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To tak, jakbyś 
doręczył pieniądze.
Gdy pot^rz^ebujesz wysłać pieniądze, chcesz być pew^r^)/, że dotrą bezpiecznie.

Zapewni Ci to Western Union. Korzystanie z pośrednictwa W/estern Union jest tak bezpieczne, 

jak gdybyś pieniądze dostarczał sam.

W/łc^śnie ze wzglądu na bezpieczeńs1^'wo zaufały nam miliony ludzi na całym świocie, pow/ieiz^ając 

nam przesyłanie swoich pieni^cJ^><

Dzięki ogólnoświatowej sieci placówek^, pieniądze docierają do odbior^cy bardzo sz^bkoł* Co 

więcej, aby korzystać z naszych usług nie musisz posiadać rachunku bankow/ego.

Western Union jest wyspecjalizowane w przek^azach pieniężnych. Nie ma bezpieczniejszego 

sposobu na przesyłanie Twoich pien i^c^z^yz

sam
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Najszybsze międzynarodowe przekazy pi^eni^ęż^ne?

Usługa dostępna we Francji:
CCF Bureau de change

0140 SI 2846
. LA POSTEi^

0825 00 98 98
Numéro indigo: 0,15 Euro TTClmin

*Uw^e^g^a^! Mogą być zasitosowane pewne ogr^aniczenia dol^y^czące usługi i czasu jej ł^rw^e^nk^. W/iie^cej infor^ma^cji udziela wydzielone stoisko^.
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8 czerwca 2003
C-zy jutro obudzimy się w L^mii Europejskiej? 
TTo zoleży tylko od nas. AJareszcie c^oś w 
dziejach tego państwa, mojiego K^r^ctju, le

żącego w miejscu ni^uis-^ani^^jgo ścierania się nad naszy
mi głowtc^mi W/sc^Kodu z 2^c^c^hi^c^df^m, mo^e zależeć od su- 
we^e^nnej, dojł*zo^łej decyzji P^olc^ków, a n^^ od przelewa
nej przez n^^h - „za waszą i naszą wolność" - krwi.
.A pamiętam przecież, jeszcze parę lat temu, śniony przez 
wielu emigrantów koszmarny sen, że buid:zę się w... P^ol- 
scel Alie, nie w Ojcz^y/ź^nie, a właśnie w komuni^i^icznym 
PR^i^-^u, bez motżliwości ucieczki w wolny świat. Dziś 
śnię Polskę-Ojczyz^nę i buid:zę się w w^lny^m, europejs^k^im 
kraju nad W^isłą. Jakiż szmat drogi za namil ^-o przed 
nami? (P.O.)

HISTOR^yCZNY WYBÓR
DLA POLSKI

Jan - ambasador RP u/e
I ■ dział w referendum w sprawie 

wstąpienia Polski do Unii Eu- 
roperoPit^^ ki dniach 'l 8 czerc^t^ir 
jest aktem obywatelskim o najwyż
szej wadze, historyczną decyzją o 
wyborze kierunku rozwoju nasze
go kraju i narodu na najbliższe

dziesiątki, a być może i więcej lat.
Kilka dni temu Jan Paweł II podczas spotkania z 
rodakami na Placu św. Piotra powiedział, że „Pol
ska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie 
może wyłączać się z tej wspólnoty”. W swoim jed
noznacznym poparciu dla wejścia Polski do Unii Eu
ropejskiej Ojciec Święty wskazał na chrześcijańskie 
więzy najsilniej łączące Polaków z innymi naroda
mi europejskimi, które już wcześniej mogły i chcia- 
ły budować wspólnie przyszłość.

■m Polska przez 50 lat nie 
miała możliwości, wbrew 

* \ własnej woli, uczestni- 
r H czyć w procesach inte

gracji europejskiej, któ
re z państw Europy Za
chodniej uczyniły strefę 
pokoju i dobrobytu. Pa
trzyliśmy wtedy zazdro
śnie pozostając z drugiej 
strony Muru Berlińskie
go i marząc o wolności i 
demokracji. Dziś mamy 
szansę spełnić te marze
nia. Wstąpić do rodziny 
państw, w której dzięki 
solidarności i wspólnej 

trosce o przyszłość zapewnimy lepsze warunki roz
woju dla przyszłych pokoleń Polaków^.
Na historyczny wymiar podejmowanych decyzji 
zwraca uwagę Ojciec Święty: „Wiem, że wielu jest 
przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o za
chowanie kulturalnej i religijnej tożsamości nasze
go Narodu. Podzielam ich niepokój związany z go
spodarczym układem sił (...). Podejmując decyzję o 
głosowaniu w dniu 7 i 8 czerwca musimy być świa
domi praw i obowiązków, korzyści i wyrzeczeń, któ
re wiążą się z naszym uczestnictwem w Unii Euro
pejskiej.

Ciąg dalszy na str. 6
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MIEDZY EUFORIĄ I ZWĄTPIENIEM
Jerzy Klechta

Referendum unijne wzbudziło 
emocje równe tym, które towa- In ’ ’ 
rzyszi^ły ^ył^onzii^r^m Rzi^cr^os|zp- |^,

litej. Inaczej jedynie przebiegają dziś 
[todziały wśród Polaków.
14 lat temu przeciwnikami nowej, wol
nej, niekomunistycznej Polski byli wy
łącznie sami komuniści i to głównie ci, 
którzy pełnili intratne funkcje oraz 
członkowie ich rodzin, czerpiący okre
ślone korzyści z tego faktu. Dziś, w 
przededniu referendum podział między 
Polakami przebiega wzdłuż innych li
nii. Wśród euroentuzjastów znaleźli się 
obok siebie antagonis'ci, przeciwnicy 
polityczni i ideowi, a więc rządzący 
krajem liderzy postkomunistów i opo
zycyjni przedstawiciele ugrupowań so- 
lidamościowo - niepodległościowych, 
a także, co niezwykle ważne: hierar
chowie Kościoła katolickiego z Pryma^- 
sem Polski. Eurosceptycy również stworzyli dziwaczną koalicję: radykal
nie antyunijna Liga Polskich Rodzin, wspierana przez media ojca Rydzyka, 
maszerowała razem z populistyczną „Samoobroną”, która tak chętnie sięga 
do bolszewickich haseł o konieczności zaprowadzenia „równości i spra
wiedliwości społecznej”.
Powyższa sytuacja poważnie zamula obraz i utrudnia opowiedzenie się przez 
przeciętnego „zjadacza chleba”, jak ma głosować na temat obecności Pol
ski w UE. a przecież to on ostatecznie zadecyduje o polskim „nie” czy pol
skim „tak” wobec akcesu do Wspólnol^y. Sprawą podstawową pozostaje jed
no. Co będzie korzystniejsze dla Polski? I to nie w skali miesiąca czy roku, 
a w perspektywie historycznej. To nie jest decyzja jedna z wielu. I najmniej
szego znaczenia nie ma to, która z opcji, która partia na tym wygra, która 
straci. Liczy się to czy straci, bądź zyska Rzeczpospolita. W tych właś'nie 
kategoriach rozumuje i widzi problem Ojciec Święt^y^.
Wyraźnie, bez najdrobniejszych niedomówień Jan Paweł II przedstawi! swój 
pogląd podczas uroczystości w Watykanie, z okazji 83. rocznicy urodzin, 
na spotkaniu z pielgrzymami z Polski, 19 maja br. Pierwszy i najważniejszy 
Polak wzniósł się ponad waśnie i spory, nawet te zasadnicze, jakie dzielą 
Polskę. Nie dlatego, że je przestał dostrzegać.
Nie dlatego, że zmienił swoje zdanie o postkomunistach. Kto tak próbował
by komentować słowa jednoznacznej zachęty Papieża do głosowania na 
„tak” w referendum unijnym, ten niczego nie zrozumiał ani z Jego słów, ani 
z tego, jaka powinna być Polska jutra.
W postawie Polaków na temat integracji widać pewne charakterystyczne 
zachowania, znane zresztą z historii. Są to cechy, które nie sprzyjają podej
mowaniu racjonalnych i rozsądnych decyzji. Należy do nich zacietrzewie
nie, a z drugiej strony - patrzenie na świat w kolorach czarno - białych.

Ciąg dalszy na str. 6-7
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PIERWSZE CZYTANIE

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA-RÓKB

Dz 2,1-11
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spad! 
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały 
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i 
na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcy
mi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Prze
bywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszyst
kich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy sły
szał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, któ
rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc 
każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Par- 
towie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopota
mii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 
KTeteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących 
w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

^0 

znat^zar^zo jesj ew^i ehrmo 1
podziałami i bolesnymi '
rozdarciami, na różnych * rU W 
płaszczyznach ludzkiej egzystencji. Tyle 
w nim przemocy i zła, nienawiści i nie
pokoju. Dotyka to serca człowieka, ro
dząc w nim lęk, niepewność i obawę o 
przyszłość, a jednocześnie wyzwala pra
gnienie dobra i jedności, miłości i na
dziei. W tej rzeczywistości właściwy kie
runek i rozwiązanie podsuwa nam dzisiej
sza Uroczystość, przypominając człowie
kowi, że to Duch Święty jest źródłem i 
fundamentem jedności i pokoju oraz 
drogą do porozumienia i zgody między 
ludźmi i narodami. Ta prawda jest rów
nież treścią dzisiejszych czytań liturgicz
nych oraz wielu wypowiedzi Ojca Świę
tego Jana Pawła II. Mamy dobrze w pa
mięci to znane wołanie naszego rodaka 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny: 
«Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obli
cze ziemi» czy też słowa wypowiedziane 
w czasie ostatniego spotkania z Polaka
mi na placu św. Piotra (19 maja): «Nie bę
dzie jedności Europy, dopóki nie będzie 
ona wspólnotą Ducha». To Duch Święty 
jednoczy, ożywia i prowadzi Kościół, na
sze wspólnoty i rodziny.
Przyczyną podziałów i rozbicia, zarów
no w ludzkim sercu, jak i w rodzinie ludz
kiej, jest grzech. Stąd - jak przypomina 
nam dzisiejsza Ewangelia - Duch Święty 
został nam dany, aby Jego mocą nasze 
serca były odnawiane i oczyszczane z 
grzechów i wad. To jest wstępny waru
nek, aby nasze serca mogły wypełnić się

Świat, w którym żyje- 
my, ciągle jeszcze na-
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EWANGELIA
J 20,19-23

POKO/O

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b-7.12-13 

Czytanie z Pierwszego listu s'w. Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem 
jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno cia
ło, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zo
stali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Słowa Ewangelii według św. Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po
środku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane”.

• “ T^wA •<

Duchem Bożej Mi
łości, zaufać mocy i 
miłosierdziu Boga 
oraz otworzyć się 
na drugiego czło
wieka. Ta odnowa 
nie może się doko
nywać bez zgody i 
wysiłku człowieka, 
bez otwarcia z wia
rą na dary Ducha 
Świętego i współ
pracę z nimi.
Na różne sposoby 
Duch Święty przy
chodzi i działa w 
naszych sercach 
oraz w ludzkim życiu. Pragnę tylko zazna
czyć, iż ważne jest, aby odkrywając i 
przyjmując te dary, mieć pokorę, która 
pozwoli je dostrzec również u tych, któ
rzy są obok nas. Często zazdrość i pycha 
są przeszkodą w tym, aby te dary zoba
czyć i zaakceptować u innych oraz włą
czyć je przez współdziałanie w budowa
nie świata pokoju i dobra. Jest to niezbęd
ne na drodze budowania wspólnoty w 
wymiarze rodziny, parafii, Kościoła i 
świata.
Apostołowie oczekując na przyjście Du
cha Świętego byli zgromadzeni razem 
w Wieczerniku oraz pragnęli Go przyjąć 
do swoich serc. To są dwa ważne warun
ki, aktualne także dla nas: pragnienie Du
cha Świętego i otwarcie serca na Jego 
przyjście oraz trwanie w jedności i wza
jemnej miłości w tymże oczekiwaniu.

Wśród apostołów była również Maryja, 
która już w chwili Zwiastowania zosta
ła napełniona Duchem Świętym, stając 
się przez to Matką Boga-Człowieka i Ob
lubienicą Ducha Świętego. To Maryja,
«pełna łaski», Matka Kościoła, pomaga . 
i nam otwierać się na przyjęcie darów I 
Ducha Świętego. I
Zanieśmy wołanie do Ducha Świętego sło- I 
wami dzisiejszego wersetu przed Ewange
lią: ,
«Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień swo
jej miłości^».
Niech nasze serca napełnione Twoimi da
rami i złączone we wzajemnej miłości bu
dują świat pokoju i dobra, jedności i mi
łości.

Ks. Ryszard

strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 8 czerwca 2003 8
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W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Rok 1999 w nauczaniu Kościoła był 
H^Oś^ii^icony osobie Ducha Świętego.

Ojciec J»iecŚ^ jian Paweł II pragnął, ^łą^' 
przed zbliżającym się jubileuszem roku 
2000 uświadomić wierzącym, j'aka jest 
rola Ducha Świętego w Kościele i w życiu 
każdego chrześcijanina.
Od początku stworzenia świata widoczna 
jest osoba Ducha Świętego. O Jego obec
ności mówi opis z Księgi Rodzaju: „Zie
mia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią bezmia
ru wód, a Duch Boży unosił się nad woda- 
mi”( Rdz 1,2).

' O Duchu Pańskim mówi wielokrotnie pro
rok Izajasz wzywający Naród Izraelski do 
nawrócenia. Słowa zapisane w Jego Księ
dze stały się podstawą do katechizmowe
go sformułowania darów Ducha Święte
go: „I spocznie na niej Duch Pański, duch 
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2), 
(por^. KKK 1299). U tego proroka wystę
puje również po raz pierwszy w Biblii 
określenie Trzeciej Osoby Trójcy „Duch 
Święty”, które w nauce Kościoła stało się 
określeniem teologicznym.
Pomimo że obecnoŚć Ducha widoczna była 
w życiu ojców Narodu Wybranego i pro
roków, to pełnia jego osoby i obecności 
ukazuje się w Nowym Testamencie. Sło
wa Ewangelii przekazują prawdę, że Ma
ryja „znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego” (Mt 1,18). Prawdę tę

a-

fot H. Mazur

potwierdza również anioł Pański, który 
ukazał się Józefowi we śnie (por. Mt 1,20). 
Św. Jan Chrzciciel wyraźnie mówi o 
chrzcie jakiego dokona Sługa Pański, gdy 
przyjdzie. Jest to zapowiedź chrztu Du
chem Świętym i ogniem (por. Mt 3,11). 
Duch Święty zstępuje na Jezusa po przy
jęciu chrztu w Jordanie w postaci gołębi
cy (Mt 3,16).
Jezus zapewnia o umocnieniu wszystkich 
wierzących w Niego w czasie, gdy przyj
dą doświadczenia i cierpienia: „A gdy was 
poprowadzą, żeby was wydać, nie martw
cie się przedtem, co macie mówić, ale 
mówcie to, co wam w owej chwili będzie 
dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale 
Duch Święty (Mk 13,11).
Duch Święty w nauczaniu Jezusa Chrystu
sa jest tą osobą Trójcy Świętej, przeciwko 
której grzechy i bluźnierstwa nie zostaną 
odpuszczone ( poi^. Mt 12,31).
Cała misja Kościoła spełnia się w Duchu 
Świętym. Z nakazu Chrystusa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego”( Mt 28,19) wynika apo
stolska troska o Kościół.
W mocy Ducha Świętego rozradowany 
Jezus uwielbia Ojca: „Wysławiam Cię, Oj
cze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rze
czy przed mądrymi i roztropnymi, a obja
wiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż 
takie było Twoje upodobanie”( Lk 10,21). 
Ewangelia św. Jana przybliża jeszcze jed-

ną cechę Ducha Świętego, a mianowicie 
Jego wymiar Prawdy. Cały wymiar wiary 
i kultu ma wyrażać się w Duchu i praw
dzie (por^. J 23-24). Tenże Ewangelista 
nazywa Ducha Świętego również Duchem 
Prawdy i Pocieszycielem (por^. J 14, 26). 
W czasie Europejskiego Spotkania Mło
dzieży w Paryżu, które miało miejsce w 
grudniu ubiegłego roku, Brat Roger - za
łożyciel wspólnoty Taize - przypominając 
zgromadzonej młodzieży prawdę „Bóg 
Cię kocha”^ nie ominął w swojej nauce oso
by Ducha Świętego. W rozważaniu zwró
cił szczególną uwagę na rolę Ducha Świę
tego w życiu człowieka. Przeor wspólno
ty^ Taize powiedział do zgromadzonych: 
„Źródła nadziei możemy odkryć przede 
wszystkim w pokornej modlitwie, w po
kornej rozmowie z Bogiem. Powoli, krok 
po kroku, zrozumiemy, że jesteśmy miesz
kaniem Ducha Świętego. Duch Święty jest 
niewidoczny, ale żyje w każdym z nas. 
Biorąc na siebie nasze troski jest naszą 
pomocą, a czasem pocieszeniem. W po
kornej modlitwie, której może nawet nie 
dostrzeżemy naszymi zmysłami, zrozu
miemy, że Duch Święty jest zawsze w nas 
obecny. Zawsze, gdy Duch Święty do nas 
przychodzi, budzi w nas zaufanie i we
wnętrzną radość.”
Cały Kościół żyje i działa w mocy Ducha 
Świętego. On jest Pocieszycielem. Odkry
cie pewnych tajemnic Trzeciej Osoby Bo
skiej sprawiło, że w Kościele odrodziła się 
potrzeba życia w duchu wiary ędnowio- 
nej i umocnionej darami Ducha Świętego.

DWA POLSKIE DNI W WATYKANIE

18 maja na Placu św. Piotra w Rzymie 
przeżywaliśmy wielkie uroczystości: 83.

t H. Mazur
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urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 
kanonizację dwóch Polaków - Józefa Se
bastiana Pelczara - biskupa, profesora, 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, za
łożyciela Zgromadzenia Sióstr Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego oraz 
Matki Urszuli Ledóchowskiej - założy
cielki sióstr Urszulanek Serca Jezusa Ko
nającego. Ojciec Święty (jak już pisaliśmy 
w GK) - do grona świętych włączył także 
dwie Włoszki: Marię Mattias i Yirginię 
Centurione Bracelli.
Kościół w Polsce zorganizował z tej oka
zji narodową pielgrzymkę, aby bezpośred
nio przyjąć od Papieża dar dwóch kano
nizowanych świętych oraz wyrazić Ojcu

Świętemu wdzięczność, radość i 
życzenia z okazji kolejnych

Jego urodzin. Do Rzymu 
przybyli, wraz ze swoimi bi
skupami i księżmi, przedsta
wiciele wszystkich polskich 
diecezji. Najliczniej przyje
chali pielgrzymi z diecezji, 
gdzie żyli i pracowali nowi 
s'więci. Dużą grupę stanowi
ły siostry sercanki i siostry 
urszulanki, które zjechały ze 
wszystkich stron Polski i 
świata, gdzie pracują, aby
razem z Kościołem powszechnym cie
szyć się świętością swoich Założycieli 

i dać świadectwo podjętego ideału życia 
zakonnego.
Z wielkim wzruszeniem patrzyliśmy na 
cudownie uzdrowionych za wstawiennic
twem nowych świętych, którzy po akcie 
kanonizacji podchodzili do Ojca Święte
go z relikwiami swoich Protektor^ów^.
Po Mszy św. Ojciec Święty przemówił do 
zebranych na Placu, zachęcając do miło
ści i świętości, której przykład dają nam 
nowo wyniesieni na ołtarze, a dla której 
nie ma granic ani wieku, ani stanu. 
Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie 
zakończyły się modlitwą „Królowo nieba” 
i błogosławieństwem Ojca Świętego, ale 
nasza radoś'ć w Rzymie miała trwać dalej

i przeciągnęła się na poniedziałek 19 maja.

I BYLIŚMY Z NIM...

To było wspaniałe, rodzinne święto. Od 
wczesnych godzin rannych, jeszcze 
długo przed tym, jak zostaliśmy wpusz

czeni do sektorów, na obrzeżach Placu św. 
Piotra w Rzymie zbierali się Polacy, pra
gnący uczcić urodziny Papieża. Było ich 
około 20 tys. - dzieci, młodzież, dorośli, 
osoby z darami dla ukochanego Ojca Świę
tego. Byli również przedstawiciele rządu 
RP i prezydent Kwaśniewski z małżonką. 
Mszę św. w intencji Jubilata odprawił ks. 
kard. Franciszek Macharski w otoczeniu 
70 polskich biskupów i setek kapłanów^.

Dokończenie na str. 12
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Ciąg dalszy ze str. 3
HISTORYCZNY WYBÓR...

