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5 paździer^nika 2003

Tym razem przygotowaliśmy dla P^c^ństwa 
„Kalendarz Kałolicki<ego - 2004" zu

pełnie wyjątkowy. O to nie tylko edytorsko (większy roz
miar: 27 X 40 cm, nowa szata graficzna, duża przejrzy
stości, polsko-francuskie ktar;2e do ilui^^ti^jacji) ale 
przede wszy^st^kiem ze względu na nifezwy^L^l^cj tematykę 
tych ilu^^tracji. /s^j^sszymi boKatiarami są bowiem najwięksi 
w dziejac^h Polacy, di dzięki któi^y^n,, i reprez^e^ntowa^ny^m 
przez nich wait^t^^cso^m^y zmieniało się oblicze naszej Oj- 
czyz^ny, i świata. jA okazja do przypc^mnienia o
nich będzie wyjejtk^wa bowiem w 2004 r. we Fr^a^ncji 
trwać będzie (maj - paźdz:ie^ł^nik) „P^olski Se^ź^c^n". )

po

CZY NIEMCY KOPIĄ 
KO^^TY^l^C^/lf UE
Jan M. Stankieu^it^z z

/aka konstytucja dla Unii Europejskiej? A budżet? Pol
ska wchodzi do Unii Europejskiej w chwili, gdy ma ona 
podjąć decyzję o kluczowym znaczeniu dla przyszłości 
całej UE i jej członków, zwłaszcza dla stosunkowo biednej 

Polski.

RÓŻANIEC NADZIEI
Osil^i^Kska

Po pierwsze obecne i przyszłe państwa członkowskie mają 
uzgodnić do końca roku ostateczny kształt pierwszej w dzie
jach Unii konstytucji. Po drugie Komisja Europejska zapowia
da, że przedstawi w grudniu propozycję planów budżetowych 
dla Unii na lata 2007-2013. Państwa członkowskie będą miały 
potem ponad dwa lata na dyskusję na ten temat, ale ostateczny 
kompromis często do złudzenia przypomina pierwotny projekt 
Komisji.

Znaleziony przed chwilą - po latach - w starych szparga
łach, wyciągnięty z pożółkłej koperty, splątany, szary i 
szczerze mówiąc brud
ny... Leży na dłoni - taka 

garstka niedoli i brzydoty, i z 
sekundy na sekundę coraz 
dotkliwiej drąży w pamięci, 
sercu... do łez. it

<KXX>'

5 października 2003

W obu sprawach zapowiada się zażarta walka. Konstytucja ma 
być gotowa w grudniu, kiedy ogłoszenie propozycji budżeto
wych przez Komisję dopiero zapoczątkuje publiczne targi o pie
niądze. Ale już teraz trwają gorączkowe, zakulisowe przymiar
ki do tego, jak wyglądać będzie unijna solidarność po 2006 roku, 
kiedy wygasają dotychczasowe ustalenia dotyczące unijnego 
budżetu. Polityka rolna i nakłady na nią zostały już ustalone. 
Otwartą kwestią pozostaje kształt polityki mającej na celu wy
równywanie różnic rozwojowych między państwami członkow
skimi i regionami Unii.

Ciąg dalszy na str. 6-7

To była wojenna jesień 1942 
roku. W „zelle zwelff’ nowo
sądeckiego więzienia Gestapo 
było nas zwykle piętnaście, ale 
to nie było lekarstwo na sa
motność. Nastolatki z ciepłe
go, rodzinnego domu - też. So
lidarnie dołączyłam do wspól
nego, jękliwego śpiewu:
„Święty Antoni Padewski, oblubieńcze niebieski, miej nas w 
swojej opiece” oraz dumnego: „Achtung, melden to wytyczne, 
bo my więźnie polityczne”, ale resztę trzeba było znieść w so
bie. Nie tylko dla siebie - ciśnienie stężonej w ciasnej celi ludz
kiej niedoli porażało, ale i wyzwalało żarliwą chęć znajdowania 
słowa, gestu, jakiejś dobrej siły z własnej młodości i współczu
cia.
Codziennos'ć chwiała się na granicy życia i właśnie wtedy rze
czy pozornie drobne, nabierały wielkiego znaczenia, emocje gra
niczyły z szaleństwem. Mógł pocieszyć - na chwilę - odblask 
słońca na suficie i rozżalić ucieczka wróbla z parapetu okna. 
Można było przyciszyć czyjś ból i rozpacz szeptanym nocą opo
wiadaniem dziecinnych bajek i przeczytanych niegdyś książek, 
albo opisem górskiej wycieczki pachnącej mchem i kosówką. 
„Jeszcze to kiedyś sama zobaczysz!”.
Można było sprowadzić kojący sen głaskaniem obolałego ra
mienia. Choć nie wolno było nic - można było wymyślić niespo- 
dziew anie wiele, byle samej nie ulec panice - no właś'nie. 
Ł|"^tóregoś dnia w paczce z RGO (Rada opiekująca się więź- 
lYrniami) z pozieleniałym chlebem i cebulą zaplątał się kawa
łek lichego wojennego sznurka (równie zakazanego, jak ołówek 
czy igła) i komendantka celi pozwoliła mi go wziąć.
Wszystkie spokojniejsze chwile spędzałam teraz w kącie za 
pryczą na skomplikowanym odmierzaniu odległości i wiązaniu 
supełków w rozliczanym porządku: jeden, trzy, jeden - bardzo 
trudna, płaska rozetka i potem dziesięć, jeden, dziesięć. Krzy
żyk powstawał z wymyślnych szamotań. Usiłowałam urucho- 
miić wszystkie swoje plastyczne talenty, aby choć krztę urody 
wymusić na skąpym i niewdzięcznym materiale. Wreszcie go 
jednak miałam - różaniec.

Ciąg dalszy na str. 8
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi Rodzaju

(Rdz 2,18-24) 
Pan Bóg rzeki: „Nie jest dobrze, żeby męż
czyzna był sam; uczynię mu zatem odpo
wiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gle
by wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie 
ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził 
je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką 
da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które 
określił mężczyzna, otrzymało nazwę „isto
ta żywa”. I ta^ mężczyzna dał nazwy wszel
kiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszel
kiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowie
ka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. 
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrą
żył się w głębokim śnie, i gdy spal, wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił cia
łem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął 
z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją 
przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna 
powiedział: „Ta dopiero jest kością z mo-

ich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie 
się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny zo
stała wzięta”. Dlatego to mężczyzna opusz
cza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze 
swą żoną tak ściśle, że stają się jednym cia
łem.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

(Hbr
Bracia: Widzi^iy .lezusa, który mało od anio
łów był pomniejszony, chwałą i czcią uko
ronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski 
Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przy
stało bowiem Temu, dla którego wszystko i 
przez którego wszystko, który wielu synów 
do chwały doprowadza, aby przewodnika 
ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. 
Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak 
ludzie, którzy mają być uświęceni, z jedne
go są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wsty
dzi się nazwać ich braćmi swymi.

EWANGELIA
(Mk 10,2-12) 

Słowa Ewangelii według św. Marka
Faryzeusze przystąpili do .lezusa i chcąc Go wy
stawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi 
oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co 
wam nakazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz 
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 
Wówczas Jezus rzeki do nich: „Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
«stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlate
go opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy 
się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». 
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdzie
la”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o 
to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a 
bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem 
niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie 
za innego, popełnia cudzołóstwo”.

^Jardzo często słyszy się 
ypowiedzi, że Ko- „ 

ściół pi^^ii^ów^ tieć bHżej 1
człowieka współczesnego i 'f //ht, 1“ 
jego problemów. Takim /III 
problemem na pewno jest ---------
dzisiaj małżeństwo, bo przecież „nie jest 
dobrze, żeby mężczyzna był sam”, a z dru
giej strony tak trudno „wytrwać w jednym i 
tym samym związku”, więc Kościół powi
nien się stajać to zrozumieć i uznać, zwłasz
cza, że statystyki przemawiają na jego nie
korzyść. Właściwie to sytuacja powtarza się 
i jest tak jak w starożytnym Rzymie, który 
znał małżeństwo naturalne, kiedy to kobie
ta i mężczyzna decydowali się na wspólne 
zamieszkanie i tym samym stawali się mał
żeństwem. Wystarczał więc sam fa^t za
mieszkania - by być razem, jak i rozejścia 
się w każdej chwili - by wszystko przestało 
istnieć. Bywało, że ten związek potwierdzali 
przed urzędnikiem państwowym, zobowią
zując się publicznie do życia wspólnego, 
obywatelskiego, tworząc rodzinę. Wreszcie 
bywały i ceremonie religijne nadające 
splendoru i wymiaru duchowego całemu 
związkowi.
W ta^ą sytuację społeczną wchodzi chrze
ścijaństwo, które w związku miłości oblu
bieńczej mężczyzny i kobiety widzi d^ogę 
do Boga i Jego obecność wśród nich, speł
nienie się jako ludzi dających pozytywną od
powiedź na Boże powołanie do miłości, a 
ich ludzka miłość z woli Chrystusa staje się 
sakramentem, to znaczy sprawczym zna
kiem łaski Bożej dla nich.
Dzisiaj cora^ bardziej krwawi rana współ
czesnego człowieka, bo serca „złączone przez 
Boga” żyją rozdarte obok siebie, gdyż czło- 
więk zaczął „rozdzielać to co Bóg złączył”. 
^^laczego tak jest? Odpowiedzi jest wie- 
ł^e, jak wielu jest teoretyków życia mał- 
żeńskień^ ii^c^dzir^r^cztn, e l^iażda ma swcaje

uzasadnienie i na „swój” sposób prawdzi
we. Nie wa^o wdawać się w dyskusję, gdzie 
każdy będzie przytaczał swoje racje, wyma
gając od słuchaczy ich uznania, ale trzeba 
szukać prawdy wiedząc, że nie zawsze mię
dzy racją a prawdą jest znak tożsamości. 
Prawda jest jedna, zaś racji może być wiele, 
a na pewno tyle - ile jest ludzi, zwłaszcza 
kiedy każdy chce rację mieć. Prawda może 
być tylko jedna, bo jej gwarantem jest Bóg 
prawdomówny, więc u Niego należy szukać 
pouczenia. Jezus jest Słowem Ojca do czło
wieka i Clatęgo On nas pouczyć.

O^dpowiadając fa^zeuszom na pytanie:
„czy wolno mężowi oCCalić swoją 

żonę” (Ew.), Jezus używa zwrotu: „zatwar- 
Cziałość serca”, który to zwrot uzasadnia 
Mojżeszowe Prawo zgody na rozwód, ale 
nie jest to prawo Boga Stwói^cy. 
Ja^ rozumięć ową „zatwarCziałośż serca”? 
„Zatwardziałość serca” (gr. sklerokardija) 
oznacza nie tylko stosunek do drugiego 
człowieka, ale oznacza przede wszystkim 
nieprawy stosunek do Boga, grzech i nie
posłuszeństwo (Jr 4, 4ć, Pwt 10, 16). Uży
wając tego zwrotu, Jezus napiętnował nie 
słabość faryzeuszów jako powodu decyzji 
Mojżesza o rozwodzie, gdyż wobec słabo
ści ludzkiej jest On zawsze wyrozumiały i 
miłosierny, ale napiętnował ich przewrotne 
i zatwa.rCziałę sumienie.

l^est to też Jezusowa ocena i nas samych, 
/nnasL^ej relacji z Bogiew, kiedy domaga- 
wh się usankcjonowania rozwodów. Jest to 
znak, żeśmy utracili synowską zażyłość z 
Ojcem i Stwórcą, a nasze serce stało się ska- 
miećiałę i opanowane przez „ duchową skle
rozę”, która ogranicza pole widzenia do ob
szaru własnej korzyści. Nie trudno przewi
dzieć skutki. To rosnąca liczba rozwodów,

za którą kryje się ból, rozdarcie, krzywda i 
dziecięce łzy nie do osuszenia.

ChrHstus przypomina Bożą myśl zawar
tą w dziele stworzenia s'wiata i człowie
ka. Bóg stwarzając człowieka jako mężczy

znę i kobietę (I czyt.), stworzył ich dla sie
bie jako bytH komplementarne, a więc tyl
ko drugi człowiek może być „odpowiednią 
pomocą” dla człowieka jako „kość z kośtei 
i ciało z ciała”. Jeśli więc Jezus przywołuje 
tu opis stworzenia z Księgi Rodzaju to po 
to, by powrócić do zasadniczej i pierwotnej 
myśli Ojca-Stwór^cy. By odnowić porządek 
stworzenia, zamieniając porządek przyro
dzony i ludzki tyl^o na porządek nadprzy
rodzony, boski. To jest powrót do „począt
ku”. W zaperzeniu Bożym dwoje kocha
jących się ludzi, mężczyzna i kobieta, sta
nowią nierozerwalną jedność osób na wzór 
Trójcy Świętej i nikomu tego nie wolno roz- 
Czięliż bez wykroczenia przeciw Bogu. Ta 
jedność osób to cały sposób istnienia jed
nego dla drugiego w Bogu i przez Boga, „tak 
bowięw Chrystus, który uś'więca, jak ludzie, 
którzy mają być uś-więceni, z jednego są 
wszyscy” (II czyt.). To dwa serca połączo
ne miłoś'cią będącą hymnem na cześć Boga, 
to serca ludzi, którzy wzajemnie się obda
rowali sobą jako Cnrew całkowitym, czer
piąc siły z Boga, który ich „umiłował aż do 
wydania siebie”.
Ij^e wolno więc odrzuciĆ daru ofiarowa- 
f ▼ nego w zawierzeniu, jak też i nie wol
no budować szczęśliwego drugiego domu 
za cenę zranionego serca i krzywdy innych. 
Zawiast więc chęci „poprawiania”. Boga, 
trzeba przyjść do Niego ze swoim „zatwar
działym sercem” i wraz z psalmistą prosić: 
„Stwórz o Boże we mnie serce czyste i od
nów we mnie moc Ducha” (Ps 50).

I

4 strona internetowa PMK: www.m^ssion-catholique-polonaise.net 5 października 2003 5
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Od roku Kościół oddaje chwalę Bogu w tajemnicach światła, które Jan Paweł II wpro- 
woidził do modlitwy różańcowej. Są one odmawiane tylko w czwartek - jeden raz w 
tygodniu. Tia^<emnice te kontemplują publiczną działalności Chrystusa^.

CHRZEST W JORDANIE - ŚWIATŁO MIŁOŚCI

Nad ludzkością - w ciemnościach grze
chu - zabłysło Wielkie Światło. Bóg 

sam f^i^zyszzdł z^t^iawK; wikłc^ii^l^a. ek mZo- 
ści powołał go do istnienia. Gdy - na sku
tek grzechu - człowiek odpadł od Boga, a 
popadł w niewolę śmierci, Bóg sam przy
szedł, by go zbawić, przywrócić mu ży
cie: Syn Boży „sam się ofiaruje”. 
Stał się człowiekiem - we wszystkim do 
nas podobny - oprócz grzechu. Ten, który 
żadnego grzechu nie popełnił; żadnym 
grzechem nie obciążony - solidarny rów
nież z grzesznym człowiekiem, w jednym 
szeregu z grzesznikami stanął w wodach 
Jordanu. „Z grzechów jego wybawi lud 
swój”. Na swoje barki przyjął ciężar 
wszystkich ludzkich grzechów. W wodach 
Jordanu staje do chrztu na odpuszczenie 
grzechów. Baranek Boży, który zgładzi

grzechy świata - mówi o Nim św. Jan 
Chrzciciel. Chrzest Jezusa w Jordanie jest 
zapowiedzią sakramentu Chrztu św. „Ten, 
który po mnie idzie jest mocniejszy ode 
mnie. On was będzie chrzcił Duchem 
Świętym i ogniem” - zapowiada św. Jan 
Chrzciciel. W rozmowie z Nikodemem, 
Pan Jezus mówi - kto się nie odrodzi z 
wody i z Ducha, nie wejdzie do Króle
stwa Niebieskiego. Dając ostatnie polece
nia, przykazał Apostołom „Idźcie na cały 
świat, nauczajcie wszystkie narody 
chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się, bę
dzie zbawiony.”
I uż podczas chrztu w Jordanie obecna 
* jest cała Trójca Św. Chrystus, Syn 
Boży chrzczony w wodzie Jordanu. Soli
darny z grzesznym człowiekiem - aby go

wyzwolić z grze
chów jego. Nad nim 
Duch Święty w pd- 
staci gołębicy i 
Głos Ojca: „To jest 
Syn mój umiłowa
ny”. Umiłowany - 
bo sam się ofiaro
wał, by zbawić 
człowieka. Na sie
bie bierze wszystkie 
jego winy. Solidar
ny z człowiekiem; 
w Jordanie, w jed
nym szeregu z 
grzesznikami staje, 
do chrztu na od
puszczenie grze
chów. „Jam jest światłością świata - kto 
za mną idzie nie błądzi w ciemności” - 
mówi o Sobie Chrystus Zbawiciel. Zaiste 
- wielkie światło zabłysło nad ludzkością 
pogrążoną w ciemnościach grzechu.

Maryja - wszystkie te słowa i sprawy 
przechowywała i rozważała w sercu 

swoim. Przewodniczka naszych różańco
wych rozważań.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

J6 października minie rok jak Jan Pa
* weł II ogłosił List Apostolski „Rosa
rium Virginis Mariae”. Wielu wiernych z 
wielką uwagą przeczytało, a nawet prze- 
medytowało tekst papieskiego nauczania. 
Apel Ojca Świętego i zachęta do odma
wiania różańca zaowocowały różnymifor
mami modlitwy i rozmodlenia. Dla tych, 
którzy jednak nie przezwyciężyli swoich 
kłopotów w modlitwie różańcowej powra
camy jeszcze raz do papieskiego Listu..

Ojciec Święty nazywa różaniec ska
rbem, który trzeba odkryć. Nie ma 

w tych słowach jakiejkolwiek przesa^dy. 
Skarbem dla człowieka jest to, co go cią
gle angażuje, co ma dla niego niezmienną 
wartość, co go wewnętrznie porządkuje, 
udoskonala i uświęca.
I an Paweł II w Liście Apostolskim „Ro- 
* sarium Virginis Mariae” wyznaje, że 

dla niego osobiście jest to modlitwa, któ
rą „bardzo ukochałem. Przedziwna modli
twa! Przedziwna w swej prostocie i głębi 
ZaIazem”(RVM 2). To wyznanie Ojca 
Świętego jest wskazówką dla wszystkich 
biorących do ręki różaniec. Oznacza ono, 
że nie można modlić się bez miłości. Ta 
miłość bowiem pozwala nam dotrzeć do 
całej jego głębi. To ona jest największym 
skarbem w modlitwie różańcowej. Prosto
ta natomiast, o której mówi Ojciec Świę
ty odnosi się do prostej struktury części i 
tajemnic.
^^^Irncma nauka zawarta w Liście Apo

stolskim „Rosarium Virginis Ma
riae” skierowana jest na przypomnienie, 
że różaniec jest modlitwą kontemplacyj
ną. W tym zakresie Ojciec Święty 
uwzględnia genezę różańca: „Różaniec

należy do najlepszej i najbardziej wypró
bowanej tradycji kontemplacji chrześci
jańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest 
modlitwą typowo medytacyjną i odpowia
da poniekąd modlitwie serca czy modli
twie Jezusowej, która wyrosła na glebie 
chrześcijańskiego Wschodu”(RVM 5).
W tej kontemplacji punktem wyjścia jest 
doświadczenie Maryi. Oznacza ono trwa
nie w szkole Maryi, rozpamiętywanie ob
licza Chrystusa i doznanie miłości Zbawi
ciela. Owocem tej medytacji jest doświad
czenie wiary, nowego życia w wymiarze 
osobistym i w wymiarze Kościoła.
I an Paweł II odwołując się do słów Pawła 
w VI wskazuje na poważny mankament 
w modlitwie różańcowej: „Jeśli brak kon
templacji, różaniec upodabnia się do cia
ła bez duszy i zachodzi niebezpieczeń
stwo, że odmawianie stanie się bezmyśl
nym powtarzaniem formuł...”. Ojciec 
Święty nie obawia się nazwać tego zjawi
ska wyzuciem różańca ze swej natui^y.
W sensie pozytywnym nauczanie papie
skie podejmuje również zasadniczy temat 
będący odpowiedzią na proste pytanie: jak 
należy różaniec odmawiać? W tym zakre
sie nauka Listu „Rosarium Virginis Ma- 
riae” jest bardzo jasna: „Różaniec bowiem 
z natury swej wymaga odmawiania w ryt
mie spokojnej modlitwy i powolnej reflek
sji, by przez to modlący się łatwiej oddał 
się kontemplacji tajemnic życia Chrystu
sa, rozważanych jakby sercem Tej, która 
ze wszystkich była najbliższa Panu, i by 
otwarte zostały niezgłębione tych tajem
nic bogactwa (por. RVM 12).
Inne nauki Papieża w Liście o różańcu to 
przede wszystkim intencje tej modlitwy^.

