 
tej chwili pracujemy nad stworzeniem 
kompleksowego programu gospodarcze
go, takiego, jakiego nie miała jeszcze 
Żadna partia - powiedział Jarosław Ka
czyński, prezes „PiS”. Kaczyński jest zda
nia., że istnieje związek między rozkładem 
państwa, demoralizacją społeczeństwa, a 
sytuacją gospodarcz.ą. W Polsce sukcesów 
nie odnoszą ludzie mądrzy i zaradni, tyl
ko ci, którzy mają plecy. Coraz bardziej 
palącym problemem jest niesprawny sys
tem sądownicz^y. „Jeżeli ktoś chce odzy
skać pieniądze od dłużnika, często pozo- 
staje mu tylko wynająć gangstera ” - po
wiedział Kaczyński. Konieczne jest powo
łanie superkomisji śledczej PiS - która 
miałaby za zadanie wyjaśnić największe 
afery III Rzeczpospolitej.

Apetyty są wielkie, możliwości małe. Te
mat podejmuje „Rzeczpospolita” (16 
maja):
Prawie 600 polskich firm chce wziąć 
udział w odbudowie Iraku. Kibicuje im 
rząd., który powołał specjalny zespół ma
jący im pomóc we wchodzeniu na iracki 
rynek. Według jednej z koncepcji iracki 
dług wobec Polski mógłby zostać zamie
niony na akcje prywatyzowanych irackich 
firm naftowych^. Iracki dług wobec Polski, 
wynoszący ponad pół miliarda dolarów, 
to minimalna kwota w porównaniu z pie
niędzmi, które trzeba zainwestować w od
budowę zdolności wydobywczych Iraku. 
Obecnie Irak może wydobywać około 3,2 
min baryłek ropy dziennie, zdolności po
tencjalne to ok. 6 min. Żeby dojść do tego 
pu^ł^a^pu^, trzeba zainwestować ok. 30 mld 
$. Szanse na prywatyzację firm sektora 
naftowego są niewielkie. Amerykanie 
otrzymali do tej pory 14 tys. zgłoszeń od 
firm z całego światka, zainteresowanych 
pracami w Iraku. Na razie Kongres ame
rykański przyznał 2 mld $ na towary, pra
ce i usługi w Irak^u. Pieniędzmi dysponu
ją amerykańskie firmy.

„^■fyciie Warszawy” (15 maja) 
podnosząc sprawę ewentualnego 

przeniesienia baz wojsk amerykańskich z 
Niemiec do Polski pisze:
Amerykańscy żołnierze mogą się spodzie
wać ciepłego przyjęcia w Polsce. Na woj
skową bazę liczy m.in. Mińsk Mazowiecki 
położony kilkadziesiąt kilometrów od War
szawy^. Miasta już teraz między sobą ry
walizują o przyjęcie żołnierzy z USA. Woj
sko to rozwój, inwestycje, nowe miejsca 
pracy i promocja - mówi starosta Mińska 
Mazowieckiego Mrocz^ek:. Największe 
szanse mają oprócz Mińska, Krzesiny pod 
Poznaniem i Łask pod Łodzią.

mocje wzbudza udział Polaków w pry
watyzacji irackich firm naftowych.

Do największych przeciwników wstą
pienia Polski do UE należy Roman 

GietrGih r. <^;^ef Lż^i PtiLskk^łl Ri^dzn^. I^i^ 
łamach „Przekroju”(18 maja) przekonu
je, że zamiast z Unią powinniśmy zbliżyć 
się z Ukrainą. Na pytanie dlaczego chce 
„zohydzić” Polakom UE odparł: 
Jestem adwokatem i jeżeli ktoś proponu
je mojemu klientowi,, społeczeństwu^, bez
nadziejną umowę, to ja o tym głośno mó
wię. Widzę w tej umowie (mowa o trakta
cie akcesyjnym) wiele pułapek. Ten, któ
ry to zrobiła, chce oszukać mojego zlece- 
niodawcę...Takie jest ogólne prawo: jeżeli 
ktoś zyskuje, to ktoś musi stracić. Traci 
społeczeństwo, a elity zyskują^. Zakładam, 
Że mają zasadę: po nas choćby potop...