Nikt nie ukrywa czekających nas trudności, 
ale powinniśmy mieć też świadomość, że jest 
to wj^bór (^b^ór^iłk^atlyjny, \ne współczesnym s'\^ie- 

cie nie mamy innej drogi wyboru”.
Wnosimy do Unii Europejskiej to, co mamy naj
lepsze, tradycję i siłę polskiej solidarności, która 
pozwoliła nam nie tylko przetrwać i przezwycię
żyć trudne czasy komunizmu, ale przede wszyst
kim zaszczepić tę ideę we współczesnech stosun
kach międzynarodowych. W tych trudnych cza
sach, które przeżywa świat i Europa, idea solidar
ności powinna wyznaczać nasze postępowanie. 
Unia Europejska jest swoistym związkiem naro
dów, które wyznają te same wartości: wolność, de
mokrację, suwerenność, tożsamość narodową, go
spodarkę wolnorynkową itd. Postrzeganie nasze
go wstąpienia do Unii tylko z punktu widzenia 
aspektów ekonomicznych jest zbyt wielkim i nie- 
dopuszczalnem uproszczeniem, choć w tym za
kresie korzyści wydają się największe, a doświad
czenie krajów, które przed nami weszły do UE to 
potwierdza. Tworzymy warunki do pomyślnego 
rozwoju, ale zryysyłość Polski zależy przede 
wszystkim od nas.
W procesie rozszerzenia Unii Europejskiej, po
mimo trudnych i nzasami dramatycznych nego
cjacji nie ma zwecięzców i przegranych. Jest to 
szansa dla wszystkich Europejczyków. Dokonuje 
się swoista, dziejowa sprawiedliwość, która koń
czy proces podziału Europy. Gdyby naszym 
przodkom dano możliwość wyboru, a nie posta
wiono ich przed faktem dokonanym decyzji jał
tańskich, to Polska od dawna stanowiłaby część 
dzisiejszej Unii Europejskiej. Dziś przystępuje
my do UE na godnych warunkach i równych pra
wach. Wnosimy do wspólnoty cale bogactwo na
szych narodowych, ludzkich i kulturowych osią
gnięć. Naszym atutem jest dynamiczne i młode 
społeczeństwo, mocno zakorzenione w chrześci
jaństwie. W UE staniemy obok Włochów i Irland
czyków, Hiszpanew i Greków, Niemców i Fran- 
cuzew, którzy czerpią z tej samej tradycji.
Drogę Polski do Unii Europejskiej wspierali Po
lacy mieszkający za granicą, zwłaszcza w krajach 
UE. Budowali oni obraz polskiego społeczeństwa 
w swych środowiskach, upominali się o dobre imię 
Polski, gdy było trzeba. Polska, dzięki swojemu 
miejscu w Unii, stanie się im jeszcze bliższa. To 
samo odczują francuscy przyjaciele Polski. Poma
gali nam i wspierali nas w czasach komunizmu, w 
okresie przemian po 1989 roku oraz w czasie ne
gocjacji o członkostwo w UE - teraz połączy nas 
wspólnota interesów i wzajemna odpowiedzial
ność za przyszłość Europy i jej narodów.
Prezydent Polski występując niedawno w Parla
mencie Europejskim powiedział, że „wizja Euro
py zjednoczonej, obejmującej coraz więcej 
państw, Europy solidarnej i dostatniej jest atrak
cyjna, może nas inspirować, może nas zachęcać 
do podejmowania działań. Ta wizja jest jak „Oda 
do radości” - pełna entuzjazmu, wiary w lepszą 
przyszłość, wiary w człowieka i ludzi”. Chciał- 
bym, aby Polacy, również nasi Rodacy mieszka
jący we Francji, oddali swój głos za przystąpie
niem Polski do Unii Europejskiej wierząc, że taką 
wizję możemy wspólnie zrealizować.

Jan 
ambasador RP u/e

Ciąg dalszy ze str. 3

MIEDZY EUFORIĄ...

Przypisuje się to słowiańskiej za- 
dziorności, naszemu rodzimemu 
uporop^i, zK^:5zja^ f^rzw sz^!^c^s'c^j oś cyi^e 

boliczna polska pasja rzucania się z 
szablą na czołgi była nierzadko wy
razem najwyższych wartości - odda
nia się sprawom Ojczyzny. Każda 
epoka rządzi się jednak innymi pra
wami. Naszymi czasami, bardziej ani
żeli kiedykolwiek w pryeszłości, rzą
dzi rozum. Pewnie dlatego Jan Paweł 
II nie tak dawno napisał i ogłosił en
cyklikę Fides et ratio ( Wiara i ro
zumu).
Co jest charakterystyczne w zacho
waniach Polaków na temat integra
cji, to krańcowość w wyrażaniu opi
nii. Euroentuzjastów cechuje euforia. 
Eurosceptyków - czarnowidytwo, 
zwątpienie. Pierwsi widzą w integra
cji szansę na wielki sukces, drudzy 
porażkę na wszystkich frontach, od 
gospodarki po utratę wszelkiej samo
dzielności, wiary nie wyłączając. 
Granie na ludzkich emocjach często 
stanowi źródło siły do nzynew wiel
kich i to w beznadziejnych sytu
acjach. Może jednak obracać się na 
szkodę. Wszak emocjami łatwo ma
nipulować, prowadząc ludzi przeciw
ko ich faktycznym interesom indy
widualnym i społecznym, narodo
wym, a działając faktycznie na rzecz 
wodzów i ich partyjniactwa. Z takim 
zjawiskiem mieliśmy w Polsce do 
czynienia w czasie fatalnie prowa
dzonej kampanii referendalnej. I to 
zarówno przez zwolenników integra
cji, jak i jej przeciwnik^eó^.
Papież zabierając głos - uratował to, 
co wydawało się pogrzebane przez 
nachalną i w rzeczy samej zabójczą 
dla idei zjednoczonej Europy propa
gandę rządzącego SLD. Z pewnością 
wielką szkodę przyniosła także za
gorzałość niekterynh antyunistów. 
Często zamiast wysuwać argumenty 
- operowano inwektywami. Krótko 
mówiąc: na szkodę Ryecypospolitej, 
niezależnie od intencji, działali przez 
ostatnie miesiące yarewno ci, którzy 
wejście do UE przedstawiali jako po
czątek eldorado i nowego dla Pola
ków „złotego wieku”, jak i ci, kterze 
dowodzili, że wraz z wejściem do 
Wspólnoty stracimy tożsamość i nie
podległość, a na koniec Bruksela 
ogłosi nas wschodnioeuropejską pro
wincją na prawach powiatu, a może i 
gminy. Nie brak polityków manipu
lujących słowami Jana Pawła II. Kto 
zaś manipuluje papieskimi słowami, 
wyrywa je z kontekstu, słyszy to, co 
chce słyszeć, zusycza mimo uszu, co 
jest niewygodne, ten wpisuje się na 
czarną listę, których Polacy w swych 
dziejach zapisali aż nadto. Ci, którzy 
zrywali sejmy również gardłowali, że 
czynią to w obronie wolności i oj

czyzny, a często robili to za srebrniki 
przyszłych zaborców.
Należy rozważnie, ze spokojem spoj
rzeć prawdzie w oczy. I przyznać, że 
wejście do Unii nie otworzy bram raju 
na tej ziemi, że przez najbliższe czte
ry, pięć lat będzie trzeba znieść nie je
den trud, aby podołać wyzwaniom, któ
re niesie dogonienie Europy pod 
względem ekonomicznym i technolo
gicznym. Czeka Polaków ogrom pra
cy. Nawet trudno sobie wyobrazić jaki. 
Wystarczy spojrzeć na nasze drogi. Ile 
im brakuje do tych we Francji i Niem
czech, może przekonać się każdy, kto 
podróżował między Wisłą a Sekwaną. 
To przykład pierwszy z brzegu. Jak za
wsze alternatywa jest jedna. Niech 
wszystko zostanie po staremu. I pol
skie drogi, i polskie rolnictwo, które - 
przyzna to każdy, któremu na sercu 
leży przyszłość ziemi naszych ojców 
- jest zapóźnione, mało wydajne, cho
re (co oczywiście nie jest winą pol
skiego rolnika, lecz efektem wynisz
czających systemów ostatnich dziesię
cioleci).
Jeden z polityków w zacietrzewieniu 
antyunijnym zaproponował opcję 
wschodnią, to znaczy żeby Polska wy
stawiła na Zachód własne siedzenie i 
twarzą, sercem oraz biznesem zwróci
ła się do Rosjan i Ukraińców. Jest to 
pomysł z czasów, gdy dokooptowali
śmy do Polski Litwę i dzięki temu po
wstała Rzeczpospolita Obojga, a po
tem Trojga Narodów (Polacy-Litwi- 
ni-Rusini). Ale wówczas - przypomnij- 
my łaskawie - to Polska (zwana w I 
Rzeczpospolitej Koroną) spełniała rolę 
dzisiejszej Brukseli. Natomiast dzięki 
Unii Lubelskiej („Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej” - mówił Papież 
do rodaków na Placu św. Piotra) Litwa 
weszła do Europy. Gdyby, powiedzm^y, 
Polska dzisiaj weszła do Białorusi, 
znalazłaby się w moskiewskiej Azji. 
Zrozumiałe są obawy związane z inte
gracją. Ale tak, jak na Unii Lubelskiej 
wygrała i Litwa, i Polska, również na 
rozszerzeniu Unii nie przegra ani za
chodnia Europa, ani Polska. Chyba, że 
ktoś gra tu fałszywą piłką. Kto działa 
na szkodę Ojczyzny, niezależnie od 
intencji, a choćby z braku rozumu - ■
nic go nie usprawiedliwia ani dziś, ani 
tym bardziej nie usprawiedliwią go po
tomni.
Myślenie, jak wiemy, ma ciągle przed 
sobą wielką przyszłość, zwłaszcza gdy 
rozważa się, a nawet - jak to ma miej
sce w tych dniach - decyduje o przy
szłości Ojczyzny. Gdyby tak nie było, 
Jan Paweł II nie rzucałby na szalę swo
jego autorytetu. Rzucił! Powiedział 
zaś tak wiele i tak klarownie, że naj
bardziej zagorzali przeciwnicy inte
gracji przed wrzuceniem kartki do 
urny referendalnej jeszcze raz prze
analizują argumenty, którymi dotąd się 
kierowali. Wiele z nich ma duży cię
żar gatunkowy. Zwłaszcza te, które do-
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tyczą tradycji, tożsamości re
ligijnej i kulturowej, tych war
tości, które zawsze, w każdej 
epoce stanowiły i stanowić 
będą o „być albo nie być” na
rodu, każdego narodu.
Gdy rodzi się coś nowego, oba
wy narastają. To jest zrozumia
łe i ludzkie. Nic nie jest nam 
dane raz na zawsze. Ani wol
ność, ani niepodległość, ani 
miłość ukochanego przez nas 
człowieka. Wszystko trzeba 
pielęgnować. O wszystko trze
ba dbać z wrażliwością dziec
ka i mądrością uczonego star
ca. Jeszcze na koniec z Jana 
Pawła II: Europa potrzebuje 
Polski. Kościół w Europie po
trzebuje świadectwa wiary Po
laków. Polska potrzebuje Eu
ropy-
I jeszcze wątek polityczno- 
psychologiczny. Dla wielu - 
piszący te słowa również do 
nich należy - fakt, iż do na
miętnych rzeczników integra
cji przyznają się takie indywi
dua publiczne, jak choćby ak
tualny premier III RP, który już 
dziś uzurpuje sobie tytuł klu
czowego budowniczego wej
ścia Polski do Unii, a więc ten 
fakt odstrasza od zajęcia pro- 
unijnej postawy. Z kimś takim 
w jednej drużynie?! To prawie 
hańba. Tak myśli wielu. Ale po 
wysłuchaniu Papieża w rocz
nicę Jego urodzin jestem pe
wien, że historyczne decyzje 
trzeba podejmować unosząc 
się ponad przeciętność. 
Zresztą czy za ileś tam lat, a 
nawet w łatwej do przewidze
nia przyszłości będziemy roz
trząsać, a nawet pamiętać na
zwisko tego, kto był premie
rem w 2003 r.? Ot, jakiś tam 
przeciętny funkcjonariusz, o 
szczególnie wyraźnej i uderza
jącej przeciętności umysłowej. 
A kto Polaków zachęca do wej- 
s'cia do Unii? Ten, który powie
dział: Wiem, że wielu jest prze
ciwników integracji. Doce
niam ich troskę o zachowanie 
kulturalnej i religijnej tożsa- 

. mości naszego Narodu. Po
dzielam ich niepokoje związa
ne z gospodarczym układem 
sil. Muszę jednak podkreślić 
raz jesz^cze, że Polska zawsze 
stanowiła ważną część Euro
py i dziś nie może wyłączać się 
Z tej wspólnoty, która wpraw
dzie na różnych płaszczyznach 
przeżywa kryzysy, ale która 
stanowi jedną rodzinę naro
dów opartą na wspólnej chrze
ścijańskiej tradycji.

Jerzy M^tchtta

03 8 czerwca 2003

□ Z dwudniową wizytą w Polsce, 
przed odlotem do Sankt Peters

burga, przebywa w Polsce prezydent USA G. 
W. Bush. Amerykański prezydent odwiedził 
obóz w Oświęcimiu i zamek na Wawelu.
□ Minister spraw zagranicznych Cimoszewicz 
spotkał się ze swoim niemieckim partnerem 
Fischerem w ramach XI Forum Polsko - Nie
mieckiego, które zajmowało się tematem obec
ności obydwu krajów w „nowej Europie”.
□ W warszawskiej Cytadeli odbyła się konfe
rencja poświęcona kompletowaniu sił stabili
zacyjnych w tzw. polskim sektorze w Iraku. Bra
li w niej udział przedstawiciele 20 państw^.
□ Premier Miller spotkał się w Berlinie z kanc
lerzem Schroederem. W ramach rewizyty 
Schroeder zjawił się w Polsce, by wspomagać 
„kampanię referendalną”.
□ Polski sektor w Iraku zostanie wsparty przez 
żołnierzy Wysp Fidżi, Bułgarię i Ukrainę. Swo
jego udziału zdecydowanie odmówiły Niemcy. 
Dowódcą sektora będzie gen. A. Tyszkiewicz.
□ MSZ Cimoszewicz odbył podróże dyploma
tyczne do Iraku i Kuwejtu. Podróże są przygo
towaniem do przejęcia kontroli nad strefą sta
bilizacyjną w Iraku przez polskie siły. Ci
moszewicz ogłosił oficjalnie w Kuwejcie, że 
polska strefa będzie się ciągnęła od granic z 
Iranem do granic z Arabią Saudyjską. Na jej 
terytorium znajdą się święte dla szyitów miej
scowości - Karbala i Nadżaf.
□ Prezydent Kwaśniewski przyjął ministra 
spraw europejskich Francji Lenoir i niemiec
kiego sekretarza stanu Burego.
□ Minister Kołodko pielgrzymował do Rzymu, 
gdzie został przyjęty na audiencji prywatnej 
przez Jana Pawła II.
□ Premier Miller pouczył Polaków, że w przy
szłości warunki wchodzenia do Unii będą jesz
cze gorsze niż teraz. Stwierdził też, że „od razu 
nie będzie lepiej”. Całej prawdy Polacy do
wiedzą się dopiero po referendum.
□ Kwaśniewski oświadczył, że po referendum 
powinien powstać nowy rząd oparty o parla
mentarną większość.
□ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
twierdzi, że niektóre ślady tzw. afery Rywina 
wymagają jeszcze dalszego śledztwa i badań. 
Raport ABW przekazano sejmowej komisji 
śledczej.
□ A. Nauman podał się do dymisji z funkcji 
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pra
sa donosiła wcześniej o aferach łapówkarskich, 
z którymi Naumana kojarzono.
□ Sejm przyjął ustawę o cudzoziemcach. Wpro
wadza ona m.in. wizy długo i krótkoterminowe 
i polski dokument tożsamości dla nieletnich 
cudzoziemców. Zmieniają się też zasady wy
dawania zaproszeń. Zapraszający musi być 
zdolny do pokrycia kosztów pobytu i mieszka
nia osoby zapraszanej. Współmałżonek obywa
tela polskiego otrzyma zezwolenie na stałe 
osiedlenie się po 3 latach mieszkania w Polsce. 
W okresie tym ma być kontrolowana realność 
związku.
□ Specjalna komisja sejmowa przesłuchała 
funkcjonariuszy Wojskowych Służb Informa
cyjnych, których podejrzewa się o nielegalny 
handel bronią. Broń miała być sprzedawana

m.in. rosyjskiej mafii, arabskim terrorystom i 
objętej wówczas embargiem Chorwacji.
□ Tuż po referendum Polaka ma otrzymać z UE 
list krytykujący niski stopień zaawansowania 
prac nad przystąpieniem do Unii. Polskie zale
głości dotyczą aż 8 dziedzin.
□ Z notowań partii politycznych w maju: SLD - 
25%, PiS - 15%, po 14% - PO i Samoobrona.
□ Ostatnią próbę sił przed referendum w spra
wie UE stanowiło prareferendum zorganizowa
ne w Głuchołazach. Frekwencja wyniosła zale
dwie 22%, z których prawie 86% poparło ideę 
integracji.
□ W warszawskim Pałacu Kultury obradował IV 
kongres Samoobrony. Na stanowisko szefa par
tii ponownie wybrano Leppera, który był jedy
nym kandydatem.
□ Do wyjazdu do Iraku przygotowuje się grupa 
saperów z jednostki w Stargardzie Szczecińskim.
□ Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale tego 
roku miało wynosić w Polsce 2228 zł.
□ Związki zawodowe w Szwecji zablokowały 
zatrudnienie Polaków przez niemiecką firmę do 
budowy mostów w ich kraju. Związkowcy uwa
żają, że robotnicy z Polski powinni dostać przy
najmniej najniższe szwedzkie wynagrodzenie, co 
czyni wygrany przez Niemców kontrakt mało 
opłacalnym.
□ Grupa polskich strażaków z Gdańska odle
ciała do Algierii, gdzie ma pomagać ofiarom trzę
sienia ziemi.
□ W Gdańsku powstało Centrum Kultury Tata
rów Polskich. W mieście tym mieszka od 200 do 
300 polskich Tatarów.
□ Z okazji 120. rocznicy śmierci C.K. Norwida 
w Krakowie odbyły się uroczystości upamiętnia
jące poetę.
□ Z podróży po USA wróciła do Krakowa „Dama 
z gronostajem” Leonarda da Vinci. Obraz był 
wystawiany w Ameryce od września 2002 roku, 
m.in. w Houston, Wisconsin i San Francisco.
□ Skandal na granicy słowacko - polskiej. Pol
scy celnicy pobierają dodatkowe opłaty za pali
wo w bakach ciężarówek. Kierowcy słowaccy są 
oburzeni. Powodem jest niejasny zapis wzajem
nej umowy, który pozwala celnikom na taką in
terpretację prawa.
□ Rolnicy z Podlasia domagają się zezwoleń na 
odstrzał wilków. Wilki atakują coraz częściej 
pasące się na pastwiskach krowj^.

□ 300-lecie istnienia Sankt Peters
burga stało się okazją do spotkania w tym mie
ście czołowych polityków całego świata. Zjawi
li się także artyści, a Paul Mc’Cartney otrzymał 
z tej okazji tytuł doktora h.c. miejscowego kon
serwatorium.
□ Premier Macedonii Crwenkovsky został przy
jęty na audiencji przez Ojca Św. Premier zapro
sił Papieża do złożenia wizyty w swoim kraju.
□ Rada Bezpieczeństwa OnZ zniosła sankcje 
wobec Iraku, czego domagał się Waszyngton. 
Decyzja ma ocieplić stosunki USA z krajami UE.
□ W Armenii odbyły się wybory parlamentarne. 
Komentatorzy zwracają uwagę na bardzo niską 
frekwencję, która oscylowała poniżej 40%.

Dokończenie na str. 8
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MIE/SCE POLSKI W EUROPIE m
2 PROF. WŁADYSŁAWEM BARTOSZEWSKIM 

ROZMAWIA PAWEŁ OSIKOWSKI
Paweł Osikowski: Jest Pan, jak spora część społeczeństwa pol
skiego, zwolennikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
ale nie pociąga to za sobą braku krytycyzmu wobec tej alterna
tywy. Zatem jakie zagrożenia, niebezpieczeństwa wiążą się z 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej?
Prot. Władysław Bartoszewski: Największym niebezpieczeń
stwem jest to, jak Polacy, którzy są narodem - nazwijmy to ele
gancko - indywidualistów, nieskorym do jakichkolwiek form 
współdziałania, nie umiejącym się organizować, będą potrafili 
wykorzystywać bardzo duże fundusze unijne (miliardy euro) po
tencjalnie Polsce przynależne. Przez bałagan, wzajemne kłót
nie, brak dyscypliny możemy ten olbrzymi kapitał stracić. Już 
dzisiaj w fachowej prasie pojawiają się ostrzeżenia, iż mogą nam 
wprawdzie przysługiwać spore fundusze strukturalne, na przy
kład na ekologię czy budowę dróg - połączeń tranzytowych, re
gulację rzek, ale nie będziemy umieli sobie z nimi poradzić. Tak 
się zorganizować, by móc je wykorzystać. Przez lata będą trwa
ły sprzeczki, gra interesów i przez pięć kolejnych lat nie po
wstanie żaden nowy odcinek autostrady, a później jeszcze na 
jaw wyjdzie kolejna afera korupcyjna i fakt, że ktoś wszystkie 
pieniądze ukradł. Oczywiście kradną i we Francji, Niemczech i 
Włoszech, bo natura ludzka jest ułomna, ale mnie w tej chwili 
obchodzi tylko Polska, a nie cały świat. Oczywiście jest to kwe
stia nie tylko złej woli, ale i braku doś'wiadczenia. A zatem głów
ne zagrożenie, moim zdaniem, ma charakter wewnętrzny, nasz 
krajowym.

P.O.: Komunizm oduczył ludzi poczucia odpowiedzialności za 
losy własnego kraju. Wyrosło pokolenie ludzi bezradnych, zda
nych na dyrektywy, niezdolnych do samodzielności i własnej 
inicjatywy^...
W.B.: Tak, pamiętajmy, że kiedy rozwiązywano polskie sow- 
chozy, czyli pegeery, wszyscy zatrudnieni tam wówczas ludzie 
otrzymali bardzo poważne odprawy pieniężne. Znikomy pro
cent z nich uruchomiło te środki na poprawę bytu rodziny, na 
zorganizowanie sobie nowych warsztatów pracy...