Tematykę tę Jan Paweł II ujmuje w wy
miarze eklezjalnym i daje cały sze

reg motywacji wskazujących na intencje 
wynikające z treści samego różańca. Naj
wymowniej przemawia fakt, że Papież po
szerza rozumienie modlitwy różańcowej, 
która dla wielu jest modlitwą osobistą. 
Wskazując na wspólnotowy wymiar tej 
modlitwy Ojciec Święty naucza: „Odma
wianie różańca zamyka się modlitwą w in
tencjach Papieża, by niejako skierować 
spojrzenie modlącego się na rozległy ho
ryzont potrzeb Kościoła” (RVM 37). W 
dalszej analizie intencji różańcowych jest 
mowa o różańcu jako modlitwie pokoju, 
rodzącą owoce miłosiernej miłości, w któ
rej następuje spotkanie z Chrystusem w 
Jego misteriach zbawczych i ludźmi cier- 

’ mi.
reszcie Ojciec Święty wskazuje na 

różaniec jako na modlitwę rodzin
ną: „Jako modlitwa o pokój, różaniec był 
też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. 
Można by wysunąć zastrzeżenie, że róża
niec wydaje się modlitwą niezbyt odpo
wiadającą gustom dzieci i młodzieży dzi
siejszych czasów. Może jednak zastrzeże
nie to opiera się na wyobrażeniu jego nie
dbałego odmawiania. Zresztą, o ile tylko 
zachowamy zasadniczą strukturę różańca, 
nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i mło
dzieży jego odmawianie - tak w rodzinie, 
jak i w grupach - wzbogacić odpowiedni
mi elementami symbolicznymi i praktycz
nymi, które by pomogły w jego zrozumie
niu i dowartościowaniu” (RVM 41).
^J^^h^e ukochanie modlitwy różańcowej 
F powinno polegać na zrozumieniu i 
poznaniu prostoty i głębi kontemplacji ta
jemnic zbawienia. To pozwoli nam dowar
tościować dar różańca, który prawdziwie 
stanie się skarbem.

i
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□ Prezydent Kwaśniewski złożył wizyty 
w Norwegii i we Włoszech. Premier Mil
ler przebywał w Chorwacji. Marszałek 
Senatu Pastusiak poleciał do Chin i Wiet
namu, a po drodze odwiedził Irkuck, 
gdzie spotkał się tamtejszymi Polakami.
□ Podczas spotkania z młodzieżą z oka
zji rozpoczęcia budowy świątyni Opatrz
ności Bożej na Wilanowie Prymas Józef 
Glemp wyraził nadzieję, żę w 2004 r. doj
dzie do pielgrzymki Ojca Św. do Polski.
□ Niemcy zaproponowały Polsce 7 mld 
euro strukturalnej pomocy za 3 lata, o ile 
Warszawa nie będzie się upierała przy 
zmianach w projekcie konstytucji euro
pejskiej. Przypomnijmy, że zgodnie z trak
tatem w Nicei, który jeszcze nie zdążył 
wejść w życie, Polska miała zaledwie o 2 
głosy mniej od Francji i Niemiec. W pro
jekcie nowej konstytucji proporcje te 
zmieniają się znacznie na niekorzyść na
szego kraju, redukując naszą liczbę gło
sów o połowę. Dodatkowym elementem 
niezgody jest zapis o chrześcijańskich ko
rzeniach Europy^.
□ Oleksy z SLD został oskarżony przez 
Ujazdowskiego z PiS, że udając obecnie 
zaangażowanie na rzecz obrony traktatu 
nicejskiego, wczes'niej stojąc na czele pol
skiej delegacji na konwent konstytucyj
ny Europy, podpisał dokument zgadzają
cy się na niekorzystne dla Polski zmiany^. 
Oleksy nazwał te oskarżenia „lepperyza- 
cją PiS".
□ Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło 
projekt nowej konstytucji. Zwiększa on 
uprawnienia prezydenta i m.in. likwiduje 
instytucję Krajowej Rady Radiofonii i TV.
□ Parlament odrzucił wniosek PiS w spra
wie zatwierdzenia traktatu o konstytucji 
europejskiej w referendum ogólnokrajo
wym.
□ Sejm ogłosił 2004 r. rokiem Władysła
wa Grabskiego. Grabski był premierem i 
ministrem skarbu, który w 1924 r. prze
prowadził udaną reformę walutową.
□ Rada Naczelna PSL poprała prezesa 
Kalinowskiego, który w głosowaniu o 
wotum nieufności uzyskał 76 głosów dla 
siebie korzystnych. Przeciw Kalinowskie
mu głosowało 14 członków Rady. Po gło
sowaniu z funkcji we władzach PSL zre
zygnował poseł Dobrosz. Skład Rady Na
czelnej ma być uzupełniony o nowych 
członków sprzyjających Kalinowskiemu.
□ Miller tryska optymizmem i samozado
woleniem. Z okazji półmetka rządów SLD 
Miller stwierdził m.in., że „dobra gospo
darka, silny wzrost gospodarczy stanie się 
znakiem socjaldemokratycznej lewicy". 
Dodał też, że „rządy bez SLD to w sposób 
nieunikniony perspektywa politycznego 
awantumictwa". Z tej samej okazji prze
mawiali i inni działacze SLD. Poseł T. 
Iwiński (ten od łapania na delegacjach za
granicznych za pośladki tłumaczek) we
zwał do „powrotu do nowelizacji ustawy 

aborcyjnej", a znany „biznesmen" lewicy 
Tuderek gardłował - „ręce precz od Mille
ra!". Co to będzie za kolejne 2 lata?
□ Platforma Obywatelska zawiesiła w pra
wach członków 7 działaczy, w tym 2 posłów^. 
Decyzję podjęto po ujawnieniu afer korup
cyjnych z ich udziałem podczas sprawowa
nia przez PO rządów w Warszawie.
□ W Toruniu odbył się VII Krajowy Zjazd 
Lekarzy, który znowelizował Kodeks Etyki 
Lekarskiej. Przegłosowano go ogromną 
większością głosów. W czasie obrad atako
wano zjazd za „katolicyzację" kodeksu 
(m.in. Edelman).
□ Górnicy z 4 kopalń przeznaczonych do 
zamknięcia oczekują na rozmowy ostatniej 
szansy i wycofanie się rządu z niepopular
nej decyzji. W przeciwnym razie grożą za
ostrzeniem protestów. Pod mieszkaniem 
ministra gospodarki Hausnera w Krakowie 
odbywają się regularne pikiety żon górni
ków'.
□ Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 
Krzyża Zesłańców Sybiru. Będzie on przy
znawany zesłańcom polskim z lat 1939-56, 
których wywożono w głąb Związku Sowiec
kiego.
□ Z Iraku donoszą o problemach polskich 
żołnierzy z kamizelkami kuloodpornymi. 
Polski kontyngent jest wyposażony w ka
mizelki na „pole walki", które chronią sku
tecznie przed odłamkami, ale gorzej od kul. 
Są one poza tym cięższe od używanych 
przez Amerykanów^. USA zaoferowały Po
lakom za darmo 8800 swoich kamizelek.
□ 5 żołnierzy z polskiego kontyngentu w 
Iraku zostało wydalonych do Polski za pi
jaństwo. Dochodzenie czeka natomiast żoł
nierza, który usiłował w muzułmańskim Ira
ku handlować wódką i innego, który dał 
sobie ukraść broń.
□ Liga Polskich Rodzin zgłosiła projekt 
przywrócenia przedwojennych stopni woj
skowych i umundurowania, co miałoby być 
ostatecznym zerwaniem z tradycjami lWp.
□ Z notowań partii politycznych. Wg IP
SOS na SLD-UP głosowałoby 30% ankieto
wanych, na PiS - 17%, na PO - 15%, Samo
obrona i PSL - 9%, LPR - 10%. Wg CBOS: 
SLD - 24%, PO -15%, PiS -13%, PSL -12%, 
Samoobrona - 1C^%, Up - 4%, uW i Emeryci 
po 3%.
□ 4 senatorów z UW wystąpiło z Bloku Se
nat 2000 (wspólna reprezentacja centropra- 
wicy, która startowała do wyższej izby) i 
utworzyła koło senatorskie Unii Wolności. 
Przed wyborami trzeba wyciągnąć z szafy 
trupa?
□ Wg sondażu agencji Pentor 57% Pola
ków popiera wprowadzenie euro. Bardziej 
za euro są mężczyźni niż kobiety, co może 
oznaczać np., że uważają oni, iż przy droż
szej walucie będzie łatwiej schować... za
skórniaki.
□ W przyszłym roku wzrosną w Polsce 
ceny Internetu. Rząd zamierza go obłożyć 
maksymalnym podatkiem VAT.
□ Śląska Magistrala Kolejowa ma 70 lat. 
Jej budowę zainicjował prezydent Mościc
ki. Magistrala połączyła Tarnowskie Góry 
z Gdynią. Z okazji jubileuszu na trasę wy
jechała z Katowic zabytkowa ciuchcia.

Ciąg dalszy ze str. 3

CZY NIEMCY KUPIĄ...

Nim rozegra się batalia o miliardy dla 
najuboższych państw i regionów, ma 
się za^koi^i^:^;^(; t^^bate nt^d l^mistyuscją. 

Zgromadzenie parlamentarzystów i 
przedstawicieli rządów zwane Konwen
tem Europejskim zaproponowało w 
czerwcu, żeby zapisać w konstytucji za
sadę, że siła głosu państwa w Radzie UE 
zależy ściśle od liczby ludności. W sto
sunku do Traktatu z Nicei oznacza to 
ograniczenie wpływów Hiszpanii i Pol
ski w stosunku do Niemiec, Francji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Na tym sku
pili się krytycy projektu w Polsce (także 
na braku jasnych odniesień do tradycji 
chrześcijańskich w miejscu, w którym 
mowa o „dziedzictwie religijnym”), nie 
zważając, że Francuzi i Brytyjczycy też 
tracą nieco wobec Niemców, zaś Holen
drzy czy Czesi wobec Polaków.
W Brukseli nawet przedstawiciele mniej
szych państw przyznają, że nowy system 
podwójnej większości (do podjęcia de
cyzji potrzeba ponad 50 proc. państw i 
60 proc. ludności UE) jest bardziej de
mokratyczny, przejrzysty i zrozumiały 
od skomplikowanego systemu nicejskie
go. Polsce zarzuca się, że chce Unię pa
raliżować, blokować, wetować, zanim do 
niej weszła. W systemie nicejskim ma 
bowiem, jak Hiszpania, dwukrotnie 
większe możliwości torpedowania decy
zji niż w proponowanym przez konwent. 
Pojawia się też szantaż finansowy. Szef 
niemieckiej dyplomacji Joschka Fischer 
dał do zrozumienia, że Niemcy uzależ
nią zgodę na hojne fundusze struktural
ne dla Polski po 2006 roku od tego, czy 
Polska przystanie na proponowany 
kształt unijnej konstytucji.
Tymczasem znawcy tajników unijnej dy
plomacji zwracają uwagę, że rzeczywi
ste wpływy w Unii nie zależą tylko od 
liczby głosów w Radzie. Przez lata Fran
cja miała większy wpływ na decyzje od 
Niemiec dysponujących tą samą liczbą 
głosów, a mała Belgia - od biernie za
chowujących się Włoch. Z drugiej stro
ny, potulność w dyskusji nad konstytucją 
nie musi zaowocować większą hojnością 
Niemiec w debacie budżetowej. Zatem 
odejście od Nicei niekoniecznie będzie 
dla Polski totalną klęską, ale też zapew
nienie sobie w przyszłości odpowied
nich dotacji z unijnego budżetu nie wy
maga natychmiastowego „poddania” się 
Niemcom i popierającym ich Francu
zom, Włochom i Brytyjczykom. Nie tyl
ko dlatego, że nie handluje się zasada
mi.
Brukselscy eksperci są przekonani, że 
Nicea nie zasługuje na gest Rejtana, ale 
trzeba i można opóźnić wejście w życie 
nowego systemu i „spłaszczyć” nieco 
różnicę między Hiszpanią i Polską z jed
nej strony a Niemcami, Francją, Wielką 
Brytanią i Włochami z drugiej. Po co 
opóźniać? Żeby wcześ'niej podjąć jak
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najwięcej decyzji w systemie nicejskim i 
przez ten czas nauczyć się sztuki skutecz
nego wpływania na unijne decyzje. Bo nie 
wystarczy mieć dużo głosów. Kilka lat 
temu statystyki głosowań w Radzie UE 
wykazywa^ły, że krajem najczęściej prze- 
głosowywanym przez partnerów były... 
Niemcy.
Zresztą, mimo że każdy kolejny traktat 
unijny poszerzał na nowe dziedziny za
sadę podejmowania decyzji większością 
głosów, w praktyce państwo przewodni
czące Unii zarządza głosowanie wciąż w 
ostateczności. Próby znalezienia kompro
misu zadowalającego wszystkich trwają 
często wiele miesięcy, czasem lat. Nieza
dowolonym oferuje się rozmaite rekom
pensaty, zabezpieczenia, okresy przejścio
we. Tworzy się koalicje, kaptuje zwolen
ników proponując poparcie w innych 
sprawach. Stąd przekonanie, że w zamian 
za ustępstwa w sprawie konstytucji Niem
cy sypną groszem. Znawcy przedmiotu 
mówią, że Niemcy i tak dadzą tyle, ile się 
im opłaci.
Nie zakręcą kurka, bo im też zależy na roz
woju biedniejszych członków Unii, a 
zwłaszcza Polski. Prosperująca Polska to 
nie strata dla Niemców czy Francuzów, tak 
jak nie jest nią bogacąca się i kupująca ich 
towary Hiszpania. Budowa autostrad w 
Polsce nie oznacza przecież korzyści wy
łącznie dla Polaków, a strat dla Niemców, 
którzy najwięcej dopłacają „na czysto” do 
budżetu UE. Wśród wykonawców i użyt
kowników będą firmy z całej Unii. Korzy
ści odniosą też właściciele ciężarówek i 
producenci towarów eksportowanych z 
Unii na Wschód i ze Szwecji do Europy 
Południowej.
Próby zakręcenie kurka narobiłyby Niem
com wrogów nie tylko w Polsce, ale w 
większości nowych państw członkow
skich, w Grecji, Portugalii, Hiszpanii. Po
lityka wyrównywania różnic będzie kon
tynuowana, bo wymaga tego jednolity ry
nek i Polsce jeszcze długo będzie się na
leżał największy kęs. Bo tak wychodzi 
przy zastosowaniu wszelkich kryteriów^. 
Polski nie da się pominąć, bo polityka so
lidarności w Unii nie opiera się na podzia
le pieniędzy według tego, kto głośniej 
przytakiwał Niemcom.
■LIatomiast tępa obstrukcja, bez wyśn
ij wania kontrpropozycji atrakcyjnych 
dla większej liczby krajów, antagonizuje 
wszystkich i prędzej czy później obraca 
się przeciwko stosującemu ją państwu. 
Doświadczyła tego Wielka Brytania, gdy 
w 1996 roku próbowała wymusić na part
nerach cofnięcie embarga na brytyjską 
wołowinę, wprowadzonego w związku z 
chorobą szalonych krów. Warto więc po- 
negocjować w sprawie konstytucji, nie 
bać się szantażu. Ale też nie palić za sobą 
mostów. Bo nawet większe i bogatsze od 
nas kraje przekonały się, że w Unii nie 
wiedzie się samotnym strzelcom, nawet 
tym, którzy dysponują na papierze wielo
ma głosami.

J*n M. St«nkieWi<Bz z

□ Jan Paweł II przyjął w 
swojej rezydencji w Castel Gandolfo pre
miera Norwegii K. M. Bondevika.
□ Referendum europejskie na Łotwie przy
niosło sukces zwolennikom Unii. Za UE, 
przy ponad 70% frekwencji, głosowało 
69%, przeciw 31%.
□ W Berlinie odbył się szczyt brytyjsko- 
francusko-niemiecki. Chirac, Blair i 
Schroeder uzgodnili tworzenie europej
skich struktur obronnych i postanowili 
ożywić koniunkturę przez wielomiliardo
we wspólne inwestycje.
□ Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 
rezolucję żądającą od Izraela rezygnacji z 
wydalenia Arafata z Palestyny. Podobny 
wniosek na Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
upadł z powodu weta USA. Zgromadze
nie uchwala wnioski zwykłą większością 
głosów, Rada jednogłośnie. Sam Arafat 
oświadczył, że gdyby go próbowano usu
nąć z Ramallah popełni samobójstwo.
□ Rosja, Ukraina, Kazachstan i Białoruś 
podpisały w Jałcie układ o Wspólnej Prze
strzeni Gospodarczej. Kijów zgłosił do 
układu kilka zastrzeżeń, które mają mu nie 
zamykać drzwi także do współpracy z UE.
□ Prezydent Szewardnadze nie przyjął wy
słannika Watykanu, a władze odłożyły na 
czas nieokreślony podpisanie umowy ze 
Stolicą Apostolską. Oficjalnym powodem 
jest sprzeciw gruzińskiej Cerkwi i jej pa
triarchy liii II.
□ Prezydent Kosowa Rugova zagroził, że 
jeżeli nie zostanie ogłoszona niepodległość 
tego regionu to Kosowo utworzy własne 
państwo na terenach zamieszkałych przez 
albańską większość.
□ Następny termin wyborów prezydenc
kich w Serbii wyznaczono na 16 listopa
da. Kolejne tury wyborów w tym kraju 
nie przynosiły dotąd rozstrzygnięcia, po
nieważ nigdy nie udawało się przekroczyć 
50% frekwencji, która jest konieczna do 
uznania ich ważności.
□ Amerykańskie wojska przeprowadziły 
ostrzał i dokonały nalotów na pozycje nie
dobitków talibów w południowych pro
wincjach Afganistanu. Zginęło 17 talibów^.
□ W Iraku w ręce Amerykanów oddał się 
dobrowolnie były minister obrony w rzą
dzie S. Husajna - S. H. Ahmed. Tymcza
sem TV Al-Arabija wyemitowała przesła
nie obalonego przywódcy Iraku. Głos na 
taśmie należy do Husajna. W Iraku do
chodzi nadal do napadów na żołnierzy 
wojsk stabilizacyjnych.
□ W sondażu popularności politycznej w 
Czechach prowadzi konserwatywno-libe- 
ralna ODS - 32%, wyprzedzając rządzą
cych socjaldemokratów - 17,2%, komuni
stów - 16% i ludowców - 7,9%. Koalicyj
na partia liberałów, czyli tamtejsza Unia 
Wolności, zeszła poniżej progu wyborcze
go i osiągnęła wynik 2,6%. Czy ci Czesi 
muszą ze wszystkim naśladować partię 
Frasyniuka?