Krzz^sztt^fJakubczak
© Prowadzona przez Pawła Janasa piłkar
ska reprezentacja Polski przegrała pierw
szy raz. Polacy po bardzo statecznym i 
nudnym meczu w Brukseli ulegli Belgom 
1:3. Janas na mecz z Belgami wystawił 
ekstremalny skład. Reprezentacja zagra
ła w ustawieniu: Liberda, Lasocki (46-Mi- 
chał Zewłakow), Głowacki, Jop, Basz
czyński (83-Jarzębowski), Zdebel, Szym
kowiak (46-Radomski), Kosowski (58- 
Krzynówek), Zając (73-Dawidowski), 
Wichniarek, Niedzielan, a jedyną bram
kę dla naszej ekipy zdobył w 82 min. Ja
cek Krzynówek.
© Dwa brązowe medale zdobyli polscy 
judocy na mistrzostwach Europy w Dus
seldorfie. W wadze do 52 kg trzecie miej
sce zajęła Barbara Bukowska, a Krzysz
tof Wiłkomirski w kategorii do 73 kg. 
Medal polskiego judoki jest setnym me
dalem zdobytym przez Polaków w histo
rii Mistrzostw Europy^.
© Polskie florecistki wygrały po raz 
pierwszy w historii zawody drużynowe 
Pucharu Świata, które odbyły się w Lip
sku. W finale Polki pokonały ekipę Wę
gier 45:33. Podopieczne trenera Pagiń- 
skiego walczyły w składzie: Gruchała, 
Mroczkiewicz, Rybicka, Wojtkowiak.
© Piłka Nożna. Bardzo ciasno zrobiło się 
w czołówce ekstraklasy. Przed tygodniem 
jeszcze wydawało się, że dotychczasowy 
lider Wisła Kraków pewnie zmierza po mi
strzostwo Polski. Jednak chyba radość 
krakowian po zdobyciu Pucharu Polski 
była zbyt duża, ponieważ trzy po tym wy
darzeniu ulegli rewelacji tegorocznych 
rozgrywek drużynie GKS Katowice 1:0 i 
ich przewaga zmalała do trzech punktów^. 
W 26 kolejce Groclin, Legia i Odra Wo
dzisław, czyli kluby, które okupują czo
łowe lokaty, odniosły też zwycięstwa i w 
dalszym ciągu mają jeszcze szansę na mi
strzostwo Polski. Na cztery kolejki przed 
końcem rozgrywek na czele Wisła z 56 
pkt. przed Katowicami 53, Legią, Grocli- 
nem i Odrą po 52 pkt.

d: 
śr 
O 
W 
d( 
śr 
w 
Z' 
kj 
in 
w 
w 
ki 
ją 
sz 
m 
S; 
m 
Pt 
K 
ta 
N. 
o 
ni 
A 
ro 
cc

KRZYŻÓWKA NA DZIEŃ DZIECKA - proponuje Marian Dziutniet •

Prawoskrętnie: A. Niebieski stróż. B. Rodzaj 
pieczywa. C. Kojący spokój. D. Jest nieśmier
telna. E. Nauka o moralności. F. Marszczony 
kołnierz, kryza. G. Okropność, przerażający 
strach. H. Budynek mieszkalny dla „^i^^^jezd- 
nych”. I. Cerkiewny obraz. J. Syn Boży. K. Sta
rożytny okręt. L. Kolega Bolka z Dobranocki. 
M. Rodzicielka. N. Zeszyt na notatki. 0. Istota, 
postać. P. „Klapka” na muchy. R. Obniżka ceny, 
upust. S. Przechowywany w skarbcu. T. Piesz
czotliwie o Rodzicu. U. Siłacz z ^^uo Vadis”. W. 
Naturalny podmuch powietrza. X. Model 
Citroena. Y. Port w Szwecji. Z. Rezerwa „na 
czarną godzinę”. •

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie. Życzymy powodzenia.

(Redakcja)
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NASZA PIELGRZ^YMKA
do o/ca Świętego

5raaj j oo<Zi^iaa S** didjazd z i^tooccj w' (Jennbl^le. A^utbbus 
y^yjj^łi^ini^y t^o ossaabie^j^o meajsi^ia . sa^]rsj j nłk--

Z^ZEie^żć; I^oł^^c^y i Fl^^^ł^<^u^aEij Ws^a^j^!^<^y z^e^i^w^iili s^^ę
£^ł^y ^t^^zEn^a p^^e^^g^i^z^y^n^k^ę Z^o B^2^j^n^Uj n^a s^p^o^i^h^i^nie z 

Ś^w'ię^l^j^mj z ł^c^s^z^j^m I^^^I)i(^a^l^m-I^ol:^l'i^^m.
W ti^t^k^cie ji^:^c^y n^c^dlin^y o s^a^c^z^ę^ślliw^ą o a^c^i^c^w/ie i o
ć^c^ł^i^e s^£^n^c^f^c^(^ź^l^cie F^^pii^^^. F^o ^o^dlziir^^tch jt^iste;-
śmy na miejscu, zakwaterowani w Domu Polskim im. Jana Pa
wia II, który jest darem Polonii Świata dla naszego Papieża. 
2^vie^(^:^^^n^y F^:^;^m, t^p^ał t^ijje się; v^e ^n^^łii, ói^ nkct n^ n^^r^^łca, 
każdy radośnie ofiaruje te swoje małe trudności we własnych 
intencjach, ale w szczególności - w roku 25-lecia Pontyfikatu - 
w kif^n^cjt Ojr^a , l^ac(^:^o

n^a i^i^de^ir^cję g^^n^r^k^ą ł^i^pireż:. . I^o t^ł^wilh^i^h fciz^e-- 
kiwania, papamobile z Janem Pawłem II zbliża się do wyczeku- 
jt^t^e^g^o C^o tli^m^u ^^d^c^^cii, ś^f^ie^w^e^m, c^^□^;^J^^^c^m ł
szczęścia nie ma końca. Tych chwil wzruszeń nie da się żadny- 
mł ;3k^v^j^mt opils^c,, kt rr^^l^a :^;^n^l^n^u.
Szczęśliwi, pokrzepieni słowem Bożym głoszonym przez sa- 

