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Pcił^ctsol - dziwny prze^c^mioł, dziwny sym
bol, jeszcze dziwniejszo jego nazwo. Aliby 

od słońco - z froncMskiego, o nosimy go, kiedy podo. 
AJiby kowołek mołeriołu no potykiw, o potrofi zbliż^c^tf lu
dzi (jok no okłodce), o nawet narody... i dowoć im po
czucie bezpieczeństwo - przed deszcz^tzm, o jeśli 
„oc^Kronny* i z AJ.AT^(O - to przed wrogiem posiadojg- 
cym broń otomową też. W^ięc porosol trzebo nosicf i przy 
pogodzie, jok uczy przysłowie, zwłoszczo jesie^nig, i w 
sensie symbolicznym też... no wszelki wypode^k, bo może 

trzebo bidzie kogoś osłc^^icf lub przycjark^<ą<i. fRO )
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PRZYPOWIEŚĆ 
UBECKA

Stanisłaal Mi<ch^allkieul^i^icz

W czasie mojej działalności pod
ziemnej zetknąłem się kilka 
razy z ubekami przy okazji tzw. 

wpadek, l^łbe^^ za be^ć^dym ^azeyi byłi 
inni, ale w tej zmienności była też pewna 
ciągłość.

Tak się bowiem składało, że za każdym 
razem jeden ubek był „dobry”, a drugi 
„zły”. Ten „dobry” chwalił mnie i ubole
wał nad moim losem: „panie Stanisławie, 
pan taki zdolny, tyle dobrego mógłby pan 
zrobić i dla Polski, i dla rodziny, no ale 
teraz... Chyba że...” - i tu następowała pro
pozycja, żeby do wszystkiego się przy
znać, a najlepiej - żeby im, tzn. ubekom 
pomóc, „bo przecież w gruncie rzeczy cho
dzi nam o to samo, o Polskę, prawda?” 
Kiedy te dobrotliwe perswazje nie poma
gały, włączał się ubek „zły”: „co ty się z 
nim cackasz, przecież to jeden w drugie
go szubrawiec, co za dolary sprzedałby 
własną matkę. Jakby to ode mnie zależa
ło, to ja bym cię sk...synu od razu postawił 
pod śc^iianą. Ale i tak nie mysi sobie, że bę
dziesz tu z nas robił żarty. Chcesz w ryja, 
czy kopa w nery?” Po takiej tyradzie „do
bry” ubek wznosił oczy do nieba w geście 
wyrażającym zarazem i współczucie, i 
prosTię o zrozumienie, że niby to „z kim ja 
muszę pracować”. Ubek „zły” wychodził, 
niby strasznie wzburzony, a wtedy „do
bry” ponawiał molestowanie: „panie Sta
nisławie, to bandyta; dla niego zabić czło
wieka to tyle co nic. Ja też nie mogę już tu 
wytrzymać, panie, niech pan się przyzna. 
Przecież my, przyzwoici, normalni ludzie 
musimy trzymać się razem, bo jak nie, to 
zostaną sami bandyci, łajdacy i co wtedy 
stanie się z tym narodem...?” I tak dalej.
Zebrało mi się na wspominki, kiedy prze
czytałem Deklarację Gdańską podpisaną 
29 października w Dworze Artusa w Gdań
sku przez prezydenta Niemiec Jana Rau i 
prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniew
skiego.

Dokończenie na str. 6-7

PIERESTROJKA PUTINA
Marek BrzezińskiScenariusz jest banalnie rosyjski. Ostatnie niezależne gazety w Rosji, przede 

wszystkim gospodarcze, doniosły, że szef administracji prezydenckiej, ucho
dzący za trzecią, co do znaczenia postać w Rosji, za kogoś w rodzaju przy

wódcy gabinetu cieni - Aleksander Wołoszyn, podał się do dymisji.

Kreml zachował się po kremlowsku, czyli 
jak owe trzy małpki, co to zatykają uszy i 
usta, zasłaniają oczy i udają, że nie widzą, 
n i^ slyszą i nie chcą nic mówić. To ostat
nia nie jest do końca prawdą, bo Kreml 
przemówił i oświadczył, że „nie posiada 
w tej sprawie żadnych informacji”. Gaze
ty napisały, że o dymisji Kreml poinfor
muje za kilka dni - to znaczy pod koniec 
tygodnia. I tak się też stało. Tyle że zgod
nie z zasadą, iż wszystko należy pokazy
wać we właściwej, jedynie słusznej per
spektywie, a ta nakazuje, by wszyscy od 
Władywostoku i Kamczatki po Krym i 
Murmańsk byli uświadomieni o wielkiej 
władzy, jaką dysponuje prezydent Władi
mir Putin. A zatem to nie my ponieśliśmy 
sromotną klęskę, lecz to my pozwoliliśmy 
przeciwnikowi wygrać. Tak więc to nie 
Aleksander Wołoszyn złożył rezygnację, 
lecz prezydent Putin zdymisjonował Alek
sandra Wołoszyna. W tradycji, która 
skłonność do kompromisu uważa za sła
bość, która uznaje za słuszne potulne pod
porządkowanie się silniejszemu, w której 
takie słowa jak „demokracja” czy „ fair
play” znaczą tyle samo, co „pustostan” albo 
„czarna dziura”, trudno jest oczekiwać od 
władzy, aby mogła spróbować zachować 
się inaczej. Tym bardziej, że owa władza 
jest reprezentowana przez byłego agenta 
KGB. To KGB jest rzecz jasna ważniejsze 
niż „były”. W końcu nie na darmo pewien 
brodaty i intelektualnie przewrotny fał
szerz idei twierdził, że „byt kształtuje świa- 
domos'ć”. Mentalność agenta KGB pozo- 
staje w każdej wykonywanej przez niego 
roli - gdy jest prezydentem i taksówka
rzem, gdy jest kochankiem i dziennika
rzem, gdy jest dozorcą i gdy prowadzi 
dzieci do przedszkola. To jest piętno wy
palone na psychice człowieka na całe ży
cie. Dlatego rozgrywka Putina o władzę 
prowadzona jest w zgodzie z tradycją 
„opryczników” Iwana Groźnego, szpicli 
carskiej „ochrany”, czekistów z NKWD 
czy agentów KGB. W postępowaniu Wła-

BaI a-

c.
r

dimira Putina, jako pana na Kremlu, do
strzec można tę samą linię postępowania, 
tę samą tradycję sprawowania najwyż
szych funkcji w państwie i tę samą inter
pretację władzy, jaką charakteryzowali się 
i carowie, i pierwsi sekretarze, a intryg na 
Kremlu (ulubionej strategii rosyjskiej 
walki o fotel) nie powstydziliby się ani 
carski dwór, ani radzieckie politbiuro. 
Władimir Putin chce wygrać kolejne wy
bory i utrzymać prezydencki stołek. Ale 
to tylko krótkoterminowy plan.
Ten długofalowy zakłada coś znacznie 
bardziej skomplikowanego - przywróce
nie Rosji roli mocarstwa, a jej przywódcy 
absolutnej władzy i pierwszoplanowej roli 
na świecie. Pierestrojka i głasnost na za
wsze zrosły się z osobą Gorbaczowa. Moż
na o nim wiele powiedzieć, ale dwóch rze
czy Gorbaczowowi nie można zarzucić - 
braku wizji i niedostrzegania aktualnej sy
tuacji. Putin wizji nie ma - posiada za to 
plan i ambicje. Głasnost w wersji Putina 
zmierza, nie do obudzenia wolnego sło
wa, lecz do zakneblowania ust tym, któ
rzy mówią inaczej niż chce tego władca 
na Kremlu. Putin w bezpardonowy sposób, 
urągający zasadom demokracji rozprawia 
się z mediami.

Ciąg dalszy na str. 11
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PIERWSZE CZYTANIE
Dn 12,1-3

Czytanie z Księgi proroka Daniela
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci 
twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody 
powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, 
każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu z^sś, co posnęli w prochu ziemi, 
zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 10,11-14.18

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, 
wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 
grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę 
za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego 
staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki 
tych, którzy są us'więcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi 
potrzeba ofiary za grzechy.

EWANGELIA
Mk 13,24-32 

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, 
po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie 
da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i 
moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas 
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w 
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy poś'le On 
aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech 
stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. 
A od drzewa figowego uczcie się przez 
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków 
i wypuszcza liś'cie, poznajecie, że blisko jest lato. 
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, 
że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam 
wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje 
słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec.”

I(

t

( 

t
I

I

I 

t
i
c 
c
1 
i

Zeszcze nie tak dawno, 
iluż to ludzi przekona- 
nycli l^yło o sile ł^ezt^oż- 

nych ideologii i systemów 
politycznych opartych na 
kłamstwie. Runął kolos o
glinianych nogach. Choć teraz znowu pró
buje się budowy nowego kolosa i znowu 
na fundamencie, który nie wytrzyma cha
osu, trwogi i zamieszania ogólnoludzkie
go.
Kończy się Rok Liturgiczny, za tydzień 
Uroczystość Chrystusa Króla. W ten 
przedostatni tydzień wchodzimy z Matką 
Bożą z Wilna, z tą, która przez tyle lat 
była świadkiem czasów, dla wierzących 
apokaliptycznych, której wieszcz narodo
wy dziękował za ocalone zdrowie, a dzi
siaj synowie i córki nie tylko litewskiego 
narodu dziękują za powrót do normalne
go, ludzkiego życia.

Dzisiejsze czytania liturgiczne dla tych, 
którzy wierzą i żyją zasadami wia

ry, mimo niq^evinośw i sśrach^ przedkor^- 
cem s'wiatp, stają się źródłem wielkiej na
dziei na spotkanie z tym, który świat zwy
ciężył. Człowiekowi doisiejsoemu, który 
opanował oronstworza, wdarł się do wnę
trza ziemi, jest panem na morzu i lądzie, 
dzięki tnlnfonom komórkowym, SMS-om, 
intemetowi, telewizji satelitarnej, wydaje 
się, że jest niezwyciężony i niepokonany 
przez nikogo. Chrystus mówi dzisiaj do 
każdego z nas, że jest inaczej. Magnetycz
na burza na słońcu i już mamy kłopoty..., 
coraz tragiczniejsze wieści z Iraku..., brak 
prądu i sparaliżowany Nowy York czy 
połowa państwa włoskiego..., nawet naj
mądrzejsi nie potrafią wiele o^onwidzinć, 
a w ruinę idą fortuny. Człowink XXI wie
ku, po wydarzeniach z 11 września roku 
2001, zaczyna przekonywać się jak nie
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wiele potrafi dokonać swoim rozum. Do
wodem na początek refleksji jest widocz
ny spadek zainteresowania celtyckim 
„świętem” halloween, a wprowadzanie w 
myślenie pozytywnego i godnego czło
wieka spojrzenia na śmierć i dowartościo
wanie, nadziei Zmartwychwstania, zmie
nia się nawet słownictwo... Człowiek za
czyna rozumieć, że doznaje moralnego 
upokorzenia. Wielki ucisk, o którym mówi 
Ewangelia już jest udziałem wielu, to na 
czym budował często pryska jak mydlana 
bańka. „Wyjechałem, żeby trochę zarobić, 
wysyłałem pieniądze, spałem po piwni
cach, harowałem świątek, piątek i w nie
dzielę i wie ksiądz, co mnie spotkało - do
stałem list od żony, której nie dane mi było 
widzieć od trzech lat. Jest w stanie błogo
sławionym - i co ja mam zrobić? Przecież 
mamy trójkę dzieci w wieku szkolnym, 
tatuś dbał o nie! Grunt runął mi pod no
gami, czy nie lepiej było klepać biedę i 
żyć w normalnej rodzinie? Co mam zro
bić - poprosić o rozwód, przestać poma
gać, ułożyć sobie życie po swojemu, co 
mam zrobić?” Zaproponowałem mu co
dziennie dziesiątek różańca i modlitwę do 
Ducha świętego, ja wierzę, że przyjdzie 
dla niego pomoc z góry! Umieściłem ten 
przykład za zgodą zainteresowanej osoby. 
Spotkanie z Chrystusem, przez wstawien
nictwo Matki Bożej, w dniu dzisiejszym 
Ostrobramskiej, uzmysławia nam prawdę 
o Sądzie Ostatecznym, na który przyjdzie 
Chrystus. Wierząc w Boga, muszę tak żyć 
by w każdej chwili być przygotowanym 
na ostateczne rozliczenie się z Nim, z mo
jego życia. Śmierć nie kończy wszystkie-

go, lecz otwiera drogę do nowego życia. 
Dużo świec paliło się na grobie Fry

deryka Chopina, a grób Edith Piaf 
nie Itu<iścU ^ści^lo^w^. ató noWyno wmu, ok- 
bieskim Jeruzalem nie będzie zatrutego śro
dowiska przyrody, kultury i człowieczeń
stwa. A droga do nowego Jeruzalem wie
dzie przez conindoielną Eucharystię, nie 
zapomnij!
Matko Boża Miłosierdzia - Ostrobramska 
Maryjo, Błogosławiona Karolino Kóz- 
kówna (18.11.), wypraszajcie naszym 
zmarłym życie winconn, Ojcu Świętemu 
zdrowin, a nam pełne nadziei soojrzeniś 
w przyszłośY.

Ks. SChr.

strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net
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ŚPIEW I MUZYKA
Ks. bornit^

Wspomnienie św. Cecylii - męczennicy z III wieku, o której mówi się, że 
„oddała życie jako pieśń chwały dla Pana”, a równocześnie 
wu kościelnego będziemy przeży

wać 22 łistc^padai .Je.pl da ok£^:^j ą do z^z^i^ó- 
cenia uwagi na muzykę w kościele, na śpiew 
w czasie liturgii i poza liturgią.
Myśl św. Augustyna - „Kto śpiewa ten dwa 
razy się modli” - bywa dość często powta
rzana. Co jednak kryje w sobie to stwier
dzenie i całe bogactwo śpiewu i muzyki mo
żemy odczytać sięgając do najstarszego źró
dła wiadomości na ten temat, jaki znaj
duje się już w obrzędach liturgicznych Sta
rego Przymierza.

Zapis Księgi Wyjśicia wyraża w sposób 
bardzo wyraźny motywację śpiewu.

Mojżesz i Izraelici śpiewają pieśń na cześć 
Pana za okazanin swojej potęgi (por. Wj 
15,1), gdy pogrążył Egipcjan w Morzu 
Czerwonym. Pieśń ta jest wyrazem 
wżzięczeości i rażości za wyzwolenie i 
ocalnnin Narodu Wybranego.
Oprócz pieśni o charakterze dziękczyn
nym śpiewano również pieśni zachęty: 
„Niech będzie odbudowane i umocnione 
miasto Sichona” (Lb 21,27). Śpiewem roz
brzmiewały również żostojne słowa hym
nów pochwalnych: „Słuchajcie królowin, 
nastawcie uszu władcy: Dla Pana będę 
śpiewała, będę opiewać Pana, Boga Izra
ela” (Sdz 5,3).
Specjalnym wyrazem radości był śpiew 
połączoey z tańcem, przy wtórze bębnów 
1 cymbałów, o czym może świadczyć try
umfalny powrót króla Dawida po zwycię
stwie nad Filistynami (por. lSm 18,6). 
W Księgach Kronik mowa jest o posłudze 
śpiewających lewitów w domu Bożym 
(por. IKrn 6,16 - 18). Wymieniani są oni 
często po imieniu, z uwzględnieninm stro
ju i miejsca wykonywanego śpiewu (pot^. 
2 Krn 5,12). Śpiewy te można podzielić na 
okrns^one kategorie. Były wśród nich śpie
wy pochwalne (por^. 2Km 23,13), lamen
tacje (por. 2Km 35,25) i hymny dziękczyn
ne (por. Ne 12,8) oraz pieśni pochwalne i 
pieśni daiękczynnn (por. Ne 12,46). 
Z czasem wyodrębnił się specjalny rodzaj 
pieśni pochwaleych w postaci psalmów. Są 
to pieśni uwielbienia Boga za Jego spra- 
winżliwość i łaskawość, nawiązujące do 
wielkich wyżarzeń zbawienia ze wskaza
niem na miłosierdzin i potęgę Boga. 
Niekindy są w nich aawarte osobiste wy
znania wynikające z żoświażczenia wia
ry, np. ufność w miłosierdzie Boże (Ps 
13,6), zachęta do modlitwy (Ps 33,2). 
Dla proroka Izajasza brak śpiewu jest wy- 
miemikiem żałoby i smutku w wymiarzn 
życia osobistego (por. Iz 16,10), natomiast 
rażosey śpiew jest pieśnią odkupionych 
(por. Iz 31,10).

/uż w Księdze Rodzaju jest mowa o Ju- 
balu, od którego wywodzą się wszyscy 

grająają na eotrze i flefle (eoi^. Pd/ ż^,21). 
Ninmeinj jednak, dopiero w Księgach Kro
nik występują określeeia „instrumenty 
muzycane”. Pośród nich wymienionn zo-
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stały: cytry, harfy i cymbały (por. IKrn 
15,16) oraz trąby jako instrument towa
rzyszący cymbałom (por. 2Krn 5,13) i jako 
instrument solowy (por. 2Km 23,13).
Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat in
strumentów muzycznych jest Księga Da
niela. Znajdujemy w niej informacje na 
temat: dud, fletów, harfy, lutni, psalterium 
i rogu( por. Dn 3,5-15).
Oprócz instrumentów muzycznych często 
w wielu księgach Starego Testamentu za
warty jest opis jak dany instrument brzmiał 
lub jak powinien towarzyszyć osobom wy
konującym pieśń. Bardzo ciekawe wiado
mości możemy posiąść śledząc Księgę 
Psalmów. Na wstępie każdego psalmu są 
podane informacje odnośnie osoby, przez 
którą psalm ma być wykonany i z towa
rzyszeniem jakich instrumentów, np. Ps 4 
- na instrumenty strunowe, Ps 5 - na flety, 
Ps 6 - na instrumenty strunowe i oktawę. 
Przy wprowadzeniach do psalmów poda
wane są ogólnie znane melodie np. Ps 9 - 
na modłę pieśni „Mut Labben”, a na mar
ginesie często występują zapisy: „Alef, 
Bet...”, określające sposób wykonywania 
utworu.

Wiadomości o śpiewie i muzyce opi
sane w Nowym Testamencie są zni
kome. Nm oznacza tojzdnak, że i^iożna je 

pominąć. W odninsieniu do Starego Przy
mierza dają wyraźną naukę na temat ewo
lucji pojęcio śpiewu i muzyki. Wymow
nym wprowadzeniem w tematykę śpiewu 
jest relacjo Dainjów Apostolskich: „O pół
nocy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając 
hymny Bogu. A więźniowie im się przy
słuchiwali” (Dz 16,25). Ta śpiewano mo
dlitwa apostołów była bardzo sugestyw
na, biorąc pod uwagę, że caynili to nie w 
świątyni, ale w więzieniu.
To wyżarannie z życia św. Pawła jest pew
ną zapowindzią tego, co potem zawarł w 
swoich listach. W Liście do Raymian Apo
stoł Narodów mówi o oddawaniu czci 
Bogu między poganami i o śpiewie na 
cześć imienia Pana (por. Rz 15,9).