□ We wrześniu przybyła do Polski pierw
sza partia samolotów Mig-29. 23 myśliw
ce tego typu z demobilu po NRD zostało 
po symbolicznej cenie 1 euro przekazane 
pr2;ez Niemcy Polsce.
□ Policja szwedzka aresztowała domnie
manego mordercę MSZ H. Lindh. Aresz
towanym jest 35-letni znany policji no
żownik.
□ W Nepalu doszło do strajku generalne
go wywołanego przez tamtejszych komu
nistów. W zamieszkach zginęło 13 osób.
□ 20 tys. osób manifestowało w Holandii 
przeciw cięciom budżetowym na bezro
botnych. W Szwajcarii na ulice wyszło 30 
tys. ludzi, obawiających się wydłużenia 
wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. We 
Francji wprowadzi się od 2004 r. ograni
czenia czasowe dla osób pobierających 
zasiłek „solidarnościowy". Również z 
Niemiec donoszą, że w tamtejszych urzę
dach pracy zaczyna brakować pieniędzy 
na zasiłki dla bezrobotnych.
□ W Grecji strajkowało 14 tys. taksów
karzy sprzeciwiających się wprowadzaniu 
kas fiskalnych w ich autach.
□ Korea Południowa zamierza wydać 13 
mld $ na konstrukcję 500 śmigłowców 
najnowszej generacji. Helikoptery bojo
we mają być konstrukcją koreańską wg 
własnego projektu.
□ W Bratysławie otwarto pierwszą pol
ską szkołę na Słowacji. Można w niej po
bierać naukę stacjonarnie lub korespon
dencyjnie od I klasy szkoły podstawowej 
po matui^ę.
□ Protesty uczniów macedońskich spowo
dowały, że nie udało się zapewnić mniej
szości albańskiej nauki w ich języku. Szko
ły były blokowane przez rodziców i 
uczniów.
□ W okręgu saratowskim nad Wołgą do
szło do katastrofy ponaddźwiękowego 
bombowca TU-160. Rosjanie wstrzymali 
wszystkie loty tych maszyn.
□ Amerykańska Izba Reprezentantów 
ogłosiła zakaz opodatkowywania dostępu 
do Internetu. 7 stanów, które taki podatek 
wprowadziło, musi obecnie z niego zre
zygnować.
□ 9 Polaków i 3 Francuzów skazano na 
kary od 3 do 9 łat więzienia za przemyt 
nielegalnych imigrantów do Wielkiej Bry
tanii.
□ Serbskie linie lotnicze JAT dokonały 
pierwszego od 1992 r., czyli wybuchu kon
fliktu z Jugosławią przelotu do USA.
□ Najbogatszym człowiekiem w USA po- 
zostaje nadal szef Microsoftu B. Gates, któ
rego prywatny majątek wyceniono w tym 
roku na 46 mld $.
□ Kanadyjska Izba Gmin uchwaliła, że 
„nawoływanie do nienawiści wobec homo
seksualizmu" jest przestępstwem. Złośli
wi krytycy ustawy pytali, czy wobec tego 
nie zakazać rozpowszechniania w Kana
dzie Biblii.
□ J. Fischer, MSZ Niemiec zapoczątko
wał „odmładzanie kadr". 56-letni minister 
rozwiódł się już po raz czwarty, tym ra
zem z 34-letnią dziennikarką. Obecnie 
wybranką ministra jest studentka. Tylko, 
żeby go do przedszkola nie wpuścili...

□ 5 października 2003 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 7
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Dokończenie ze str. 3

RÓŻANIEC NADZIEI

W celi każdy dzień był udręką, ten okazał się 
specjalnie podły, ale ja miałam swój nowy 
„punkt odniesienia”.

Po wieczornym apelu zgasła żarówka pod sufi
tem i zapadło głuche, obowiązujące milczenie. 
Czekałam niecierpliwie na tę chwilę, zsunęłam 
się z mojej najwyższej pryczy i uklękłam - to mu- 
siała być uroczysta inauguracja. W małym oknie 
pod sufitem jaśniał zielonawo skrawek nocnego 
nieba. Osamotniona nagle Wanda - współloka
torka mojego siennika, zaczęła cicho nucić jakąś 
pieśń-modlitwę: „Unieś Chryste głowę w ciernio
wej koronie...” - miała bardzo piękny głos.
Zwykłe, nocne pojękiwania, kaszel, skrzypienie 
prycz ucichły - wznoszący się w ciemności głos 
Wandy przemieniał więzienną celę. „Zdrowaś 
Maryjo, łaski pełna...” węzełki różańca łagodnie 
przesuwały się w palcach. Było mi strasznie zim
no, ale cudownie.
I nagle światło - trzask rygla w drzwiach, wrzask 
strażnika i obie winowajczynie - ta śpiewająca i 
ta klęcząca na podłodze - znalazłyśmy się bły
skawicznie na korytarzu z rękami nad głową i 
nosami opartymi o ścianę. W więziennych ko
szulach i boso dygotałys'my na lodowatym prze
ciągu, kiedy strażnik trzaskał kolejno otwiera
nymi „judaszami” w całym długim korytarzu. 
Przez drzwi celi słyszałyśmy ściszone zawodze
nie współtowarzyszek, które na zapowiedź, że 
pójdziemy do „dunkel zelle” tzw. ciemnicy o bar
dzo złej sławie, zaczęły chórem płakać.
„Inauguracja mojego różańca” - trzymałam go 
zwinięty, ukryty w zaciś'niętej dłoni i mimo prze
rażająco wyraźnej rzeczywistości niezupełnie 
jeszcze oprzytomniałam po przeżytym uniesie
niu.
Klnący strażnik już szarpał nas za ramiona, ude
rzał butem ciągnąc ku schodom, a potem - nagle 
- zawrócił, otworzył rygle i rzucił nas z powro
tem do celi.
„To cud, że wróciłyście” - chrypiały zapłakane 
współwięźniarki. Wydawało mi się, że sznurko
wy różaniec jest ciepły w zmarzniętej ręce.
Nie rozstawałam się z nim na przesłuchaniach i 
do końca więziennego epizodu, przez dalsze 
wojenne tarapaty, studia (w czasie rewizji w tzw. 
„kotle” wyś'miewał się z niego skośnooki ubek) 
i po ślubie, z trójką dzieci - zawsze się gdzieś 
kulił w zakamarkach kolejnych torebek. Coraz 
wątlejszy, kruchy jak skrzydełko zeszłoroczne
go motyla, ale nieodłącznym.
I akże odległy - w każdym sensie - od tamtego, 
# wojennego, był promienny, rzymski dzień 
1983 r., kiedy z rąk Jana Pawła II dostałam biały 
różaniec, z którym się nie rozstaję.
A teraz znów leży na mojej dłoni znaleziony po 
latach, w starych szpargałach, zwitek lichego 
sznurka, którego byle jakie przeznaczenie prze
mienione zostało poprzez te węzełki, znaczące 
kolejne „Zdrowaś” tak, aby dawał siłę, wiarę i 
nadzieję - może ratował życie?
Jest rok 2003 - w otwartym „Głosie Katolickim” 
Rosarium Virginis Mariae - siwa głowa oparta na 
dłoni z różańcem, w którym teraz rozważać bę
dziemy nową część o tym, co jest „światłem”. 
Cieszę się, że razem tego doczekaliśmy, szary, 
sznurkowy staruszku o*^ii^l^nej, różańcowej prze- 
szłoś'ci.

D^nufta O^Hkou^rska

VJ. Kossak - „Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach" - fragment (1934)

Przybyły na nią reprezentacje wszyst
kich pułków: trzech szwoleżerów, 
dwudziestu siedmiu ułanów i dziesię
ciu strzelców konnych, stawił się mar
szałek .Józef Piłsudski, towarzyszył mu 
prezydent Ignacy Mościcki, nie zabra
kło licznych przedstawicieli rządu, 
członków korpusu dyplomatycznego i 
oczywiście dotarły tłumy cywilów^. Bo
gactwo kolorów, gracja kawalerzy- 
stów, rżenie koni, marszowe tony mu
zyki, wiwaty, oklaski i okrzyki. To się 
musiało podobać i z pewnością patrzą
cych przepełniała duma, bo takiego 
wojska nie miał nikt na świecie. Przy
pominając zaś wiktorię nad Turkami 
miano na uwadze również zwycięstwa 
polskiej kawalerii nad bolszewikami w 
latach 1919-1920 (nietaktem byłoby 
wspominać również przegrane z armią 
konną S. Budionnego). I tylko złośli
wi komentowali, że ta cała parada to 
igrzyska dla maluczkich zamiast Chle
ba, bo jeszcze nie w pełni zamknął się 
czas wielkiego kryzysu gospodarcze
go
Nie ulega wątpliwości, że kawaleria 
stanowiła ważki element polskiej tra
dycji wojskowej. Dowodzono, że od
powiadała ona charakterom sarmac
kim, była bowiem nie tylko strojna, ale 
i groźna, efektowna. W dawnych wie
kach symbolem mocy jazdy polskiej 
pozostawali husarze, potem ich miej
sce zajęli szwoleżerowie doby napo
leońskiej, zaś w okresie II Rzeczypo
spolitej narastała legenda ułanów. Do
wodem mogą być śpiewane do dziś 
piosenki, malowidła Kossaków, opo
wieści naszych babek i dziadków. Cze
kano na defilady, chętnie słuchano or-

5 października 2003

UŁAŃSKI GALOP
Adam

6 października 1933 roku, a więc 70 lat temu, na krakowskich błoniach 
miało miejsce niezwykle malownicze widowisko. Jego bohaterami nie 
byli jydnad i^i^tyśt^i, Iconko i jeźdecd. cy okazji a^:jO-leoia ciayzwsc^ięj bijwji 

pod Wiedniem wojsk dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego, odbyła 
się wielka w historycznej stolicy Polski parada kawalerii.

kiestr, emocjonowano się podczas za
wodów jeździeckich. Kawalerię wspie
rały dywizjony artylerii konnej, pod
oddziały łączności, pionierów (sape
rów), karabinów maszynowych, kola
rzy.
Właśnie w 1933 r. ukazał się tom II 
„Ogólnej instrukcji walki”, w której 
zapisano, że „kawaleria manewruje 
konno, walczy pieszo i tylko w wyjąt
kowych okolicznościach szarżuje”. 
Miała to zatem być polska broń szyb
ka, w naszych warunkach ponoć wciąż 
skuteczniejsza od czołgów. Czas jed
nak szybko mijał, na uzbrojenie armii 
świata wchodziły coraz doskonalsze 
pojazdy pancerne, a w Rzeczypospo
litej powtarzano opinie, że w specy
ficznych okolicznościach (złe drogi, 
kaprysy pogody, trudne przeprawy, 
rozlegle tereny leśne) koń nadal góru
je nad „rumakami stalowymi”. Podob
nie miało być na obszarach Rosji so
wieckiej, a przecież szykowano się 
przede wszystkim na wojnę z nią, nie 
z rozwiniętymi gospodarczo państwa
mi zachodnimi.
Prawdą jest także, że kawalerzyści pol
scy posiadali wyjątkowe poczucie ho
noru i obowiązku. Pielęgnowano spe
cjalne zwyczaje, w tym duchu starano 
się wychować i poborowych, których 
służba trwała tu dłużej niż w piecho
cie, bo 23 miesiące. Uczono ich nawet 
dobrych manier, kadra zas' brała udział 
w pokazach hippicznych i szermier
czych, a najlepsi startowali na olimpia
dach. Należało po prostu polubić ko
nie, wyrobić odpowiednią tężyznę fi
zyczną, nie zatracić fantazji przy do
brym wyszkoleniu. Kiedy trzeba było

8 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net
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we wrześniu 1939 r. pójść na wojnę, zostawiono 
w garnizonach strojne mundury, szybko pozbyto 
się lanc i nie jest prawdą, że szarżowano na czołgi 
niemieckie, jak pokazał to Andrzej Wajda w fil
mie „Lotna”. Zdarzyło się tylko raz, że podczas 
szarży wykonanej przez 18. Pułk Ułanów Pomor
skich pod Krojantami niespodziewanie pojawiły 
się wozy pancerne wroga. W następnych fazach 
II wojny światowej pozostały w polskich pułkach 
już tylko symboliczne nawiązania do przedwoj- 
nia, ułani z koni przesiedli się na czołgi.
Czy niepotrzebnie i za długo utrzymywano w 
Wojsku Polskim do 1939 roku tak liczną kawale
rię? W sposób oczywisty nasuwa się odpowiedź 
pozytywna, a jako głównych winowajców takie
go stanu wskazuje się J. Piłsudskiego i grupę ge
nerałów. Z nich chyba najbardziej znanym pozo- 
staje Bolesław Wieniawa-Długoszowski, poeta, 
przyjaciel artystów, bohater niezliczonych aneg
dot warszawskich. Gwoli uczciwości trzeba jed
nak dodać, że brakowało pieniędzy i mocy pro
dukcyjnych, by w miejsce stajni postawić hanga
ry dla czołgów i samochodów pancernych, wpro
wadzić do nich wozy bojowe. Zaczęto to wpraw
dzie robić, ale zdołano na wojnę wyprawić jedną 
tylko brygadę pancerno-motorową Stanisława 
Maczka i rozpoczęto przezbrajanie drugiej bry
gady Stefana Roweckiego (Grota).
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Kawalerzysta musiał wyróżniać się krojem mun
duru, połyskiem cholew butów, specyficznie no
szoną rogatywką. Przynależność do jednego z 
pułków potwierdzały odznaki, barwy na propor
czykach, otokach czapek, lampasy, wypustki, sym
bole na naramiennikach. Rozbudowano nazwy 
pułków, dodano im sławnych patronów^.
Należało przestrzegać rygorystycznie kodeksu. W 
II Rzeczypospolitej oficerowie zawodowi (służ
by czynnej) nie mogli prowadzić działalności po
litycznej i nie mieli prawa głosu do Senatu oraz 
Sejmu. Specjalne przepisy regulowały zachowa
nie się kadry na ulicy (nawet jazda tramwajem 
była w zasadzie zabroniona), w kawiarniach i re
stauracjach (przy wejściu należało prosić o zgo
dę najstarszego stopniem), przy zawieraniu mał
żeństw (komisje badały prestiż panny młodej i za
sobność finansową pana młodego). Wielkim prze
życiem, także dla mieszkańców miast, były świę
ta pułkowe oraz asysty kawalerzystów podczas 
świąt państwowych i niektórych kościelnych.
Dziś najlepiej pamięta się chyba o żurawiejkach, 
przyśpiewkach śpiewanych oficjalnie, a jeszcze 
częściej przy spotkaniach natury towarzyskiej. 
Zaczynano je zazwyczaj dwuwierszem: „Prawda 
to od wieków znana/ nie masz pana nad ułana”, a 
przeplatano refrenem: „Lance do boju, szable w 
dłoń,/ bolszewika goń, goń, goń”. Z reguły żura- 
wiejki miały ton żartobliwy, bywały i bardziej zło
śliwe, nawiązywały do niebywałych zdarzeń. Z 
czasem przybywało zwrotek, więc w zależności 
od okazji można było zamieniać te frywolne po
ważnymi. Na przykład o 2. Pułku Ulanów Gro
chowskich im. gen. J. Dwernickiego, który stacjo
nował w Suwałkach, ś'piewano tradycyjnie: „Kto 
w kielichu topi troski,/ to ułanów pułk Grochow
ski”, ale można było też śpiewać: „Pod wezwa
niem Matki Boskiej, to jest drugi Pułk Grochow
ski”.
Oglądający w październiku ^^33 r. wielką paradę 
polskiej kawalerii byli z pewnością przekonani, że 
nikt ówczesnej Polsce nie jest w stanie zagrozić.

GLOSSA DO SONDAŻU
StanisłaU Michatkieu/icz

W rocznicę sowieckiego uderzenia na Polskę w 1939 roku, czyli 17 wrze
śnia Platforma Obywatelska uzyskała w sondażu taki sam wynik, jak 
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Platforma nie tylko dogoniła SLD, ale rów

nież wyprzedziła PiS, który na zmianę z Samoobroną plasował się zazwy
czaj na drugim miejscu.

Ten sondaż, podobnie jak i wszystkie 
inne, może być autentyczny albo nie. 
W tej sytuacji spróbujmy zastanowić 
się nad znaczeniem informacji dostar
czonej przez sondaż zakładając, że jest 
on autentyczny, a następnie spróbuje
my odpowiedzieć na pytanie, co ma 
znaczyć aluzja w postaci tego sonda
żu, jeśli nie jest on autentyczny, tylko 
zrobiony na miarę i na obstalunek. 
Tego bowiem też na tym świecie peł
nym złości, a już zwłaszcza w Polsce, 
wykluczyć z góry nie można.
W ostatnich tygodniach pogorszyła się 
pozycja rządu, a więc i prestiż SLD, z 
którym rząd premiera Millera jest utoż
samianym. Przyczyny są dwie: zła sytu
acja gospodarcza i zaciskanie przez 
sejmową Komisję Śledczą kręgu po
dejrzeń wokół najbliższego otoczenia 
premiera w związku z tzw. aferą Rywi
na. Sytuację gospodarczą najlepiej 
charakteryzuje projekt przyszłorocz
nego budżetu, przedstawiony przez wi
cepremiera Hausnera i ministra Rącz
kę. Widać z niego wyraźnie, że rząd nie 
ma żadnego pomysłu, jak kontynuowa
nie administrowania kryzysem poprzez 
dalsze zadłużanie państwa. Problem 
jednak w tym, że tegoroczny poziom 
długu publicznego, a więc zadłużenia 
wewnętrznego i zagranicznego, prze
kroczył 50 proc. Produktu Krajowego 
Brutto, a według opinii fachowców, w 
roku przyszłym może przekroczyć już 
55% PkB. Jeśli w przyszłym roku rów
nież nic się nie zmieni, to w roku 2005, 
kiedy zaplanowane są wybory parla
mentarne i prezydenckie, dług publicz
ny może przekroczyć nawet 60% PKB, 
a więc maksymalnie dopuszczalny po
ziom wg art. 216 ust. 5 Konstytucji. 
W takiej sytuacji Sejm nie mógłby 
uchwalić budżetu z deficytem, a to 
oznaczałoby konieczność obcięcia z 
dnia na dzień wydatków budżetowych 
na co najmniej 60 mld zł. Nietrudno 
wyobrazić sobie polityczne skutki ta
kiego stanu rzeczy. Ich przedsmak da
wała górnicza demonstracja w Warsza
wie, kiedy to ok. 10 tys. manifestan
tów wdało się w bitwę z policją na placu 
Trzech Krzyży, gdzie jest siedziba Mi
nisterstwa Gospodarki i na Al. Ujaz
dowskich, przed Kancelarią Premiera. 
Takich bitew byłoby wtedy kilkanaście 
dziennie, ale oczywiście nie poprawi
łyby one sytuacji w dziedzinie finan
sów państwa. Rząd próbuje ratować 
swoją reputację pokazywaniem, że w 
gospodarce ostatnio „coś drgnęło”.

Drgnięcie to jest jednak zbyt słabe, by 
się nim pocieszać, ponieważ jest ono 
rezultatem masowego przeprowadza
nia remontów i gorączkowego koń
czenia rozpoczętych budów przed za
powiedzianą na rok przyszły pod
wyżką stawki VAT na materiały bu
dowlane do 22%. Drgania te zanikną 
zatem już 1 stycznia, więc rząd liczy 
już tylko na to, że Unia Europejska, a 
tak naprawdę - Niemcy, coś tam wy
myślą. Obawiam się, że w takiej sytu
acji polskie zapowiedzi „twardych ne
gocjacji” nad projektem konstytucji 
UE są czystym blagierstwem, o czym 
partnerzy doskonale wiedzą. Zresztą 
przebieg parlamentarnej debaty w tej 
sprawie całkowicie te obawy uzasad
nia; klub SLD przygotowywał opinię 
publiczną raczej na kapitulację, niż na 
zwycięstwo.
Do tego dochodzą zgryzoty premiera 
w związku z pracami Komisji Śled
czej. Przesłuchując kolejnych świad
ków, a zwłaszcza dziennikarkę PAP 
Wojciechowską, doszła ona do wnio
sku, że „matactwa” nad ustawą o me
diach, w związku z którą Rywin miał 
złożyć red. Michnikowi „korupcyjną 
propozycję”, dopuściła się Aleksan
dra Jakubowska, ongiś wiceminister 
kultury, a obecnie szefowa gabinetu 
politycznego premiera. Premier inda
gowany na okoliczność dymisji Jaku
bowskiej, z widoczną irytacją oświad
czył, że nie ma takiego zwyczaju. Ano, 
trudno mu się dziwić. Toć już tyl^o 
„kształtna pierś” Jakubowskiej od
dziela go od nieubłaganego posła Ro
kity, który wcale nie ukrywa zamiaru 
schrupania go na surowo. W dodatku 
doszło do ośmieszenia prokuratui^y. 
Dawna prokurator Marciniak zezna
ła, że prokuratorzy przesłuchujący 
premiera Millera w sprawie „afery 
Rywina” dostali od swoich zwierzch
ników listę pytań, które wolno im mu 
zadać. Nie wiadomo, czy dostali też 
listę pytań, których broń Boże nie 
wolno im mu zadać, ale i tamto wy
starczy. Minister sprawiedliwości Kur
czuk próbował utrzymać na tych ze
znaniach pieczęć tajności, ale bezli
tosna Komisja wszystkie pieczęcie 
przed kilkoma dniami wyskrobała. W 
tej sytuacji nie jest wykluczone, że 
przed kompromitacją chroni premie
ra tylko lojalność Jakubowskiej, Kur
czuka, Czarzastego i Kwiatkowskie
go.