ł wIr<^(^i^n^y c^o c^(^n^u . A v^i^:^Jssk^o to c^c^l^)^v^a ^ę^ 
g^c^d c^pii^i^ą p^t^k^nijr^^g^o c^l^;^;^|:^!^ise<^l^:^a 1<^^ , Ml^^rf^a .^«^(^l^a

T^o C^n fIr<^^^d^ł ł pńh^uje ,s^w^oje
h^ni ł g^t^a^e c^n^e , g^c^a^e m^y P^oli^c^y
Nasza Wspólnota Polska spotyka się regularnie w każdą niedzielę 
o godz. 10 na Mszy św. w Grenoble oraz w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca w La Mure, a w trzecią niedzielę miesiąca w 
Annecy. Zbieramy się co drugi piątek w „Kręgu biblijnym", by 
rozważać Pismo Święte. Od początku stycznia bieżącego roku, 
co tydzień każda rodzina z naszej parafii modli się u stóp wę-

,Krajo-

La fete s est poursuivie par un grand spectacle de chants et danses 
folkloriques polonais de la region, „Aigle Blanc”, „Polonia” et 
„Tatry”. Trois ensembles prestigieux, crees apres-guerre, qui ont

LA POLOGNE EN FETE

Samedi, la constitution polonaise du 3 mai 1791, et la fete 
nationale de la Republique de Pologne ont été l’occasion 
de reunir un tres nombreux public.

Une faęon de decouvrir la foi, les traditions, 1’histoire, le folklore 
avec des groupes prestigieux.
Dans un premier temps, une Messe a ete celebree a reglise Notre 
Dame du Rosaire par le pere Ryszard Górski, rehaussee par la cho
rale „Dzwon Maryi” sous la direction de Stanislas Dudaczyk, ac
compagne a l’orgue de Jean-Michel Panek. Dans fassemblee, de 
nombreux representants des communautes polonaises avec les 
porte-drapeaux, la Consul de Pologne Beata Piwowarska, le con
seiller generał Charles Wilhelm etaient egalement presents.
Dans la salle des fêtes Grassegert, la traditionnelle „Akademia” 
s’est deroulee avec la participation des enfants des ecoles polo
naises qui se sont produits dans une tres belle saynete, les scouts 
de Bolliwiller et le tour de chants presente par la chorale „7 
brazy” de Mulhouse.

drującego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po po
wrocie z Rzymu - w Roku Różańcowym - w podobny sposób 
przekazujemy sobie wzajemnie różaniec poświęcony przez sa
mego Ojca Świętego (wykonany z drzewa orzechowego przez 
siostry karmelitanki z Polski na zamówienie naszej parafii). Dość 
często, bo przy okazji wszystkich świąt, tak kościelnych, jak i 
państwowych, zbieramy się w Domu Polskim, którego gospo
darzem jest Amicale Polonaise, aby podtrzymywać nasze pol
skie tradycje. Podczas tych uroczystości uczniowie ze Szkoły 
Polskiej w Grenoble prezentują przygotowane przez siebie ar
tystyczne występy, w szczególności poezję związaną z danym 
świętem. Zajęcia z języka polskiego, historii, geografii i kate
cheza w naszej szkole odbywają się w każdą środę i sobotę. 
My, parafianie z Grenoble i okolic, chcemy bardzo gorąco po
dziękować naszemu księdzu za oddanie, cierpliwość i poświę
cenie dla nas - dla swojej owczarni, „Bóg zapłać".

Opr. EtiUeta Kluska

eu a co^ur de faire partager leur répertoire chorégraphique de haut 
niveau et qui s’est termine en apothéose par le finał „Płynie Wisła” 
repris par le public.
Un public, parmi lequel Marie-France Hitter, adjoint au maire de 
Wittelsheim, qui ne s’est pas trompe en repondant en Messe aux 
organisateurs, qui a ete conąuis des le debut du spectacle et qui n’a 
pas menage ses encouragements et applaudissements. Le gala de 
danse s’est prolonge par une soiree Cabaret typiquement polonai
se animee par la „Kapela po naszemu” au cours de laquelle ont ete 
servis le fameux „bigos” et charcuteries polonaises.
Une partie du prix d’entree sera reversee a une oeuvre caritative 
aidant les enfants polonaise en Lituanie.