P.O.: Podobnie było i jest w górnictwie...
W.B.: Niestety, ogromna część tych ludzi... - nie chcę użyć bru
talnego określenia, że przepiła te otrzymane odprawy - ale, po
wiedzmy łagodniej, zmarnotrawiła. I teraz zasilają szeregi nie
zadowolonych bezrobotnych. Ci nieliczni, którzy umieli wyka
zać minimum zaradności, uruchomili... choćby jakiś sklepik, 
warsztacik i stali się ludźmi samodzielnymi, wolnymi.

P.O.: A niebezpieczeństwa zewnętrzne? Czy nie obawia się Pan, 
jako historyk, „drenażu” gospodarczego, ale i „ludzkiego” przez 
obcych, głównie przez Niemcy? A polska własność na Ziemiach 
Zachodnich?
W.B.: Faktycznie, nikomu u nas nie przeszkadza, jak w Polsce 
działkę chciałby kupić na przykład Portugalczyk albo Włoch. 
Natomiast jak Niemiec, to zaraz pojawiają się uzasadnione 
zresztą uwarunkowania historyczne, a nawet psychologiczne. Ger
manizacja, kolonizacja, hitleryzm. I oczywiście to nas musi nie
pokoić. Ja jednak tego zagrożenia się nie obawiam, a Niemcy 
akurat dobrze znam. Wcale nie występuje tam jakaś' powszechna 
rewindykacyjna tendencja. Poza tym, powiedzmy sobie jasno - 
nigdzie w Unii nie istnieje żaden nakaz ani przymus sprzedawa
nia ziemi czy nieruchomoś'ci obcym. Żaden Francuz w Alzacji 
nie jest zobowiązany sprzedać działkę albo dom Niemcowi. Nie 
ma takiego obowiązku. Jak chce to sprzeda, ale wcale nie musi... 
No więc co?! To my tak nie ufamy narodowi polskiemu, chło
pom polskim! To uważamy ich za aż taką bezwolną bandę - że 
jak nie zakazać to Polskę zmarnują? Nie! Ja Polakom wierzę. 
Polacy popełniają straszne błędy - sam jestem Polakiem - i te 
błędy mnie bolą, ale... Roman Dmowski powiedział kiedyś w 
swym wielkim tekście „Jestem Polakiem”, że - jestem Polakiem, 

mam więc prawo do dumy 
z tego wszystkiego wiel
kiego, co z tego wynika, 
ale muszę także ponosić 
odpowiedzialność za 
wszystko, co małe i nik
czemne też. Ja jestem 
dumny z mojego narodu, 
z jego doświadczeń, z tego 
jak przetrwał XX wiek, z 
tego jak się odrodził, z 
tego jak po trzech zabo
rach zrósł się w jedno, jak 
się zachował w czasie II 
wojny światowej. Z tej 
dumy wynika również i 
moje zaufanie. Głębokie 
przekonanie, że Polacy
nie są przecież jakimś' bezwolnym stadem, któremu - jeżeli ja
kieś KC nie nakaże, to oni porobią same głupoty. Nie boję się 
więc takich zagrożeń. Przecież podobnie mogliby myśleć i Li
twini, gdzie to Polacy stanowią kilkaset tysięcy ludności (która 
w ogóle liczy tylu mieszkańców, co jedno większe miasto Fran
cji) i obawiać się - jak oni zaczną tu, u nas, wykupywać „swoją” 
ziemię przy pomocy Warszawy..., jak zaczną się rządzić, wpro
wadzą dwujęzyczne napisy. A jednak Litwini powiedzieli - na
szym interesem państwowym i narodowym jest przystąpienie do 
Unii. Powołuje się Pan w swoim pytaniu o odniesienia historycz
ne. No to wyobraźmy sobie tylko, gdyby tak za czasów Mieszka 
I zorganizować referendum, żeby... obalić pogańskich bożkó w, 
postawić krzyże, żeby być Europą, bo wówczas oznaczało to 
przecież chrześcijaństwo (poza tym była tylko dzicz)... To wy
niki referendum... - no nie daj Boże, przecież przegnaliby ich, 
spalili - razem z ich ideami. Przecież jeszcze do czasów Kazi
mierza Odnowiciela walczono, żeby utrzymać chrześcijaństwo. 
No bo przychodzą jacyś obcy, jakiś Wojciech - Adalbert z Mag
deburga, Niemiec... Ale po dwustu latach..., potem powstaje Aka
demia Krakowska w 1364 r. - uniwersytet katolicki, a my jeste
śmy Europą! I nikt już nie pamięta, co mówili przodkowie, że 
był regres i moment zagrożenia chrześcijaństwa w XI wieku. Wej
ście do Unii Europejskiej jest nie mniejszym przełomem. To jest 
powrót do tego - oddychania drugim płucem, o czym tak pięk
nie mówił Papież w Santiago de Compostela w 1982 r. Bo Euro
pa ma dwa, a nie jedno, płuca i to drugie płuco też musi być 
czynne we wspólnym, całym organizmie Europy. My mamy do 
spełnienia wielką misję... jeżeli będziemy umieli!
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P.O.: No to porozmawiajmy o umiejętnościach. Jak Pan Profe
sor wobec tego, tym razem jako polityk, ocenia polsko - amery
kańskie stosunki wojskowe i gospodarcze, nasze zaangażowa
nie w Iraku?
W.B.: Uważam, że nie ma żadnych sprzeczności między wier
nością sojuszniczą Polski, sięgającą czasów Napoleona wobec 
Francji, i czasów Washingtona wobec Stanów Zjednoczonych, 
bo Polacy nigdy w historii nie walczyli ani przeciwko Francu
zom, ani przeciwko Amerykanom. W tradycji naszych rodzin 
Francja była sojusznikiem i Ameryka była sojusznikiem. I to nie 
tylko u jakichś polityków, ale u zwykłego chłopa na wsi. On nie 
będzie antyamerykański ani też antyfrancuski. Może być anty- 
niemiecki, antyrosyjski, nawet antyczeski. Po prostu my mamy 
taką historię i tradycje. Poza tym, my mamy bardzo zasadniczą 
cechę, którą ja uważam za piękną - wierności w sojuszach. Pola
cy byli zawsze wierni, oczywis'cie jeżeli dobrowolnie wybierali, 
a nie tym narzuconym. Rozsiani po świecie i codziennoś'ci nie 
zawsze to wiemy, aleja pamiętam, że jako minister spraw zagra
nicznych w rządzie premiera Buzka zostałem zaproszony do naj
bardziej elitarnej amerykańskiej akademii wojskowej w West Po
int. Tam jest plac, na placu stoi pomnik... Tadeusza Kościusz^ki. 
Pod tym pomnikiem co roku zaprzysięgają amerykańskich ofi
cerów. I tam w którymś momencie powiedzieli nam - my nie 
mamy co gratulować wam, że przystąpiliście do NATO, to my 
możemy gratulować sobie, bo wy wróciliście tu, gdzieście byli...
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I^iaściuszOo buOotaał tę Wi^ir^rdzę . asi^tanót^t^y i^ię czy IPc^lska oo-
wslałaby o 1918 r. gUyby nie 13 pbnZl programu celów wojennych 
Sannóty Zjjudoodonnych Joc^lzky |^^ossta^ty c^ta^igoo , ży oy Weesai^iu toiuż 
byk) ^kresonee . Żar^nn inny ^oj azk; eggy ^żc sto\y^t£^ł . C^vsseem loorooc, 
but^^^nc^ta , s^iy źu^ny inny ^oj pozy icżc shtm^^^^wyl iggo oy inn
sposób - nirpoUlrgłr, sbwrrrnnr państwo polskie c Uostzprm Uo mo
rsa. GUyby nie to, to przy całym sczcbakb Ula crywi Legionów, Pił- 
sbUskiego, hzłlerccnków - oni by niepoUległoeci państwa polskiego i 
sboereaaoeci nie mogli pecnorócić. My mamy wizc hiuloeyccaie UbUo 
Uo czoUcizcceaia Ameence. Mimo ue mamy teU w pamizci, ue Roose
velt na osiem lngoUai prceU swoją emiercią zachował siz w sposób 
strzscnn i poszeUł na uąUaaia Stalina. My to teU pamiztamy i wiemy, 
ue tam Frzaybzów nie było. Wiemy, ue De Gablle był pieewsznm, 
llneny o^(^\ci ł o J^^tsrebiy lsalta^ży lzusroj gza^iny ny C^dsry i N^^^żc. 
żZa(żen a^i^y mtąż saat^u aak oOzaycie ż^g^o nie e^<^ocłł. M^y to a^luże j^ia- 
miztzmn. JeUnak uaUna jrUna stolica ebropejska nie bzUzie okreelać 
aaszej polityki zagranicznej. Jeueli nasi ebeoscepSnyn mówią o tym, ue 
jakieś' anonimowe typy w Brbkseli chcą rząUzić Polską, to Uopowiem 
- a daa^zeg^o jusycee nee |reszy^(żent lezanoC i czy l^i^nciesz ^Cieecicc , a 
o^t^:żejusccze i^o^^dą <^o I^uCana i za:żem łzędą to n^łiiće O nee ! I^olzka 
ti^o^a zz^^zi oobą . Włojchy zzączzą oobą, Hls:^]zanta oobą, I^:^nm szą(Sci 
o^t^i- i ^aat^i^^ch b^xyag icie ^sz^^mują, o^^ią p^o oo^ojeenu . ^lllszą c^ ituci 

i^j^uczyyć , jeśi - :^i^I^<^e^niełi - :^e I^olzl^a I?d^eż^o^iy^ Ir^i^w o 
l^y t^yyć sl^e^t^(^;cżsh^ą - ncto I^(^;^o^aZyb so^lcto ng^t^y riy^;^(^g^o itaszucią. 
I^ossl^a [iżeoss:^a w l^u^^Icie I^t^ovż^(^:ctata EIltżr^^oc- ,acż^” , ;^a stzaszIią 

.^i^:^ei- <^l^t^dz- o ^Iez^vtę ezl^l^u.. . Jikc^ż to błb^d I^t^I^(yhcyk- I^tllsl^;a? 
Oó^:,, ;^e w iSs'tc^ I^odJclt^i^yyol olSI^(^hl^ z Włk^<^ł^J^oij . Hls^I^^I^^eci . E^i^iń- 
<^:^y^l^J^ec- y l^;yk^i^l^i^ec- E^rch y tsśoiZ^c^(^:^ysi y A^o^(en^|^lą y u^e (^:^iiją z icią
;^ocą^;^i^n- ocrea^(sś(c^ ^o^^sną. C^zc- ncto tss'ocZ^(^<^:^iałi y ;^e l^S^A m^a Ieo[^oza- 
<^;ck; o^t,jl^(ą - Iez;^<^lcr^ż m^y jesżśó^y w N^/^ł^O - u n^s w I’tslst^e i^oiy^;^ą 
E^i^f^(^;^y^i^y - ^'Cż^e^l^y w t^l^t)ik^i^(^h ^^os:^:aiaa£l...
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I’O>. : AlU w nU z r^t^mi
W.BI. : N^o NJe^n^i^y sęjUiż si^ite^n^ w^y^Jr^t^t^j^ć z ne^w^y^g^t^idnej
i^ytU^i^cji, w a^l^ą i C^h jra^i^i^i^izi . OsatOi^ l^i^i^c-
err;^a S^t^lirc^t^c^trra n^t^wii o witaik^j^m v/sj^(5pra^i^y Ne^me^c :^e
Sia^t^i^mi . 2^v/ats:^(^:^ii , ^e ji^g^o i^y/U^i^cja w^e^w^r^^tr^r^a jesi l^ir^(^;^o t^ell^iit- 
i^ii, ż^t^l^y I^r^wlj^(^^j^(i , Te, ees, r, l^c^n^piejn^a jtLejŁi, a r^d w^y^l^on^w
m^r^^k, ^Jik^c^Mi^ 8 Z tr^t^y^l^i^l^i^f^t^m M^i^:^^y^fislimi , rt^r^r^wt-

K^i^f^^i^t^t^mi, a e^t^i^t^i^^isśn^ m^ett^r^j^oli^ Gni<^:^r^a - wi^^c
{^(^!5r^^cią w l^r^ne^lśśc^ liitktę^t^^i^y^m- w^y^itt^j^r^w^.ie^m w I^eriniei , r^j^o- 
Mia^c^teji^c Ne^mt^c^m t, i^iir^ie- dn^t^^e c^o L^nii . "^ytUii s^j^ctd^i^nm btr^majł 
,J^urt^j^a c^i^i^l^ji, E^urc^j^a M^a^^(^^c^’ . On^ż i^t^m t^l^r^c^^i r, E^urr^f^ę n^r^^, 
liż t t^l^(^(^I^ą i ;^c^(^m^or<łl^^(^w^i^r^:i. l^ntra i^a^m^a sit, c^t^gtri^c^ieje , n^ r, I^it- 
rr^j^^ i r^w^a w^al^a r, M/a^(^:^tl , ne a^l^ii , ei^c^t^n iriy Ctri^gii j^oii-
tyk chce wpływać na inne prństwr, żeby pkdpkrrądkkwywrć Ce skble, 
tylkr r Europti która rrecrywiście mrże wybić się na równkrzędny 
c^i^tti z A^m^ey^l^;. , E^o I^urr^j^a ^^l^ó^(^r^r^<i , !^l^t^JU^mJ^t^v^^^I^ia , z «ifert^mi , łtót- 
ee ^ą jlc- l^c^^rłe^m- , rć^i^i^y^mi , n^ortib^j^mi , n^^tjtralh^;^mi to nto eissl 
E^ur(^J^;ł. Ictóra n^r^gła^l^y t^^e^m^i^l^owiK^k ptr^t^cwisk^yiki, ,^(^:^eii L^nm
eest taka frenr, tr dlacregr pttrrebkwrll w Erśni Amerykanów? Otóż 
^£^mi nto l^;ii i w ^a^nto ^t^j^t^lie^c r^t^^i , E^y/i i w^Jtr;^w^c^:zto E^oj^I^drzyyi ato 
r^k^t^^iłto ^ti i że, t^ytli t^ij^mi. ludr^ie si^ę w)^2^J^r^r^:^i p^r^^y r^i^c^^l. a r^n^i g^r^ali w 
l^aray. N^o t^y/y, pri^em sk^r^r^c^alj;... w ^^olj^r^c^<^r^i^ll^j;j. E^u^r^rpa t^k^r^- 
zała się nleudklnr. Otóż my uważamy, że Pklska, naród 38tmliltnkt 
^yy, m^(^:^<^n^y i l^^(^^e^n^y meji i J^(^Mie^n w^tłb^d w ^tM^or:^(^nto a^lljc- rt^w- 
r^or^^(^I^lC- A^n^ery^t^e , J^^tr^I^l^skiie- I^u^^|py.

I>O>. : .^iżeiiii jsstem^y fui pprzy y^t^h w^r^irOiścuich i 1^(^i^(^^ijji n^orabijj 
r^nr(^(^t^\^i (^t^t^c^z I^olslii, w Isti^i^tij n^(^wii sę ne^i^e^z o w^t^ę^t^z ^nsliu^h

n^i^e n^r^p^r^w^a w^ale r^l^^^i^l^^y^t^r^ni^^...
W>B1. : t^o e^g^o z I^^ej^^^lss^y^n- sm^ud^j^m , .^i^1^(, s^^ń^t^t^n^is-
g^o r^l^y^^aj^Ll , nie jt^i^te^m M^^^^r^k s^d^i^;^£i. Szr^lj^r^ie m^n^i^e t^r^^i pr^r^M^at£l, 
sl<t^I^I^osCl i t^o l^iarrciliccMva, Jkeet^y nnilra gtu^]ra U^tZzi kcs i slkt^l^lra 
^s^yysk^o ^rt^likS w sv^om- |^itsr^l^urt^^y^mi nsetjssj^, nto m^yysdi^c w n^jej- 
n^neejr^y^m ^a^j^nU, (s ]^^^^sMv^^, ^^^^^isl^a s^ae^nto nj^J^(^l^oją I^jat-
^1<(^j^^- I^ołski . E^yyto w osasaić^h mejsu^i^i^i^h kiik^a i itsó^w
(^(sy^i^^i^i^y^i^h ^(dsi^i^I^u (^o tiB^t^^i n^:ik^(^ur^I^oCci , Jlj^nr^lsM^il, s'v^r^<j- 

(i y^mii iż łi^^k^i^ji i ą ^y/b^^^ceją ^łę^t^(^l^(, jr^^tett^ci , .^tssi ki rkt-
sk^a ł^iJd^^o ^eeU, UccZ;!i n^yyśb^^ycch w l^isa^g^orrcch I^un^i^y ^ltrz^Ccira^- 
sl^iej . t^^S^o , :^e k, n^jsrze ^l^^I^lstrzI^e SJtra\ry, I^uk^|ra nto ł^f^dzee naas 
^y^t^l^t^^y^^ać , l^o m^y m^lłskl^y rJ^mi sń^lito i^^trr^t^ić.

Dokończenie ze 7

□ Wnboen lokalae C regionalne oUbyły siz w HCszpaaii. 
Był So sprawUziaa popblaraoSci Ula rcąUcącnch Sym kra
jem łbUooyóo Acnaea.
□ W Berlinie oUbyło siz spoSkanie 9 szeSów ecąUóo z kra
jów UE, którzy wnwoUcą siz z partii socjałUemokeatycz- 
nych. Niemiecka SPD obchoUciła w ten sposób swoje 140- 
lecie istaieaCa. Z tej okazji Uo Berlina bUał siz i Millei^.
□ W najmniejszym krajb cwiąckooym Niemiec - Bremie 
oUbyły siz lokalne onboIn. Wygrała SPD, która rcąUci tam 
oU wojny, bznskbjąc 42,3%. OU 8 lat ecąUzi ona wspólnie 
z CDU, ktner w tych wyborach osiągazło wynik 29,9%.
□ Jest jbu gotowy wstzpnn projekt koastytbcji UE. Kilka 
jego zapisów bbUzi wątpliwoś'ci niektórych państw. Pro
jekt pecewiUbje wzmocnieaie pozycji krajów najluUniej- 
scnch kosctrm „ereUniaZów”, w tym Hiszpanii i Polski, 
przec obniuenie progb lbUnościowego.
□ Amerykański sekeetarc stanb C. Powell stoieeUcił, ue 
„stosbnki Fraacji i USA mogą naUal pocostać napizte”. 
Powell prcnjechay Uo Paryua w ramach pecygotowań Uo 
scccytb aebpn G8, który oUbzUcie się w Evian. Biorą w nim 
uUciay prcywóUcn najbarUciej uprcemysłowionyyh państw 
i Rosji.
□ Izrael zgoUcił siz prcnjąć popierany prcec USA plan 
pokojowy Ula Bliskiego WschoUb.
□ Datz scycytb UE-USA bstalono na 25 ccerwya.
□ W Salcburgu w Abstrii oUbyło siz spotkanie 17 precy- 
Uentów państw Ebropy ŚroUkowej. Spotkania tego Szpu oU- 
bywają siz oU 1993 rokb z iaicjatywy V. Havla. Były cce- 
ski precnUeat przybył Uo Szlcburga, ale miał pewne pro
blemy ze strojem, poniewau jego Srak oUleciał przec po- 
myłkz au Uo Damascku. Na cjeźUcie w Abstrii był Seu obec
ny prezyUent Kwaeaiewski.
□ Trzęsieair ciemi, Ztóee nawieUciło Algieriz kosztowało 
uycie ponaU 1700 osób. Liccbę rannych ocenia siz na 7200. 
Epiyeateum zaalacło siz 70 kilometrów na wscCóU oU Al- 
gierb.
□ W atakach aa rosyjskie konwoje w Ccecceni cginęło 12 
rosyjskich uołnierzy.
□ W kztzsteofie promb na Filipinach cginęły 193 osoby. 
Prom zatonął poUccas złej pogoUn^.
□ Rosyjscy politycy oskaruyli Tuekmenistaa o popieraaie 
mięUcnaaroUowego tereorycmu i o ospółpracę z talibami. 
Do 2050 rokb lbUaoSi Rosji ma siz cmaiejszyć o 24 milio- 
ay i Uojść Uo 121 milionóo^.
□ PrecnUent Bbsh obniua po raz trceci jbu poUatki. Tym 
racem yhoUzi o sumę 350 miliaeUów Uolarów, która pozo
stanie w kieszeni poUatniZa. Taką oysoZos'ć obaiuki 
uchwaliły obnUwie izby Kongresb.
□ USA wpeowaUziły sankcje ekonomiczne wobec Iranb i 
Chia za współpracę tych państw w UzieUzinie rakietooej.
□ AmerykańsZi generał Franks, który UowoUziy wojskami 
USA w Afganistanie i Irakb przeszeUł w stan spocznnZu.
□ PoaaU 10 tysizcy związZowców peotestowało w Ostra
wie na czeskicC Morawach przecio zoiększającemu siz w 
tym regionie bezrobocib.
□ Słowaccy zaoiaUowcy blokowali natomiast przejścia 
graniczne z sąsieUnimi państwami, w tym i z Polską.
□ Niemcy wprowaUzają oU września tego rokb opłaty ab- 
tostraUooe Ula cięUaróoeZ o masie pooyUej 12 toa.
□ Na Białorbsi nie powioUła siz próba sprywatyzowania 
tamtejszyyh przeUsiębiorstw peteocCemiyznych. RząU nie 
otrznmay uaUnej oferty. Rosyjskie firmy, które wyeaUayy 
zainteeesowanie tym sektorem czeZają na lepsze oaeunki 
sprzeUauy.
□ NacisZi USA spoooUooałn, ue Ukraina obieyuje za- 
ostrcyć znacznie prcepisy Uotnczące peaoa autorsZiego. 
Ukraina jest „stolicą” piracZiyh nagrań i proaramów w 
Eueopie.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Riich^i^it (riczienk@fran^^i^^it.fr)