Dokończenie na str. 17
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LA ' PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@f^r^^i^i^i^^l^..fr)

EN BREF
□ Bientót la fin des embou
teillages a Varsovie ? II est 

pr'vu de construire dans le sud d' la capita
le, a Ursynów, une deviation d'une longueur 
de neuf kilometres, permettant aux voitures 
et aux 'amions en transit d'eviter de passer 
par le centre de la ville, completement as
phyxie. 11 faut dire que dans quelques ann'es 
(mais dans combien d' temps exactement, 
'n 2007 comme pr'vu ?), l'autorout' A2 at
teindra les port's d' Varsovie 't cette de
viation devra permettre de canaliser le flot 
de circulation qui s'accroîtra in'vitablem'nt, 
estime entre 70 et 100000 v'hicul's parjou^i^. 
Mais comme rien n'est jamais simple en 
Pologne, un' pol'mique est apparu' a pro
pos du caract'r' d' cette deviation. Sera-ce 
un' autoroute ou une simple voie rapide ? 
Le mair' de Varsovie, Lech Kaczyński, avait 
promis qu'il n'y aurait pas d'autorout' que 
les habitants considerent comme un' nuisan
ce dont ils ne veulent pas. Pourtant, d'apr's 
les experts, une autoroute, m'me si elle don
nę l'impression d'une coupure irremediable, 
pr'sent'rait plus d'avantages en raison des 
normes de construction plus strictes que 
pour une simple voie rapide. Par exemple, 
dans les zones urbaines, une autoroute doit 
'tr' enterr'e et recouverte d'un mur anti
bruit, ce qui n'est pas exig' pour un' route 
normale. En outre, le coût de construction, 
dans le cas d'une autoroute, est support' par 
l'Etat, tandis qu'il l'est par la commune s'il 
s'agit d'une route normale. Quelle sera la 
solution finale adopt'e ? Difficile a dire 
pour l'instant car il y a des enjeux economi
ques et politiques qui s'opposent. Esp'rons 
toutefois qu'elle sera prise d'une maniere in
telligent' et qu'elle satisfera tant les auto
mobilistes que les riverains. Mais une ques
tion me brule les l'vres : n'aurait-on pas pu 
construire la d'viation encore un peu plus 
au sud, en d'hors des zones fortement habi- 
t'es ?
□ A propos d' deviation, je vous informe 
que Poznań, depuis peu, est dot'' d'un p'ri- 
ph'riqu' digne de ce nom qui met enfin un 
term' a toutes les difficult's qu'il fallait sur
monter pour traverser la capitale de la Gran
de-Pologne. D'apr's mes informations, il y 
a une autoroute d' treize kilometres de long 
qui permet l' transit rapide et en tout' s'cu- 
rite. Ceux qui ont deja fait la rout' de Var
sovie via Berlin et Poznań comprendront 
aisement mon ouf de soulagement. C'etait 
une vrai' calamit'. On sortait d'une route a 
quatre voies 't on se retrouvait sur une plus 
'troite, truff'' d' trous et de feux rouges, 
derri're des 'amions. Sans oublier les voies 
de chemin de fer qu'il fallait traverser au pas 
pour n' pas faire du trampolinę avec sa voi
ture. Autant que je m'en souvienne, il y avait 
cinq passages a niveai^ d' ce type. Le tout 
donnait l'impression que, depuis plus de 
vingt ans, rien n'avait 't' fait pour am'lio- 
rer la circulation. Et puis il y avait le spec- 

tacle des immenses HLM construits a la 
peripherie de la ville, le long de la route. Je 
me souviens qu'a l'epoque un des quartiers 
s'appelait “ pays des soviets ” (osiedle Kra
ju Rad). Rassurez-vous, il a change de nom 
depuis. C'était demoralisant. Finalement, 
ces demieres annees, je passais par le cen
tre-ville pour faire une pause-cafe dans un 
des grands hôtels. Je n'y perdais pas au chan
ge, croyez-moi.
□ A propos de communication, en juillet a 
ete publie un rapport commande par la Com
mission europeenne sur les investissements 
dans les transports a faire a l'horizon 2010
2020. Il preconise un certain nombre de prio
rites pour les 27 Etats membres actuels ou 
futurs. Contrairement a ce qu'on aurait pu 
penser, ce n'est pas l'axe est-ouest reliant 
la Pologne a l'Allemagne (Berlin-Varsovie 
et Dresde-Cracovie) qui est prioritaire. Les 
experts preferent donner la priorite aux axes 
qui relient un nombre plus important de pays 
et preconisent de relier, par le rail et la rou
te, Gdańsk a Vienne via Łódź, Katowice, la 
Republique tcheque et la Slovaquie. Cet axe 
nord-sud devrait desengorger celui qui tran
site par la Ruhr en Allemagne pour rejoin
dre l'Italie. Une autre des priorites concer
nant la Pologne est le Raił Baltica, liaison 
ferroviaire entre Helsinki et Varsovie pas
sant par Tallinn, Riga et Vilnius. Mais la il 
faudra un peu de patience car c'est a l'hori
zon 2020. L'Europe travaille dans la duree.
□ Pour etablir ses plans en matiere d'aide 
structurelle, la Commission européenne a 
besoin des plans de chaque pays. Celui de la 
Pologne a eu bien du mal a accoucher mal- 
gre l'existence, depuis la formation du gou- 
vemement Miller, d'un ministere de lTnfras- 
tructure, devolu au chef de l'UP, M. Pol, qua
lifie de ministre le plus incompetent de la 3' 
Republique polonaise par Ph'bdomadaire 
Wprost. Finalement, lasse d'attendre, la 
Commission a pris elle-m'me les devants 
et a defini les besoins de la Pologne, met
tant ainsi le doigt, d'apr's les observateurs, 
sur 1'incompetence du minister'. Incompe
tence ? Cela depend. D'apres une enqu'te de 
la Cour des comptes polonaise (NIK), au 
lieu d'utiliser son budget pour r'nover les 
routes et en construire de nouvelles, la Di
rection des routes et des autoroutes du mi
nister' en question l'a utilise notamment 
pour s'acheter des voitures de luxe et des 
residences de vacances. La NIK a découvert 
que l'argent venait de fonds intemationaux 
comme la Banque mondiale ou la Banque 
'urop'enne d'investissement. Dans ces con
ditions, il n'est pas 'tonnant que le ministre 
pleure qu'il n'a pas les moyens de construi
re le moindre bout d'autoroute. Vous com
prenez aussi pourquoi Poznań a attendu son 
periph'rique si longtemps. Finalement, les 
fonctionnaires ont remis un plan a la Com
mission europ'enne, 'labor' dans l'urgen
ce. Vite fait, certes ; mais bien fait ?

POMNIKI 
MICKIEWICZA 
NA BIAŁORUSI

Eu/a Ziółkowska

Stawiamy sobie czasem pytania, 
zainspirowani choćby myślą Ma
rii Janion głoszącej kres para- 
dygmahi n^n^ant^czneyo, l^t^o takt na

prawdę dziś - poza młodzieżą szkolną, 
która czyni to z obowiązku - czyta Mic
kiewicza? Czy w poezji, myśli Mickie
wicza współczesny Polak jest w stanie 
znaleźć treści żywe, aktualne, ważkie 
intelektualnie? Czy to tylko relikt prze
szłości?
Wydaje się, że takich wątpliwości nie 
mają Polacy, którym przyszło żyć i pra
cować za wschodnią granicą III Rzeczy
pospolitej. Dla nich Mickiewicz uosabia 
Polskos'k i takie wartości, jak patriotyzm, 
wolność, demokracja. Dla nich fenomen 
Mickiewicza stanowi inspirację do róż
nych dobrych dzieł. Stało się to szcze
gólnie widoczne z chwilą odrodzenia się 
życia polskiego u schyłku lat 80. ubie
głego wieku na Białorusi, Litwie, Ukra
inie, a także w Rosji.
Kraj lat dziecinnych autora Pana Tade
usza - Nowogródczyzna leży obecnie w 
granicach Białorusi. Tam, co zrozumia
łe, rozważana jest kwestia narodowej toż- 
samoś'ci Poety. We wstępie do pracy 
Adam Mickiewicz a Białoruś prof. Adam 
Maldis, dyrektor Narodowego Centrum 
im. Franciszka Skaryny w Mińsku napi
sał: Kim był Adam Mickiewicz pod wzglę
dem swojej świadomości, swojej narodo
wej przynależności? Pyta^n^i^f^, niewątpli
wie, bardzo retorycznie. Bo przede wszyst
kim stał się on geniuszem polskiej poezji 
i dzięki temu wszedł jako gwiazda pierw
szej wielkości do literatury słowia^sk^i^ej, 
literatury europejskiej, literatury świa
towej. Ale patriotyzm Mickiewicza to zja
wisko złoż^one, wielowarstwowe. Bo 
prz^ede wszystkim wyznawał on miłość do 
tej ziemi, gdzie się urodził i wzrastc^l^, 
gdzie odczuł piękno otaczającego świa
ta, gdzie poznawał ludowe pieśni i bajki 
twórczo wykorzystywane potem, w balla
dach i „Dziadach”. Z duchową kulturą 
Białorusi poeta był związany przez całe 
swoje życie, od czasów młodości do lat 
spędzonych na emigracji.

jest przypadkiem, że na Białorusi 
i ▼ stoi aż pięć pomników Wieszcza. 
Pierwszy po wojnie pomnik Mickiewicza 
powstał w 1965 r., w 110. rocznicę jego 
śmierci, jeszcze w Białoruskiej Socjali
stycznej Republice Radzieckiej, w Brze
ściu, mieście, w którym Poeta nigdy nie 
był. U wylotu bulwaru Mickiewicza (wy
jątkowo przetrwała przedwojenna nazwa 
ulicy) postawiono nieco toporne betono
we popiersie autorstwa A. Szumakowa. 
W oddalonej o 60 km od Nowogródka 
Lidzie, także przy ul. Mickiewicza, po
mnik autora Grażyny wzniesiono w 1989 
r., już w innej atmosferze politycznej, na
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fali pieriestrojki. Popiersie (fot.) dłuta 
znanego białoruskiego rzeźbiarza z Miń
ska Walerego Januszkiewicza powstało z 
inicjatywy miejscowego Oddziału Sto
warzyszenia Kulturalno-Oś'wiatowego
im. Adama Mickiewicza. Autor przeka
zał projekt nieodpłatnie, pozostałe kosz
ty pokr-yła społeczność polska w Lidzie. 
Na cokole wyryto faksymile podpisu 
Wieszcza. UIoczystos'ć odsłonięcia sta
ła się prawdziwą manifestacją Polskości, 
zgromadziło się około pięciu tysięcy 
osób. Odtąd, co roku 24 grudnia pod po
mnikiem odbywają się Mickiewiczow
skie czytania.
Słowa Poety: ...jeśli za co, to za „Pana 
Tadeusza ” muszą kiedyś postawić mi no- 
wogrodzianie pomnik na placu w Nowo
gródku spełniły się, gdy Białoruś miała 
już swą państwowość. W 1992 r. w po
bliżu ruin Witoldowego zamku wzniesio
no monument (fot.) przedstawiający mło

5 października 2003

dego Adama w poetyckim uniesieniu. 
Autor ten sam co w Lidzie - W. Janusz
kiewicz.
12 września 1992 r. był dla miasteczka 
pamiętnym wydarzeniem.

Dokończenie na str. 16

Często tu wspominam o naszych sąsiadach, których obecnie mamy 
aż siedmiu, więc przyszła dziś kolej na Białorusinów.

Co prawda dopiero w przyszłym roku wy
bieram się, szczególnie do Wołkowyska, 
na pewną uroczystość organizowaną przez 
tamtejszą Polonię, ale chyba już teraz war
to poświęcić choć parę słów temu rezer
watowi sowietyzmu, jakim jest to nieszczę
sne państwo i jego naród. Ich prezydent, 
zawzięty kołchoźnik, nie może rozstać się 
ostatecznie, jako były przewodniczący 
kołchozu, z tą zbankrutowaną formą rol
niczego gospodarowania i wszelkimi spo
sobami hamuje postęp cywilizacyjny w 
tym kraju. Czyni także dużo wysiłku, aby 
zintegrować Białoruś z putinowską Rosją. 
Z kolei Rosjanom miast integracji bardziej 
odpowiada degeneracja tej byłej republi
ki, do czego zresztą Łukaszenko, człek wy
jątkowo zrusyfikowany, doskonale się na- 
daje. Jest to w tym momencie chyba jedy
ne państwo na świecie, w którego stolicy 
dominują dwa wielkie pomniki najbardziej 
nikczemnych i niegodziwych, obok Hitle
ra i Stalina, przywódców politycznych XX 
wieku: Lenina i Dzierżyńskiego. Drugim 
Polakiem, którego przywódcy Białorusi 
uważają za swego największego poetę jest 
... Adam Mickiewicz. To nie żart, niedawno 
otwarto w tym kraju podobno całkiem 
przyzwoite dwa muzea Mickiewicza: w 
Nowogródku i w Zaosiu, gdzie twórca 
„Pana Tadeusza" się urodził. Nie omiesz
kam ich w przyszłym roku odwiedzić i 
opisać.
J^s^saadii raz byłem na Białorusi jakieś' 

dwadzieścia lat temu i bardzo mi się 
tamtejszy krajobraz spodobał. Jest tam 
podobnie jak u nas na Laskowcu. Wokół 
rozległe równiny i to sośniak, i to błękitny 
wrzos w oczy kole, który nawiasem u nas 
w tym roku po raz drugi zakwitł, co jest 
przyrodniczym ewenementem, z czym się 
nigdy, choć w lesie urodzony i wychowa
ny, dotychczas nie spotkałem. Piękny kraj 
ta Białoruś, kraj bardzo porządnych i bied
nych ludzi, którzy przez wieki rusyfiko- 
wani byli intensywnie, polonizowani ener
gicznie i litwinizowani uparcie. Ale się nie 
dali, zwłaszcza bardzo cienka warstwa bia
łoruskiej inteligencji przechowała swój 
patriotyzm po dzień dzisiejszy. Inna spra
wa, że nawet najgorliwsi patrioci tego ubo
giego kraju lepiej mówią przeważnie po 
rosyjsku, niż w swym ojczystym języku. 
Litewski pisarz Tomas Venclova zwierza 
się, że kiedy niedawno był w Mińsku roz
mawiał z pewnym białoruskim opozycjo
nistą w języku angielskim. Kiedy mu za
proponował dialog w języku rosyjskim, 
gdyż jego angielski posiadał duże braki, 
Białorusin odrzekł, że duma i honor mu nie 
pozwalają posługiwać się językiem Pusz
kina i Putina. Wobec tego porozmawiajmy 
po białorusku, zaproponował z kolei Venc- 
lova. Wtedy jego rozmówca, podobno cał
kiem inteligentny człowiek, przyznał się,
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że białoruskim prawie nie włada. To jed
nak nie wina tego człowieka, lecz zagma
twanej historii tego nieszczęśliwego naro
du, z którym los obszedł się wyjątkowo 
okrutnie.
Ja pamiętam, że gdy ostatni raz byłem na 
Białorusi, kiedy jeszcze była sowiecką re
publiką, to jak spotkałem w sklepie czy na 
ulicy Polaka, to w publicznym miejscu 
żaden z nich nie chciał ze mną rozmawiać 
po polsku, tylko po rosyjsku, a dopiero jak 
znaleźliśmy się w odosobnieniu, rozma
wialiśmy szeptem po polsku. Uważam, że 
ten przykład więcej mówi o lęku i poniża
niu ludzi w sowieckim systemie, niż sybe
ryjskie zsyłki.
A le takiej przygody, jaka nas wraz z 
rO^Oot^ą spotkała w Mińsku, do końca ży
cia nie zapomnimy. Zresztą też bardzo wy
mowna i pouczająca. Wchodzimy pewne
go dnia w Mińsku do hotelu z naszym Ar
tusem, złotym medalistą wielu europejskich 
psich wystaw, oczywiście rasy dalmatyń- 
skiej, a recepcjonistka bardzo nas przepra
sza, że w apartamencie, który zamówili
śmy, nie ma niestety specjalnego łóżka dla 
naszego pupila, więc będzie on musiał spać 
niestety na zwykłym dywanie, gdyż puszy
stych dywanów u nich nie ma. Pocieszyli- 
s'my ją, żeby się zanadto tym nie martwiła, 
nasz pies jakoś to przeżyje. Weszliśmy do 
pokoju, rozgościliś'my się z naszym euro
pejskim championem i uruchomiliś'my te
lewizor, a tam nadają program z Moskwy i 
widzimy w szklanym okienku parę tury
stów, cudzoziemców, jak zapewnia spiker
ka, spacerujących po Arbacie i wielu in
nych znanych ulicach i placach stolicy Kra
ju Rad, z dałmatyńczykiem u nogi i to bez 
kagańca. Założę się z moimi czytelnikami, 
że nikt nie odgadnie, kim byli owi egzo
tyczni cudzoziemcy, których prawie przez 
całą godzinę oglądaliśmy z niezwykłym za
interesowaniem na szklanym ekranie. To 
byliśmy my, Karol i Małgorzata Badziako- 
wie, no i oczywiście nasz pies Artus. Tak 
więc w epoce Gorbaczowa przez jedną go
dzinę pieriestrojki byliśmy w ZSRR bar
dzo sławni, do tego stopnia, że recepcjo
nistka w mińskim hotelu, która akurat w 
czasie pracy oglądała ten program, kiedy 
my się tam pojawiliśmy na żywo, wyraziła 
wielkie ubolewanie, że nasz pies będzie 
musiał spać na dywanie.
Rzecz jasna, jak będziemy w przyszłym 
roku w Mińsku, to nie omieszkamy za
mieszkać w tym samym hotelu, wiadomo - 
również z psem, tyle że potomkiem Artusa 
- Brutusem. Ciekawe jak nas teraz recep
cjonistka przywita. Nie omieszkam o tym 
interesującym wydarzeniu donieść moim 
czytelnikom. Przekonamy się naocznie, czy 
coś' się przez te dwa dziesiątki lat na Biało
rusi zmieniło.
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TRYPTYK RZ^M^I^I'" CZYTA AN^IRZE/ SEWERYN
Stowarzyszenie Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II - Koło Paryż Ile de France

ZAPRASZA 19 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17'5

do kościoła polskiego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Paryżu,
(263 bis, rue Saint Honore - M°: Concorde lub Madeleine)

na wystąp znanego polskiego aktora, członka Comedie Française - 

ANDRZ^EJA SEWERYNA, 
który czytał będzie w języku francuskim

TR^YP^TYK RZY/^^I^|I' - PAPIEŻA ZANA PAWŁA II.

Wstęp wolny.

Wykonanie tla muzycznego powierzono CLAli DE MOREAU - tytulnrćewu organiście kościoła w Senlis; 
Pieśni interpretować będzie GRETA KOMUR - mezzosopran koloraturowym.

Choć tekst ukazał się w marcu br„ na terenie Francji niewiele mówiono na temat kolejnej publikacji Papieża. Niemniej jednak „Tryptyk Rzymski” 
stanowi wydarzenie zarówno literackie, jak i historyczne, ponieważ nigdy do tej pory żaden z następców św. Piotra nie wyrażał się w tej formie 
ll^ierackiej. W swoim tekście Ojciec Święty odnajduje podstawowe prawdy o Człowieku.
Dzieło składa się z trzech części. Pierwsza - „^'trumień” jest zamyśleniem nad pięknem, a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej, 
„Medytacje” nad księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Autor kontynuuje swą refleksję medytując tajemnicę stworzenia ukazaną przez 
Michała Anioła. Zamykająca trzecia część „Wzgórze w krainie Moria” jest historią Abrahama ofiarowującego swego syna Izaaka.
Papież w swoich rozmyślaniach, okazując wielkie zaufanie bliźnim, niezwykle głęboko przeżywa aspekt religijny istnienia, sięga do źródeł Człowie
ka zdążającego poprzez okresy ciszy i rozmów do spotkania z Bogiem.

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.
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/eśli kiedyś będziesz, drogi czytelniku, ^^braz 
w miaście Pau w departawęncię n

PyP^r^i^i^is - sAiAntinties es pop^rinic^ć^^r)w.r^^ 
chodniej Francji, zajrzyj do tamtejszego 
wuzsuw Sztuk Pięknych. ZnajCzięsz tam 
ciekawy i historycznie znaczący obraz. 
Namalował go w 1872 roku, w czasie swe
go pobytu w Nowym Orleanie w Stanach 
Zjednoczonych, słynny malarz francuski 
Edgar Degas. Degas, który pojechał do 
Nowego Orleanu z wizytą do rodzinH 
wpadł na pomysł, by postawić sztalugi w 
kantorze bawełny swego wuja. Płótno, 
które tam wykonał, przedstawia spore biu
ro, w centrum którego widoczny jest duży, 
ciemny stół, pokryty kłaczkami bawełny^. 
Wokół stołu toczy się najwyraźniej jakaś 
ożywiona aktywność handlowa, ęlęganc- 
ki mężczyzna w czarnym surducie i me
loniku wyciąga do innego podobnie ubra
nego mężczyzny dłonię pełne białej ba
wełny. Sc-ćI- tej przygląda się kilku in
nych panów. Na pierwszym planie star
szy mężczyzna w okularach i cylindrzę, 
usadowiony wHgoCnię na krzęś'lę, wpa
truje się w kłaczki bawełny, które trzyma 
w rękach. Tuż za nim brodacz z papi-ro- 
sem w ustach czyta gazetę - domyśdamy 
się, żę studiuję notow'nnia gięłdH. Obok 
wąsaty urzędnik prz-gląda jaki-ś papie
ry.