Alfred Kal^^inski

LILLE: OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAM

Tradycyjnie, jak co roku, Kongres Polonii Francuskiej zgro
madził się, aby wspólnie przeżyć narodowe święto Kon- 
stytm^ji 3 jdajM

W niedzielę, 4 maja przed Konsulatem RP w Lille zebrała się 
Polonia w celu wspólnego zamanifestowania swych patriotycz
nych tradycji. Zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta pod 
pomnik Rihur, aby tam, wraz z przedstawicielami władz lokal
nych, złożyć wieńce pod pomnikiem oraz uczcić pamięć tych, 
którzy tworzyli Konstytucję i umierali za Ojczyznę.
O godzinie 15 uczestnicy pochodu udali się na Mszę św. do ko
ścioła św. Szczepana. Obecny był Konsul RP w Lille, Marek 
Chojnacki wraz z małżonką.
W wygłoszonej homilii kapelan Kongresu Polonii, ks. Paweł Biel, 
nawiązując do historii wyraził uznanie dla starszych pokoleń 
Polaków, którzy dbali o to, by ich potomkowie nie ulegali wy
naradawianiu. Tym samym przestrzegał przed wygasaniem du
cha polskości, tak silnie zakorzenionego w powstałych przed 
laty licznych stowarzyszeniach zrzeszających Polonię.

Jacek Wteszka - Sekretarz Gem^t^ielny KPF
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ALZACJA
PIEŁGRZ^YMKA POLAKÓW DO THIERENBACH

Tiym razem nasza Pietgrzy^mka ma się U obecny «Rok Różańca»
oraz zbliżającą się 25 rocznicę ęontyfikat^u Ojt^cz Śu^. /ana Paatła //.

Wszystkich Rodaków i Przyjaciół z 
Alzacji, Belfortu, Doubs, Ron- 
champ oraz z innych regionów Francji,

jak również z Niemiec i Szwajcarii za
praszamy na doroczną pielgrzymkę do 
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Thierenbach - w drugi dzień Uroczysto
ści Zesłania Ducha Świętego (Święto 
Maryi Matki Kościoła) - 9 czerwca 2003. 
Tjgorosznjj pielgrzymce będzie prze
wodniczył Wicerektor Polskiej Misji Ka
tolickiej we Francji Ks. Tadeusz Śmiech.

PROGRAM:
Cd godz. 9-3’ - możliwość skorzystania z 
sakramentu pojednania; ll” - Msza św. i 
procesja eusharystysrna; 16’’ - Nabożeń
stwo Maryjnj’
Do Thierenbach, sanktuarium Matki Bo
żej Bolesnej, pielgrzymują Polacy od po
nad 70 lat. Pielgrzymka ta, która ma miej
sce w poniedziałek po Zesłaniu Ducha 
Świętego, jest wyrazem wiary oraz łączno
ści z Cjczymą i jej duchową stolicą - Ja
sną Górą. Znakiem tego jest obecna w tym 
sanktuarium od roku 1952 kopia obrazu 
M’B’ Częstochowskiej’
Thierenbach rostało założone w 730 roku 
przez bonjdyktynów przybyłych z Irlan
dii’ W 1125 roku młody szlachcic z So- 
ultz, dotknięty nijuljsralną chorobą, zo
stał tutaj cudownie uzdrowiony. Po wstą
pieniu do zakonu przyczynił się do zało
żenia opactwa w Cluny. Pierwszy kościół

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.

WALNY Z/AZD 
BRACTW RÓŻAŃCOWYCH W LENS

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.

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo; ogłoszenia 
ekspresowe we wkładce G.K. - 5 euros („szukam pracy” - 3 euros).
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romański został wzniesiony w 1130 roku. 
Wydarrenia okresu reformacji i wojny 
trzydziestoletniej rniszcrrły częściowo 
sanktuarium. W XVIII wieku odbudowa
no klasztor i wzniesiono nowy kościół w 
stylu baroku austriackiego’ W 1791 roku 
republika konfiskuje kościół, który jednak 
szybko rostał wykupiony przez ludność 
Soultz, aby w 1881 roku stać się kościo
łem parafialnym’ W 1 ^35 roku dokonano 
koronacji Piety z Thierenbach - cudownej 
figury Matki Bożej Bolesnej, a rok póź
niej papież Pius XI nadał kościołowi tytuł 
bazyliki mniejszej. W roku 1980 uroczy
ście obchodzono jubileusz 1250-ljcia 
sanktuarium.