UN OUI FRANC ET MASSIF A L'EUROPE
année 2004 verra l’en
trée de la Pologne 

dans l’Union europ^éen n^ ies Poh^i^iais 
ratifient le traite d’accession au cours du 
referendum de ces 7 et 8 juin.
Le pays a negocie des conditions lui per
mettant d'etre membre de l'Union euro- 
peen^e. On dit que cette demiere s'est mon
tree mesquine durant les negociations, mais 
elle n'est pas un paradis et elle ne le pro
met pas non plus. Parfois elle s'est com- 
portee comme un club de nantis cherchant 
avant tout a donner des leçons. II ne faut 
pas perdre de vue que si elle est une com- 
munaute de valeurs fondee pour preserver 
la paix, elle est aussi une communaute d'in
terets nationaux qui s'opposent parfois les 
uns aux autres. Les résultats des negocia
tions ont ete diversement apprecies. Il sem
ble toutefois qu'il n'y en aura jamais de 
meilleurs meme si la Pologne decidait de 
retarder son entree de quelques années. Elle 
serait alors obligee de jenegocier avec un 
nombre plus eleve d'Etats membres dont 
certains plus pauvres qu'elle. Dans ces con
ditions, elle ne pourrait que perdre et ne rien 
gagne^r^. Est-ce que les conditions negociees 
sont bonnes ou mauvaises - ce n'est certai
nement pas la chose la plus importante et 
essentielle. Celles-ci ont ete definies pour 
une periode bien determinee, elles sont un 
point d'entree dans l'Union. A partir de ce 
moment-la, la Pologne aura en mains tous 
les atouts pour se developper^. Dans la pers
pective dynamique que represente le pro
cessus d'unification europeenne, il faut les 
considerer comme une injection pour le 
pays a un instant donnę pour lui permettre 
de deman^er^. Apres, tout dependra de ses 
capacites a en profiter^. Dans quelques an
nees, a mesure que le temps va passer, ces 
conditions auront une importance moindre. 
II faut cependant etre conscient que les 
deux ou trois premieres annees de Padhe- 
sion seront difficiles car ce sera la periode 
où il faudra s'adapter aux nouvelles normes 
europeennes. Avec son histoire et sa cultu
re millenaire, la Pologne est deja un pays 
europeen, elle fait meme partie de la vieille 
Europę. L'Union europeenne n'est qu'une 
formę d'organisation creee en commun par 
quelques pays que la Pologne doit rejoin
dre sans complexe d'inferiorite, afin de 
pouvoir prendre part a Fóąuilibre et au de- 
veloppement du continent et de participer 
aux prises des decisions qui vont la concer
ner^. En dehors de l'Union, la Pologne de
vrait tout accepter passivement et contrę 
son gre. En etant dedans, elle pourra tou
jours obtenir quelque chose en plus comme 
Madame Thatcher l'avait suggere aux Es
pagnols. Je lis et j'entends que la Pologne 
entre a genoux, qu'ellę perdra son identite, 
sa souverainete, son independance. Je re
ponds a cela par une question : l'un des pays 
membres actuels a-t-il perdu quelque cho

se ? A-t-il vendu son âme au diable ? Pour
quoi diffuse-t-on des arguments sans fon
dement pour un pays qui compte pres de qua
rante millions d'habitants, alors qu'un pays 
comme le Luxembourg, cent fois plus petit, 
existe toujours en tant que tel et que son 
identite se renforce notamment avec le de- 
veloppement du « letzebuergesch » ? Dans 
les moments les plus sombres de leur his
toire, les Polonais n'ont jamais perdu leur 
identite ni leurs valeurs. Il n'existe actuel
lement aucune pression exterieure pour que 
cela se passe maintenant, il n'y a pas de 
complot intemational visant a coloniser 
notre pays. Une telle attitude de la part des 
adversaires de Fintegration revele un man
que de confiance dans la nation polonaise, 
en particulier envers les jeunes. Pourtant, 
ces jeunes Polonais qui nous succederont 
dans quelques annees sont tres intelligents 
- on a pu s'en rendre compte au cours de la 
demiere rencontre de Taize a Paris. Bien sur, 
dans la question de Fentree de la Pologne 
dans l'Union europeenne, on peut avoir le- 
gitimement des interrogations et des dou
tes auxquels il faut repondre d'une maniere 
honnete et non pas en faisant de la desin
formation systematique. On dirait que cer
tains ont interet a tenir les Polonais dans 
l'ignorance. Cela a dure quarante-cinq ans, 
c'est bien suffisant. Ne soyons pas egoïs- 
tes, ne coupons pas les jeunes Polonais de 
l'avenir qui s'ouvre devant eux. Avec Fen
tree dans l'Union européenne, la Pologne 
souligne son appartenance a l'Europe et a 
l'Occident. Quelle pourrait etre Faltemati- 
ve dans le cas contraire ? Tourner le dos a 
l'Occident et a ses valeurs, s'unir avec la 
Bielorussie qui, a n'en pas douter, n'est pas 
un modele de democratie et de developpe- 
ment civilisationnél ? Pour se positionner, 
la Pologne doit savoir où se trouve son in
teret national. Tout depend des citoyens eux- 
mêmes qui choisissent tels ou tels hommes 
politiqués au pouvoir. Actuellement, les 
Polonais ont ceux qu'ils ont choisis eux- 
memes et qu'ils méritént. Il faut cependant 
bien reconnaître que l'offre politique polo
naise n'est pas toujours interessante ni de 
bon niveau. Malgre cela, a chaque election, 
les citoyens peuvent changer de pouvoir si 
celui qui est en place ne leur plait pas, c'est 
la base de la democratie. Si, comme il se 
doit, les Polonais veulent etre forts dans 
FEurope et si, comme il se doit, ils veulent 
que leur voix compte, ils doivent au cours 
de ce referendum se rendre nombreux aux 
umes et etre nombreux a voter « oui ». Ils 
doivent dire un « oui franc et massif » com
me l'aurait demande le général de Gaulle 
car il est difficile de manipuler un pays fort 
qui dispose de citoyens forts et intélligénts. 
Dans FEurope unie, la Pologne doit etre for
te, intélligenté, sûre d'éllé-méme et de ses 
valeurs. C'est mon plus grand espoir et mon 
plus grand souhait pour l'avenir de ce pays.

ipisItsaBlIiit
NA radości 

ZŁOTYM SZLAKU 
Stanisł^aw Miehalkit^Wicz

Po ostatniej (19 maja) wypowiedzi 
Papieża, że Polska powinna wejść w 
struktr^ry Un^ii En^iroi^erskie^j^, ^amkama 

przed referendum akcesyjnym mogłaby 
na dobrą sprawę się zakończyć, bo wy
nik wydaje się przesądzony, nawet bez 
„łamania prawa”, cokolwiek by się za 
tym nie kryło.
Merytorycznie wypowiedź Papieża nicze
go nie zmienia, bo nie unieważnia prze
cież argumentu, że Polska nie robi na ak
cesji dobrego interesu ekonomicznego i 
naraża się na ryzyko utraty części teryto
rium państwowego na rzecz Niemiec. So
cjotechnicznie jednak kończy całą kam
panię. Będzie ona oczywiście toczyła się 
nadal, jakby nigdy nic, bo przecież trze
ba jakoś wydać pieniądze otrzymane 
przez „organizacje pozarządowe” w ra
mach zagranicznego jurgieltu, no i przez 
administrację - z budżetu. Zanim tedy 
wstąpimy „na radości złoty szlak”, może
my spokojnie zastanowić się nad sensem 
wypadków toczących się na marginesie. 
Mam oczywiście na myśli doniesienia pra
sowe o korupcji w Ministerstwie Zdro
wia. „Rzeczpospolita” podała, że szef ga
binetu politycznego zdymisjonowanego 
już ministra zdrowia, pana Mariusza 
Łapińskiego, miał żądać od jednego z 
koncernów farmaceutycznych jakichś mi
lionów dolarów łapówki za umieszczenie 
lekarstw produkowanych przez ten kon
cern na liście leków refundowanych z bu
dżetu. Tak w każdym razie twierdzi ten 
koncern. Pan premier, nauczony zgryzo
tami, jakie przeżywa dziś przez to, że po
słuchał pana red. Michnika, by poczekać 
na wyniki „dziennikarskiego śledztwa”, 
tym razem od razu kazał właściwym or
ganom zająć się tą sprawą, a tymczasem 
pan Mariusz Łapiński, który teraz jest sze
fem SLD na woj. mazowieckie, zaatako
wał prywatne media, że zorganizowały 
spisek wymierzony w premiera, rząd i 
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Oczywi
ście to, że podejrzany o korupcję jest były 
szef jego gabinetu, osłabia trochę wiary
godność oskarżeń miotanych przez pana 
Łapińskiego pod adresem mediów. Z dru
giej jednak strony jest publiczną tajem
nicą, że pewna część dziennikarzy, zarów
no w mediach publicznych i prywatnych, 
nie tylko ma związki z tajnymi służbami 
w tym sensie, że czerpie stamtąd informa
cje, ale że jest po prostu agenturą tajnych 
służb, używaną zarówno w charakterze 
detonatorów różnych politycznych bomb, 
jak i w charakterze „pudeł rezonanso
wych”. Rewelacje „Rzeczpospolitej” 
można zatem potraktować jako rezultat 
dociekliwości i odwagi, ale równie dobrze 
może to być zadanie zlecone przez sze
fostwo tajnych służb, realizujących kon
kretną operację polityczną.

t
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Rzecz w tym, że w czerwcu ma odbyć się 
kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Problem polega na tym, że popularność 
rządu firmowanego przez SLD spadła do 
rekordowo niskiego poziomu 10 proc, po
dobnie, jak popularność pana premiera, 
która jest trochę wyższa, ale też bardzo 
niska. Jeśli kongres nie przedsięweźmie 
żadnych środków zaradczych, to jest bar
dzo prawdopodobne, że sLd zacznie ule
gać szybkiej erozji, bo tworzący tę partię 
karierowicze zaczną uciekać z tonącego 
okrętu. Aktualny szef SLD, czyli pan pre
mier Miller wygląda na tak omotanego sie
cią utkaną przez pana red. Michnika w 
związku z tzw. aferą Rywina, że nie jest w 
stanie nawet głośniej jęknąć. Wydaje się 
zatem, że od niego nie można oczekiwać 
żadnej inicjatywy na czerwcowym kon
gresie, przeciwnie - wiele wskazuje na to, 
że może to być jego „bój ostatni”.
W SLD coraz częściej dochodzi do głosu 
przekonanie, że brak sukcesów rządu i 
katastrofalny spadek jego popularności 
jest rezultatem konformizmu Leszka Mil
lera, który próbuje być przyjacielem ca
łego świata. Do niczego to nie prowadzi, 
bo na takiej polityce zyskuje tylko Ko
ściół i opozycja, a to nie są partnerzy lo
jalni, bo wykorzystują każdą okazję do 
zadania ciosu w plecy. W tej sytuacji na 
kongresie powinny dojść do głosu polity
cy bardziej zdecydowani, którzy nie boją 
się ani pana red. Michnika, ani pana pre
zydenta Kwaśniewskiego, ani biskupów^, 
a opozycji potrafią pokazać ruski miesiąc. 
Kandydatem na takiego „silnego człowie
ka” jest niewątpliwie pan Mariusz Łapiń
ski, który na dodatek kieruje jedną z więk
szych organizacji wojewódzkich SLD i 
należy do ścisłej czołówki nawet wśród 
tzw. „baronów”. Nie można zatem wyklu
czyć, że na kongresie zostanie podjęta 
próba pozbawienia Leszka Millera stano
wiska przewodniczącego partii, a co za 
tym idzie - również stanowiska premiera i 
reorganizacja samego rządu.
Wprawdzie pan prezydent porozumiał się 
niedawno z panem premierem, że wybory 
odbędą się w przyszłym roku, ale taka 
perspektywa niekoniecznie musi odpo
wiadać nie tylko posłom, ale tym wszyst
kim, których synekury związane są z ka
dencją rządu. Gdyby zatem na czerwco
wym kongresie SLD pojawił się nowy 
przewodniczący, odgrywający rolę „silne
go człowieka”, to mogłoby to oznaczać 
również zerwanie wspomnianego porozu
mienia z panem prezydentem. W takiej 
sytuacji jednak rząd musiałby oprzeć się 
na szerszej niż obecnie podstawie parla
mentarnej, żeby mógł sprawiać wrażenie 
rządu silnego bez niezamierzonego efek
tu komicznego. PSL zawsze jest do dys
pozycji, zwłaszcza, że porzuciło już wa
hania w sprawie Unii Europejskiej po 
uchwaleniu ustawy o obrocie ziemią, ale 
nie jest pewne czy nowe władze SLD ze- 
chcą jeszcze raz wiązać się z tak kapry
śnym koalicjantem.

Ciąg dalszy na str. 15
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Ph^i^nie recenzji nie 
jest moją specjalno
ścią, ale książka, którą 

oitatnio przeczytałem zrobiła na mnie 
tak silne wrażenie, że chciałbym, aby 
każdy mój czytelnik się z nią zapoznał. 
Jej autor wysłał rękopis do najbardziej re
nomowanych wydawnictw, których na
wiasem w Polsce jest więcej, niż w Stanach 
Zjednoczonych i otrzymał od prawie 
wszystkich znakomite, wręcz pełne za
chwytu opinie o swym dziele, lecz redak
torzy wydawnictw z ubolewaniem konsta
towali, że nie mogą jej wydrukować, gdyż 
są firmami komercyjnymi, a książek o 
łagrach, o Workucie nikt dziś w naszym 
Kraju nie czyta.
Osobiście uważam, że „Oko Judasza” jest 
lepsze od „Archipelagu GUŁAG” i jej au
tor bardziej zasługuje na Nobla, niż Soł- 
żenicyn. Sołżenicyn bowiem w niektórych 
miejscach mijał się z prawdą, kiedy np. 
pisał, że enkawudziści w słynnym łagrze 
nr 29 w Workucie zabili w ciągu kilku 
minut tylko 60 więźniów podczas bierne
go buntu, jaki nastąpił wśród nich zaraz 
po śmierci Stalina. Mój stary przyjaciel 
Eryk Barcz, który był jednym z przywód
ców tego buntu, zapewniał mnie, że za
strzelili wtedy z ręcznych karabinów ma
szynowych 150 katorżników, a kilkuset 
ciężko ranili. Jerzy Urbankiewicz, autor 
„Oka Judasza”, w pełni to potwierdza, 
opierając się zresztą w swym opisie na 
relacjach, również uczestnika tego buntu, 
Edwarda Bauca. Niestety błąd Urbankie- 
wicza polega na tym, że spóźnił się ze swą 
książką, jako że moda na literaturę 
łagrową, podobno, jak twierdzą polscy 
wydawcy, minęła. Mimo to Urbankiewicz 
ją wydał, tyle że własnym sumptem. I bar
dzo dobrze, gdyż takiej drugiej autobio
graficznej przypowieści o syberyjskim 
holokauście Polaków nikt nie napisał, na
wet Herling - Grudziński. Nic dziwnego, 
Grudziński przebywał w łagrze zaledwie 
ponad rok, Urbankiewicz lat 12. Miał więc 
pełną okazję poznać ze wszystkimi szcze
gółami ból i cierpienia, jakie ludzie lu
dziom tam zadawali. Łagrowa gehenna dla 
obecnego młodego pokolenia jest czymś, 
czego wyobraźnia współczesnego człowie
ka nie jest w stanie przyjąć do wiadomo
ści.
Jerzy Urbankiewicz opisuje łagier zupeł
nie inaczej, niż to przedstawiali autorzy 
innych, wcześniej wydanych książek o tej 
samej tematyce. Z dystansu kilkudziesię
ciu lat dostrzega przede wszystkim własną 
i swoich polskich braci-więźniów walkę o 
przetrwanie nie za wszelką cenę, lecz prze
trwanie z zachowaniem godności. Na mar
ginesie wspomnijmy, że w latach czter
dziestych w obozach Workuty przebywa
ło kilkaset tysięcy więźniów, a w latach 
pięćdziesiątych zaledwie już kilka tysię
cy. To daje w przybliżeniu obraz stopnia

>*•****

śmiertelności w łagrach. Nawet „małowy- 
rokowcy” rzadko opuszczali ten teren swo
bodnie, gdyż prawie każdy z nich posia
dał dodatkowo do wyroku dołączone pięć 
lat katorgi. Polegało to na tym, że z okra- 
towanego baraku przechodził na drugą 
stronę, ale codzienna praca w kopalni na
dal go obowiązywała, tyle że trochę lepiej 
płatna, tak aby nie zmarł z głodu.
Jerzy Urbankiewicz w przeciwieństwie do 
innych autorów ukazuje życie w łagrze w 
skali mikro. Tam nie było na przykład ka
lendarza świąt, a jednak polscy katorżni- 
cy zawsze wiedzieli, kiedy jest Święto 
Zmartwychwstania. Ponieważ katolicka 
Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca, to 
już od lutego nasi bracia zaczynali astro
nomiczne podglądanie, mające ustalić, kie
dy księżyc upodobni się do regularnego 
krążka. Urbankiewicz tak to opisuje: „Za
ginając i rozginając palce, wyliczaliśmy 
pełnię marcową, a jeśli trzeba, to i na
stępną, i oto pojawiał się punkt w czasie, 
który stawał się celem życia przez miesiąc 
albo dwa, wokół którego rezurekcyjnych 
treści snuła się jakaś nadzieja, bo nadziei 
nie można wysnuć z byle czego. Chytrzy 
prawosławni śledzili o tej porze nasze 
obliczenia, potem dodawali tylko dwa ty
godnie i cieszyli się, że znają dzień swo
jej Paschy”.
Przyznać muszę, że Urbankiewicz z nie
spotykanym talentem i jednocześnie gorz
kim poczuciem humoru maluje ten tra
giczny obraz męczeńskiego żywota sybe
ryjskich katorżników, zresztą przeróżnych 
nacji. Większość z nich skazana była na 
15-20 lat plus piątka dodatkowej katorgi 
na iluzorycznej wolności. Za co byli ska
zywani?
Jedna z kobiet, Rosjanka, dostała 20 lat 
tylko dlatego, że w sowchozie administro
wanym przez Niemców „zgodziła” się 
doić krowy^.

Dokończenie na str. 12
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Lotnik, oficer sowiecki, zestrzelony 
przez Niemców i wzięty do niewoli tyl
ko na dwie godziny, bo towarzysze zdo
łali go odbić, też dostał po wojnie 20 lat 
pobytu w łagrze. Wypadło za godzinę 
niewoli 10 lat odsiadki. A gdyby tak całą 
dobę Niemcy go więzili, otrzymałby chy
ba od swoich 240 lat katorgi.
Jerzy Urbankiewicz otrzymał „skiero
wanie” tylko na 15 lat pobytu w tundrze, 
gdyż nie przyznał się w 360 dni trwają
cym śledztwie, kim był naprawdę, a był 
szefem wileńskiego Kedywu, i jako sze
regowy sołdat aK został potraktowany, 
jak widzimy, „łagodnie”. Na marginesie 
warto dodać, że kpt. NKWD, który cały 
rok go dręczył, na zakończenie śledztwa 
przyznał się, że jest wnukiem powstań
ca styczniowego, który przybył na Sy
berię w 1864 roku w kajdanach, a na 
miejscu został zakuty w dyby. Nazywał 
się Derkowski. A ponieważ życie nasze 
jest naprawdę pełne dziwnych zdarzeń, 
parę lat temu rektor prywatnej szkoły 
dziennikarskiej o tym samym nazwisku, 
co ów zesłaniec i jego potomek śledczy 
NKWD, zaproponował mi zajęcia na 
swej uczelni. Zapytałem go wówczas mi
mochodem czy nie pochodzi przypad
kiem z Wilna i czy jego pradziadek nie

AuHa Rzeczycka-Dyndat

Polska będzie administratorem gór- 
no-południowej strefy stabiliza- 

cyjncj Iraku, ^^s^t tet obozj^r potońoł
ny między dwoma wielkimi miastami 
Bagdadem i Basrą oraz między dwie
ma wielkimi rzekami- Tygrysem i Eu
fratem.
Dowódcą polskiego sektora i międzyna
rodowej dywizji, działającej na jego te
renie, mianowany został generał Andrzej 
Tyszkiewicz. Zgodnie z decyzją polskie
go ministerstwa obrony, do Iraku wysła
nych zostanie około 1500 polskich żoł
nierzy i od 100 do 130 policjantów. Ich 
transferem zajmą się Amerykanie, któ
rzy dostarczą także Polsce statki do prze
wozu sprzętu oraz 200 lekko opancerzo
nych samochodów typu Hummer^. Stro
na amerykańska powinna poza tym po
móc Polakom w urządzeniu baz i zdoby
ciu paliwa. Władze polskie finansować 
będą pensje żołnierzy, ich ubezpiecze
nia i szczepienia. Każdy wyjeżdżający 
do Iraku żołnierz otrzyma poza tym do
datek wynoszący, w zależności od sta
nowiska, od 660 do 2000 dolarów mie
sięcznie. Policjanci przed wyjazdem do
staną jednorazowo 1300 złotych, a po
tem, co miesiąc, na ich konto wpływać 
będzie od 750 do 2000 dolar^ó^w^.
Ministerstwo obrony poinformowało, że 

był w 1863 roku powstańcem. Jego emi
nencja spojrzał na mnie dość dziwnie i 
zapowiedział, że wkrótce do mnie za
dzwoni i powiadomi, kiedy mam rozpo
cząć na jego uczelni wykłady. Nie za
dzwonił.
Ażeby jednak nie było jakichkolwiek 
podejrzeń, że uprawiam na tych łamach 
reklamiarstwo, całkowicie temu zaprze
czam. Zawsze piszę z potrzeby serca i 
szlachetnych pobudek. A fakt, że Jurek 
Urbankiewicz jest moim serdecznym 
przyjacielem i w dodatku świetnym pi
sarzem, posiada na swym koncie 15 
książek, tudzież jest wspaniałym czło
wiekiem, wielkim Polakiem, starym uła
nem, który do tej pory jeździ konno, 
mimo że 87 lat mu niedawno stuknęło, 
no i że jest prawdziwym patriotą, więc 
na nagrodę Nike nie ma nigdy żadnych 
szans, gdyż michnikowskie środowisko 
od takich ludzi trzyma się z daleka - czy 
to moja wina?
Gdyby ktoś po tym, co tu napisałem, na
brał ochoty na przeczytanie „Oka Ju
dasza”, proszę napisać pod podany ni
żej adres i powołać się na mnie, autor 
na pewno przyśle potencjalnemu Czy
telnikowi swoje dzieło.
Jerzy Urbankiewicz, Łódź ul. Nowopol- 
ska 20 m. 10.