: ten, obok wartości artystycznej, 
'ma niebagatelną wartość iiistorycz- 

ną, jest bowiem pierwszym francuskim 
obrazem przedstawiającym wtargnięcie 
cywilizacji amerykańskiej, stylu życia 
Nowego Świata, którego główną zasadą 
jest praca, do francuskiego społeczeństwa 
XIX wieku, opierającego się jeszcze na 
tytułach, randze społecznej i pozorach, 
społeczeństwa rentierów i arystokratycz
nej bezczynności. Do czasu namalowania 
tego obrazu, praca była rzadko obecna w 
malarstwie prezentującym życie społecz
ne. Artyści szukali raczej „szlachetniej
szych” tematów. Jeśli motyw pracy poja
wiał się na ich płótnach, to w konteks'cie 
sentymentalnym lub jako symbol, tak jak 
u Daumier’a czy Millet'a.
Mfa^ntor bawełny w Nowym Orleanie 

Edgara Degas’a to obraz oddający 
hołd Ameryce i wartoś'ciom, które zaczę
ła uosabiać w XIX wieku: pracy, wymia
nie i przemysłowi. Malarz odwiedził Sta
ny Zjednoczone między 1872 a 1873 ro
kiem - a ponieważ lubił miejsca, w któ
rych kolory ulegały sublimacji: sale te
atralne, biura i hale targowe, naturalną 
koleją rzeczy zainteresowały go także 
sklepy, kantory i sale przemysłowe. Na 
swym płótnie udało mu się umieś'cić aż 14 
postaci- byli to, nawiasem mówiąc, człon

kowie amerykańskiej rodziny malarza, 
którego matka pochodziła z kreolskiego 
rodu osiadłego w Nowym Orleanie. W 
roku 1872, kiedy obraz był malowany, nie 
wszyscy wiedzieli za jaką cenę uprawiana 
była bawełna. Degas, tworząc swe dzieło, 
oczywiście nie myślał ani o murzyńskich 
niewolnikach pracujących na plantacjach, 
ani o segregacji rasowej, ani o brutalno
ści stosunków międzyludzkich - glebie, na 
której wyrastały wówczas krzaki baweł
ny. Nie była to z pewnością z jego strony 
hipokryzja ani naiwność. Degas był przede 
wszystkim zafascynowany skutecznoś'cią 
pracy i procesem bogacenia się. Kulisy 
tego procesu prawdopodobnie interesowa
ły, go mniej.
■ego obraz, który z taką egzaltacją chwa- 
#lił wartości amerykańskiego świata, nie 
znalazł jednakże zrozumienia u przemy
słowców „Nowego Świata”. Nie kupili 
płótna, być może uznali, że 5 tysięcy fran
ków, których żądał malarz, to była suma 
zbyt wygórowana. Trzeba też powiedzieć, 
że sztuka nie była priorytetem amerykań
skich nuworyszy, którzy woleli kopiować 
dla swego prywatnego użytku złocenia i 
wspaniałości europejskich pałaców niż 
oglądać na płótnach rzeczywistość znaną 
z autopsji. W 1878 roku ciągle nie sprze
dany obraz wystawiony został w Stowa
rzyszeniu Przyjaciół Sztuki Pau. Tam, 
dzięki inicjatywie przyjaciela Degas’a, 
konserwator muzeum miasta Pau zakupił 
płótno za pół ceny proponowanej przez 
malarza. I tam obraz Edgara Degas’a znaj
duje się do dziś.
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POLSKA
□ Projekt ordynacji wyborczej do Parla
mentu Europejskiego złożony przez Plat
formę Obywatelską zakłada udział w wy
borach Polaków zamieszkałych za grani
cą, a nawet poza granicami Unii Europej
skiej.

;i” 
ie

BELGIA
□ Z okazji akcesji Polski do Unii Euro
pejskiej w Brukseli odbędzie się koncert 
znanej polskiej orkiestry Simfonia Varso- 
via. W sali Teatru Królewskiego w Bruk
seli będzie można usłyszeć koncert na or
kiestrę Witolda Lutosławskiego oraz Kon
cert skrzypcowy op. 35 Karola Szyma
nowskiego [DzPiDzŻ].

iZ

3.

KANADA
□ Mając na celu propagowanie kultury i 
historii Polski Stowarzyszenie Polsko-Ka
nadyjskie organizuje w październiku po 
raz kolejny Dni Kultury Polskiej w Cal
gary, które prawdopodobnie będą jednym 
z największych wydarzeń kulturalnych, 
organizowanych przez środowiska polo
nijne w Kanadzie.

i
e

W programie m.in.: wystawa prac polskich 
artystów mieszkających w Calgary, wysta
wa grafiki Artura Popka z Lublina, „Targi 
Książki”, „Turystyka w Polsce” (zestaw 
informacji interesujących każdego, kto 
planuje odwiedzenie Polski), wystawa po
święcona 25-leciu pontyfikatu Jana Paw
ła II, koncert muzyki klasycznej i jazzo
wej, pokazy filmów dokumentalnych oraz 
degustacja potraw tradycyjnej kuchni pol
skiej.

WIELKA BRYTANIA
□ W przyszłym roku Polacy - od 1 maja 
obywatele Unii Europejskiej - zamieszkali 
w Londynie będą mogli po raz pierwszy 
głosować w wyborach lokalnych, czyli w 
wyborach burmistrza Londynu, władz 
dzielnicy oraz wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Już teraz organizacja Lon
don Elects podjęła akcję informacyjną i 
promocyjną na ten temat.
□ W Polskim Centrum Katolickim w Bir
mingham odbył się zjazd absolwentów 
Junackich Szkół Mechanicznych na Środ
kowym Wschodzie.

Redaguje od 10-tat Z^gnieW- A.. Judycki

□ W sierpniu w Wielkiej Brytanii zmarli: 
Zbigniew Jackowski, weteran Wojsk Pol
skich (ranny pod Monte Cassino) oraz 
Karol Potiszyl, żołnierz 9. Batalionu 
Strzelców Flandryjskich 1. dywizji Pancer
nej, odznaczony Krzyżem Walecznych i 
wieloma medalami polskimi i brytyjskimi.
□ W Galerii Polskiego Ośi^iodka Kultural
no-Społecznego w Londynie odbył się 
wernisaż wystawy „W hołdzie Papieżowi 
Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia Jego 
Pontyfikatu”.
□ Znanym w brytyjskiej armii oficerem 
jest podpułkownik Ryszard Ciągliński; ur. 
1948 w Penley (Walia, Wielka Brytania).

Absolwent polskiego Gimnazjum oo. Ma
rianów w Fawley Court, Uniwersytetu 
Brunei i Szkoły Podchorążych w San
dhurst. W latach 1973-1974 nauczyciel 
matematyki. W armii brytyjskiej od 1974, 
m.in.: saper Gurkhów Królowej (w Pół
nocnej Irlandii i Berlinie); oficer w Mini
sterstwie Obrony E^l^(^-1994; attache woj
skowy i morski w Ambasadzie Brytyjskiej 
w Wajrszawie 1994^1997; oficer Brytyj
skiej Armii nad Renem i uczestnik misji 
OSCe w Kosowie 1998^2000; attache 
obrony w Ambasadzie Brytyjskiej w Sofii 
200^^.

NIEMCY
□ Burmistrz Frankfurtu nad Odrą Martin 
rozważa wynajmowanie mieszkań w tym 
mieście Polakom z sąsiednich Słubic. We 
Frankfurcie 6,5 tysiąca mieszkań w blo
kach z wielkiej płyty stoi pustych. W Słu
bicach brakuje 800 mieszkań.
□ W Konsulacie Polskim w Kolonii od
było się uroczyste wręczenie Krzyża Ka
walerskiego Orderu Zasługi RP Halinie 
Koblenzer za wieloletnie zasługi w krze
wieniu języka polskiego, kultury i trady
cji polskiej w środowisku polonijnym na 
terenie Niemiec.

HOLANDIA
□ Znaną działaczką Polonii holenderskiej 
jest inż. Teresa Jaskólska, urodzona 28 
października 1955 w Będzinie.

Studia wyższe w zakresie informatyki oraz 
doktorat z elektrotechniki uzyskała na 
Technische Universitat w Dreźnie; studia 
sztuk plastycznych w De Bilt Asystent na 
Technische Universitat w Dreźnie 1981
1986; kierownik w przedsiębiorstwie Ro- 
botron w Pima (NrD) ^^86-1989; właści
cielka i dyrektorka firmy POL-HOLLA BV 
w Soest 1993-; dyrektorka Talen Training 
Centrum (szkoła języków obcych) w So
est ^^95-; współwłaścicielka i dyrektor
ka ACTION B.V.(biuro pośrednictwa pra
cy) w Soest 2003-. Uzyskała dwa niemiec
kie patenty dotyczące zabezpieczenia 
transformatorów przemysłowych.
Uprawia malarstwo sztalugowe. Wystawy 
indywidualne w Królestwie Niderlandów: 
De Werkschuit (De Bilt) 1995, ROBO- 
BANK (Soest) 1998, Cultureel Centrum 
Speeldoos (Baam) 1999, R.S. Internatio
nal (Soest) 2000, Biblioteka (Brielle) 2001. 
Autorka artykułów w prasie polonijnej 
oraz publikacji książkowych Pieczarki na 
każdą okazję (Warszawa 1990), Nider
landzki od podsta^w. Pools beeldwoorden- 
boek (Dąbrowa Górnicza 2003). Współ
założycielka i przewodnicząca Zarządu 
Towarzystwa Polek w Królestwie Nider
landów 1991-. Członek: Zarządu Pools 
Nederlandse Kulturele Vereniging 1992
1998, International Federation of Univer
sity Women 1990-, W)A^O- Nederlandse 
Veireiniging van Vrouwen met Hogere 
Opleiding (m.in. organizatorka grupy ro
boczej do nawiązania kontaktów z podob
nymi organizacjami w Europie Środkowej 
i Wschodniej; organizatorka spotkań po
święconych sytuacji kobiet na rynku pra
cy) 1990-. Laureatka nagrody dla artystów 
malarzy amatorów (Het Talens Palet Prijs) 
1994.

USA
□ Grupa miłośników militariów i historii 
Polski z Chicago postanowiła w niezwy
kły sposób upamiętnić rocznicę Powsta
nia Warszawskiego organizując na tere
nie Obozu Młodzieżowego Związku Na
rodowego w Yorkville plenerową rekon
strukcję batalistyczną powstania. Odbyła 
się ona w wybudowanej specjalnie w tym 
celu makiecie ulic walczącej Warszawy z 
1944 roku.
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Bez papierów, ale nie bez praw

POMOC RODZINIE (3>
Rafał Ryszka

z

W' dzisiejszym artykule kontynuowana 
jest analiza różnych form pomocy fi
nansowej proponowanej rodzinie przez 

CAF. Poniżej zakończone jest omawianie 
rodzicielskiego świadczenia edukacyjnego (patrz artykuł
minionego tygodnia) i podjęta analiza kolejnych świadczeń 
proponowanych przez CaF.
Dla przypomnienia rodzicielskie świadczenie edukacyjne (affo- 
cation parentale d’éducation-APE) skierowane jest do rodzi
ców, którzy rezygnują zupełnie lub częs'ciowo z aktywności za
wodowej, aby zająć się opieką nad swoimi dziećmi.
APE dzieli się na dwie grupy: - świadczenie przyznawane oso
bom, które mają dwójkę dzieci, z których najmłodsze ma mniej 
niż 3 lata (zostało ono omówione w poprzednim artykule); - 
świadczenie przyznawane osobom, które mają troje dzieci i wię
cej, z których najmłodsze ma mniej niż 3 lata. Aby korzystać z 
drugiej formy świadczenia należy spełnić następujące warunki: 
- mieć pod opieką co najmniej trójkę dzieci; - zaprzestać zupeł
nie lub częściowo aktywności zawodowej; - pracować zawodo
wo przynajmniej przez dwa lata w przeciągu dziesięciu lat po
przedzających narodziny, adopcję czy przyjęcie trzeciego, czwar
tego lub kolejnych dzieci albo po narodzinach, adopcji czy przy
jęciu trzeciego, czwartego lub kolejnych dzieci.
Świadczenia APE nie można pobierać równocześ'nie ze świa
dczeniem dla niepełnosprawnych dorosłych (allocation aux 
adultes handicapes), rentą inwalidzką i emeryturą (pension d'in- 
validite et de retraite), dziennym odszkodowaniem chorobowym, 
macierzyńskim czy powypadkowym (indemnite journaliere 
malarie,, maternité ou d’accident du travail), zasiłkiem dla bez
robotnych (allocation de chômage). APE nie może być również 
kumulowane z APJE (allocation pour Jeune Enfant), z wyjąt
kiem nowej ciąży.
Bawola świadczenia (określona przez CAF do 31.12.2003 r. 
Wv^ j(^st zróżnicowana w zależności od sytuacji rodzica, któ
ry stara się o APE. Wyróżniamy cztery kategorie beneficjen
tów: A) osoba nie pracuje; B) osoba pracuje w niepełnym 
wymiarze etatu; C) osoba jest przedstawicielem handlowym 
i pracuje w niepełnym wymiarze etatu; D) osoba wykonuje 
wolny zawód i pracuje w niepełnym wymiarze etatu. 
A) Każdego miesiąca rodzic otrzymuje pełną stawkę APE w 
wysokości 493, 22 euro. Jeśli dziecko jest pod opieką wykwali
fikowanej opiekunki nie można korzystać z całej stawki APE i 
świadczenia AFEAMA (aide a la fc^mille pour remploi d’une 
assistante maternelle agreee). Jeś'li rodzic ponownie zamie
rza rozpocząć pracę, może korzystać ze świadczenia .AFEAMA 
wraz z APE podczas dwóch miesięcy pod warunkiem, że po
dejmuje pracę w czasie, gdy jego dziecko ma więcej niż 18 
miesięcy i mniej niż 29 miesięcy^.

W sytuacji, gdy rodzic kontynuuje pracę w niepełnym wy
miarze etatu, otrzymuje on co miesiąc: - 326, 13 euro, jeśli 
czas jego pracy nie przekracza 50% etatu określonego przez przed
siębiorstwo; - 246, 63 euro, jeśli jego czas pracy mieś'ci się po
między 50% a 80% czasu pracy określonego przez przedsiębior
stwo.
C) Gdy rodzic pracuje jako przedstawiciel handlowy w niepeł
nym wymiarze etatu ma prawo każdego miesiąca do: - 326, 13 
euro, jeśli jego czas pracy nie przekracza 76 godzin miesięcz
nie i jego zarobki nie przekraczają 1032, 84 euro na miesiąc; - 
246, 63 euro, jeśli jego miesięczny wymiar pracy mieści się po
między 77 a 122 godzinami i jego wynagrodzenie nie przekra
cza 1652, 55 euro miesięcznie. .
D) Rodzic wyk^c^r^ujć^i^y^ wolny zawód otrzymuje APE na takich 
samych warunkach jak^" przedstawiciel handlowym.
Formularz można uzyskać zwracając się bezpośrednio do CAF 
lub znaleźć w Internecie: www.caf.fr/formulaires/ape.htm

Kolejna grupa świadczeń z zakresu pomocy finansowej ro
dzinie dotyczy również dziecka i obejmuje następujące 

kategc^irie^: śi^iadwiadie rnc^zii^i^iz (c^lloc^c t̂^i^c^f^s J^c^nsilń^les-^ali^), 
uzupełnienie rodzinne (complement familial-CF), świadczenie 
obecności rodzicielskiej (allocation de presence parental-APP) 
oraz świadczenie przyznawane na początku roku szkolnego (al
location rentree scolaire-ARS). 
Świadczenie rodzinne (allocations 
Jamiliales-AF) przysługuje rodzicom 
mającym pod swoją opieką przynaj
mniej dwójkę dzieci poniżej dwu- yr. 
dziestego roku życia. Prawo do AF 
mają wszyscy bez względu na sytu
ację rodzinną i dochody. Wysokość 
świadczenia Af jest zależna od licz
by dzieci znajdujących się pod 
opieką rodziców. Do 31.12.2003 r. 
CAF określił kwoty AF następująco: 
- na dwoje dzieci 110, 71 euro; - na
trojkę dzieci 252, 55 euro; - na każde „ 
następne dziecko ^^1, 84 euro.
Poza tym otrzymuje się dodatek w s.. 
zależności od wieku dziecka:
- na dziecko od 11 do 16 roku życia....
31, 14 euro; - na dziecko powyżej 16 roku życia 55, 36 euro.
Jeśli rodzice mają pod swoją opieką tylko dwójkę dzieci, nie 
otrzymują dodatku dla dziecka pierworodnego.
Prawo do świadczenia nabywa się z momentem narodzin łub 
przyjęcia dziecka. Świadczenie zostaje przekazywane automa
tycznie w momencie nabycia prawa. Nie trzeba dokonywać żad
nych formalności.
Gdy w dniu 1 lipca dziecko ma skończone 20 lat i pozostaje 
ciągle na utrzymaniu rodziców, a rodzice otrzymywali AF na co 
najmniej trójkę dzieci, aż do miesiąca poprzedzającego ukoń
czenie 21 lat, rodzice mogą się starać o cząstkowe s'wiadczenie 
AF. Świadczenie może być wypłacane do ukończenia przez 
dziecko 21 lat. Zostaje ono przekazane automatycznie. Jego 
wysokość do 31.12.2003 r. określona jest na 70 euro. Jeśli dziec
ko pracuje warunkiem jest, aby jego miesięczne dochody nie 
przekroczyły 668, 31 euro.
l^olejne świadczenie przyznawane w zależnoś'ci od liczby 

dzieci znajdujących się pod opieką rodziców to dodatek 
rodzinny (compiemei^tt familial - CF). Aby być beneficjentem CF 
trzeba mieć pod swoją opieką co najmniej trójkę ponad trzylet
nich dzieci. Prawa do Cf nabywa się od chwili ukończenia trze
ciego roku życia przez trzecie, czwarte i kolejne dzieci. 
Wysokość AF jest uzależniona od miesięcznych zarobków ro
dziców i sytuacji rodziny. Określony przez CAF do 31 grudnia 
2003 r. limit dochodów jest następujący:

Liczba dzieci Dwójka rodziców z jednym 
miesięcznym wynagrodzeniem

Rozdzieleni rodzice lub rodzice z 
dwoma miesięcznymi 

wynagrodzeniami

3 dzieci 25363 euro 31026 euro

4 dzieci 29590 euro 35253 euro

Ka^de następne dziecko 4227 euro 4227 euro

Wysokość CF do 31.12.2003 r. określona jest na F44, 09 euro. 
Aby korzystać z tego świadczenia należy zadeklarować co roku 
uzyskane dochody do CAF, pod którą podlega osoba starająca 
się o pomoc.
W kolejnym artykule omówione zostaną dwa ostatnie świadcze
nia z grupy świadczeń przeznaczonych na pomoc rodzinie w 
wychowaniu dzieci - świadczenie obecności rodzicielskiej (allo
cation de présence pc^rental-APV) oraz świadczenie przyznawa
ne na początku roku szkolnego (allocation rentreescolaire-ARS). 
Następnie przedstawiona zostanie grupa świadczeń przeznaczo
na dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Aby uzyskać bliższe informacje na temat świadczeń propono
wanych przez CAF należy się zwrócić bezpośrednio do CAF, 
któremu się podlega. Struktury CAF są rozmieszczone na po
ziomie departament^ów^.
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WIĘŹ W MAŁŻEŃSTWIE
Et:żbieta Waj^icik