Bardzo ciekawą naukę zawarł s'w. Paweł 
w Pierwszym Liscie do Koryntian, gdzie 
pisze wyraźnie o modlitwie duchem i o 
modlitwie umysłem oraz o śpiewaniu du
chem i śpiewaniu umysłem (por^. IKor 
14,15). W innym miejscu tegoż listu Apo
stoł mówi o darze śpiewania hymnów, któ
ry wymienia przed łaską nauczania, obja
wiania rzeczy przyszłych i przed darem 
języków (por. IKor ^^,26).
W dwóch listach - do Efezjan (5,19) i do 
Kolosan (3,16) - św. Paweł wskazuje na 
dydaktyczną warlos'ć psalmów, hymnów i 
pieśni pełnych ducha. Zdaniem Apostoła 
śpiew jest gwarantem obecności Słowa 
Chrystusa w osobie oddającej chwałę 
Bogu. W ten sposób wyrażane jest bogac
two duchowe osoby, świadczące o mądro
ści chrześcijanina.
Ciekawym określeniem ś'w. Pawła wska
zującym na nastawienie wewnętrzne czło
wieka są słowa:„pod wpływem łaski śpie
wając Bogu w waszych sercach” (Kol 
3,16). Apostoł podkreśla tu wpływ łaski 
na serce i wyrażenie tego stanu w postaci 
śpiewu.
Sw. Jakub Apostoł w swoim liście wska
zuje na istotę klimatu modlitwy, a przy 
tym i śpiewu: „Spotkało kogoś z was nie
szczęście? Niech się modli. Jest ktoś ra
dośnie usposobiony? Niech śpiewa hym
ny” (Jb 5,13). Nie można zatem mieć żad
nych wątpliwości, że śpiewanie hymnów 
jest wyrazem konkretnego - w tym wypad
ku radosnego - usposobienia osoby.
Wszystkie inne treści odnoszące się do 
śpiewu w Nowym Testamencie występują 
w Apokalipsie. Najczęściej jest w nich 
mowa o śpiewaniu nowej pieśni uwielbie
nia Baranka (por. Ap 5,9), sługi Bożego 
(por. Ap 15,3), ale nie brakuje również 
wskazań na Boga wszechmogącego .
O muzyce w Nowym Testamencie słyszy
my tylko jedną rację. Jest to zapis w Ewan
gelii św. Łukasza, gdzie w przypowieści o 
synu marnotrawnym jest zawarta relacja 
o powrocie starszego syna z pola, który 
usłyszał w pobliżu domu muzykę i tańce 
wskazując - jak się potem okazało - na 
radość ojca z powrotu syna (Łk 15,25). 
Śpiew i muzyka powinny być wpisane w 
harmonię znaków i świadczyć o bogac
twie kultury wyrażonej w liturgii. Przypo
mina nam o tym Katechizm Kościoła Ka
tolickiego: „Dlatego też należy troskliwie 
pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak 
aby głosy wiernych mogły rozbrzmiewać 
podczas nabożeństw, a nawet w czasie 
czynności liturgicznych, zgodnie z nor
mami Kościoła. Przeznaczone do śpiewów 
kościelnych teksty powinny się zgadzać 
z nauką katolicką. Należy je czerpać 
przede wszystkim z Pisma Świętego i źró
deł liturgicznych” (KKK 1158).
Śpiew jest najpełniejszym wyrażeniem 
radości i pokoju, które są bogactwem w 
sercu człowieka. Nieistotna jest więc, w 
tym kontekście, zewnętrzna forma mu
zyczna, którą znaczył czas organów, a po
tem gitar^. Bo czymże jest modlitwa wyra
żona w śpiewie? To nic innego jak najpięk
niejsza pieśń wiary.
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□ Premier Miller złożył wizyty w Portuga
lii i Austrii. W Lizbonie rozmawiano o 
współpracy gospodarczej. Portugalia nie po
dziela polskiego stanowiska w sprawie trak
tatu z Nicei i eurokonstytucji. O tej ostat
niej rozmawiał Miller także w Wiedniu.
□ Prezydenci Niemiec i Polski - Rau i Kwa- 
s'niewski podpisali w Gdańsku „deklarację 
w sprawie wysiedleń i wypędzeń w Euro
pie”. Deklaracja spotkała się z krytyką Cze
chów.
□ Wizytę w Polsce złożył szef duńskiego 
resortu obrony H. J. Helso. Rozmawiał on o 
poszerzeniu polsko-niemiecko-duńskiego 
korpusu NATO Pólnoc-Wschód o żołnierzy 
z Litwy, Estonii i Łotwy.
□ Czystki w policji. Po dymisji komendan
ta głównego gen. Kowalczyka, nowo powo
łany na to stanowisko L. Szreder zwolnił 
swoich zastępców, a także kilku komendan
tów wojewódzkich. Opozycja uważa, że 
zwolnienia są zemstą za policyjne śledztwa 
wobec działaczy SLD.
□ Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że z 3750 
zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce 
normy unijne spełnia na dziś zaledwie 121 

placówek. Z 431 istniejących mleczarni 
przystosowało się z kolei tylko 49 zakładów. 
Ministerstwo pociesza, że po wejs'ciu do UE 
produkcja nie spadnie, bo zostaną zamknięte 
tylko małe przetwórnie. Produkcja zapew
ne nie spadnie, ale smak się popsuje!
□ W związku z powyższą informacją nic 
dziwnego, że wg OBOP-u liczba Polaków 
uważających, że wejs'cie Polski do UE przy
niesie krajowi korzyść spadła do 47%. 34% 
uważa, że po maju 2004 r. sytuacja się po
gorszy (w październiku uważało tak tylko 
23% badanych). 62% sądzi, że nie jesteś'my 
w stanie dotrzymać zobowiązań akcesyjnych, 
50%, że nie potrafimy z wejścia do UE od
nieść korzyś'ci.
□ Sejmowa komisja spraw zagranicznych 
zajęła się projektem rezolucji wzywającej 
rząd do „zajęcia twardego stanowiska wo
bec wypowiedzi i działań polityków nie
mieckich kwestionujących ład prawno-wła- 
snoś'ciowy na polskich ziemiach Północ
nych i Zachodnich”.
□ PiS oskarżyło marszałka Sejmu Borow
skiego o blokowanie, zgłoszonego przez tę 
partię, projektu zamiany „użytkowania wie
czystego” na „prawo własności”. Chodzi tu 
głównie o uregulowanie spraw majątko
wych na ziemiach Zachodnich.
□ Z PSL odszedł b. wiceprezes tej partii J. 
Dobrosz. Poseł przeszedł do Ligi Polskich 
Rodzin. W marcu ma się odbyć kongres PSL, 
który ma pokonać kryzys występujący 
wśród ludowców.
□ Inny były działacz PSL B. Pęk, który rów
nież zasilił szeregi LPR został wybrany wi
ceprezesem tej partii.
□ Ministerstwo Infrastruktury podjęło roz
mowy z kolejarzami. Związkowcy grożą 
strajkiem generalnym PKP, oceniając, że w 

przyszłorocznym budżecie przeznaczono na 
kolejnictwo niewystarczające środki.
O Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Towpik oś'wiadczył w Moskwie, że Polska 
będzie konsultowała z Rosją ewentualność 
rozmieszczenia w naszym kraju żołnierzy 
amerykańskich.
□ Pod koniec listopada ma nastąpić podję
cie rozmów z Rosją o wypowiedzeniu przez 
Polskę umów handlowych. Jest to konse
kwencja wejścia do UE.
□ Do II tury przetargów na odbudowę Iraku 
przystąpiło 90 firm z polski. Ocenia się, że 
szanse na zawarcie kontraktów ma 15 z nich.
□ Radio Polonia nadaje godzinną audycję 
po arabsku, która jest emitowana w polskiej 
strefie stabilizacyjnej w Iraku.
□ 37% ankietowanych Polaków popiera mi
sję polskiego wojska w Iraku. Przeciw pol
skiemu zaangażowaniu w tym kraju jest aż 
57% badanych.
□ J. Kwaśniewska nie wyklucza kandydo
wania na urząd prezydencki. W czasie pu
blicznego spotkania prezydentowa stwierdzi
ła, że jak się zdecyduje, „będzie najlepiej przy
gotowanym kandydatem”.
□ W Brukseli odbyła się konferencja „Nowa 
era możliwości w Polsce”, poświęcona przy
bliżeniu zagranicy możliwości inwestycyj
nych w naszym kraju.
□ Sejm znowelizował ustawę o drogach pu
blicznych. Ustawa reguluje m.in. sprawę 
płatnego parkowania w miastach. Za pierw
szą godzinę parkowania miasto będzie mo
gło żądać maksymalnie 3 zł. Swoją drogą 
Sejm powinien zajmować się poważniejszy
mi rzeczami...
□ Z tej samej łączki legislacyjnej. Od listo
pada posiadacze egzotycznych zwierząt i 
roślin muszą je rejestrować w urzędach mia
sta.
□ Olsztyn obchodził 650-lecie nadania praw 
miejskich. Z tej okazji w centrum miasta od
słonięto pomnik wybitnego obywatela tego 
grodu - Mikołaja Kopernika.
□ Senator Szyszkowska z SLD przekazała 
swojemu klubowi projekt prawa o „związ
kach partnerskich”. Chodzi o legalizację par 
homoseksualnych.
□ Po miesiącu zakończyli protest pracowni
cy, zamkniętej, Fabryki Kabli w Ożarowie. 
Nadal strajkują niektóre kopalnie. Protesto
wali także pracownicy „Lu” w Sanoku (daw
ne zakłady „San”), którzy nie chcą się pogo
dzić z zamknięciem ich fabryki. 2 lata temu 
firma ta została przejęta przez francuski „Da- 
non”. Zwolnienie grozi 460 pracownikom.
□ Drobni przedsiębiorcy protestowali na uli
cach Łomży przeciw planom budowy w tym 
mieście nowych supermarketów^.
□ 80% dróg w Warszawie jest w złym sta
nie. By je przywrócić do stanu normalnego 
trzeba wydać na remonty 1,8 mld zł. W br. w 
budżecie miasta znalazło się na ten cel tylko 
244 min zł.
□ Znów protestowali przeciw wprowadza
niu kas fiskalnych taksówkarze. Ich auta za
blokowały Ministerstwo Finansów w War
szawie. Podobne protesty odbyły się w Kiel
cach, Sopocie, Gdańsku i Olsztynie.
□ W katastrofie autobusu w Egipcie zginęło 
6 turystów z Polski. 28 odniosło obrażenia.

Ciąg dalszy ze str. J
PRZYPOWIEŚĆ ubecka

Deklaracja dotyczy „osób wysie
dlonych, zmuszonych do 
ucieczki ei v^;ipędz(mych w l^uropie”. 

Czytamy tam m.in.: „Musimy pamię
tać o ofiarach i sprawić, by były to 
ofiary ostatnie. Jest naturalnym pra
wem każdego narodu czcić ich pa
mięć lecz jest też naszym obowiąz
kiem zapewnienie, że pamięć i żało
ba nie zostaną nadużyte, by ponow
nie podzielić Europę. Tak więc nie 
mogą mieć więcej miejsca material
ne roszczenia, wzajemne oskarżenia 
i przeciwstawianie sobie doznanych 
strat i popełnionych przestępstw. (...) 
Wzywamy do szczerego europejskie
go dialogu w tej sprawie, dotyczącej 
naszej przeszłości i przyszłości. 
Oczekujemy, że osoby o najwyższym 
autorytecie moralnym, politycy i 
przedstawiciele społeczeństwa oby
watelskiego zechcą w nim uczestni
czyć. Ich zadaniem będzie sformuło
wanie zaleceń,co do form i struktur 
europejskiej oceny i dokumentacji.” 
Niewątpliwie prezydent Rau jest do
bry, podobnie zresztą jak i prezydent 
Kwaśniewski. Dlatego pragną „czcić 
pamięć”, a nawet zapewnić, by „ża
łoba” nie przerodziła się w „material
ne roszczenia”. To znaczy - żeby nie 
przerodziła się „więcej”. Czy to ozna
cza, że tym razem, wyjątkowo, jesz
cze będzie mogła? Coś może być na 
rzeczy, bo oto konieczne jest powo
łanie jakiegoś sanhedrynu z „autory
tetów moralnych”, czyli z jurgieltni- 
ków zwanych inaczej agentami wpły
wu, „polityków” (no, wiadomo) oraz 
jakichś tajemniczych „przedstawi
cieli społeczeństwa obywatelskiego”. 
Tajemniczych, bo zawsze wydawało 
mi się, że w demokracjach przedsta
wicielskich, przedstawicielami spo
łeczeństwa są właśnie „politycy”. 
Okazuje się, że wcale nie, że społe
czeństwo obywatelskie ma jakichś 
urodzonych swoich „przedstawicie
li”. Kogóż zatem reprezentują „poli
tycy”? Ale mniejsza już o to, bo ten 
sanhedryn ma „sformułować zalece
nia”, co do „form i struktur tego pro
cesu europejskiej oceny i dokumen
tacji.” Do kogo mają być skierowane 
te „zalecenia”? Kto i kiedy urucho
mi „proces europejskiej oceny i do
kumentacji”, na czym ma on polegać 
i czym się zakończyć?
Tego z deklaracji nie sposób się do
wiedzieć, więc musimy poczekać na 
ubeka „złego”. Może on po swojemu 
powie nam więcej? Ależ oczywiście! 
Powołane niedawno, z inicjatywy nie
mieckiego Związku Wypędzonych, 
Pruskie Towarzystwo Powiernicze 
też „czci pamięć”, dbając jednakże o 
to, by „żałoba” została jak najprędzej 
przekształcona w „materialne rosz
czenia”. Według aktualnego stanu w
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polskich instytucjach administracyjnych 
i sądach złożono już 30 tys. niemieckich 
wniosków o zwrot własnoś'ci, a jak podał 
28 października słuchacz radiowej „Trój
ki” z Monachium - w Niemczech Pruskie 
Towarzystwo Powiernicze przygotowało 
już ponad 600 tys. takich wniosków. 
Wszystkie one dotyczą mienia znajdują
cego się na terytorium Polski. Widać wy
raźnie, że akcja rewindykacyjna przybie
ra już charakter masowy i zorganizowa
ny. Zapowiedział to zresztą podczas dys
kusji w redakcji „Rzeczpospolitej” towa
rzyszący Eryce Steinbach mec. Hambura 
z Berlina. Poradził on życzliwie panu 
Oleksemu, by Polacy nie martwili się Cen
trum Wypędzonych czy ono będzie, czy 
nie, tylko żeby przygotowali się na akcję 
rewindykacji niemieckiej własności. A 
więc wiemy już, jaki charakter będzie miał 
„proces”, o którym enigmatycznie wspo
mina Deklaracja Gdańska. Wygląda na to, 
że będzie to proces cywilny, a właśiciwie 
seria identycznych procesów. W tej sytu
acji „osoby o najwyższym autorytecie” 
będą zapewne obarczone zadaniem za
dbania, by ewentualne reakcje na ten 
„proces” w żadnym wypadku nie dopro
wadziły do „ponownego podziału Euro
py”.
Okazuje się, że rozbieżne z pozoru dzia
łania ubeków „dobrych” i „złych” zmie
rzają tak naprawdę do wspólnego celu. 
Deklaracja Gdańska, wskutek lekkomyśl
nego podpisania jej przez prezydenta 
Kwaśniewskiego, stawia na porządku 
dziennym społecznośCi międzynarodowej 
kwestię „wypędzonych” i wskazuje na ko
nieczność uruchomienia jakiegoś „proce
su” w tej sprawie. Dotychczas były to jed
nostronne żądanie niemieckie. Prezydent 
Kwaśniewski swoim podpisem żądanie te 
umiędzynarodowił. Wychodzi to naprze
ciw oczekiwaniom niemieckim, podważa
jąc zarazem stabilność praw polskich. 
Wprawdzie w Deklaracji wspomniano o 
zakazie podnoszenia materialnych rosz
czeń, ale deklaracja taka nie ma żadnej 
mocy prawnej zwłaszcza, że podpisał ją 
prezydent Niemiec mający kompetencje 
wyłącznie reprezentacyjne. W niczym nie 
krępuje ona zatem ani nie ogranicza praw
nych podstaw roszczeń dawnych właści
cieli niemieckich, natomiast prezydent 

’ Kwaśniewski imieniem Polski przyznał, 
że jest sprawa do załatwienia, o co wła
śnie Niemcom chodziło. Nic więc dziw

. nego, że Czesi, którzy mają podobny pro
blem z Niemcami, zareagowali zdumie
niem i oburzeniem.
Z punktu widzenia polskiego Deklaracja 
Gdańska nosi wszelkie znamiona zdrady. 
A jednak napisałem, że prezydent Kwa
śniewski złożył swój podpis „lekkomyśl
nie”. Jestem bowiem przekonany, że nie 
zdawał sobie sprawy z tego, co właśCiwie 
zrobił, podobnie jak nie zdawał sobie 
sprawy z wymowy swego polecenia, by 
minister Siwiec ucałował swego czasu Zie
mię Kaliską.

Stanisłau

□ ONZ wycofała swój personel z Bagda
du po ogłoszeniu w Iraku „dni protestu” 
przeciw obecnos'ci amerykańskiej. Ostat
nio w Iraku zginęło kolejnych 16 żołnie
rzy USA - w zestrzelonym przez zwolen
ników Husajna helikopterze. Liczba Ame
rykanów zabitych od maja tego roku w 
Iraku przekroczyła 130 ofiar. W Iraku od 
zdetonowanej miny zostało rannych także 
7 żołnierzy ukraińskich.
□ Ministrowie spraw zagranicznych Ro
sji i Ukrainy podczas rozmów w Kijowie 
nie osiągnęli porozumienia w sprawie wy
spy Tuzła. W sprawie granicznej wyspy 
będącej przedmiotem sporu wypowiedzą 
się teraz eksperci.
□ Litewska służba bezpieczeństwa oskar
żyła osoby z najbliższego otoczenia pre
zydenta R. Paksasa o kontakty z między
narodową siecią przestępczą i powiązania 
z rosyjskim wywiadem wojskowym.
□ Do wyborów prezydenckich w Serbii i 
Czarnogórze zgłosiło się 5 kandydatów^. 
Faworytem jest szef parlamentu 74-letni 
D. Miciunović. Problemem jest przekro
czenie w wyborach 50% frekwencji, bez 
której nie można uznać elekcji za ważną.
□ W Serbii przed parlamentem protesto
wali związkowcy, domagając się m.in. 
wstrzymania prywatyzacji państwowych 
przedsiębiorstw. Serbia przeżywa poważ
ny kryzys ekonomiczny.
□ Okresowy raport UE twierdzi, że Pol
ska jest najgorzej przygotowanym do in
tegracji krajem ze wszystkich państw kan
dydujących. Premier Miller odpowiedział 
na te zarzuty, że nie wstępujemy do Unii 
w listopadzie br., ale w maju 2004.
□ Nieoficjalną wizytę w USA złożył pre
zydent Republiki Chińskiej - Tajwanu 
Czen-Szuej-bien, który przybył tam na kil
ka dni przed odlotem do Pananmy. Ostry 
protest przeciw wizycie wyraziły Chiny 
komunistyczne. Waszyngton tłumaczy się, 
że prezydent Tajwanu miał wizę tranzy
tową.
□ Marynarka Korei Południowej ostrze
lała statek komunistycznej Północy, któ
ry naruszył wody terytorialne tego kraju.
□ Sąd we Włoszech nakazał zdjąć krzyże 
w jednej ze szkół po zażaleniu rodziców 
„nawróconego” na islam ucznia. Przeciw 
tej decyzji zaprotestował m.in. Ojciec św. 
Decyzja sędziego została czasowo 
wstrzymana.
□ Bardzo dobre wyniki ekonomiczne 
osiąga gospodarka amerykańska. Trzeci 
kwartał 2003 roku przyniósł tam wzrost 
gospodarczy rzędu 7% Tymczasem Komi
sja Europejska obniżyła prognozy rozwo
ju w Unii. W tym roku wzrost gospodar
czy wyniesie w UE średnio zaledwie 0,8%. 
W 2004 r. ma wynieść ok. 2%.
□ Kongres USA zaakceptował sumę 87,5 
mld $ pomocy dla Iraku i Afganistanu.
□ 40 osób zginęło podczas walk wojska 

z plemienną milicją w południowo-za
chodnim Afganistanie. Lokalny przywód
ca nie posłuchał polecenia wojska.
□ USA uznały Komunistyczną Partię Ne
palu za ugrupowanie o charakterze terro
rystycznym.
□ 64% ankietowanych Rosjan chciałoby 
rozpoczęcia rozmów o przywróceniu po
koju w Czeczenii. Niestety sondaż nie 
podał z kim chcieliby podjęcia rozmów 
ankietowani.
□ W Rosji obchodzono uroczyście 85 lat 
powstania Komsomołu - Komunistyczne
go Związku Młodzieży. Rocznicy nikt nie 
krytykował, jako że większość obecnych 
polityków Rosji zaczynało swoje kariery 
właśnie od tej organizacji.
□ Komisja Europejska przeprowadziła 
sondaż, z którego wynika, że 59% Euro
pejczyków uważa Izrael za zagrożenie dla 
pokoju. Sondaż starano się przemilczeć, 
aż do czasu opublikowania jego wyników 
w prasie hiszpańskiej.
□ 32,4% ankietowanych Japończyków 
nie chce rozszerzenia turystyki w swoim 
kraju, twierdząc, że wpływa to na wzrost 
przestępczości. Rząd Japonii zakłada 
zwiększenie wpływów z turystyki i stara 
się ją ożywić.
□ W chińskim mieś'cie Xiam doszło do 
próby linczu japońskich studentów i an- 
tyjapońskich wystąpień. Powodem było 
zorganizowanie na ulicach miasta przez 
Japończyków obscenicznego happeningu.
□ W Pekinie odbył się szczyt UE-Chin)^. 
Chińczycy otrzymają ułatwienia wizowe 
w podróżach do krajów Unii. W ub. roku 
było to 16 milionów chińskich turystów. 
Rozmawiano także o intensyfikacji współ
pracy gospodarczej.
□ Sąd włoski uniewinnił ostatecznie b. 
premiera tego kraju Andreottiego od za
rzutu zlecenia mafii zabicia dziennikarza. 
Sprawa miała mieć miejsce w ^^79 roku. 
O UE zajęła się problemem „dialogu mię- 
dzyreligijnego”. Konferencję w tej spra
wie zorganizowano w Rzymie. Pewnikiem 
religię też unormują wg „europejskich dy
rektyw”.
□ Komisja Europejska zorganizowała w 
Brukseli Tydzień Marii Skłodowskiej-Cu- 
rie. Mowę otwierającą kolokwium wygło
sił B. Geremek.
□ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bia
łorusi skrytykowało Polskę za brak przy
gotowania we wprowadzaniu obowiązku 
wizowego dla Białorusinów^. Przed konsu
latami ustawiają się długie kolejki i sytu
acja ta dotyczy także Ukrainy.
□ Rosyjska cerkiew zaprotestowała prze
ciw implantacji w tym kraju „halloween”. 
Ministerstwo Oświaty zabroniło wprowa
dzania tego „święta” w szkołach.
□ Polscy obserwatorzy z OB WE, którzy 
brali udział w nadzorowaniu wyborów w 
Azerbejdżanie zaprotestowali przeciw 
uznaniu przez tę instytucję, że wybór Ali- 
jewa był wolny i dobrze przeprowadzo
ny. Opinię taką wydała Organizacja Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie. Nasi 
obserwatorzy nie chcą by ich nazwiska 
znalazły się pod tego typu wnioskami.
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GIMNAZJALNY KOLEGA
Z OJCEM ŚWIfTYM CHODZIŁ DO JEDNEJ KLASY

