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10 sierpnia 2003
Większość naszych znajomych spieszy do 
Polski, aby spotkać się w gronie rodzinnym, 
odwiedzić przyjaciół i spojr:zeć na krajobra

zy z dawnych l<at. Mair^tinia, wesi^£:h^r^ienia, wspomnienia. 
To dobrze, że mamy do kogo i do czego powracać.
W krajobr,az sierpniowego pobytu w Polsce wpis^t) się - 
jak co roku - zmierzające na Jasną Górę pielgrzy^mki. 
Być może i ten znak - wędrujących z modlitwą na ustach 
obudzi w naszej pamięci gorące prośby sprzed lat, zano
szone do W^niebowzięt^ej.

(k.T.D.)

tĆ&^fZĄ Zł^ie fb fb-

Fóbou -

C5]i
...-z.

UROKLIWA PRAWDA 
WSPOMNIEŃ

Adam Dobroi^i^l^i

Nie będę powracał do opracowań historycznych 
Bi^^w^y do kwest^^ już dobrnie zi^^^

nych tamtt^j^o t^l^resk. Nuton^i^^Oiht^ę {^t^ięzie^ć !^i^ intęrn^^- 
jącymi szczegółami, które znalazłem w ostatnio przeczyta
nych pamiętnikach. Tyle to już miinęło lat, a jednak pojawiają 
się wciąż nieznane wcześniej wspomnienia.
W tomie VIII „Ziemi Łomżyńskiej” ukazał się obszerny tekst 
nieżyjącego już niestety prof. Franciszka Piaścika. Autor jako 
ochotnik podążał w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku w 
kierunku Warszawy. Pod Kobyłką koło Wołomina najpierw ka
zano im kopać rowy strzeleckie, potem stopniowo zbrojono i 
wyposażano w sorty. „Otrzymaliśmy plecaki na szelkach skó
rzanych, z ładownicami i saperką - z demobilu angielskiego, 
umundurowanie - z demobilu amerykańskiego, a karabiny, z 
bardzo długim bagnetem, mieliś'my francuskie”. I tylko serca 
mieli ci chłopcy bezsprzecznie polskie. W czasie pierwszych 
walk trzeba było przezwyciężyć strach i opanować podstawy 
rzemiosła wojennego. Bywało i tak, że dowódca nie bacząc na 
ostrzał artylerii wroga, przypominał ochotnikom, jak mają się 
obchodzić z bronią.
15 sierpnia było słonecznie, nawet upalnie. Tego dnia i pod wsią 
Czarna udało się zablokować natarcia bolszewickie. W nocy 
wróg nie dawał znaków życia, a rano patrol przyprowadził jeń
ca, który po prostu zasnął w okopach i nie wycofał się z towa
rzyszami. W tej sytuacji piętrowymi autobusami warszawskimi 
zaczęto przerzucać oddziały z rejonu między Wołominem a Ra
dzyminem, aż pod Zegrze i Serock, dla zasilenia 5 Armii gen. 
Władysława Sikorskiego.
W tym samym tomie łomżyńskim są i wspomnienia Juliana Do- 
brosława Rojewskiego ze Stawisk. ll-letni chłopiec zapamiętał 
dobrze narastający niepokój, plakaty wzywające na front, ochot
ników z małymi zawiniątkami w rękach („brali ze sobą to, co 
było najpotrzebniejsze”). Krasnoarmiejcy zaczęli swoje urzę
dowanie od próby aresztowania właś'ciciela dworu, ten jednak 
uciekł im. Nadciągające oddziały wyglądały na bardzo zmę
czone.
Żołnierze darli pierzyny i poduszki, wysypywali puch, a po- 
włoczki zamieniali na onuce. Pytali, ile jeszcze wiorst do War
szawy i wychodziło im, że za kilka dni tam dojadą. Wkrótce 
powołane zostały nowe władze. Niestety, znaleźli się chętni do 
obsadzania stanowisk i to nie tylko Żydzi, ale również Polacy^. 
„Posiadanie władzy i karabinu w ręce nęci niejednego mężczy
znę”. Ci jeździli po wsiach i razem z Sowietami rabowali dwory 
oraz bogatych chłopów^.
„Księża, po ziemiaństwie, stawiani byli na drugim miejscu wśród 
wrogów klasowych. Nigdy nie zapomnę takiego obrazka: był 
koniec lipca, wczesne lato.

Dokończenie na 9

PAŃSTWO MILLERA
Jerzy Klechta

Rząd Leszka Millera w ciągu dwóch lat sprawowania wła
dzy pobi^ rekord. Nikomu wcześniej w III Rzeczpospoli
tej nie o^^łu sa; ot iak ka^tkim ^^mie ^,oieo<^s^H^” pj^i^roi^^^^t: 

tylu przestępczym aferom.
Obietnice wprowadzenia do szeregów partii takich pojęć, jak 
etyka, uczciwość itp., w ustach byłego wysokiego funkcjona
riusza PZPR od samego początku trąciły myszką. Można było 
nawet chyba odnieś'ć wrażenie, że składając obietnicę wejścia 
na uczciwą drogę, Miller sam nie wierzył wypowiadanym sło
wom. Chcąc podreperować swój wizerunek w oczach Polaków, 
raz jeszcze rzucił slogan, który jest mu obcy pod każdym wzglę
dem. Dość napomknąć, że sam ma na sumieniu udział w braniu 
moskiewskich dolarów, które ratowały upadłą PZPR przed fi
nansowym kryzysem, a także pomniejsze szwindle (np. zacią
gnięcie „koleżeńskiego” kredytu mieszkaniowego w banku kon
trolowanym przez wpływowego biznesmena Aleksandra Gudzo
watego).
Ostatni rok, licząc od lipca 2002, a więc od tzw. afery Rywina, 
przyniósł między innymi gigantyczne nadużycia w resorcie zdro
wia (kierowanym przez ministra i wtedy jeszcze czołowego dy
gnitarza SLD Mariusza Łapińskiego), zas' w ostatnich tygodniach 
ujawniona została tzw. afera starachowicka (związki kierownic
twa postkomunistycznej partii z mafią przestępczą, handlującą 
bronią, narkotykami itp.). Sytuację na przestępczym „rynku” 
doskonale obrazuje - podajemy dla przykładu - to, co dzieje się 
w jednym tylko mieście — w Łodzi. Poza urzędem prezydenc
kim, gdzie władzę dzięki niedawnym, bezpośrednim wyborom 
samorządowym wygrała prawica - cała pula władzy, większość 
kierowniczych stanowisk, od kilku lat w tym mieście znajduje 
się w rękach ludzi Millera. Rezultat jest przerażający, niczym w 
gangsterskim filmie.
Oto w jednym z łódzkich aresztów przebywają aktualnie: były 
szef Izby Skarbowej oskarżony o branie łapówek, były dyrektor 
PKP oskarżony o przywództwo w zorganizowanej grupie prze
stępczej (napady, wyłudzenia, handel bronią, narkotykami), biz
nesmen finansujący SLD, jeden z najbogatszych Polaków, za 
kierowanie grupą przestępczą, która wyłudziła z kasy państwo
wej co najmniej 50 min złotych, niedawno zaaresztowano bli
skiego współtowarzysza partyjnego obecnego premiera, byłe
go wicewojewodę łódzkiego Mirosława Marcisza. Ten również 
kierował grupą przestępczą.
A przecież Łódź nie jest jakimś nadzwyczajnym, negatywnym 
wyjątkiem na mapie Polski. Podobne przykłady można znaleźć 
w wielu innych miasteczkach i miastach leżących między Bu
giem a Odrą, nie wyłączając rzecz jasna stolicy, która w oma
wianym procederze przoduje, choćby z tej racji, że w niej osie
dliła się partyjna czołówka SLD. III Rzeczpospolita stała się 
państwem Millera i z tego oczywistego faktu wypływają jak naj
gorsze prognoz^j^.

Ciąg dalszy na str. 6-7
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PIERWSZE CZYTANIE

LITURGIA SŁOWA

XIX -NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK B

1 Kri 19,4-8
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Eliasz poszedł na pustznię na odległcść jednego dnia drogi. Przzszedłszz, usiadł 
pod jednzn z janowców i pragnąc unrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! 
Odbierz ni żzcie, bo nie jesten lepszz od noich przodków!” Po czzn położzł 
się tan i zasnął. A ctc anioł, trącając go, powiedział nu: „Wstań i jedz!” Eliasz 
spojrzał, a oto przz jego głowie pcdpłcnzk i dzban z wodą. Podniósł się więc, 
zjadł i wzpił, i znowu się położzł. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, 
powiedziri: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!” Powstawszz zaten, zjadł 
i wzpił. Następnie nocą tego pcżzwienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocz, aż do Bożej górz Horeb.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4,30-5,2

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Nie zasnucajcie Bożego Ducha Świętego, którzn zcstaliście opieczę
towani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorzcz, unie
sienie, gniew, wrzaskriwos'ć, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla 
siebie nawzajen dobrzz i niłcsieani. Pazebaczajcie sobie nawzajen, tak jak i 
Bóg nan przebaczzł w Chrzstusie. Bądźcie więc naśladcwcanl Boga jako dzieci 
uniłowane i postępujcie drogą niłości, bo i Chrzstus was uniłował i sanego 
siebie wzdał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonnoś'ć Bogu.

EWANł^łELIA
J 6,41-51 

, Słowa Ewangelii według św. Jana
Żzdzi szenrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jan jest chleb, 
którz z nieba zstąpił”. I nówili: „Czzż to nie jest Jezus, szn Józefa, którego 
ojca i natkę znanz? Jakżeż noże On teraz nówić: «Z nieba zstąpiłen»”? Je
zus in cdpcwiedział: „Nie szenrajcie niędzz sobą. Nikt nie noże przzjść do 
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, którz Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w 
dniu cstatecznzn. Napisane jest u Proroków: «Oni wszzscz będą uczniani 
Boga». Każdz, kto od Ojca usłzszał i nauczzł się, pazzjdzie do Mnie. Nie zna- 
czz to, abz ktokolwiek widział Ojca; jedznie Ten, którz jest od Boga, widział

lęsc 
•• d

£WAN(^]ELIA

Oćaa. Z^i^iJraw^dę , waam : Ktto
wiiezz^y, n^a we^<^:^ne . Ji^m jest

t^lie^b ;^;^cia . w^rsi i jedli r^a f^usz--
ni i i^t^nrarli . eesi «^łie^l? , lsó5ty z ne^l^a iss^^j^u-

. ^to g^o :^p^c^2^z^w^a, nie . .^a
1:0)^' z^^dpii, n^^l^;a. .^^śli Isto !^{^o- 

^^n (^Ir^^l) , ż^^i r^a wi^^lia . C^lr^^l^^m,
Itórz .^a c^i^m ' ^^si n^oje całki ;^a ż^^c^ !^viataa.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK 6

PIERWSZE CZYTANIE
Prz 9,1-6

Czytanie z Księgi Przysłów
Mądrość zbudowała sobie don i wzciosała sieden kolunn, nabiła zwierząt, 
nanieszała wina i stół zastawiła. Służące wzsłała, bz wołałz z wzżznnzch 
niejsc niasta: „Prostaczek niech do nnie tu przzjdzie”. Do tego, konu brak 
nądacści, nówiła: „Chodźcie, naszćcie się noin chleben, pijcie wino, które 
znieszałan. Odrzućcie głupotę i żzjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

DRUG^ CZYTANIE
Ef 5,15-20

Czytanie z Listu /w. Pawła Apostoła do Efezjan
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądazz, ale jako ną- 
drzZi Wzzzskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nie
rozsądni, lecz usiłujcie zaczumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się wi- 
nen, bo to jest przzczzną aczwiązicśCi, ale napełniajcie się Duchen, prze- 
nawiając do siebie wzajennie w psalnach i hzrnnach, i pies'niach pełnzch 
ducha, śpiewając i wzsławiając Pana w waszzch sercacha Dziękujcie zawsze 
za wszzstko Bogu Ojcu w inię Pana naszego Jezusa Chazstusai

J 6,51-58 
Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedziai do tłunów: „Ja jesten chleben 1 
żzwzn, którz zstąpił z niebaa Jeśli kto spożzwa ten 
chleb, będzie żzł na wiekia Chleben, którz Ja dan, 
jest noje ciało za żzcie świata”. Sprzeczali się więc 
niędzz sobą Żzdzi nówiąc: „Jak On noże nan dać 
swoje ciało na pożzwienie?” Rzekł do nich Jezus: ' 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadan wan: Jeżeli nie bę- | 
dziecie spożzwać ciała Szna Człowieczego i nie bę
dziecie pili krwi Jego, nie będziecie nieli żzcia w 
sobie. Kto spożzwa noje ciaio i pije noją krew, na 
żzcie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz- 
nzn. Ciałc noje jest prawdziwzn pokarnen, a krew 
noja jest prawdziwzn napojen. Kto spożzwa noje 
ciaic i krew noją pije, trwa we Mnie, a Ja w nin. 
Jak Mnie posłał żzjącz Ojciec, a Ja żzję przez Ojca, 
tak i ten, kto Mnie spożzwa, będzie żzł przeze Mnie. 
To jest chleb, którz z nieba zstąpił - nie jest on taki 
jak ten, którz jedli wasi przodkowie, a pcunier^r^li. 
Kto spożzwa ten chleb, będzie żzł na wieki”.
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WNiEBOWZlĘCIE MARYI
Ks. D^i^żż^a

szamy, orzekamy i określamy jako do
gmat objawiony przez Boga: że Niepoka
lana Matka Boża, Maryja zawsze Dziewi
ca, po zakończeniu ziemskiego życia z du
szą i ciałem została wzięta do chwały nie
bieskiej”.
Pius XII używając formuły „po zakończe
niu ziemskiego życia” nie rozstrzygnął pro
blemu śmierci Maryi. Potwierdził jednak 
nieomylnie, że Wniebowzięcie Maryi nastą
piło faktycznie i nastąpiło po zakończeniu 
życia ziemskiego. Tę prawdę podzielają 
również teologowie wychodząc z założenia, 
że Maryja we wszystkim upodobniła się do 
swojego Syna. Dlatego też tak jak On, tak i 
Maryja „przeszła przez śmierć”.
Do tego problemu powrócił Jan Paweł II w 
czasie katechezy 25 czerwca 1997 r. Ojciec 
Święty postawił pytanie o śmierć Maryi: 
„Czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu 
doświadczyła w swym ciele dramatu śmier
ci?”. Odwołując się do Biblii stwierdził, że 
tak. Mimo że Maryja została zachowana od 
grzechu (a śmierć jest karą za grzechy), to 
w kontekście śmierci Jej Syna należy 
uwzględnić, że „z chwilą, gdy Chrystus 
umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciw
nego w odniesieniu do Jego Matki”.

T 5 sierpnia Kościół przeżywa Uroczy- 7 stość Wi^i^iebiowzięcia Najświętszej Ma
ryi Panny. W liturgii przypominana jest 
prawda, ie Maryja została wzięta z duszą 
i ciałem do niebieskiej chwały.
Pytanie o koniec życia Maryi było przed
miotem wielu dyskusji teologicznych. WIV 
wieku Epifaniusz sformułował tę kwestę w 
sposób bardzo konkretny: „Jak kończy się 
ziemskie życie Maryi?”. W ten sposób dał 
on przyczynek do wielkiej dyskusji na te
mat zakończenia ziemskiego życia Matki Je
zusa.
Wraz z upływem czasu próbowano zgłę
bić tę tajemnicę. Kwestie nie były łatwe. 
W trakcie szukania odpowiedzi na ten pro
blem Kościół na Wschodzie wypracował 
własną formułę, która po pewnym czasie 
weszła w szersze użycie. Uznając, że Ma
ryja zanim została wzięta do nieba prze
szła przez bramę śmierci, używano termi
nu „zaśnięcie”.
W VI wieku Kościół rzymski wypracował 
własne przekonanie co do końca życia Ma
ryi na ziemi i pod wpływem Sakramentarza 
Gregoriańskiego ogłosił s'więto Wniebo
wzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Dyskusje i poszukiwania jednak nie usta
wały. Z czasem do ich ponownego nasile
nia przyczyniały się pisma apokryficzne i 
przekazy zawarte w tradycji ludowej. Dla
tego potrzebne stały się rewizje wielu prze
kazów nie mających głębszego uzasadnie
nia, a wpływających w poważnym stop
niu na całość rozumienia problemu.
Poważne nasilenie się dyskusji o tajemni
cy wniebowzięcia miało miejsce w IX 
wieku. Czas ten okazał się jednak wiel
kim błogosławieństwem, ponieważ wiek 
X przyniósł ewidentny przełom w utwier
dzeniu prawdy o Wniebowzięciu Maryi. 
Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii 
nastąpiło w roku 1946, kiedy to papież 
Pius XlI zwrócił się do wszystkich bisku
pów świata z pytaniem: „Czy Wniebo
wzięcie Najś'więtszej Dziewicy co do cia
ła powinno być ogłoszone jako dogmat?”. 
Po otrzymaniu odpowiedzi potwierdzają
cych słusznoś'ć takiego stanowiska Magiste
rium Kościoła uznało, że ten przywilej tzn. 
Wniebowzięcie Maryi jest prawdą powie
rzoną Kościołowi. Przed ogłoszeniem do
gmatu o Wniebowzięciu Maryi Pius XII od
wołał się do liturgii Wschodu i Zachodu, 
do tradycji, Ojców Kościoła i teologów^.
1 listopada 1950 r. w Uroczystość Wszyst
kich Świętych papież Pius XII ogłosił do
gmat o Wniebowzięciu Maryi, który 
brzmi: „Po wielokrotnym zanoszeniu mo
dłów do Boga i wzywaniu światła Ducha 
Prawdy, na chwałę Wszechmocnego 
Boga, który okazał swą szczególną życz
liwość Maryi Dziewicy, na chwałę Jego 
Syna, nieśmiertelnego Króla wieków, zwy
cięzcy grzechu i śmierci, dla powiększe
nia chwały Jego Czcigodnej Matki oraz ku 
weselu i radoś'ci całego Koś'cioła, powagą 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogła-

;; Matka Boża Strzałkowska
-------- Wniebowzięcia NMR nad otwartym grobom, i 

Obraz prze^wia aniołów unoszących Maryję na obłoku 
Wokół otwartego grobu zgromadzeni są apostołowie.„

Wniebowzięcie Maryi podkreśla wyraźnie 
przywileje: niepokalanego poczęcia, dzie
wictwa, Bożego macierzyństwa, jakimi 
Matka Jezusa została obdarowana i wy
różniona przez Stwórcę. Dzięki nim Ma
ryja „skruszyła więzy grzechu” i na po
dobieństwo swojego Syna (który odniósł 
pełne zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią), pokonawszy śmierć, została wzięta 
do nieba z duszą i ciałem.
Wniebowzięcie uświadamia każdemu 
chrześcijaninowi jaki jest ostateczny cel 
świętości. Przypomina również o godności 
ludzkiej wskazując na cel duszy i ciała.

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.
(j-p li)

128 EUROPEJSKA 
PIELGRZYMKA 

POLAKÓW DO LOURDES
od 24 do 28 września 2003 r.

organizowana przez 
Polską Misję Katolicką we Francji 

pod przewodnictwem 
Rektora MpK ks. prał. Stanisława Jeża, 

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

Koszt udziału:
*Pociąg TGV z Paryża + noclegi z utrzy
maniem - 252 euros;
*Noclegi z utrzymaniem + opłata piel
grzymkowa- 160 euros;
*Opłata pielgrzymkowa od osoby- 20 eu
ros (dla osób i grup, które same organi
zują dojazd, hotel i utrzymanie);
* Noclegi z utrzymaniem dla pielgrzy
mów w „Bellevue” w domkach Algeco z 
utrzymaniem, codzienne dojazdy + opła
ta pielgrzymkowa - 103 euros.

DOM PMK „B ELLEVU^^' 
założony z okazji 150. rocznicy jej istnienia 
czeka na nasz przyjazd. Możemy w nim spę
dzić czas na modlitwie. Dom, z pięknym wi
dokiem na Pireneje, prowadzony jest przez 
siostry nazaretanki. Bliższych informacji 
udzielają: La Maison de la Mission Catholi
que Polonaise „B^ll^vue”, Route de Bartres, 
65100 LOURDES; tel. 05 62 94 91 32, 
fax. 05 62 42 08 75.