Miłość jest obecnie podstawą wyboru małżonka. Zakochani 
w sobie młodzi ludzie są z reguły pełni optymizmu i 

wiary wia s^ztwęślic^^ą law^óWitj pi^ząszb^j^y^. łtzeczyz^i^ctyWi 
nak nie potwierdza tego - nie wszystkie pary małżeńskie czują 
się ze sobą szczęśliwe, a wiele 
się nawet rozpada. I|B
Dawniej duży wpływ na trwałys'ć 
małżeństwa miały zarówno opi- * 
nia publiczna, jak i opinia całej 
rodziny. Obecnie trwałość zale- ** 
ży głównie od łączącej małżon- » ' 
ków więzi. Jakość ysybywos'ci 
małżonków nie miała chyba ni
gdy tak doniosłego znaczenia dla 
spełnienia przez rodzinę jej pod- _ 
stawowych zadań i funkcji, jak F" , 
to ma miejsce obecnie. »»
Oczywiście uczucie zakocł^i^i^ii^ f), 
stwarza już samo silną więź po
legającą na wzajemnym zachwy
cie, życzliwości i przyciąganiu 
się. Jednak - czy się ta więź w 
małżeństwie utrzyma i pogłębi - 
to zależy od samych współmałżonków, od ich starania i wysił
ku, gdyż miłość nigdy nie jest, ale zawsze się staje.
Więź psychiczna w małżeństwie polega na szczególnej przyjaź
ni, życzliwości, porozumieniu - i wszystko to w cieple miłości, 
opartej nie tylko na uczuciu, ale również na rozumie i woli. Tak 
silna wspólnota napełnia szczęściem oboje współmałżonków 
oraz daje oparcie, radość i poczucie bezpieczeństwa uczucio- 
w^go ich dzieciom.
^‘^zego potrzeba w małżeństwie, aby osiągnąć taką głęboko 

uszczęśliwiającą więź psychiczną? Każde małżeństwo jest 
inne i każde ma nieco inne problem^y. Spróbujmy jednak wydo
być kilka zasad, które mogą być dla wszystkich ważne.
Najpierw więc - przekonanie o nierozerwalności małżeństwa, a 
więc zobowiązanie do trwałej wierności. Sprzyja to staraniu o 
wzajemne porozumienie, sprzyja też rozwiązywaniu konfliktów 
i trudności, które zdarzają się przecież w każdym małżeństwie. 
C. G. Jung nazwał nawet konflikty motorami rozwoju.
Drugą zasadą jest aktywność psychiczna, której podstawą jest 
wysiłek wewnętrzny, praca nad swoim charakterem oraz dobrem 
wspólnoty. Egoistyczne nastawienie: „Co ja z tego będę 
miał(a)?" - winno być zastąpione pytaniem: „Co ja mogę dla 
ciebie zrobić?" oraz: „Co mogę w sobie zmienić, aby nam było 
razem coraz lepiej?" Ważne jest, aby zmieniać przede wszyst
kim siebie, co z reguły wywołuje pozytywną reakcję u współ
małżonka. Przeciwieństwem aktywności psychicznej jest tzw. 
sztywność psychiczna: taki czy taka już jestem i nic się nie zmie
ni. Każdy człowiek może się zmieniać i może dojrzewać. Wy
maga to pewnego wysiłku, ale wywołuje równocześnie radoś'ć 
wewnętrzną i coraz większe dobro małżeńskiej wspólnoty. 
Trzecia zasada - to wzajemna akceptacja. Ważna jest ona zwłasz
cza wtedy, kiedy małżonkowie po okresie „widzenia się przez 
różowe okulary" zaczynają potrzeć na siebie bardziej realnie i 
dostrzegać też wzajemnie wady. Jest to trudny okres, ale powi
nien on prowadzić stopniowo do coraz głębszej wzajemnej ak
ceptacji swych osobywości poprzez cierpliwość, poprzez prze
baczanie, a także modlitwę o Bożą pomoc. Każdy człowiek po
trzebuje akceptacji, ona wyzwala w nas skłonnośki do dobra.
I wreszcie dialog: rozmawianie związane z ofiarowanym so
i bie wzajemnie czasem. Wielu psychoterapeutów uważa braki 
w rozmawianiu za najważniejszą przyczynę nieszczęśliwych 
układów małżeńskich.

LOURDES PO RAZ PIER^WSZY
Krzysztof DemiJouski

Autokar nie taki straszny jak myślałem. Dystans z Paryża 
do Lourdes byłby jednak odcinkiem niemożliwym do po- 
konai^in - z;dyb;d nby

Obecność księdza dodawała pielgrzymom otuchy. Wydawało
by się, że podróż trwająca 10 godzin będzie bardzo uciążliwa. 
Nie skorzystałem z możliwoś'ci podróżowania na leżąco. Prze
siedziałem całą noc na specjalnej poduszce wypełnionej powie
trzem: po przyjeździe do Lourdes byłem wręcz w dobrej formie. 
Przy tym była to w ogóle moja pierwsza w życiu wizyta w gó

fot. M. Kazimierczak

rach. Miała ona cel duchowy i jak każda podróż wiele mnie na
uczyła. Uroczy krajobraz i malownicze położenie miasteczka 
zadziwiło wielu z nas. Po dotarciu na teren bazyliki, autokar 
zatrzymał się przed niewielkim budynkiem. Jakież było nasze 
zdziwienie, kiedy jednopiętrowy budynek okazał się ogromnym, 
pięciopoziomowym ośrodkiem zbudowanym na skale, u pod
nóża której płynęła rzeka. Otrzymaliśmy sześcioosobowy pokój 
- dla mężczyzn, w którym zaraz po przyjeździe napełniono moje 
wodne materace. Na każdym piętrze tego ośrodka znajduje się 
wspólna jadalnia dla ponad stu osób. Może to dać wyobrażenie 
o jego rozmiarach.
■^rt rzeki był zaskakujący. Na terenie sanktuarium znajduje 
9 ▼ się przeogromna, równa powierzchni czterech boisk piłkar
skich, podziemna bazylika. Zaś na skale, nad grotą, gdzie miało 
miejsce osiemnaście objawień Najświętszej Maryi Panny, znaj
duje się kościół. W grocie odprawiono polską Mszę świętą, po 
której uczestniczący w niej pielgrzymi mogli dotknąć skalnych 
ścian i zaczerpnąć wody ze świętego źródła.
Nasza grupa składała się z jedenastu niepełnosprawnych osób 
(w tym trzy młode niewidome kobiety), którym towarzyszyło 
dwudziestu opiekunów oraz dwóch księży. Grupa ta pielgrzy
mowała do Lourdes z Warszawy, via Paryż, i tu się do nich przy
łączyłem.
Po raz pierwszy od tragicznego wypadku w styczniu 2000 r zna
lazłem się w otoczeniu polskich specjalistów. Każdy pacjent miał 
przydzielonych dwóch opiekunów, którzy byli bardzo sympa
tyczni i mili. Jeden z księży miał wyjątkowe poczucie humoru: 
ciągle śpiewał i żartował (nie zapominając o modlitwie). 
^z^5^<^ś(^ioc^n^(^wy pobyt był bardzo urozmaicony, ale i plan był 
J napięty, co nadawało naszej pielgrzymce pewną dynamikę. 
Organizatorem jej był Zakon Maltański. Pielgrzymi należący do 
Zakonu Maltańskiego byli charakterystycznie ubrani: podczas 
uroczystości nosili czarne peleryny z białym krzyżem maltań
skim. Członkowie zakonu zjechali się na tę coroczną pielgrzym
kę z całego świata. Najliczniejsza była grupa włoska składająca 
się z około tysiąca pięciuset osób.

Krzyszti^^Demidowski odbył swą pielgrzymkę do Lourdes w dn^. 
8-14 maja dzięki staraniom pani Jadwigi^Tyszkiewicz^, prz^ewod- 
niczącej polskiej grupy Stowarzyszenia Św. Wincentego a Pau
lo. Jego wrażenia z podróży spisała w Garches Mariola Kaz^- 
mierczak (Krzysztof nie włada rękami, jest w 90 pt^c^cen^t^a^ch 
sparaliżowa^ny)..
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Prasoznawca

Zaskakujące są wyniki tegorocznej re 
krutacji do seminariów duchownych w 
Polsce. Mamy/ m^wbew do cz^ynie^nia z re

kordowym naborem, częs'ciej księżmi chcą 
zostać ludzie po studiach, więcej jest chęt
nych z miast niż ze wsi i nadto w tym roku 
najwięcej osób na pierwszy rok w semi
narium wstąpiło we Wrocławiu (dotąd od 
wielu lat przodował Tarnów). Tegyroczny 
wynik (do seminariów diecezjalnych przy
jęto 1059 osób, do zakonnych 374) zasko
czył nawet rektorów seminariów duchow
nych. Temat podejmuje „Rzeczpospylita” 
(17 wrześ'nia):
Najwięcej osób, bo 62 wstąpiło na pierw
szy rok w seminarium we Wrocławiu^. To 
prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym 
roku. W Warszawie studia w seminarium 
rozpocznie 48 osób, co też jest rekordem, 
bo w ubiegłych latach średnio przyjmowa
no 30 osób.
- Tak duża liczba chętnych do wstąpienia 
do seminarium nas także zaskakuje -przy- 
znaje ksiądz Wi^icław Depo, przewodniczą
cy Konferencji Rektorów Wyższych Semi
nariów Duchownych.. Socjolog religii An
drzej Datko widzi kilka powodów zwięk
szonej gotowości zostania kapłanem: 
wpływ katechezy Jana Pawła II, rozwój 
wspólnot i ruchów chrze.ścijańskich, dusz
pasterstwo powołaniowe oraz trudna sytu
acja ekonomiczna kraju..
- Jest grupa osób, która idzie do semina
rium dla zdobycia z.awodu, a nie z powo
du głębokiego powołania - mówi Datko. Z 
tą ostatnią argumentacją - ucieczki w ka
płaństwo przed problemami życica, bezro
bociem - nie zgadza się rektor seminarium 
warszawskiego ksiądz Krzysztof Pawlina. 
W seminarium krakowskim po studiach 
jest siedem osób, w tym po politechnice, 
akademii ekonomicznej i po prawie. W 
Warszawie przyjęto sześć osób po stu
diach^, jest m.in. rzeźbiarz^, historyka, spe
cjalista od marketingu^, a także były pra
cownik instytucji europejskich z tytułem 
doktora. Większość kleryków - 60 % - po
chodzi z miast. Pozostali ze wsi.. Kilkana
ście lat temu proporcje były odwrotne. 
Część kandydatów na kapłanów pochodzi 
z rodzin niepełnych, rozbitych^, z proble
mami emocjonalnymi, niedojrzałych. Pro
blemem według rektora Wacława Depy jest 
także to, że przychodzący do seminariów 
mają czasem doświadczenia z narkotyka
mi, a nawet uzależnieniem od sekt. Przy
gotowanie do kapłaństwa trwa sześć lat. 
Przed święceniami odpada przeciętnie od 
20 do 40 % wstępujących.. W tym roku we 
wszystkich seminariach będzie studiować 
6700 kandydatów kapłaństwa.

PRL i komunizm rozpadły się w Polsce 
w 1989 r. Ta data przeszła do historii. 
Kto jei^n^lk nakł ada, aLca s ama <^ou ,^amyko 

ystatecznie jeden okres w dziejach i za-

czyna następny, ten się myli. Pozostało
ści starego reżimu są bardzo głębokie, nie 
tylko w mentalności społeczeństwa. Przy
kładem, często dramatycznym, trudów 
wychodzenia z mechanizmów systemu na
kazowo-rozdzielczego mogą być wielkie 
zakłady produkcyjne, które nie potrafią 
dostosować się do wymogów wolnego 
rynku. Dość czytelnie widać obserwując 
przemysł motoryzacyjny. O warszawskim 
Żeraniu, który produkował słynne „War
szawy” pisze polski „Newsweek” (21 
września):
Żerań od początku miał pecha. Świeżo wy
budowana fabryka miała podjąć współ
pracę z „ Fiatt^m ”, ale z przyczyn politycz
nych rozpoczęła produkcję przestarzałej 
radzieckiej Pobiedy pod nazwą Warszawa. 
Wło.si, którzy przed wojną produkowali u 
nas swoje auta, zaoferowali komunistycz
nym władzom licencję dwóch modeli - fia
ta 508 i 1100. Koszt inwestycji opiewał na 
2 mln $. Nowy nadwiślański zakład miał 
produkować ()k. 15-18 tys. aut rocznie. Gdy 
na Żeraniu powstały dwie hale dostoso
wane do produkcji fiatów, z Moskwy przy
szło polecenie, by zerwać umowę. Kreml 
zaproponował Polsce darmową licencję 
Pobiedy - wiernej kopii amerykańskiego 
forda A model z 1927 r. Choć była to kon
strukcja mocno przestarz^ała, rząd nie 
mógł odmówić. Nawet wtedyi, gdy okazało 
się, że za dokumentację, osprzęt i ra
dziecką pomoc musimy sporo zapłacić. 
Wymuszone przez radzieckich specjali
stów zmiany planów konstrukcyjnych fa
bryki doprowadziły do licznych absurdów 
np. słupy podtrzymujące dach hali znala
zły się za .ścianami, a prasę o wielotono
wym^ nacisku postawiono na podmokłym 
gruncie. Importowany silnik mocy 53 Km 
mógł rozpędzić auto do 105 km na godzi
nę. Wtedy też rozpoczęto prace nad wła
snym autem - syreną, miał być oszczędniej
szy i prostszy w produkcji. 1 rzeczywiście 
był prosty - aż do granic śmieszności (...) 
rzemieślnicy kształtowali karoserię za po
mocą młotka (...) pozbawiona synchroni
zacji skrzynia biegów szybko stała się po- 
.śmiewiskiem (...) kierownica odrywała 
się, gdy na liczniku pojawiało się 70 tys. 
kilometrów.
Prawdę o FSO pokazało dopiero zastąpie
nie w 1990 r księżycowej socjalistycznej 
ekonomii wolnym rynkiem^. W1993 r pod
pisano list intencyjny z amerykańskim 
koncernem General Motoi^s. Na Żeraniu 
miał być montowany opel astra. Gdy Ame
rykanie przedstawili szczegóły, okazało 
się, że zainwestują 0,5 mld $, ale zwolnią 
15 tys. osób. W^Twołało to oburzenie związ
ków zawodowych. W tym momencie poja
wił się „dobry wujek”, czyli koreański kon
cern. Daewoo. Przejmując FSO Koreańczzy- 
cy zapewniali, że czeka ją świetlana przy
szłość. Nie dodali, że potrwa to krótko.
Jaki jest finał opisanej sytuacji? Dzługi fa
bryki wynoszą 4 mld zł, z czego wierzytel
ności wobec banków to 0,5 mld zł. Koszty 
utrzymania firmy przewyższają wielokrot
nie jej dochody^. Pewne jest jedno: znowu 
wielu ludzi znajdzie się na bruku.

Dokończenie ze s^. 11

POMNIKI MICKIEWICZA...
Nie tylko niezwykle uroczyście odsłonię
to pomnik, ale otwarto także nowe mu
zeum w zrekonstruowanym i wyposażo
nym przez warszawskie muzea Dworku 
Mickiewiczów. Wznosi się przed nim ko
lejny pomnik Wieszcza - popiersie autor
stwa białoruskiego rzeźbiarza Gałubkina. 
W tym prawdziwym polsko-białoruskim 
święcie uczestniczyli przedstawiciele 
władz państwowych obydwu krajów oraz 
Polacy z Nowogródka i okolic. Podkre
ślano wówczas wielokrotnie, że Mickie
wicz należący do kultury ogólnoświato
wej, jest dobrem wspólnym.
Głównym punktem oficjalnych obcho
dów Roku Mickiewiczowskiego w 1998 
r., nad którymi patronat objął nawet pre
zydent Łukaszenka, było otwarcie w Za- 
osiu, wymienianym jako jedno z prawdo
podobnych miejsc urodzenia Poety, kom
pleksu muzealnego, powstałego przy 
współpracy z warszawskim Muzeum Li
teratury^. Jednak dla środowisk polskich 
na Białorusi, najliczniej zamieszkujących 
Grodzieńszczyznę, największym wyda
rzeniem stało się odsłonięcie pomnika 
Poety w Grodnie. Przed siedzibą Zarządu 
Głównego Związku Polaków na Białoru
si, po kilku latach starań, stanęło popier
sie Adama Mickiewicza autorstwa arty- 
sty-rzeźbiarza Andrzeja Zaśpickiego. Na 
granitowym cokole umieszczono napis w 
językach białoruskim i polskim: Adamo
wi Mickiewiczo^wi/ Wdzięczni Rodacy. Co 
znamienne, w trakcie uroczystości ze 
szczególną mocą wypowiedziano słowa: 
Dzięki Mickiewiczowi jest Polska, jest Li
twa i Białoruś!
Można wzruszyć ramionami. No cóż ko
lejny pomnik. Trzeba jednak pamiętać, że 
... historia stawiania pomników Mickie
wicza nie jest tylko częścią jego kultu.. 
Wzniesienie takiego pomnika było (szcze
gólnie w okresie zaborów) przede wszyst
kim gestem patriotycz.nym, wymagającym 
wszakże ogromnego wysiłku - polityczne
go, organizacyjnego, finansowego - któ
ry stanowił sprawdzian postawy lokal
nych społeczności.. Trudno byłoby poli
czyć, ile pomników Mickiewicza wzniesio
no w Polsce i poza jej granicami, burzo
nych przez najeźdźców i stawianych na 
nowo. Nieodmiennie wyznaczały tam miej
sca patriotycznych i politycznych mani
festacji, zarówno w XIX, jak w XX wieku. 
(Adam Mickiewicz Encyklopedia, Warsza
wa 2001).
W życiu Polaków na Wschodzie Mickie
wicz obecny jest nie tylko przy okazji 
wielkich jubileuszy i odsłaniania kolej
nych pomników. Wiele polskich organi
zacji nosi imię Wieszcza, organizowane 
są konkursy recytatorskie dla dzieci i mło
dzieży, przedstawienia teatralne, a gości 
z Polski i innych krajów oprowadza się 
szlakiem pamiątek związanych z Poetą. I 
dzieje się tak nie tylko na Nowogródczyź- 
nie czy Wileńszczyźnie.
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Poziomo:
A-1. Obchodzi imieniny 23.XI.; A-13. Pakunek, zawi
niątko; B-7. Silnik przetwarzający energię kinetyczną 
na mechaniczną; C-1. Część ołtarza (retabulum); C
13. Odmiana jabłoni; D-7. Roślina strefy śródziemno
morskiej, uprawiana dla olejku uzyskiwanego z kwia
tów; E-1. Ciężka obraza; E-13. Samca „^(^Ił^twi^a”; G- 
1. Wyspy ciągnące się od pI'w. Jukatan do wybrzeży 
Wenezueli; G-13..Mały nóż chirui^r^ic^z^r^y/; 11. Litewski 
parlament; 113. Życzenie dla jubilata; K-1. Szeroka, 
długa wstęga; K-13. Szewska nić; L-6. Rodzina, ród; 
M-1. Obniżenie terenu; M-12. Kolista budowla z kopu
lą; N-6. Wiara, wyznanie; 0-1. Wyrabia uprząż; 0-12. 
Wyrabia kotly.
Pionowo:
1-A. Ozdobny stolik lub wspornik; 2-G. Śpiewane na
bożeństwo wieczorne; 3-A. Specjalista, rzeczoznaw
ca; 4-I. Ruchomy daszek nad oknem ^ak arystokrat- 
ka); 5-A. Dobra Nowina; 6-I.........Nadzwyczć^jny: może
udzielać Komunię; 7-A. Stop żelaza z węglem; 8-L. 
Jednostka długości; 9-A. Płynie w żyłach; 10-L. Gra
ficzny symbol firmy; 11-A. Prostopadły do poziomu;
12- L. Aromatyczny napój alkoholowy (nie nadużywać!);
13- A. Noś go i przy pogodzie; 14-G. Ogólnie uznana 
czyjaś powaga, wpły^; 15-A. Przyprawa kuchenna; 
16-1. Modlitwa z wymianą tajemnic; 17-A. Naucza za
sad wiary katolickiej; 18-1. Bagażowy.