Z 42 gimnazjalistów, którzy zdali maturę z Karolem Wojtyłą w 1938 r. w Wado
wicach żyje zaledwie kilku, wśród nich Witold Karpiński zamieszkały obec-

nie we Włocławku.

Po opuszczeniu rodzinnych Wadowic ich 
drogi ponownie zeszły się po wojnie. A 
zaczęło się od kartek, które przyszły pa
pież zaczął wysyłać do więzienia, do któ
rego pan Witold trafił w 1951 r. za dzia
łalność akowską, z wyrokiem śmierci. 
Kara ta została później złagodzona. Osta
tecznie więzienie opuścił w 1959 r. Kiedy 
spotkali się z Karolem Wojtyłą, ten był już 
biskupem pomocniczym. Do dzisiaj pa
mięta, jak to w krakowskiej rezydencji, 
przy ulicy Franciszkańskiej, siedząc na 
parapecie opowiadał mu o swoich prze
życiach wojennych i powojennych. - Ka
rol bardzo chciał poznać moje losy, stąd 
nie zawsze reagował na ponaglania kole
gów^, aby już wreszcie zasiedli do stołu - 
wspomina Karpiński. Ta historia powta
rzała się kilkakrotnie podczas kolejnych 
spotkań. - Opowiedziałem mu całą praw
dę od początku do końca - dodaje kolega 
girmiazjalny Ojca Świętego.
i Brodził się 17 lutego 1918 r. w Wado

wicach jako czwarte dziecko, z 
ośmiorga, Heleny i Izydora Karpińskich. 
Ojciec był dyrektorem wadowickiej szko
ły powszechnej, matka nauczycielką. Po 
zdaniu matury wstąpił do Szkoły Podcho
rążych Rezerwy w Krakowie. Tam zastała 
go wojna. Powierzonych sobie żołnierzy, 
jako podchorąży, poprowadził na Tarnów, 
Jarosław, aż pod Lwów, cały czas stacza
jąc potyczki z Niemcami. We Lwowie 
otrzymał rozkaz organizacji obrony 
dwóch miasteczek: Bobrka i Przemyśla
ny. Drugi rozkaz dotyczył już złożenia 
broni napotkanym oddziałom sowieckim. 
Skierował się więc, wraz z oddziałem, do 
Rumunii. Zostali jednak otoczeni przez 
Rosjan. Ci - na tych Polakach, którzy broń 
chcieli zachować przy sobie na miejscu 
dokonali egzekucji. Następnie zapę^ć^2;ono 
wszystkich do Stanisławowa, gdzie byli 
pilnowani przez uzbTr^jtone miejscowe 
dziewczęta o śniadej cerze (wspaniale 
mówiły po polsku). Kolejnym etapem była 

Szepietówka. Tam dokonano podziału na 
żołnierzy i oficerów. W. Karpiński przy
łączył się do swoich żołnierzy^. Ci, którzy 
przeszli do bloków dla oficerów zginęli 
w Katyniu, ws'ród nich prof. gimnazjum 
wadowickiego Mirosław Moroz (uczył fi
zyki i chemii). Wkrótce Sowieci zaczęli 
zwalniać żołnierzy pochodzących z tere
nów zajętych przez ZSRR. Podstawą do 
wydania przepustek był wygląd rąk. 
Utrzymane w czystości, zadbane, nie wró
żyły niczego dobrego. Oglądając ręce 
pana Witolda orzeczono, że jest pomiesz^- 
czykiem (obszarnik). Przepustki do krew
nych mieszkających na Wileńszczyźnie 
nie otrzymał, ale się nie załamał. Wkrótce 
udało mu się przekupić jednego z pilnu
jących go żołnierzy radzieckich. W za
mian za dwa pasy wojskowe otrzymał 
upragniony kawałek papieru z pieczątką, 
który bronił go skutecznie do czerwca 
1941 r.
Rodzinę na Wileńszczyźnie zastał wystra
szoną, niepewną jutra. Wkrótce też zaczę
ły się aresztowania i wywozy w głąb Ro
sji. Kuzyn W. Karpińskiego, Mieczysław 
Karpiński miał spore gospodarstwo i pro
wadził Agencję Pocztową, dlatego też 
mógł go zatrudnić jako listonosza. Po wej
ściu Niemców Witold Karpiński pracował 
jeszcze na poczcie, jednocześnie rozpo
czął działalność w szeregach ZWZ, póź
niej ĄK. Zaprzysiężony w czerwcu 1941 
r. w Święcianach wyznaczony został do 
zorganizowania oddziału do obrony lud- 
nos'ci polskiej. Był jego dowódcą (ps. Ko
rab). Przeprowadzał także szkolenia, gro
madził broń i amunicję, w którą zaopatry
wał Łupaszkę, Ronina i oddziały Narocz. 
Kuzyn Mieczysław został łącznikiem mię
dzy tymi oddziałami, a Wilnem. Pewnego 
razu podczas ucieczki przed Niemcami 
dostał się pod pociąg. Wkrótce zmarł. Po
nieważ rodzina Karpińskich była znana ze 
swej działalności na rzecz biednych i stąd 
darzona wielką sympatią, pogrążeni w 
żałobie mieszkańcy Kluszczan przez noc 
usypali jedliną drogę prowadzącą z domu 
do kościoła i na cmentarz.
W maju 1942 r. Pan Witold został przy
dzielony do 4 Brygady AK i brał udział 
we wszystkich walkach. Także w realiza
cji Planu „Burza”, do walk o Wilno włącz
nie (Operacja „Ostra Brama”). Najbardziej 
dumny jest z rozbrojenia ok. 300 spado
chroniarzy niemieckich w okolicach Wil
na, z niespełna dziesięcioosobowym plu
tonem 1 i 2 IV Brygady AK. Wieść o tym 
szybko dotarła do Komendanta Okręgu 
Wileńskiego AK - płk. Aleksandra Krzy
żanowskiego (ps. Wilk). Podczas spotka
nia z akowcami pułkownik podszedł do 
niego i powiedział: - Dostaniesz za to naj

wyższe odznaczenie (Krzyż Virtuti Mili
tari).
Wraz z rozbrojeniem przez Sowietów roz
począł się kolejny etap w jego życiu. Za
pędzono go wraz z innymi akowcami do 
Miednik. Tam oddzielono oficerów od 
żołnierzy. Później wywieziono do Kału
gi, gdzie zgromadzono ok. 2000 tysięcy 
Polaków proponując im wstąpienie do ar
mii radzieckiej i złożenie nazajutrz przy
sięgi. Ponieważ odmówili, w odwecie ka
zano zmienić im mundury na watówki i 
wywieziono wszystkich za Ural. Ponad 
półtora roku W. Karpiński pracował przy 
wyrębie lasu. Po powrocie do kraju, po 
kilku latach, został aresztowany i osadzo
ny na warszawskim Mokotowie. W celi 
śmierci (nr 24) przesiedział kilka miesię
cy wraz z 24. polskimi partyzantami i trze
ma niemieckimi generałami. Po upadku 
stalinizmu najwyższą karę zamieniono na 
15 lat więzienia. Wypuszczono go po 8 

latach.
Kiedy wyszedł na wolnoś'ć matka już nie 
żyła (ojciec zmarł podczas wojny). Naj
starszy brat Zbigniew był więźniem 
Oświęcimia, produkował także pociski V
I i V-2 w jednej z niemieckich kopalń. 
Został uratowany przez Anglików. Obec
nie mieszka w Wadowicach. Również 
mieszka tam najstarsza siostra Irena. Z 
ośmiorga rodzeństwa pozostało sześcio
ro.
Witold Karpiński chętnie wspomina cza
sy gimnazjalne. Karol Wojtyła utrwalił mu 
się w pamięci jako wspaniały kolega i prze
wodniczący Sodalicji Mariańskiej, do któ
rej W. Karpiński należał. W ramach Soda
licji spotykali się dosyć często. Z refera
tem przeważnie występował przyszły pa
pież. Dużo rozmawiano, także śpiewano. 
Na potwierdzenie Pan Witold zaśpiewał 
pięknym, czystym głosem: „Błękitne roz
wińmy sztandary...”. Jego mama przyjaź
niła się z panią Szczepańską, która uczy
ła Karola Wojtyłę języka francuskiego.
Przyjaźń kolegów z jednej klasy gimna
zjum wadowickiego przetrwała wszystkie 
burze dziejowe. Niegdyś spotykali się bar
dzo często, najpierw w Krakowie, później 
w Watykanie. Z upływem czasu w coraz 
szczuplejszym gronie. Dzisiaj nieco rza
dziej. - Jak nas widzi, zawsze jest w do
brym nastroju - podsumowuje dotychcza
sowe spotkania z Ojcem Świętym Karpiń
ski. Kiedy zachorował i nie mógł pojechać 
do Watykanu, papież przesłał mu obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Dzisiaj 
wisi na poczesnym miejscu w jego poko
ju. Zresztą pamiątek potwierdzających ich 
przyjaźń jest bardzo wiele. Liczne zdję
cia, korespondencja. M.in. kartka z datą: 
II lipca 1977 r. zaczynająca się od słów 
„Drogi Witoldzie”. Kończy ją podpis „Ka
rol”. Pan Karpiński ze wzruszeniem^ wy
pisywał kolejne życzenia dla Ojca Świę
tego, tym razem z okazji 25-lecia Jego pon
tyfikatu. Nie może się już doczekać kolej
nego z nim spotkania, w towarzystwie 
kolegów. Będzie okazja do wspomnień, a 
tych nagromadziło się co niemiara.

I
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Nr 40 GŁOS KATOLICKI

POMNIK ELIZY ORZESZKOWE/
Ziółkowska

omniki pełnią funkcje nie tylko estetyczne, stanowią ozdobę miejskiego pejza
żu. Służą przede wszystkim przekazywaniu wartości nadrzędnych, tradycji. 

W pomnikach wyraża się pamięć narodu, będąca jednym z fundamentów jego 
tożsamości. Wyrazem pamięci o wybitnej pisarce doby pozytywizmu, Elizie Orzesz
kowej jest zrekonstruowany ostatnio pomnik w Parku Praskim.
Park przy Trasie W-Z znają wszystkie 
dzieci w Warszawie. To tędy idzie się do 
ZOO. Park powstał na terenach dawnych 
fortyfikacji napoleońskich, na mocy uka
zu cara z 1865 r., toteż do 1916 r. zwany 
był Aleksandryjskim. Od 1903 r. działał 
w parku pierwszy na Pradze stały teatr, a 
w okresie międzywojennym urządzono 
wesołe miasteczko, z zapierającą dech w 
piersiach kolejką „górską”. Miejski 
Ogród Zoologiczny został otwarty w 1928 
r.
Pomnik autorki „Gloria victis” stanął 65 
lat temu wśród bujnej zieleni przy alei pro
wadzącej do ZOO od strony kościoła Św. 
Floriana. Popiersie z brązu umieszczono 
na dwumetrowym granitowym cokole z 
napisem: Eliza Orzeszkowa 6 VI 1841 - 
18 V1910. Wyryto także i pozłocono sło
wa pisarki: Społeczność ludzka trwa tylko 
przez sprawiedliwość. Wierzę, że nienawi
ści umilkną.
Twórcą popiersia był znany warszawski 
artysta-rzeźbiarz okresu międzywojnia 
Henryk Kuna (1879 lub 1883-1945), 
uczeń Pawła Welońskiego i Konstantego 
Laszczki, współzałożyciel grupy arty
stycznej „Rytm”, profesor Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Odlew powstał w firmie „L. 
Kranc i T. Łempicki”.
Młody, nieśmiały artysta jesienią ^^08 r. 
zjechał do Grodna, by stworzyć rzeźbiar
ski portret Orzeszkowej. Praca trwała kil
ka tygodni. Pani Eliza pozowała mu z ro
snącą niecierpliwoś'cią. Wreszcie napisała 
w liście do Tadeusza Bochwica: Z rzeźbą 
już skończyłam^. Wczoraj było posiedzenie 
ostatnie... Kilkana.ście osób... popiersie to 
już ukończone widziało i zdanie jest po
wszechne, że robota mistrzowskich, wyraz 
Życia i myśli nadz.wyczajny, a tylko w za
rysie ust surowość, od której oryginał po
dobno jest wolny. Ja sądu o tym mieć nie 
mogę... Tego tylko bym chciała, aby arty
sta na tej pracy swojej dobrze wyszedł, i z 
tego tylko się cie.szę, że historia ta na ko
niec już do wieczności upłynęła.
Uroczystość odsłonięcia monumentu, 
ufundowanego przez anonimowego ofia
rodawcę, odbyła się w Parku Praskim 30 
lat później, w niedzielę 30 października 
1938 r. Tłumnie stawili się warszawiaccy:. 
Hołd pisarce oddał prezydent stolicy Ste
fan Starzyński, który przypomniał, jak w 
okresie popowstaniowym budziła ona 
swą twórczością pisarską ducha narodo
wego. Zofia Nałkowska w imieniu Polskiej 
Akademii Literatury przypomniała zasłu
gi Orzeszkowej dla naszego piśmiennic
twa. Aktu odsłonięcia dokonała Anna Pa- 
randowska-Szelągowska, znana działacz
ka społeczna. Powiedziała wówczas: W

czerwcu 1907 r czciliśmy 40-łecie pracy 
literacko-społecznej Elizy 
Orzeszkowej wielkim zjazdem 
kobiet polskich w Warszawie, 
W1910 umiera Eliza Orzesz
kowa, a jej pogrzeb w Grod
nie to potężna manifestacja 
wszystkich sfer dla tej niezwy
kłej postaci i dla propagowa
nych przez nią najszlachet
niejszych ideałów ludzkości. 
Nie danym jej było, niestety^, 
doczekać niepodległej Polski, _ 
a w niej dekretem Marszałka j j 
Piłsudskiego nadanego nam ■ '! 
kobietom równouprawnienia. 
Ale duchempoz^ostała z nami, 
jako sztandarowa postać ru
chu kobiecego.
Pomnik przetrwał wojnę, nie oparł się jed
nak rękom wandali. Na początku lat 90. 
rzeźba została zrzucona z postumentu na 
ziemię. Na skutek interwencji okolicz
nych mieszkańców, trafiła do Szkoły Pod
stawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej na 
Bródnie. W parku, jeszcze do niedawna, 
trudno było dostrzec wśród gęstych zaro
śli uszkodzony i pobazgrany cokół. O re
konstrukcję pomnika upomnieli się człon
kowie wielce zasłużonego dla pamięci o 
pisarce Stowarzyszenia Grodnian im. Eli
zy Orzeszkowej. Z dobrym skutkiem. 
Urząd Dzielnicy Praga Północ zlecił prze
prowadzenie specjalistycznych prac kon
serwatorskich. Odnowiony pomnik wró
cił na swoje miejsce (fot. druga okładka). 
Pisarka ma w stolicy także drugi pomnik. 
Popiersie z piaskowca dłuta artysty rzeź
biarza Romualda Zerycha, będące repliką 
pomnika w Grodnie z 1929 r., ustawiono 
nad stawem w Parku Kultury, obecnie im.

Marszałka Rydza Śmigłego, na PowiSlu 
przy ulicy Książęcej. Odsłonięcia doko
nano w 1958 r. Autorka „Nad Niemnem” 
jest patronką dwóch warszawskich szkół 
oraz ulicy na Ochocie.
Eliza Orzeszkowa, choć związana przede 
wszystkim z Grodnem i Grodzieńsz- 
czyzną, ma w swym życiu znaczący roz
dział warszawski. W latach 1852-1857 
pobierała nauki w szkole sióstr sakramen-
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ś

tek na Rynku Nowego Miasta (fot.). Pan
na Pawłowska (nazwisko panieńskie pi
sarki) odbyła końmi trwającą blisko trzy 
doby podróż z Grodna do Warszawy, co 
było dla przyszłej pensjonarki nie lada 
przeżyciem. Program nauki obejmował 
trzy języki obce, historię powszechną, 
geografię, arytmetykę, muzykę, rysunki, 
tańce i, oczywiście, najbardziej łubiany 
przedmiot - historię literatury polskiej. Z 
prawie pięcioletniego pobytu na pensji 
zachowała dobre wspomnienia. W „Pa
miętniku” napisała: Nauki szły mi łatwo^, 
pracy miałam niewiele, pisałam zawzięcie 
wier.sze... Byłam też wspólnie z parą in
nych (dziewcząt) autorką większości wy- 
pracowań zarówno polskich, jak francu
skich. Koleżanki znosiły mi kajety^, czasem 
stosy kajetów, a ja machałam wypracowa
nia po kilka i więcej na jeden temat. Po
byt na pensji dawał niewiele sposobnos'ci, 
by poznać miasto. Na co dzień trzeba się 
było zadowolić widokiem fragmentu Wi
sły widzianym z okna korytarza. Za to dni 
świąteczne przyszła pisarka spędzała w 
pobliskim domu ciotecznych dziadków. 
Po zakończeniu nauki wraz ze swoją 
mamą Franciszką z Kamieńskich zwiedzi
ła Warszawę, by później w dorosłym życiu 
przyjeżdżać tu wielokrotnie, ale były to 
już tylko krótkie, okazjonalne wizyty. 
Szkolną koleżanką Elizy Orzeszkowej 
była Maria Wasiłowska, późniejsza Ko
nopnicka. Lata nauki szkolnej obu panien 
upamiętnia tablica na budynku klasztoru 
od strony nowomiejskiego rynku.
Eliza Orzeszkowa była pierwszą kobietą 
w Polsce zawodowo parającą się literaturą. 
Pisała powies'ci, opowiadania, nowele, ar
tykuły publicystyczne, prowadziła roz
ległą korespondencję. Jej „Pisma zebra
ne” liczą 52 tomy, a listy - 9 tomów. Na 
życiu i twórczos'ci Orzeszkowej w dużej 
mierze zaciążył zryw narodowy 1863 r.