PIEŁGR^Z^YMKA DC LCRETTE
Polskij Zjjdnoszenie Katolickie 

ZAPRASZA 
stowarryszenia polonijne, dzieci komunijne, 
poczty sztandarowe i wszystkich wiernych 

w niedzielę 15 czerwca o godz. 15.00
na pielgrzymkę na wzgórze Lorettj’

* POSZUKUJEMY SPECJ^^i^ST^ÓW: 
z rakresu różnych prac budowlanych 

na terenie Paryża i poza Paryżem 
TEL. 03 44 53 43 07

RESTAURAC/A „PCLCNIA"
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. 
ODIM^JA

proponują oni Państwu polską i francuską kuchnię, 
organizację rodzinnych i przyjacielskich przyjęć.

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

http://perso.club-internet.fr/vkat
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02 - 08.06.2003
PONIEDZIAŁEK 02.06.200^3

6” Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 82= Klan - serial 8^5 Eu
rotel - magazyn 9’“ Dixie - serial 9’° Bajeczk^i 
Jedyneczki 9* Kuchnia wróżki 9’= Moje życie 
pod psem - serial 10’’ Panorama 10” Ścieżki 
z raju 1’25 Czym jest... - widowisko lO^’ Epizod 
- film 11’’ Panorama 11’’ Janosik - serial 12’’ 
Wiadomości 12” Biografie 13’’ Chłopi - serial 
14’5 Ojczyzna-polszczyzna 142’ Kochaj mnie - 
serial 144’ Z kapitańskiego salonu - magazyn 
15’’ Wiadomości 15” „Bal w operze” - Julian 
Tuwim 16’’ Klan - serial 162’ Co Pani na to? 
17’’ Teleexpress 172’ Sportowy Express 172’ 
Gość Jedynki 174’ Bajeczki Jedyneczki 17’’ 
Kuchnia wróżki 18’’ Moje życie pod psem - 
serial 18’’ Rozmowy na nowy wiek 19” Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 19“ Sport 20’’ Pogo
da 2’” Klan - serial ż’’’ Chłopi - serial 21’’ 
Sportowy tydzień 22“ Kochaj mnie - serial 22’’ 
Sprawa dla reportera 23’’ Panorama 2320 Sport 
2’2’ Pogoda 2’2’ Co Pani na to? 23’’ Pegaz 
O2’ Monitor O” Kurs dnia O4’ 997-magazyn 1” 
Kasztaniaki 1’’ Wiadomości 1’7 Sport 2"2 Po
goda 2” Klan - serial 2’’ Chłopi - serial 3’’ 
Sportowy tydzień 4’’ Sprawa dla reportera 4’’ 
Kochaj mnie - serial 4” 997-magazyn 5’’ Mo
nitor 5’’ Kurs dnia

WTOREK 03.06.200^3
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Po
goda 8” Woronicza 17 82’ Klan - serial 84’ Eu
rotel 8’5 Dixie 9’’ Budzik 9’’ Słoneczna włócz
nia - serial 1’“ Panorama 10’’ Spotkania z li
teraturą To twoja droga 11“ Panorama 11’’ 
Ze sztuką na ty 11’’ Koncerty w Pałacu 12’’ 
Wiadomości 12” Referendum 2003 13’’ Ple
bania - serial 13’’ Sportowy tydzień 14’’ Kon
cert życzeń 142’ Aniołki - serial 15’’ Wiadomo
ści 15” Bezludna wyspa 16’’ Klan - serial 162’ 
Smak Europy 17” Teleexpress 172’ Sportowy 
Express 172’ Gość Jedynki 174’ Słoneczna 
włócznia - serial 18” Referendum 2003 19’’ 
Wieści polonijne 19” Dobranocka 19’’ Wiado
mości 19” Sport 20’5 Pogoda 2’” Klan - serial 
2”’’ Plebania - serial 21“ Wideoteka 2’4’ Aniołki 
22” Ze sztuką na ty 224’ Trochę kultury 23“ 
Panorama 2320 Sport 2324 Pogoda 233’ Forum 
02” Monitor 04” Plus minus 1” Zaczarowany ołó
wek 1’’ Wiadomości 1’7 Sport 2’2 Pogoda 2” 
Klan - serial 2’’ Wieści polonijne 2’’ Plebania - 
serial ’” Wideoteka 3’5 Aniołki 42’ Referendum 
2003 5” Plus minus ’4’ Monitor

ŚRODA 04.0^6.200^3
6’’ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8’2 Po
goda 8” Woronicza 17 82’ Klan - serial 845 eu
rotel 8’5 Dixie 9’’ Niezwykłe muzea 9’’ Zima w 
Wiklinowej Zatoce 1’’’ Panorama 1’’’ Plus 
minus 1’’’ Bomba w górę 11’’ Panorama 11’’ 
Forum 11’’ Solo na ugorze 12’’ Wiadomości 
12” Referendum 2003 13’’ Wieści polonijne 
1’” Podróż do Arabii - film fab. 15’’ Wiadomo
ści 15” Wieczór z Jagielskim 154’ Forum Polo- 
nyne 16’’ Klan - serial 162’ Rewizja nadzwy
czajna 17“Teleexpress 172’ Sportowy Express 
172’ Gość Jedynki 18” Referendum 2003 1 9’’ 