KRZYŻÓWKA AUTORSKA

- Marian -

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

Życzymy powodzenia.
(Redakcja)

Dokończenie ze str^. 9
GLOSSA DO SONDAŻU

Czy red. Michnik, denuncjując Rywina, wykalkulował sobie ten 
rezultat, czy też jest nim niemile zaskoczony? Jeśli nawet, to 
nie tylko on wyczuwa towarzyszące temu napięcie. Wyrnzew roz

szerzającego się przeczucia końca byl wybór Józefa Oleksego na 
tzw. „barona”, czyli szefa SLD na województwo wn^owieckie. Ozna
cza to, że w SLD pojawiła się już alternatywa dla Leszka Millera. 
W tej sytuacji również i szczury zaczną przenosić się z jednego 
flagowego okrętu na drugi. Czy ten drugi okręt zechce płynąć kur
sem millerowskiw, czy też zawinie do bezpiecznej przystani u pre
zydenta, doprowadzając do pojednania poróżnionych Cowów? 
Możliwe jest jednak i to, że sondaż nie jest autentyczny, tylko sta
nowi aluzję Co pewnych zawrarów faktycznych kierowników pol
skiej sceny politycznej. Warto zwrócić uwagę, że gwałtowny (7% 
w ciągu tygodnia!) skok populnmos'ci PO został objawiony zaraz 
po ićforwacji, jaką to miłością Polaków cieszy się Jolanta Kwa
śniewska, którą aż 34% badanych chciałoby widzieć na tronie kró- 

, lowej Polski. Pani prezydentowa po raz pierwszy nie wykluczyła 
wożIIwoścI kandydowania, co oznacza, że w razie wygranej, klej
noty koronne zostałyby w rodzinie państwa Kwaśniewskich, upo
dabniającej się dzięki temu coraz bardziej do dynastii. Oczywiście 
dynastia, zwłaszcza tak świeża, musi sztukować brak legendy i nie
dostatki charHzwy, szerokim i zdyscHplićowaćyw zapleczew po
litycznym. Kto będzie stanowił jego trzon? Czyżby SLD odnowio
ny pod przywództwem Józefa Oleksego? Partia ta sama lecz nie 
taka sama? Wykluczyć tego nie można, ałe być może na nadcho
dzące ciężkie czasy trzeba będzie odstawić SLD do opozycji, żeby 
i on się wykurował i ludzie trochę zapowćieh. W takim razie PO 
znakomicie nadawałaby się na trzon stronnictwa Kwaśniewskiej, 
już choćby dlatego, że poza fajerwerkami teatralnej retoryki, którą 
na użytek maluczkich popisuje się Rokita („Nicea albo s'wierć!”), 
Platforma wyCaje się już pogodzona z polityczną konfiguracją jaka 
wyłania się z projektu konstytucji UE. W ta^im razie również i 
Niemcy mogą zatwierdzić ją w charakterze siły przewodniej, któ
rej powierzą zadanie nadzorowania adwinistracji tubylczej.

jSanui st^a u/ Michatkieu/icz

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jakubczak
© Zakończył się sezon w polskiej lldze żużla. Losy mistrzowskiego 
tytułu rozstrzygnęły się w ostatniej kolejce, w której naprzeciw siebie 
stanęło dwóch kandydatów do złotego medalu. Włókniarz Często
chowa i Apator Toruń. Zwyciężyli żużlowcy Włókniarza i to oni ode
brali złoto. Należy podkreślić sportowe zachowanie zawodników Apa- 
tora, którzy mimo porażki gratulowali mistrzom, a swój srebrny me
dal uznali za sukces. Brąz przypadł zawodnikom Polonii Bydgoszcz. 
© Wielki sukces odniósł polski żeglarz w klasie Mistral P. Miarczyń- 
ski (SKŻ^Hestia Sopot) zdobywając na wodach Zatoki Kadyksu tytuł 
mistrza świata. Miarczyński zdeklasował rypali, wygrywając osiem 
spośród jedenastu wyścigów. Jest pierwszym Polakiem, który wy
walczył tytuł mistrza świata w klasie Mistral. Jest też pierwszym pol
skim żeglarzem, który uzyskał prawo startu w igrzyskach w Atenach. 
Wśród pań najlepiej z Polek zaprezentowała się 17-letnia Zofia Kle- 
packa (YKP Warszawa) kończąc zawody na dziesiątym miejscu.
© Zmiana na fotelu lidera po szóstej kolejce w Ekstraklasie Piłki Noż
nej. Górnika Łęczna zastąpiła po zwycięstwie w Warszawie Amica 
Wronki. Jednak to nie mecz Arniki dostarczył najwięcej emocji w ostat
niej kolejce. Kibice długo czeka i na szlagier jesieni - spotkanie Legii 
Warszawa z Wisłą Kraków. Obie drużyny nie zawiodły i stworzyły 
porywające widowisko, w którym lepsi okazali się legioniści wygry
wając 4:1. W tabeli tuż za Amicą i Groclinem Grodzisk Wlkp. czwarta 
jest Legia, a dopiero piąta Wista Kraków.
© W inauguracyjnym spotkaniu 29. Mistrzostw Europy w Grecji pol
skie koszykarki pokonały Serbię i Czarnogórę 70:60. W kolejnym 
meczu ^^^nokautowały” Grecję 66:49. Trzeci mecz miał pokazać czy 
naprawdę ekipa jest silna, a sprawdzić to mialy mistrzynie Europy - 
Francuzki. I jak należało się spodziewać pokonały one Polskę 79:66. 
© 23. Mistrzostwa Europy nie mogły się lepiej zacząć dla polskich 
siatkarek. Mimo poważnej kontuzji najlepszej naszej zawodniczki J. 
Mirek, Polki pokonały Holandię 3:2. W następnych meczach było jesz
cze lepiej. Polki zwyciężyły Ukrainę 3:1 i brązowe medalistki ostat
nich Me Bułgarię 3:2. Tymi zwycięstwami reprezentacja biało-czer
wonych otworzyła sobie drzwi do półfinału, a kolejne mecze z Wło
chami i reprezentacją Czech będą tymi z serii o wszystko.
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Nie zapominajcie o mnie w modlitwie
(Jan Paweł II do rodaków)

Gorąco zapraszamy wszystkich Rodaków z Alzacji 
oraz sąsiednich regionów

na uroczystość związaną z 25-leciem pontyfikatu 
Ojca Św. Jana Pawła II.

Poprzez naszą modlitwę oraz spotkanie pragniemy uczcić 
wraz z Francuzami oraz przedstawicielami innych narodowości 

ten jakże ważny i owocny dla Kościoła oraz świata

PONTYFIKAT PRZEŁOMU TYSIĄCLECI.
Uroczystość odbędzie się w kościele św. Teresy w Mulhouse, 

12 października (niedziela) o godz. 15°°.
Program: - godz. 15®® - Msza św., której będzie przewodniczył ks. St. Kupczak, dzie
kan naszego regionu (będzie ona połączona ze złożeniem duchowego daru dla Ojca 
Sw. oraz krótkim misterium słowno-muzycznym Jan Paweł II - świadek nadziei i 
pc^l^oju, - godz. 163® - po Mszy św. - spotkanie na poczęstunku (sala obok kościoła); 
możliwość obejrzenia wystawy poświęconej Ojcu Sw. i jego pontyfikatowi.

polskie z Alzac^ji

List otwarty 
Ludowców z Francji

Szanowny Panie Ambasadorze.
W Normandii w Caen znajduje się „Me
moriał” przed.stawiający lądowanie Wojsk 
Sprzymierzonych^. Jest tam również boga
ta galeria fotografii obrazujących wysiłek 
Wojsk Polskich^, które brały udział w wal
kach o wyzwalanie Francji i Wojsk Pol
skich na frontach zachodnich..
Są tam eksponowane fotografie gen^. St. 
Maczka, dowódcy I Dyw.. Pan^c., gen. Wł. 
And^et^sa^, dow.. 2 Korpusu we Włoszech^, ger^. 
Bora Komorowskiego^, dow^. Armii Krajo
wej, St. Mikołajczyka, drugiego pr^em^iera 
RP, jak również zdjęcie Marszałka Rydza- 
Smigłego. Zaskakujący jest natomiast brak 
fotografii Naczelnego Wodza,, gen. Włady
sława Sikorskiego, pierwszego premiera 
emigracyjnego Rządu Polskiego.

Zastanawiamy się - czy jest to niedopa
trzenie ze strony władz Caen i „Memoria
łu ”, czy też świadoma prowokacja ze stro
ny ośrodków sanacyjnej emigracji.
Uważamy to jednak za fałszowanie histo
rii polskiej i celowe usuwanie w cień za
sług gen. Wł. Sikorskiego, który zginął tra
giczną śmiercią 4 lipca 1943 r. w Gibral- 
tarz^e, w niewyjaśnionych do dziś okolicz
nościach.
Ludowcy z Fran^cj^, Belgii i Holandii zwra
cają się do Sz. Pana Ambasadora z prośbą 
o wyjaśnienie tej sytuacji u władz miasta i 
„Memoriału” Caen, prz^ekaz^anie im odpo
wiedniej J^^)tografii gen. Wł. Sikorskiego i 
jednoczesne usunięcie zdjęcia Marszałk^a 
Rydza-Smigłego, który nie ma żadnego 
moralnego prawa do Emigracji i Wojska 
Polskiego na Zachodz.ie. Jego rola skoń
czyła się we wrześniu 1939 r. na Zalesz- 
czyka.ch.

Le Creusot, 5 wrześ'nia 2003 r.

DakoW^S^i L.
Prt^ites u/e

KOMUNIKAT 
KOŁA ŻOŁNIERZY 
ARMII KRA/OW^E^/ 

WE FRANC/I
, Zarząd Koła
Żołnierzy Armii Krajowej we Francji 

zawiadamia, że w niedzielę
5 PAŹDZIERNIKA O GODZ. II” 

W POLSKIM KOŚCIELE
(263 bis, rue St Honore w Paryżu) 
odprawiona zostanie tradycyjna

MSZA ŚWiIfTA
w intencji poległych i pomordowanych, 

zmarłych i żyjących żołnierzy 
Armii Krajowej oraz wszystkich formacji 

Państwa Podziemnego.
Modlić się będziemy za ofiary okupacji 
hitlerowskiej i reżimu komunistycznego.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.
Jerzy Lipou^icz 

prezes Zarządu Kola A.K. 
u/e Frc^^T^^ji

DZIEŃ SKUPIENIA 
DLA BRACTW ŻYW3EGO RÓŻAŃCA 

W VAUIDRICGURT

Ks. Dyrektor Antoni Ptaszkowski i Zarząd 
Związku Bractw Różańcowych we Fran
cji, serdecznie zapraszają Bractwa Różań
cowe na dzień skupienia, który odbędzie 
się 21 października br. w VaudricouIa. 
Program dnia: 
103’- Msza św., 
12“* - wspólny obiad, 
15’’ - nabożeństwo różańcowe.

Elżbieta Dłubak 
Sekretarka Zu^^zku
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KUPON ZAMÓWIENIA
KALENDARZA „GŁOSU NA 2004 R

- „Polacy, którzy zmienili oblicze Europy i świata” -
(do przesiania na adres Redakcji GK: 263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris)

PROSZĘ O PRZESŁANIE POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZA 
„G.K.” NA 2004 ROK

Ilość egzemplarzy: w cenie po 4 euro (z przesyłką: 4,25 euro).

Imię i nazwisko:

Adres:.

Dołączam czek (dla Voix Catho^^^ue) O płacę gotówką O

200U OCTOBRE

18 Nasza strona internetowa: http://perso.club-intemet.fr/vkat 5 października 2003
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PONIEDZIAŁEK 06.10.2003

6°° Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 825 Klan - serial 845 Eu
rotel 9°° Zaczarowany ołówek 9’° Wehikuł cza
su 9°5 Sposób na ponuraków - serial 1°°° Pa
norama 1°°° Laboratorium 1°2° Prawdziwa hi
storia niechcianych pomników 1°45 Warownie 
pogranicznych szlaków 11°° Panorama 11°5 Do 
domu - film 12°° Wiadomości 12’° Biografie 1°°5 
Noce i dnie - serial 14°5 Ojczyzna-polszczyzna 
142° Kochaj mnie - serial 1445 z kapitańskiego 
salonu 15°° Wiadomości 15’° „Dopóki Ziemia 
kręci się” - koncert 16°° Klan - serial 1625 Roz
mowy na nowy wiek 17°° Teleexpress 17’5 
Sportowy Express 172° Gość Jedynki 17°5 We
hikuł czasu 18°5 Sposób na ponuraków - serial 
18°° Rozmowy na nowy wiek 19’5 Dobranocka 
19°° Wiadomości 1959 Sport 2°°5 Pogoda 2°’° 
Klan - serial 2°°5 Noce i dnie - serial 2’25 Spor
towy tydzień 2’55 Kochaj mnie - serial 22“ XII 
Festiwal Polskich Wideoklipów 2°°° Panorama 
232° Sport 2°2° Pogoda 2°°° XII Festiwal Pol
skich Wideoklipów O’1 Pegaz O35 Monitor O5° 
Szept prowincjonalny 12° Kasztaniaki 1°° Wia
domości ’57 Sport 2°2 Pogoda 2’° Klan - serial 
2°5 Noce i dnie - serial °25 Sportowy tydzień °55 
Kochaj mnie - serial 42° XII Festiwal Polskich 
Wideoklipów 5°° Dokument 5°5 Monitor

WTt^lREK 07l10.2003
6“ Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 825 Klan - serial 845 Eu
rotel 855 Zaczarowany ołówek 9°5 Plastelinek i 
przyjaciele 9°5 Dwa światy - serial 1^°° Panora
ma 1°°5 Poezja współczesna 10°5 Historia Pol
skiego Radia 11°° Panorama 11°5Ze sztuką na 
ty 11°° Warszawska Jesień 2003 12°° Wiado
mości 12’° Plebania - serial 12°5 Sportowy ty
dzień 13°5 Święta wojna - serial 1°°° Koncert 
życzeń 1355 Delegacja - serial 142° Nadbużań- 
skie spotkania 15°° Wiadomości 15’° Herbatka

NA MŁOSIERDZIA
Mme Rosalie RUTYNA - ESTISSAC 
Ks. Stanisław ZYGLEWICZ SAC
- OIGNIES-OSTRICOURT, w tym: 
Oignies, Carvin, Libercourt 
Komitet Towarzystw Miejscowych 
Towarzystwo Św. Barbary 
Bractwa Żywego Różańca 
Towarzystwo Polek 
Towarzystwo France-Pologne 
Ks. Zdzisław KAROŃ
- STRASBOURG

Ofiarodawcom 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Ofiary prosimy przysyłać na adres: 
Mission Catholique Polonaise, 

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

lub czekiem, zaznaczając: 
„Na Tydzień Miłosierdzia”.

20 E

540 E
50 E
50 E
50 E
30 E
50 E

150 E

u Tadka 16“ Klan - serial 17“’Teleexpress 171® 
Sportowy Express 172° qqsc Jedynki 17^® Ma- 
^^wanki Franka Firanki 18°° Dwa światy - serial 
1825 Magazyn olimpijski 19°° Wieści polonijne 
1915 Dobranocka 19°° Wiadomości 19°° Sport 
20°5 Pogoda 201° Klan - serial 2035 Plebania - 
serial 21°° Wideoteka 21°° Delegacja - serial 
2155 Ojczyzna-polszczyzna 22’° Ze sztuką na 
ty 2235 Hit kultury 23“ Panorama 232° Sport 2324 
Pogoda 23°° Forum O25 Monitor O4 Plus minus 
1’5 Zaczarowany ołówek 1°° Wiadomości 157 
Sport 2°2 Pogoda 2’° Klan - serial 2°° Wieści 
polonijne 25° Plebania - serial 3’5 Wideoteka 345 
Delegacja - serial 4’° Plus minus 44° Ojczyzna- 
polszczyzna 455 Ze sztuką na ty 535 Monitor

ŚRODA 08.10.2003
6°° Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 825 Klan - serial 845 Eu
rotel 855 Zaczarowany ołówek 9°5 Budzik 935 W 
krainie czarnoksiężnika Oza - serial 1°°° Pano
rama 10°5 Plus minus 1°°° Potrawy regionalne 
11°° Panorama 11°5 Forum 115° Film animowa
ny 12°° Wiadomości 12’° Wieści polonijne 1225 
Co nam w duszy gra; 1°’° Bellissima - dramat 
14’5 Austriacki mistrz polskiej ortografii 15°° Wia
domości 15’° Wieczór z Jagielskim 16°° Klan - 
serial 1625 Rewizja nadzwyczajna 17°° Tele
express 17’5 Sportowy Express 172° Gość Je
dynki 17°5 Budzik 18°° W krainie czarnoksięż
nika Oza - serial 182° Nie tylko dla komando
sów 185° Studio Irak 200:319’5 Dobranocka 19°° 
Wiadomości 1959 Sport 20°5 Pogoda 2°’° Klan 
- serial 20°5 Być Polakiem 21°5 Bellissima - dra
mat 22’° Galowy Koncert Jubileuszowy -Mazow
sze 2°°° Panorama 232° Sport 2324 Pogoda 2°°° 
Linia specjalna O25 Monitor O4° Magazyn olim
pijski 1’5 Opowiadania Muminków 1°° Wiado
mości ’57 Sport 2°2 Pogoda 2’° Klan - serial 2°5 
Być Polakiem 3°5 Bellissima - dramat 4°5 Stu
dio Irak 2003 42° Galowy Koncert Jubileuszo
wy - Mazowsze 5’° Koncert życzeń 5°5 Monitor

CZW^łRTEK 09.10.20^3
6°° Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza 17 825 Złotopolscy - serial 
85° Eurotel 9°° Zaczarowany ołówek 9°5 Bajeczki 
Jedyneczki 9’5 Ptakolub 9°5 Niebezpieczna 
Zatoka - serial 1°°° Panorama 10°5 Sekrety 
zdrowia 1025 Kwadrans na kawę 104° Szaleń
stwa medycyny 11°° Panorama 11°5 Linia spe
cjalna 12“ Wiadomości 12’° Być Polakiem 124° 
Magazyn olimpijski 1315 Teatr Telewizji Nic 
czerwcowa 142° Mistrzowie batuty 15°° Wiado
mości 15’° Lista przebojów 15°5 Podróże kuli
narne 16°° Złotopolscy - serial 1625 Raj - ma
gazyn katolicki 17°° Teleexpress 17’5 Sporto
wy Express 172° Gość Jedynki 17°5 Bajeczki Je
dyneczki 1745 Ptakolub 18°° Zgadnij odpowiedz 
18°5 Niebezpieczna Zatoka - serial 18°° Skar
biec - magazyn 19’5 Dobranocka 19°° Wiado
mości 1959Sport 2°°® Pogoda 20°° Pogoda dla 
kierowców 2°’° Złotopolscy - serial 20°5 Doku
ment - film 21°° Teatr Telewizji Nic czerwcowa 
224° Mistrzowie batuty 2^°° Panorama 232° 
Sport 232° Pogoda 2°°° Tygodnik polityczny 
Jedynki O25 Monitor O45 Zwierzenia kontnoli^iwa- 
ne 1’5 Niezwykłe przygody pod wierzbami 1°° 
Wiadomości ’57 Sport 2°2 Pogoda 2°4 Pogoda 
dla kierowców 2’° Złotopolscy - serial 2°5 Do
kument - film 3°° Teatr Telewizji Noc czerwcowa 
44° Mistrzowie batuty 5°5 Monitor

PIĄTEK K>.l^(^.:^^03
6°° Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8’2 Po
goda 8’5 Woronicza J 7 825 Złotopolscy - serial 
845_lEurotel 855 Zaczarowany ołówek 9°5 Malo
wanki Franka Firanki 9°° Trzy dni aby wygrać - 
serial 1°°° Panorama 1°°5 Dzieje kultury pol
skiej 11°° Panorama 11°5 Tygodnik polityczny 
Jedynki 12°° Wiadomości 12’° Dokument - film 
1°°° Hity satelity 13’5 Matki, żony i kochanki - 
serial 14°5 Szansa na sukces 15°° Wiadomoś^^i 
15’° Gorący temat - serial 15°5 Hit kultury 16°° 
Złotopolscy - serial 1625 Zwierzenia kontrolo
wane 17°° Teleexpress 17’5 Sportowy Express 
172° Gość Jedynki 17°5 Trzy dni aby wygrać - 
serial 1^°° Szansa na sukces 19°° Wieści polo
nijne 19’5 Dobranocka 19°° Wiadomości 1959 
Sport 2°°5 Pogoda 2°’° Złotopolscy - serial 2°°5 
Mówi się... 2°55 Hity satelity 21’° Matki, żony i 
kochanki - serial 22°° Zwierzenia kontrolowane 
22°5 Gorący temat 2°°° Panorama 232° Sport 
232° Pogoda 2°°° Porozmawiajmy O°° Monitor 
O5° Koncert życzeń 1’5 Miś Uszatek 1°° Wiado
mości 157 Sport 2°2 Pogoda 2’° Złotopolscy 2°5 
Wieści polonyne 25° Hity satelity °°5 Mówi się... 
°25 Matki, żony i kochanki 42° XII Festiwal Wi- 
deoklipów 5’° Gorący temat 5°5 Monitor

SOBOTA
6°° Na dobre i na złe - serial 7°5 Echa tygodnia 
74° Wieści polonijne 8°° Wiadomości 8’2 Pogo
da 8’5 Zaproszenie 84° Ziarno - program kato
licki 9’° Wirtul ndia 9°5 Flipper i Lopak 1°°° Mówi 
się... 102° Koncert życzeń 1°45 Podróże kulinar
ne 11’° Książki z górnej półki 1’2° Klan (°) - serial 
12°° Wideoteka 1°°° Wiadomości 1°’° Z bie
giem lat - serial 144° Tam gdzie jesteśmy 15’° 
Święta wojna - serial 15°5 Śniadanie na pod
wieczorek 17°° Teleexpress 172° Sportowy 
Express 1725 Na dobre i na złe - serial 18’5 Ty
grysy Europy II - serial 19’5 Dobranocka 19°° 
Wiadomości 195’ Sport 2°^°° Pogoda 20°5 Z bie
giem lat - serial 21°° Takie kino 2’45 Psy - dra
mat 2°°5 Panorama 2355 Sport 2°“ Pogoda O’° 
Na dobre i na złe O55 Takie kino 1’5 Sceny z 
życia smoków 1°° Wiadomości ’49 Sport ’57 
Pogoda 2°° Wielkie rzeczy 25° Takie kino °°° Z 
biegiem lat °55 Takie kino 4°° Tygrysy Europy II 
5’5 Takie kino 5°° Psy 7’5 Święta wojna

NIEDZIELA 0^.l(^.]^003
745 Muzyka ludzi gór 8’5 M jak miłość - serial 
9°5 Słowo na niedzielę 94° Simba, król zwierząt 
’°°5 Książki z górnej półki ’°’5 Bajki polskie ’°45 
Krajobraz Polski ’’°5 Złotopolscy - serial 12°° 
Anioł Pański 122° Niedzielne muzykowanie 1°°° 
Msza Święta z kościoła św. Mikołaja w Bochni 
15°° Koncert z okazji Dnia Papieskiego 17°° 
Teleexpress 172° Sportowy Express 1725 Dzien
nik tv J. Fedorowicza 174“ M jak miłość - serial 
1825 Lista przebojów 185° Zaproszenie 19’5 
Dobranocka 19°° Wiadomości 195’ Sport 2°^°° 
Pogoda 2°’5 Na żvwo - z Watykanu 25 roczni
ca pontyfikatu Jana Pawła II 2’5° Wielkie rze
czy - film 224° II Międzynarodowy Festiwal im. 
Bułata Okudżawy 2°°5 Panorama 2°55 Sport 
2°“ Pogoda O’° M jak miłość - serial 1°° Sim
ba, król zwierząt - serial 1°° Wiadomości 149 
Sport 157 Pogoda 2°° Na żywo - z Watykanu 25 
rocznica pontyfikatu Jana Pawła II °°5 Zapro
szenie Czas zdrady - ' dramat 455 Książki z 
górnej półki - magazyn 5°5 Tam gdzie jesteśmy 
5°° Krajobraz Polski 545 Książki z górnej półki
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APEL PO RODAKÓW W PARYŻU

11 października odbędzie się w Paryżu zjazd poświęcony przygotowa
niu Nć^rc^(^(^v^(^(^o Kt^nc^rr^^u Poli^r^ii, prr^^e^ic^yy^E^r^^c^o nćł n^ć^rr^t^c r.