Dokończenie na str. 10
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk^^^i^t^i^i^^<t.fr)

REFL£^XIONS FAITES

Va-t-on assister a la paix des braves au 
sommet de l'Etat polonais ? A en croi
re les journaux, meme les plus serieux, le 

president Kwasniewski aurait renonce a 
mettre des bâtons dans les roues du SLD et 
de Leszek Millet^. En particulier, il ne pen
serait plus a patronner sa propre liste pour 
les futures europeennes. Pourquoi, me de
mandez-vous? Le president de la Républi
que doit actuellement penser a sa succes
sion au fauteuil presidentiel ou il y verrait 
bien sa femme, Jolanta Kwaśniewska, qui a 
ete creditee de 34% des intentions de vote 
dans un recent sondage, plus de quatre fois 
plus que le populistę Lepper, le second de
signe par les personnes interrogees. L’ac
tuelle premiere dame de Pologne aurait 
donc toutes les chances de devenir le pre
mier personnage de l’Etat polonais. A con
dition d'avoir un soutien politique qu’elle 
n’a pas actuellement et qu'elle pourrait trou
ver dans le SLD si les relations entre le pa
lais presidentiel et le gouvernement se ra
bibochaient. Dans ces conditions, la crea
tion d'une dynastie vaut bien quelques pe
tits sacrifices. Mais est-ce suffisant ? Il est 
vrai que l’on elit maintenant les presidents 
parce qu’ils ont un sourire plus large et des 
dents plus blanches que les autres. Sous 1'in
fluence americaine, la médiatisation a fait 
que l'image est devenue un element deter
minant dans le choix des électeurs. Le pa
raître a pris le pas sur l'etre. Pendant la cam
pagne electorale on voit les candidats subir 
des cures d'amaigrissement, faire de l'exer
cice, maitriser les meches rebelles, passer 
sous les lampes a bronzer, etc. Mais être a 
la tete d'un Etat - fut-il le plus petit - sans 
experience politique peut s’averer dange
reux, meme si on a le teint parfaitement 
hale. Si le role du president se confine uni
quement a inaugurer les chrysanthemes, 
comme aimait a le dire le general de Gaul
le a propos de ses predecesseurs, n’impor
te qui peut occuper cette fonction. Dans ces 
conditions, autant que le pretendant se pre
sente le mieux possible, qu’il soit agreable 
a regarder et a ecouter. Si le president de la 
Republique doit etre un vrai chef d'Etat, avec 
en particulier des pouvoirs sur l’armee et 
un rôle a jouer dans la politique etrangere 
ou - comme dans certains cas - avec le 
pouvoir d’appuyer sur le bouton nucleaire, 
il serait hautement preferable d’avoir des 
pretendants qui disposent d’une serieuse 
experience politique, ne serait-ce que pour 
etre credibles aux yeux des partenaires in
ternationaux. Dans quelle categorie Mme 
Kwaśniewska va-t-elle se placer? Pourra- 
t-elle rattraper en deux ans ce que l’on ac
quiert en dix ou vingt ans? Ou, une fois ćlue, 
sera-t-elle une potiche-ou un paravent avec 
quelqu’un qui tirera les ficelles par derrie
re? Cette demiere hypothese serait la plus 
mauvaise et ridiculiserait la fonction de 

président de la République en Pologne. Ac
tuellement, en tant que premiere dame de 
Pologne, la femme du president a choisi de 
s’occuper d'une association caritative et 
elle joue son rôle sans faute, avec discre
tion et mesure, ce qui la fait apprecier de 
tous. Mais la politique, ne l’oublions pas, 
c’est tout sauf de l’humanitaire.

Le Forum economique mondial publie 
tous les ans le classement des pays en 
fonction de leur competitivite, en prenant 

en compte l’environnement economique, 
les institutions publiques et le developpe- 
ment technologique. Cette annee, sur les 
cent deux pays etudies, la Pologne se clas
se au 45e rang, gagnant ainsi cinq places par 
rapport au palmares precedent. Il n’y a tou
tefois pas de quoi pavoiser car le rapport 
indique que les conditions pour creer des 
affaires en Pologne se sont degradees en 
raison d’une mauvaise infrastructure, des 
coûts de la politique agricole, des subven
tions donnees par le gouvernement et de 
l’opacite et de l’incoherence de ses deci
sions. Meme si la Pologne a gagne quel
ques places, elle se trouve tout de meme à 
la traîne des autres pays candidats qui vont 
entrer en meme temps qu’elle dans l’Union 
europeenne, alors que c’est l’Estonie (22®) 
qui est en tete des futurs membres. A titre 
de comparaison, la France et classee au 26® 
rang, où elle gagne quatre places, mais elle 
aussi est a la traine derriere ses principaux 
concurrents europeens comme l’Allema
gne, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Espagne, 
le Portugal et les pays scandinaves. Ces der
niers, en particulier, se retrouvent dans les 
dix premiers: Finlande (l^re depuis trois ans), 
Suede (3®), Danemark (4®) et Norvège (9®). 
Le secret de la performance? D’apres le 
Premier ministre finlandais, il faut beau
coup de travail, se concentrer sur les sec
teurs capables d’apporter des profits et in
vestir dans l’education.

C’est la demiere ligne droite pour la Po
logne avant son entree dans l’Union 
europeenne. Avant le grand saut, il reste 

encore six mois au pays que celui-ci ferait 
bien de mettre a profit pour peaufiner sa pre
paration. En effet, la Commission euro- 
peenne vient de publier son demier rapport 
d’etape sur les pays candidats et le nôtre 
n’est pas le mieux place. Il est meme bon 
demier avec neuf secteurs presentant des 
retards. C’est le cas notamment de l’agri
culture ou le système qui devra servir de 
base a la distribution des aides directes aux 
agriculteurs n’est pas encore en place. Si 
les retards persistaient le ler mai prochain, 
la Pologne se verrait supprimer certaines 
aides promises ou se verrait imposer cer
taines restrictions l’empechant d’etre mem
bre a part entiere. La balie est dans le camp 
de notre pays.

Dokończenie ze str. 9

POMNIK ORZESZKOWE/

Wzięła udział w działaniach powstań
czych w Kobryńskiem. Była 
łączniczką oddziału Romualda Traugut

ta, kilkakrotnie ukrywała go w majątku 
swego męża w Ludwinowie. Przyszłego 
dyktatora odwiozła karetą do granicy Kró
lestwa Polskiego, co było aktem niezwy
kłej odwagi. Obraz tych wydarzeń zawarła 
w cyklu opowiadań „Gloria victis”. W 
powieści „Nad Niemnem” istniejąca w rze
czywistości mogiła powstańcza w Minie- 
wiczach urosła do rangi symbolu - była 
wyrazem klęski, ale i źródłem ożywczej 
siły. Gdy jednak mąż pisarki Piotr Orzesz- 
ko, którego poślubiła mając niespełna sie
demnaście lat, za sprzyjanie powstaniu 
został skazany na Sybir, nie podążyła za 
nim, doprowadziła do unieważnienia mał
żeństwa. Była nieodrodną córką swej epo
ki, emancypantką, domagającą się prawa 
kobiet do stanowienia o sobie, do nauki i 
pracy („Marta”). Głosiła apoteozę pracy 
(„Nad Niemnem”), zajmowały ją sprawy 
wsi („Dziurdziowie”), a także kwestia 
żydowska („Meir Ezofowicz”). Dwukrot
nie była kandydatką do nagrody Nobla (w 
1905 i 1909 r.).
Pisarka 40 lat mieszkała w Grodnie, czy
niąc zeń ważny oś'rodek życia literackie
go. Tu przeżywała osobiste dramaty, pi
sała i prowadziła działalność charyta
tywną, zarażając innych swą pasją spo
łecznikowską. Jej pogrzeb w Grodnie stał 
się wielką manifestacją, uczestniczyło w 
nim kilkanaście tysięcy osób wszystkich 
stanów i profesji, Polaków, Białorusinów, 
Rosjan, Żydów. Spoczęła na cmentarzu 
famym, u boku swego drugiego męża Sta
nisława Nahorskiego. Na nagrobku z 
czarnego labradoru wyryte są słowa psal
mu Jana Kochanowskiego: W Tobie ja sa
mym Panie człowiek smutny/N^dz^ieję kła
dę, Ty racz o mnie radzić- Jej pomnik w 
Grodnie, dzieło Romualda Zerycha, prze
trwał do dziś. Stoi przy ulicy Elizy Orzesz
kowej, przed domem, w którym mieszka
ła i zmarła, a który mieści obecnie jej mu
zeum.
Jeden z krytyków po śmierci literatki na
pisał w liście kondolencyjnym: Zamknę
ła się dla Elizy Orzeszkowej księga pra
cy. Naród otwiera przed Nią księgę pamię
ci wiekuistej. W Parku Praskim znów stoi 
skromny, niewielki pomnik pisarki. 
Okruch historii przywrócony miastu. Ce
remonia ponownego odsłonięcia, podob
nie jak ta przed wojną, odbyła się 30 paź
dziernika, zgromadziła jednak nieporów
nanie mniej osób. Byli przedstawiciele 
władz dzielnicy, miasta, garstka uczniów 
oraz dawni grodnianie, dla których uro
czystość była wielkim świętem i wielką 
radoś'cią. Choć dziś Eliza Orzeszkowa 
postrzegana jest głównie jako autorka 
nudnych lektur szkolnych, jej wkład w 
historię literatury polskiej jest niezaprze
czalny. Bez wątpienia godna jest naszej 
pamięci.
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PIERESTRO/KA PUTINA

A Zachód zachowujn się jakby 
siedział w cyrku i to, co się dzie
je na nrepip śf^I za opt^rę. C^l^(3tesl^itś 

we wybory w radzieckim stylu w 
Czecznnii są tego dowodem. Pinrn- 
strojka Putina zmierza z kolni ku re- 
sowietyzacji władzy, aln i jednoczn- 
śnin ku orzywrócnniu pewnych zja
wisk z okresu caratu. Z jednej stro
ny metody rozprawy z przeciwnika
mi są rodem z „łagodnego Związku 
Radzinckiego” ery postalinowskiej 
- z drugiej, potrzebny jest jnszczn 
splendor carskiego dworu. Na dro- 
dzn stanęli oligarchowie. Kolejnym 
etapem było więc aresztowanie Mi- 
chajła Chodoakowskiego - multimi- 
liardnaa i oaeznsa czwartego, co do 
wielkości koncernu naftowego na 
świście - same dywidendy w tym 
roku oceniane są na dwa miliardy 
dolarów. Co więcej - znów zgodnie 
z tradycją radziecko-caaską, Trybu
nał Konstytucyjny wydał niezgodną 
z prawem decyzję, która pozwoliła 
na paznjęcie pakietu akcji koncernu. 
Chodorkowski jak większość oli
garchów podpadł, bo oopieral libn- 
ralną opozycję. Tymczasem do przn- 
jęcia władzy szykują się byli absol
wenci Szkoły Milicyjnej, których 
Putin obsadza na wysokich stołkach. 
Jednym z nich jest bawiący w Pary
żu, aby rozmawiać o inwestycjach 
francuskich i nie mający o tym zie
lonego pojęcia, generał Piotr Łaty- 
szew, pleniootent Putina na rejon 
Uralu. Wołoszyn podał się do dymi
sji na znak protestu paonciwko aresz
towaniu Chodorkowskingo. Tym sa
mym, jak to ujął ktoś' znający mo- 
skiewskin realia - „Z Kremla odpły
nęły oinniądzn i intelekt”. Wołoszyn 
jnst człowiekinm Borysa Jelcyna. 
Związany jest z „Rodziną”- grupą 
wpływowych ludzi, w tym oligar
chów, skupionych wokół osoby by
łego prezydenta. Putin po wprowa
dzeniu się na Kreml zostawił Woło
szyna na stanowisku sznfa admini
stracji orezydenckiej, bo był to czło
wiek mający wieln kontaktów i bar
dzo zręczny gracz oolitycony. Teraz 
po dymisji - sprawy w Moskwie sta- 
jy się już bardzo orzejroyste. Wy
krystalizowały się nlity. Oligarcho
wie, zwolennicy opozycji, którą byli 
w stanin dofinansować w czasie kam
panii przedwyborcznj albo są na wy
gnaniu poza granicami Rosji, albo 
siedzą w więzieniu, zaś ich pienią
dze przydadzą się w wyboaacZ, ale 
rzecz jasna Putinowi i jngo klanowi 
milicjantów. Wszystko zgodnin z li
terą prawa, bo Putin - jak napisało 
Le Figaro - „broni dyktatury prawa”. 
A jak ktoś' się uprzn to możn nawet 
mówić o „dyktaturze pierestrojki”.

Marek Brizeziński

aO
Kar^l Badziak

Opolskich zabużanach, 
jak się subtelnie nazywa

Polaków wypędzonych z Kresów, mało się w 
naszym Kraju mówi. Do tej pory żyje jeszcze 
proypusocoalnie oronsolo 50 tysięcy tych, co 
się tam urodzili, a wygnano ich z aodzinnycZ 
domów, kilka milionów, w latach 1939 - 56. 
Snjm, co prawda, oroygotowujn ostatnio pro
jekt ustawy o odszkodowaniach dla zabużan, 
ale jakby w tajemnicy, nic dokładnie na ten 
temat nie wiadomo.

Tak się składa, żn właś'nin w październiku i 
listopadzin 64 lata tnmu zaczęły się wo
bec F^r^szi^a^li rohal^(^^ ów Kresarri a^iz^o's:an 

zorganizowane przez Rosjan represje. Między 
25 ppźdoinanikp, a 15 listopada 1939 roku ska
zano po raz pierwszy na specjalne zesłanin 
56246 osób oochodzenia polskiego. Oczywi- 
ścin są to dane zaniżonn, aln dobre i to, gdyż 
dotyohozas w ogóle do żadnych represji i 
zbrodni na PolakaoZ, z wyjątkiem zbrodni 
katyńskiej, rząd Fndnaacji Rosyjskiej się nie 
przyznawał. Wndług dokumentów NKWD, 
skąd te dann pocZodoą, a zawdzięczam je za
przyjaźnionym Sybirakom, funkcjonariusze 
zbrodniczego systemu aresotowali w okresie 
1939 - 1941 90407 Polaków z czngo 21857 
natychmiast skazano na karę śmiierci i wyroki 
błyskawicznin wykonano.
Niestety, ilu polskich jeńców ooerwonoaami- 
ści w 1939 roku wzięli do niewoli nie win nikt, 
gdyż część zaraz orznkaoywali stronie nie- 
mieokinj, nawiasem mówiąc, dzięki temu prze
żył mój ojcinc, jednak sporo zabito, a 104500 
żołnierzy polskiej aamii osadzono w łagrach, 
gdzie nie oazestrzngano wobnc nich żadnych 
międzynarodowych pronpisów, obowiązują
cych w owym czasin we wszystkich obozach 
jnninokach całnj Europy. Z kolei w roku 1944 
i 45, jak się sami dziś' nnkawudziś'ci przyzna
ją, aresztowali na terenie „orzndwojnnnej Pol
ski” 25375 żołnierzy oodoiemaa, czyli Armii 
Krajowej i ninwinlu z tych bohaterskich sy
nów naszej Ojooyzny wróciło do domu. Do
datkowo w ramach tzw. „czystki tyłów” dn- 
portowano na Wschód (synonim Syberii) 
50000 dorosłych mężczyzn. 12000 osób (gło
wy rodzin) aresztowano i znsłano na oaoymu- 
sowe roboty tylko dlatego, że nin wyraziły 
zgody na wstąpinnie do kołchozu. W oczach 
stalinowskich oprawców było to duże przn- 
stępstwo i należało jn srogo karać. Ogółem 
aresztowano w tym czasie i skinrowano do 
łagrów 282300 osób. Natomiast na spnojalne 
zesłanin dnooatowano 561300 osób. 10 lute
go 1940 roku pobito rekord, deportując w cią
gu 24 godzin 139794 osoby. W dwa miesiące 
później 13 marca tegoż roku, deportowano 
61092 osoby. W czerwcu i lipcu 97270 osób, 
a następnego roku, na kilka dni paznd napa
ścią Hitlera między 22 maja, a 20 czerwop - 
88907 Polaków. Wojna sowiecko-ninmincka 
przerwała na jakiś czas represje i dopiero w 
latach 1948 - 1952 wznowiono depoI■taojn na
szych rodaków na Wschód. Nin mylić z „re
patriacją”, która zaczęła się w 1956 r. W trak- 
cin „repatriacji” przyjechało do Polski 245000

naszych rodaków, zamiast 315000 jak pod
pisano w umowie. I pomyśleć, że zaledwie 
cztnry lata wcznśniaj zakończono deporta- 
cjn z tzw. terenów zabużańskich 120000 

naszych rodaków, przeważnie członków ro
dzin przedtem aresztowanych i deportowa
nych. Ale nin było to w ramach łączenia ro
dzin, lecz oosoolitej zsyłki, która w Rosji 
od sntnk lat była praktykowana.
Tnraz też jnst popularna, tyle że za pienią
dze bnzrobotni Rosjanie udają się do oraoy 
w kopalniach Sybśfii. Kontrakt obncnin pod- 
Dj^-ją na 5 lat, dawniej jechali na stałe.

le to jeszcze nie wszystko, co chciałnm 
dziś moim wytrwałym odbiorcom prze

kazać. a^tóż fónk(^jnnol^inaz^ NKWD w 
swych raportach, które przntawpły w archi
wach na Łubiance do tej pory, oczywiście 
w oryginale, przyznają się do praktyk de- 
Oortacyjnyoh, ale za wysyłkę naszych roda
ków Kresowyoh na przymusowe roboty w 
głąb ZSRR ich potomkowin odpowiedzial
ności nie biorą, a Duma rosyjska odmawia 
uchwalenia jakiejkolwiek ustawy, zśzwpIp- 
jącej obnonnmu rosyjskiemu rządowi na za
płatę Polakom paaoującym darmo pół wie
ku w kopalniacZ Syberii. Ba, raporty wyso
kich dygnitarzy NKWD, nie pomijające 
liczb i soozngółów wyrażanych w cyfrach, 
jeśli idzie o odpowindzialnoś'ć personalną 
za prznróżnn deoyzjn unikają odpowiedzi. 
Tak więc zapewne nigdy się nie dowiemy, 
kto oprócz Stalina w latach 1940 - 41 wy
słał na Syberię do ciężkich prac 50000 mło
dych, młodocianych często Polaków. Kto 
ewakuował w 1941 roku 40000 uczniów 
polskich ze szkół zawodowych i co się z 
nimi stało? Wiadomo natomiast bpadzo do- 
baon i tngo nawnt Putin zapewne się nin wy- 
przn, żn między 1941 a 44 przymusowo 
woinlono w szeregi Armii Czerwonej 21000 
naszych rodaków, z których bpadzo wielu 
poległo na froncie. Nie mylić z tymi, co zna- 
lnźli się w armii Berlinga. Wiadomo tnż do
skonale kto z Pomorza i Wielkopolski wy
wiózł w 1945 roku, w cZpaakteazn górników 
do pracy w sowinokich kooplniaoh, 40000 
polskich młodych mężczyzn, z których wie
lu tam zginęło w wypadkach, a takżn zmar- 
ło z przeoapcowania i niedożywienia.
■dl a oakończenie pozwolę sobie wspó- in mnieć o tych 30000 naszych rodakach, 
których w 1941 roku Stalin polncił wysłać 
do BKsarabii i do tej pory nin wiadomo, co 
się z nimi stało. Ogółem, jak wskazują do
kumenty NKWD, skinrowano do pracy przy
musowej w czasin wojny i po wojnie 
228000 Polaków^. Szczęścin mieli ci, którym 
udało się powrócić, a co z tymi, którzy tam 
pozostali? W Workucin? W Magadanie? W 
Pnczorze? W Uohoin? W Swierdłowsku? W 
Rnszetach? W Karagandzie? W Cznlabiń- 
sku? W Dinmnaowie? W Abakanie? W Bo- 
rowiozpch? W Riazaniu? W Dałudze? W Ust 
Damieniogorsku? W Potmie? W Kotłasie? 
W Ałdanin? W Tajszncie? W Omsku? W 
Kańsku? W Kaasnojpaskim Kraju? W Ka
zachstanie? W Uobnkistpnie? W Tadżykista
nie? Tyle wystarczy, choć jesocze Komi 
ASRR nin wyminniłem, czy Wołogodskiej 
obłasti.
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KUPON ZAMÓWIENIA

KALENDARZA 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.”