Bajeczki Jedyneczki 19” 
Dobranocka Wiado
mości 19” Sport 20’’ 
Pogoda 2’” Klan - se
rial 2035 Polska karta 
21’5 Podróż do Arabii - 
film fab. 22’’ Forum Po- 
lonyne 23’’ Panorama 
2’2“ Sport 2’2’ Pogoda 
23’’ Ktokolwiek widział 
020 Monitor O” Kurs dnia 
1’5 Opowiadania Mu- 
mii^łkc^w "I’’ Wiadomości 
1” Sport 2’’ Pogoda 2” 
Klan - serial 2’’ Polska 
karta 3’’ Podróż do Ara
bii - film fab. 4’’ Referen
dum 2003 5’7 Monitor 5” 
Kurs dnia

CZWARTEK 05.06.200^3
6“ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8’2 Po
goda 8” Woronicza 17 82’ Złotopolscy - serial 
8“ Eurotel - magazyn 9’’ Dixie 9” Do góry 
nogami 9’’ Niebezpieczna Zatoka - serial 100’ 
Panorama 1’’’ ’6’ stopni dookoła ciała 1’2’ 
Poetycki oddech 1’25 Asertywność 1’45 Parnas 
Literacki 11“ Panorama 11“ Ktokolwiek widział 
12’’ Wiadomości 12” Polska karta 13” Teatr - 
W każdą pierwszą niedzielę Koncert 15“
Wiadomości 15” Lista przebojów 15’’ Podró
że kulinarne 16“ Złotopolscy - serial 162’ Raj - 
magazyn katolicki 17“ Teleexpress 172’ Spor
towy Express 172’ Gość Jedynki 174’ Niebez
pieczna Zatoka - serial 18“ Gościniec - maga
zyn 18’5 Forum Polonyne 19” Dobranocka 19’’ 
Wiadomości 19” Sport 2”“ Pogoda 2’” Zło
topolscy - serial 2’’’ Żeglarski Tydzień Polonii 
21“ Studio Otwarte ”“ Teatr - W każdą pierw
szą niedzielę O’’ Gościniec - magazyn I/’ Wy
prawa profesora Gąbki 1’’ Monitor ’4’ Żeglar
ski Tydzień Polonii 2” Złotopolscy - serial 2’’ 
Forum Polonijne Juliusz Słowacki - program 
biograficzny 4“ Krzysztof Jabłoński gra F^de- 
r^ka Chopina 44” Teatr - W każdą pierwszą nie
dzielę

PIĄTEK 06.06.200^3
6“ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8’2 Po
goda 8” Woronicza 17 82’ Złotopolscy - serial 
8“ Dixie 9“ Słowa, słówka i półsłówka - tele
turniej 9’’ Żegnaj Rockefeller - serial 1”“ Pa
norama 1”“ Gdzie jesteś Paititi - reportaż 1’’’ 
Gawędy histtorycizne 11“ Panorama 11“ Juliusz 
Słowacki - program 1’4’ Lata - film 12“ Wiado
mości 12” Forum Polonijne 12” Hity satelity 
1’” Matki, żony i kochanki 14“ Szansa na suk
ces 15“ Wiadomości 15” Chłop i baba - serial 
15’5 Trochę kultury 16“ Złotopolscy - serial 162’ 
Szept prowincjonalny - magazyn 17“ Tele
express 172’ Sportowy Express 172’ Gość Je
dynki 174” Żegnaj Rockefeller - serial 18“ Szan
sa na sukces 19“ Wieści polonijne 192” Dobra
nocka 19’” Wiadomości 19” Sport 2”“ Pogo
da 2”” Złotopolscy - serial 2’’’ Mówi się... - 
poradnik 2”” Hity satelity 21” Matki, żony i 
kochanki 22“ Szept prowincjonalny - magazyn 
22’” Chłop i baba - serial 2’“ Panorama 2’2” 
Sport 2’“ Pogoda 2’’’ Porozmawiajmy 0“ 
Monitor 04’ Kurs dnia O’’ Koncert życzeń 1” 
Miś Uszatek 1’” Wiadomości 1’7 Sport 2’2 Po
goda 2” Złotopolscy - serial 2’’ Wieści polonij

NA Tifl^^^lEŃ MIŁ^OSIERDZIA
Ks. Jan Nieruchalski OMI - Evreux Netreville
Ks. Mirosław Stępkowicz - Saint Denis
Ks. Andrzej Kurek - Ranguevaux
Mr Henri Arciszewski - Goyrans
Ks. Jan Bojda SChr - Montigny en Osterevent 
w tym:
NN - 50,00 euros
NN - 50,00 euros
Kółko Różańcowe z Montigny - 75,00 euros 
Towarzystwo Polek z Montigny - ^^7,00 euros 
Towarzystwo Polek z Pecąuencourt - 40,00 euros

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Ofiary prosimy przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise, 

263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris, wpłacając na: CCP 1268-75 N PARIS 
lub czekiem, zaznaczając: JNa Tydzień Miłosierdzia”.