Kar^l Badziak

wojskowi, którzy zostaną wysłani do Ira
ku, mają obowiązek odbycia kilkutygo
dniowych kursów w Ośrodku Szkolenia 
na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach 
lub w swych macierzystych jednostkach. 
Mają w programie wykłady z historii ope
racji pokojowych, udzielania pierwszej po
mocy medycznej, psychologii i radzenia 
sobie ze stresem. Otrzymują informacje 
na temat Iraku i strefy, nad którą mają 
czuwać. Uczą się przechodzenia przez 
pola minowe, zabezpieczenia przed ata
kami terrorystycznymi i bronią masowe- 
g^azema.
TTJ^c^l^ska w misjach pokojowych bierze 
J^<^;?i^ał od przeszło 50 lat. W tej chwili, 
w Kosowie, Bośni, Syrii i Libanie służy 
1700 polskich żołnierzy i 140 policjan
tów. To doświadczenie z pewnością przy
da się w Iraku.
Polska strefa w Iraku jest stosunkowo nie
wielka, obejmuje obszar około 80 tysię
cy kilometrów kwadratowych. Przebywa 
na niej około 4 milionów mieszkańców^. 
Znajdują się tutaj dwa święte miasta szy
ickie: An-Nadżaf i Karbala. Specjaliści 
obawiają się konfliktów szyitów, stano
wiących zdecydowaną większość, z admi
nistracją amerykańską i polską. Prawdo
podobne są także konflikty wewnątrz-szy- 
ickie i między sunnitami a szyitami.

Dokończenie ze s^t^. 5

POLSKIE DNI W WAITYKANIE
Homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik z 
Przemyśla. Po zakończeniu Mszy św. na Plac 
św. Piotra, wśród aplauzu, radosnych śpiewów 
i okrzyków przybył Ojciec Święty.
Najpierw z serdecznym przemówieniem, 
życzeniami dla Ojca Świętego - w imieniu 
mieszkańców Polski i własnym oraz z zapro
szeniem do kolejnego odwiedzenia Ojczyzny 
wystąpił prezydent Kwaśniewski. Następnie 
abp Michalik, wiceprzewodniczący Episkopatu 
Polski, w imieniu chorego Księdza Prymasa 
złożył Janowi Pawłowi II najpiękniejszy bu
kiet słów, wysłuchany z szacunkiem - w zu
pełnej ciszy przez wszystkich uczestników 
spotkania.
W odpowiedzi na złożone życzenia Ojciec 
Święty nawiązał do dzień wcześniej dokona
nej kanonizacji, wspomniał nowych polskich 
świętych i serdecznie dziękował za przyby
cie, życzenia i modlitewną pamięć, wymienia
jąc kolejne grupy pielgrzymó^w^. Wielokoloro
wy Plac zakołysał się oklaskami i radosnym 
uniesieniem. Papież prosił wszystkich o mo
dlitwę w Jego intencji i w intencji Jego posłu
gi Piotrowej, którą powierzyła Mu Boża 
Opatrzność.
Po odśpiewaniu „Regina caeli” rodacy długo 
jeszcze pozostali na Placu modląc się i śpie
wając „Ad multos annos”.

5! Anyela Piętak

Nie jest jednak wcale powiedziane, że 
do sporów dojdzie. Wiele będzie za

leżało od postawy i zachowania przywód
cy Najwyższej Rady Rewolucji Muzułmań
skiej w Iraku- ajatollaha Muhammada Ba- 
kira al-Hakima, który powrócił właśnie do 
kraju po 23 latach wygnania w Iranie. Wie
le też będzie zależało od Polaków... 
Problemem dla naszych żołnierzy może 
okazać się klimat. W lecie, w regionie mię
dzy Bagdadem a Basrą temperatury pod
noszą się do 50 stopni. W zimie spadają 
niekiedy do minus 10 stopni. Na obszarach 
pustynnych i półpustynnych bywa napraw
dę zimno. W zimie padają obfite deszcze, 
wiosną niebezpieczeństwem są burze pia
skowe. Region, za który Polska bierze od
powiedzialność, ma jednak wiele plusów. 
Po pierwsze, bardzo korzystny układ ko
munikacyjny. Znajduje się między dwoma 
międzynarodowymi lotniskami - w Bag
dadzie i Basrze, ma autostrady i linię kole
jową. Nie ma tu tylu złóż ropy naftowej, 
co na południu i na północy, jest jednak 
kilka ważnych ośrodków naftowych: w Za
chodniej Kumie, Halfaji, Buzurganie. Jest 
tu również sporo zakładów przemysło
wych, które przed wojną funkcjonowały 
zupełnie nieźle i które wystarczy być może 
nieco zmodernizować.
W regionie między Bagdadem a Basrą, Pol
ska prowadziła w przeszłości znaczną dzia
łalność inwestycyjną. Budowała tu drogi, 
linie przesyłowe, irygację. Polacy mieli 
wśród Irakijczyków reputację „pomagają
cych przyjaciół”. I oby tak pozostało.
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WIELKA BRYTANIA
□ Znanym biznesmenem 

i działaczem polonijnym w Wielkiej Bry
tanii jest Tadeusz Walczak, urodzony 1 
września 1924 w osadzie Janówka (pow. 
Dubno) na Wołyniu. Po wybuchu II woj
ny światowej zesłany wraz z rodziną na 
Syberię, gdzie pracował przy wyrębie lasu 
^^^0-41. Żołnierz 7. Dywizji Piechoty 
(Związek Sowiecki, Bliski Wschód) 1942, 
a następnie 1. Dywizji Pancernej pod do
wództwem gen. S. Maczka, z którą brał 
udział w walkach we Francji, Belgii (ran
ny) i Holandii (zdemobilizowany w ran
dze podporucznika) 1943-45. Ukończył 
studia ekonomiczne i handlu międzyna
rodowego w Polish University College w 
Londynie i na Uniwersytecie Londyńskim 
P^^7-51. Urzędnik w firmie Jacobs Young 
& Westbury w Londynie; kierownik 
transportu 1953-58, kierownik sprzedaży 
1^^8-65, dyrektor naczelny 1965-87 fir
my Central Asbestos Co. Ltd w Londy
nie; prezes i właściciel firmy Concorde 
Glass Ltd w Londynie 1987-. Autor au
tobiograficznej publikacji książkowej Ży
cie nie tylko własne (Londyn 1996). 
Współzałożyciel Polskiej Gminy Londyn 
Południe (prezes 1973-75) 1973-; prze
wodniczący Polskiego Ośrodka Społecz
no-Kulturalnego (POSK) w Londynie 
1976-79 i 1982-85; przewodniczący ko
mitetu wydawniczego miesięcznika „Orzeł 
Biały”, wydawanego przez Stowarzysze
nie Polskich Kombatantów, POSK i Zjed
noczenie Polskie w Londynie 1987-, pre
zes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Lon
dynie 1997-; dyrektor naczelny „Dzien
nika Polskiego i Dziennika Żołnierza” 
oraz „Tygodnia Polskiego” w Londynie 
1997-. Członek: Związku Kół 1. Dywizji 
Pancernej w Londynie ^^97-, Rady Pol
skiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
w Londynie ^^66-, Komisji Finansowej i 
Bibliotecznej PoSK-u 1992-, Ogniska 
Rodzin Osadników Kresowych w Londy
nie 1983-, Stowarzyszenia Polskich Kom
batantów ^^76-. Odznaczenia: Medal Woj
ska, Campaign Star 1939-1945, France & 
Germany Star, War Medal 1939-1945, 
Złota Odznaka SPK, Odznaka za Rany (z 
jedną gwiazdką).
Tadeusz Walczak ma dwóch synów:

nym dyrektorem firmy Concorde Glass 
Ltd w Londynie oraz Marka Stefana, ar
chitekta [wykładowca: Architectural As
sociation School of Architecture w Lon
dynie 1989-93, Bartlett School of Archi
tecture w Londynie 1991-92, Bennington 
College (USA) 1995-96, New Jersey In
stitute of Technology w New Jersey 
(USA) 1996-97, Pratt Institute w Nowym 
Jorku 1997-98. Prywatna praktyka w 
USA, Wielkiej Brytanii i Chinach. Kierow
nik projektów w James Carpenter Design 
Architects w Nowym Jorku 1994-. Autor 
projektów i realizacji, m.in.: teatru-restau- 
racji w Dalian (Chiny), szklanego atrium 
w Austin Convention Centre (Austin, 
USA), okna peryskopowego w Dayton 
House (Minneapolis, UsA)].

SZWAJCARIA
□ Na przełęczy Sustenpass między kan
tonami berneńskim i Uri jest tzw. polski 
zakręt (Polenrank) - odcinek drogi zbu
dowany przez internowanych żołnierzy 2. 
Dywizji Strzelcew Pieszych z obozu w 
Melchnau. Polacy pracowali tam w latach 
1940-1941. Po lewej stronie 
drogi tablica pamiątkowa za
projektowana przez inż. Zbi
gniewa Skąpskiego, który pra
cował przy budowie drogi do 
^^45. Na przełęczy po stronie 
(katolickiego) kantonu Uri, w 
kamiennej grocie Matka Bo
ska na kuli ziemskiej, statuet
ka wykonana przez Zbigniewa 
Bema.

sowaniach terapeutycznenh. Przyroda 
Peru przez setki lat ukrywała przed Eu- 
rozejczekami swer największe skarby - 
wekoryestanie w fitoterapii rośliny. Nie
wiedzę mieszkańców Starego Kontynen
tu przerwało grono badaczy peruwiań
skiej flory, a także propagator terapeu
tycznego zastosowania tych cudów natu
ry, polski misjonarz ojciec Edmund Sze
liga.

USA
□ Leszek i Wojciech Gil od 10 lat wy
dają w Chicago „Informator Polonijny” 
(format A4,1200 stron), który zawiera ok. 
7000 haseł (urzędy, instytucje, organiza
cje, firmy, programy radiowe, redakcje, 
gazet itp.).
□ Filmem „Edi” rozpoczęło działalność 
„Cinema Warsaw”. To jedyne polskie 
kino na Wschodnim Wybrzeżu i prawdo
podobnie jedyne w Stanach Zjednoczo
nych mieści się w zabytkowym, ponad 
stuletnim budynku Polskiego Domu Na
rodowego na Brooklynie. Wyposażone 
jest w 9-metrowy ekran i dysponuje 200 
miejscami.
□ W małym miasteczku Ansonia, w ro
dzinnym domu amerykańskiego bohate
ra narodowego gen. Davida Humphreysa 
mieści się muzeum historyczne, w którym

POLSKA
□ Elżbieta Ciborowska przy
gotowuje do druku II tom Lek
sykonu polskiego dziennikar
stwa (I tom wydany został w
Warszawie w 2000 roku), w którym za
mieszczone zostaną również biogramy 
dziennikarzy polonijnych z różnych kra
jów świata.
□ Nakładem Tower Press w Gdańsku wy
dano książkę R. Warszewskiego i G. Ry
bińskiego Ojciec nadziei^. Jest to historia 
życia polskiego misjonarza z Limy Ed
munda Szeligi, 
o d k r y w

oddzielną salę poświęcono Tadeuszowi 
Kościuszce. Powstała ona dzięki inicja
tywie i staraniom naszego rodaka miesz
kającego w USA Józefa Wardzały. Pamiąt
ki tam zgromadzone to owoc wieloletnich 
poszukiwań. Zgromadzone dokumen^l^y, 
przedmiot^y, książki i obrazy pochodzą z 
prywatnych zbiorów J. Wardzały^.

c

k.
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leczniczych walorów vilca- 
cory - świętego pnącza In-M.S, WOkczak

Krzysztofa Andrzeja, który jest naczel- ków, o praktycznie niezlinzonych zasto-

iii 
ą-

NOWA ZELANDIA
□ Według spisu z 1996 r. w Nowej Ze
landii żyją 3222 osoby wykazujące pol
ską przynależność etniczną. Głównym 
skupiskiem Polaków jest Wellington i 
Auckland.

AUSTRALIA
□ Roman Korban, były polski lekkoatle
ta mieszkający obecnie w Australii jest 
autorem kilku książek dotyczących polo
nijnego sportu, m.in. 35 lat dla chwały 
polonijnego sportu Eagles of Chicago czy 
40 lat Klubu Sportowego Polonia-Syd^r^e^yż.
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- ZYCIE RODZINNE -
redaguje zespół z Hamburga

O OD^^C^ŻCYNKU W RODZINIE

Ześli chcemy wiedzieć czy w życiu naszym praca jest . 
podporządkowana rodzinie, czy też przeciwnie — ro- • 
dzinaiń^^s j jprzi^z pzat^r? ujarj^mior^:r, to zopabyi^ijm ja^lj j^rze- 

żywamy czas wolny od pracy. '
Niemcy nazywają czas po pracy „Feierabend”, co dosłownie ś 
znaczy wieczorne świętowanie. Od tego słowa pochodzi przy 
jęty w języku polskim wyraz „fajerant”. Rodzina, której człon 
kowie lekceważą wyższe wartości, ceniąc sobie nade wszyst 
ko pieniądz i używanie, nie zna tego wieczornego odpoczyn 
ku. Ta błędna skala wartości jest skutkiem nastawienia kon 
sumpcyjnego człowieka, a i niejednokrotnie dzisiejsza go
spodarka czy organizacja pracy często utrudniają lub nawet unie
możliwiają to „wieczorne świętowanie” rodziny. Ale właśnie dla
tego rodzina musi zdobyć się na wysiłek, aby uratować to, co 
jest do uratowania.

RODZINA Z DZIECKIEM 
UPOŚLEDZC^NYM
Jr Ma/rta Ma/kar^s^^tudzińska

I I posiedzenie umysłowe u dzieci stanowi bardzo poważny 
problem medyczny, psychologiczny, pedagogiczny, spo-

leczł^i^, n takż(2 rżdzir^r^ji.
Możliwości społeczne
go funkcjonowania 
osób niepełnospraw
nych są wyznaczone w 
znacznej mierze samym 
rodzajem i nasileniem 
inwalidztwa. Sytuacja 
życiowa dzieci niepeł
nosprawnych jest jed
nak w dużym stopniu 
moderowana przez naj
bliższe rodzinne oto
czenie, w którym toczy 
się ich codzienne życie. 
W problemy niepełno
sprawnych uwikłani są 
wszyscy członkowie ro
dziny, również dziadko
wie, jak i inni krewni 
dziecka.
Rodziny osób niepełno
sprawnych tworzą po

tężny potencjał wspomagający i wspierający dla dziecka, nie
zależnie od sposobu, zakresu i efektywności systemu rehabili
tacyjnego. Ważne są różne wymiary sytuacji życiowej niepeł
nosprawnych: ich warunki materialne, zdrowotne, rehabilitacja, 
kontakty społeczne. Z obserwacji klinicznych tych rodzin wia
domo, że zależą one od umiejętności oraz chęci pomocy ze stro
ny domowników. Można więc powiedzieć, że efekty pomocy 
medycznej, psychologicznej i pedagogicznej zależą przede 
wszystkim od akceptacji dziecka niepełnosprawnego przez ro
dziców i innych członków rodziny (dziadków, rodzeństwo, krew
nych). Można wyróżnić trzy grupy rodziców dzieci upośledzo
nych umysłowo:
1. rodzice, którzy całkowicie akceptują sytuację; 2. rodzica, któ- 
rzy^ częściowo rozumieją i akceptują sytuację rodzinną; 3. ro
dzice, którzy w minimalny sposób akceptują sy-tuację.
W ocenie postaw rodżiców wobec ich upośledzonego dziecka 
sprawą o doniosłym znaczeniu jest uwzględnienie środowiska 
socjoekonomicznego rodziny^. Zachodzi tu pewna prawidłowość

Nasze ludzkie siły są ograniczone. Na
tura nasza domaga się, aby po co

dziennym trudzie odłożyć narzędzia pra
cy i nabrać nowych sił przez odpoczynek. 
Aby odpoczynek przeżyć jako „świętowa
nie”, musimy uruchomić te siły naszej 

,3 duszy, które podczas dziennego trudu nie 
mogły dojść do głosu, mianowicie moce 
ducha, umiejętności serca. Odpoczywając, 
powinniśmy pielęgnować zwłaszcza te 
wartości, które podczas pracy, wobec tro

T ski o finansową i materialną podstawę ist
nienia rodziny, schodzą na dalszy plan. 
Cieszyć się więc będziemy z tego, że ro
dzina jest razem, z bycia dla drugiego, z 
otwartego serca. Wspólnie oddamy się ta- 

H kim zajęciom, które budzą radość i zbli
żają członków rodziny duchowo. Do co

dziennego wytchnienia należy także zaduma nad sprawami du
szy i zwrócenie się ku Bogu.

bp Stimpfle
z książki: „Elementarz rodziny katolickiej , Opole 19o6.

- im wyższy u rodziców poziom aspiracji społecznych i nadziei 
związanych z ich dzieckiem, tym większy u nich kryzys i roz
goryczenie z powodu jego upośledzenia, a co za tym idzie sil
niejsze konflikty wewnętrzne.
Prawie wszyscy rodzice dzieci niepełnosprawnych umysłowo, z 
chwilą pojawienia się dziecka przeżywają pewien specyficzny 
stan psychologiczny, który ma kilka faz.
Pierwszą reakcją na wieść o upośledzeniu dziecka jest na ogół 
wstrząs emocjonalny i rozpacz, wynikające z braku wiedzy i 
sposobów rozwiązania sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli 
członkowie rodziny. Wkrótce potem może nadejść okres żalu i 
poczucia krzywdy. Najczęściej upływa wiele czasu, zanim rodzi
ce pogodzą się z faktami i zaczną koncentrować swoją uwagę na 
tym, co można uczynić w tej sytuacji dla dziecka i dla siebie. 
Dodatkowy problem, z jakim muszą się borykać te rodziny pole
ga na tym, że krewni i znajomi podpowiadają im zasłyszane „no
woczesne” sposoby leczenia i polecają znanych w tym zakresie 
specjalistów. Następna faza to koncentrowanie się rodziców wy
łącznie na ułomności dziecka i próbach leczenia. Przy wkracza
niu w etap myślenia o własnym dziecku jako o „przypadku me
dycznym” rozpoczyna się u nich „proces zgody” na to, jakie jest 
ich dziecko, czyli zaczynają akceptować zaistniałą sytuację. Ro
dzice zaczynają także dostrzegać przymioty dziecka oraz jego 
możliwości.
Jakość i charakter relacji rodziców z dzieckiem jest najważniej
szym czynnikiem, który wywiera wpływ na kształtowanie się u 
niego społecznych i emocjonalnych postaw. Jeśli rodzice zaak
ceptują upośledzone umysłowo dziecko, to rodzeństwo na ogół 
idzie ich śladem. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice czują się 
zawstydzeni i starają się ukryć dziecko przed środowiskiem, to 
podobnie będzie postępować rodzeństwo osoby niepełnospraw
nej.
Akceptacja ze strony otoczenia umożliwi dziecku niepełnospraw
nemu korzystanie w stopniu maksymalnym z własnych zdolno
ści i możliwoś'ci rozwojowych. To właśnie rodzina musi pomóc 
dziecku upośledzonemu umysłowo w wywalczeniu sobie uzna
nego mu przez społeczeństwo miejsca.
Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym wymaga wielkiego 
wysiłku, co powoduje napięcie emocjonalne pomiędzy rodzica
mi, wzrastające wraz z codziennymi obowiązkami i trudnościa
mi w życiu małżeńsko-rodzinnym. Rodzice dzieci niepełno
sprawnych umysłowo stoją wobec wielu różnorodnych proble
mów. Brzemię dźwigane przez te rodziny często staje się znacz
nym utrudnieniem natury społecznej, ekonomicznej i emocjo
nalnej. Charakterystycznym typem relacji tych rodzin z otocze
niem jest postawa charakteryzująca się wycofaniem z różnych 
aspektów życia społecznego. W konsekwencji prowadzi to do 
zwiększenia obciążenia emocjonalnego wszystkich
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KRZYŻÓWKA PRZED REFERENDUM -
propenu/^ Marian D^iu^ni^t -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Poziomo:
A-1. Ozdoba w kształcie pudełeczka (z jakąś pamiątką wewnątrz) noszona na 
szyi; B-8. Nieproszony gość, natręt; C-1. Zespół tematów poruszanych w dziele 
literackim; D-8. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych skal skorupy ziem
skiej; E-1. Odbicie piłki serwisowej w tenisie; F-7. Setna część jakiejś wielkości; 
G-1. Gatunek taniego tytoniu O_ak stan w USA); H-9. Zabronienie; 11. Obrzędo
wa uczta pierwszych chrześcijan; J-6. Konik zwierzyniecki... z Krakowa; K-1. 
Karol z „Własnym głosem z Polski” w Gl. Kat.; L-8. Maść konia; M-1. Podziem
ny przekop, tunel; N-6. Kandydat, pretendent (jak stopień w policji); 0^1. Zdarze
nie budzące zgrozę; P-6. Produkt uboczny przy wytopie żelaza, nawóz (od na
zwiska S.G. Thomas - metalurg angielski).