Ilość egzemplarzy: 

Ra:^!^!^:..................

Imię i nazwisko:

w cenie po 4 euro (z przesyłką: 4,25 euro).
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Dołączam czek (dla Voix Catholiquiei O płacę gotówką □

Adres:

Anna ^^icaycka-Dyn^t^t

Z okazji 11 listopada, który dla nas Po
laków jest świętem związanym z od- 

zyski^isie^m etepoep^o^łi^-‘’g', a którj^ irran- 
cuzom kojarzy się głównie z podpisaniem 
rozejmu w Compiegne, tygodnik 1’ 
Express zamieścił serię bardzo wzruszają
cych portretów .weteranów pierwszej woj
ny światowej. Żyje ich we Francji jeszcze 
tylko 36. Mają ponad sto lat i trzymają się 
nie najgorzej. Nikt jednak nie robi sobie 
złudzeń; nadejdzie czas, kiedy naocznych 
s'wiadków pierwszego wielkiego europej
skiego konfliktu zbrojnego zabraknie. Zo
staną nam wtedy, oczywiście, prace histo
ryków, ale nie będzie bezpośredniego, 
ludzkiego wspomnienia.

W pierwszej wojnie światowej, w la
tach ^^14-1918, zginęło 10 mi- 

łionÓM/ o^c^łniei^z;^, w y/m pytora rt^ilrnna 
żołnierzy francuskich. Rozmiar strat był 
ogromny, masakra okazała się wyjątkowo 
krwawa i trwale zaznaczyła całą historię 
XX wieku. Wielki francuski poeta Paul 
Valery powiedział, że pierwsza wojna świa
towa uświadomiła ludziom na zachodzie 
fakt, że cywilizacje mogą być śmiertelne. 
W jej wyniku rozpadła się przecież mo
narchia austro-węgierska, Niemcy i Au
stria stały się republikami, powstała Rosja 
radziecka oraz wiele nowych państw, Pol-

ska odzyskała ninpożlngłość, dokonano no
wego podziału kolonii i wytyczono nowe 
Fiice w Azji i Afryce,

rancuscy żołninrzn, wysyłani lub uda
jący się na front jako ochoteicy, nie 

myśleli o wielkiej polityce i historii przez 
duże „H”. Byli patriotami i chcieli bronić 
swego kraju zaatakowanngo przez II Rze
szę niemiecką. W pamięci do dziś pozo
stało im to, co tworzyło ich frontową co- 
dzinnność: błoto okopów, głód, wszy, 
brud, trujące gaay, widok rannych i zabi
tych kolegów. A także to, co w tamtych 
strosznych warunkach było eajcnneiejszn 
- solidarność. Solidareość z kolegami - 
żołnierzami, przeżywającymi ten sam wo
jenny los pomagała przetrwać najgorsze, 
pranzwyciężyć strach, zabić nudę, odprę
żyć się. 107-lntni dzisiaj Leon Weill od
mówił uczestnictwa w rozstrznliwaniu de- 
zertórów: „Nie chciałem zabijać przyja
ciół” - mówi. Za niesubordynację został 
uwięziony, na szczęście na krótko, bo bra
kowało żołnieray do walki. Jak czułby się 
dlzi ś, gdyby wtedy posłuchał rozkazu? 
Obok cierpień fizycznych, najbardziej 

dokuczliwy dla wszystkich był 
strach. Uczucie to zapadło w pamięć głę
boko wszystkim wntnranom. Każdy do
znał dojmującego strachu i każdy zetknął 
się ze śmiercią. Wszyscy wynieśli a tego 
doświadcznnia przekonanin, że ich życiem 
kinrowało prznznaczeein. Jeśli nie zginę
li, choć codziennie na froncie ginęło 900 
francuskich żołninrzy, to dlatego, że nie 
było im to sążzonn.

IdAAOUNAryp 
POUONiA

-------------------------------------------------------

A jak widzieli swego wroga, tego po 
drugiej stronie frontu, który strzelał 

i zabijał ik^l t^wa^i^yazy sroni? Ciaudl^- 
Marie Boucaud - 108 lat - przez 4 lata 
wojny eieminckingo żołnierza widział tyl
ko ray. 106-lntni Albert Thibaut jest pra
wie pewny, że nie zabił nikogo. I dobrze 
się stało, bo strznlając mógł trafić Char- 
les’a Kunntza, urodzonego w Colmar^, w 
ninminckiej wówczas Alzacji. Kuentz, któ
ry jak wielu innych Alzatczyków wcielo
ny został do armii cnsazza Nieminc Wil- 
Wnlma II, w zimie 1916 roku walczył na 
froncie wscWodnim, między Warszawą a 
Moskwą, potem jego oddzioł przeniesio
ny został do Flandrii. Po wojnie mógł po
wrócić do Alzacji, która na mocy tzOktatu 
wnzsalskingo, stała się na eowo częścią 
Francji.

Dzień zawinszenia broni 11 listopada 
1918 roku w pamięci wszystkicW 

weterynl^nz nowdstai żsI^o ^zio ń rae^o śt^ó, 
wnsołoch piosennk, wina i pocałunków 
rozdawanycW przez dzinwczęta. Francu
scy żołniezze cinszoli się oczywiścin ze 
zwycięstwa, ale chyba najbardzinj r tego, 
że wrócą wreszcie do domów. Wiedzieli 
już, że mieli wielkie szczęś'cie przeżyć wo
jenne piekło. Nie winżzinli jeszcze, że 
przed nimi następne 80 lat życia. 80 lat, w 
ciągu których okrucieóstwa wojny powra
cać będą regularnie w snach i myślach, 80 
lat refleksji nad ludzką głupotą i złem pro- 
wożzącym do wojn)^.

* USŁUGI KOSMETYCZNE: 
manicure, pedicure, henna, 

masaż i pielęgnacja twarzy - 
z dojazdem do klienta. TANIO! 

Tel. 06 15 42 98 !<»

* SZUKAM PRASCY;
Jeune filie sérieuse cherche 

des heures de menage, repassage 
ou garder les enfants.

TEL. 06 60 98 59 62

* MASAŻ:
- LECZNICZY - DZIECIĘCY ’

- SPORTOWY - ANT’^CELULICZNY - 
Dyplom francuskiej Akademii Urody.

TEL. 06 13 56 47 50

12

NAPISAĆ TEKST, 
NAWET POETYCKI?

PRZETŁUMACZYĆ LIST, 
NAWET ADMINISTRACYJNY? 

NIC PROSTSZEGO! 
ROMANISTKA OD 20 LAT 

MIESZKAJĄCA W PARYŻU 
JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Tel. 06 53 74 63; Ol 42 43 bd 28.

* SARŁ ZATRUDNI:
- na pół etatu - młodą kobietę do pracy 
w biurze - jęayk froncuśki perfekcyjny 

+ prawo do pracy - od aaraa.
Kantakt: Ol 47 31 87 17

„Wieczór Andrzejkowy”
Polska Wspólnota parafialna 
Corbeil-Essone zaprasza 

22 listopada w godz. 18™’ - 2^'* 
wszystkich chętnych na tradycyjny 

„Wieczór Andrzejkowy”, 
który odbędzie się w Viry - Chatillon 

w stołówce College-lycee 
St Louis - St Clement (1, rue Margot). 

Wstęp 5 euro (w tym aperitif). 
Bufet ze specjalnościami kuchni polskiej 

po dostępnych cenach. 
Zapisy: 01 60 88 90 40 

lub 06 77 14 71 88 (p. Elżbieta) 
lub 01 64 96 27 99 (p. Teresa) 

Dochód z imprezy przeznaczony jest 
na cele Parafii.
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, _ Z okazji Narodowego
Święta Niepodległoś'ci Kongres Polonii 
Francuskiej zaprasza na uroczystą Mszę 
ś'w., która odprawiona zostanie w dniu 16 
listopada 2003 r. o godz. 16.00 w kościele 
Millenium w Lens. Po Mszy złożone zo
staną wieńce pod pomnikiem „Solidarno
ści”, a następnie w sali parafialnej odbę
dzie się spotkanie z władzami miasta przy 
tradycyjnej lampce wina.

>€
) 
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I

!

POLSKA
□ W Polsce rozpoczął się cykl retrospek
tywnych wystaw prac malarskich Wojcie
cha Siudmaka, wybitnego polskiego arty
sty mieszkającego od 1966 we Francji, 
uważanego za jednego z czołowych re
prezentantów realizmu fantastycznego. 
Krocząc śladami tradycji malarstwa rene
sansu, artysta proponuje podróż bez gra
nic po jego fantastycznym świecie. Rzą
dzi tam jego dewiza „Tylko marzenie może 
przekroczyć niepokonalne przeszkody.”
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;Prace W. Siudmaka można oglądać w: 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 
(17 października - 30 listopada), Muzeum 
Miejskim we Wrocławiu (4 grudnia - 18 
stycznia 2004), Muzeum Narodowym w 
Kielcach (22 stycznia - 5 marca), Galerii 
Sztuki Współczesnej w Katowicach (12 
marca - 25 kwietnia), Muzeum Historii 
Miasta Łodzi w Łodzi (20 maja - 4 lipca), 
Muzeum Okręgowym w Toruniu (16 lip
ca - 29 sierpnia), Muzeum Narodowym w 
Watrszawie (3 września - 31 października).
□ Do zbiorów Muzeum Książąt Czarto
ryskich w Krakowie trafiła niedawno ma
ska pośmiertna Fryderyka Chopina. Eks
ponat jest darem francuskiego Minister
stwa Kultury. Maska jest kopią naturali- 
stycznej pośmiertnej maski. Chopina, jaką 
wykonał Jean Baptiste Clesinger tuż po 
ś'mierci kompozytora w 1849 roku.
□ Ukazał się I tom „Wielkiej Encyklope
dii Jana Pawła II”. To pierwsze tego typu 
wydawnictwo na świecie. Encyklopedia

otd ■ 110 lat . A. Judycki

będzie zbiorem nie tylko wszystkich do
kumentów papieskich, ale także prezen
tacją całego życia Karola Wojtyły, przy
jaciół, z którymi się spotykał oraz doku
mentacją całego pontyfikatu.
□ Z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Paw
ła U Narodowy Bank 
Polski wydał trzy 
monety kolekcjo
nerskie o nomi
nałach 2, 20 i 
200 zło
tych. Naj- 
n r r / n i n o 1oryginal
nej wygląda 
dwudziestozło- 
tówka, która jest 
kwadratowa.

WIELKA BRYTANIA
□ W dniu 2 października br. w Instytucie 
Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie otwarto wystawę „XXV-lecia 
Pontyfikatu Jana Pawła II w numizmaty
ce i fotografii”. Organizatorem wystawy 
jest dr Jan J. Krasnodębski, prezes Towa
rzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
w Wielkiej Brytanii. Z okazji wystawy 
wydano ilustrowany katalog.
Patronem wystawy był Książe Norfolk, a

na uroczystość zaproszono kilkudziesię
ciu ambasadorów i przedstawicieli dyplo
macji krajów, które odwiedził papież oraz 
przedstawicieli polskiej emigracji.
□ Ks. bp Ryszard Karpiński, delegat Epi
skopatu Polskiego dla Duszpasterstwa 
Emigracji w ramach pierwszej wizyty w 
Wielkiej Brytanii odwiedził Instytut Pol
ski i Muzeum Sikorskiego w Londynie.

ROS/A
□ Na terenie syberyjskiej wsi Połozowo 
w obwodzie tomskim uroczyście odsłonię
to pomnik ku czci miejscowych Polaków 
- ofiar stalinowskich represji z końca lat 
trzydziestych. W ceremonii odsłonięcia 
czterometrowego krzyża i kamienia z na
zwiskami pomordowanych wzięli udział 
przedstawiciele miejscowej Polonii, kon
sul generalny RP w Moskwie, a także po
słowie polskiego Sejmu.

USA
□ W Nowym Jorku odbyła się tradycyjna 
66. Parada Pułaskiego, w której uczestni
czyły setki Polaków i Amerykanów pol
skiego pochodzenia. W uroczystościach 
wzięli udział: Marek Borowski marszałek 
Sejmu RP, George Pataki gubernator sta
nu Nowy Jork oraz Michael Bloomberg 
burmistrz Nowego Jorku.

LITWA
□ W Wileńskiej Bibliotece zaprezentowa
no wystawę poświęconą Konstantemu Il
defonsowi Gałczyńskiemu, z okazji 50. 
rocznicy śmierci poety. Wystawę przygo
towało Muzeum Literatury im. A. Mickie
wicza w Warszawie.

NIEMCY
□ W dniu 18 października w Hamburgu 
odbyła się walka bokserska pomiędzy Da
riuszem Michalczewskim, a Meksykani
nem Julio Cesarem Gonzalezem o mi
strzowski pas w wersji WBO. Walkę na 
punkty wygrał Gonzalez.

BELGIA
□ Znanym działaczem polonijnym w Bel
gii jest inż. Stanisław Sierakowski urodzo
ny ^^15 r. w Warszawie. Absolwent Szko
ły Podchorążych Łącznos'ci w Zegrzu
1935- 36. W czasie II wojny światowej 
jako plutonowy podchorąży 5. Dywizji 
Piechoty uczestnik obrony Modlina i War
szawy 1939, a następnie podporucznik 
Armii Krajowej i uczestnik powstania war
szawskiego (pułk „Baszta”) 1942-44. Wię
zień niemieckich obozów jenieckich w 
Bergen-Belsen, Grossborn, Sandbostel, 
Lubeck-Schwartau 1944-45. Studia inży
nieryjne na Politechnice Warszawskiej
1936- 39 i uniwersytecie w Liege 1945-46. 
Inżynier w laboratorium Bell Telephone 
Mfg. w Antwerpii 1946-50; szef sekcji 
działu telekomunikacji w Costermansvil- 
le, a następnie w Elizabethmlle (Kongo 
Belgijskie) 1951-60; doradca rządu Ka
tangi i Konga ^^60-63; inżynier w depar
tamencie Kooperacji Międzynarodowej 
Unii Telekomunikacyjnej w Genewie 
1964-66; ekspert Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej w Etiopii i Kameru
nie 1966-70; doradca handlowy f^my Sy- 
nelec w Brukseli 1974-80. Autor pracy 
Filtres eiectroniąues a haute ^^r^équence. 
Prezes: Stowarzyszenia Polskich Komba
tantów (Koło w Brukseli) 1987-, Koła Ar
mii Krajowej w Belgii 1982-90, Zjedno
czenia Polskiego w Belgii 1991-94; wice
prezes SPK w Belgii 1990-. Członek: 
Confédération Européenne des Anciens 
Combattants (zarządu 1984-88, komitetu 
honorowego 1988-) 1984-. Odznaczenia: 
Order Odrodzenia Polski (III i V), Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, 
Medal Wojska (trzykrotnie), Krzyż Kam
panii Wrześ'niowej 1939 roku, Croix du 
Combattant de 1 Europe, Ordre Royal du 
Lion, L’Etoile du Service d’Argent (za 
pracę w Kongu Belgijskim).
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Media lewicowo-postkomunistyczne |^a rynku pracy i stopniu zamożności 
już zaczęły kreować Kwaśniewską społeczeństwa najkorzystniej plasuje

siw WięsWiv/a. .wdnt^l^ wy^s td^t^;^y 'c^tjedyj^n 
za rogatki stolicy, aby ujrzeć całkiem inny 
świat. W Polsce milion rodzin to ludzie 
zepchnięci przez biedę na margines społe
czeństwa. Mamy więcej ubogich dzieci niż 
ubogich dorosłych. Słowem: rosną milio
ny obywateli bez szans na normalne ży
cie. W Warszawie jest inaczej, ale już na 
Mazowszu jest tak, jak w najuboższych 
dzielnicach kraju. „ Zycie Warszawy” (3 
listopada) pisze:
Aż 15% mieszkańców Mazowsza żyje na 
krawędzi minimum egzystencji. 40% z nich 
to dzieci. Blisko 300 tys. mazowieckich 
dzieci żyje w rodzinach., które bieda ze
pchnęła na margines i wykluczyła z nor
malnego życia. Te dane dotyczą tylko za
rejestrowanych przez opiekę społeczną. 
Skala zjawiska jest większa, tyle że niezba
dana. Biednych dzieci w Warszawie wię
cej jest niż biednych dorosłych. Naukow
cy dopiero przymierz.ają się do zbadania 
„ mapy biedy " w Warszawie. Namierzenie 
gett ubóstwa nie oznacza jednak sukcesu 
w walce ze .społeczną degradacja setek 
tysięcy ludzi. Choć nie brakuje programów 
pomocy, pozarządowe organizacje próbu
jące zmierzyć .się z problemem narzekają 
na brak pieniędzy i zainteresowania ze 
.strony urzędnikzów^. „Naszymi pomysłami 
nie interesują się radni ani urzędniczym. 
Mamy trudności z uzyskaniem pieniędzy z 
budżetów samorządó^w" - utyskują tera
peuci z likwidowanych ośrodków pomocy. 
„Obywatele zepchnięci na margines to 
dziś kilka procent społecz.eństwa. Za 10 lat 
będziemy mówić o 20%" - alarmuje szef' 
Towarzystwa Psychoprofitaktycznego 
Marek Liciński. Miliony dzieci wychowują 
.się w rodzinach pogrążonych w kryzysie, 
w bierności, w poczuciu krzywdy. Gdy 
wejdą w dorosłość będą już tak ukształto
wane. Nie znają innego życia ani innego 
systemu myślenia. Żyją z dnia na dzień.

A przed nami kolejna fala strajków - 
przewidują dziennikarze polskiego 
„NewNed^l^d” (k) li st9piat^^^)l yo^vo0wnjem 

coraz głębszy kryzys społnczno-ekono- 
miczny, który powiększy tzw. reforma fi
nansów Hausner^a^:
Głębokie cięcie wydatków socjalnych i 
zmniejszenie obciążeń podatkowych dla 
przedsiębiorców to ostatni ratunek dla 
dziurawego budżetu i szansa wyjścia go
spodarki na prostą, a może nawet na szyb
ki rozwój. Socjaldemokraci z ekipy Lesz
ka Millera robią milowy krok w kierunku 
państwa liberalnego. Ale jest i druga stro
na medalu.. Radykalne reformy to osobi
ste tragedie tysięcy kolejarzy, górników, 
portowców, którzy utracą pracę, za.siłki, 
renty.

na glówneł^tw nenoykata t^di t^ren^yd^nta de 
wyborach za 2 lata. Ona sama nie wyklu
czyła kandydowania i dodała, że jeśli do 
tego dojdzie będzie najlepiej przygotowa
nym kandydatem. Osoba Kwaśniewskiej, 
która stara się pozować na polską Hillary 
Clinton budzi, mówiąc najdelikatniej, mie
szane uczucia, a sam fakt, że cieszy się 
sporym poparciem społecznym dowodzi 
jak nisko upadła polska klasa polityczna i 
jej elektorat. Część społeczeństwa zupeł
nie zatraciła poczzkie zdrowego rozsądku 
i daje się wodzić za nos propagandzie post
komunistów. Ci zaś' do wyborów prezy
denckich już dziś przygotowują się na kil
ku frontach. Jednocześnie trwa wyścig do 
Parlamentu Ezropejskingo. „Rzeczpospo
lita” (3 listopada) zauważa, że: postkomu
niści zapewne stworzą szeroki sojusz^. Nie 
powstanie - jak wcześniej domniemywano 
- prezydencka lista w wyborach do Parla
mentu Europejskiego, gdyż Kwaśniewski 
nie chce iść na wojnę z SLD, który może 
stać się za 2 lata naturalnym zapleczem 
Jolanty Kwaśniewskiej w walce o najwyż
szy urząd w’ państwie. „Dogadamy .się" - 
zapewnia Marek Dyducha, sekretarz gene
ralny Sojuszu.