65,00 euros 
150,00 euros 
300,00 euros 
^^0,00 euros 
759,00 euros

ne 25’ Hity satelity ’“ Mówi się... - poradnik ’2’ 
Matki, żony i kochanki 4” Szansa na sukces 
5“ Chłop i baba - serial 5’’ Monitor 5*’ Kurs 
dnia

SOBOTA 07.06.200^3
6“ Na dobre i na złe - serial 7“ Echa tygodnia 
74’ Wieści polonijne 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8” Zaproszenie 84’ Ziarno - program kato
licki 9“ Wirtul ndia 9’’ Szarcio i Teodorsz -1 ’“ 
Mówi się... 1’2’ Ludzie listy piszą 1’4’ Podróże 
kulinarne 11” Książki z górnej półki - magazyn 
1’2’ Klan (’) - serial 12’’ OPOLE 2002 - kon
cert ’’“ Wiadomości ’’” Lalka - serial 144’ 
Tam gdzie jesteśmy 15” Święta wojna - serial 
15’’ Śniadanie na podwieczorek 17“ Tele
express ’72> Sportowy Express ’72’ Takie kino 
17’’ Na dobre i na złe - serial 182’ Czterdzie
stolatek - 20 lat później - serial 19” Dobranoc
ka 19’’ Wiadomości 194’ Sport 19’2 Pogoda 
2’“ Studio referendalne 2’’’ Lalka - serial 21” 
Trójkąt bermudzki - film 2’“ Studio referendal
ne 2’” Takie kino 2’2’ Studio referendalne 2’’’ 
Panorama 2’” Sport 2’” Pogoda O” Na do
bre i na złe - serial O’’Takie kino 1” Dinusie ’’’ 
Wiadomości T” Sport ’4* Pogoda ’5” Studio re
ferendalne 2“ Przedwiośnie - serial 2“ Lalka - 
serial 42” Czterdziestojatek - serial 5” Takie kino 
5’’ Kanalia - film 6” Święta wojna - serial

NIEDZIELA 08.06.2003
745 Serencza - reportaż 8” M jak miłość - serial 
8’5 Słowo na niedzielę 9“ Simba, król zwierząt 
- film 9’’ Msza Święta - pielgrzymka Jana Paw
ła II do Chorwac^ji 12” Kurier z Warszawy ’2’’ 
Książki z górnej półki ”’“ Złotopolscy (2) - se
rial ’’“ Cny język Polaków - cykl dok. ’42’ Ja
nosik - serial ”5“ Co nam w duszy gra 16“ 
Biografie 17”” Teleexpress 17” Sportowy 
Express 172’ Dziennik tv J. Fedorowicza ”74’ 
M jak miłość - serial 182’ Kochamy polskie se
riale - teleturniej 18“ Zaproszenie 19” Dobra
nocka 19“ Wiadomości 194’ Sport 1947 Pogo
da 19“ Wieczór wyborczy - po referendum 21“ 
Przedwiośnie - serial 22“ Wieczór z Jagielskim 
22“ Wiersze i piosenki Juliana Tuwima 2’“ 
Panorama O” Sport O’4 Pogoda O2’ M jak mi
łość - serial 1“ Simba, król zwierząt - serial 1“ 
Wiadomości ’42 Sport ’44 Pogoda 2“ Wieczór 
z Jagielskim 24’ Biografie ’’’ Zaproszenie ’“ 
Janosik - serial 4“ Książki z górnej półki - ma
gazyn 5“ Tam gdzie jesteśmy 5“ Kurier z War
szawy 545 Książki z górnej półki - magazyn

3 1 czerwca 2003 Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE
POŁĄCZENIA AUTOKAROWE Ù0 POLSKI

www.eurolines.fr Te/. 01 60 15 09 09.
Espace Pologne 

Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Eurolines 
Paris - Gallieni - M’ Gallieni

TtL. 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
(śzczególowe inforr^ćicje w biurach Eurolineś)

«Espace Pologne» 
Eurolines

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

Tel. 01 49 72 51 52 
espacepolo^ne@^(^urciiine^s.fr

Zapraszamy do naszych agencji:
Paris St Jacques 

55, rue St Jacques 
75005 Paris 
M' St Michel 

lub Cluny la Sorbonne 
Tel. 01 43 54 11 99

Eurolines Paris Clichy 
75 bis, bd de Clichy 

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

INSTITUT PRIVE FRA^Cl^-EUROPE CONNEXION
établissement prive de^ni^tjignement supérieur 
enregistré au Rectorat de TAcademie de Paris

KURSY JĘZYKA 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./^I^A^X: Ol 44 24 05 66;
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