Uwaga! Zapisy do 25 sierpnia. Osoby, 
które zgłoszą się po tym terminie dopła
cają 50 euros ze względu na wyższą cenę 
biletu na TGV.
Informacje i zapisy:
w parafiach polskich; w Polskiej Misji Ka
tolickiej - 263 bis, rue St-Honore, 7500^1 
Paris, tel. 01 55 35 32 32, fax. 01 55 35 32 
29 lub u Anny Łuckiej - tel. 06 67 41 24 
81. (Przy zapisach wpłacamy zaliczkę, 
wpłaty można dokonywać gotówką lub 
czekiem na adres: Aumonerie Polonaise 
Rectorat - CCP 041 Paris 23 343 69 N - z 
dopiskiem „Pielgrzymka do Lourdes”.
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□ Po aferze Rywina premier Miller zwrócił się 
do Sejmu o wstrzymanie prac nad nowelizacją 
ustawy o radiofonii i TV. Opozycja twierdzi, 
że decyzja ta jest i tak spóźniona.
□ MSZ Cimoszewicz stwierdził, że „nie moż
na wykluczyć, że po wejściu Polski do UE sto
warzyszenia wypędzonych Niemców będą 
próbowały roś'cić sobie prawo do polskich 
ziem zachodnich”. Zdaniem ministra te „pró
by będą nieskuteczne”.
□ Liga Polskich Rodzin zaapelowała do rzą
du o odrzucenie traktatu konstytucyjnego uE. 
Ruch Katolicko-Narodowy i PiS opowiadają 
się za referendum w sprawie przyjęcia euro
pejskiej konstytucji.
□ W Warszawie przebywał minister spraw 
zagranicznych Tunezji H. Ben Jahja. Dobre 
stosunki polityczne polsko-tunezyjskie mini
ster chciałby podkreślić lepszą współpracą 
gospodarczą.
□ Na spotkaniu ministrów obrony Polski i 
Albanii podpisano porozumienie o współpra
cy, które odnosi się do zmodernizowania al
bańskiej armii w polski sprzęt wojskowym.
□ Sejm glosami SlD, UP i Samoobrony wy
brał na nowego członka KRRiTV R. Ulickie
go, który w stanie wojennym jako pracownik 
KW PZPR weryfikował dziennikarzy i wyrzu
cał ich z pracy.
□ „Afera starachowicka” będzie miała swój 
ciąg dalszy. Prokurator wystąpił o tymczaso
we aresztowanie posła SLD - Jagiełły i uchy
lenie immunitetu także drugiemu z posłów 
SLD - Długoszowi. Posłowie są podejrzewa
ni o poinformowanie kolegów z SLD związa
nymi! z tamtejszą mafią o toczącym się prze
ciw nim śledztwie.
□ Wg dziennika „Rzeczpospolita” wicemini
ster skarbu Józef Woźniakowski, uważany za 
bliskiego współpracownika Millera, wyłudził 
kilkadziesiąt tysięcy dolarów, wierzycielkę 
pobił i usiłował zatuszować sprawę wykorzy
stując zajmowane stanowisko.
□ PiS domaga się zmian przepisów o komi
sjach śledczych. Zdaniem posłów tego ugru
powania obecnie posłowie SLD są sędziami 
we własnych sprawach, wpływając na korzyst
ny dla siebie przebieg prac komisji.
□ SLD chce zniesienia konkursów na wyższe 
stanowiska w administracji państwowej. Pro
pozycję taką zgłosił poseł Sojuszu A. Bachur- 
ski. Ustawa o konkursach została uchwalona 
podczas rządów J. Buzka i ogranicza obsadza
nie stanowisk publicznych np. kolegami z wła
snej partii.
□ Wicewojewoda opolski J. Dzierżoń z Mniej- 
szoś'ci Niemieckiej podał się do dymisji po 
ujawnieniu nadużyć związanych z jego osobą 
przy skupie zboża.
□ Po pijanemu zabił się w wypadku samocho
dowym poseł Samoobrony J. Żywiec. W Sej
mie zastąpi go kolejny na liście członek tego 
ugrupowania niejaki Widz, którego wyrzuco
no wcześniej z funkcji radnego także za jazdę 
po pijanemu. W wejściu do Sejmu to jednak 
nie przeszkadza.
□ Immunitetu zrzekł się senator SLD Plewa, 

którego złapano na jeździe samochodem po 
pijanemu i spowodowaniu wypadku. Sejm zaj
muje się w tej chwili uchyleniem immunite
tów aż 11 posłów, głównie z SLD i Samoobro
ny.
□ Senator SLD Maria Szyszkowska, podob
no na trzeźwo, zgłosiła propozycję wprowa
dzenia w Polsce „ślubów” dla par homosek
sualnych.
□ 4 posłów Samoobrony wyrzuconych z par
tii przez Leppera zamierza utworzyć własne 
koło poselskie i osobne stronnictwo.
□ Centralny Ośrodek Szkolenia Akademii Bez
pieczeństwa Wewnętrznego otrzymał za patro
na gen. Stanisława Roweckiego - „Grota”.
□ Z okazji 100. rocznicy urodzin W. Gombro
wicza Sejm zaproponował ustanowienie roku 
2004 - rokiem autora „Transatlantyku”.
□ Nastąpiła zmiana na stanowisku rzecznika 
rządu - Tobera zastąpił Kaszuba.
□ Z wizytą w Polsce przebywała delegacja 
„parlamentu” komunistycznych Chin. Rozma
wiano o współpracy gospodarczej i kultural
nej.
□ Ambasada Ukrainy w Warszawie przepro
siła polskich kombatantów za niewpuszcze- 
nie ich przez ukraińskich pograniczników na 
uroczystości na Wołyniu.
□ Notowania popularności polityków dają 
największy procent zaufania A. Kwaśniew
skiemu - 78%. Na kolejnych miejscach zna
leźli się bracia Jarosław i Lech Kaczyńscy, 
których zaufaniem obdarza 47%. Największy 
procent ocen negatywnych mają: Miller - 
58% i Balcerowicz (prezes NBP) - 48%.
□ Nominację na stopień porucznika uzyskał 
najstarszy żyjący polski kombatant, mający 
108 lat - Fr. Karwoski, mieszkający pod Kę
trzynem. Był on żołnierzem Legionów, kam
panii wrześniowej w 1939 roku, zesłańcem, 
który przebywał w Kazachstanie.
□ Sąd skazał „artystkę” Nieznalską, która 
umieściła na krzyżu genitalia i nazwała to 
„Pasją”, na 20 godzin pracy społecznej w mie
siącu za obrazę uczuć religijnych. Niektóre 
środowiska jak UW i jej szef Frasyniuk prote
stują przeciw ograniczeniu wolności słowa. W 
Polskim Radiu stwierdzono, że są granice 
wypowiedzi, bo... można by obrażać Zydów^. 
O sprawie wypowiedziała się nawet Komisja 
Europejska, która przypomniała, że istnieje 
wolność „artystycznej” wypowiedzi.
□ Brytyjska prasa twierdzi, że przebywający 
w tym kraju Polacy handlują fałszywymi pasz
portami i dokumentami azylowymi. Paszport 
brytyjski kosztuje 600 funtów, greckie, holen
derskie i belgijskie są po 1,5 tysiąca funtów.
□ Policja belgijska przytarła nosa polskim 
euroentuzjastom. Z okazji referendum do 
Brukseli wyjechał z Polski „eurodyliżans”, 
który podejmowano z honorami w ambasa
dzie. Na ulicach stolicy Belgii dyliżansem za
interesowała się jednak policja, a kiedy oka
zało się, że osoby nim powożące nie mają w 
paszportach pieczątki wjazdu do UE, nakaza
no im opuś'cić natychmiast Unię Europejską.
□ Polka Otylia Jędrzejczak zdobyła złoty 
medal na mistrzostwach świata w pływaniu. 
Wcześniej ta sama pływaczka na krótszym 
dystansie zdobyła brąz.
□ 30 lipca na cmentarzu w Montmorency 
odbył się pogrzeb dyrektora Biblioteki Pol
skiej w Paryżu śp. Leszka Talki.

Ciąg dalszy ze str. 3

PAŃSTWO MliLLERA
Przechodząc do pewnych uogól
nień skonstatujmy, iż patologicz
ne mechanizmy przestępstw pole
gają w Polsce przede wszystkim na 
takiej komercjalizacji majątku 
państwowego, aby umożliwić 
transfer zysków państwowych w 
ręce polityczno-prywatne. Aby 
taki proceder mógł się powies'ć, 
konieczna jest współpraca ludzi 
władzy ze światem biznesu. Za rzą
dów Jerzego Buzka również do
chodziło do tego rodzaju nadużyć 
(np. w Urzędzie Wojewódzkim w 
Katowicach, w PZU, w minister
stwie obrony, z prawicowym wice
ministrem Romualdem Szeremie
tiewem w roli głównej), nie mniej 
skala tych przestępstw była niepo
równywalnie mniejsza z jednego 
zasadniczego powodu. Nie tylko 
rząd profesora Buzka był koalicyj
ny. Sama AWS była także koali
cyjną składanką, zresztą we
wnętrznie mało spójną, co notabe
ne doprowadziło do jej politycz
nego rozpadu. Ale ten brak spój
ności miał pewną dobrą stroną. 
Jedni bowiem patrzyli drugim na 
ręce. Istniała wewnętrzna kontro
la. Natomiast w łonie rządzącej 
SLD, podobnie jak w PRL, domi
nuje zasada solidarności partyjnej, 
dominuje zasada kupczenia kra
jem jak się da i ile się da, byle tyl
ko rosła siła partii i ich ludziom 
żyło się dostatnio.
Socjolog Ireneusz Krzemiński za
uważa, że wszelkie zapowiedzi sa
mooczyszczenia się SLD do złu
dzenia przypominają czasy PRL. 
Wówczas PZPR również się 
„oczyszczała”. Zawsze można 
było znaleźć kozła ofiarnego. Raz 
byli nimi spekulanci, innym razem 
CIA i zgniły Zachód, a najczęściej 
siły wrogie klasowo np. niedobit
ki kułackie, „karły” AK-owskie, 
no i oczywiście reakcyjny, zaco
fany Kościół katolicki. SLD jest 
kontynuatorem PZPR pod każdym 
względem. SLD, identycznie jak 
PZPR jest partią, która myśli wy
łącznie o utrzymaniu się przy wła
dzy. Działa więc wyłącznie według 
kryterium interesu partyjnego, a 
nie państwowego i nie po to, aby 
pomnażać dobro indywidualne 
człowieka. Człowiek to zero. Liczy 
się partia. Myśli Lenina są ciągle 
żywe, choć aktywiści z SLD tego 
imienia już nie używają, gdyż nie 
jest im ono potrzebne do robienia 
kariery, polegającej na rozkrada- 
niu Polski.
Można w tym miejscu zadać pyta
nie, co kieruje np. ludźmi młody
mi, zasilającymi szeregi SLD. Z 
pewnością chęć zrobienia kariery 
- trzymanie z silniejszym. Jedno-
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cześnie młody Polak A.D. 2003 
nie zna przeszłos'ci, historii wła
snego kraju, zwłaszcza tej nieod
ległej. Media zdominowała sen
sacja. Polityczno-historyczna re
fleksja jest świadomie spychana 
na daleki plan. Dla postkomuni
stów jest niczym woda święcona 
dla diabła, dla lewicy niekomu
nistycznej - mówiąc oględnie - 
często jest niewygodna.
Właśnie obchodziliśmy 60. rocz
nicę tragedii wołyńskiej. Ukraiń
cy wymordowali
60 tys. Polaków. Było to jedno z 
największych w historii XX wie
ku ludobójstwo. Blisko połowa 
Polaków pytana dziś o mord wo
łyński, odpowiada, że o niej nie 
słyszała. Ani kto mordował, ani 
kiedy. Wśród ludzi poniżej 35 
roku życia wiedza na ten temat 
przedstawia się jeszcze gorzej. 
Blisko dwie trzecie Polaków ni
gdy nie słyszało o wymordowa
niu ich rodaków 60 lat temu na 
Wołyniu przez Ukraińców^.
W czasach PRL mówienie o ja
kiejkolwiek zbrodni na Polakach 
ze strony wschodnich „przyja
ciół” (Katyń, Wołyń) było zabro
nione. W III Rzeczpospolitej pro
ceder ten jest w inny już oczywi
ście sposób kontynuowany. 
Głównie dlatego, że postkomuni
ści boją się przeszłości. W kiero
wanych przez siebie mediach, 
pod pretekstem oglądalności (te
lewizja) oraz poczytnoś'ci ( sło
wo drukowane) zalewają rynek 
„sieczką”, współczesną mową- 
trawą. Naród wykształcony na 
prawdzie jest zagrożeniem dla 
spadkobierców PZPR.
Chory to naród, który nie zna 
swojej przeszłości. Polska jest 
chorym państwem. Bowiem odro
dzenie - uczy nas żydowska mi- 
styczka, Simone Weil, w krzyżu 
widząca najgłębszy sens egzy
stencji człowieka - przychodzi z 
przeszłości, jeśli ją kochamy. W 
Polsce po 1989 roku zrobiono 
bardzo wiele, aby o przeszłości 
nie pamiętać i tak wobec niej zo
bojętnieć, aby na tej obojętności, 
na społecznej niewiedzy budo
wać imperium zła. Państwo Mil
lera, w stylu rządzenia i celach 
jego funkcjonowania, niewiele 
różni się od państwa z czasów 
PRL. Także demokrację i zasady 
wolnego rynku postkomuniś'ci 
podporządkowali interesom par
tii. Nie ma najmniejszej przesa
dy w twierdzeniu, że rządzona 
przez nich Polska staje się pań
stwem „bananowym”. Postkomu
nistyczni kacykowie kraj o śred
niej wielkości europejskiej mogą 
doprowadzić jedynie do trudno 
wyobrażalnego kryzysu.

Jeri^iy Kttechita

□ Węgierski minister ds. europejskich E. Ju- 
kasz ostro skrytykował postępowanie UE. 
Chodzi o nieuwzględnienie wniosków i postu
latów krajów kandydujących np. w projekcie 
konstytucji europejskiej. Węgier skrytykował 
też obcięcie etatów dla urzędników europej
skich z krajów kandydujących. Liczbę „eta
tów merytorycznych” zredukowano z 636 do 
282. Mniej też będzie tlumacz^y^.
□ W USA przebywał premier Palestyny M. 
Abbas. Bush skrytykował palny Izraela dot. 
budowy muru oddzielającego Żydów i Pale
styńczyków. Poparcie Busha dla Abbasa za
owocowało jak na razie zgodą Izraela na uwol
nienie dodatkowych więźniów politycznych. 
Krok Izraela jest spowodowany wizytowa
niem USA przez premiera tego kraju.
□ W Iraku .Amerykańskim żołnierzom udało się 
zastrzelić synów S. Husajna. Z listy 55 poszuki
wanych członków reżimu zatrzymano do tej 
pory 34 osoby^. W Iraku nadal jednak dochodzi 
do ataków na amerykańskich żołnierz^y.
□ Wicepremierzy Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Kazachstanu dyskutowali w Moskwie o przy
spieszeniu wprowadzenia w życie Jednolite
go Obszaru Gospodarczego.
□ Ponad 1000 osób zginęło w Liberii po wzno
wieniu wojny domowej w tym kraju. USA za
stanawiają się nad interwencją.
□ Spore problemy przeżywa premier Wielkiej 
Brytanii T. Blair i jego Partia Pracy. Spadek 
popularności spowodowany jest sprawą Ira
ku i samobójstwem eksperta Kelyego, który 
poinformował BBC, że atomowe zagrożenie 
ze strony Bagdadu, na które powoływał się 
Blair, było przesadzone. Sam Blair odbywa 
podróż po krajach Azji, gdzie odwiedził m.in. 
Chiny i Hongkong.
□ Tajlandia wysyła do Iraku 900 żołnierzy 
służb technicznych. Odleciała też grupa żoł
nierzy z Bułgarii i 455 Hiszpanów, którzy będą 
działali od 1 września w „polskiej strefie”.
□ Kolejny kraj przygotowuje swój budżet na 
wejście do UE. Czechy szukając dodatkowych 
źródeł pieniędzy zapowiedziały znaczną pod
wyżkę cen alkoholu, papierosów i benzyr^y^. 
Ceny będą już „europejskie”.
□ Z okazji 50. rocznicy kubańskiej rewolucji 
Fidel Castro zaatakował Unię Europejską. Od
rzucił propozycję pomocy ze strony Unii, któ
ra była powiązana z żądaniem liberalizacji re
żimu. Dostało się też krajom kandydującym 
do UE, które Castro nazwał „koniami trojań
skimi amerykańskiego imperializmu”.
□ Na Filipinach doszło do buntu wojska, któ
re zajęło dzielnicę handlową. Po mediacji woj
sko wróciło do koszar, a większoś'ć buntow
ników poddała się.
□ We wrześniu ma się odbyć referendum eu
ropejskie w Estonii i na Łotwie. Badania opi
nii publicznej w tych krajach twierdzą, że tyl
ko 32% Estończyków i 37% Łotyszy uważa, 
że wchodzenie do UE będzie korzystne dla ich 
krajów. Bruksela da dodatkowe pieniądze na 
propagandę?
□ 7 litewskich dyplomatów zmuszono do dy
misji. Oficjalnie mówi się, że „zagrażali oni 

bezpieczeństwu litewskiej służby dyploma
tycznej”.
□ Prezydent Słowacji R. Schuster zawetował 
poprawki do ustawy aborcyjnej, które miały 
ułatwić dostępność aborcji.
□ 1 sierpnia Republika Chińska, czyli Tajwan, 
otworzyła swoje przedstawicielstwo na Słowa
cji. Tajwan z powodu sprzeciwu Chin komu
nistycznych nie posiada oficjalnych placówek 
dyplomatycznych, jak ambasady i konsula^t^y^.
□ Prezydent USA G.W, Bush udekorował b. pre
zydenta Czech V. Havla „Medalem Wolności”.
□ W Rumunii i Rosji protestowali górnicy, 
którzy nie otrzymują wypłat i obawiają się li
kwidacji ich firm. Z Chin z kolei doniesiono, 
że w tamtejszym górnictwie tylko w tym roku 
zginęło w wypadkach prawie 3 tysiące ludzi.
□ W Argentynie wydano nakazy aresztowa
nia 46 członków tamtejszej junty, która rzą
dziła w latach ^^76-83, wywołując m.in. woj
nę o Falklandy i doprowadzając kraj do ruiny.
□ KRL-D szantażuje USA, że jeżeli się nie 
zgodzą na akceptację jej warunków rozwią
zania problemu zbrojeń, czyli po prostu nie 
dadzą Phenianowi pieniędzy, to tamtejsi ko
muniści przeprowadzą wkrótce próbę jądrową.
□ W Rosji zliberalizowano przepisy o ruchu 
drogowym. Zniesiono całkowity zakaz spoży
wania alkoholu przez kierowców i ustalono li
mit 0,5 promila.
□ Pozostańmy w Rosji, gdzie na jej południu, 
w Kraju Stawropolskim, wprowadza się z po
wrotem kołchozy. Parlament tego kraju wydał 
zakaz posiadania przez indywidualnych rolni
ków mniejszego areału niż 300 hektarów. Ozna
cza to konieczność łączenia gospodarstw^.
□ Zwarcie instalacji było przyczyną pożaru 
na wieży Eiffla. Na wszelki wypadek z wieży 
ewakuowano turystów^.
□ Trzęsienie ziemi w Japonii spowodowało 
znaczne straty materialne. Blisko 500 osób 
zostało rannych.
□ Rumunia, która chce poprawić swoich oby
wateli za granicą, wydała zakaz opuszczania 
kraju dla osób, które miały kłopoty podczas 
wyjazdów i zostały np. deportowane. Na Rumu
nów, głownie Cyganów z tego kraju, skarżyły 
się ostatnio rządy Francji, Wioch i Hiszpanii.
□ Amerykańska prywatna firma chce kupić 
od Rosji statek kosmiczny „Sojuz” dla celów 
turystycznych.
□ Czeskie miasta sprzedały do Holandii nad
wyżki „czystego powietrza”. Zgodnie z poro
zumieniem z Kyoto, miasta, które nie prze
kroczą limitów zanieczyszczania powietrza, 
mogą owe nadwyżki przekazać innym.
□ Włoscy komuniści, Arabowie i prywatna 
francuska firma Beverage, postanowili wydać 
wojnę Coca-coli. Wspólnymi siłami promują 
nowy, konkurencyjny napój Mecca-Cola. Zy
ski ze sprzedaży mają być przeznaczone dla 
Palestyńczyk^ów^.
□ Poprawnością polityczną popisują się Nor
wegowie. W kraju tym odebrano matce dwój
kę dzieci, kiedy w testach na inteligencję uzy
skała zbyt słaby wynik. Powtórne testy poka
zały, że jej iloraz inteligencji jest w normie. 
Sprawa znalazła się w sądzie, Norwegowie są 
oburzeni na opiekę socjalną, która zdolność 
do macierzyństwa bada ilorazem IQ.
□ 90. edycję Tour de France wygrał Amery
kanin L. Armstrong. Było to jego piąte już 
zwycięstwo tego prestiżowego wyścigu.
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I DYWIZJA PANCERNA GEN. MACZKA I IZ) UDZIAŁ W WALKACH 
W NORMANDII - CHAMBOIS FAŁAISE MACZUGA

Po upadku Francji gen. Maczek dotarł - 21 września 1940 
r. - przez Algierię francuską i Portugalię do Londynu.

W fomiującujn y^ę więjsku {^(^IsPun kimosski jpkwp^i^^^l ir^ił 
w Szkocji dukództku 10 brygady Kawalerii Pancernej, któ
ra otrzymała do obrony odcinek wybrzeża, na wypadek ata
ku niemSeckiegu.
W nowo formującym się wojsku polskim powstał problem pole
gający na tym, iż za mało było żołnierzy w stosunku do ilości 
oficerów, a Anglia nie była krajem polskiej emigracji zarobko
wej. Zatem sprowadzono ochotników z USA i Argentyny^.
W drugiej połowie września 1941 roku, pomimo dużych trudno
ści w wyekwipowaniu dywizji, gen. Sikorski mianuje gen. Macz
ka dowódcą 1-Polskiej Dywizji Pancernej, a ten z kolei przeka
zuje 10 Brygadę pod rozkazy płk Dworaka. Równocześnie 16 
Brygada, która była pod rozkazami płk. Majewskiego, jako dru
gi człon Dyw. Panc. przechodzi pod komendę gen. Maczka. 
Dołączają saperzy oraz dwa pułki lekkiej artylerii oraz trzeci 
artylerii przeciwlotniczej na wozach motorowych. Dywizja skła
da się z 2 Brygad - 10 i 16. Brygada posiada 3 pułki pancerne, 
jeden pułk rozpoznawczy na samochodach pancernych. Artyle
ria PAL pozostaje pod rozkazami płk. Noel’a. Saperzy dywizyj
ni - pod płk. Durantt. Duszpasterstwo sprawuje kapelan F. Tom
czak. Stan Dywizji to ponad 13 tys. żołnierzy, 380 czołgów Sher- 
manów i 4430 różnych pojazdów mechanicznych.
Dywizja ląduje na wybrzeżu francuskim w Arromanches 1 sierp
nia i wchodzi jako pierwsza w skład II Korpusu kanadyjskiego I 
Armii kanadyjskiej pod rozkazami gen. Simonds’a. Szefem szta
bu 1-Dywizji Panc. zostaje maj. Stankiewicz. 5 sierpnia marsz. 
Mongomery przyjmuje na odprawie oficerów od stopnia kpt. 
wzwyż i powiadamia o programie „Totalize” na dzień 7 sierp
nia. W natarciu wezmą udział dwie dyw. panc. - polska i kana
dyjska, trzy dyw. piechoty angielskiej i kanadyjskiej, pod ko
niec jeszcze jedna brygada panc.
Uderzenie nastąpiło 8 sierpnia o godz. 13.45 i walka trwała do 
końca miesiąca z punktem szczytowym dnia 21 sierpnia. 23 sierp
nia uważano, że bitwa jest skończona. Celem operacji było zaję
cie miasteczka Falaise i zepchnięcie oddziałów niemieckich na 
południe. Po trzech dniach walk, polska Dywizja odnotowała 
straty. Sytuacja na tym odcinku frontu stała się trudna i Montgo
mery wezwał powtórnie lotnictwo. Akcja przebiegła z 10 na 11 
w nocy (ok. ^^00 bombowców i myśliwców). Nie osiągnęła 
wyznaczonych celów, gdyż bombardowanie było raz za bliskie, 
raz za dalekie. Bardzo ucierpiały przez pomyłkę zbombardowa
ne dywizje kanadyjska i polska (płk przeciwlotniczy). Część 
obronnej linii niemieckiej była nienaruszona. Jeden pułk panc. 
zdołał opanować wzgórze 111 i uwolnić 100 Kanadyjczyków z 
niewoli. Prowadząc do ataku, ginie maj. Malinowski. Maczek 
interweniuje u gen. Simonds’a o wsparcie. Pomoc kanadyjska 
przychodzi z opóźnieniem. Wobec silnego oporu niemieckiego, 
gen. Maczek daje rozkaz 16-ej Brygadzie Strzelców brać kieru
nek na wschód. Tego dnia Niemcy przesuwają swą linię obronną 
o 3 km na południe. Nie udaje się przerwać ich obrony^.
Dzień 15 sierpnia zostanie dniem chwały Dywizji Pancernej gen. 
Maczka. Przeprawa przez rzekę Dives, błyskawiczna budowa 
mostu Bailey’a przez polskich saperów. Zdobycie miasta Jort i 
wzgórza 159. Dywizja otrzymuje gratulacje Montgomerego. W 
nocy następuje pomyłka w marszu. Pułk pułk. Koszutskiego 
został przeprowadzony przez przewodnika francuskiego, w nocy, 
do Champaux zamiast do Chambois. Pomyłka ta została wyko
rzystana w sztabie alianckim i zmieniono plan działań wojen
nych. Zdecydowano o zamknięciu w „worku” całej armii nie
mieckiej. W tym celu należało, aby Patton obszedł od południa 
pole bitwy, na którym znajdowała się armia Montgomerego. Gen. 
Maczek otrzymuje zadanie zamknięcia drogi cofającej się VII 
armii niemieckiej, zajmując Chambois oraz podwójne wzgórze 
(262 m.) zwane przez niego „Maczugą” (Mont Ormel). 
Ppr. Korczak nawiązał T^t^ntakt z baonem wojska amerykańskie
go przysłanego przez Patton’a również do Chambois. Następuje 
kontakt oddziałów armii amerykańskiej z angielską dzięki ppłk.