Polityka rządów SLD najbardziej ka 
tastrofalne skutki przyniosła w służ
bie zbi^oz^i”^. d^I^it^te tnajdujcj dżę ntt krt^- 

wędzi bankructwa. Już obecnie niektóre 
są zamykane z braku funduszy. Gazeta 
„Fakt” (3 listopada) powołuje się na opi
nię prof. Zbigniewa Religi:
„ To zapaść” - taką diagnozę .służbie zdro
wia stawia prof. Zbigniew Religa. Dla wy
bitnego kardiochirurga sprawa jest pro
sta: ten „pacjt^ru” musi natychmiast tra
fić na stół operacyjnym, bo inaczej... Tylko 
gdzie .szukać doświadczonego chirurga z 
ostrym skalpelem? „Ten rząd nie zoperu- 
je dobrze pacjentce, jeśli chirurgiem będzie 
nadal premier Leszek Miller” - kręci głową 
prof. Religa. „To praktykant z drżącą 
ręką ’’- oceniam. „ Po pierwsze trzeba pod
nieść do 10% składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne ” - wylicza Religa^. Trzeba okre
ślić, ile ma być szpitali publicznych. Po
zostałe należy przekształcić w prywatne 
spółki pracownicze. Bo do .służby zdrowia 
musi wrócić konkurencja^. Ona uzdrawiam, 
jak żaden lek. Natomiast jednakowe ceny 
świadczenia medycznego trzeba wyciąć 
niczym raka. Prof. Religa wylicza dalej: 
trzeba też stworzyć tzw. koszyk świadczeń 
zdrowotnych. I decyzja, która wymaga 
hartu ducha rządu: składki zdrowotne 
muszą wędrować bezpośrednio do Naro
dowego Funduszu Zdrowia^, a nie poprzez 
ZUS. ZUS za swoje pośrednictwo bierze 
ogromny haracz, przez co dramatycznie 
kurczą się pieniądze na leczenie.

Knzi^i^i^itof Jakubczak
® Już trzy mecze rozegrały polskie siatkarki 
na japońskim turnieju o Puchar Świata. W 
pierwszym Polki zwyciężyły Turcję 3:2. W spo
tkaniu tym nasze zawodniczki zaprezentowały 
się jednak bardzo źle, chociaż nawet tak słabo 
dysponowane zdołały wymęczyć zwycięstwo 
nad Turcją 3:2. W kolejnym pojedynku miały 
za rywala reprezentację Dominikany drużynę, 
która zdecydowanie była w zasięgu naszej eki
py. Jednak i w tym meczu postawa biało-czer
wonych wołała o s do nieba, tak źle grającej 
reprezentacji nie widzieliśmy już dawno, a ocho
tę do gry miała Małgorzata Glinka (zdobyła 29 
pkt.). Dominikanki widząc słabość naszej eki
py urządziły sobie niezłe strzelanie, nawet przez 
moment nie czując zagrożenia z naszej strony. 
W efekcie mecz zakończył się zwycięstwem 
Dominikany 3:1. W trzecim meczu nasze dziew
czyny stanęły naprzeciw Brazylijkom, które 
należą do najlepszych drużyn świata. Polki za
grały dużo lepiej niż z Dominikaną, jednak na 
zawodniczki z Ameryki Południowej to było 
zdecydowanie za mało. Przegraliśmy ten mecz 
3:0. Następnym rywalem Polek będzie repre
zentacja Kuby.
©j^L^ż 11 kolejek rozegranych zostało w pił
karskiej ekstraklasie. W meczu kolejki drużyna 
Legii podejmowała w Warszawie wicemistrza 
Polski Groclin Grodzisk Wlk. Już na początku 
spotkania (w 8 min.) król strzelców Stańko 
Switlica zdobył prowadzenie dla gospodai^zy^, 
dalej oglądaliśmy bardzo wyrównany mecz z 
wieloma niewykorzystanymi sytuacjami z obu 
stron. Dopiero na 15 min. przed końcem, Mar
cin Zając zdołał doprowadzić do wyrównania. 
Do końca wynik nie uległ już zmianie, a oba 
zespoły były po meczu niepocieszone. W ostat
niej kolejce warto też odnotować wysokie zwy
cięstwa Lecha Poznań ze Świtem Nowy Dwór 
5:1 oraz krakowskiej Wisły z Górnikiem Łęcz
na aż 4:0. W tabeli na pierwszym miejscu z 25. 
pkt. Amica Wronki, punkt mniej ma Wisła Kra
ków, a na trzecim miejscu, z trzema punktami 
straty do lidera, Górnik Łęczna.
© Żeglarstwo. 19-letnia Karolina Wolniewicz 
obroniła na wodach jeziora pod Carcans-Mar- 
buisson w pobliżu Bordeaux tytuł mistrzyni 
świata w klasie Zoom 8. Z dziesięciu przepro
wadzonych wyścigów, zawodniczka Międzysz
kolnego Klubu Żeglarstwa Regatowego w Szcze
cinie wygrała trzy, dwukrotnie była druga, trzy
krotnie trzecia i dwukrotnie szósta. Klasa Zoom 
8 typowana jest jako olimpijska dla kobiet na 
igrzyska 2008 roku w Pekinie. Łódka zaprojek
towana została w 1991 roku, ma długość 2,4 
metra, a powierzchnia żagla wynosi 4,5 metra 
kw.
© Na dobrej drodze do występów w Formule 
1 jest 18-letni Polak Robert Kubica. W tej chwi
li występując w Formule 3 należy do najlep
szych kierowców. W ostatnim tygodniu sięgnął 
po „pole position", a następnie wygrywając oba 
wyścigi na ulicznym torze w Cagliari (Włochy) 
wywalczył tytuł „Sardynia Masters". W stawce 
17 kierowców, którzy występują w Formule 3 
Robert Kubica oraz Włoch Paolo Montin należą 
do zdecydowanych faworytów i wyraźnie gó
rują nad resztą stawki.
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KRZYZoWKA z cytatem z „tryptyku RZYMS^^^^<^" /ANA PAWŁA II
- ptroponuje Marian DziUt^iei - o

Poziomo: A-1. Zamknięta część Watykanu, w której odbywa się 
wybór papieży; A-10. Kwiat o wonnych, różowoczerwonych kwia
tach; C-1. Zamieszanie, popłoch; C-8. W swym postępowaniu 
kieruje się wzniosłymi zasadami; E-1. Odruch samozachowaw
czy; E-10. Ciasto urodzinowe; F-13. Obrzędowa uczta pierw
szych chrześcijan; G-1. Gorliwy obrońca jakichś zasad; H-9. 
Dewiza pontyfikatu Jana Pawła II; 11. Jon o ujemnym ładunku 
elektrycznym; J-5. Imię królów Norwegii; J-10. Nieumiarkowa- 
nie w postępowaniu; L-1. Okres sprawowania funkcji przez pa
pieża; L-12. Prawodawcza, wykonawcza lub sądownicza; M-1. 
Osoba zbierająca informacje za pomocą ankiety; M-10. Mały zbiór- 
nik wodny.
Pionowo: 1-A. Niewielka budowla sakralna; 1-1. Przewlekła cho
roba alergiczna; 3-E. Czeka w konfesjonale; 4-A. Roślina ozdob
na; 5-1. Uderz w stół, a „one” się odezwą; 6-A. Imię Delona; 7-E. 
Deszczułka na posadzkę; 8-A. Państwo faraonów; 8-J. Muzułmański 
asceta; 9-F. Część spłacanej pożyczki; 10-A. Stan pogotowia; 10
J. Pierwiastek chemiczny (K)-L. at. 19; 11-E. Krasomówca; 12-J. 
Fach, profesja; 13-A. Zwolennik konkretyzmu (reizmu); 14-J. Brak, 
wada; 15-A. Całokształt twórczości piśmienniczej narodu; 17-A. 
Piotr (1536 -1612), pisarz i kaznodzieja, pierwszy rektor Akademii 
Wileńskiej; 17-H. Ukarana wyrokiem sądu.

Litery z ponumerowanych pól utworzą 
rozwiązanie. Życzymy powodzenia. (Redakcja)
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JRftl CLAUDEL W TEATRZE „NORD-OUEST 
HPIIi w ŁUCjK

O o końca grudnia paryski teatr 
„Nord-Ouest” przedstawia całość 
dzieł Paula ClaudeFa.

Teatr ten przy
zwyczaił już 
nas do corocz
nego „festiwa
lu jednego au
tora”. Ubiegły 
rok poświęcił 
Wiktorowi 
Hugo, wcze
śniej Corneil- 
le’owi i Raci- 
ne’owi. Obec

ny sezon - ClaudeFa jest o tyle ważny, że 
można go rozpatrywać w kontekś'cie po
stępującego procesu sekularyzacji społe
czeństwa francuskiego, które dzięki tego 
typu literaturze przypomina sobie o chrze
ścijańskich korzeniach. Paul Claudel, 
mimo że pochodził z katolickiej rodziny 
(a jego krewny był księdzem) sam, co 
dziwne, początkowo nie był wierzącym. 
Dopiero słynne, jak „grom z nieba”, na
wrócenie artysty w katedrze Notre-Dame 
25 grudnia 1886 r„ odmieniło jego dalsze 
losy i twórczość.
Obejrzałam ostatnio dwie sztuki: „Młoda 
dziewczyna Violaine” (1898 r.) i „Zwia
stowanie Maryi” (1910 r.), które porusza
ją właściwie ten sam temat; zaufania w wie
rze i świętości. Nie sposób analizować ich 
treści bez odniesienia do życiorysu same
go autora. Paul Claudel urodził się 1868 r. 
w Villeneuve-sur-Fere-en Tardenois , mia-

Łu^/ta
steczku liczącym 300 mieszkańców. Oj
ciec był urzędnikiem, matka wywodziła 
się z arystokratycznej rodziny.
Od 1882 r. ClaudeFowie mieszkali w Pa
ryżu, gdzie siostra Paula, Camille studio
wała rzeźbę (z Augustem Rodin). Wtedy 
to Paul Claudel napisał swoje pierwsze 
dzieło „Uśpiona”, później w 1889 r. „Po
złacana głowa”, „Miasto” w 1892, itd.
Podobnie jak u Baudelaire’a, chociaż 
może bardziej wyraziście, cierpienie jest 
tu głównym misterium świata i człowie
ka. U ClaudeFa jednak nie ma rezygna
cji, cierpienie jest tajemnicą Krzyża, któ
ry jest nadzieją, nadzieją Zmartwych
wstania... W 1914 r. pisząc do „Le Temps” 
na temat swej sztuki „Zakładnik” mówi o 
krzyżu: „(...) Wśród wszystkich naszych 
próżnych zabiegań, niepotrzebnych zmar
twień, czujemy pewną pustkę, która to
warzyszy próżności, jeżeli nie odniesie
my się do krzyża, który przyciąga nas 
zewsząd... do końca.” Mówi też o krzy
żu, parafrazując, jak poeta z dozą humo
ru - „Ci, którzy boją się krzyża z pewno
ścią nie są stworzeni do miłości (...)”. 
„La Jeune Filie Violaine”. Akcja rozgry
wa się w domu bogatego farmera Ver- 
cors’a, który ma dwie córki Marę i Vio
laine, zaręczoną z Jacques’em Hury, pra
cującym na farmie. Odwiedza ich Pierre 
de Craon, inżynier agronom, przyjaciel 
rodziny. Daje to Marze - potajemnie za
kochanej w Jacques’u - możliwość do in
trygi, by odebrać go siostrze. Brak wiary 
i zaufania Jacques’a powoduje, że jej się
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to udaje. Violaine milczy, nie broni się, 
przyjmuje swój los i stara się nawet swoją 
postawą zmienić bieg wydarzeń, ale raczej 
już w dziedzinie ducha. Tragiczny jej los 
staje się namiastką tajemnicy Krzyża, któ
ry wyzwala człowieka od zła..., który go 
przemienia. Violaine przebacza siostrze i 
Jacques’owi, i stara się, by prawdziwa mi
łość zawitała w ich sercach. I dzięki wspa
nialej grze aktorów, mimo skromnych wa
runków teatru - jest to widoczne na sce
nie. Dzięki ekspresji aktorskiej uczestni
czymy w tym wewnętrznym przemienieniu 
postaci. Mara zmienia się, jest znowu bli
sko Boga, zdolna do dobroci, do prawdzi
wej miłości. Violaine umiera w świętości. 
W „Annonce faite a Marie”, mimo że wy
stępują tu te same postacie, akcja rozgry
wa się w konwencji średniowiecznej. Pierre 
de Craon jest budowniczym katedr - zanim 
wyjedzie do Jerozolimy odwiedza rodzi
nę Vercors i zwierza się Violaine, że jest 
chory na trąd. Mimo to Violaine całuje go 
na pożegnanie i zaraża się... Tymczasem 
Pierre w Jerozolimie odzyskuje zdrowie. 
Mara i tu snuje intrygę, oczerniając Viola
ine, która od samego początku jak gdyby 
bierze na siebie krzyż za innych... Pozor
nie tragiczny final sztuki - śmierć Violaine 
- jest s'wiatïem, objawieniem dla otocze
nia. Krzyż, poświęcenie i miłość, i tutaj są 
widoczne we wspaniałej grze aktorów, a 
poezja słowa ClaudeFa stanowi prawdziwą 
duchową ucztę.
Théâtre du Nord-Ouest: Paryż -13, rue du Fg Mont
martre (M: Grands Boulevards, tel. 0147703275).

Artykuł dedykuję śp. Marii Winowskiej, autorce wielu 
książek, naszej rodaczce bardziej znanej we Francji 
niż w Polsce, zmarłej w1993 r., a która w 1927 roku na 
Uniwersytecie Lwowskim obroniła pracę doktorską na 
temat myśli Paula Claudel'a: „La Pensée de Claudel”.
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POMOC RODZINIE m>
Ryszka

W poprzednim artykule zostało omó
wione świadczenie do zakwaterowa

nia (A//acA^i’<^jc ati Ingemege^A^in io^t^;^-
widualna pomoc do zakwaterowania (Aide 
personnalisée au logement-APL). W tym 
artykule przedstawione zostaną dwa ko
lejne świadczenia: dofinansowanie przeprowadzki (Prime de 
demenagement-PD) i pożyczka na poprawienie warunków 
mieszkalnych (Pret a Pt^imeiioration de Pl^iabitat-PAH), jak 
również tzw. RMI (Revenu minimum d’insertion).

Planując przeprowadzkę, zamierzając dokonać remontu miesz
kania można zmniejszyć wydatki zwracając się do CAF ( Caisse 
d’allocations familiales) o partycypację w kosztach tego przed
sięwzięcia.
O świadczenie PD (Prime de déménagement) mogą się starać 
osoby, które przeprowadzają się z powodu narodzin trzeciego 
oraz kolejnego dziecka lub mają pod swoją opieką co najmniej 
trójkę dzieci, w tym ostatnie nie skończyło jeszcze dwóch lat. 
Prawo do świadczenia nabywa się pomiędzy pierwszym dniem 
trzeciego miesiąca ciąży, poprzedzającego narodziny trzeciego, 
czwartego i kolejnego dziecka i ostatnim dniem miesiąca poprze
dzającego drugie jego urodziny. W okresie sześciu miesięcy po 
przeprowadzce osoby zainteresowane powinny starać się o uzy
skanie APL lub AL i o świadczenie pD.
Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2003 roku stawkami, 
wysokość świadczenia PD odpowiada kosztom poniesionym przy 
przeprowadzce i maksymalnie jest określona na: - 834,43 euro, 
jeśli rodzice mają trójkę dzieci: - 903,97 euro, jeśli rodzice mają 
czwórkę dzieci: - 69,54 euro, na każde kolejne dziecko.
Aby móc korzystać ze świadczenia PD należy wysłać wypełnio
ny formularz do CAF, który można otrzymać zwracając się bez
pośrednio do CAF lub znaleźć pod adresem internetowym: http: 
//www.caf.fr/fórmulaires/pde.htm. Należy również dołączyć po
twierdzenia poniesionych kosztów, takich jak rachunki za wyna
jem samochodu, paliwo itp. Jeśli przeprowadzki dokonywała wy
najęta firma, powinno się załączyć wystawiony przez nią rachu
nek.
Jeśli osoby składające prośbę o dofinansowanie przeprowadzki 
korzystały jeszcze z innej formy pomocy, np. z zakładu pracy, 
powinny załączyć dokumenty precyzujące formę tej pomocy^.

1^ i osoba będąca lokatorem lub właści 
w cielem lokalu mieszkalnego zamierza 
przeprowadzić jego remont może zwrócić 
się do CAF o udzielenie pożyczki na po
prawienie warunków mieszkalnych (Pret 
a l’amelioration de l'habitat-PAH). 
Dofinansowanie może zostać przyznane 
na główne lokum (residence principale) 
osoby ubiegającej się o świadczenie. 
Oznacza to, że osoba starająca się o po
moc zamieszkuje to mieszkanie przez 
okres minimum ośmiu miesięcy w ciągu roku. Aby otrzymać tę 
pożyczkę, osoba starająca się powinna otrzymywać przynajmniej 
jedno świadczenie rodzinne. Jeśli jednak osoba otrzymuje jedy
nie świadczenie dla niepełnosprawnych dorosłych (allocation aux 
adultes handicapes), indywidualną pomoc do zakwaterowania 
(aidepersonnalisee au logement), świadczenie do zakwaterowa
nia dla osób nie posiadających dzieci (allocation de logement 
versee aux personnes sans enfant), nie ma prawa do s'wiadczenia 
PAH.
Pożyczka na poprawienie warunków mieszkalnych (PAH) może 
zostać przyznana w celu wykonania ściśle określonych prac. Są 
to: - naprawy; - odnowienia; - ulepszenia ogrzewania, kanaliza
cji itp. ; - rozbudowanie lub podział; - ocieplenie termiczne. Wy
łączone są z możliwości pożyczki prace o charakterze luksuso
wym oraz prace wykończeniowe nowo wybudowanego domu.
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fot. Ff. Sakowicz

Wysokość pożyczki jest uzależniona od 
kosztów wykonywanych prac. Może ona 
pokryć 80% wydatków do maksymalnej 
kwoty 1067,14 euro. Pożyczka PAH 
zwracana jest w przeciągu 36 miesięcy 
w formie comiesięcznych spłat. Wyso
kość oprocentowania pożyczki wynosi 
1%. Po przedstawieniu kosztorysu prze
kazywana jest połowa przyznanej kwo
ty, druga jej część na koniec prac po 
przedstawieniu faktuiy^.
Liczba kredytów przyznawanych przez 
CAF jest ograniczona. Z tego względu 
pierwszeństwo mają wnioski uzasadnio
ne realnymi potrzebami petentów^.
Aby wszcząć procedurę otrzymania pożyczki PAH należy wy
pełnić wniosek, który można otrzymać bezpośrednio w CAF lub 
znaleźć pod adresem internetowym: http://www.caf.fr/folmu- 
laires/pah.htm. Wypełniony wniosek, wraz z załączonym do
kładnym kosztorysem remontu wykonanym przez przedsiębior
stwo wykonujące prace, należy wysłać do CAF^. Jeśli prace wy
konywane były przez samego wnioskodawcę należy przesłać 
kosztorys materiałów wystawiony przez dostawcę. Gdy charak
ter prac tego wymaga trzeba załączyć także kopię pozwolenia 
budowlanego.

Kolejnym świadczeniem o charakterze ogólnopomocowym 
przyznawanym w oparciu o dochody jest tzw. RMI (reve
nu mnuimum d’insertùoe).