Pionowo: 1-A. Łódka wyposażona w motor; 2-I. Ekspert od pisma; 3-A. Ko
bieta lubiąca domowe zacisze; 4-I. Nieposłuszeństwo, postępowanie „na opak”; 
5-A. Nauka o liturgii; 6-J. Pantera; 7-F. Nazwisko rodowe siostry z Gl. Kat.; 8-A. 
Wodospad na granicy Kanady i USA; 9-H. J. Piętak z Gl. Kat.; 10-A. Niespo
dzianka, przyjemność, rozrywka, urozmaicenie; 11-H. Metalowe wiązania przy 
nartach starego typu (skojarz z miastem w Afganistanie); 12-A, Kobiecy ubiór; 
13-H. Część kościoła.

Litery z pól oznaczonych gwiazdką - czytane rzędami - 
utworzą rozwiązanie. Życzymy powodzenia.

(Redakcja)

członków rodziny. Może się to stać przyczyną chronicznego 
zmęczenia, irytacji, depresji, zaburzeń somatycznych lub alkoholi
zmu poszczególnych członków rodziny.
Problemy występujące w tych rodzinach warto także analizować w 
aspekcie nękającej ich członków samotności, bezradności, wstydu 
i poczucia winy. Z badań nad osobami niepełnosprawnymi wynika, 
że osoby niepełnosprawne są rzadziej samotne, niż przeciętny oby
watel. Problemy niepełnosprawności łączą się więc z rodziną, w któ
rej żyje taka osoba. W procesie rehabilitacyjnym konieczny jest dłu
gotrwały i systematyczny kontakt dziecka i jego rodziny z psycho
logiem i pedagogiem oraz kontakt z instytucjami działającymi na 
rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną.

„Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. 
Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczegól
nie sprzyja gromadzeniu się .................... '
Jezusa, poszczególni jej 
nowo również zdolność 
by porozumiewać się, 
ność, wzajemnie so- 
żyć z przymierzem 
nym przez Ducha 
Liczne problemy 
dzin, zwłaszcza w 
ekonomicznie roz- 
kają stąd, że coraz 
rozumiewać. Lu- 
sobą przebywać, a 
momenty, kiedy moż- 
stają pochłonięte 
jąć na nowo odmawia-Ig 
znaczy wprowadzić do co- 
inne obrazy, ukazujące miste- .
kupienia, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem 
Różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się 
w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się 
potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę."

rodziny. Kierując wzrok na 
członkowie odzyskują na 

patrzenia sobie w oczy, 
okazywać solidar- 
bie przebaczać, by 
miłości odnowio- 
Bożego. 
współczesnych ro- 
społeczeństwach 
winiętych, wyni- 
trudniej jest się po

,. dzie nie potrafią ze 
być może nieliczne 

. ,*na być razem, zo- 
przez telewizję. Pod- 

nie Różańca w rodzinie, 
dziennego życia całkiem 

rium, które zbawia: obraz Od-

Z Listu Apostolskiego
„Rosarium Virginis Mariae", nr 41

8 czerwca 2003
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Dokończenie ze str. 11

NA RADOŚCI ZŁOTYM SZLAKU

W tej sytuacji nie można wykluczyć rozszerzenia koali
cji rządowej o Samoobronę, która również potrafiłaby 
zapewnić rządowi stabilną większość, a na dwa lata przed 

konstytucyjnym terminem wyborów jest zainteresowana do
stępem do władzy i jej konfitui^.
Nie można zatem wykluczyć, że celem rewelacji ogłoszo
nych w „Rzeczpospolitej” było pierwsze poważne ostrzeże
nie pana Łapińskiego, by nie dokazywał, bo piorun, który 
uderzył tak blisko niego, może za drugim razem trafić cel
niej. Inspiracja do takiego ostrzeżenia mogła wyjść z obozu 
pana prezydenta, któremu taki obrót sprawy skomplikował
by niewątpliwie własne plany polityczne. Również opozy
cja byłaby zainteresowana storpedowaniem tego rodzaju 
inicjatywy. Zawieszenie broni miedzy PiS i SLD w wojnie na 
komisje śledcze może wskazywać, że obydwie strony nie 
tylko dostrzegły, ale i doceniły niebezpieczeństwo. W SLD 
chodzi oczywiście o ludzi związanych z Leszkiem Millerem, 
których jego upadek pociągnąłby na dno. W PiS sytuacja 
jest inna. Spoiwem tej partii są bracia Kaczyńscy, a istotnym 
magnesem - aktualne możliwości i szanse pana Lecha Ka
czyńskiego w wyborach w roku 2005. Tymczasem nad pa
nem Lechem Kaczyńskim wisi miecz Damoklesa w postaci 
skazującego wyroku karnego w sprawie z panem Aleksan
drem Gudzowatym. Jeśli niezawisły sąd apelacyjny dosta
nie rozkaz, by wyrok I instancji zatwierdzić, to pan Lech Ka
czyński, jako skazany prawomocnym wyrokiem, musiałby 
zrezygnować ze stanowiska prezydenta Warszawy, a to, rzecz 
prosta, skomplikowałoby nie tylko jego osobistą sytuację, 
ale wpłynęłoby też na spoistość PiS. Gdyby ministrem spra
wiedliwości w nowym rządzie został jakiś polityk Samoobro
ny, np. pan senator Dzido, to prawdopodobieństwo zatwier
dzenia wyroku gwałtownie wzrasta, podobnie jak prawdo
podobieństwo wdrożenia odpryskowych śledztw w sprawie 
FOZZ, co szalenie skomplikowałoby sytuację na scenie po
litycznej w ogóle. Wobec takich konsekwencji również praw
dopodobieństwo spisku, o który oskarża media pan Mariusz 
Łapiński, jest również wysokie, chociaż oczywiś'cie sami 
dziennikarze nie byli jego inicjatorami.

StanistaU Michatkieuficz
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REKTOR Z ^^TRE-DAME BISKUPEM PONTOISE

Ksiądz Jean-Yves Riocreux, który 
obejmie funkcję biskupa w Ponto
ise 2^ ezt^rwza, został niai 

przez papieża Jsna-Pawla II - 5 maja.
Zanim został rektorem katedry Notre- 
Dame, we wrześniu 2001 r., był od 1992 
do 2001 proboszczem parafii św. Ferdy
nanda i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
XVII dzielnicy Paryża, mając przy tym i 
inne zajęcia: był odpowiedzialny za kate
chumenów diecezji paryskiej (1994
2000), kapelanem wiernych z Oceanii, 
dziennikarzem w Radio France i Radio 
Notre-Dame, a także w prasie i katolickiej 
telewizji KTO. Towarzyszył papieskim 
pielgrzymkom na wszystkich kontynen
tach (ośmiokrotnie w Polsce). Jego krót
ki, niespełna 2-letni pobyt w katedrze No
tre-Dame odbił się dużym echem nie tyl
ko w mediach. Ksiądz Riocreux miał za
wsze mnóstwo pomysłów, które konse
kwentnie realizował; „trudno było nawet 
nadążyć za nim” - zwierza się jeden z du
chownych w Notre-Dame. Dla wielowie
kowej Katedry z utartymi tradycjami, ini
cjatywy rektora Riocreux (jak dekoracje 
na Boże Narodzenie, portrety kandydatów 
na ołtarze, obecnie - do 31 maja - wysta
wa malarska „20 Tajemnic Światła” na 
cześć 25-lecia pontyfikatu Jana-Pawła czy 
otwarcie całej przestrzeni świątyni dla 
zwiedzających...) mogły co najmniej za
dziwiać. Widocznie jednak słowa Jana- 
Pawła II „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” 
stały się dla księdza Jean-Yves bardzo 
oczywiste. Ostatnio znakomity aktor, 
Gerard Depardieu czytał tu, przy ołtarzu, 
„Wyznania świętego Augustyna”, ku ra
dości wiernych, na czele z kard. Lusti- 
ger'em oraz wieloma ludźmi świata poli
tyki i sztuki, żeby wspomnieć tylko panią 
Bernadette Chirac czy ministra kultury 
Aillagon. Katedra Notre-Dame była wów
czas wypełniona po brzegi.
Ksiądz Riocreux wyraźnie lubi też media, 
ale zna je i umie się nimi posługiwać - to 
na pewno atut w jego przyszłej biskupiej 
posłudze w Pontoise.
Ostatnią ewangelizacyjną „realizacją” 
księdza Jean-Yves jako rektora Notre- 
Dame była „ewangelizacja przez mło
dych”. Od 1 do 4 maja kilkuset młodych 
ludzi w białych, charakterystycznych pod
koszulkach zajęło katedrę, a nawet jej oto
czenie i część dzielnicy łacińskiej w oko-

12 cerwca 2003 - 15. rocznicę 
święceń kapłańskich obchodzi

KS. JERZY GUBERNAT
tej szcz^eg^ólnej okazji 

fźektor we T^t^tancji
ks. pr^af. S^itanistaw j^e^ż 

i Redakcja „Gtłosu Katolickiego
składają ć^^cłgodf^e^mu J^iblfilatowi ży^c^s^e^nia 

obfi-^ch łask Boży^c^k i wszelkiej pomyślności.

prdrbnie efektem Cegr spantanicrnee 
„driecięcec” wprrst natut^r, Cak i wychr- 
wania w llcznee, katriickiee rrdrinie (jegr 
rndrkny wue - Ss. Brunrn był biskupem w 
Tulie) cry też pobytu w Nowee Kriedonil, 
no i ucrestnictwa w papieskich piei- 
grzrmkach.
Ksiądr biskup .lęantYyes Riocteux, podob
nie eaS Oeciec Święty cry kardynał Lusti- 
geri stawia na młodych i Io, co zaczęło się 
niegdyś podcras ti^A^^i^i^ ŚDM w 
roSu w Paryżu, stara się Sontynuować do 
driś. Pytałam go eesrcre o... eegr powoła
nie, bo Ssiądr Riocteux wstąpił do Semi
narium Duchownego w 1969 roSu. Cry 
M ae 1968 miał na to eaSiś wpływ? Odparł 
natychmiast i stanowcro - „Nic nie mia
łem r tym wspóinego, byłem wówcras w 
Nrwee Kaiedonii! I prawie na pożegnanie 
rapytałam eesrcre o eegr uiubionego 
świętego... - „O, eest ich wieiu... Święty 
FrancisreS r Asyżu...” - drdal srybko. 
Terar rrorumiałam, diacrego miłość dr 
iudri, dr przrtody, a nade wsrystko uwiei- 
bienie Boga pfrer iudri i naturę charaS- 
tetrzują eego miseę. Jakąś ważną roię w 
drodre do kapłaństwa odegrała z pewno
ścią i studencka pieigrrymka do CharSres... 
Ksiądr Riocreux zawierzył swoCk powo
łanie MaSce NajświęSszej. Trreba mu więc 
w nowee bisSupieJ posłudre w Pontoise 
życryć najlepszej opieki Maiki Bożee, kSó- 
ree i Oeciec Święty zawietzrł swóJ ponSy- 
fikaS.

i Łai^^ja
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iicach St-Michei, nawołueąc iudri - rwy- 
kłych prrechodniów, cieSawsSich, a i obo- 
eętnych, na spoiSanie z ChrysSusem Eucha- 
rysSrcznrm. W tee wiosennee atmosferre 
miało się wrażenie eakby uczestnictwa w 
Soieenych Światowych Dniach Młodrie- 
ży, zwłaszcza, że rdarrało się, iż ktoś 
ukiąkł wrar r młodym otganizatotem 
prred Najświętszym SaSramentem, ragłę- 
bił się w modiitwie, wsłuchueąc w obecny 
wokół śpiew i murySę cry nawet wpisał 
słowo modiitewnee intencei na małee do 
iego ceiu przeznaczonee karSce.
mjr siędra Riocreux spotkałam po rar 
IV pierwsry w pomleszczeniach teiewi- 
zJI katoiickiee KTO, podcras trwania piei- 
grzrmkl Oeca Świętego do Grecei. Na wia
domość, że eestem Poiką rozptomlenił się 
i odniosłam wrażenie, że od trzu obdatzrł 
mnie swym raufaniem. Taka „słowiańska” 
sponianicrność nie eest typowa dia Pary- 
żan, więc nie uSrywałam prred nim swe
go miłego zaskoczenia. Wówcras Ssiądr 
Riocreux opowiedriał mi o swoich ser- 
decrnych rwiąrkach r Poiską, o wirytach 
w nasrym Sraeu, o swoeje wieikiee rado
ści, kiedy na Stoiicę Piotrową wybrany ro
siał Karoi Wojtyła. Już wtedy pomyślałam, 
że dkbrre byłoby napisać kiika słów o tym 
niezwrkłym księdru... Nie naiegałam eed
naS, żeby znalazł dia mnie cras na ror- 
mowę. Późniee rosiał rekiorem Notre- 
Dame i stało się to jeszcze trudnieesre. Aż 
wteszcie terar, po nominacei na biskupa 
obiecał, że nazajutrz poświęci mi kilkr 
minut. Było io rrecrywiście trlko kiika 

minut, gdyż już 
ocrekiwał go na
stępny rormówca... 
OSaruje się, że nie 
tak łatwo doirreć do 
„wnętrra” biskupa 
Riocreux, pornać 
istoię jego myśii. 
Chyba tyiSo jeden 
Bóg rna go napraw
dę... KomuniSatyw- 
ność rektora Kate
dry, otwartość na re- 
wnątrr jest prawdo-

/>

KOMUNIKAT
Z okazji 1. rocznicy 

założenia paryskiego koła 
Stowarzyszenia Fundacji Jana Pawła II 

Zarząd Koła zaprasza 14 czerwca

wszystkicC sympatyków na 
następujące uroczystoeci: 

-goUz. 17“’ - Msza św. w Kaplicy -
20, eue LegenUre; 

-okoliczaośyioon Zonceet - 
w salonacC Domb SPK -

20, rbe LegenUre; 
-po koncercie, ueocznsta kolacja 
z bUziałem ZarząUu i Członków 
Stowarzyszenia, pezeUstaoicieli PMK 
oraz snmpatyZóo^.

JeUnym z omaoianycC tematów bzUzie 
ewentualna pielarzymka Uo Rcymu na 
spotkanie z Ojcem Świztym (3-9 listo- 
paU 2003 r.). W IzcC Uniach Uo Stolicy 
Piotrowej przyjaUą równieu przeUstawi- 
ciele 36 Stowaezyszeń Pezyjayiół Fbn- 
Uacji Jana Pawła II rozsiaancC po ca
łym śoiecie.
Ilość miejsc ograniczona: zgłoszenia na 
koacert i Zolację (cena 50 ebro) prosi
my kierować listowaie, faksem lbb te- 
lefoniyznie.
Les Amis Ue la FonUation Jean Pabl II 
Cercie Ue Paris - Ile Ue France - 20, eue 
LegenUre, 75017 Paris;

Tel. 01 56 04 14 45 fax: 01 47 56 11 05.
Koła

16 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-poIonaise.net 8 czerwca 2003 8
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WłsfflteaaiSaaaałaoa
Jarosław Miszczak z Noutcfo Jorku

□ W zt^iązluu ze ubliżającym się referendum 
w sje^^zsie [erzy^’siąfsz^rii;i lOilksi <^o lEe cb/żi^ir 
z oddrlżlz „Nozzgo Drlzeelkż” pzłelłż koe-

i j^^i^^^^hia w N^Y^Ce /^J^nres^ł^a Maj^iZzikl-- 
M^^lis^i^^kża.
□ Taę ^^nTae sierat^że (^;lk^uare j^o^^^^^łke Iża-
drn „J^olslsi E^j^pen^^s’ e w ^^^nm C^(^r^i^(^<sl^^ist, 
(^t^ejmuj^c^e i^zosm ^^s^^jsZ^m naiba e UsZ^is^ą 
„S^o^^l^ą ^oslń^^’i - N^i^w IlsS^^ńa . CZ^l^^^osk^ą 
j<^^t i^c^^ii^ł z t(^j i^z^ca . Bc^g^c^j^i^a E^c^t^o-
srr, ksóey peryezchrł r FerecUl l zyerżrł sSr-

l^ucosl^l^ssy^<^^I^^ . ser^i^c^^nksZ^m
z <^Jlsl^ueS i ł dr WiSkike K^^^i^i^kse or^z geu^I^a
młodych plloSóz mreyerekl zoezeeze r kereu, 

z US^/t, ksóer^y pjo^^i^no^z^^li 
^ii^t^(^z'^^l^o peroi^nijt^^i Ier^g^ml^Isy' 

c^j^^k^uuji Z^ż z^J^i^miO:^z^^I^e pjr^i^z jeoa-
g^^^m TV ,J^o^^llr^g^o , Isójty (^c^cZ^-
ra c^o C^(^I^I^l^clC^lsł i M^^^^^i^ł^iisnela.
□ E^t^łere shlSl^I^lsi p^olsk^o ' ^nal^y^l^^flsls^e c^^- 
Sującz się oc ieSzezzecei z lerku mreą Szż elz- 
(^(^^i^^l^^^I^e s^^^<3o^^(^n^ e^a s^s^oZ^i^^r^e ^j^t^ł^o- 
z^^n^^ i C^^r^z^Z^I^e ,J^olishC(^l^l^^’, , nZ^^ł^Jse z^^^- 
bezdhz dozclpy o easrych eocrkach, rrsSąpi- 
y... i ,Flr(^I^(^hCc^l^<^^”.
□ ^^ok^niII^y per^i^ds^^łsZan^a /lbshe C^ł^ii^ ^ta-
^rłł l^ł^(^I^oc(^z^!^I^y c^c^^^I^<^(^^(^nr^m
M^(^(^£lr^m Elllia i -^^si o^n
zybiSeym Amzeykaeom ra zkłac co amzey- 
kańsklzgo drizdzicSza eaeodozzgo. Cbala ezsS 
z'lt^^cicZ^^^m ^Sirmy Midl<^I^d E^nil^rs3ris^a. 
Wspizer oc zlzlu laS m.le. Collzgz SlósSe Fz- 
hciaezk, CzeSeum KulSuey PolsklzU z Wa- 
sryhgSohlz, Fuhdrceę Sroszeozską ea Floey- 
crlz. IsSelziącz zd 1986 eoku zyeóżelzhiz 
zSerymyzrli zcrzśelze m.le. kaec. Johe 
O’Coehoe, gze. Collle Pozzll cry boksze Mo- 
huammac All (C. Clay).
□ Lucerh Pazlak ogłoslł, żz bicrlz slę ublz- 
gał z Uzslzeeych zyboeach so ear już sląSy o 
staeoziskz buemisSerr Nzz BelSale. L. Paz- 
lak speazuez hizperzezrniz erący z Sym hre- 
baedrlze solsklm mizś'ciz Nozze Ahglil już oc 
^^95 eoku.
□ W Lindzh ea Wschocelm Wyberzżu mlzi- 
scozl Polacy uslłują rmuslć złaśclclzla sklz- 
su co rmlaey srylcu. Duży sklzs „Pułaskl 
MzaS” serziął złaśclclzl hizmlzckizgo socho- 
drzeir, kSóey rasSąslł Blrłzgo Cela ea sryl- 
crlz sklzsu Uzgo odsozizdhikizm z cramym 
kzlzerz. Mlzuscozl Amzeykreiz solsklzgo 
pzchodrzeia rageorlll boukoSzm slacózkl.
□ W I llcrz CzeezcSicuS hizźlz soblz erdri 
slłkaeskl rzssół FC Poloela r Nzz BeiSaih. 
Plłkaerz PoIoiII, kSóery osSaSelo porosSruą bzr 
Sezezea, mają erdal sraesz rzahsu co sSmo- 
zych eleałóz. Już zkeóScz slłkaerz Poloell 
zyjzżcżają Szż ea VI Poloniihz MlsSerosSza 
Kahady, gcrlz ealzżą co eazoeySóz lmsezr^}^.
□ Nlska eezkzzecia Sozaerysryła rzbeaelu 
crłoekóz CzeSeum Pzlsko-Słoziańsklzgo z 
Nozym Joeku. DyskuSozno głózelz o czcy- 
ril eacy cyezkSoeóz Polsko-Słozlanskizu Fz- 
czealezU UiII KezCySzzzi, kSóea rageorlła 
zsSerymrhizm oCprozaCrrnia co CzeSeum 
skłaczk crłznkzzskich. Chocrl Su o sumę sea- 
zlz mlliznr 400 Syslęcy, kSóea sSmozl 27% 
budżzSu CzeSeum.