Zgorzelskiemu. 21 dywizja niemiecka, chcąc się wydrzeć z za
ciskającego się „worka” naciera na Maczugę. Wie, że tam do
wódcą jest Polak. W Chambois, dzięki kontaktom ppr. Korcza
ka z dowódcą baonu 395 PP amerykańskiego, Polacy, którym 
kończyła się amunicja, woda i żywność, zaczęli otrzymywać do
stawy od Ameryka^nów. W walkach w rejonie punktu 113 nacie
rająca dywizja gen. Von Elfelta dostaje się do niewoli. Jeńcy są 
przekazywani Amerykanom. W akcji ginie maj. Maciejewski. 
Na skutek opóźnienia o jeden dzień oddziałów kanadyjskich z 
pomocą okrążonej w Chambois i na Maczudze Dywizji Maczka, 
odwołano z funkcji generała kanadyjskiego. Podobnie jak trzy 
pierwsze dni bitwy, tak też i ostatnie były dla polskich jednostek 
wyjątkowo trudne pomiędzy 18 a 21 sierpnia (przyniosły zwy
cięstwo, ale pochłonęły dużo ofiar). Armii amerykańskiej udało 
się zamknąć „worek” z dywizjami niemieckimi SS od południa, 
a Polakom wygrać bitwę dzięki waleczności i poświęceniu żoł
nierzy, z których wielu pozostało na zawsze w ziemi Normandii. 
Bitwa o Chambois-Falaise, wg określenia Eisenhauera zwana 
„Falaise-pocket” pozwoliła zniszczyć obronę niemiecką w Nor
mandii i przyspieszyć wyzwolenie Francji.
Jak powiedział ppłk. Stankiewicz w „Dzienniku Kombatantów 
Polskich” w USA, dzień 20 sierpnia będzie szczytem zmagań pol
skiej Dyw. Pancernej z VII armią niemiecką. Od tego momentu 
dalsze próby przebicia się jej, okażą się bezskuteczne. Dzień 21 
sierpnia jest całkowitym zwycięstwem Polaków. Marszałek Mont- 
gomeiy poleca polskiej jednostce saperów budowę mostu na Se
kwanie w jak najszybszym czasie. 23 sierpnia bitwa jest wygrana, 
pościg jest zdecydowany. Polacy otrzymują tydzień urlopu.
Straty armii niemieckiej, które podaje w swej książce pt. „Sie 
kommen” Paul Carell to: 400 tys. żołnierzy i oficerów, w tym 
200 tys. poszło do niewoli w bitwie pod Chambois-Falaise. Straty 
w materiale: 1300 czołgów (Tygrysy, Pantery), 20 tys. ciężaró
wek wojskowych, 500 armat CA, 1.500 różnych armat typu AL. 
Straty Polskiej Dywizji Pancernej: 325 zabitych, w tym 21 ofi
cerów, 1002 rannych, w tym 35 oficerów, 114 zaginionych.
W czerwcu 1945 r. miałem zaszczyt być przedstawionym gen. 
Maczkowi. Byłem wtedy podporucznikiem i przebywałem jesz
cze w murach Oflagu w Rumpel pod Lubeką. Otrzymaliśmy, 
razem z moim kolegą ppr. Jackiem Tungus-Zawis'lakiem, prze
pustkę z obozu na złożenie podania o przyjęcie do Wojska Pol
skiego na Zachodzie. W dziale personalnym powiedziano nam, 
że spóźniliś'my się o miesiąc, aby być przyjętymi przed zakoń
czeniem wojny, możemy się jednak starać o przyjęcie do Dywi
zji Pancernej, należy jednak wiedzieć, że zostaniemy zdemobili
zowani z całością wojska. Tymczasem trzeba udać się do Pol
skiej Misji Wojskowej w Paryżu, celem weryfikacji stopnia woj
skowego otrzymanego w aK w Polsce. W tym samym czasie 
zostałem wpisany na listę kandydatów do ukończenia studiów 
technicznych na uczelni w Liege.

Aleksander Michalak 
odczyt u/y płoszony u! kufie^niu 2003 

u Domu Kt^i^bati^i^ne im. Gen. Andersa U Paryż^u
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CZY MICHNIK PÓIDZIE DO RYWINA?
Stanisław Miichtałkieu^icz

Gdyby Rywin nie poszedł do red. 
Michnika, a nawet gdyby poszedł, 
ale przynajmniej nie składał mu korup

cyjnej propozycji, to red. Michnik nie 
nagrywałby tej rozmowy na magneto
fon, a nawet gdyby ją nagrywał, to nie 
byłoby żadnej rewelacji.
W związku z tym red. Michnik nie miałby 
z czym iść na skargę do premiera Millera, 
premier niczego nie musiałby mu obiecy
wać, a potem nie musiałby złamać obiet
nicy, a gdyby nawet i złamał, to Michnik 
nie miałby czego opublikować w „Gaze
cie Wyborczej”. W związku z tym Sejm 
nie powoływałby Komisji Śledczej, a Ko
misja nie wzywałaby nikogo na przesłu
chania, a już na pewno nie urządzałaby 
konfrontacji między mec. Bożeną Szumie
lewicz - głównym legislatorem z Rządo
wego Centrum Legislacji, a mec. Toma
szem Łopackim z Departamentu Prawno- 
Legislacyjnego Ministerstwa Kultury oraz 
Janiną Sokołowską, dyrektorem Departa
mentu Prawnego Krajowej Rady Radio
fonii i Telewizji i jej zastępczynią, Iwoną 
Galińską. Skoro nie byłoby tej konfronta
cji, to mec. Szumielewicz nie mówiłaby, 
że w tekście ustawy o mediach, jaki był w 
jej posiadaniu, znajdowały się słowa „lub 
czasopisma”, a w egzemplarzach posiada
nych przez tamte osoby tych słów nie było. 
Obecność tych słów w ustawie przesądza
łaby o tym, czy tylko spółka „Agora”, któ
ra wydaje „Gazetę Wyborczą” nie mogła
by kupić sobie telewizji „Polsat”, czy też 
telewizji tej nie mogłyby kupić także spół
ki wydające „czasopisma”. Więc gdyby 
nie było różnicy w opisie wydarzenia bę-
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Ciąg dalszy z,e str. 3
UROKL^IWA PRAWDA 

WSPOMNIEŃ
Gdy tylko się przebudziłem (...) zobaczy
łem, jak naprzeciw naszego okna żołnierz 
sowiecki z karabinem i nałożonym nań 
bagnetem prowadzi w stronę poczty jakie
goś księdza w sutannie. Kapłan był bosy, 

! a w. dodatku mocno obłocony i zmoknię
ty. Żal mi się zrobiło bardzo tego niewin
nego księżyny, bo i czym mógł im zawi
nić? Dzielił noc wielu innych, niewinnych 

’ Polaków”.
Skoro już o kapłanach mowa, to gorąco 
polecam wspomnienia prałata J.ózefa Ob- 
rębskiego z Wileńszczyzny: „Żywot jak 
słońce”. Pamiętam swoje spotkanie z prze- 
zacnym księdzem w 1994 roku, kiedy 
Lech Wałęsa udekorował seniora Józefa 
Obrębskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 1920 roku 
autor wspomnień był już uczniem klasy 
czwartej gimnazjum. „W sierpniu zaś, 
gdzieś po piętnastym, przybył do wsi ka- 
walerzysta, Polak. Poruszył wieśniaków, 
ci powsiadali na konie, nie wiadomo skąd 

dącego przedmiotem konfrontacji, to sej
mowa Komisja Śledcza nie uwierzyłaby 
mec. Szumielewicz i nie skierowała do 
prokuratury wniosku o ściganie przestęp
stwa przeciwko dokumentom, o które za
pewne podejrzewa teraz świadków zezna
jących wbrew mec. Szumielewicz. Gdy
by zaś Komisja Śledcza nie skierowała 
tego wniosku do prokuratury, to premier 
Miller nie wystąpiłby do Marszałka Bo
rowskiego, żeby wstrzymał prace nad 
ustawą o mediach i teraz nikt by nie mówił, 
że w „wojnie na górze”, jaką prowadzi z 
prezydentem, teraz jemu powinęła się 
noga.
Poprzednio wspominałem, że w tej woj
nie doszło do niebywałej eskalacji, kiedy 
to bezpieczniacy służący jednej i drugiej 
stronie zaczęli wymieniać między sobą 
coraz potężniejsze ciosy. Ta gigangoma- 
chia zachwiała samymi fundamentami pań
stwa. Doszło bowiem już do tego, że se
nator Jerzy Suchański z SLD doniósł na 
posła Jagiełłę, że nie tylko ostrzegł on po
lityków SLD w Starachowicach, a zara
zem przywódców tamtejszej mafii, że po
licja ma ich aresztować, ale że informato
rem posła Jagiełły był sam szef kieleckiej 
organizacji SLD, poseł Długosz. Tymcza
sem poseł Jagiełło zeznał, że nikogo nie 
ostrzegał, tylko że doszły do niego pogło
ski, że w Starachowicach chłopaki doka
zują, więc pogroził im przez telefon i ka
zał natychmiast się poprawić. Doszło więc 
do konfrontacji w prokuraturze i co Pań
stwo powiecie? Okazało się, że senator Su
chański całkowicie zgodził się z posłem 
Jagiełłą i że w związku z tym wszystko 

powyciągali karabiny i zagrodzili drogę 
uciekającym bolszewikom. Mój brat, wte
dy dwunastoletni, był tam ze trzy dni”.
Józef Obrębski już jako ksiądz przypomniał 
wiernym w Turgielach, że 15 sierpnia 
wypada s'więto Wniebowzięcia i rocznica 
cudu nad Wisłą. Po mszy na plebanii, sta
wił się z pretensją generał Lucjan Żeli
gowski: „Księże Józefie! U was to tylko 
cud, cud i cud. A my, żołnierze - to nic?! 
Czy zna ksiądz ideę bitwy pod Warszawą? 
- Co na to powiedzieć? Czy ja mu będę 
tłumaczył ideę bitwy pod Wairszawą? Mó
wię więc; Panie generale! 15 sierpnia z 
ambony ogłoszę, że oto po sumie pan ge
nerał Żeligowski wygłosi w sali parafial
nej wykład pod tytułem: «Idea bitwy pod 
Warszawą». - Dobra - odpowiada. - Pro
szę tylko przygotować tablicę i kredę”. 
Odczyt się odbył, częs'ć słuchaczy stała na 
dworze, bo w sali zabrakło miejsca. Tak 
cud zyskał solidny fundament historycz
ny!

Adam D^l^ri^iisl^i

jest w jak najlepszym porządku. W tej sy
tuacji minister Krzysztof Janik zapowie
dział, że już do pełowy sierpnia policja 
wykryje sprawcę tego oszczerczego prze
cieku. Wyobrażam sobie, że wyrwą mu 
nogi bez znieczulenia. Niech wie, że można 
puszczać tylko takie bąki, które nie zagra
żają fundamentom państwa. I oto kiedy 
wydawało się, że najgorsze już minęło, że 
wszelkie pericula zostały zażegnane, a sy
tuacja - opanowana, akurat w tym momen
cie premier został zmuszony do spektaku
larnej rejter^d^y^.
Opozycja triumfuje, bo i ona domagała się 
zdjęcia projektu ustawy o mediach z po
rządku obrad Sejmu, więc niby wyszło, że 
miała rację. Warto jednak przypomnieć, o 
co w tym wszystkim tak naprawdę poszło. 
A poszło o to, że w przededniu wejs'cia 
Polski do Unii Europejskiej pojawiło się 
dramatyczne pytanie, kto będzie przewod
nią siłą narodu w budowie socjalizmu: czy 
„Żydy” z prezydentem Kwaśniewskim oraz 
Stowarzyszeniem „Ordynacka” i ze spół
ką „Agora” na czele frontu ideologiczne
go, czy „Chamy” z premierem Millerem 
oraz Włodzimierzem Czarzastym i Rober
tem Kwiatkowskim na froncie ideologicz
nym. Stawka jest duża i wojna toczy się 
naprawdę, ale między dwoma odwieczny
mi frakcjami tej samej Partii i tworzący
mi je ubeckimi klanami i dynastiami. Do
strzega to i respektuje również zagranica; 
podczas ostatniej narady socjaldemokra
tycznego intemacjonału w Londynie, każdą 
partię reprezentował jeden przedstawiciel. 
Tylko socjaldemokracja polska przysłała 
dwóch przedstawicieli: Aleksandra Kwa
śniewskiego i Leszka Millera. Opozycja 
parlamentarna jest tak przerażona perspek
tywą samodzielnego pożarcia przez mil- 
lerowców wszystkich europejskich konfi
tur, że łasi się do „^ydów” i prezydenta 
Kwaśniewskiego. Dobrą ilustracją tego 
procesu była skwapliwość, z jaką ugrupo
wania opozycyjne pogalopowały na „kon
sultacje” do prezydenta zaraz po referen
dum. Ta skwapliwość dowodzi gotowości 
akceptacji satelickiego statusu, byle tylko 
podział łupów w instytucjach europejskich, 
a także na żerowisku krajowym, został 
przeprowadzony „sprawiedliwie”. Wyglą
da na to, że po 12 latach zamętu nazywa
nego „transformacją ustrojową”, w War
szawie ponownie można dostrzec zarysy 
porządku: Partia, reprezentowana przez 
jedną lub drugą frakcję i „stronnictwa so
jusznicze”, na użytek kolejnych wyborów 
tworzące „silne formacje” jednorazowego 
użytku. Po to padł Janek Wiśniewski i 
Lechu skakał przez płot.
Po deklaracji premiera Millera, że popro
si marszałka Borowskiego o wstrzymanie 
prac nad ustawą o mediach, pojawiły się 
głosy, by przygotowanie tej ustawy roz
począć od nowa. To świetny pomysł, ale 
jeśli wszystko ma być prawidłowo, to pro
ponuję, żeby tym razem to red. Michnik 
poszedł do Rywina. Jeśli obydwaj się do
gadają, to Polska będzie uratowana.
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LA PAGE DES FRANCOPHONES
de Richard (riczienk@fi^^nf^t^i^^tt.fr)

douze ETO^1.ES pour un drapeau
Le projet de constitution euro
péenne, élaboré par la Con

vention sous la presidence de Valery Giscard 
d'Estaing, a deflni les symboles de PEurope 
permettant d'identifier l'Union europeenne 
en tant qu'entite politique.
Le plus palpable, c’est Feuro qui est sa mon
naie unique ; il y a la Joumee de EEurope, fixee 
au 9 mai en commemoration de la declaration 
du ministre franeais des Affaires etrangeres Ro
bert Schuman qui, en 1950, a appelé les pays 
europeens a la mise en commun de leurs res
sources et a s’unir pour le maintien de la paix ; 
il y a une devise « Unie dans la diversite », ima- 
ginee par 80.000jeunes Europeens a la suite d’un 
concours organise par le Memorial de Caen et 
le joumal Ouest-France ; il y a un hymne, tire de 
FOde a la Joie, prelude du quatrieme mouvement 
de la Neuvieme Symphonie de Beethoven ; il y a 
enfin un drapeau representant un cercie de dou
ze etoiles d’or sur un fond bleu. Avant de conti
nuer sur le drapeau européen, je voudrais vous 
raconter une belle histoire que certains de mes 
lecteurs connaissent surement. Catherine Labou
ré, jeune paysanne née en 1806 en Bourgogne, 
neuviémé d’une familie de onze enfants, vouant 
un culte fervent a la Vierge Marie a qui elle a 
demandé protection aprés la mort de sa mére, 
entre en 1830 dans la congrégation des Filles de 
la Charité, créée au XVll^ siècle par saint Vin
cent de Paul et Louise de Marillac. Quelques an
nées auparavant, elle avait vu en songe le saint 
fondateur qui Fappelait a suivre ses pas. Cathe
rine est envoyée a la maison-mére de la com
munauté, située au ^^0 de la rue du Bac a Paris. 
Un soir de juillet 1830 dans la nuit du 18 au 19, 
un ange, sous les traits d’un jeune gareon, vient 
la chercher pour la mener a la chapelle ou la 
Sainte Vierge Pattend. Marie lui délivre le mes
sage sui-^ant : « Venez au pied de cet autel. La, 
les graces seront répandues sur toutes les per
sonnes qui les demanderont avec confiance et 
ferveur^. Elles seront répandues sur les grands et 
sur les petits. » La Vierge annonce a Catherine 
que Dieu veut lui confier une mission. Celle-ci 
sera révélée au cours de la seconde apparition, 
quelques mois plus tard, le 27 novembre 1830.

La Sainte Vierge apparait dans un 
tableau de forme ovale sur lequel 
sont écrites ces paroles : « O Ma
rie coneue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours a vous. » 
Elle dit a Catherine : « Faites frap
per une médaille surce modéle. Les

personnes qui la porteront recevront de grandes 
graces ; les graces seront abondantes pour les 
personnes qui auront confiance. » Sur le revers, 
Catherine apereoit la lettre M sur
montée d’une croix et au-dessous 
deux coeurs, l’un entouré d’une cou
ronne d’épines et l’autre d’un glai
ve. Une couronne de douze étoiles ÿ 
entoure Fensèmble du tableau et 
fait référence au chapitre 12 de 
l’Apocalypse de saint Jean : « Un 
signe grandiose apparut au ciiel : une Femme ! le

soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et 
douze etoiles couronnent sa tete. » En mai 1832, 
les premieres medailles sont distribuées et Fon 
parle bientôt de nombreuses guerisons et conver
sions. Rapidement, la medaille prend le nom de 
Medaille Miraculeuse en raison des bienfaits 
qu’elle apporte. Catherine est canonisee en 1947. 
De nosjours encore des foules de pelerins se pres
sent pour prier la Vierge Marie dans la chapelle 
Notre-Dame de la Medaille miraculeuse dans la
quelle le pape Jean-Paul II est venu se recueillir 
en mai 1980. En 1949, dix pays européens creent 
le Conseil de l’Europe, la plus ancienne organi
sation intergouvemementale europeenne, avec 
pour objecti:f la protection des droits de l’hom
me, le renforcement de la democratie, la preemi
nence du droit, la mise en valeur de Fidentite cul
turelle europeenne dans sa diversite et la recher
che de solutions aux grands problèmes de socie- 
te. Des sa creation, le Conseil de FEurope desire 
se doter d’un drapeau pour avoir un symbole per-

mettant aux peuples européens de s’identifiera. Une 
bonne centaine de projets voient le jour portant 
differentes figures geometriques, mais aucun ne 
fait Funanimite. Les choses trainent en longueur 
car il ne faudra pas moins de six ans pour faire 
aboutir le projet. Finalement, c’est la proposition 
d’un fonctionnaire du Conseil, FAlsacien Arsene 
Fleitz, soutenu par un diplomate espagnol, Salva
dor de Madariaga y Royo, representant un cercle 
de douze etoiles d’or sur fond bleu, qui est retenu 
et adopte le 8 décembre 1955. Est-ce une conici- 
dence ? Le 8 decembre est le jour de la fete de 
Flmmaculee Conception. On a dit que le cercie 
d’etoiles représentait Funion entre les peuples au 
sein de laquelle tous sont egaux, où aucun n’a de 
position dominante ; on a dit que le chiffre douze 
representait la plenitude et la perfection et que la 
couleur bleue distinguait FEurope des autres con
tinents. Ce n’est qu’a la fin de sa vie qu’Arsene 
Heitz revela la source de son inspiration : la Me
daille miraculeuse de la chapelle de la rue du Bac 
a Paris et le bleu, couleur de la Vierge Marie. 
L’Union europeenne, en 1986, a elle-aussi adop
te le meme drapeau propose par le Conseil de FEu
rope. Ainsi, Marie est la protectrice de FEurope. 
Il n’etait pas inutile de le rappeler a Foccasion de 
la fete de FAssomption et au moment ou, sous 
les influences traditionnellement anticlericales, 
le projet de constitution europeenne minimise le 
role joue par le christianisme dans la consolida
tion des valeurs de notre continent.

WYMARSZ 
KADRÓWKI

Było ich 144, patrol konny 
złożony z siedmiu strzel

ców i l^ilkum^su^ s^uuska^,
6 sierpnia 1914 r. wyruszyli z 
krakowskich Oleandrów na 
wojnę.
Pierwszz od 1830 r. regulamz od
dział wojska polskiego, dobrze 
unundurowanz i uzbrojonz w ka- 
rabinz Manlichera, wzćwiczonz 
w Związkach i Drużznach Strze
leckich.
Czztan dziś' listę 144 nazwisk, 
którą podaje konendant kadrów
ki, ówczesnz pcaucznik Tadeusz 
Kasprzzcki w swzch „Kartkach z 
dziennika oficera I Brzgadz”. 
Tzle znajonzch nazwisk, bliskich 
przzjaciół, późniejszzch, wzso- 
kich urzędników i generałów. O 
ile nogę sądzić, nało kto z nich 
dziś żzje. W każdzn razie w 
Anerzce nieszka gen. Wincentz 
Kowalski, żołnierz kadrówki. Ma 
dziś 92 lata.
Zoaganizcwanie tej kcnpanii 
wchcdziłc do ogólnego planu Pił
sudskiego sfcrncwania; przz 
technicznej ponocz Austrii, pol
skich oddziałów i wprowadzenie 
ich do Królestwa, jeszcze przed 
wkroczenien tan wojsk austriac
kich. Oddziałz te niałz pobudzić 
Królestwo do akcji przeciwko Ro
sji carskiej i zadckunentować 
sano dzielność polskiego ruchu 
niepodległościcwego.
Kasprzzcki, konendant Związku 
Stazeleckiego w Szwajcarii, będąc 
wówczas w Krakowie, dowiedział 
się 2 sierpnia, że na zostać utwo
rzona konpania, którą na objąć. 
Piłsudski uważał, że dowódcą tego 
oddziału nusi bzć królewiak, a nie 
galicjanin. Plutonani w niej nieli 
dowodzić Kazinierz Piątek (Her- 
win), Stanisław Burhardt (Bukac- 
ki), Henrzk Paszkowski (Krok) i 
Jan Kruszewski (Kruk). Trzej 
ostatni to późniejsi generałowie w 
arnii pclskiej.
Konpania została zorganizowana 
3 sierpnia w Oleandrach i tan 
kwaterowała. Po południu Bur- 
hardt-Bukacki przzprcwadził sie- 
dendziesięciu kilku drużznia- 
ków, którzz weszli w jej skład. 
Piłsudski, pragnąc podkres'rić 
jednclitos'ć oddziału złożonego w 
połowie ze strzelców i drużznia- 
ków, zanienił z Bukackin swe
go orzełka z czapki na owalną bla
chę daużzniacką. To sano uczz- 
nili żołnierze. Wówczas to Piłsud
ski wzgłosił przenówienie, w 
którzn powiedział:
Zołnierz^e!... Spotkał was ten za-
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szczyt niezmierny, że pierwsi pój
dziecie do Królestwa i przestąpi
cie granice rosyjskiego zaboru, 
jako czołowa kolumna wojska 
polskiego, idącego walczyć za 
oswobodzenie ctjczyzny...
Patrzę na was jako na kad^ty,, z 
których rozwinąć się ma przyszła 
armia polska i pozdrawiam was 
jako pierwszą kadrową kompanię. 
Dzień 4 sierpnia upłynął na ćwi
czeniach i przygotowaniach zaopa
trzenia. Trzeba pamiętać, że woj
na austriacko-rosyjska jeszcze nie 
była wypowiedziana. Odbywała się 
tylko mobilizacja armii austriackiej, 
a Piłsudski mobilizował Związek i 
Drużyny Strzeleckie.
5 sierpnia o ś^^^^ie zarządzono 
alarm. Przybył Piłsudski i szef 
sztabu Kazimierz Sosnkowski. 
Nastąpił wymarsz w pełnym ekwi
punku. Ale ku wielkiemu rozgo
ryczeniu żołnierzy, alarm zakoń
czył się na ćwiczeniach na Bło
niach krakowskich, po czym wy
dano rozkaz powrotu do kwater 
w Oleandrach. Tegoż dnia nastą
pił rozdział żywności: każdy żoł
nierz otrzymał konserwy i chleb. 
Sprawy wyżywienia były w rę
kach Aleksandra Sulkiewicza, 
późniejszego generała. Kasprzyc
ki miiał na wydatku 100 koron.
6 sierpnia, w czwartek, Kasprzycki 
otrzymał o 1.00 w nocy krótki 
rozkaz szefa sztabu, Sosnkow- 
skiego: zbiórka do wymarszu o 
3.00 rano. Ma być dokonana ci
cho i bez rozgłosu.
O 3.00 rano przybyli do Olean
drów Piłsudski i Sosnkowski i od
była się odprawa z oficerami ka
drówki. Rozkaz przewidywał, że 
ma ona maszerować na Michało
wice do Miechowa i wyjaśnić sy
tuację. O nieprzyjacielu nie wie
dziano nic pewnego. Po odprawie 
Komendant Piłsudski odbył prze
gląd kompanii i swe krótkie prze
mówienie zakończył, słowami: 
„Bywajcie chłopcy zdrowi”.
Rozpoczął się marsz pustymi w 
tym czasie ulicami Krakowa przez 
Prądnik, Łobzów, Babice na Mi- 
chOłowice. Na czele szedł patrol 
konny Bełiny-Prażmowskiego.
O 9.00 rano kompania doszła do 
granicy Królestwa: przed nią ro
syjskie słupy graniczne. Ka
sprzycki daje komendę: „Kompa
nia stój! W lewo front”.
Dajmy teraz głos Kasprzyckiemu, 
który tymi słowami zanotował 
swe przeżycia: „Silę się na spo
kój. I nagle przenika mnie ostra 
świadomość, że zaczyna się coś 
nieznanego. Chwila przeczuwana, 
że stanie kiedyś w jakiejś mgli
stej przyszłości; zjawia się w re
alnych kształtach. Zaczynam nią 
żyć.