Przysługuje ono osobom, które mają małe dochody lub ich wcale 
nie uzyskują. Osoby te powinny mieć przynajmniej 25 lat lub 
mniej w sytuacji, gdy oczekują narodzin dziecka łub mają co 
najmniej jedno dziecko pod swoją opieką. Dochody osoby sta
rającej się o świadczenia wraz ze świadczeniami rodzinnymi 
(prestations f^c^mili^ales) nie powinny przekraczać określonych 
przez CAF limitów. Osoba ta nie powinna również otrzymywać 
świadczenia o podobnym charakterze od Assedic. Powinna ona 
podpisać umowę o wprowadzeniu w życie profesjonalne (eon- 
trat d’insertion) po upływie trzech pierwszych miesięcy od prze
kazanie pierwszego świadczenia RmI.
Miesięczna wysokość świadczenia RMI jest równa różnicy mak
symalnej kwoty RMI, a sumy wszystkich miesięcznych docho
dów osoby starającej się o świadczenie, włączając w to wszyst
kie inne świadczenia. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie 
otrzymuje pomoc do zakwaterowania (aide au logement) lub 
jeśli osoba ta nie ponosi żadnych kosztów zakwaterowania

Liczba dzieci Osoby żyjące samotnie Małżeństwa

0 411,70 euro 617,55 euro

1 617,55 euro 741,06 euro

2 741,06 euro 864,57 euro

Każde kolejne dziecko 164,68 euro 164,68 euro

kwota RMI zostanie zmniejszona o: - 49,40 euro na jedną oso
bę; - 98,81 na dwie osoby; - 122,27 na trzy osoby i więcej.
Wysokość RMI jest zależna od liczby dzieci będących pod 
opieką osoby starającej się o świadczenie:
Po uprzedniej zgodzie prefekta świadczenie RMI zostanie prze
kazane osobie zainteresowanej począwszy od miesiąca, kiedy 
została złożona proś'ba na okres trzech następnych miesięcy. 
Następnie co trzy miesiące będzie obliczana wysokość świad
czenia z uwzględnieniem zmian zaszłych w sytuacji osoby sta
rającej się o świadczenie.
Jeśli osoba zainteresowana otrzymuje już świadczenie RMI i 
podejmuje ponownie działalność zawodową lub odbywa odpłat
ne doszkalanie zawodowe CAF nie będzie naliczał przy ustala
niu wysokości RMI uzyskanych dochodów podczas trymestru, 
w którym została podjęta działalnoś'ć i podczas trzech
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Niedługo miną już dwa lata od poja
wienia się na rynku miesięcznika 
„Opcja na prawo”.

Pismo wydawane pod Wrocławiem przez 
Józefa Białka przyciągnęło grono zna
nych publicystów prawicy. Są tu znani 
m.in. z „Głosu Katolickiego” Stanisław 
Michalkiewicz, Marian Miszalski, ale tak
że Tomasz Gabiś', Piotr Skórzyński, Jan 
Fijor, czy Marek Arpad Kowalski. Redak
torem naczelnym miesięcznika jest Romu
ald Lazarewicz. Pismo ma ambicje opinio
twórcze, stara się dać zaplecze ideowe dla 
ciągle ubogiej w Polsce myśli prawicowej. 
Uwagę zwraca też proponowany w każ
dym numerze blok tematycznym. Może to 
być refleksja nad Unią Europejską, ale też 
materiał poświęcony krytyce ideologii 
ruchu gejowskiego. Jako że artykuły pu
blikowane w pismach mają, mimo wszyst
ko ulotny charakter, wydawnictwo „Wek
tory” zdecydowało się zebrać najważniej
sze teksty miesięcznika w formie książki, 
wydanej jako I tom Biblioteki „Opcji na 
Prawo”. Materiały ponad 300-stronicowej 
książki podzielono na 7 części. Są to Pol
ska, Świat, Idee, Kultura, Gospodarka, Hi
storia i „Cofnij do tyłu”, czyli blok form 
literackich, które ukazywały się w „Opcji 
na Prawo”.
Teksty łączy ambicja zerwania ze współ
czesną cenzurą, którą stanowi „politycz
na poprawność”. Okazuje się, że stary, do
bry konserwatyzm może być opakowa
niem atrakcyjnym, przewartościowują- 
cym to, do czego przywykliś'my w co
dziennej prasie. Kluczem do zrozumienia 
treś'ci może być już okładka, na której 
nobliwy, starszy człowiek ściskając w ręku, 
obok kapelusza i parasola, właś'nie numer 
„Opcji na Prawo” wpatruje się we współ
czesny obraz. Widać na nim m.in. Marian
nę z trójkolorowym sztandarem, ale też 
G.W. Busha, bin Ladena, Jaruzelskiego, 
Kwaś'niewskiego, Che Guevarę, zakwefio- 
na postać kobiecą, Hitlera.
l^ak piszą Autorzy wyboru we wstępie: 
/„przeżywamy w Polsce czas upadku 
władzy i jej autorytetu, kryzysu struktur 
demokratycznego państwa, a także roz
chwiania moralnego narodu. Zaprzeczo
no już bodaj wszystkim tradycyjnym nor-

OPCJA NA PRAWO
Boyrien Hoiosz

mom, a w ich miejsce podsuwa się kolo
rowe błyskotki. Patriotyzm staje się 
śmieszny, religia - przestarzała, rodzina i 
naród - podejrzane... W naszych artyku
łach i felietonach próbujemy przywracać 
blask tym rzekomo przebrzmiałym warto
ściom.”
Wybór zebranych tekstów jest bardzo sze
roki i praktycznie zadowoli każdego czy
telnika - od tych nastawionych na reflek
sję politologiczną, przez historyków, po 
zwolenników lżejszej publicystyki. Jest tu 
i wyjaś'nienie tęsknoty Polaków za PRL- 
em, jest o wpływie poglądów religijnych 
na przekonania polityczne, jest o polskim 
antyklerykalizmie, ale i o chrześcijanach 
w Iraku czy „religii po amerykańsku”. 
Warto też spojrzeć w aspekcie prawdy, a 
nie różowych czy czarnych legend, na 
działalność gen. Pinocheta, Mussoliniego 
czy Che Gueva^iy^.
Są też historyczne dywagacje na temat 
polskich szans np. w 1939 roku, czyli, co 
by było gdyby..., jest o polskich koloniach 
i o prawdzie stosunków NSZ - Żydzi.
1^ siążka obala wiele utrwalonych mi 
WKtó^w/. Jednym z nich jest np. uznawa
nie niemieckiego faszyzmu za ideologię... 
skrajnej prawicy. R. Konik w dziale idei 
nie tylko udowadnia, że są to dwie odmia
ny tego samego socjalizmu - narodowego 
i klasowego, ale że systemy te łączy wiele 
szczegółów charakterystycznych, tak dla 
wszystkich totalitaryzmów jak i dla ide
ologii lewicowych. Są to czasami szcze
góły - podobieństwo banknotów, znaków, 
a nawet umundurowania, ale też rzeczy 
fundamentalne, jak np. pogarda dla jed
nostki. Dla tych, którzy liznęli marksizmu 
fakt ten nie budzi zdziwienia, natomiast 
Hitler w „Mein Kampf ’ pisał: „człowiek 
jako jednostka nie ma żadnej wartości w 
sobie, jeżeli nie służy idei narodowego so
cjalizmu”. W obydwu systemach „depo
zytariuszem prawdy była partia”. Te same 
funkcje spełniały związki zawodowe, or
ganizacje młodzieżowe. Dodajmy, że po
dobieństwo wychodzi w architekturze, za
angażowaniu kultury, a nawet w organi
zowaniu obozów koncentracyjnych. Or
ganizator obozu w Oś'więcimiu R. Hess 
przyznał, że Główny Urząd Bezpieczeń-

stwa Rzeszy przygotował „ściągę” dla ko
mendantów obozów opartą o doświadcze
nia sowieckie w tej dziedzinie. Autor sy
gnalizuje też podobieństwa języka propa
gandy, a my dodajmy jeszcze choćby ce
remoniał - od czerwonego koloru po 
czczenie 1 maja jako dnia święta pracy w 
obydwu systemach. Warto dodać, że uzna
nie obydwu ideologii za jednakowo zbrod
nicze rodzi daleko idące konsekwencje. 
Choćby w traktowaniu kolaboracji z sys
temem sowieckim... Ostatnio tego typu 
dyskusja przetoczyła się w sprawie nada
nia krakowskiej szkole imienia Boya Że
leńskiego, który podczas okupacji Lwo
wa kolaborował z władzą sowiecką. Za
strzeżenia, co do tego patrona spotkały się 
z atakami „Gazety Wyborczej” na radne
go, który ośmielił się odbrązowić po „boy- 
owsku” Boya. Chociaż to już zupełnie 
inny temat okazuje się, że lektura „Bitwy 
o umysł” może być pomocna w zrozumie
niu obecnych procesów zatruwania naro
dowej świadomości. Choćby z tego powo
du po książkę warto wyciągnąć rękę. „Bi
twa o umysł” trwa i może jeszcze nie jest... 
przegrana.

„Bitwa o umysł”. Wybór tekstów miesięcz
nika „Opcja na Prawo”, Wnoc^ław 2003, s. 
305. Adres internetowy wydawnictwa: 
www.opcja.pop.pl

■^■4 następnych miesięcy. Następnie podczas kolejnych 9 mie
sięcy CAF przy obliczaniu wysokości świadczenia weźmie pod 
uwagę 50% uzyskanych dochodć^w..
Osoby otrzymujące RMI nabywają automatycznie prawo do 
powszechnego ubezpieczenia chorobowego (couverture mala
die universelle) i dodatkowego ubezpieczenia, które pokrywa 
koszty leczenia i hospitalizacji. Osoba taka nie płaci również 
podatku mieszkalnego (taxe d’habitation) i korzysta z innych 
udogodnień, np. reduction sociale teiephonique.
Aby móc korzystać ze świadczenia rMi należy zwrócić się do 
serwisu pomocy społecznej merostwa, w którym mieszka zain
teresowana osoba lub do stowarzyszenia, które ma uprawnienia 

do reprezentacji takiej osoby. Po przekazaniu trzech pierwszych 
świadczeń, co trzy miesiące CAF będzie przesyłał osobie otrzy
mującej świadczenie deklarację finansową do wypełnienia, w 
celu obliczenia wysokości świadczenia.
W celu uzyskania bliższych informacji należy zwrócić się do 
serwisu socjalnego merostwa miejsca zamieszkania lub do CAF.

Za tydzień omówione zostaną dwa ostatnie świadczenia propo
nowane przez CAF, czyli specjalne świadczenie edukacyjne 
(allocation d’éducation speciale- AES) oraz świadczenie dla nie
pełnosprawnych dorosłych (allocation aux adultes handicapes- 
AAH).
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LISHUK - MONT SAIN-^-MICHEL

W dniach 25-26 października 2003 odbyła się parafialna (Wniebowzięcia NMP 
w Paryżu) pielgrzymka dziękczynna, za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, 
do Lisieux i na Górę świętego Michała (Mont Saint-Michel). Ojciec Święty prze

bywając z wizytą apostolską we Francji w 1980 r. zakończył swoją podróż właśnie 
w Lisieux. Modlił się w infirmerii, gdzie po ciężkiej chorobie zmarła św. Teresa. 
Powiedział tam: „mała droga jest drogą świętego dziecięctwa”. Ojciec Święty 
pamiętał o jej posłaniu i ogłosił ją w 1997 r. Doktorem Kościoła.

Djr^oga naszego pielgrzymowania roz- 
ooc^ę^ła się w klasztorze Karmelita
nek Bosych, który został założony w Li

sieux w 1838 r. Właśnie w tym miejscu 
mogliś'my się bliżej zapoznać z „małą, 
świętą Teresą” oraz uczestniczyć w Mszy 
św. Patrząc na kratę oddzielającą zakon 
klauzurowy od „reszty świata” i spoczy
wające w spokoju poś'miertne szczątki 
świętej przychodzi refleksja nad naszym 
życiem codziennym, /aka była ta świę
ta? Była zwykłą dziewczynką, naj
młodszą spośród rodzeństwa. Wychowa
na w atmosferze głębokiej wiary i miło
ści wzajemnej, w wieku 15 lat 
zdała sobie sprawę z własnego 
wielkiego powołania i ogarnię
ta miłością Bożą, mimo wszel
kich trudności administracyj
nych z racji młodego wieku, 
wstąpiła w 1888 r. do Karmelu. 
Wkrótce świat cały pozna ją i 
czcić będzie jako świętą Teresę 
od Dzieciątka Jezus i Najświęt
szego Oblicza. Wybrała krótką 
drogę miłości i wielkiej pokory. 
Ta młoda wiekiem zakonnica 
była niezwykle dojrzała w zro
zumieniu Bożej miłoś'ci. Chcia- 
ła wszystkim małym duszom 
głosić o Bożej łaskawości. W rę
kopisach św. Teresy czytamy: 
„Jeżeli moje pragnienia się speł
nią, niebo moje spędzać będę na 
ziemi aż do końca świata”. To 
promieniowanie „The Little Flo
wer” jak ją nazywają Anglicy i ’ ■
Amerykanie, trwa i przenika nas.
Do Lisieux przybywają pielgrzymi i tu
ryści z całego świata. Miejscem spotkań 
jest Bazylika wybudowana i poś'więco- 
na w 1937 r. za pontyfikatu Piusa XI. 
Konsekracji dokonano w 1954 r. My, 
Polacy, również mamy tu swoją kaplicę. 
By jednak poznać bliżej zwykłe życie tu
tejszej niezwykłej świętej należy odwie
dzić dom rodzinny Martin nazywany 
„Buissonnets”, w którym wychowała się 
mała Teresa. Zwiedziliśmy też katedrę 
św. Piotra wspaniale zachowaną, z koń
ca XII w. z czworoboczną wieżą na 
skrzyżowaniu naw. Tutaj św. Teresa spo
wiadała się po raz pierwszy i przyjęła I 
Komunię św. Tu również znajduje się 
kaplica, w której rodzina Martin uczest
niczyła w Mszach św. Życie małej świę
tej przypomina piękną, pracochłonną 
koronkę z Alenęon, w którym się urodzi
ła.

Opuszczając Lisieux i świętą karmeli
tankę udajemy się w stronę Mont Sa
int-Michel. Przejeżdżamy przez Caen, któ

re znane jest przede wszystkim z dwóch 
wspaniałych opactw: męskiego, z kos'ciolem 
św. Szczepana i żeńskiego, z kościołem 
Świętej Trójcy. Zostały one ufundowane 
przez Wilhelma Zdobywcę, władcę Nor
mandii i króla Anglii oraz jego małżonkę 
Matyldę Flandryjską. W pobliżu Bayeux 
znajduje się wspaniała opona (haft królo
wej), która przedstawia dzieje podboju An
glii (bitwa pod Hastings) przez jej męża. Do 
opactwa przylegają budynki zrekonstru

fif ■

owane w XVIII stuleciu. Należy pamiętać, 
że po zakończeniu wojny stuletniej, która 
zahamowała rozwój sztuki i budownictwa 
w całej niemal Francji, ponowne ożywienie 
nastąpiło dopiero w XV w. Będziemy mogli 
to zauważyć zwiedzając fragment starego 
miasta, a także Saint-Malo i Rennes. Zacho
wując w pamięci obrazy o tematyce sakral
nej udajemy się bezpośrednio na Mont Sa
int-Michel. Dla odważnych pielgrzymka 
rozpoczęła się nocą. Góra przywitała nas 
swoim dostojeństwem. Oświetlona wyglą
dała na jedyny cud. Precyzja, kamień i su
rowość dodawały jej majestatu. W dzień po
dziwia się ją inaczej. Widzi się detale, ale i 
wspaniałość opactwa benedyktyńskiego 
zbudowanego wokół granitowej skały. Choć 
budowa rozpoczęła się już w VIII stuleciu, 
trzeba przyznać, że budowniczowie XIII 
wieku wykazali się najwyższymi umiejęt
nościami. Początkowo wzniesiono tu sank
tuarium Michała Archanioła, który w śre

dniowiecznej religijności odgrywał bar
dzo ważną rolę i był tym, który prowadził 
zmarłych i ważył ich dusze w dniu Sądu 
Ostatecznego. W ikonografii chrześcijań
skiej przedstawia się św. Michała z mie
czem i wagą. Podczas wojny stuletniej 
pielgrzymowano na Górę i wypraszano u 
św. Michała protekcję przed najazdami 
Anglików. Mnisi benedyktyńscy udziela
li gościnnoś'ci pielgrzymom i podróżnym 
jak nakazywała reguła zakonna. Tak więc 
klasztor był przystanią i punktem spotkań 
kupców, sztukmistrzów i pielgrzymów 
wszelkiego stanu.

Naszą pielgrzymkę na Mont Saint-Mi
chel rozpoczęliśmy Mszą św. w ko
ściele św. Piotra. Każdy przyszedł tu ze 

swoją intencją, głęboko rozważanąj prze
żywaną. Modliliśmy się za Ojca Święte
go. Przyszła refleksja nad chrześcijań
stwem. Jesteśmy przecież w tych miej
scach w Normandii, w których zaczęło się 
ono we Francji i przez kilka stuleci pro
mieniowało na całą Europę. Czystość 
wspólnot zakonnych szła w parze nie tyl
ko z zamożnością, lecz również ze wspa- 
niałoś'cią ceremonii religijnych. Mieliśmy 

okazję przekonać się o tym 
zwiedzając opactwo, w 
szczególnoś'ci budynek zwa
ny „Merveille”, który stano
wi najdoskonalsze dzieło ar
chitektury gotyckiej XIII w. 
Przechodzi ona od najbar
dziej skromnej, surowej w 
wykwintny gotyk płomieni
sty (La Cloitre, czyli Salle 
des Hótes - Sala Goś'ci). W 
Sali Rycerzy możemy podzi
wiać wspaniałą konstrukcję 

j podtrzymującą cały klasztoi^. 
Służyła ona mnichom do 
pracy rzemieślniczej jak i in
telektualnej.
Na zakończenie krótki spa
cer po głównej ulicy opac
twa, ostatnie spojrzenie z 
dołu na połyskującego w 
słońcu ś'w. Michała.
Powrót do Paryża z krótkim 