REGULARNE LINIE 
AUTOKAROWE

VOrAGfS

FRANC.^iA-F^OLSKA

BIAŁYSTOK KRAKÓW RAWICZ
CHOJNICE KROTOSZYN RZESZÓW
CZĘSTOCHOWA LEGNICA SIERADZ
CZŁUCHÓW ŁÓDŹ SŁUPSK
ELBLĄG LUBIN STARGARD SZCZEC.
GDAŃSK LUBLIN STARGRARD GDAŃS.
GDYNIA LUBLINIEC ŚWIECIE
GLIWICE MALBORK SZCZECIN
GŁOGÓW MIELEC TARNOBRZEG
GORZÓW WIELK. OPOLE TARNÓW
GRUDZIĄDZ PILA TCZEW
JAROSŁAW POTRKÓW TRYB. VARSOVIE
JĘDRZEJÓW POZNAŃ WAŁCZ
KALISZ PRZEMYŚL WROCŁAW
KATOWICE PRZEWORSK ZAMBRÓW
KIELCE PUŁAWY ZAMOŚĆ
KONIN PYRZYCE ZIELONA GÓRA
KOSZALIN RADOM

KIEV

FRANC.^.A - UKRAINA 
wyjazdy z: Paryża-Reims-Metz-Lille 

LVIV RIVNE

PARIS 75010
Tel. 0142 809560
93, rue de Maubeuge

Fax: 0142809559

wyjazdy z: Paryża-Lille :

WSZELKIE INFORMACJE ' RENSEIGNEMENTS
LILLE 59800 I
Tel. 03 28 36 53 53
7, pl/rue Saint-Hubert 
Fax: 03 28 36 53 54 ,

www.voyages-baudart.fr

RIGA

JYTOMYR

BILLY-I^ONTIGNY 62420
Tei. 03 21 20 22 75 
1‘t7, Av. de la Republique 
Fax: 03 21 49 68 40

■jESPÓŁ M^IYCaNĄ

Muzyka na każdą okazje
KONTAKTU:
Tel.: 06371-46 28 75; dla Francji: (00 49) 6371 46 28 75; 
E-mail: malgorzataleciejewski@msn.com

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. 

ATOI I f* 1^1 http://perso.club-internct.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
I\M I V l* I V I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.

Dyrektor publikacji: 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 treśić ogłoszeń.

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

Abonament roczny: 53, 40 euros; abonament półroczny: 28, 30 euros. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, 1)60 Bruxelles - 

CCP 000-1637856-11 
Prenumerata w Niemczech: „Głos Katolicki”, Commerzbank Hanr^c^i/fcr:

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

r KUPON PR^I^N^UMï^R^A^Ty
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/

I Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honorć - 75001 PARIS
I LU Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,4o€) □ Czekiem
I □ Pól roku (28,3o€) □ CCP 12777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,1^0 ^) □ Gotówką

Nazwiskom:........................................................................
Imię:..................................................................................
Adres:...............................................................................

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

TEL: 01 40 20 0080) /

I ER VIC eU
Z PARYŻA, V^IJ^E^^i^’ievneS. REIMS, ME.TZ, FREY MING 

.AUTOK.ARE.M DO 26 MIAST W POLSCE

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

SAMOLOTY ot) Poiski i do i.nna'ch kra.iów świata

Kiéeh^^,

I^^j^nicja.
C^jaaó^w,

F^c^z^na^ri,
Rz^e^s^s^ć^w/, 
Sandomie^i^z, 
Stalowa Wolat, 
Tarnobr^z^e^g;,

Taun^t^v,, 
roujń,

W^i^t^tłb^w.

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M:; (^C^N^C^C^RDE

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 0i 46 60 45 5i lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

ECOLE „NAZARETH"
COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12 LAT DOŚWIADCZENIA W ^ARYŻU; KADRA FRANCUl^^^^POLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia poranne - 20, rue Legendre - Paris XVII; 
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paris VI.

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALF. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.

LETNI KURS INTENSYWNY W LIPCU
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83.

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

TEL. 06 15 09 43 86.

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 2L.:)5.:^OO3

1 czerwca 2003

Copernic
PARIS - LYON - VAR'SOVIE - KIEV

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

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfort em pierwszej klasy****

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

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Polski: w każdy piątek 
ABONAMENT (styczeń-grudzień 2002):

4 voyages Aller/Retour - 5*"“ voyage: - 50%

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

Zamość, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk.

Sprzedaż: GRANDES MARQUES - 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° Crimée 
tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06.

♦ A VENDRE;
Appartement, F3 a vendre, 64 m2, box pour la voiture, 

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

* TOP PEINTRE:
TOP PEINTRE-MULTIDECOR BAT. RENOV. TOUT

A VOTRE SERVICE. TEL. 06 68 43 89 37 (GAVROCH).

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

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

Do Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 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 -

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo;
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IRADIUM
Une Technologie d'avanceygo
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