Dokończenie na s^. 15

Kar^t Badziak

Właściwie dziś nadtytuł mo
jej korespondencji powinien 
brzmieć „własnym głosem z 

Zelowa”, gdzie 20 czerwca odbył się Świa
towy Kongres Potomków Braci Czeskich, w 
którym brałem udział, choć nie jestem ani 
Czechem, ani ewangelikiem, nawet reformo
wanym. Po prostu się w tym miasteczku, po
łożonym między Piotrkowem a Sieradzem, 
urodziłem i swe dzieciństwo spędziłem 
wśród samych Czechów, Żydów i Niemców^. 
Polacy przed wojną byli tam zwyczajnie, 
mniejszością narodową. Dopiero II wojna 
światowa zmieniła tę sytuację. Żydów pra
wie wszystkich w Zelowie wymordowano, 
uratowało się około 30, ale zaraz po wojnie 
szybko opuścili to miasteczko. Większość 
osadników niemieckich z kolei ze strachu 
przed Armią Czerwoną uciekła w pierw
szych dniach stycznia 1945 roku. Natomiast 
Czesi już po wyzwoleniu, ale też często w 
pośpiechu, wyjechali do Republiki Czecho
słowackiej. Niemieccy okupanci postarali się 
bowiem w czasie wojny bardzo poróżnić 
Czechów tu osiadłych z polskimi sąsiadami 
i obie te nacje, które przez 150 lat żyły z 
osobą w zgodzie i przyjaźni, w trakcie nie
mieckiej niewoli nabrały do siebie dużej nie
chęci.
Podczas tego czerwcowego spotkania, któ
re odbyło się z okazji dwusetnej rocznicy 
przybycia Czechów do Zelowa, dowiedzia
łem się od swych rówieśników, że tam do
kąd docierali w 1945 r., nie zawsze byli wi
tani z wylewną serdecznością. Długo uwa
żani za obcych we własnej ojczyźnie, zaczy
nali się odwoływać do miejsca, gdzie czę
sto doznawali pokoju, szczęścia, gdzie ro
dzili się, gdzie wychowywali swoje dzieci. 
Stąd Zelów dla wielu z nich stal się miej
scem ciepłym i pełnym nostalgii. Dla mnie 
zresztą też. Zawsze odwiedzam dom, w któ
rym spędziłem dzieciństwo. Niestety w tym 
roku stał pusty, jego właścicielka kilka dni 
temu umarła. Jak nikt chyba rozumiem po
tomków czeskich osadników - założycieli 
Zelowa, którzy często po latach, z najodle
glejszych stron świata, decydują się odwie
dzać to miasteczko. Uczestnicząc w organi
zowanych przez parafię ewangelicko-refor
mowaną w Zelowie światowych zjazdach 
zelowian, przywożą obowiązkowo z sobą 
dzieci i wnuki. Ja też przyjechałem ze swy
mi dziećmi. Rzecz zdumiewająca, ale więk
szość Braci Czeskich w tym roku wcale nie 
z Czech do Zelowa zjechała, lecz z Kanady, 
Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, nawet 
z Pakistanu, no i oczywiście z państw euro
pejskich. Swój przyjazd zapowiadał także 
Vaclav Havel, lecz się rozchorował, zastą
pił go ambasador czeski.
Data tej uroczystości nie była przypadkowa, 
właśnie dokładnie 20 czerwca 1803 roku 
pojawili się w tej miejscowości pierwsi cze
scy osadnicy, którzy kupili wieś Zelów od 
polskiego szlachcica Józefa Świdzińskiego. 
Wszyscy byli wyznania ewangelicko-refor
mowanego, nie mylić z ewangelicko-augs-

burskim, którego wyznawcy też w Zelowie się 
w krótkim czasie osiedlili, ale to byli rdzenni 
Niemcy. Pratwórcą kościoła ewangelicko-refor
mowanego był Jan z HUsyńca, znany jako Jan 
Hus, który znacznie wcześniej zbuntował się 
przeciwko papiestwu, niż Luter i Kalwin. To wła
śnie on zapoczątkował tzw. reformację czeską, 
za co zresztą został wyklęty na soborze w Kon
stancji i spalony w 1414 roku na stosie. Jego 
męczeńska śmierć wywołała w Czechach wiel
kie wzburzenie, przydając jego poglądom coraz 
więcej zwolenników, którzy znani w historii jako 
taboryci i kalikstyni również zaczęli prowadzić 
z sobą bratobójcze walki.
Moi czescy przyjaciele, rówieśnicy, potomko
wie taborytów, a więc radykalniejszego skrzy
dła protestantów, w rozmowie jaką w Zelowie 
podczas tego spotkania między sobą prowadzi
liśmy orzekli, że gdyby wówczas Polak Karol 
Wojtyła był papieżem, nigdy by Jan Hus na sto
sie nie spłonął. Na to ja im przypomniałem, że 
to dzięki temu, iż taboryci przegrali bitwę pod 
Lipanami w 1436 roku, zwycięscy kalikstowie, 
którzy byli od nich, taborytów bardziej liberal
ni, zawarli pokój z ówczesnymi katolikami cze
skimi. W wyniku tego taboryci przeszli do „pod
ziemia”, nawiązali kontakty z waldensami i tak 
powstała jednota Braci Czeskich. I od tamtego 
czasu zaczął się ich exodus, zwany też perma
nentną emigracją. Duże grupy czeskich emigran
tów, potomków taborytów, znalazły m.in. schro
nienie na terenie Polski, zwłaszcza w Wielko- 
polsce i na Kujawach oraz w Sieradzkiem. A po 
bitwie pod Białą Górą w 1620, gdzie sromotną 
klęskę ponieśli wszyscy czescy protestanci, emi
gracja Braci Czeskich z jeszcze większą dyna
miką ruszyła w kierunku Polski, Śląska i Bran
denburgii. Najwięcej Czechów osiedliło się wte
dy w Lesznie, dokąd przybył razem z nimi naj
wybitniejszy jak dotąd w świecie teoretyk dy
daktyki Jan Amos Komeński. Oczywiście w Ze
lowie posiada swój pomnik.
Obecnie potomkowie Braci Czeskich wtopili się 
całkowicie w zelowską społeczność, ale swoje 
wyznanie, swoją odrębną etniczność bardzo pie
lęgnują. I swój język, który jest mieszanką pol
sko-czeską, a którym posługują się nadal w 
domu. Jest to język całkowicie oryginalny, zwa
ny także „językiem zelowskim”. Dzieci uczą się 
go we własnym czeskim przedszkolu, któremu 
patronuje żona Havla. Tutejsi Czesi najbardziej 
się dziś szczycą swoim znanym w świecie ze
społem Zelowskich Dzwonków. Zespół liczy 37 
członków grających na 37 dzwonkach, z tym, 
że każdy jest innego formatu. Budzą naprawdę 
wielki podziw, gdyż Bacha wykonywanego na 
dzwonkach, trzymanych w dłoniach odzianych 
w wełniane rękawiczki, w żadnej filharmonii się 
nie usłysz^j^.
Zapomniałbym dodać, że jednak w 1945 roku 
nie wszyscy Czesi z Zelowa wyemigrowali. Jak 
zapewnił mnie biskup Zdzisław Tranda, głowa 
Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce, 
w Zelowie mieszka teraz ponad 500 czeskich 
dusz. Z biskupem Trandą znamy się od czasów, 
kiedy byliśmy obaj młodzi, a on był wtedy pa
storem.
Warto dodać na zakończenie, że tę mozaikę 
wyznaniową w Zelowie wzbogacają jeszcze lu
teranie i baptyści. Dziś jednak najwięcej miesz
ka tu rzymskich katolików. Zresztą tutejszy pro
boszcz parafii rzymsko-katolickiej był honoro
wym gościem na Kongresie Braci Czeskich.
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- ŻYCIE' RODZINNE -
redaęuje zespół z Hamburga

KRUCHOŚĆ 
ZWIĄZKU 

MAŁŻEŃSKIEGO
Koszałka

W dzisiejszych czasach rozpada się 
wiele małżeństw. Zjawisko to ma 

tendet^c^ję ’ycl^os0^^^^. ł^oocesr^ aezemi^a^n 
kulturowo-społecznych zachodzące w 
świecie Zachodu, jak iydywidualizacja, 
pluralihacjal sekularęzacja wywierają sil
ny, yegatywyę wpływ na rodzinę. Jednym 
z yajpoważniejszęah problemów współ- 
azesyej nuklearnej rodzinę jest brak sta- 
bilnoś'^ i wszystko, co się za tęm kroje. 
Prhyazyny tego zjawiska są różnorodne i 
można by ich wymienić kilka. Rodzina nie 
jest dostatecznie cbronioya przez społe
czeństwo i jego prawa; niedostateczne jest 
pazygotowayie do życia małżeńskiego; 
miłość młodych jest przedwazesya i nie- 
ęojazała: zaczyna się złączeniem ciał i ni
gdy nie osiąga poziomu związku ducho
wego. Swobodne, rozwiązłe życie płcio
we stało się w yaszym społeczeństwie 
chymś powszecbyym, nawet wś'ród kato
lików i jest promowane w mass mediach 
jako jedyna mająca racje bytu forma 
współżycia mężczyzn i kobiet. A wresz
cie, w jakiej duchowej pustce żyją dzisiaj

młodzi ludzie! Zdarzają się rozwody czy 
separacje bez widocznych powodów: nie
którzy małżonkowie mają wszystko, by 
móc być szazęśliwomi, lecz nie umieją 
odnaleźć się wzajemnie. Jest coś' tragicz
nego w tych klęskach...
^acjok^jJ(^wie w swoich badaniach wy- 
J kazują, że coraz częściej pazyazynn- 
mi rozwodów są brakujące perspektywy 
na przyszłość, różnice w podejściu do 
życia i celów żociowychl problemy w ko
munikacji międzyosobowej, pęd do samo
realizacji, narastająca pustka i rutyna we 
współżyciu oraz obustronne ograniczanie 
aię . Rozwód ma więc swe źródło coraz 
częś'ciej w rozczarowaniu współmałżon
kiem, w którym pokłada się zbyt wielkie 
nadzieje. Co by było, gdybo mężczozna i 
kobieta nie wierzyli w siebie nawzajem, 
lecz w Boga? Miłość między ludźmi jest 
w yiebezpieazeństwiel gdy przerasta ko- 
chającoab się małżonków. Z powodu licz
nych zmian społecznych indowidualizacji 
przebiegu życia, pluralizacji wszostkich 
dziedzin życia społecznego, powstało dziś' 
to niebezpieczeństwo, że koabający mał
żonkowie wymagają od siebie nawzajem 
za dużo. Często analitoco mówią tu o zja
wisku „po-religii”. Mobilność społeczeń
stwa doprowadziła do tego, że ludzie naj- 
azęs'ciej zagubili to coś podstawowe, co 
można nazwać ojczozną. Dlatego przele
wają oni swe zbyt emocjonalne potrzebo 
na partnera w małżeństwie. I tak zamiera 
miłość z nadmiaru emocji. Hasło: wierz^ę 
w ciebie łatwo przechodzi w inne: powąt
piewam w ciebie.

Rzadko się zdarza, że rozpad małżeń
stwa następuje z przoczey tylko ze- 

wnętenę^irh, oabwra a^wy^iza wsłi^ściwy u^Oo 
tyw zerwania wypływa z serca człowieka, 
z jego słabości, czasem nawet ze złych in
tencji. Badania wśród emigracji polskiej 
w Hamburgu wskazują, że nasza epoka 
chce uchodzić za wyrozumiałą, toleraycej- 
ną, nie chce osądzać zbyt pochopnie, nie 
znaaze to jednak, że ma pazezwalać na 
rozwody i tolerować te wypadki, kiedy 
jeden z małżonków opuszcza drugiego, 
aby stworzyć sobie nowe życie. Na pęta
nie o stopień akceptacji związków z oso
bami rozwiedzionymi około 42% bada
nych emigrantów polskich w Hamburgu 
akceptuje tego typu związki partnerskie, a 
37% nie umie ocenić jedyohyaczyie sytu
acji. Tymczasem nie należy zapominać, że 
ważnę związek małżeński to nie tylko 
związek miłosny; rozwód cofa dane sło
wo, zręwając prawny związek. A częż 
małżonkowie nie pahyrzekli sobie w dniu 
ś'lubu: „Pozostanę przy tobie na dobre i na 
złe, aż śmierć nas nie rozłączę”? Często 
się zdarza, że jeden z partnerów zostaje 
niesprawiedliwie pozbawiony miłoś'^, 
celu żęcia, pazoszłoSci.
jLl^i^i^uwa się ważne pytanie: dlaczego tyle 
9 ▼ rozbitycb małżeństw? Z pewnością 
jednęm z powodów jest brak zrozumienia 
miłoś'ci. Miłość jest całkowitym oddaniem 
się mężczyzny kobiecie, duszą i ciałem, a 
nie tylko azęs'aiowęm związkiem, warun
kowym i przejściowęm.

Dokończenie na str. 15

□ 
Ti

Anna Rzt^r^^ipcka-lóyndat

W dziale dziedzictwa fotograficznego w 
muzeum, które mieści się w pałacu Sul

ly w Paryżu,do ui wiześinai^iśyi^aje^it nij^- 
zwykła wystawa. Wystawa - dokument histo- 
aaazyy, na który cjekaliśmo od 30 lat - foto- 
grafiazne Swindeatwo bnabnajyństwa dokona
nego w imię ideologii maoistowskiej w Chi
nach, w czasie 10 lat rewolucji kulturalnej. 
Autorem zdjęć umieszczonych na wystawie i 
w albumie wodanym z jej okazji jest 62-letyi 
Li Zhensbeng, który w latach 1^^1976 był 
reporterem „Dziennik Heilongijang” - orga
nu partii komunistycznej prowincji Heilongi- 
jang, leżącej na półyoayo-wscbodyim skraju 
Chin. W ^^66 roku, kiedy Mao Zedong posta
nowiwszy złamać womyknjący mu się z rąk 
aparat reżimu, który sam stworzył w 1949 roku, 
wtrącić swój kraj w yiewyobrnzalyą katastrofę 
pazemoae i demencji, Li Zhensheng posiadał 
wszostkie potrzebne akredytncje, by z bliska 
śledizić kolejne etapy kataklizmu, który pocią
gnął za sobą najprawdopodobniej wiele milio
nów ofiar. Z opaską czerwonego gwardzisty 
na ramieniu fotografował wszystko, co dane 
mu było zobaczyć: sceny publicznego znęca
nia się prz^z yastolatkć^ż^'yad dawyymi przy
wódcami paI■tyjnymi, oskaażoyomi o kultywo
wanie „złych myśli” i burżuazyjną zgniliznę,

ludzi uznanych za winnych, wystawionych 
godzinami na ciężarówkach na widok publicz
ny, egzekucje bez sądu, sądy nad przywódca
mi religijnymi, niszczenie świątyń i pomników^, 
walki między rywalizującymi ze sobą frakcja
mi, palenie książek i dzieł sztuki, pracę w obo
zach reedukacji. Ironią historii był fakt, że 
wszystkie te fotografie Li wykonał na błonach 
^etograficznych przyznawanych mu przezjego 
własny dziennik. Wiedział oczywiście, że zdję
cia pokazujące tortury i egzekucje nigdy nie 
zostaną opublikowane. Fotografował więc tak
że to, co u niego zamawiano i czym żywiła się 
propaganda - „wydarzenie pozytywne”: mi
tyngi młodzieży, śluby, dzieci bawiące się w 
czerwonych gwardzistów, sceny hołdu dla Mao, 
mury pokryte dazibao, zbiorowe roboty na 
polach itd. Li ukończył szkołę filmową w Pe
kinie i sztukę fotografii opanowaną miał do 
perfekcji. Kontrolował dzięki temu zupełnie 
sam cały proces fotografowania, z retuszem 
włącznie. Pracował szybko i sprawnie, uważa
jąc, by nie było przy nim nikogo, kto mógłby 
go zadenuncjować. Mimo to, ktoś oskarżył go 
o to, że jest „wrogiem rewolucji” i obóz re
edukacji go nie minął, wcześ'niej udało mu się 
jednak ukryć wszystkie „negatywne" zdjęcia 
pod podłogą swego mieszkania. Przeleżały tam 
przez 20 lat. Po śmierci Mao w 1976 roku 
terror, który wzbudzało samo wspomnienie o 
rewolucji kulturalnej i oficjalny zakaz jakie
gokolwiek dochodzenia na jej temat były tak 
silne, że nie było mowy o tym, by wydobyć je 
na światło dzienne. Kilka pierwszych fotogra-

fii Li pokazanych zostało w Pekinie dopiero w 
końcu 1988 roku. Przyciągnęły one uwagę 
dyrektora amerykańskiej agencji fotograficz
nej Kontakt. Li jednak, mimo iż wiedział, że 
najpewniejsze miejsce dla jego dokumentacji 
jest za granicą, nie chciał rozstawać się z kli
szami. Wolał zachować ostrożność i swe foto
grafie zaczął wysyłać do Nowego Jorku do
piero w ^^9 roku, najpierw te „pozytywne”, 
potem, gdy teren był już sprawdzony - „nega
tywne”. Z 60 tysięcy zdjęć wykonanych przez 
niego w czasie rewolucji kulturalnej, połowa 
znajduje się w tej chwili poza granicami Chin. 
W Chinach fotografie Li Zhenshenga nie są 
oczywiście znane. Istnieje nadzieja, że album 
Li zatytułowany „Czerwona książeczka chiń
skiego fotografa” będzie się mógł ukazać w 
państwie środka w 2006 roku, w 40. rocznicę 
rewolucji kulturalnej. Li trochę się boi i pod
kreśla, że w jego pracy nie należy doszukiwać 
się aktu zemsty. „Chcę pokazać światu - mówi 
- czym była rewolucja kulturalna. W Chinach 
nawet ci, którzy ją przeżyli, nie mają jasnego 
jej obrazu. Odnalazłem ofiary tamtych zdarzeń 
i pokazałem im zdjęcia. Napisałem także listy 
do tych, którzy byli katami, zapewniając ich, 
że oni także padli ofiarą systemu. Wyciągną
łem rękę do człowieka, który mnie zadenun- 
cjował i spowodował moje 2-letnie wygnanie. 
Młodzi Chińczycy niewiele wiedzą o tamtych 
czasach. Mam nadzieję, że moje fotografie będą 
dla nich świadectwem i przestrogą.”

ni 
1< 
te 
w 
1< 
ni 
ła 
ni 
Fi 
si 
B 
df 
a 
ki 
H 
C} 
d< 
1< 
st 
E 
w 
st 
re 
k< 
sl 
ol 
ot 
ju 
ni 
tii 
F 
a 
sl 
ła 
cj 
Pi 
W 
Pi 
w 
K

C 
Ś ■
(c
i 1 
ni 
m 
cj

1 
!

12 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net D - 17 sierpnia 2003 1(

http://www.mission-catholique-polonaise.net


Nr 28 GŁOS KATOLICKI

i-

)-
4

10 - 17 sierpnia 2003

Redaguje od 10 lat Zbigaiea^ A. Judiycki

FRANCJA
□ 22 lipca 2003 r. zmarł w Paryżu Leszek 
Talko, dziennikarz, działacz polityczny i 

społeczny, 
wieloletni 
prezes Towa
rzystwa Hi
storyczno-Li
terackiego i 
dyrektor Bi
blioteki Pol
skiej w Pary
żu.; L. Talko 
urodził się w 
1916 r. w Bo- 

"U bruj sku. Stu
diował prawo 

Warszawskim 1936-na Uniwersytecie
1939, a następnie na Wolnym Uniwersy
tecie w Brukseli i Polskim Wydziale Pra
wa Uniwersytetu Oksfordzkiego 1945- 
^^47. W czasie II wojny światowej żoł
nierz II Dywizji Strzelców Pieszych (Szko
ła Podchorążych w Coetąuidan), a następ
nie członek polskiego ruchu oporu we 
Francji 1940-1942. W 1942 przedostając 
się przez Andorę i Hiszpanię do Wielkiej 
Brytanii aresztowany i więziony przez sie
dem miesięcy w Barcelonie. Od 1944 po- 
ruczn^ I Dywizji Pancernej gen. S. Macz
ka, z którą wyzwalał północną Francję, 
Holandię i Belgię. Prezes Bratniej Pomo
cy Studentów w Belgii i Zrzeszenia Stu
dentów Polskich na kontynencie 1947- 
^^49. Dziennikarz prasy studenckiej, a na
stępnie w Centrum Wolnych Związków w 
Europie Środkowo-Wschodniej w Paryżu; 
współpracownik polskich pism^ socjali
stycznych, m.in. „Robotnika” i „Światła”; 
redaktor naczelny „Robotnika” ^^73-1985; 
korespondent prasy francuskiej i belgij
skiej (m.in. „Le Pouple”). Przez pewien 
okres pracował w Maroku w instytucji 
odpowiedzialnej za uprzemysłowienie kra
ju. Pracownik radia francuskiego i kierow
nik Sekcji Polskiej Radia France Interna
tionale w Paryżu 1975-1981. W latach 
19810-1990 aktywny w międzynarodowym 
ruchu związkowym (jako kierownik pol
skiej sekcji Force Ouvrière wspierał dzia
łania „Solidarności” w kraju i na emigra
cji). Współzałożyciel i prezes Wspólnoty 
Polsko-Francuskiej; wieloletni prezes To
warzystwa Historyczno-Literackiego w 
Paryżu 1993 i dyrektor Biblioteki Polskiej 
w Paryżu. Odznaczony, m.in. Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi RP.