DAMPRICHARD: '
SPOTKANIE FRA^^I^^I^^^POLSKIE

/ak co roku z inicjatywy Stowarzy
szenia Polskich Kombatantów w 
Montl^ćlial^lZ ji bu^^imrl^<^'w mimiai 

czek francuskich przy granicy szwaj
carskiej, a także przy honorowym 
udziale Konsula Generalnego z Lyonu 
- Marka Majewskiego i ks. z Polskiej 
Misji Katolickiej - Ryszarda Górskie
go, spotykają się Francuzi i Polacy dla 
uczczenia pamięci polskich żołnierzy 
z 2 Dywizji Strzelców Pieszych, pole
głych za honor Francji i Polski w wal
ce z niemieckim najeźdźcą.
Damprichard - ładne małe miasteczko 
położone na wzgórzu wś'ród 
pól i lasów wita ten dzień w 
kolorze biało-czerwonym. 
Flagi polskie przypominają 
mieszkańcom o walecznych 
Polakach, którzy odważnie 
stawili opór dwom dywizjom 
niemieckim. Polscy żołnierze 
lat 1940 udowodnili, że byli
zdecydowani walczyć do . 
końca z okupantem niemiec- jHI 
kim, niestety rząd francuski 
zadeklarował koniec wojny z 
Niemcami. Polacy z koniecz
ności musieli podjąć decyzję Hj 
przedostania się do Szwajca- |Kt 
rii, ale przed tym faktem 
zniszczyli amunicję i sprzęt 
wojenny, aby nie dostał się w ręce wro
ga.
Był to czas trudny dla polskiego żołnie
rza, który walczył o wolność Francji i 
Polski. Francuzi i Polacy z tych okolic 
jeszcze o tamtych dniach nie zapomnie
li.
I iroczystość 8 maja rozpoczęła się 

Mszą św. w tamtejszym kościele,

8 czerwca 2003

cjalnie przygotowany na tę okazję, przy 
udziale skrzypiec, na których wykona
ne zostało „Ave Maryja” i - ku pamięci 
poległych „Polonez elegijny” Zygmun
ta Noskowskiego. Na zakończenie Mszy 
św. Polacy z Montbéliard odśpiewali 
„Boże coś Polskę”.
Z kościoła wszyscy udali się pod pomnik 
poległych w I i II wojnie światowej 
mieszkańców Damprichard i okolic. Or
kiestra zagrała „Marsyliankę”, złożono 
wieńce i nastąpiły przemówienia. Na
stępnie w wielkim pochodzie wszyscy 
przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie

5^^

■■ -I-»»

przy ołtarzu ozdobionym biało-czerwo
nymi kwiatami i flagami kombatantów 
francuskich i polskich. Mszę św. cele
brował ks. Ryszard Górski - miejscowy 
proboszcz. Oprawę muzyczną zapewni
ła orkiestra dęta i chór miejscowy spe-

pochowani są polscy żołnierze. Posta
wiono tam pomnik upamiętniający ofia
rę życia, jaką złożyło ponad 50 Polaków 
„za naszą i waszą wolność”.
W imieniu dwóch narodów zostały zło
żone wieńce, a pan konsul Majewski w 
swoim wystąpieniu podkreślił walecz
ność Polaków i nawiązując do Konsty
tucji 3 Maja z dumą podkreślił, że była 
to I konstytucja w Europie oparta na za
sadach demokracji. Z kolei zabrała głos 
burmistrz Damprichard Edith Rossi 
wspominając znaczenie walk Polaków 
na tutejszej ziemi.
Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy 
pamięć poległych żołnierzy lat 1940, a 
potem ks. R. Górski zainicjował modli
twy w j. polskim. Uroczystość na cmen
tarzu zakończył hymn polski „Mazurek 
Dąbrowskiego” odegrany przez fran
cuską orkiestrę.
W imieniu Stowarzyszenia Francusko- 
Polskiego z Montbeliard i Stowarzysze
nia Polskich Kombatantów, pani Wanda 
Popielska podziękowała mieszkańcom 
i władzom za przygotowanie uroczysto
ści związanej z pamięcią o poległych 

«■■■i polskich żołnierzach. To ta pamięć od
nawia i utrzymuje kontakty polsko- 
francuskie. Uroczystos'ć zakończyła się 
tradycyjną lampką wina w Merostwie 
Damprichard.

nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 17
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HOUDAIN:
-ATU OBCHODY 3-MA/A

/ak każdego roku Komitet Towarzystw Miejscowych z Ho- 
udain obchodził święto Konstytucji S-Maja (tego roku w 
piąti^lt P! mam^I.

Uroczystcs'ć rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy polskiej przy 
rue des Massonniers, koncelebrowaną przez ks. Jana Kałużę, 
proboszcza parafii oraz ks. Zdzisława Początka, duszpasterza 
sektorów Houdain, Bruay miasto oraz Diyion. We Mszy św. brali 
udział delegaci Stowarzyszeń Houdain i okolicy oraz liczne poczty 
sztandarowe Stowarzyszeń należących do Komitetu. Mszę św. 
upiększył swymi śpiewami chór kościelny z Hallicourt pod dy
rekcją siostry Czesławy^.
Po Mszy św. z powodu deszczu i złej pogody, na proś^bę Prezesa 
KTM Leona Wawrzyniaka, tylko delegacja udała się do pomni
ka, aby złożyć wieniec. Reszta uczestników poszła do sali du 
Temps Librę na wino honorowe, które zafundował Komitet To-

warzystw Miejscowych. Prezes przywitał gości, księży: J. Kału
żę, Z. Początka, siostry: Czesławę i Lucjanę, przedstawicieli 
Gminy: D. Dewalle, mera z Houdain, J. Ponchele, prezesów i 
prezeski, Koło muzyczne „Echo”, „Sonora”, Chór „Kościusz
ko” oraz wszystkie obecne Stowarzyszenia. Następnie Justynka i 
Sebastian Siemiątkowscy wygłosili piękne wiersze o święcie 3 
Maja, za co otrzymali zasłużone oklaski. Nastąpił występ Koła 
Śpiewu „Kościuszko”, który wykonał Hymn „Jeszcze Polska nie 
zginęła” oraz wiązankę polskich pieśni, a na zakończenie pieśń 
„Bogarodzica Dziewica”.
Przez cały czas uweselał atmosferę swą piękną muzyką zespół 
„Sonora”.
Komitet Tow. Miejscowych z Houdain składa serdeczne podzię
kowanie wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej uroczystości 
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się swą 
pracą i występami do jej upiększenia. „Bóg zapłać” i „Cześć 
wspólnej pracy”!

W imieniu Komitetu 
sekretarka K. T.M. Houdain 
Regina Waiui^i^t^»i^k-Matik

RESTAURAC/A „POLONIA"
Po 3 latach nieobecności, 

Roman Rybicki (restauracja Wanuchka) 
podjął współpracę z Polską Misją Katolicką 

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

OD I MA.^A
proponuje on Państwu polską i francuską kuchnię, 
organizację rodzinnych i przyjacielskich przyjęć.

LIST OTWARTY 
DO LUDOWCÓW W POLSCE
Atak Stanów Zjednoczonych i koalicji Anglii i 
Polski bez ^^ody Narodów Zjednoczonych na Ira^k^, 

spowodował napięcie polityczne między Polską i UE, pod^z^iał 
Europy na starą i nową^, nazwanie Polski przez prezydenta USA 
wielkim przyjacielem Stanów Zjednocz^onych^. Wbijanie klinga 
między UE a kandydatami do niej jest starą zasadą „dziel i 
rządź^^', a to nie jest w interesie państw przystępujących do U^ii. 
Pochlebne zdania skierowane pod adresem Polski przypominają 
nam słowa Roosevelta w czasie II wojny światowej, że „ Polska 
jest natchnieniem świata", co nie prz^esz^k^c^d^z^c^ł^o, by w krótkim 
czasie to „natchnienie” przefirmaczyć w Teheranie i Jałcie, i 
oddać Polskę i Europy Wschodnią pod okupację ZSRR. 45 lat 
komunizmu doprowadziło do zniszczenia ekonomicznego Kraju i 
upadku moralnego Narodu^. Powstaje obecnie pyta^r^ie, jak^ą cenę 
dziś zapłaci Polska za prowadzenie polityki pt^oameryk^o^ń^sk^i^e^j, 
będąc u progu wstąpienia do UE?
Zbliżamy się do referendum^, w którym Naród polski ma się wy
powiedzieć o przystąpieniu do UE. Zwracamy się z gorącym ape
lem do wszystk^i^ch,, by wzięli w nim gremialnie udział i głosowali 
za wejs'ciem Polski do Unii. Pamiętajcie, ze ci, którzy nie gło
sują, nie mają racji. Niektórzy uważają,, że w sprawach Pań
stwa decydują tylko politycy - są w błędz^^e, gdyż w każdych wy
borach decyduje Na^ró^. Obawy^, że po przystąpieniu do UE stra
cimy naszą tożsamość są płon^n^e, nikt nikomu nie zabierze ani 
wiary chrześcijańsk^iej, ni kultury i tradycji, bo to wszystko za
leży wyłącznie od nas samych^.
Na emigracji żyje nieraz już czwarte pok^olenie Pola^k^^w/, są ta^c^y,, 
którzy zachowali tradycję, wiarę i język pr^z^o^d^k^ó^w,, a jest i tak.. 
Że po 10 latach dziecko słowa nie umie po pol^z^k^u.
Mamy głębokie prz^ekonanie, że wszystkim nam leży na sercu 
przyszłość naszych dzieci i wnu^k^^w^, i dlatego w tym historycz
nym glosowaniu opowiedzcie się za wejściem do Wspólnoty Eu
ropejskiej, która zapewni nam bezpieczeństwo, rozwój ekono
miczny i technologicz^n^)^. Wprz^eciwnym razie drzwi Unii zostaną 
zamknięte przed Polską na długie lata. Oczywiście, że po przy
stąpieniu do UE sytuacja w kraju się nie poprawi z dnia na dzień^, 
bo na to potrzeba kilku lat. Polska nie może jed^nak pozostawać 
na peryferł^e^ch^, skazana na izolację, regres eklrlmiczry i uza
leżnienie od sąsiadów ze wsch^od^u.
Z okaz,ji Święta Ludowego, prz^esyłamy wszystkim Rolnikom i 
Ludowcom w Kraju najserdeczniejsze iycz^er^ic^, aby Bóg dał wam 
siły i wytrwałość w walce o byt, zachowanie wiary Ojców i idei 
naszych przywódców - W. WitosaL, „a Polska wiecznie trwać bę
dzie" i St. Mikołajczyka^, „Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość 
Polski ”,
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Z ludowym pozdrowieniem
L. - prezes PSL u)e

PIELG^Z^YMKA DO LORETTE
Polskie Zjednoczenie Katolickie

ZAPRASZA
stowarzyszenia polonijne, dzieci komunijne, 
poczty sztandarowe i wszystkich wiernych 
w niedzielę 15 czerwca o godz. 15.00 

na pielgrzymkę na wzgórze Lorette.
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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.
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09 - 15.06.200^3
PONIEDZIAŁEK 09.06.200^3

6’’ Program rozrywkowy 7’’ Panny i wdowy - 
serial 8’’ Wiadomości 8" Pogoda 82’ Klan - 
serial 84’ Eurotel 9” Dixie - serial 9” Papiero
wy teatrzyk 9’5 Dzieło arcydzieło 9“ Moje życie 
pod psem - serial I”’’ Panorama I”’’ Zaginio
ne skarby - reportaż I”’’ Czym jest... - widowi
sko 11’’ Panorama 11’’ Janosik - serial 12’’ 
Wiadomości 12'’ Biografie 13’’ Chłopi - serial 
14’5 Ojczyzna-polszczyzna I42’ Kochaj mnie - 
serial 144’ Kurier z Warszawy 15’’ Wiadomo
ści 15” Wiersze i piosenki Juliana Tuwima "6” 
Klan - serial 162’ Polska wiosna w Mołdawii "7” 
Teleexpress 172” Sportowy Express 17’’ Gość 
Jedynki 174” Papierowy teatrzyk - Trzy piórka 
17’5 Dzieło arcydzieło 18'’ Moje życie pod psem
- serial 18’’ Rozmowy na czasie 19'’ Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 19’’ Sport 2’“ Pogo
da 2”'’ Klan - serial 20’5 Chłopi - serial 21’’ 
Sportowy tydzień 22” Kochaj mnie - serial 22’’ 
Sprawa dla reportera 23” Panorama 2’2’ Sport 
2’2’ Pogoda 2’2’ Polska wiosna w Mołdawii 
2355 Pegaz O25 Monitor O4’ Kurs dnia O45 997- 
magazyn 1” Kasztaniaki 1’’ Wiadomości 1’7 
Sport 2’2 Pogoda 2'’ Klan - serial 2’’ Chłopi - 
serial 3’’ Sportowy tydzień 4’’ Sprawa dla re
portera 4’’ Kochaj mnie - serial 4’’ 997-maga- 
zyn 5’5 Monitor 5’’ Kurs dnia

WTOREK 1^.(06.2003
6’’ Program rozrywkowy 7”’ Panny i wdowy - 
serial 8” Wiadomości 8'2 Pogoda 82’ Klan - 
serial 84’ Eurotel 9” Dixie - serial 9” Budzik 9“ 
Słoneczna włócznia - serial I”” Panorama i”’’ 
Spotkania z literaturą 1’’’ To twoja droga - re
portaż 11” Panorama 11’’ Ze sztuką na ty 11’’ 
Józef Haydn 12” Wiadomości 12” Plebania - 
serial 12’’ Sportowy tydzień 13’’ Święta wojna
- serial 13’’ Ludzie listy piszą 13’’ Aniołki - se
rial 15’’ Wiadomości 15'’ Herbatka u Tadka 
16” Klan - serial 162’ Smak Europy 17” Tele
express 172’ Sportowy Express 17’’ Gość Je
dynki 174’ Budzik 18°5 Słoneczna włócznia - 
serial 18’’ Nie tylko dla komandosów - repor
taż 19” Wieści polonijne 19” Dobranocka l9’’ 
Wiadomości 19’’ Sport 20“ Pogoda 2’” Klan
- serial 20’5 Plebania - serial 21’’ Wideoteka 
2145 Aniołki - serial 22'’ Ze sztuką na ty 22’’ 
Trochę kultury 23” Panorama 23’’ Sport 232’ 
Pogoda 23’’ Forum O’’ Monitor O4’ Plus minus 
1” Zaczarowany ołówek 1’’ Wiadomości 1’7 
Sport 2’2 Pogoda 2'’ Klan - serial 2’’ Wieści 
polonijne 2“ Plebania - serial 3'’ Wideoteka 4” 
Aniołki - serial 4’’ Plus minus 4’’ Ojczyzna-pol
szczyzna 5'’ Ze sztuką na ty 54’ Monitor

Ś^ODA H1^^.^(^03
6’’ Program rozrywkowy 7’’ Panny i wdowy - 
serial 8’’ Wiadomości 8'’ Pogoda 8’’ Klan - 
serial 84’ Eurotel 9” Fortele Jonatana Kota - 
serial 9“ Muzeum rolnictwa 9’5 Zima w Wikli
nowej Zatoce i”” Panorama i”’’ Plus minus 
i”’’ Dolina Pięciu Stawów Polskich - reportaż 
11” Panorama 11’’ Forum 11” Pegaz -film ani
mowany 12” Wiadomości 12” Wieści polonij
ne 1225 Co nam w duszy gra 13'’ Złote runo - 
komedia 144’ Forum Polonijne 15” Wiadomo

ści 15” Wieczór z Jagiel
skim 16” Klan - serial 
1625 Kulisy PRL-u 17” 
Teleexpress I72’ Spor
towy Express 17’’ Gość 
Jedynki 174’ Muzeum 
rolnictwa 18'’ Zima w 
Wiklinowej Zatoce 18’5 
Magazyn olimpijski 19'5 
Dobranocka 19’’ Wia
domości 195’ Sport 20” 
Pogoda 2”'’ Klan - se
rial 2”“ Być Polakiem - reportaż 21’’ Złote runo 
- komedia 22’’ Forum Polonijne 23” Panora
ma 232’ Sport 232’ Pogoda 23’° Ktokolwiek wi
dział O2’ Monitor O”’ Kurs dnia O4 Magazyn olim
pijski 1'5 Opowiadania Muminków 1’’ Wiado
mości 1’7 Sport 2’2 Pogoda 2” Klan - serial 2’’ 
Być Polakiem - reportaż 3’’ Złote runo - kome
dia 4’’ Forum Polonijne 5” Ludzie listy piszą 
5’5 Monitor

CZWi^IRTEK 1^.(^<^.:^<0O3
6” Program rozrywkowy 7^’ Panny i wdowy - 
serial 8’’ Wiadomości 8'2 Pogoda 82’ Złotopol
scy - serial 8’’ Eurotel - magazyn 9” Fortele 
Jonatana Kota - serial 9’’ Zabawy językiem 
polskim - teleturniej 9’’ Niebezpieczna Zatoka 
- serial 1 ”” Panorama I”’’ Sekrety zdrowia 1 ”2’ 
Kwadrans na kawę 104’ Kształty muzyki 11” 
Panorama 11’’program publicystyczny 12” 
Wiadomości 12"’ Być Polakiem - reportaż 124’ 
Magazyn olimpijski 13” Teatr Telewizji - Zło
dziej 14’’ Władysław Kł^siewicz gra J. S. Ba
cha 15” Wiadomości 15” Lista przebojów 15’’ 
Podróże kulinarne 16” Złotopolscy - serial 162’ 
Raj - magazyn katolicki 17^’ Teleexpress I72’ 
Sportowy Express 17’’ Gość Jedynki 174’ Za
bawy językiem polskim "8” Niebezpieczna 
Zatoka - serial 18’’ Skarbiec - magazyn 19” 
Dobranocka 19’’ Wiadomości 19’’ Sport 2”“ 
Pogoda 2”'’ Złotopolscy - serial 2”’’ Forum 
Polonijne 212’ Teatr Telewizji - Złodziej 224’ 
Przeboje J. F. Haendla 23” Panorama 232’ 
Sport 2324 Pogoda 23’’ Tygodnik polityczny 
Jedynki O2’ Monitor O”’ Kurs dnia O4’ Skarbiec - 
magazyn 1” Wyprawa profesora Gąbki - serial 
1’’ Wiadomości 1’7 Sport 2’2 Pogoda 2'’ Złoto
polscy - serial 2’’ Forum Polonijne 32’ Teatr 
Telewizji - Złodziej 445 Władysław Kłosiewicz gra 
J. S. Bacha 5’’ Monitor

PIĄTEK 1^.(^<^.;^OO3
6” Program rozrywkowy 7” Panny i wdowy - 
serial 8” Wiadomości 8” Pogoda 82’ Złotopol
scy - serial 8’’ Eurotel - magazyn 9” Fortele 
Jonatana Kota - serial 9“ Słowa, słówka i pół
słówka - teleturniej 9’’ Żegnaj Rockefeller - 
serial 10’5 Panorama 10'’ Gdzie jesteś Paititi - 
reportaż 10“ Gawędy historyczne 11” Pano
rama 11“ Tygodnik polityczny Jedynki 12” 
Wiadomości 12'’ Forum Polonijne 12’’ Hity 
satelity 13” Matki, żony i kochanki - serial 14“ 
Koncert zespołu WiLKI 15” Wiadomości 15'’ 
Garderoba damska - serial 15’’ Relacja z IV 
Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Łomży 
16” Złotopolscy - serial 16“ Zwierzenia kon
trolowane 17” Teleexpress 172’ Sportowy 
Express 172’ Gość Jedynki 174’ żegnaj Roc
kefeller - serial 18“ Koncert zespołu WILK’ 19” 
Wieści polonijne 19'’ Dobranocka 19’’ Wiado
mości 19’’ Sport 2”“ Pogoda 2”'’ Złotopolscy

OFIARĄ NA Ti/OZIEŃ Mlł^OSIl^R^DZIA

Mme Lugarda Delbecq - Tavemy * 150,0^ euros
MmeYolante Grygowski - Beaugeay 150,00 euros
Miłe Helene Touffut - Viry Chatillon 152,45 euros

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

263 bis, rue St-Honore, 7500' Paris, wpłacając na: GCf^ 1268-75 N PARIS 
lub czekiem, zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

- serial 20“ Mówi się... 2’55 Hity satelity 21'’ 
Matki, żony i kochanki - serial 22” Relacja z IV 
Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Łomży 
22’’ Garderoba damska - serial 23” Panora
ma 232’ Sport 232’ Pogoda 23’’ Porozmawiaj
my O” Monitor 04’ Kurs dnia O’’ Ludzie listy 
piszą 1'5 Miś Uszatek 1” Wiadomości 1’7 Sport 
2’2 Pogoda 2'’ Złotopolscy - serial 2’’ Wieści 
polonijne 2’’ Hity satelity 3“ Mówi się... 325 
Matki, żony i kochanki - serial 4’’ Koncert ze
społu WILKi 5“ Garderoba damska - serial 5’’ 
Monitor 5’’ Kurs dnia

1^.06.^2<003
e™’ Na dobre i na złe - serial 7“ Echa tygodnia 
74’ Wieści polonijne 8™ Wiadomości 8i Pogo
da 815 Zaproszenie 84’ Ziarno - program kato
licki 9’5 5-10-15 i młodzieży 9” Flipper i Lopa- 
ka - serial 10™ Mówi się... lO^’ Koncert życzeń 
1045 Podróże kulinarne 11” Książki z górnej półki 
- magazyn 11’’ Klan (3) - serial 12” Program 
muzyczny 13” Wiadomości 13” Lalka - serial 
144’ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 15” Świę
ta wojna - serial 15” Śniadanie na podwieczo
rek 17“ Teleexpress 172’ Sportowy Express 
1725 Takie kino 17” Na dobre i na złe - serial 
182’ Czterdziestolatek - 2’ lat później - serial 
19” Dobranocka 19” Wiadomości 1951 Sport 
2’” Pogoda 2’” Lalka - serial 212’ Takie kino 
21’5 Tydzień z życia mężczyzny - film 23” Ta
kie kino 2335 Panorama 2355 Sport 235’ Pogo
da O” Na dobre i na złe - serial O’’ Takie kino 
1” Dinusie - serial 1’’ Wiadomości 14’ Sport 
157 Pogoda 2” Przedwiośnie - serial 245 Lalka - 
serial 4’5 Czterdziestolatek - 2” lat później - 
serial 5” Siódmy pokój - dramat S’’ Święta 
wojna - serial

NIEDZIELA n^.(^^.:^(003
745 Oberek 8” M jak miłość - serial 9“ Słowo 
na niedzielę 9” Cny język Polaków 94’ Simba, 
król zwierząt - film ”0” Książki z górnej półki - 
magazyn ”02’ Teleharce ”04’ Z kapitańskiego 
salonu - magazyn ””’’ Złotopolscy (2) - serial 
”2“ Anioł Pański ”22’ Niedzielne muzykowa
nie ”3“ Mszą Święta ”4“ Janosik - serial ”5“ 
Od arii do piosenki ”6“ Biografie ”7“ Tele
express ”7'5 Sportowy Express ”72’ Dziennik 
tv J. Fedorowicza 174’ m jak miłość - serial 182’ 
Kochamy polskie seriale - teleturniej 18’’ Za
proszenie ”9'5 Dobranocka ”9” Wiadomości 
”9’” Sport 20’” Pogoda 20“ Wieczór z Jagiel
skim 2’4’ Przedwiośnie - serial 2”’’ Benefis 
Włodzimierza Korcza 224’ xxiv Przegląd Pio
senki Aktorskiej Wrocław 2003 23“ Panorama 
23’’ Sport 23’9 Pogoda O'’ M jak miłość - serial 
”“ Simba, król zwierząt - ”” Wiadomości ”4’ 
Sport ”’7 Pogoda 2” Wieczór z Jagielskim 24’ 
Biografie 3“ Zaproszenie 3’’ Janosik - serial 
4’’ Książki z górnej półki - magazyn ’” Tam 
gdzie jesteśmy - reportaż
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE
POŁĄCZENIA AUTOKAROWE 00 POLSKI

AROIIŃA
www.eurolines.fr

Espace Pologne 
Międzynarodowy Dworzec Autobusowy Eurolines 

Paris - Gallieni - M’ Gallieni

TEL. Ol 49 72 51 52

7, rue DUPHOT (obok kościoła)
Tet. 01 60 15 09 09.