Na obecne zebranie przybędą do Paryża przedstawiciele stowarzyszeń 
z różnych regionów Francji.
Organizatorzy - Association Congres National Polonia 2003 oraz stowa
rzyszenia zrzeszone w „Koordynacji Ile de France” - pragną przyjąć jak 
największą liczbę uczestników. Ceny hoteli przekraczają jednak możli
wości wielu uczestników, co uniemożliwi im obecność na październiko
wym spotkaniu.
Dlatego w duchu wzajemnej solidarności zwracamy się z apelem do 
osób zamieszkałych w Paryżu lub okolicach, by ofiarowały (bezpłatnie 
lub za niewysoką opłatą) nocleg - 10/11 października - jednemu lub kil
ku uczestnikom zjazdu.
Prosimy o pilne skontaktowanie się z naszym sekretariatem.
Tel.: 01 34 65 08 83; adres: 4, rue Albert Pichon - 78140 Velizy; 
e-mail: barbara.plaszczynski^laposte.net

Barbara Płaszczyńska 
sekretarz Ass. Congres National Polonia Paris 2004

POUCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI

j/kl^OUN
7, rue bUPHOT (obok kościoła) 

Tel. 01 UO 15 09 09.
Adres dla korespondencji: 390, rue St-Honore, 75001 Paris

"i
^^JWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE

eur^l^Jnes
OTWORZYŁA REGULARNE PO;ZENIA DO POLSKI

..ME MARYJ.A"
ZAŚPIEWAM NA WASZYM ŚLUBIE.

T. Ol 40 07 93 80.

* POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW 
z zakresu różnych prac budowlanych 

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

INSTITUT PRIVE FRANC^^E^ROPE CONNEXION
établissement prive d 'enseignement supérieur 
enregistré au Rectorat de l'Academie de Paris

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

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

: 01 49 72 51 52
N__________________________________________________________________________________________

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES

PARIS 75010 (M Gare du Nord)
93^^e de Maubeuge
TEL. Ol 42 80 95 60

35-959 RZESZÓW
Ul. Asnyka 10 lokal 17
Tel. 00 48 (17) 850 12 10

* NIERUCHOMOŚCI W POLSCE: *
- SPRZEDAM MIESZKANIE:

- 3 pokoje, 62 m^, parkiet, parter - w SANDOMIERZU.
Tel. 01 46 24 84 48.

- SPRZEDAM DZIAŁKĘ:
- 14 arów (dom do rozbiórki)

- 25 km od Krakowa w kierunku Oś'więcimia. 
Tel. 01 46 24 84 48.

- SPRZEDAM GOSPODARSTWO:
- 2,47 ha (3 działki budowlane) - dom drewniany, gaz

- kierunek Tarnobrzeg - Rzeszów^. 
Tel. 01 46 24 84 48.

!
1

K
2

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

TEL. 06 1 09 43 86.

Gb3S
W-ydawca:

Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 0l 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. 
ly I l^l/l http://perso.club-internet.fr,/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr

I VLI V. I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak SI. NSJ.
Opracowanie erafic/ne: Stanisław Wójcikowski.

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

Druk: Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 0l 47 82 32 32.
We^i^u^ki prenumeraty:

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

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

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

SPRZEDAM MIESZKANIE
- 3 pokoje (65m2) w Poznaniu, w bloku 4 piętrowym, 3 piętro. 

T'l. 0l 42 25 0l 38,
00 48 / 6l 825 59 04, po 19“ - 00 48 / 606 l36 806. U

* USŁUGI FRYZJERSKIE *
Tel. 06 62 24 24 04 (LIDIA).

r KUPON PRENUMERATY 1
(ABONNEMENT) |

PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ |
Glos Katolicki - Voix Catholique I

I 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS .
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement) ■

lO Rok (53 40 6) □ Czekiem j
!□ Pół roku’ (28,30€) O CCP 12777 08 U Paris I
I □ Przyjaciele G.K. (65,16) □ Gotówką |

Nazwisko:............................................................. I
Imię:...................................................................... I
Adres:...................................................................  |

i

T'l:.

I

J
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XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 8o//

I^ER VICeU
Z PARYŻA, YALENCD^INNES, REIMS, METZ, FREYMING 

AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

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

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

Opole, 
Poznań,
Rzeszów, 
Sandomierz, 
Stalowa 
Wola,

Tarnobrzeg, 
Tarnów, 
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław.

SAMOLOTY DO Polski i do innych krajów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M’: CONCORDE

Otwarte 7 dni w tygodniu

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

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

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

ECOLE „NAZARETH"
COURS prive d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

12 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRAM^^ILU^I^O-P^JLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia pcranre - 20, rue Legendre - Paris XVII; 
Kursy irtersywre i scbctrie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczome trzy razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paris VI.

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówicregc i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALE. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITÉ SOCIALE.
NOWY ROK SZKOLNY OD 17 WRZEŚNIA

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

*

PSYCHOŁOG-TIRAPEUTA: TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

problemów ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

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

A VOTRE SERYICE. 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.

5 października 2003

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

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

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pif.rwszki klasy**** 

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

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

4 voyages AIler/Retour - 54”' voyage: - 50%

II. LINIA : PARIS - Odessa - Paris
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary
z pilotem

FRANCJA: PARIS - przez Lens, Bill^y-Montigny, Lille,
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besançon 

POLSKA: 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 MAR(0UES - 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 kll^nta w Paryżu i okolicach. Tel. 01 40 09 03 43 

Wyjazdy w poniedzial^ki - dostawa do rąk własnych adresata.

SPECIALI^S^TA^ - 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.

* USŁUGI KOSMETYCZNE;
manicure, pedicure, henna, masaż i pielęgnacja twarzy 

- z dojazdem do klienta. TANIO! Tel. 06 15 42 98 19.

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

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

do Pol^Ki pjŁUDn^iowEj. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77.
* LUKSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^O^LSKI - O^IS^ZYNA,

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

* OMEGA - REGULARNE PRZEJAZDY DO POLSKi; PRZEWÓZ 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.
* ,JC^SEPH” - 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.
* JANOSIK - REGULARNA, KONCESJONOWANA LINIA AUTOKAROWA

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

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 24.09.200^3
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SPOTKANIE W DAMMARIE L£S LYS
Eu/etittia CChossot^s^a

Mam napisać o ważnym, radosnym dniu -14 września 2003 - w Parafii Św. 
Krzyża w Dammarie les Lys - mieście położonym ok. 40 km na południe od 
Paryża. Zanim to uczynię, pragnę jednak - w kilku słowach - przedstawić 
czytełnikc^i^ ,l<n]k” y^uj^^jlnątw (^(^Isno.

W latach dwudziestych XX w. z Polski 
dopiero krzepnącej po ranach rozbioro
wych do Francji przybywali liczni Polacy 
w poszukiwaniu zatrudnienia. Francja sta
ła przed nimi otworem, gdyż potrzebowała 
rąk do pracy w przemyś'le i na roli. To 
właśnie w tym okresie powstała pierwsza 
kolonia polska w Dammarie les Lys. Po la
tach starań otrzymała ona polskiego dusz
pasterza - ks. Kulawika. Powstały też wów
czas pierwsze klasy języka polskiego. 
To ci właśnie emigranci - wierni Bogu i 
Ojczyźnie dali podstawę pod utworzenie 
parafii polskiej, prężnie rozwijającego się 
Polskiego Zjednoczenia Katolickiego 
oraz Bractwa Żywego Różańca. 
Po II wojnie światowej, szczególnie w la
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
pod energicznym przewodnictwem ks. 
prob. Alojzego Krzoski i działacza kultu
ralnego p. Jana Pomietlarza tętniło w 
Dammarie les Lys polskie życie. Obok 
PZK i bZr zostało utworzone Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Po- 
wstaje szkoła polska. Zostaje założony ze
spół teatralny, taneczny, śpiewaczy, odby
wają się spektakle i spotkania przyciąga
jące publiczność. Zespół taneczny przy
wozi trofea z występów w wielu miastach. 
Z całej Francji przybywają rodacy na zjaz
dy Polskiego Zjednoczenia Katolickiego. 
Prężnie działająca wspólnota potrzebuje 
kościoła. Więc buduje go. A nawet dwa^! 
Pierwszy budynek kościelny musiał jed
nak zostać opuszczony w 1967 r. ze wzglę
du na plany urbanistyczne miasta. W cią
gu roku powstaje wówczas aktualna, no
woczesna, jasna, z pięknymi witrażowy
mi ścianami kaplica projektu p. Kuleszy^. 
Mimo że później działalność wielu stowa
rzyszeń zamiera, to w ostatnich latach je
steśmy świadkami odradzania się aktyw
nej działalności wspólnoty.
Od czterech lat funkcjonuje polska szko
ła, która oprócz lekcji religii, j. polskiego 
i historii przygotowuje dziecięce spekta
kle. Być może niektórzy czytelnicy „GK” 
mieli okazję bawić z nami na „Kopciusz
ku”, „Smoku Wawelskim” czy Jasełkach. 
Niezmiennie co roku PZK zaprasza na An
drzejki i polsko-francuski bal sylwestro
wy. Uczestniczy też w dorocznych uroczy
stościach kościuszkowskich w Montigny 
sur Loing. (Z pewnością niewielu Polaków 
w Paryżu wie, że na obrzeżu lasu Fontai
nebleau znajduje się pomnik na cześć Ta
deusza Kościuszki. Wszak był on bohate
rem nie tylko Polaków, Amerykanów, ale 
i Francuzów. Nieopodal można napotkać 
„Route de Pologne”, „Route de Va^sovie”, 
grotę im. Kościuszki. To on ocalił oko
liczne wioski od najazdu kozaków w 1814 
r., wprowadził hodowlę owiec „merynos”, 
założył wytwórnię dachówek.

Powracamy do Dammarie les Lys do 
niedzieli 14 września. Tego dnia w 
murm^ui kapHcjp wcniesi^niiej tnudt^ru 
rafian, w murach, które pamiętają tyle 

wzniosłych chwil, kolejne ważne wyda
rzenie dopisało się do kart historii tego 
miejsca.
O godz. II’’ Rektor Polskiej Misji Kato
lickiej we Francji Ks. prał. Stanisław Jeż 
rozpoczął uroczystą Mszę św. w asyś'cie 
Ks. prob. Bogusława Brzysia i Księży Pio
tra Cholewki, Jerzego Gubemata oraz go
ścia - misjonarza z Afryki (^ot. 2). Była to 
szczególna Msza św., bo odprawiana w 
dzień odpustu, a w jej trakcie miał zostać 
odsłonięty nowy obraz - Miłosierdzia Bo
żego.
Ks. proboszcz przywitał licznie zgroma
dzonych parafian oraz polskich i francu
skich, często przybyłych z daleka, gości. 
Była obecna wśród nas p. Annie Mattel, 
przewodnicząca Diecezjalnej Służby na 
rzecz Emigranl^ów^.
Ksiądz Rektor zaprosił do odsłonięcia 
obrazu i dokonał jego poświęcenia. Gdy 
opadła zasłona, obraz który ukazał się na
szym oczom, duży, w pięknych dębowych 
ramach, wykonany na płótnie olejną far
bą - z wielką dbałością o najwierniejsze 
podobieństwo do oryginału (powstałego 
według wskazówek S. Faustyny) - przez 
artystę z Krakowa, nie mógł nie wywołać 
uczucia wzruszenia i przejęcia. Rozbrzmia
ła pieśń „Jezu, ufam Tobie”, a Ksiądz pro
boszcz poprowadził koronkę do Miłosier
dzia Bożego i podziękował fundatorowi 
obrazu.
Po Ewangelii usłyszeliśmy kazanie Ks. 
Rektora St. Jeża (fot. 3); ze względu na 
obecność naszych francuskich przyjaciół 
Kaznodzieja zwrócił się w pierwszym rzę
dzie do nich - tłumacząc na francuski ta
jemnicę, obfitość i obietnice Miłosierdzia 
Bożego. Mówiąc po polsku Ks. Rektor we
zwał wszystkich rodziców, aby swoim 
przykładem przyciągali dzieci do życia 
religijnego i bliższej łączności z Bogiem. 
Msza św. miała piękną oprawę muzyczną. 
Śpiewał chór niezastąpionych kantorek 
parafialnych (panie - Blach, Figura i Wil
kosz) oraz zespół z gitarą pod przewod
nictwem rodziny Tofil (fot. 1).
Na zakończenie Ks. proboszcz podzięko
wał wszystkim, którzy pomogli przy re
moncie kościoła i sali parafialnej. Dzięki 
nim, a zwłaszcza dzięki niestrudzonemu 
panu Karolowi Cieślikowi, który nadzo
rował prace, uroczystość mogła odbyć się 
w czystej, jasnej świątyni i... sali, gdzie 
zgromadzeni zostali serdecznie zaprosze
ni na wspólny obiad i festyn parafialr^y^.
Głód skierował parafian i gości na począ
tek do stoisk z jedzeniem. Tam pani Kry
styna z poświęceniem smażyła frytki (fol:. 

8), a pan Józek w oparach dymu nieustra
szenie piekł kotlety, kiełbaski i kurczęta 
(fot. 5). Z talerzami pełnymi mięsiwa, fry
tek, bigosu i różnorodnych sałatek gośćcie 
skierowali się do sali, gdzie czekały na 
nich przygotowane stoły (fot. 4). Pomiesz
czenie zapełniło się gwarem, a wkrótce i 
wesołymi śpiewami przy akompaniamen
cie skrzypiec i akordeonu (fot. 9). Na de
ser były wspaniałe ciasta: pączki, serniki 
m aści rozmaitej, chrust, placki, torty. Mia
ły one takie wzięcie, że zostały wykupio
ne zanim fotograf zdążył zrobić jakiekol
wiek zdjęcie temu smakowitemu stoisku. 
Dlatego też dużym powodzeniem cieszy
ły się dodatkowe desery, jak naleśniki - tu 
nawet młodzież pomagała w produkcji 
(fot. 6 - w akcji Staś) oraz gofry z bitą śmie
taną.
Po wyjściu z sali czekały na gości różno
rodne stoiska. Było stoisko informacyjne, 
gdzie istniała możliwość zaczerpnięcia 
wiadomoś'ci o funkcjonowaniu parafii, a 
także zgłoszenia chęci włączenia się do 
jej działalności. Był stół zastawiony róż
nego rodzaju konfiturami, wszystkie do
mowej roboty, a niektóre przygotowane w 
Polsce i przetransportowane do Francji. 
Królowała przy nich uśmiechnięta pani 
Jadzia (fot. 7). Był „malowany” stragan. 
Tu podziwiać było nam dane ręcznie ma
lowane taborety, deseczki, ramki, a nawet 
jedwabie. Były to dzieła uzdolnionej ręki 
pani Małgosi. Na tych, co rozkoszują się 
słowem pisanym, czekały trzy wielkie 
skrzynie z książkami. Było w czym wy
bierać (fot. 10): od pożółkłych ksiąg z cy
tatami świętych na temat roli kobiet (nie
zmiernie ciekawe) do nowszych prac - po
wieści i dokumentu.
Najmłodsi prześ'cigali się w łowieniu „ry
bek” i celowaniu do puszek. Co jakiś' czas 
wpadali sąsiedzi z okolicznych domów - 
niektórzy zostali nawet obdarowani kon
fiturami, by im wynagrodzić niezwyczaj
ny hałas i gwar^.
ILI a dzień poświęcenia nowego obrazu 
felMIi^o!^il^I•dzia Bożego i wielkiego 
święta parafialnego Pan dał nam sło
neczny, jasny, ciepły czas.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich, którzy 
byli tego dnia razem z nami pozostanie on 
promiennym, dobrym wspomnieniem po- 
kosztowania wspólnoty w Panu, tego „jak 
jest dobrze przebywać razem z braćmi”. 
Dziękujemy z całego serca Rektorowi 
PMK we Francji Ks. prał. St. Jeżowi, któ
ry swą obecnością uświetnił naszą uro
czystość, dziękujemy gorąco wszystkim 
co przybyli z bliska i z daleka. Wasz 
udział (poprzez zebrane fundusze) będzie 
nieocenioną pomocą w dokończeniu nie
zbędnych prac remontowych w parafii.
A tych co nie mogli przybyć zapewniamy, 
że nic straconego. W przyszłym roku 
znów wspólnie przygotujemy nasze świę
to parafialne. Co było nieudane zostanie 
udoskonalone. Będzie jeszcze lepiej! Ufa
my też wszyscy, że będzie nas jeszcze wię
cej w gościnnej i bogatej w historię para
fii polskiej pod wezwaniem Świętego 
Krzyża w Dammarie les Lys.

j.

22 strona internetowa PMK: www.mission-cathoUque-poIonaise.net 5 października 2003

http://www.mission-catholique-poIonaise.net
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W Galerii GK „Kantor bawełny w Nowym Orleanie” Edgara Degas -
obraz ten (...) ma niebagatelną wartość historyczną, jest bowiem pierwszym francuskim płótnem 

przedstawiającym wtargnięcie cywilizacji amerykańskiej, stylu życia Nowego Świata, którego główną 
zasadą jest praca, do francuskiego społeczeństwa XIX wieku... (Polska Francja świat - str. 12)

■ #Dzwonie taniej do POLSKI i po całym SWIEGIE*
(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 1 5€ )

Lokalny 0811...*____________ Lokalny 0811

P0LSKA625833
GSM 

NIEMCY

FR^C^^ 
KANADA

90 113

Mi Sit
555

400 500

ANGLIA 5
AUSTR^HA 555 4 
AUSTRIA AAABELNGA Mn 

WŁZPHN^A Jyj J

Norwegia""" "
...  ' Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
t...................Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI 
01 45 53 94 48 iradium@iiradium.^r ww\v“iadiu'm^fr

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