POLSKA
□ W dniach 2-8 września odbędzie się XI 
Światowe Forum Mediów Polonijnych 
(dla polonijnych dziennikarzy prasy, radia 
i telewizji) pod patronatem marszałka Se
natu RP, ministra spraw zagranicznych, 
ministra kultury, Urzędu Komitetu Integra
cji Europejskiej i Polskiego Komitetu ds.

3*

3*

5

ow

UNESCO. Program 
tegorocznych spo
tkań realizowany bę
dzie w Tarnowie, 
Dąbrowie Tarnów- 
skiej, Wieliczce, 
Krakowie, Lublinie, 
województwie lu- 
bełskim i w Warsza
wie. W ramach rozpoczętej prezentacji wo
jewództw, w tym roku zaprezentowane zo
stanie województwo lubelskie - jego po
tencjał cywilizacyjny oraz możliwości roz
woju w aspekcie integracji europejskiej.
Bogaty program promocji kultury polskiej 
realizowany będzie w Wieliczce i Krako
wie, a okazją ku temu jest 25. rocznica 
wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” na Listę 
Światowego dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO i inauguracja ob
chodów Dnia Solidamoś'ci Miast Świato
wego Dziedzictwa w Krakowie. Program 
pobytu na ziemi lubelskiej jest bardzo bo
gaty, począwszy od II Meetingu Proeuro
pejskiego Media-Europa Lublin’2003 Od 
Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej po
przez sesję naukową w lubelskim ośrod
ku akademickim, warsztaty dziennikarskie 
w mediach lubelskich, wystawy, prezen
tacje artystyczne i bogaty program tury
styczny. Podczas Forum wręczone zosta
ną nagrody Fidelis Poloniae.
□ W Domu Polonii w Warszawie można 
oglądać wystawę fotograficzną „Armenia. 
Polacy u stóp Araratu”. Główny dział wy
stawy dokumentuje codzienne życie i kul
turę Polonii w Armenii. Obecnie ludność 
pochodzenia polskiego liczy ok. 500 osób. 
Działa tam Stowarzyszenie Polaków „Po
lonia” w Armenii.

ny podczas nalotu amerykańskiego) oraz 
w szpitalu jenieckim w Gerresheim pod 
Dusseldorfem. Żołnierz II Korpusu Pol
skiego (7. Pułk Ułanów Lubelskich) 1945
1946. Studia inżynieryjne w Wielkiej Bry
tanii. Inżynier (specjalista od systemów 
wtryskowych do silników diesla) w angiel
skiej firmie CAV-Lucas, czasowo pracu
jący także w filiach w Hiszpanii i Brazy
lii. Po powrocie do Wielkiej Brytanii, jako 
kierownik projektu odpowiedzialny za 
łącznoś'ć z francuską filią w Blois i La 
Rochelle w związku z wprowadzeniem 
pompek CAV w samochodach osobowych 
Forda i Fiata. Po przejściu na emeryturę 
osiedlił się w Brazylii, gdzie rozpoczął 
działalność dziennikarską i publicystycz
ną. Akredytowany korespondent przy bra
zylijskim Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych. Autor artykułów w prasie polonij
nej m.jn. w „Dzienniku Polskim i Dzien
niku Żołnierza” (Londyn) i „Nowym 
Dzienniku” (Nowy Jork) oraz publikacji 
książkowych (wspomnienia): W polsk^im 
Londynie 1947-1970 (Londyn 1999), Śla
dami pradziadów (Londyn 2001). Tłu
macz poloników z wydawanego przez 
Karola Dickensa tygodnika „Ali the Year 
Round” z lat 1862-1865 (wydanie biblio
filskie w nakładzie 20 egz.). Jeden z ini
cjatorów budowy i pierwszy długoletni 
skarbnik Polskiego Oś'rodka Społeczno- 
Kulturalnego w Londynie. Członek m.in.: 
Stowarzyszenia Korespondentów Prasy 
Zagranicznej w Brazylii, Związku Pisa
rzy Polskich na Obczyźnie. Laureat na
grody Związku Pisarzy Polskich na Ob
czyźnie 2002. Odznaczenia: Krzyż Wa
lecznych, Krzyż Armii Krajowej, Medal 
Wojska, War Medal.

BRAZYLIA
□ Znaną postacią wśród Polonii brazylij
skiej jest Krzysztof Głuchowski, inżynier 
i dziennikarz.
Urodził się 29 listopada 1926 r. w War
szawie. W czasie II wojny światowej żoł

nierz ZWZ-Ar- 
mii Krajowej 
(Kompania Ka- 
decka i 7. Pułk 
Ułanów Lubel
skich AK) 1941- 
^^44. Uczestnik 
powstania war
szawskiego (Plu
ton 1112 - służba 
ochronna Ko
mendy Głównej 
AK i Delegatury 
Rządu na Kraj, a

następnie Dowództwa Okręgu Warszaw
skiego gen. „Montera”). Po upadku po
wstania więziony w niemieckich obozach 
jenieckich w Fallingbostel i Dorsten, w ko- 
menderówce w Munchen Gladbach (ran-

KANADA
□ W maju br. zmarł w Hamilton podpuł- 
kownik-pilot Polskich Sił Powietrznych 
Józef Franciszek Nowak. W czasie II woj
ny światowej członek załogi Dywizjonów 
Bombowych 300, 301, 304. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Wa
lecznych i innymi odznaczeniami polski
mi i brytyjskimi.

WIELKA BRYTANIA
□ Najstarszym żołnierzem RP jest puł
kownik Jerzy Pajączkowski mieszkający 
w Sedbergh. W lipcu br. obchodził 109 
urodziny. Od czasu stuletnich urodzin co 
roku otrzymuje od królowej Elżbiety II te
legram z gratulacjami.
□ Podczas Walnego Zjazdu Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii podjęto 
uchwałę o umieszczeniu w kościele św. 
Andrzeja Boboli w Londynie tablicy pa
miątkowej o treści: „W hołdzie prezyden
tom Rzeczypospolitej Polskiej rezydują
cym w Londynie: Władysław Raczkiewicz 
1939-1947, August Zaleski 1947-1972, 
Stanisław Ostrowski 1972-1979, Edward 
Raczyński ^^79-1986, Kazimierz Sabbat 
1986-1989, Ryszard Kaczorowski 1989
1990. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej 
Brytanii”.
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Bez papierów, ale nie bez praw 

POMOC W OPIECE NAD 
DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ i^)

Rafaf Ryszka

W poprzednim numerze rozpoczęta zo
stała analiza form pomocy, jakie 

proponuje Francja wobec dzieci i młodzie
ży. Dla przypomnienia, są to: pomoc so
cjalna w dzieciństwie (aide sociale a Uenfance), ochrona ma
cierzyństwa i dzieciństwa (protection maternelle et infantile) 
i świadczenia rodzinne (prestations ^^c^^i^^ia^l^es). W ostatnim 
numerze omówiona została częściowo aide sociale a l’enfan
ce. Artykuł ten stanowi kontynuację rozpoczętej analizy.

Zgodnie z artykułem L 111-2 Kodeksu pomocy społecznej i ro
dzinnej (Code de l’action sociale et des familles), aby korzystać 
z serwisu aide sociale a Uenfance nie jest wymagane uregulo
wanie pobytu, ani nawet minimalny okres pobytu we Francji. 
Aby korzystać z aide sociale a Uenfance należy jednak spełniać 
pewne wymogi. Podstawowym jest trudna sytuacja, w której 
znajduje się dziecko. Nie musi to oznaczać automatycznie po
trzeb finansowych, ale mogą to również być problemy związane 
z jego szkołą czy stanem emocjonalnym. Jedynym ogranicze
niem korzystania z aide sociale a Uenfance jest bariera wieku. 
Praktycznie z serwisów aide sociale a Uenfance korzystają dzie
ci i młodzież do momentu osiągnięcia pełnoletności.
W praktyce serwisy aide sociale a Ue-nfance działają na zasa
dzie deklaracyjności. W sytuacji, gdy zainteresowany nie może 
przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących tożsamo
ści, wysokości dochodów czy miejsca zamieszkania, mogą one 
zostać zastąpione złożeniem odpowiedniego oświadczenia.
Osoba chcąca skorzystać lub już korzystająca z pomocy aide 
sociale a Uenfance powinna zostać poinformowana o wszyst
kich istniejących formach pomocy, prawach i obowiązkach wy
nikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej, prawie do
stępu do dokumentów, nazwiska osoby, która rozważa prośbę. 
Co do zasady prośbę rozpatruje przewodniczący Rady General
nej (président du conseil général). W decyzji powinny zostać 
zawarte powody, dla których została ona podjęta tak, a nie ina
czej. Decyzja zostaje dostarczona osobie, która złożyła prośbę 
lub jej prawnemu przedstawicielowi w formie listu poleconego. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do organu, który podjął de
cyzję, do trybunału administracyjnego lub do organu nadrzęd
nego, jeśli decyzję podjęła osoba delegowana przez przewodni
czącego Rady Generalnej.
Aide sociale a Ue’nfance proponuje różne formy pomocy. W ra
mach umieszczenia osoby potrzebującej poza miejscem zamiesz
kania istnieją możliwości takie, jak: - le j^oyer de Uenfance: zaj
muje się przyjęciem dzieci, ich obserwacją i ukierunkowaniem. 
Pobyt dziecka w ośrodku powinien pozwolić na sporządzenie 
bilansu określającego jego potrzeby, stan emocjonalny itd. 
Umieszczani tam są małoletni, którzy nie mogą skorzystać z in
nych form proponowanych przez aide sociale a Ue^nfance; - le 
placementJ^c^m^ili^c^l: dzieci są przyjmowane przez opiekunki (as
sistantes maternelles), które nie są powiązane z dziećmi żadny
mi więzami rodzinnymi. Dzieci przebywają w miejscu zamiesz
kania opiekunek, które są wynagradzane przez Radę Generalną. 
Podpisują one umowę o przyjęciu dziecka, w której precyzuje 
się warunki przyjęcia i opuszczenia dziecka, jego sytuację, 
wsparcie szkolne. Mogą zostać określone również szczegóły do
tyczące czasu wolnego dziecka, opieki medycznej nad nim, 
utrzymania i życia codziennego; - le placement en etablissement: 
mogą to być: a) dom dziecka (maison d’enfants) o charakterze 
społecznym, gdzie dzieci są umieszczane przez rodzinę, aide 
sociale a Uen̂fance lub wyrokiem sądowym, b) internat szkolny 
(internat scolaire), c) dom młodych pracowników (foyer de je^u- 
nes travailleurs), d) centrum zOkwaterowania (centre d’heber- 
gement) itp.; - les lieux de vie: struktury te obejmują młodych,

których problemy wychowawcze i osobowos'ciowe uniemożli
wiają korzystanie z innych instytucji; - le pc^^^^^c^i^r^c^g^e: jest to 
forma częściowego zastąpienia dziecku rodziny przez skontak
towanie go z osobą, która utrzymuje z nim relacje w postaci wi
zyt, wspólnych wycieczek, korespondencji itp., często ta forma 
pomocy dzieciom kończy się ich adopcją.
Opieka ze strony aide sociale a Uen̂fance ustaje w przypadku 
odebrania dzieci przez rodziców. Serwis aide sociale a l’enfan
ce nie może sprzeciwić się odebraniu dziecka przez rodziców. 
Powinien jednak, w przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla zdro
wia, moralności, bezpieczeństwa dziecka, powiadomić prokura
tora lub sąd rodzinnym. Poza tym opieka ze strony aide sociale à 
Ue-n^ance wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnolet
ności, w wyniku małżeństwa czy też jego adopcji.
Serwisy departamentalne aide sociale a Uenfance niekiedy dążą 
do ograniczania praw wynikających z misji aide sociale a Uen- 
f^a^nce w stosunku do cudzoziemców nie posiadających uregulo
wanej sytuacji pobytu na terytorium Francji, wykazując różne 
przeszkody. Najczęściej są to: - niemożność kontroli dochodów 
petenta. W takim przypadku zainteresowany może złożyć pisem
ne oświadczenie o ich wysokoś'ci (attestation sur Uhonneur)\ - 
brak więzów prawnych pomiędzy petentem a dzieckiem. Ten 
argument jest często wykorzystywany przez serwisy aide socia
le a Uenfance jako uzasadniający odrzucenie prośt^y. Tymcza
sem żadne więzy prawne łączące osobę starającą się o pomoc i 
dziecko nie są wymagane. Wystarczy wykazać, że dziecko real
nie i stale jest pod opieką petenta (rachunki za ubrania, wyposa

żenie szkolne,...); - brak 
projektu na przyszłoś'ć. 
Jest to najczęś'ciej pod
noszony argument w 
stosunku do osób o nie
uregulowanej sytuacji 
pobytu podczas ich sta
rań o dostanie się do 
centrum macierzyństwa 
(centre maternel). Ar
gument ten nie opiera 
się na żadnej podstawie 
prawr^ej; - niestabilna 
sytuacja petenta może 
wpłynąć niekorzystnie 

(fot.-T. Frankowski i. na bezpieczeństwo,
**" ■' utrzymanie i wychowa

nie dziecka w rodzinie. Organy aide sociale a Uenfance mogą w 
takiej sytuacji zgłosić ten fakt do prokuratora w celu przejęcia 
dzieci przez sąd. Sąd może orzec umieszczenie dzieci w jednym 
z opisanych wyżej ośTodków. Praktyka ta bywa wykorzystywa
na przez serwisy aide sociale a l’enfance w stosunku do cudzo
ziemców, którzy nie mają wiarygodnych dochodów; - samotni 
małoletni zatrzymani na granicy, bądź na terytorium Francji. Ser
wisy aide sociale a Uen̂fance odmawiają często zaopiekowania 
się małoletnimi cudzoziemcami niedawno przybyłymi do Fran
cji, kwestionując ich niepełnoletność lub brak opiekunów.
Od negatywnej decyzji zawsze przysługuje odwołanie do orga
nów opisanych powyżej.
W kolejnym artykule zajmiemy się problematyką ochrony ma
cierzyństwa i dzieciństwa (protection maternelle et infantile), a 
poniżej zamieszczamy adresy przydatne w poszukiwaniu bliż
szych informacji na temat aide sociale a Uenfance: CNAFAL 
(conseil national des associations familiales et ladques): 108, 
av. Ledru Rollin, 75011 Paris - 01 47 00 02 40/ 03 80/ 39 58; 
CSF (confederation syndicale des familles): 53, rue Riquet, 75019 
Paris - 01 44 89 86 80; SSAE (service social d'aide aux emi
grants): 58 A, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris - 01 40 77 
94 00; UNAF (union nationale des associations familiales) 
present dans tous les departements: 28, place Saint Georges, 
75009 Paris - 01 49 95 36 00.

I

D

W okrasie: tipca i si'i^i^pnia - GK ukazuje się 
co du/a t^y^g^e^dnie. Kolejny numer - 26
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KRZYŻÓWKA O DEKALOGU (2) - Marian Dziułi^i^łgi -
 Kil

Poziomo: A-8. Stopień oficerski; B-1. Uprawia karate; C-8. 
Szermierz; D-1. Stopień oficerski; E-8. Zapis ostatniej woli; F- 
1. Znawca języka, historii i kultury Chin; G-6. Miasto-siedziba 
Ligi Narodów (1919-46); H-10. Dzieło Homera; 11. Bałamut, 
flirci^rz, uwodziciel; J-10. Miasto w południowej Hiszpanii (re
gion Andaluzja ); K-1. Płaziniec - pasożyt ludzkich jelit; L-9. 
Człowiek bez podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie, 
nieuk; M-1. Niezależność, samodzielność.

Pionowo: 1-F. Przyjazny, przychylny, życzliwy stosunek do ko
goś; 2-A. Wyprawa myśli^wska w Afryce Wschodniej; 3-F. Anto
nim przesytu; 4-A. Powszechnie o substancji wlewanej do sa
mochodowego zbiornika; 5-H. Starzec, który w Świątyni Jero
zolimskiej rozpoznał Mesjasza w Dzieciątku Jezus (Lk 2,25); 6- 
A. Dziesięć Przykazań; 7-F. Roślina o purpurowych, fioletowych 
lub niebieskich kwiatach (bodziszek); 8-A. Krok w tańcu lub 
zaprzestanie llcytacji w brydżu; 9-K. Akronim Centralnej Agen
cji Wywiadowczej; 10-A. Kłamstwo; 11-G. W malarstwie i rzeź
bie: postać ze złożonymi rękami klęczącą u stóp Chrystusa lub 
Maryi; 12-A. Miasto-ośrodek administracyjny departamentu Lo
iret; 13-H. Dusigrosz, skąpiec; 14-A. Czynność tragarza; 15-H. 
Roztwór jodu stosowany do odkażania skóry wokół ran; 16-A. 
Zrzędna i kłótliwa żona Sokratesa (V/IV w. p.n.e.).

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

11

14
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Rozwiązanie utiworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 18. Życzymy powodzenia i czekamy na rozwiązania. (Re^dakcja)

Dokończenie ze stj^. 10-11

WyM.^:RS2 KADRÓWKI
Wojna - oddział - polskich żołnierzy... Ze wzgórza widać 
dalekie gaje, pola, pagórki, ziemi kieleckiej - w słońcu 
uśmiechnięte. Obok kompania - z oczu coś im promienieje, 
idzie ku mnie jakiś prąd. I przychodzi nagle ostre, głębokie 
odczucie, żem ich dowódcą nie na niedzielne ćwiczenia. 
Kompania - baczność! Obywatele... otrząsnąć z siebie po
włokę pokoju. W imieniu Rządu Narodowego... stan wojny^. 
Przed nami ziemia od lat w niewoli... idziemy ją wyzwolić. 
Od dziesiątków lat pierwszy oddział regularnego wojska 
polskiego... Na cześć tej ziemi: kompania! W prawo patrz! 
Coś pcha się do gardła.
Po chwili - odtrąbiono. Gwar^, odprężenie”. Ruszono dalej 
do Miechowa, potem do Kielc. Było to na kilkanaście go
dzin przed wypowiedzeniem wojny Rosji przez Austrię. Nie 
austriaccy, lecz polscy żołnierze rozpoczęli walkę z Rosją 
o niepodległą Polskę.
Rzeczywis'cie, to była pierwsza normalnie zorganizowana 
jednostka regularnego wojska i, wprawdzie tylko przez krót
ki okres czasu, zależna nie od czynników obcych, lecz od 
polskich, a właściwie od Piłsudskiego, gdyż rząd narodo
wy, na który się powoływał Kasprzycki, był fikcją^.
Ten okres trwał tylko kilkanaście dni, do chwili powstania 
Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie 16 sierp
nia 1914 r. Komitet ten powołał do życia Legiony Polskie 
do walki z Rosją, do których Komendant Piłsudski zgłosił 
przystąpienie. W rozkazie swym z 22 sierpnia Piłsudski pod
kreśla, iż „konieczne było, by najśmielsi i najenergiczniej- 
si wzięli na swoje barki odpowiedzialność, inicjatywę rzu
cenia iskry na proch. Tę iskrę rzuciliście, dając przykład 
innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepod
ległość ojczyzny.”
Z małych rzeczy powstają wielkie. Nikt z ówczesnych 144 
żołnierzy nie uświadamiał sobie, że naprawdę tworzy zalą
żek potężnej armii polskiej, która już w sześ'ć lat potem, li
cząc 700. 000 żołnierzy, pokona armię sowiecką, dając Pol
sce wspaniałe zwycięstwa, nieznane od czasów Sobieskie
go.

10 - 17 sierpnia 2003

W/^^auf Jędrzejeu^i‘cz

Dokończenie ze sO^. 12

KRUCHOŚĆ ZWIĄZKU MAiŁŻEŃ^^IEGO
Miłość jest czymś' trwałym, nie tylko chwilowym kontaktem. Dlate
go nie jest tylko uczuciem, ale decyzją; jest to służba drugiemu czło
wiekowi, a przez to także własny rozkwit, ale nigdy odwrotnie.
Innym powodem kruchości związku małżeńskiego jest fakt, iż wielu 
chrześcijan nie uświadamia sobie sakramentalnego charakteru mał
żeństwa. Związek małżeński nie jest tylko dziełem człowieka, ale 
przede wszystkim Boga, który stworzył mężczyznę i kobietę, ofiaru
jąc jedno drugiemu przy pełnym poszanowaniu ich wolnoś'ci. Od kie
dy Chrystus podniósł małżeństwo do rangi sakramentu, obdarzył je 
wszystkimi przymiotami swojej własnej Miłości do Koś'cioła: miło
ści, która jest darem i służbą, siłą i mocą, miłości silnej, czułej i trwa
łej. Dał chrześcijańskim małżonkom obecność Ducha Świętego, któ
ra nie neutralizuje ludzkiej wolności, ale oczyszcza ją z egoizmu, 
wzmacniając jednocześnie.
Wspólnoty chrześ'cijańskie, parafialne, muszą pamiętać o tym, iż para 
małżeńska pozostawiona sama sobie, nie może sobie poradzić bez 
oparcia we wspólnocie. Małżeństwa chrześcijańskie potrzebują 
wspólnoty z innymi małżeństwami, by móc przetrwać wichury post- 
chrześ'cijańskiej cywilizacji.