Adres dla korespondencji: 390, rue St-Honore, 75001 Paris

* POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW: 
z zakresu różnych prac budowlanych 

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

OTWIERA REGULARNE POŁĄCZENIA DO POLSKI

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

w Polsce

PROMOCJA;
Bilet w obie strony dla osoby dorosłej 

począwszy od 112 euros
(szczegółowe inf<r-rjacje w biunch Eurolii^es)

^rreiKRns
REGULARNE LINIE DO POLSKI

codziennie* 
niedziela 
wtorek, czwartek, sobota 
wtorek 
środa, piątek, niedziela

E 
I 
E 
C 
C 
C

Zapraszamy do naszych agencji:
«Espace Pologne» 

Eurolines 
28, av. de Gen. de Gaulle 

93541 Bagnolet cedex BP 313 
Tel. 01 49 72 51 52 

espacepologne @ eurolines.fr

Paris StJacques
55, r^^Stj^c^cques 

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' Pl^ce de Clichy 
Tel. 01 44 63 00 66

Paris/ Reims/ Metz^ Kraków/ Stalowa Wola 
Paris/ Sens/ Troyes Nancy/ Toruń/ Olsztyn 
Parirs/ Valencienne^ Poznan/ Warszaw^ Bialystok 
Parirs/ Reims' Metz/ Bydgoszcz Gdańsk 
Parirs/ Reims/ Metz/ Nowy Sacz/ Jasio/ Sanok

* w cenie biletu: bezpłatne śniadanie / kolacja w Polsce

PROMOCJA!! - BILET W DWIE STRONY -112 euro** 
**Ważne od 1/05 do 15/0^ na trasach: Paris/St. Wola; Parls/Warszawa; Paris/Gdańsk 
Bilet kupiony podczas promocji upoważnia do 50% znizki na przejazd w listopadzie 
139Jîis, rue de Vaugjrard - 75015 Paris AVv. I^iuul A^f^i^i^ll - (aai^ls
“ ’ ............................. : f^irr^e dOrl^h^i^^s (iki^ ■4),

hJ. .O14^I5?^:3.1I3.18, 
em^iEll :pttx)uk^<^r^^^i^^ha^^rsi.rr 

Godz:iny otw^eirca::
1(^“'4<^“, Sobota 10“-17“, 

NkdJzhua  ̂111 “-14^“..

M ■ :Falguiere (linia 12), 
tel. 01.42.19.99.35/ 36, 
e-maiil: paris@intercars.fr

Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 10“-19“, 
Sobota: 10“-163>.

5

El

I^^^ITUT PRIVE FRAN^^^EUROPE CONNEXION
etablissement prive d'enseignement supérieur 
enregistré au Rectorat de P^cademie de Paris

KURSY JEŻYKA FRANCUSKl^F.OO
KURSY 20 godzin tygodniowo; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY i0 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. i0 do 13 i od 15 do godz. 19.
TEL./^I^^X: O! 44 24 05 66;
Site: http:/,/ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

* POLSKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWY;

- NOTRE DAMME DE DUNES - 
W FORTE MAHON PLAGE

ZAPRASZA
na wczasy od i lipca do 15 września. 

Zapewniamy miłą atmosferę, dobry odpoczynek, smaczną 
polską kuchnię, nadmorski mikroklimat.

INFORMACJE; tel. 0i 45 83 55 26 lub 06 66 53 49 08.

SZUKAM MUZYKÓW NA WESELE

te 
Fc

GŁ3S
Wydawca:

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

Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 
^ATOI I A ^1 http://pcrso.dub-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr

I w LI V. In.I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.

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

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

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

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

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

Szukamy zespołu muzyczno-wokalnego na wesele 19 lipca: 
- ślub w kościele, - uczta weselna (polskie utwory ludowe). 

Tel.: 01 39 53 52 91.
POSZUKUJE PRASCY:

* STUDENTKA POSZUKUJE OD LIPCA NA OKRES 
WAKACJI: OPIEKI NAD DZIECKIEM, OSOBĄ STARSZĄ, 

SPRZĄTANIA - Tel. 06 70 77 87 04.

r KUPON PRE^NUMERA^TY
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERAT.A/ABONNEMENT/
I Głos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53/4o€) □ CzekiemI □ Pól roku (28,3()€ ) □ CCP 112:177 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,6^^ □ Gotówką

I Nazwisko:....................................................................
I Imię:.....................................................................
I Adres:...........................................................................
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2
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XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80//

IS ER VICeU
Z PARYiŻA, VALENCIENNES, KEI.MS. METZ, FREYMING 

. _ AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

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

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

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

Tarnów, 
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław^.

I SAMOLOTY W) Polski i imi en kkaióu -iwi vu

TRANSPORT TOWAROW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 7500l PARIS
M’: CONCORDE

Otwarte 7 dni w tygodniu

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

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

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

KOLE „NAZ.^^3^'^1^'"
/COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
12 LAT D^ŚWIADCZONIA W P^ARYŻU; KADRA FRAN^D^l^I^I^-POLSKICH PROFOSORÓW

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 DOLF i DALF. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SOCURITO SOCIALO.

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, aysaart 

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

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

odszkodowania, spadki itp.

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

TEŁ. 06 15 09 43 86.

NU^ER ZŁOŻONY DO DRUKU 27.^5.2003

8 czerwca 2003

Copernic
PARIS - LYON - VARS^^VIE - KIEV

COPERNIC ‘ C^C^I^EBNJIC
6, rue des Immeubles Industriels ^16, BW Vri^^r M^^lle
750ll Paris (M° Nation) L^j/on
tel. 0l 40 09 03 43 ni . (4 72 6^0 (4 56

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwsze.j 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/Rsteor - 5*"'voyage: - 50%

IL LINIA : PARIS - Odessa - Paris
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary 
z pilotem

PARIS - przez Lens, Billy-Montigny, Lille, 
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besanęon 
Poznań, Lódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław^, 
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., Radom, Puławy, Lublin, 
Zamość, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk.

Sprzedaż: GRANDES 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.

FRANC.JA:

POLSKA:

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

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

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

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

PODRÓŻE PO POLSKI:

* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z Fr^ANCJI, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowei.

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB 1 TOWARÓW

DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77. 
*ŁUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO Po^LSKI - C^I^S^Z^YNA, 

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” - licencj^o^n^o^w^ana firma 

PRZEWOZÓW OSOBOWYCH DO POLSKI.
Tel. 01 46 51 27 53; fax 01 43 39 31 66;

KOM. 06 84 34 22 26; tel. w Polsce 00 48 (0)693 527 868. 
*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -

Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76.
* MERC-BUS - PROPONUJE PRZEJAZDY DO POLSKI POŁUDNIOWEJ.

Tel. 01 43 34 56 07.

UW^iGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 suro/słowo;

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21
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Ż NORWIDEM PÓ MAZOWSZU
Barbara Stettner-Stefańska

Wpisana w paryski pejzaż legenda 
Cypriana Norwida mówi o poecie, 
który - niedoceniony przez współcze

snych - zmarł w wieku 62 lat w przytuł
ku dla polskich emigrantów „ze smutku, 
tęsknoty i zapomnienia”. Ten rozdział 
biografii poety jest dobrze znany. Go
rzej z naszą wiedzą o dzieciństwie i mło
dzieńczych latach przyszłego artysty i 
jednego „z największych myślicieli, ja
kich wydała chrześcijańska Europa”.

Ziemią rodzinną, która go ukształtowa
ła, owym wytęsknionym krajem „gdzie 
winą jest dużą popsować gniazdo na gru
szy bocianie” było Mazowsze.
Przyszedł na świat na Mazowszu we wsi 
dziedzicznej Laskowo o mil parę od War
szawy,, czasu kiedy w Grecji umierał Geo
rge Byron. Tak w trzeciej osobie pisał Nor
wid po latach swą biografię. Miejsce uro
dzenia się zgadzało, ale tylko poeta mógł 
w ten sposób podawać datę urodzin. Przy- 
pomnijmy zatem, że urodził się 24 wrze
śnia 1821 r., Byron natomiast zmarł w 
1824 r.
Modrzewiowy, parterowy dwór we wsi 
Głuchy (dawniej Laskowo-Głuchy), w 
którym przyszły autor „Promethidiona” 
ujrzał światło dzienne (fot. 1), wygląda 
tak, jak wyobrażamy sobie nasze szlachec
kie, tradycyjne dwory z epoki „Pana Ta
deusza”. Jest rozłożysty, bielony, z obo
wiązkowymi kolumnami i portykiem, ma 
dach kryty gontem. Nie przypomina 
skromnego dworku z młodzieńczej akwa- 
relki Norwida, przechowywanej w Mu
zeum Narodowym w Warszawie, rozrósł 
się podobno po pożarze, po którym go 
przebudowano.
Dom w kształcie z XIX w. uratowała zna
na aktorka Beata Tyszkiewicz, za jej byt
ności w Głuchach był to dom otwarty, dla 
poety. Teraz broni się przed Norwidem i 
jego gośćmi jak twierdza: ostrzegawczy
mi napisami, elektronicznie zamykaną 
bramą, kolczastymi drutami, biegnącymi 

wzdłuż parkanu. Na nic zdają się zabiegi, 
aby obecna właścicielka dworku, Karoli
na Wajda, zgodziła się go udostępniać 
zwiedzającym.
Ten dwór, z popiersiem Mickiewicza na 
fasadzie (fot.2) od strony ogrodu i z ta
blicą poświęconą Norwidowi od frontu, od 
dawna już powinien promieniować na Ma
zowsze niczym druga Żelazowa Wola. Po
nieważ jest nie tylko własnością prywatną, 
ale - za sprawą Norwida - również dobrem 
ogólnonarodowym, byłoby dobrze, aby 
obydwie te funkcje nareszcie harmonijnie 
połączył. Liczne przykłady w kraju i za 
granicą dowodzą, że jest to możliwe bez 
zbyt wielkich wyrzeczeń ze strony właści
cieli obiektu. Tu na początek wystarczy
łaby informacja w przewodnikach, że 
przynajmniej raz w tygodniu, w ściśle 
określonych godzinach, brama będzie 
otwarta dla turystów, a dwór udostępnio
ny do oglądania z zewnątrz. Na taki gest 
dla Norwida można chyba liczyć ze stro
ny ludzi uważających się, i słusznie, za 
kulturalną elitę Polski.

Zupełnie inny, życzliwy klimat dla au
tora „Yaide-mecum” panuje zaledwie 
6k 6 od Głdch: c^e: W!^i DsibD^wk^a, gdz ie 

1 października 1821 r. ochrzczono poetę. 
Z tego czasu zachowała się na plebani 
jego metryka (fot. 3), oraz zabytkowa 
chrzcielnica (fot.4), przeniesiona z drew
nianej XVIII-wiecznej świątyni do neogo
tyckiego, murowanego kościoła pw. Pod
wyższenia Krzyża Sw. (fot. 5). W 180. 
rocznicę chrztu poety z inicjatywy miesz
kańców i lokalnego samorządu nad 
chrzcielnicą wmurowano tablicę z brązu 
z wypisem z księgi chrztów: Nr 86 Karta 
18.
Roku tysiąc osiemset dwudziestego pierw
szego, dnia pierwszego października, o 
godzinie dziesiątej rano, przed nami: księ
dzem Janem Kantym Matlińskim, pro
boszczem dąbrowskim, urzędnikiem cy
wilnym w gminie Dąbrówka powiecie Sta
nisławowskim, województwie Mazowiec
kim, stawił się J. Wielmożny Jan Norwid, 
mający lat trzydzieści siedem, kawaler 
maltański, dziedzic majętności Laskowo- 
Głuchy, tamż^e zamieszkałby, i okazał nam 
dziecię płci męskiej, które urodziło się w 
dniu dwudziestym czwartym zeszłego mie
siąca o godzinie ósmej wieczór, w Lasko
wo Głuchach, w domu jego własnym pod 
numerem pierwszym, oświadczając, że 
jest spłodzone z niego i Wielmożnej Lu
dwiki Zdzieborskiej, mającej lat dwadzie
ścia dwa, jego małżonki, i że życzeniem 
ich jest nadać mu imiona Cyprian, Ksa
wery, Gierard i Wtilenty.
Na miejscowym cmentarzu znajduje się 
symboliczny grób matki poety, która 
zmarła w 1825 r., mając zaledwie 27 lat. 
Pochowano ją na cmentarzu przykościel
nym, dziś już nie istniejącym. Stojąca tuż 
obok kościoła drewniana plebania, dzię
ki której ocalała metryka chrztu Norwida, 

dożywa sędziwych dni, ale być może - 
zrekonstruowana na fundamentach - 
przyjmie pod swój dach muzeum poety? 
Skoro w Głuchach jest to niemożliwe?

Z dzieciństwem i młodością autora 
„Vade-mecum” oraz dziejami jego ro
dziny związanych jest jeszcze kilka miej

scowości leżących w pobliżu rodzinnego 
majątku Norwidów^.
Najbliższą są Dębinki, wieś z zachowa
nym parkiem i XIX-wiecznym pałacem 
Ksawerego Dybowskiego (fot.6), który po 
śmierci rodziców poety był opiekunem 
sierot. Ta imponująca jak na Mazowsze 
budowla, klasycystyczna, z czterokolum- 
nowym portykiem od frontu i tarasem od 
tylu, mies'ci dziś dom dziecka.
Poza tradycją norwidowską nic nie zacho
wało się we wsi Strachówka, w której po
eta jako sierota wychowywał się u swej 
prababki Hilarii Sobieskiej. Prawdopodob
nie na fundamentach jej zamożnego domu 
stoi dziś dobrze utrzymany, drewniany 
dwór z okresu międzywojennego. Można 
się w nim zatrzymać, ponieważ obecni 
właściciele prowadzą tu gospodarstwo 
agroturystyczne.
Mieszkańcy Strachówki słyną w okolicy 
z oryginalnych pomysłów świadczących 
o ich wielkiej dumie z powodu koligacji z 
Norwidem. Ostatnio np. miejscowa szko
ła wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej 
imienia „Rzeczypospolitej Norwidow
skiej”. - Ta nazwa - uzasadniali - będzie 
mówić o związkach poety z naszym tere
nem, a nas, dumnych z korzeni Norwid^^, 
mobilizować do działania. Poza tym w oko
licy jest już kilka szkół noszących imię 
Cypriana Norwida (np. w Radzyminie, 
Wyszkowie i Łochowie), w Strachówce 
pora na coś nowego...
Lokalna aktywność nie kończy się tu jed
nak na zgłoszeniu propozycji imienia (od
rzuconego na razie przez gminę). Tutej
sza szkoła organizuje np. kolejne edycje 
konkursów recytatorskich poświęconych 
Norwidowi... W ostatnim wzięło udział 
sześćdziesięcioro uczniów, w dodatku z 
rodzicami! Ż samej dziewięcioosobowej 
rodziny Józefa Kapaona, inicjatora nazwy 
„Rzeczpospolita Norwidowska”, tylko 
para jego bliźniaków-czterolatków nie 
uczestniczyła w tym konkursie. Gdzie jak 
gdzie, ale w Strachówce twórczość poety 
autentycznie trafiła „pod strzechy”, co jest 
kolejnym fenomenem, zważywszy, że pisał 
niełatwo.
W sukurs nauczycielom i lokalnym dzia
łaczom - „admiratorom Norwida” przy
chodzi też miejscowy proboszcz. Zapro
sił np. do swego wiejskiego kościółka w 
Strachówce, na ulicę Norwida, wybitnego 
norwidologa - zakonnicę dr Alinę Merdas. 
Autorka książki „W wieczne zachwyce
ni” prowadziła dla jego parafian w okre
sie Wielkiego Postu „rekolekcje z Norwi
dem”.

Z Mazowsza niedaleko na Podlasie, a 
tam na gości Norwida czeka klasycy- 
styczny pałac w Korczewie, nazywany 

„perłą Podlasia” (fot.7). Norwid przez 10 
lat korespondował z „panią na Korcze-

3
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wij”, Joanną KucryńsSą, dedySował jej wiersre, w 1862 r. pfresłał na CjC 
adres słynne patem r.djęcij w Sonfederatce. Bywał też w jej paryskim saioni- 
Su, ciesrąc się r tej perspeStywy: „Idriemy da Korcrewa na herbaSSę cry 
raut”. To powiedrenie p^zrjęło się wśród Sół emigracyjnych.
Driś po reprywaly/acci pałac z SampIeSsem rabudowań i parSiem rnów jest 
w ręSach krewnych Joanny KucryńsSiej, Slór/r usiłują doprowad/iS go do 

porrądSu po dewastacji ra Somuny. Mimo że aStuaI- 
nie trwa żmudna i Sos/tkwna rewalory/acea obieStu, 
można go zwiedzać, a nawet ratrrrmrć się na noc w 
pr/ypałacowee basrcie.
W jednym z pomiesrcreń pałacu sSromna eSsporycja 
prrypamina postać Norwida i jego powiąrania r 
Karczewem. Na pobIisSim cmenlarru w KnychówSu 
znajdują się groby właścicieIi Dóbr KorczjwsSich i 
mogiła naucrycieISi córeS Joanny KucryńsSijc. Napis 
na jej grobie wrjaSnir, że lu „spocrywa śp. Jórjła 
KoszutsSa, córSa pułSowniSa wojsS poIsSich, rmarła w

Korczewie 16 XI 1881 r.”. Norwid zadedySował jeC jeden re swych wijrszy. 
PraprawnuczSa Joanny KuczrńsSiej, Renata OslrowsSa, wspomina, żj 
Norwid i Joanna pornaii się w Warsrawij, gdrie Kucryńscy spędzali oSres 
Sarnawałów. Poeta święcił wówcras triumfy jako Iileral i ordoba saionów. 
Prryjęłk się stwierdzenij, że wrrszawsSi oSres był naCszcręśIiwszy w jego 
życiu.
MieszSał wówcras na Lesznie (dziS AIeja SoIidarności 72), ucrył się w pry
watnej srkaie maIarsSiej AIeSsandra KoSuIara na KraSowsSim 
Przedmieściu, prasa warsrawsSa druSowała jego wiersze. AIe chociaż miał 
ra sobą udany debiut IileracSi i oSrzrSnięto go „orłem”, bywał w najIep- 
srym lowarzrstwij, do którego miał wstęp drięSi SoIigacjom r rodem 
Sobieskich i jaSo obiecujący „crłowieS młody, fizconomii ujmującej, 

j nijzwySle umysłowo i towrrzysSo wySształcony”, nie cruł się dobrre w sto- 
Iicy.
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Nie lubią miasta, nie lubią wrzasków 
I hucznych zabaw i świetnych blasków 

pisał we “Wspomnieniu wiosSi”.
Po Iatach jednaS rmienił swój slosuneS do Warszawr, a nawel ra nią 
tęsknił. Poświęcił też jej SiiSa utworów, międry innymi ten pięSny wiersz 
r biograficzną nulą, Slóry powstał na wieść o powstaniu styczniowym:

Dlatego Tobie! O! Warszawo, 
Niosą dziś księgę mniej złoconą; 
Dotknij jej swoją ręką kr^’awą, 
Nie dzieweczko, Ty - nie! - M a tr o n c^! 
Syrena herbem t^'ym zwodnicza. 
Lecz ja zmierzyłem Oceany, 
A pamiętałem Cię z oblicza, 
Jak Ty, samotny! - zapomniany!...

Przyjm ... i chęciami chęci zamień, 
O! T y, m ł o d o ś c i m e j s t o I i c o ; 
Z bruku twego rad bym mieć kamień, 
Na którym krew i łza nie święcą!
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r. Fedorowicz

Wszystkim 
zaś objawia się Duch 
dla wspólnego dobra

(1 Kor 12, 7)

Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego

iłDzwonie taniej do POLSKI i po całym_SWIEGJE
I (CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)

____________ Lokalny 0811...*....... . ........... Lokalny O811...“r?M,tSKfc

'“Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.
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'(^'1? POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI

01 45 53 94 48 iradium@iradiiim.^r www.iradium.fr
Obstuga polskich Kliet^t(^'^: 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart
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