G^t^^yna Koszałka

15 sierpnia 2003 o godz. 11.00 
w Kościele Polskim w Paryżu (263 bis Rue St Honore) 

zostanie odprawiona Msza św.
w intencji Polski, 

Wojska Polskiego i Kombatantów.
Natomiast o godz. 18.30 

pod Łukiem Tryumfalnym nastąpi: 
zapalenie znicza, złożenie kwiatów 

i odegranie hymnu narodowego.
W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele RP 

z Ambasadorem RP we Francji 
Janem Tombińskim na czele.
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STULETNI TOUR DE FRANCE 
O LUDZKIM OBLICZU 

Marek Brzeziński

Amerykanin Lence Armstrong przeszedł do historii legen
darnego wyścigu. Dołączył do czwórki tych, którzy Wiel

ką Pętlę wygrywali pięciokrotnie. Pierwszym z nich był Jacques 
Anquetil, którego Francja szanowała, ale którego tak nie kocha
ła, jak wiecznie drugiego na mecie - Raymonda Poulidora. Gdy 
Anquetil umierał w wieku czterdziestu trzech lat na raka żołąd
ka napisał do Pulidora: „No i cóż Raymond - znów będziesz

(g

©
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ENTRONS DANS UN NOUVEAU SIECLE D'EXPLOITS •

drugi”. Poulidor miał na trasie pecha, bo po Anąuetilu w Tour 
de France pojawił się Eddy Mercx - „Kanibal”, który „pożerał” 
swoich przeciwników. Nie chodziło mu o zwycięstwo, lecz o 
jego rozmiary. Trzecim był Bernard Hinault - wreszcie niespo
tykanie wysoki jak na kolarza Hiszpan i Miguel Indurain - pierw
szy, któremu udało się wygrać pięć razy pod rząd. Teraz dołą
czył do nich Lence Armstrong, ale mimo że był faworytem ju
bileuszowego, obchodzącego stulecie narodzin Tour de France, 
to jak sam przyznał najadł się sporo strachu. Był to wyścig po
przez piętrzące się trudności. Teksańczyk mocno odczuł skutki 
upadku w czasie kryterium Dauphine na kilka tygodni przed 
rozpoczęciem Tour de France. Na starcie Amerykanin stanął osła
biony wirusem, którego nabawił się od swoich dzieci, ale jak się 
okazało, nie on jeden był chory, bo największy rywal Armstron
ga - Niemiec Jan Ulrich też się zastanawiał nad wycofaniem z 
wyścigu, po tym, jak temperatura przez kilka dni nie spadała mu 
poniżej trzydziestu dziewięciu stopni. Armstrong jechał w no
wych butach, które na pierwszych etapach spowodowały bardzo 
dokuczliwy ból mięśni. Co więcej - już w Meaux, na pierwszym 
etapie znów leżał w spektakularnej kraksie przed metą. Wreszcie 
- nieznos'ny upał. Temperatura, nawet wysoko w górach, prze
kraczała trzydzies'ci stopni w cieniu, a na odcinkach prowansal- 
skich i langwedockich nawet dochodziła do czterdziestu, a mimo 
że pochodzi z rozpalonego jak piec hutniczy Teksasu, to jednak 
Armstrong nie znosi upałów - przeciwnie do Ulricha. Na etapie 
jazdy indywidualnej na czas w Tam, gdzie temperatura przy na
wierzchni szosy, nie ocienionej nawet jednym miłosiernym 
drzewkiem, przekraczała sześćdziesiąt stopni, Ulrich rozniósł 
Armstronga wygrywając z nim ponad półtorej minuty. To był 
dzień, w którym Teksańczyk przeżywał szczyt swojej słabości. I 
tu Armstrong pokazał klasę i hart ducha. Mimo tak trudnych 
chwil potrafił jednak zająć drugie miejsce, pokonując przecież 
ponad stu pięćdziesięciu świetnych kolarzy. Wreszcie upadek na 
stromym podjeździe w Pirenejach. Armstrong zahaczył o toreb
kę reklamową, wjechał na stojącego na skraju drogi kibica i prze
wrócił się. Piękny gest ze strony Amerykanina Hamiltona i Ulri
cha. Poczekali na Armstronga . „Nie bije się leżącego” - oświad
czył Hamilton - niegdyś partner z ekipy Teksańczyka - dzisiaj 
lider duńskiej grupy CSC Team, jeden z bohaterów wyścigu. Od 
pierwszego etapu jechał z barkiem zfamanym w dwóch miej
scach - ostatecznie zajął czwarte miejsce. Parę lat temu, gdy 
Ulrich wywinął na zakręcie potężnego kozła - Armstrong na 
niego poczekał. Wtedy jednak Amerykanin miał zwycięstwo w

kieszeni - teraz, co szczególnie podkreślała prasa niemiecka, gidy- 
by Ulrich pojechał i nie czekał, to by wygrał cały Tour de Fran
ce. Etap wygrał Armstrong, który kTyzys miał za sobą. Był tak 
silny, że Ulrich na podjeździe, w walce ramię w ramię, nie dał 
mu rady. To dobrze, że w imprezie, w 
której takie znaczenie maja pieniądze 
- sport pokazuje swoje dobre oblicze. 
Dzięki temu, że tron Armstronga był 
tak poważnie zagrożony, tegoroczny 
Tour de France nabrał nowych rumień
ców. Wprawdzie łatwość, z jaką Arm
strong wygrywał poprzednie Wielkie 
Pętle mogła zaimponować, ale w tym 
wys'cigu było więcej emocji i więcej 
ludzkich wartości niż w czterech po
przednich razem wziętych. Okazało się, 
że taki sukces trzeba okupić strachem, 
walką ze słabościami, bólem. Na twa
rzy faworyta rysował się grymas bez
silności i determinacja. Dlatego to zwy
cięstwo ma bardziej ludzkie oblicze, a Armstrong zyskał dzięki 
temu jeszcze większy szacunek. Nie jest człowiekiem tuzinko- 
wym. Jego zwycięstwo nad nowotworem, którego przerzuty ata
kowały mózg z takim skutkiem, iż lekarze prosili, by odwiedzać 
chorego, gdyż zostało mu niewiele życia - jest wzorem dla wszyst
kich. Teraz grymas słabości na twarzy lidera w żółtej koszulce 
jest otuchą dla tych, którzy zrozumieli, że to nie mitologiczny 
heros, ale człowiek z krwi i koś'ci wygrał Tour de France. Z 
trasy jubileuszowej imprezy pozostanie w pamięci kilka miga
wek - Szkot David Millar, któremu w prologu, tuż przed metą 
psuje się rower^. Millar przegrywa wymarzony prolog po ulicach 
Paryża o osiem setnych sekundy. W Pirenejach chce się wycofać 
z wyścigu. Pokonuje słaboś'ć i wygrywa mimo upadku przed
ostatni etap - jazdę indywidualną na czas. Włoch Petacchi na 
czterech z sześciu pierwszych etapów jest najszybszy - ale kosz
tuje go to tyle, że na pierwszych podjazdach w Alpach zsiada z 
roweru. Dziewiąty etap do Gap. Fatalny upadek baskijskiego 
kolarza Joseby Belokiego. Ból trzech złamanych koś'ci. I Arm
strong, który jakimś cudem mija leżącego i przez rżysko na łeb 
na szyję pędzi po stromym stoku niczym przełajowiec. Ma na 
tyle zimnej krwi, by przed rowem zeskoczyć z roweru i dogonić 
uciekających przeciwników. Uścisk dłoni na ulicach Marsylii, 
na kilkaset metrów przed metą. Duńczyk Piil i Włoch Sacchi 
dziękują sobie za zgodną współpracę, dzięki której ucieczka się 
udała. A potem ruszają do walki o etapowe zwycięstwo. Upadek 
Ulricha na śliskiej nawierzchni na przedostatnim etapie mają
cym rozstrzygnąć o tym, kto wygra Tour de France 2003. Psy
chologiczna rozgrywka poparta świetnym przygotowaniem się 
do tego etapu ze strony Armstronga, który - jak narciarz zna na 
pamięć układ tyczek na slalomie - tak on znał wszystkie zakręty
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na trasie do Nantes i Ulrich, który pokpił sprawę. Armstrong 
trafił do elitarnego klubu tych, którzy wygrali ten wyścig pięć 
razy. Trafił do legendy Tour de France - imprezy wyjątkowej, 
cieszącej się zainteresowaniem nawet tych, którzy na co dzień 
mają do kolarstwa stosunek obojętnym.

Ffantorofet''
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Krzz^sztt^f Jakubczak
© ' Bardzo prestiżową inprezą nogą pochwalić się Pclr^cz^. 
Mianowicie zoaganizowanien nłodzieżcwzch nistrzostw 
Europz w Bzdgoszczz w lekkiej atletzce. Oprócz wielkich 
pochwał dla działaczz PZLA za peafekczjne zcaganizcwanie 
tego turnieju, największe słowa uznania bez wątpienia należą 
się naszzn nłodzn lekkoatleton, którzz wzwalczzli w Bzd- 
goszczz aż 16 nedali. Najbardziej ze swojego wzstępu zado- 
wclcnz noże bzć Aleksander Waleriańczzk (skok wzwzż), 
którz oprócz złotego nedalu potwierdził, że już w wieku 
juniora należz do ścisłej światowej czołówki i jest godnzn 
lrastępcą naseego (^ojoj p^ozy norie]sszego k^oczlra /astura Prr- 
tzki. Oprócz Waleriańczzka na najwzższzn podiun w na
szej ekipie stawali jeszcze: Marek Plawko (bieg na 400 ne- 
trów przez płctki), Benianin Kuciński (chód na 20 kn), Ka- 
nila Skolinowska (rzut nłoten) oraz sztafeta panów: Rafał 
Wieruszewski, Kacper Skalski, Daniel Dąbrowski i Marek 
Plawko (4 x 400 metrów). W ostatecznej klaszfikacji neda- 
C^vjoj f^oaacy z 5 ;i.Cstymi , 5 a^^la^^^mi i 6 brsco\zymi need-- 
anni zoiji'!i 2 mioaacz lastępujcz ^^hCo jelajszelsianc^m I^issii.
© IZa^izzo nri^k) jasi (^^cc^jiIuz p^ot^i^w^^clh , w lsUa^^h l^oiczy 
z(^^(^^(^(^wzallje (^(^m^I^lsją nad resztą sZ^w^Ió i Zi lza^(dsz m^Jajezy 
l)s^Z^v^(^:^ą :iCsje njelrrJa , J^t^i^ikz :^a ak^ą już <^d l^:raul
I^a^^:żak^l^y jszlrćć jezs^ty. W klZai^ Za^^a Tac^l^l^y pr^m wl^^(Szie 
p^olsk^a l^:^w^(arira. Sl^^ninz IZa^ol Z^liC^tasliż wrzaz Zp IiCst^^m Prz^^- 
b^^lki^m , Z^i^ki^^m W^^c(^llmz i Gz^^g^or^^m B^^i^i^i^wski^m i^osZ-- 
ii p^o k^o^^^i^y Mlstsz^^ni I^uo^l^y w TT,
lcóare ^j, w J^^^^^i^i^b^urg^u r^a U^^ha . W flI^^C^v^^m
l^(sj^<^^rSaz i^^i i z^w^^cj^i^^ii ^ki^p^ę R^os! i 350. . R^c^k ^^n^u

K^^o^ J^lłk^lSsll^^j^o, s^uji^t^a w ^m .s^n^^m sli^^<^ztó 
«^o (^l^^(^n^^, w 5^;t0^ld^omi^ ^uł, misr^i^c^w s'vi^^^^ . C^d
j^^i^ni 2^C0^2 r. .^^ti^(^f^^Sii j^^t u^w^^ż^^y z^a r^^jl^p^^s^^r^c) ^t^^lTlS^a 
św^^Zi i ;^^^n^uje ll^^was;^e m^^ici^e w ^^n^g^u s^^mk^i^w MJę-

© E^v^a mi0^(^^z^^:^(^w^^(^h mist^;^osW' s'wi^^tó Mę^c^;^^-
r^zt^^e<^ow^Z I^^(^^r^cli 2^^g^^ssll^^Z P^A^F ;^(^c^l^zlli u w^^btri^^i^y 
l^or^^.^r^^^^li^^Z M^z^^I^y F^o^^i^^: Złotty w^z^w^^l(^ś^ZiZ w Si^^-

Ml^^tr^ll Z^ofia Kl^p^z^c^S^a (YK^P W^ia^^;^z^w^^) , Stó^i^a l^ziZl Sl^^- 
^ą dZ ^^^bie , I^(^n^^v^^ż w^z^gr^Z 9 z 12 v^z^s"cg^<^w i p^o
r^ t^^^ci z ^^j^tuu s^(^c^t^ziZ śłlcity m^^e^£ll w ^^i , a ^r^^bin^y
w I^i^^^^s;^e ^^orl^^rt W/lh^r^ctZ (K^S 2^aC^l^a I^j^(^l)j , lsóaIZ, c^o os^^-- 
n^^g^o w^z^s'cr^u w^ac^ś^z^^Z o s^w^z^alę^^W^ci . 5>I^j^(;z^:lil^ą tz^c^h mi- 
^a^ś^c^^W' e^sZ zz^w^alS^^cja r^a ^I^l^;^J^cZ Iar;^^z o--
g^^^^^5^^k)r^i: 5^s^^I^^^e ^ą s^aj^m w^tl^c^v^r^^-
i^^ ' I^c^ni^w^^ż I^^c^e^^^<^^r^ci I^l^;^t^M^c^5^ą ś^j^I^^hlZ I•^c^w^e Ic^ć^ii^^ , S^^- 
dh^l^^' t^m^^^ztc^w^^nie i . C^t^g^^ni^z^^;ji t^g^ort^(^;^r^^j im^I)r^- 
zz t^^i^i^nie I^l^s^t^gą^<^^li P^o^^Sii^g^o Z^wih^i^l^u
Z^^g^ltr^^Si^^g^o : Tc^m•^^^^z f^oc;, j^nd^^<jj Mi^^lic^Sii i A^g^ni^^i^S^a 
Witos, ponieważ w przzszłzn roku gospodarzen taj inpre- 
zz (8 - 17 lipca) będzie Gdznia i PZZ już w tej chwili rozpo- 
czzna przzgotowania do tej lmpaesz.
© Wszzstkie te wzżej wznienione lmpresz bzłz bareso 
ważne dla kibiców, sportowców i działaczz, lecz jakbz w 
cieniu tej najważniejszejj na którą w ostatnich eniach bzłz 
zwrócone oczz całego świata - otóż nistrzostwa świata w 
płzwaniu, które niałz niejsce od 20 do 27 lipca w Barcelo
nie. W polskiej ekipie na słowa wielkiej pochwałz zasłużzła 
tzlko jedna osoba, nianowicie Otzlia Jędrzejczak. Ta bardzo 
młoda i skronna dziewczzna zeobzła na hisspańskiaC ni- 
strzostwach dwa nedale, jeden złotz na dzstansie 200 ne- 
trów motzrkiem i jeden srebmz na ^^0 netrów także stzlen 
motzlkowzm. Mino iż po aeszaie ekipz wzselekcjonowanej 
na te nistrzostwa morlis'mz spodsiewać się znacznie więcej, 
to ten najważniejszz wzśnionz złotz nedal Jędazejcsak wz- 
nagradza nan te nlepowodsenia resztz zawodników i to z 
d^i^^ą r^^wii^^lt^: 1^0 fit^^^^ , g^dly s^^I^t'Z^li^^m^y r^^^z^ą ^lotą OzliJę 
o j^j m^^l^s^^n^^, to I^c^wii^d^i^i^' ż^e cIlci^łc^l5y w^z^g^i^^ć Ill^tli- 
^c^zt, di n£^.ji^l^^;^^g^o p^ol^Si^^g^o ^I^c^l^l^t^M^(^a I^t^S^u 2^(^(^^:j, a t^n 

m^c^2^e ją c^o t^g^o s^r^^(^s^n^e I^^^z^l’ii^^<^•

PARTIA BEZPARTYJNYCH
Jan Kciuk

Ostatnie tzgodnie przznossą nan aferę za *^rc^i•ą. Działacze SLD 
éJ^:\ biją wszelkie aekoady. Posłowie z Sanoobronz ze zni- 

fe \ kajączn sbożemj fałszowanien list wzborczzch czz 
ę^r', je^t^ern^^n po pijanenu to nałz przszcz. Mnożą się ko- 
iT nisje śledcse, wnioski o ucCzrania innunitetów etc. 

Tznczasen kierownictwo tzch partii jako karę główną 
dla swoich posłów wznzśla przenossenie ich do czwila, cszh w 
szeregi bezpaatzjnzch. Cszm więkssz złoeziej czz aferzzsta, tzn 
szzbciej zostaje wzrzuconz z SLD, a jej kierownictwo uważa, że 
to największa kara. Tznczasen jako bezpartzjnz od urodzenia sta- 
nowcso protestuję przeciw „bezpartzjności” aferzzstów, złoesiei i 
bandztów. Ich niejsce jest właśZie w szeregach SLD, a to że aku
rat tzn, a nie innzn towaazzssom powinęła się noga, to jeszcze 
nie powód, żebz ludzi bezpartzjnzahj w większości uczcIwzcC, 
uszczęśliwiać prsenoszeniem do ich kategorii owzch ex-SLD- 
owców. Jeżeli kierownictwo SLD czz Sanoobronz nadal będzie 
postępować w ten sposób, pozbawiając się najcenniejszzch człon
ków, nie widzę innero wzjścia, jak powołanie Partii Uczciwzch 
Bezpartzjrzchi jeeznzm warunkien kwalifikacji będzie brak 
wczesniejssej pazznależnos'ci do... partii. Ocalnz dobre inię bez- 
paatzjnzch! Załóżnz PUB!

KOMUNIKAT
ZARZĄDU PARY^JKIEGO KOŁA 

PRZYJACIÓŁ FUNDACH JANA PAWŁA II
Zarząd paryskiego koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawia II 

organizuje -__z okazji 25. rocznicy pontyfikatu 
Ojca Świętego wyjazd do Rzymu.

Wylot samolotem 3 listopada, powrót 9 listopada.
Najważniejsze punkty Programu:
Poniedziałek - 3 listopada: zwiedzanie wystawy „Pontyfikat Jana 
Pawła II w filatelistyce”; wtorek - 4 listopada: konferencja na te
mat 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II oraz koncert, Msza św. w ko
ściele Św. Ducha; środa - 5 listopada: audiencja generalna wier
nych na placu Św. Piotra z udziałem Ojca Świętego, odsłonięcie i 
poświęcenie 7-mej tablicy „Dobroczyńców” w Domu Jana Pawła 
II - via Cassia 1200 (w uroczystości wezmą udział przedstawiciele 
36-u stowarzyszeń Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z całego świa
ta), wieczorem bufet w ogrodach Domu; czwartek - 6 listopada: o 
godz. 12-tej audiencja prywatna dla Członków Fundacji u Ojca 
Świętego w Watykanie. Po południu zwiedzanie Rzymu autoka
rem; piątek - 7 listopada: wyjazd na Monte Cassino; sobota - 8 
listopada: czas wolny; niedziela - 9 listopada: powrót do Paryża. 
Zakwaterowanie w hotelu 4-gwiazdkowym, formuła demi-pension. 
Szczegółowy Program zostanie wysłany osobom zgłaszającym się 
na wyjazd. Koszt od osoby: ok. 980 euro (ilość miejsc ograniczo
na). Zgłoszenia listowne oraz zapytania prosimy kierować telefo
nicznie: 01.56.04.14.45 lub fax 01.47.56.11.05.

PRZYIA^CIELE
„GŁOS^U

Mr Fausto Lusatti - 65,60 euro
Mme Felicja Murczak - 75,00 euro
Mme Genevieve Nawroc^k^i -100,00 euro
Mr et Mme F et. J. Taczała - 65,60 euro
Mme Maria Błachuta - 66,00 euro
Mme et Mr D. et L. Delbecq - 65,60 euro
Mr Andre Janowsk^i - 75,00 euro
Mr Romain Kowalski - 150,00 euro
Mr Adalbert Kozubski - 80,00 euro
Mr Kazimierz Michałowski - 70,00 euro
Mr Kazimierz Niemczyk - 100,00 euro
Mme Edwige Nomarski - 80,00 euro

Wszystkim Czytelnikom, którzy wspierają Gllos Kal^olicki
„prenumeratą przyjaciół” składamy serdeczne

podziękowania. (Redakcja)
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NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ...
Ks. Jerzy SChr.

Taką osobą, o której nie można zapomnieć jest pani Irena 
Socha, mieszkająca na terenie Polskiej Misji Katolickiej 
w Paraiai afii IrnrlL^ida iv -ous iP2t.

A dlaczego? - zapyta ktoś z Was.
Waszą ciekawość można zadowolić streszczając odpowiedź na 
to pytanie w następujących słowach: kochała i kocha Boga, ko
chała i kocha Koś'ciół katolicki, kochała i kocha Polskę, Ojczy
znę, w której przyszła na świat w dniu 20 lutego 1913 roku w 
Krążku kolo Olkusza, kochała i kocha swoją Polską Parafię w 
Rouvroy. Dla jej rozwoju i dla rodaków mieszkających tutaj po
święciła większość życia z 76 lat przeżytych na ziemi francu
skiej i z 90 lat od urodzenia, za które dziękowała Bogu, wraz z 
synem Tadeuszem i najbliższymi jej osobami, podczas Mszy św. 
sprawowanej przez ks. Jana Guzikowskiego SChr w dniu swo
ich urodzin.
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A teraz trochę 
szerzej, by to, co 
było powiedzia
ne w tak wiel
kim skrócie, zi
lustrować bo
gactwem dzia
łalności pani Ire
ny, wynikającej 
z jej wielkiej 
miłości do 
Boga, Kościoła i 
Polski.
Wszystko dla 
niej rozpoczęło 
się w Polsce, w 
domu rodzin
nym w Krążku. 
Lata dzieciństwa 

nie były łatwe. Najpierw zmarła jej siostra Stasia, a następnie 
mama - Józefa Szymczyk z domu Madryjas. Miała niespełna 32 
lata, kiedy osierociła swą czteroletnią córkę. Jej wychowaniem 
zajął się ojciec. Nie było to łatwe dla samotnego mężczyz^r^y^. 
Wkrótce jednak poznał Antoninę, ożenił się z nią, a w czerwcu 
1926 r. z całą rodziną wyjechał do Francji, aby zatrudnić się w 
kopalni węgla. Miał dobre zdrowie. Doczekał się renty i 90 lat 
życia. Po przybyciu do Francji zapisał córkę do szkoły. Nie trwało 
to zbyt długo, gdyż młodziutka Irenka już w wieku 16 lat wy
szła za mąż - za Władysława Sochę, też górnika. Nie miała szczę
ścia z pierwszymi dziećmi - było ich dwoje, jednak zaraz po 
urodzeniu zmarły. Na szczęście kolejne - Władysław, Tadeusz i 
Janina żyją i obdarzyły ją już wieloma wnukami, a nawet pra
wnukami. Jednak jeszcze nie z tej racji jest osobą, o której nie 
można zapomnieć.
Zasłużyła sobie na to przez zaangażowanie się całym sercem w 
pracę społeczną, której dzisiaj tak wielu ludzi nie lubi. Mając 30 
lat zaczęła pracować jako wychowawczyni i opiekunka dzieci w 
parafialnym przedszkolu, założonym w 1942 roku przez ks. Berga 
- Holendra z pochodzenia. Pomagała najpierw w tej pracy pani 
Doczekalskiej. Przedszkole przez 10 lat prowadziło swoją misję 
na terenie Rouvroy. Pani Irena przez 10 lat trwała w nim na po
sterunku.
W roku 1952 został zorganizowany przez „Słowo Polskie” wiel
ki konkurs wakacyjny i pani Irena zdobyła pierwszą nagrodę 
(wyniki ogłoszono 6 lipca w numerze 131). Przeprowadzono z 
panią Ireną wywiad i zamieszczono go w kolejnym numerze. 
Oto co pisał jego autor: „Po wymianie kilku zdań, byłem mile 
zaskoczony pięknym polskim językiem, którym włada p. Irena 
Sochowa... Mimo trosk codziennego życia żony górnika, lubiła 
czytać i potrafiła znaleźć na to czas. Pani Irena Sochowa czyta 
dużo i posiada własną biblioteczkę. Należy do Towarzystwa Polek 
i jest sekretarką Bractwa Różańcowego. Od trzech lat prowadzi 
w Rouvroy przedszkole dla dzieci od 3 do 6 lat, którym opieku
je się tutejszy proboszcz polskiej parafii ks. prof. Bernard Berk.
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Mąż pani Ireny Sochowej, górnik, bierze również czynny udział 
w polskich organizacjach społecznych i należy do Towarzystwa 
Świętej Barbary i Związku Rezerwistów i byłych Wojskowych. 
Państwo Sochowie dbają o należyte wychowanie swoich dzieci. 
Ich córka ukończyła Szkołę Gospodarczą w Fouquieres les Be
thune, prowadzoną przez Siostry Sercanki, a dwaj synowie są 
wychowankami Internatu św. Kazimierza w Vaudricourt, pro
wadzonego przez księży Oblatów. Dowiaduję się również, że 
pani Irena w roku 1949 zdobyła pierwsze miejsce w konkursie 
Polskiego Radia i w nagrodę otrzymała aparat radiowy, a z Fran
cuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych książkę o Paryżu, 
napisaną przez A. de Montgon”.
Takie i podobne artykuły o pani Irenie można było znajdować w 
prasie ukazującej się w tym czasie.
Wracając do moich rozważań, będących tematem artykułu, chcę 
też nie zapomnieć o pani Wandzie Adamczak obdarzonej przez 
Boga darem muzycznego słuchu i pięknym głosem. Ona to przez 
wiele lat pomagała pani Irenie w pracy, ucząc dzieci śpiewać 
pieś'ni religijne i ludowe. Nie trzeba nic więcej mówić, wystar
czy przywołać wypowiedź kogoś z sąsiedniej parafii: „Szkoda, 
że u nas nie ma tak wspaniałych pań, które poś'więcałyby dla 
dzieci tak wiele czasu!”.
Po śmierci ks. Berga przyszedł do parafii ks. Olszewski, a po 
nim ks. Grabas. Ks. Olszewski zaraz zatrudnił panią Irenę do 
pracy katechetycznej i w Krucjacie eucharystycznej. Nie brakło 
obok niej pani Wandy Adamczak. Tej pracy poświęcała się z 
wielkim oddaniem przez 50 lat. Księża umierali, byli przenosze
ni na inne parafie, a pani Irena nie przestawała ani na chwilę 
pełnić podjętej misji. Po śmierci ks. Grabasa kolejnymi duszpa
sterzami byli: ks. Ludwik Słomiany, ks. Wacław Bytniewski, 
ks. Jerzy Chorzempa, ks. Alfons Skomorowski i ks. Zygmunt 
Buczkowski.
Obok tej pracy pani Irena Socha udzielała się w Bractwie Żywe
go Różańca i w Towarzystwie Polek. Przez pewien czas była 
nawet prezeską Bractwa. Nie obeszło się więc bez dostrzeżenia 
jej działalności przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej we Fran
cji. Jego staraniem pani Irena otrzymała 3 medale za zasługi dła 
Parafii i Kościoła. Jednym z nich jest medal „Exuli bene de Ec- 
clesia merito”. Otrzymała go wprost z rąk ks. kard. Władysława 
Rubina. Nie brakło też wielu artykułów jej poświęconych w pol
skiej prasie, na łamach „Słowa Polskiego”, „Narodowca” i „Głosu 
Katolickiego”.
Myślę, że do modlitwy wdzięczności zanoszonej do Boga przez 
grupkę wiernych, pod kierunkiem ks. Jana - za łaskę 90 lat życia 
pani Ireny Sochy, życia tak bogatego w działalność społeczną - 
dołączać się będą wszyscy, którzy korzystali z ofiarnej posługi 
nauczania pani Ireny. Poza tym proszę wszystkich, którzy spo
tykali panią Ireną, o włączenie się w naszą modlitwę wdzięcz
ności Bogu, bo jest za co. Była bowiem pani Irena i jest nadal 
darem Boga dla Kościoła i emigracji polskiej we Francji, i nie 
przestaje być człowiekiem wielkiego pokroju, i wielkiego serca. 
Wszystkich zaś wychowanków proszę o napisanie choć kilku 
słów pod jej adresem. Na pewno sprawicie jej bardzo dużo rado
ści tym dowodem pamięci.
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BOŻE CIAŁO 
W NORMANDII

O o tradycji należy już w Normandii obchodzenie 
uroczystości święta Bożego Ciała na gościnnych 
terem^^lh ^bhsZ^:a ^kaasiŁ^^a.

W .tym roku pogoda dopisała i w niedzielne przedpołu
dnie, 22 czerwca, normandzka Polonia rozpoczęła uro
czystości połową Mszą świętą. W swoim kazaniu ks. 
Marian Kumyta podkreślił m.in. znaczenie i wagę, jaką 
powinno odgrywać w życiu każdego chrześcijanina przyj

' mowanie Bożego Ciała, dającego duchowe siły, niezbęd
ne w pokonywaniu trudności dnia codziennego i umac
niające naszą wiarę.

, Każdy z uczestników Mszy św. otrzymał symboliczny „ta- * “ *
knt’ ’, Ictó^k zogodiiie z wymaganiem Ewangelii powinien rozwi- Po strawie duchowej wszyscy obecni zostali zaproszeni na posi- 
D i zwielokrotniać; . . łek przygotowany przez ks. Mariana. Pysznie smakował ugoto-
Po Mszy św^odbyła się procesja do czterech ołtarzy. wany przez panią Basię żurek i bigos z polską kiełbasą.
Ks. .Maria.n Kumyta, korzystając ’ przedurlopowego okresu, do- Śpiewano i bawiono się do późnych godzin wieczornych 
konał także poświęcenia pojazdów^. r t- j b j ■

____________________________ _ F^i^i^i^iiszek L. Cuik

duszpasterza ks. Stanisława Jemioło. W Mszy

PARYSKIE KOŁO STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II

(4 czerwca Koło Przyjaciół Fundacji - Oddział Paryż i Ile 
de France obchodziło uroczystości zamykające pierwszy 

rorodzh^łałni^śoi.
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O godz.17-tej 
w kaplicy 
PMK (w 
Domu SPK - 
20, rue Legen
dre) odprawio
na został uro
czysta Msza 
św. celebro
wana przez 
Rektora Pol
skiej Misji Ka
tolickiej ks. 
prał. Stanisła
wa Jeża oraz 
tutej szego 

_ św. uczestniczyli:
prezes Zarządu Koła Henryk Rogowski, wiceprezes dr Christia
ne Tomkiewicz, piastująca jednocześnie funkcję członka admi
nistracji Fundacji Jana Pawła II przy Watykanie, członkowie Za
rządu oraz sympatycy. Po Mszy św. zebrani wzięli udział w nad
zwyczajnym zebraniu, na którym omówiono roczny dorobek 
paryskiego oddziału Stowarzyszenia oraz plany związane z 
uczczeniem 25-tej rocznicy Pontyfikatu Ojca Świętego. Prezes 
Rogowski przedstawił kolejne projekty na rok bieżący, obejmu
jące takie akcje, jak wydruk okolicznościowego plakatu, który 
zostanie rozesłany do francuskich parafii, ewentualne zamówie
nie medali rocznicowych. Do tych celów niezbędne są pienią
dze, o które zabiegać muszą właściwie wszyscy. Każdy pomysł 
jest dobry i zostanie chętnie przeanalizowany przez Zarząd. Cze
kamy więc na liczne propozycje, jak wypełnić budżet wspól
nym wysiłkiem!
Ważnym punktem kończącym uroczystości pontyfi^alne będzie 
zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu i wizyta w Watykanie u 
Jana Pawła II. W planach Koła leży również zorganizowanie w 
październiku br. serii odczytów i prelekcji z udziałem znanych 
intelektualistów katolickich, którzy przedstawią w formie debat 
rolę i działanie nauki Papieża. Te zamierzenia naturalnie nie 
mogłyby mieć miejsca bez aktywnego udziału Polskiej Misji 
Katolickiej, udostępniającej lokale i wspomagającej Koło w roz
maitych przedsięwzięciach.

W drugiej części spotkania odbył się „Petit Concert”, w któ
rym czterech młodych artystów zaprezentowało trudny 
program wokalny. Livia Rudich, pomimo tylko 17-tu lat i pew

nej tremy, z dużą wprawą dawa
ła sobie radę z utworami Pur- 
cella i Glucka. Jej profesorka 
wokalna pani Ewa Norska, mó
wiąca biegle po polsku (!), z en
tuzjazmem wspomagała młodą 
śpiewaczkę, na odległość mi
miką korygując plastykę ust. 22- 
letni Alexandre Constantinescu 
z dynamiką zaatakował Scarlat
tiego i „Se tu m’ami” Pergole- 
si. Pochodząca z rodziny wło
skiej Sabinę Tritto włożyła całą 
duszę, aby nas rozczulić słynną 
arią z „Madame Butterfly”. Ten 
wysiłek nagrodzony został rzę
sistymi oklaskami. Młodzi adep
ci sztuki wokalnej wykonując 
trudne dzieła w towarzystwie 
fortepianu wyszli obronną ręką, 
lecz start do śpiewu solowego, i 
jest to szczera prawda, to nie tylko wrodzone zdolności, lecz 
wielka, uporczywa praca, po której odpoczywa się... przy mu
zyce. Nasza młoda rodaczka, Greta Komur, z wielkim talentem 
zaprezentowała pasaż „Parto” z „Clemenza di Tito” Mozarta do
wodząc, że dawno przeszła od amatorskiego do profesjonalnego 
świata solistów. Każda koloratura wywoływała rozkosz dla uszu 
i duszy. Pięknie brzmiały fragmenty z operetki „Belle Helene”- 
Offenbacha. Trzy melodnie Chopina stanowiły majstersztyk pe
łen polotu i humoru. Dla wielu ludzi obcowanie ze śpiewem 
solowym nie zdarza się zbyt często. W kameralnym spotkaniu 
młoda Greta Komur nie tylko dawała prawdziwy popis sztuki 
wokalnej, lecz podkreślała piękno utworów subtelnym aktor
stwem. Należy życzyć naszej młodej artystce dobrych sponso
rów, aby mogła rozwijać swój talent na scenach całego świata. 
Aktualnie, jako doktorantka, pracuje w Metz i specjalizuje się w 
lingwistyce. Spotkanie ze sztuką liryczną, a w szczególności z 
Gretą Komur pozostanie na długo zapisane w naszej pamięci. 
Uroczysty wieczór zakończyła kolacja. Życzymy paryskiemu 
Kołu Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wypełnienia dalszych lat 
wspaniałymi akcjami o silnym oddźwięku chrześcijańskich wa
lorów drogich Ojcu Świętemu, jak głęboka wiara i miłość bliź
niego.

Tel^i^^t i foto Zbigniew Rolski
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II - 24 SIERPNIA 200^3
PONIEDZIAŁEK II SIERPNIA

6” Wojenne losy - serial 6““ Duch z Canterville
- film fab. 7’“ Wiersze i piosenki Juliana Tuwi
ma 8““ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® Złotopolscy
- serial “4“ Eurotel 8” Pan De Lis - serial 9’® 
Bank nie z tej ziemi - serial 10“® Bajeczki Jedy
neczki - dla dzieci 10’® Ptakolub - dla dzieci 
10®“ Moje życie pod psem - serial 10” Praw
dziwa historia nie chcianych pomników - serial 
11’® Ostoja - magazyn 1’4“ Iluzja - impresja fil
mowa 12” Wiadomości 12’“ Sensacje XX wie
ku 1®““ Sława i chwała - serial 14““ Oddam ży
cie za pracę - serial 142® Ze sztuką na ty 1®““ 
Wiadomości 1®’“ Złotopolscy - serial 1®®® 40 
KFPP - Opole 200® 16’® Gdzie Mońki, a gdzie 
Hollywood - reportaż 16®® Moje życie pod psem
- serial 17” Teleexpress 172“ Sportowy Express 
17®“ Gość Jedynki 17““ Tajemnica Enigmy - 
serial 182“ Duch z Canterville - film fab. 18®“ 
Rewizja nadzwyczajna 19’® Dobranocka 19®“ 
Wiadomości 19®“ Sport 20“® Pogoda 20’“ Zło
topolscy - serial 20®® Sława i chwała - serial 21®“ 
Oddam życie za pracę - serial 22” Ze sztuką 
na ty 22®“ Łańcuckie wspomnienia 2®““ Pano
rama 2®““ Sport 2®“® Pogoda 2®®“ Dotknięcie 
Afryki - reportaż 2®” Ludwik Perski - film dok. 
O®® Monitor O” Rewizja nadzwyczajna 1 ’® Kasz- 
taniaki - dla dzieci 1®“ Wiadomości 1®’’ Sport 
2“2 Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2®® Sława i 
chwała - serial ®®“ Oddam życie za pracę - se
rial ®®® Ale lato 4“® Ze sztuką na ty 4®® Manda
rynki i pomarańcze 6““ Gdzie Mońki, a gdzie 
Hollywood ®4® Monitor

WTiOREK 12 SIERPNIA
6““ Wojenne bsy - serial 7““ Biesiada pod ża
glami 8““ Wiadomości 8’“ Pogoda 8’® Złotopol
scy - serial 84“ Eurotel 8®“ Pan De Lis - serial 
9’® Bank nie z tej ziemi - serial 10““ Ela-ency- 
klopedia lata 10’“ Zjedz to sam - program 102® 
Awantura o Basię - serial 10®® Spotkania z lite
raturą 1’2® Złota jesień na antypodach - repor
taż 1’4® Ale lato 12““ Wiadomości 12’“ Maga
zyn olimpijski - Echa stadionów 12““ Leksykon 
Polskiej Muzyki Rozrywkowej 1®’“ Plebania - 
serial 1®®® Delegacja - serial 14““ Sprawa dla 
reportera 14®“ Łańcuckie wspomnienia 1®““ 
Wiadomości 1®’“ Złotopolscy - serial 1®®® Be
nefis Daniela Olbrychskiego 162® Awantura o 
Basię - serial 17“ Teleexpress 17““ Sportowy 
Express 172® Gość Jedynki 174“ Wojenne tosy
- serial 18®® Magazyn olimpijski 19“® Ale lato 
19’® Dobranocka 19®“ Wiadomości 19®“ Sport 
20“® Pogoda 20’“ Złotopolscy - serial 20®® Ple
bania - serial 21““ Leksykon Polskiej Muzyki 
Rozrywkowej 21®“ Delegacja - serial 21®® Spra
wa dla reportera 22“® 997-magazyn 2®““ Pa
norama 2®““ Sport 2®2® Pogoda 2®” Lato z do
kumentem O®® Monitor O” Magazyn olimpijski 
’2“ Zaczarowany ołówek - dla dzieci 1®“ Wia
domości 1® Sport 2“2 Pogoda 2’“ Złotopolscy - 
serial 2®® Plebania - serial ®““ Leksykon Pol
skiej Muzyki Rozrywkowej ®®“ Delegacja'- se
rial 3®® Plus minus - magazyn ekonomiczny 4“® 
Sprawa dla reportera 4®® 997-magazyn krymi
nalny ®4® Monitor

ŚRODA 13 SIERP^NIA
6““ Wojenne losy - serial 7““ Jubileusz Wiesła
wa Gołasa 8““ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® Zło
topolscy - serial 8®“ Pan De Lis - serial 9’® Bank 
nie z tej ziemi - serial 10““ Bajeczki Jedyneczki 
10’“ Lato z Czarodziejem - program 10®“ W kra
inie czarnoksiężnika Oza - serial 11” Plus mi
nus 11®“ Ciuchlandia - reportaż 12” Wiadomo
ści 122® Człowiek z marmuru - film fab. 1®” 
Wiadomości 1®’“ Złotopolscy - serial 1®®® Wie
czór z Jagielskim 16®® W krainie czarnoksięż
nika Oza - serial 17” Teleexpress 172“ Sporto
wy Express 172® Gość Jedynki 174“ Wojenne 
tosy - serial 18®® Nie tylko dla komandosów - 
reportaż 19” Wieści polonijne 19’® Dobranoc
ka 19®“ Wiadomości 19®“ Sport 20“® Pogoda 20’“ 
Złotopolscy - serial 20®® Człowiek z marmuru - 
film fab. 2®” Panorama 232® Sport 23®2 Pogo
da 2®®® Ktokolwiek widział O®“ Monitor O4® Nie 
tylko dla komandosów - reportaż 1’® Opowia
dania Muminków - dla dzieci 1®“ Wiadomości 
1®7 Sport 2“2 Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2®® 
Wieści polonijne 2” Człowiek z marmuru - film 
fab. ®4® Monitor

CZW^I^TEK 14 SIERPNIA
6” Wojenne losy - serial 7” Jubileusz Marka 
Grechuty 8” Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® Zło
topolscy - serial 8®“ Pan De Lis 9’® Bank nie z 
tej ziemi - serial TVP10” Wąż ogrodowy - pro
gram 10®“ Niebezpieczna Zatoka - serial 11” 
360 stopni dookoła ciała 1’2“ Asertywność 1’4® 
Parnas Literacki 12” Wiadomości 12’“ Ktokol
wiek widział 1®” Wieści polonijne 1®’® Z orłem 
w koronie - film dok. 14’® Pył drogi - reportaż 
144“ Krajobraz Polski 1®“ Wiadomości 1®’“ Zło
topolscy - serial 1®®® Zwierzenia kontrolowane 
16” Podróże kulinarne 16®“ Niebezpieczna 
Zatoka - serial 17” Teleexpress 172“ Sportowy 
Express 17®“ Gość Jedynki 174“ Wojenne tosy 
- serial 184“ Szerokie tory - reportaż 19’® Do
branocka 19®“ Wiadomości 19®“ Sport 20“4 Po
goda 20” Wystąpienie Prymasa Polski 20’® Zło
topolscy - serial 20““ Z orłem w koronie - film 
dok. 2’®® Chłopaki z Sosnowca - koncert 22®“ 
Pył drogi - reportaż 2®” Panorama 232“ Sport 
232® Pogoda 2®“® Lato z dokumentem O®® Mo
nitor O” Szerokie tory - reportaż 1’® Wyprawa 
profesora Gąbki 1®“ Wiadomości 1®’ Sport 2“2 
Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2®® Z orłem w 
koronie - film dok. 3®® Chłopaki z Sosnowca - 
koncert 4®“ Pył drogi - reportaż ®” Podróże 
kulinarne ®4® Monitor

PIĄTEK 15 SIERPNIA
6” Wojenne tosy - serial 6“ Sto minut waka^c^ji
- 2000 film fab. B’® Jedynka w Watykanie-”Dom 
Polski” 820 Złotopolscy - serial 8“ Jedynka w 
Watykanie-”Castel Gandolfo”' 8®® Tropami pre
historii - magazyn 92® Żegnaj Rockefeller - se
rial 09” Dzieje kultury polskiej 10“® Jedynka w 
Watykani^-”Gwardia Szwajcarska” 10®® Gwiaz
dy tamtych lat 11®“ Jedynka w Watykanie-”Jak 
zostać świętym” 114® Święto Wojska Polskiego
- transmisja z uroczystości 13’® Wiadomości 
132® Matki, żony i kochanki - serial 142“ Gala 
Żołnierska 151“ Złotopolscy - serial 16®® Hity sa
telity 15®“ Gala Żołnierska 164“ Jedynka w Wa
tykanie 17” Teleexpress 17’® Wojenne losy - 
serial 17” Sto minut wakacji - film fab. 192“ 
Dobranocka 19®“ Wiadomości 19” Sport 19®“ 
Pogoda 20’“ Złotopolscy - serial 20®® Hity sate

lity 20” Matki, żony i kochanki - serial 21“® Przed 
sklepem jubilera - film fab. 2®’® Panorama 2®®® 
Sport 2®®“ Pogoda 2®““ Lato z dokumentem O4“ 
Gwiazdy tamtych lat 1’“ Jedynka w Watykanie
- Dom Polski ’2“ Miś Uszatek - dla dzieci 1” 
Wiadomości 1““ Sport 1®’ Pogoda 2” Złotopol
scy - serial 22® Hity satelity 24“ Matki, żony i ko
chanki - serial 3®® Gala Żołnierska 42® Przed 
sklepem jubilera ®®® Jedynka w Watykanie-Jak 
zostać świętym

SOBOTA 16 SIERPNIA
6” Tygrysy Europy - serial 7” Echa tygodnia 
7®® Przedwojenna elegancja - reportaż 8” Wia
domości 8’2 Pogoda 8’® Zaproszenie “4“ Wa
kacje z Ziarnem 9” Flipper i Lopaka - serial 9®“ 
Podróże kulinarne 10” Złotopolscy (3) - serial 
11’® Gwiazdy tamtych lat 1’4® Biografie 12““ 
Moja Polska, moja Europa 1®” Wiadomości 
1®’“ Rodzina Połanieckich - serial 14®“ Tam 
gdzie jesteśmy - reportaż 1®” Święta wojna - 
serial 1®2® Eurofolk Sanok 200® 1®®® Alternaty
wy 4 - serial 17” Teleexpress 172“ Sportowy 
Express 172® Tygrysy Europy - serial 18’® 
Zmiennicy - serial 19’® Dobranocka 19®“ Wia
domości 19®“ Sport 19®“ Pogoda 20” Rodzina 
Połanieckich - serial 2’2® Cesarskie cięcie - 
komedia 22“® Kaprysy Łazarza - film fab. 2®®® 
Panorama 2®®® Sport 2®” Pogoda O“® 14 bajek 
z królestwa Lailonii O2“ Tygrysy Europy - serial 
1’® Dinusie - dla dzieci 1 ” Wiadomości 1 ““ Sport 
1®7 Pogoda 2” Nocne ptaki - film fab. 3’“ Ro
dzina Połanieckich - serial 4®“ Zmiennicy - se
rial ®®® Przeprowadzki - serial 6®“ Alternatywy 4
- serial

NIEDZIELA 17 SIERPNIA
74® Eurofolk Sanok 200® 8’® M jak miłość - se
rial 9” Słowo na niedzielę 9’“ Simba, król zwie
rząt - serial 9®® Dziecięce festiwale 102“ Złoto
polscy (2) - serial 11’“ Dom Polski - Dwór szla
checki - magazyn 114“ Ojczyzna-polszczyzna 
12” Anioł Pański 12’® Niedzielne muzykowa
nie 1®““ Transmisja Mszy Świętej z kościoła św. 
Joachima w Krzyżanowicach 14’“ Czarne 
chmury - serial 1®” Co nam w duszy gra 16” 
Sensacje XX wieku 17” Teleexpress 17’® Spor
towy Express 172® Dziennik telewizyjny Jacka 
Fedorowicza 174“ m jak miłość - serial 182® Li
sta przebojów 18®® Zaproszenie 19’® Dobranoc
ka 19®“ Wiadomości 19” Sport 19®“ Pogoda 
20” Wieczór z Jagielskim 204“ Przeprowadzki 
- serial 21®® Benefis Ryszarda Marka Grońskie
go 22®® 40 KFPP Opole 200® 2®®® Panorama 
2®®® Sport 2®” Pogoda 0’“ M jak miłość - serial 
1” Simba, król zwierząt - dla dzieci 1®“ Wiado
mości 14“ Sport 1®7 Pogoda 2” Wieczór z Ja
gielskim 24“ Sensacje XX wieku 3®“ Tam gdzie 
jesteśmy 4” Czarne chmury - serial 4” Ojczy
zna-polszczyzna ®” Co nam w duszy gra

PONIEDZIAŁEK 18 SIERPNIA
6” Wojenne losy - serial 6®® Satanorium - 2® 
PPA we Wrocławiu 8” Wiadomości 8’2 Pogo
da 8’® Złotopolscy - serial 8” Pan De Lis - se
rial 9’® Zespół adwokacki - serial 10” Zgadnij 
odpowiedz 10” Klub Pana Rysia 10®“ Sposób 
na ponuraków - serial 11” Wojna o groby - fe
lieton 1’2® Ostoja - magazyn 12” Wiadomc^ści 
12’“ Sensacje XX wieku 1®” Noce i dnie - se
rial 1®®® Oddam życie za pracę - serial 142“ Ze 
sztuką na ty 1®” Wiadomości 1®’“ Złotopolscy
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- serial 15’“ 40. KFPP - Opole 2003 16““ Spo
sób na ponuraków - serial 17““ Teleexpress 17““ 
Sportowy Express 17’“ Gość Jedynki 174“ Wo
jenne losy - Tajemnica Enigmy - serial 184“ ku- 
llsy PRL-u 19*5 Dobranocka 19’“ Wiadomości 
19““ Sport 20°5 Pogoda 2”*“ Złotopolscy - serial 
2035 Noce i dnie - serial 21’“ Oddam życie za 
pracę - serial 21““ Ze sztuką na ty 22’“ Łańcuc
kie wspomnienia 23”’ Panorama 23“” Sport 23“3 
Pogoda 234“ Lato z dokumentem 0““ Monitor 05“ 
Kulisy PRL-u *““ Kasztaniaki - dla dzieci 1’’ Wia
domości *57 Sport 2““ Pogoda 2*“ Złotopolscy - 
serial 23“ Noce i dnie - serial 3““ Ale lato 3’“ 
Oddam życie za pracę - serial 4““ Ze sztuką na 
ty 4’“ Satanorium - 23 PPA we Wrocławiu 54“ 
Monitor
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WTOREK 19 SIERPNIA
6“ Wojenne losy - serial 7““ Pięćdziesiątka Staś- 
ka Wielanka - koncert 8““ Wiadomości 8*“ Po
goda 8*5 Złotopolscy - serial 8““ Pan De Lis - 
serial anim.prod.francuskiej 9*“ Zespół adwokac
ki - serial 1”““ Ela-encyklopedia lata 10*“ Spa
cery z dziadkiem - program *03“ Awantura o 
Basię - serial 11““ Spotkania z ll^iaraturą 1*3“ Sło
wo daję - Koniec świata *2“ Wiadomości *2*“ 
Magazyn olimpijski 124“ Leksykon polskiej mu
zyki rozrywkowej *3*“ Plebania - serial *3’“ De
legacja - serial *4“ Sprawa dla reportera 14’“ 
Łańcuckie wspomnienia *5““ Wiadomości 15*“ 
Złotopolscy - serial *5’“ Benefis Jana Machul
skiego 16’“ Awantura o Basię - serial 17“ Tele
express *7““ Sportowy Express *7““ Gość Je
dynki 174“ Wojenne losy - serial 18’“ Magazyn 
olimpijski *9’“ Ale lato 19*“ Dobranocka *9’“ 
Wiadomości *9““ Sport 20““ Pogoda 20*“ Złoto
polscy - serial 20’“ Plebania - serial 2*“ Leksy
kon polskiej muzyki rozrywkowej 2*’“ Delega
cja - serial 215“ Sprawa dla reportera 22““ Pod
wodna Polska - reportaż 23““ Panorama 23““ 
Sport 23“3 Pogoda 23““ Siłaczka - film dok. 0““ 
Monitor 0““ Magazyn olimpijski *““ Zaczarowa
ny ołówek - dla dzieci *3“ Wiadomości *“7 Sport 
2““ Pogoda 2*’ Złotopolscy - serial 2’“ Plebania 
- serial 3“ Leksykon polskiej muzyki rozrywko
wej 3’“ Delegacja - serial 3““ Plus minus 4““ 
Sprawa dla reportera 4““ Podwodna Polska - 
reportaż 5““ Powtórka z Małysza “4“ Monitor

ŚRODA 20 SIERPNIA
6““ Wojenne ^^sy - serial 7“ Jubi^^usz Wiesła
wa Gołasa 8““ Wiadomości 8*“ Pogoda 8*“ Zło
topolscy - serial 8““ Pan De Lis - serial 9*“ Ze
spół adwokacki - serial *0““ Podwórko za chmur
ką - magazyn 10’° W krainie czarnoksiężnika 
Oza - serial **“ Plus minus **3“ Ludzie po przej
ściach - reportaż 12“ Wiadomości *2*“ Czło
wiek z marmuru - film fab. * 5“ Wiadomości * 5*’ 
Złotopolscy - serial *5’“ Wieczór z Jagielskim 
*6““ W krainie czarnoksiężnika Oza - serial *7“ 
Teleexpress *7““ Sportowy Express 17““ Gość 
Jedynki *74“ Wojenne ^^sy - serial 18’5 Nie tylko 
dla komandosów - reportaż *9“ Wieści polonij
ne 19*5 Dobranocka *93“ Wiadomości *9““ Sport 
20““ Pogoda 20*° Złotopolscy - serial 20’“ Czło
wiek z marmuru - film fab. 23““ Panorama 23“’ 
Sport 23“’ Pogoda 0’“ Monitor 04“ Nie tylko dla 
komandosów - reportaż 1*“ Opowiadania Mu- 
minków - dla dzieci *’“ Wiadomości *“7 Sport 
2““ Pogoda 2*’ Złotopolscy - serial 2’“ Wieści 
polonijne 2““ Człowiek z marmuru - film fab. “4“ 
Monitor

CZWAIRTEK 21 SIERPNIA
6“ Wojenne losy - serial 7““ Koncert w Mrągo
wie 8“ Wiadomości 8*“ Pogoda 8*“ Złotopolscy 
- serial 8““ Pan De Lis - serial 9*“ Bank nie z tej 
ziemi - serial *0’° Wąż ogrodowy - program 103“ 
Niebezpieczna Zatoka - serial **“ Sekrety zdro
wia - magazyn **“’ Kwadrans na kawę **3“ Aser- 
tywność *2“ Wiadomości *2*’ reportaż 13“’ 
Wieści polonijne 13*“ Na obcej ziemi - film dok. 
*4*5 Tu mówi Hemar - film dok. *44“ Krajobraz 
Polski - magazyn *5“ Wiadomości *5*“ Złoto
polscy - serial 153“ Zwierzenia kontrolt^t^^ne 16’“ 
Podróże kulinarne 16’“ Niebezpieczna Zatoka - 
serial *7““ Teleexpress *7““ Sportowy Express 
*73“ Gość Jedynki 174“ Wojenne losy - serial *84“ 
Szerokie tory - reportaż *9*“ Dobranocka *93“ 
Wiadomości *9““ Sport 20““ Pogoda 20*“ Złoto
polscy - serial 20’“ Z orłem w koronie - film dok. 
21’5 Seweryn - film dok. 22’“ Tu mówi Hemar - 
film 23“ Panorama 23“’ Sport 2323 Pogoda 23““ 
Publicystyka 03 Monitor 0““ Szerokie tory - re
portaż * *5 Niezwykłe przygody pod wierzbami * 3“ 
Wiadomości *“7 Sport 2“ Pogoda 2*“ Złotopol
scy - serial 23“ Z orłem w koronie - film dok. 3““ 
Seweryn - film dok. 4’’ Tu mówi Hemar - film 5“ 
Podróże kulinarne 54“ Monitor

PIĄTEK 22 SIERPNIA
6“ Wojenne losy - Trzecia granica - serial 8“ 
Wiadomości 8*^ Pogoda 8*’ Złotopolscy - serial 
85” Pan De Lis - serial 9*5 Zespół adwokacki - 
serial 10“ Wirtul ndia 10“ Żegnaj Rockefeller - 
serial 1055 Dzieje kultury polskiej 12“ Wiadomo
ści 13“ Matki, żony i kochanki - serial 14“ Kon
cert zespołu “Chłopcy z Placu Broni” 15“ Wia
domości 15*“ Złotopolscy - serial 15’5 Hity sate- 
li^ 155“ Garderoba damska - serial 162* Zegnaj 
Rockefeller - serial 17““ Teleexpress 172“ Spor
towy Express 172* Gość Jedynki 174“ Wojenne 
losy - serial 184“ Gwiazdy tamtych lat 19*’ Do
branocka 193“ Wiadomości 195“ Sport 20“5 
Pogoda 2”*“ Złotopolscy - serial 2035 Hity sateli
ty 205“ Matki, żony i kochanki - serial 214* Zwie
rzenia kontrolt^i^ane 22*’ Garderoba damska - 
serial 224“ publ.kult. 23““ Panorama 23““ Sport 
2323 Pogoda 2345 Lato z dokumentem 0“ Moni
tor 0““ Gwiazdy tamtych lat 1““ Miś Uszatek 1’“ 
Wiadomości *57 Sport 2““ Pogoda 2*“ Złotopol
scy - serial 235 Hity satelity 25” Matki, żony i ko
chanki - serial 34“ Koncert zespołu”Chłopcy. z Pla
cu Broni” 4’5 Garderoba damska - serial 5““ 
Zwierzenia kontrol^^iwane 53“ Publicystyka 54’ 
Monitor

SOBO^TA 23 SIERPNIA
6““ Tygrysy Europy - serial 7“5 Echa tygodnia 735 
Sól i kamień - program 8“ Wiadomości 8*“ Po
goda 8*5 Zaproszenie 84“ Wakacje z Ziarnem 
9“5 Flipper i Lopaka - serial “3“ Podróże kulinar
ne 1““ Złotopolscy (3) - serial 11*5 Gwiazdy tam
tych lat 1*45 Biografie 13““ Wiadomości 13*“ Ro
dzina Połanieckich - serial 14““ Tam gdzie jeste
śmy - reportaż 15““ Święta wojna - serial 15““ 
Folkogranie 15’5 Alternatywy 4 - serial 17“ Te
leexpress 17““ Sportowy Express 17“5 Tygrysy 
Europy - serial 18*“ Zmiennicy - serial 19*’ Do
branocka 193“ Wiadomości 19““ Sport 195“ Po
goda 20“5 Rodzina Połanieckich - serial 21““ 
Odwiedź mnie we śnie - film 224“ Niewdzięcz
ność - dramat 2335 Panorama 23““ Sport 235“ 
Pogoda 0““ 14 bajek z królestwa Lailonii 0“ Ty
grysy Europy - serial 1*“ Dinusie 1““ Wiadomo-

.Towarzystwo św. Cec^ylii z Ensisheim: 
Widzgowski 
Knapik 
Bobek 
Stoffel 
Ficek 

Szymkiewicz 
Kołodziej 
Jacob 
Woźniak 
Bocheński 
Miłek 
Jański 
Seget

20,00 euro 
10,00 euro 
20,00 euro 

5,00 euro
10,00 euro 
20,00 euro 
20,00 euro 
20,00 euro 
15,00 euro
10,00 euro 
5,00 euro

20,00 euro 
10,00 euro

Ofiarodawcom 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Ofiary prosimy przysyłać na adres: 
Mission Catholique Polonaise,

263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCP 1268-75 N PARlS 

lub czekiem, zaznaczając: 
„Na Tydzień Miłosierdzia”,

ści 14“ Sport 157 Pogoda 2“ B^^łe małżeństwo - 
film 335 Rodzina Połanieckich - serial 455 Humor 
PRL-u - Zmiennicy - serial 5““ Przeprowadzki - 
serial 64“ Alternatywy 4 - serial

NIEDZIELA 24 SIERPNIA
745 Folkogranie 8*“ M jak miłość - serial 9““ Sło
wo na n^^zielę 9*“ Simba, król zwierząt 93“ Dzie
cięce Festiwale - Konin 20(^221”““ Złotopolscy (2)
- serial 11*“ Dom Polski - magazyn 114“ z kapi
tańskiego salonu - magazyn 12°° Anioł Pański 12** 
Orkiestra Kameralna Amadeus 13“ MszaSwię- 
ta 14*“ Czarne chmury - serial 15““ Pieśni Jana 
Kiepury śpiewa Jacek Wójcicki 16“ Sensacje XX 
wieku 17“ Teleexpress 17*“ Sportowy Express 
17““ Dziennik tv J. Fedorowicza 174“M jak miłość
- serial 18““ Lista przebojów 18““ Zaproszenie 19*“ 
Dobranocka 19“ Wiadomo^ści 19““ Sport 19““ Po
goda 2”°“ Wieczór z Jagielskim Przepro
wadzki - serial 2*4“ Benefis Z. Kałużyńskiego 22““ 
4” KFPP Opole 23’5 Panorama 23““ Sport 
23“ Pogoda ”*“ M jak miłość - serial 1“ Simba, 
król zwierząt f” Wiadomości 14“ Sport *57 Po
goda 2““ Wieczór z Jagielskim “4“ Sensacje XX 
wieku 33“ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 4““ Czar
ne chmury - serial 4““ Z kapitańskiego salonu - 
magazyn 5““ Pieśni Jana Kiepury

Częstotliwości:
Dziennika radiowego moż
na słuchać codziennie o go
dzinie 16*1 na falach krót
kich: 5890, 7250 i 9645 
kHz.

RADIO 
VATIC,ANAy

Program wieczorny o godzinie 20““ nadawa- 
nyjest na falach średnich o częstotliwościach 
^^7 i ^^30 kHz oraz na falach krótkich o 
częstotliwościach 4^5,5890 i 7250 kHzów^. 
Audycja wieczorna jest powtarzana następ
nego dnia o godzinie 6““ rano na fali średniej 
1530 kHz oraz na falach krótkich4005,5890, 
i 7250 kHz.
Polskich programów w Rzymie i okolicy 
można słuchać na falach ultrakrótkich 93.3 
MHz.
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GŁOS KATOLICKI Nr 28

PIELGRZYMKA DO RZYMU 
PAPIESKICH KÓŁ RÓŻ^AŃCOWYCH 

(U^-20 PA^T^:[I1ERNIK) 
przez Medjugorie, San G. Rotondo, Monte Cassino, Asyż 

Trzy wersje przejazdu: A - autobusem z Paryża; S - samolotem 
z Paryża przez Split do Rzymu; P - autobusem z Polski.

1 dzień: Grupa A - wyjazd z Paryża przez Lyon; Grupa P - wyjazd z Polski, 
przez Słowację, Austrię, Słowenię, Chorwację.
2 dzień: przyjazd w okolice Medjugorie; Grupa S - wylot z Paryża.
3 dzień; Medjugorie - zwiedzanie, udział w codziennych uroczystościach.
4 dzień: pobyt w Medjugorie, przejazd do Dubrownika, spacer po mieście, rejs 
na trasie: Dubrownik - Bari.
5 dzień: przejazd na Monte San Angelo - zwiedzanie Sanktuarium, przejazd 
do San Giovani Rotondo - zwiedzanie Sanktuarium o. Pio, Msza św.
6 dzień: przejazd do Lanciano - zwiedzanie miejsca Cudu Eucharystycznego, 
przejazd do Loreto - zwiedzanie, przejazd do Rzymu.
7 dzień: udział w Uroczystościach Papieskich, zwiedzanie Rzymu i Watykanu.
8 dzień: zwiedzanie Rzymu.
9 dzień: zwiedzanie Asyżu, przejazd do Terni: zwiedzane „Cascata delle Mar- 
more" lub Ornieto - zwiedzanie Bazyliki. Powrót do Rzymu.
10 dzień: udział w Beatyfikacji Matki Teresy, wyjazd do Polski; Grupa S - po
wrót do Paryża.
11 dzień: Grupa P - przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Grupa A - przyjazd do Paryża.

Cena (przejazd autokarem, 7 noclegów + śniadania i obiadokolacje, opieka 
pilota + przewodnik, rejs statkiem: Dubrownik - Bari, wstęp do katakumb, 
„Cascata delle Marmore" lub kolejka Orvieto, opłaty wjazdowe do Rzymu): 
- A - autobusem z Paryża - 540 euro; - S - samolotem z Paryża - 695 euro; - 
P - autobusem z Polski - 375 euro.

Odpowiedzialny za wersję autobusową z Paryża - ks. St. Jemioło - 
tel.,(00 33) [0]1 43 80 24 08; za wersję samolotową i autobusową z Polski - ks. 
T. Śmiech (ilość miejsc ograniczona), tel. (00 33) [0]1 55 35 32 32.

Zapisy do końca sierpnia. Przy zapisach wpłata zaliczki ok. 50% 

t POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI

WAROIINA
7, rue DUPHOT (obok kościoła)

Tet. 01 40 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.

I 
I

2

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES
PARIS 75010 (M Gare du Nord)
93 rue de Maubeuge U1 . Akn^^^lca ^0 k^laal 17
Tel. 01 42 80 95 60 ,^8 (77 ) ^^0 12 ^0

..... . ..... ' ' ' ...... s
N^i3W[ĘKSZA firma autobusowa w EUROfPIE

OTWIERA REGULARNE POŁĄt^^ENIA DO POLSKI

INSTITUT PRIVE FRAN^^-E^^OPE CONNEXION
établissement prive de^i^^ei^nement superieur 
enregistre au Rectorat de P.^icademie de Paris

KURSY JEŻYKA FRANCUSKIEGO
KURSY 20 godzin tygodniowo; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY 10 godzin tygodniowo - KURSY „Jeune filie au pair” - 
KURSY w sobotę - KURSY 2 lub 3 razy w tygodniu 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF.
- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc
ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK 5, rue Sthrau - 75013 Paris 

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

k. 01 49 72 51 52
* USŁUGI KOSMETYCZNE!

manicure, pedicure, henna, masaż i pielęgnacja twarzy 
- z dujazdem do klienta. TANIO! Tel. 06 15 42 98 19.

* LEKCJE FRANCUSKIEGO:
Absolwe^ntka Sorbony udziela lekcji j. francuskiego.

T. 06 30 17 30 11.

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

TEŁ. 06 15 09 43 86.
UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 

przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo;

Gb3S W^^'dawc^:
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. 

katami i /" I http://perso.club-internet.fn/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
l^M I LI V. I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publik^acji: ks. Rektor Stanisław Jeż. RedOkiorri. Paweł Osikowski.
Zespól^: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Pię^ SI. NSJ.
Opracowanie ęraficzne: Stanisław Wójcikowski.

Red^cja nie zwraca materiałów nie zmówionych i zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za tres'c ogłoszeń.

Druk. Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.
Wa^nki prenum^et^aty:

Abonament roczny: 53, 40 euros; abonament półroczny: 28, 30 euros. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, 7360 Bruxelles - 

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

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593
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H) - 17 sierpnia 2003

I KUPON PRf^NUME^^A^^y
I
I □
I
I □
I

(ABONNEMENT)
PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 

Glos Katolicki - Voix Catholique 
263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS

Odnowienie abonamentu (renouvellement)

□ Rok (53,^o€) □ Czekiem
□ Pól roku (28,3^€ ) □ CCP 12777 08 U Paris

I □ Przyjaciele G.K. (65.^0 ) □ Gotówką

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

Nasza strona internetowa: http://perso.club-intemiet.fr/vkat 1

http://ifec.free.fr
mailto:ifec@free.fr
http://perso.club-internet.fr/vkat
mailto:vkat@club-internet.fr
http://perso.club-intemet.fr/vkat


Nr 28 GŁOS KATOLICKI
KI XX LAT PÓŁKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80
I^ER VIC E

Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREY.MING 
.AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE .

KI

0

l

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

Kr^a^I^ć^w,

C^p^atR^w/,

O^p^ole,
F^o^^r^^fł,
R^2^e^!^;^c^wl,

St^a^lowa
Wola,,

Tiłn^t^breeg,
Tan^i^w,

W^^sr:^i^wg,
WIrocaw.

SAMOLOTY DO Polski i do innych KRA.IÓW SWIAIA

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPRCWADZKI 
PRZESYŁKA PACZEK, ’

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M°: CCNCCRDE

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-Malabiy 

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.

Co^ęrnic
PARIS - LYCN - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC CC^I^E^BN^l^C
6, rue des Immeubles Industriels 116, BW ViL'eîr M^erle
75011 Paris (M’ Nation) 6Ç^(^()3 l.\^o^n
tel. 01 40 09 03 43 tel, 04 72 60 04 .56

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa l.INIA z KOMFORTEM PIERWSZF.I ki A.sY**** 

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

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

4 voyages Aller/Retour - 5im'voyage: - 50%.

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

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

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata

FRANCJA:

polska:

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

4 bis, rue de Lyon, 75012 Paris, M ’ Gare de Lyon, BUS: 57, 20, 63, 65. 
tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06.

PODROŻĘ po POLSKI:

ECOLE „NAZATRETH"
COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

12 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRAINCUi^l^l^-POLSKICH PROFESORÓW 

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

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DAL^F^. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE. i *.
nowy rok szkolny od I7 WR/^Ę.ŚNIA

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

PSYCH<OLOG-TERA^P^i:UTA^: TCL. Ol 45 88 60
udziela pomocy w przypadku:

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

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

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

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

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

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

odszkodowania, spadki itp.

* EXPRE^SS-BUS - wy,ia7.dy i przesyłki ekspresowe z FRAr'^cji, 
Beł^C^II, LuKSEMBI^RGA do PoL^SKI cENTRAI^EJ i pOLUd^b^IO^WEj.

TEL. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - regular^ny przewóz osób i t^owarów' 

do Poi sKi połud^n^io^wej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77.
* LLIKSUS - PRZEWÓZ OSÓB i towarów do Polski - Olszyna,

Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.
Tti.. 01 48 22 45 26: 06 62 75 50 06: (00 48 12) 284 12 50.

* OMEGA - REGULARNE PRZEJAZDY DO POLSKi; PRZEWÓZ PACZEK.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51.
* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.
* ,„JOSEPH” - LICENCJONOWANA FIRMA TRANSPORTOWA.

Przewóz osób i paczek do POLSKI.
Tel. 01 46 51 27 53;

KOM. 06 87 79 94 57; kom. 06 84 34 22 26;
*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -

Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76.
* MERC-BUS - Prz^ewóz osób i tojwlarć^w.

Tel. 01 43 34 56 07.
* JANOSIK - REGULARNA, KONCESJONOWANA LINIA AUTOKAROWA

DO Polski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17.

* NICEA - LAZUROWE WYl^IRZEŻE - 
komfortowa kawalerka 35 m^, przy plaży, TV Polonia, dla max. 
4 osób (bez psa) na lipiec - wrzesień. Pobyt min. 2 tyg. , 45 euro 

dziennie. TELz^l^A^X 04 93 83 54 91,

D - 17 sierpnia 2003 S^ona internetowa PMK: www.miission-catholique-polonaise.net
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Dzwonić taniej do POLSKI i po całym ŚWIĘGjE
(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)

Lokalny 0811...* Lokalny

POtS{A625833
GSM 

NIE^MCY 
USA 
FRANCIA 
KANADA

ANGL^
AUSTR^IA 333' 416 
AUSTRIA AD- IM, 

WSSOCHN^dVJ J 

NORW^I^^""" w

MłADIUM

PWSK/

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

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
' 01 45 53 94 48 iradium@iradium.^r wwW.iradium.fr

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

•0

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