pobytem w Saint-Malo i Rennes. Po tak 
bogatym w duchowe przeżycia pielgrzy
mowaniu chciałoby się wyśpiewać Bogu 
niewysłowiony hymn, przynajmniej tak 
jak pokazywała nam to religijnoś'ć średnio
wiecza, jak pracą swą czcili Stwórcę be
nedyktyni, jak wielką, i wciąż trwającą jest 
miłość małej Tereni.
Pozostając przy jej lekturze „Dzieje du
szy”, zachęcam do pielgrzymowania, ale 
i do przekonania się, że cała Francja jest 
przeniknięta dziedzictwem chrześ'cijań- 
stwa. Nie zapomnijmy o tym, tworząc kon
stytucję europejską. Oby nie było tak, że 
laiccy turyś'ci zachwycać się będą jedy
nie wspaniałą architekturą, precyzyjnie 
„ułożonymi” witrażami. Pozostańmy wier
ni wierze ojców naszych i wyśpiewujmy 
Bogu: Laudamus Te, Benedicimus Te, Ad- 
oramus Te.
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PONIEDZIAŁEK ^^.l^f^^(^<03
6“ Wiadomości 6“’ Krajobraz Polski 6” Kawa 
czy herbata 8““ Wiadomości 8’2 Pogoda 8” 
Woronicza 17 82’ Klan - serial 8” Eurotel 9““ 
Kolorowy świat Pacyka 9“’ Wehikuł czasu 9’“ 
Rodzina Leśniewskich - serial 10““ Panorama 
10“’ Laboratorium 102’ Pomorskie pejzaże hi
storyczne 10” Warownie pogranicznych szla
ków 11“ Panorama 11“’ Od przedszkola do 
Opola 12“ Wiadomości 12’“ Sensacje XX wie
ku 13“ Doktor Murek - serial 14“ Ojczyzna- 
polszczyzna 14” Kochaj mnie - serial 14” Z 
kapitańskiego salonu 1’““ Wiadomości 1’’“ 
Sopot 2003 - koncert 16“ Klan - serial 162’ re
portaż 17“ Teleexpress 17” Sportowy Express 
172“ Gość Jedynki 17’’ Wehikuł czasu 17’’ 
Zgadnij odpowiedz 18“ Rodzina Leśniewskich
- serial 18” Obserwator wojskowy 19“ Św. Ja
cek na Korsyce - reportaż 19” Dobranocka 19’“ 
Wiadomości 19’“ Sport 20“’ Pogoda 20’“ Klan
- serial 20’“ Doktor Murek - serial 21’’ Sporto
wy tydzień 22“ Kochaj mnie - serial 22’“ Tam 
gdzie jesteśmy 23“ Panorama 232“ Sport 2’2’ 
Pogoda 23’“ Sprawa dla reportera O““ Pegaz 
O2’ Monitor 04“ Biznes raport O"’ Gorączka 1’’ 
Kasztaniaki 1’“ Wiadomości 1’7 Sport 2“2 Po
goda 2’“ Klan - serial 2’’ Doktor Murek - serial 
3” Sportowy tydzień 4“’ Kochaj mnie 4’“ Tam 
gdzie jesteśmy ’“ Sprawa dla reportera ’’’ 
Monitor Biznes raport
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WTrOREK ^^.l^f^^(^<03
6“ Wiadomości 6“’ Historie sekretne 6” Kawa 
czy herbata 8“ Wiadomości 8’2 Pogoda 8” 
Woronicza 17 82’ Klan - serial 84’ Eurotel 9“ 
Kolorowy świat Pacyka 9“’ Plastelinek i przyja
ciele 9” Dwa światy - serial 10““ Panorama 1““’ 
Poezja współczesna 10’’ Historia Polskiego 
Radia 11“ Panorama 11“ Ze sztuką na ty 11’“ 
Pod batutą 12“ Wiadomości 12’“ Plebania - se
rial 12’’ Sportowy tydzień 13“’ Dziennik z Piel
grzymki 13” Ludzie listy piszą 13” Salon lwow
ski 14“’ Eurofolk Sanok 2003 14’’ Zaproszenie 
1 Wiadomości 1’’“ Benefis J. Gruzy 16“ Klan
- serial 1’2’ Lista przebojów 17“ Teieexpress 
17” Sportowy Express 172“ Gość Jedynki 17’’ 
Plastelinek i przyjaciele 17’’ Dwa światy - se
rial 182’ Magazyn olimpijski 19“ Wieści polo
nijne 19” Dobranocka 19’“ Wiadomości 19’“ 
Sport 20“’ Pogoda 20’“ Klan - serial 20’’ Pleba
nia - serial 21“ Wideoteka 21’“ Dziennik z Piel
grzymki 21’’ Ojczyzna-polszczyzna 22’“ Ze 
sztuką na ty 22’“ Trochę kultury 23“ Panorama 
232“ Sport 2324 Pogoda 23’“ Forum O” Publicy
styka O2’ Monitor O” Plus minus 1’“ Zgadnij od
powiedz 1” Bajki zza okna 1’“ Wiadomości 1’7 
Sport 2“2 Pogoda 2’“ Klan - serial 2’’ Wieści 
polonijne 2’“ Plebania - serial 3” Wideoteka ’4’ 
Dziennik z Pielgrzymki 4’“ Magazyn olimpijski 
4” Ze sztuką na ty ’’“ Ojczyzna-polszczyzna 
’2’ Słynne uwertury ’” Monitor

ŚRODA 1^.lllł(^<03
6“ Wiadomości 6” Kawa czy herbata 8“ Wia
domości 8’2 Pogoda 8” Woronicza 17 82’ Klan
- serial 84’ Eurotel 9“ Kolorowy świat Pacyka

9’“ Budzik 9’’Trzy misie 
10“ Panorama 10“’Plus 
minus 10’“ Ten piękny 
Mielnik 11“ Panorama 
11“’ Forum 12“ Wiado
mości 12’“ Wieści polo
nijne 122’ Trochę kultu
ry 12” Jest takie miejsce 
13“’ List - film 13’’ „Bal 
w operze” 14” Reportaż 1’“ Wiadomości ”’’“ 
Na zdrowie 1’” Smak Europy 16““ Klan - se
rial 162’ Stacja PRL 17“ Teleexpress 17” Spor
towy Express 172“ Gość Jedynki 17’’ Budzik 
18“ Trzy misie 182’ Jest takie miejsce 184’ 
Dobre książki 19” Dobranocka 19’“ Wiadomo
ści 19’“ Sport 20“’ Pogoda 20’“ Klan - serial 
20’’ Być Polakiem 21“’ List - film 21“ Irak 2003 
22’“ „Bal w operze” 23“ Panorama 2’2“ Sport 
232’ Pogoda 23’“ Linia specjalna 23’’ Suple
ment O2’ Monitor O” Biznes raport O” Dobre 
książki 1” Opowiadania Muminków 1’“ Wiado
mości 1’7 Sport 2“2 Pogoda 2’“ Klan - serial 2” 
Być Polakiem 3“’ List - film 3“ Irak 2003 4“’ 
„Bal w operze” 4’’ Jest takie miejsce 40 Kra
jowy Festiwal Polskiej Piosenki ’’’ Monitor

CZW^IRTEK (O.^II..^OO3
6“ Wiadomości 6” Kawa czy herbata 8“ Wia
domości 8’2 Pogoda 8” Woronicza 17 82’ Zło
topolscy - serial 8” Eurotel 9“ Kolorowy świat 
Pacyka 9’“ Bajeczki Jedyneczki 92“ Papierowy 
teatrzyk 9” Niebezpieczna Zatoka - serial 10“ 
Panorama 10“’ Sekrety zdrowia 10’“ Kwadrans 
na kawę 10” Szaleństwa medycyny 11“ Pa
norama 11“’ Linia specjalna 11” Suplement 
12“ Wiadomości 12’“ Być Polakiem 12” Skar
biec - magazyn 13’“ Teatr TV - Transfer 14’“ 
Dokument 14’“ Pod batutą Krzysztofa Pende
reckiego 1’“ Wiadomości ’S’’ Raj - magazyn 
’S’’ Podróże kulinarne 16“ Złotopolscy - se
rial 162’ Szerokie tory - reportaż 17“ Tele
express 17” Sportowy Express 172“ Gość Je
dynki 17’’ Bajeczki Jedyneczki 17” Papierowy 
teatrzyk 18“ Niebezpieczna Zatoka - serial 182’ 
Lasy i Ludzie 18” Skarbiec - magazyn 19” Do
branocka 19” Wiadomości 19“ Sport 20“ Po
goda 20““ Pogoda dla kierowców 20’“ Złoto
polscy - serial 20’’ Dziewczynka w czerwonym 
płaszczyku - film 2’2“ Teatr TV - Transfer 222“ 
Dokument 22” Pod batutą Krzysztofa Pende
reckiego 23“ Panorama 2’2“ Sport 2’2’ Pogo
da 23” Tygodnik polityczny Jedynki O” Film ani
mowany O2’ Monitor O” Biznes raport O” Skar
biec - magazyn 1” Niezwykłe przygody pod 
wierzbami 1” Wiadomości 1’7 Sport 2“2 Pogo
da 2“4 Pogoda dla kierowców 2”’ Złotopolscy - 
serial 2’’ Dziewczynka w czerwonym płaszczy
ku - film 32“ Teatr TV - Transfer 42“ Dokument 
4” Pod batutą Krzysztofa Pendereckiego. ’’“ 
Trochę kultury ’’’ Monitor Biznes raport

PIĄTEK 11111.(^03
6“ Wiadomości 6” Kawa czy herbata 8“ Wia
domości 81 Pogoda 8’® Woronicza 17 82’ Zło
topolscy - serial 8“ Eurotel 9“ Kolorowy świat 
Pacyka 9“ Zabawy językiem polskim 9“ Trzy 
dni aby wygrać - serial 10” Panorama 10“’ Kro
nika ojczysta 102’ Rody fabrykanckie 11“ Pa
norama 11” Tygodnik polityczny Jedynki 11“ 
Film animowany 12“ Wiadomości 12’“ Forum 
Polonijne 12’’ Hity satelity 13’“ Sukces - serial 
14“ Ten stary bar na Woolwich Road 18“ Wia
domości 16’“ Gorący temat - serial 16” Tele

Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo

SERDECZNIE ZAPRASZA
29 i 30 listopada 2003 (w godz. 11"® - 18®®) 

NA'Wy^RZEDAŻ - WENTÇ 
przy parafii św. Genowefy

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

wizyjny przewodnik po kraju 16“ Złotopolscy - 
serial 162’ Szept prowincjonalny 17“ Tele
express 17” Sportowy Express 172“ Gość Je
dynki 17” Trzy dni aby wygrać - serial 18“ Ten 
stary bar na Woolwich Road 19“ Wieści polo
nijne 19” Dobranocka 19’“ Wiadomości 19“ 
Sport 20“ Pogoda 20’“ Złotopolscy - serial 20’’ 
Mówi się... 20’’ Hity satelity 21’“ Sukces - se
rial 22“ Szept prowincjonalny 22” Gorący te
mat - serial 23“ Panorama 2’2“ Sport 2323 Po
goda 23” V Olimpiada Kabaretowa 0“ Moni
tor O"’ Biznes raport O’“ Telewizyjny przewod
nik po kraju 1” Miś Uszatek 1’“ Wiadomości 
1’7 Sport 2“2 Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2’’ 
Wieści polonijne 2““ Hity satelity 3“ Mówi się... 
32’ Sukces - serial 4” Ten stary bar 6’“ Gorący 
temat - serial “’’ Monitor

SOE^C^TA (1.1^.3^0103
6“ Na dobre i na złe - serial 64’ Wieści polonij
ne 7“’ Echa tygodnia 7’’ Święta wojna - serial 
8“ Wiadomości 8’2 Pogoda 8” Telewizyjny 
przewodnik po kraju 8’’ Ziarno - program kato- 
icki 9’“ Wirtulandia 9’’ Flipper i Lopaka 10“ 
Mówi się... 102“ Koncert życzeń 104“ Podróże 
kulinarne 11’“ Książki z górnej półki 112“ Klan 
(3) - serial 12” Wideoteka 13“ Wiadomości 13’“ 
Rzeka kłamstwa - serial 144’ Tam gdzie jeste
śmy 1’” Święta wojna - serial 1’4“Śniadanie 
na podwieczorek 17“ Teleexpress 172“ Spor
towy Express 172’ Na dobre i na złe - serial 
182“ Droga - serial 19” Dobranocka 19” Wia
domości 19’1 Sport 20“’ Pogoda 20“ Rzeka 
kłamstwa - serial 21” Jest sprawa - komedia 
23’’ Panorama 23’’ Sport 23’“ Pogoda O’“ Na 
dobre i na złe - serial 1“ Salon lwowski 1” Ta
jemnica szyfru 1” Wiadomości ”*“ Sport 1’7 Po
goda 2“ Zajęcia dydaktyczne 3“ Rzeka kłam
stwa - serial 4“ Droga - serial ’’’ Jest sprawa - 
komedia 7” Święta wojna - serial

NIEDZIELA (3.n.l^(^<03
7’’ Eurofolk Sanok 2003 82“ M jak miłość - se
rial 9” Słowo ną niedzielę 9’“ Zaolzie - maga
zyn 92’ Telewizyjny przewodnik po kraju 9” Sim
ba, król zwierząt 10’“ Książki z górnej półki 102“ 
Bajki polskie 10” Kurier z Warszawy 11” Zło
topolscy (2) - serial 12“ Anioł .Pański 122“ „Te 
Deum” Krzysztofa Pendereckiego pod batutą 
kompozytora 13“ Msza Święta z kościoła 
Wszystkich Świętych w Golejewku 14” Crimen 
- serial 1““ Co nam w duszy gra 16“ Biografie 
17“ Teleexpress 172“ Sportowy Express 172’ 
Dziennik tv J. Fedorowicza 174’ m jak miłość - 
serial 182’ Salon Kresowy 18” Zaproszenie 19” 
Dobranocka 19” Wiadomości 19’’ Sport 20“’ 
Pogoda 20“’ Na zdrowie 20” Zajęcia dydak
tyczne - film 21” Herbatka u Tadka 22” Wie
czór Cygański 23” Panorama 23’’ Sport 23“ 
Pogoda O’“ M jak miłość - serial 1“ Simba, król 
zwierząt - serial 1” Wiadomości 1” Sport 1’7 
Pogoda 2“ Na zdrowie 2” Biografie 3” Zapro
szenie 3“ Crimen - serial 4’’ Kurier z Warsza
wy “’“ Pamiętaj o mnie S” Zaolzie - magazyn
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KANCELARIA

MARTA CICHOSZ
usługi pmti/ne

W języku francuskim i potsk^im.
7f rue bUPHOT (obok kościoła)

Tet. 01 60 15 09 09
Adres dla korespordercji: 390, rue St-Horore, 75001 Paris

POŁĄCZ^tNIA AUTOKAROWE DO POLSKI

TEL/FAX. 01 65 66 00 56 59, Ao de Suffren 
75007 Paris

r
j

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

ihrewcaws
Biiimiiiiii^^nmiiiiiimBV INTERN/WiONAŁ. - FRANCE

139 bis, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
M':FaIguiere (linia 12), 
tel. 01 42 1999 35/36 
e-mail: paris@intercars.fr

NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE

OTWORZYŁA REGULARNE POŁĄCZENIA DO POLSKI

Av. Paul Appell - 75014 Paris 
M': Porte d'Orleans (linia 4), 
tel. 01 4543 1818
e-mail: pt.ori^ians@intercars.fr

\___________________
01 49 72 51 52
_______________ ___________________________ J

LICENCJONOWANE UNIE A UTOKAROWE DO POLSKI

Firma Pol-Decor
POSZUKUJE 

kierownika budowlanego 
do prowadzenia robót remontowych.

Wymagane:
wykształcenie techniczne - wyższe lub średnie, 
bardzo dobra znajomość języka francuskiego, 

uregulowany pobyt we Francji.

TEL. Ol 48 55 44 80 (BIURO); 06 60 06 44 80.

PARIS 75010 (AT Gare du Nord) 
93j^ue de Maubeuge
TEL. Ol 42 80 95 60

VOYAGES

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

INSTITUT PRIVE FRANC^^E^^OPE CONNEXION
établissement prive d'enseignement superieur 
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 codziennie od poniedziałku do piątku 

od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19
TEI.^Z^^X: Ol 44 24 05 66

Site: http://ifec.ftée.fr; e-mail: ifec@ftee.ft

Firma Pol-Decor
PRZY/MIE NA KONTRAKT STAŁY:

- wykwalifikowanego pracownika w zawodzie:
murarz, stolarz, hydraulik, malarz;

- pracownika do przyuczenia w zawodzie.

Dobre warunki płacowe i socjalne.
Wymagany:

uregulowany pobyt we Francji, 
bardzo dobra znajomość zawodu

(nie dotyczy pracownika do przyuczenia w zawodzie).

TEL. Ol 48 55 44 80 (BIURO); 06 60 06 44 80,

♦ USŁUGI FRYZJi^^RSKIE *
Tel. 06 62 24 24 04 (LIDIA)

£

L

Wydawcia:
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 

Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 

IZAT^I l^|/| http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr 
KA i o L IC K i Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. R^e^ak^t^or: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie ęraficm^e: Stanisław Wójcikowski.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za tres'c ogłoszeń.

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

Abonament roczny: 53, 40 euro; abonament półroczny: 28, 30 euro. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CĆP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles - 

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

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

G13S
NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 5.n^^(^<03 

r KUPON PRENUMERATY 

I
Id
I
I □
I

(ABONNEMENT)
PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 

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

Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,40 6 ) □ Czekiem
I □ Pól roku (28,30€ ) □ CCP 12777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,60 ) □ Gotówką

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

Tel:
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XX LAT POLKI S£RVIC£

TEL: 01 40 20 00 80//
IS er VI ceU

Z PARYŻA, VAL^LNCIÉNNES, 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.

S.AMOLOTY DO Polski i do innych krajów świata
■

TRANSPORT TOWAROW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M°: C^C^N^C^ORDE

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.

pa- ECOLE „NAZARETH"
COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14 LAT DOŚWIADCZENIA W ^ARYŻU? KADRA FRANCUi^^lO-POLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia poranne - 29, rue de Belleville - Pari^ XX; 
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paris VI.

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

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE. JVZSSs'stl’-

NOWÉ GRUPY OD 12 LISTOPADA.
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83 ' ‘ '

PSYCHOŁOG-TERAPEUTA: 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 YOTRE SERYICE. tel. 06 68 43 89 37 (GAYROCH)

POR^IPY PRAWNE - TŁUMACZł^NIA:
Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 

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

tel./fax 01 43 06 0o 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20 
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, emerytury, 

odszkodowania, spadki itp.

16 listopada 2003

COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 
75011 Paris (M" Nation) 
tel. 01 40 09 03 43

Coi^iernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

coi^i^i^nk:
116 Id ^iii^ier Merle 
6*^1003 I^^on 
eel . (^4 •^2 ^0 (^4 ^16

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwszej klasy****

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

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

4 voyages Ałler/Retour - 54"' voyage: - 50%

IL LINIA ; PARIS - Odessa ■ Paris
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary
z pilotem

FRANCJA: PARIS - przez Lens, Billy-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 MAROUES - TV, HIFI i art. gosp. domowego 
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach

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

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

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

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

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

TEL. 06 15 09 43 86

PO^^ÓŻE PO POLSKI:
* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z FrANCJI, 
Belgu, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

TEL. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25

* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB 1 TOWARÓW
DO Polski południowei. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* I^QX^S^VS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^O^LSKI - O^1.SZYNA,

Wroci^aw, 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

* , ,JO^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

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21
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ySs ŚWIATOWE SPOTKANIE POLONIJNE
I—MONACHIUM 2003

Ks.

W dniach 25-27 października bieżącego roku odbyło się w Monachium trze
cie Spotkanie Intelek^t^u^ali^st^ów, ludzi kultury i sztuki. Zostało ono zorgani
zowane przez Instytut Badań nad Kulturą Polonijną.

Jest to już trzecie tego rodzaju spotkanie. 
Pierwsze odbyło się w Cannes 2000, dru
gie w Barcelonie 2001. W urządzenie te
gorocznego zjazdu przedstawicieli Polo
nii włączył się Konsulat Generalny s w 
Monachium oraz parafia polska Mona
chium II. Obrady odbywały się w sali pa
rafii św. Moniki w dzielnicy Neuperlach. 
Otwarcia Spotkania i przywitania uczest
ników dokonał ks. Czesław Nowak, dyrek
tor Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną 
i główny organizator spotkania. Odczyta
ny został tekst życzeń dla Ojca Świętego 
Jana Pawła II z racji 25-lecia pontyfikatu, 
który podpisali wszyscy obecni.
W pierwszej sesji wystąpiło 18 prelegen
tów; mówiono o wybitnych Polakach dzia
łających na emigracji, o niektórych insty
tucjach czy organizacjach polonijnych. 
Wsród uczestników spotkania były oso
by prawie ze wszystkich krajów Europy, 
a także z Brazylii, Kanady, Rosji, Ukra
iny^.
Prelekcje przybliżyły uczestnikom zjaz
du wiele zasłużonych postaci, pozwoliły 
na lepsze zrozumienie roli Polaków w 
świecie, tak w przeszłości jak i obecnie. 
Na przykład z zaciekawieniem i satys
fakcją przyjęto informację, jaką podał ks. 
Tadeusz Zaręmbczan z Rzymu, że w daw
nych wiekach w Watykanie Polacy pełni
li odpowiedzialne funkcje (np. Marcin 
Polak, kard. Czacki, kard. Ledochowski), 
a obecnie pracuje tam ponad 50 osób z 
Polski, szczególnie znani są abp Dziwisz 
i kard. Grocholewski.
Wieczorem odbył się koncert w auli Uni-

wersytetu Monachijskiego. Jego otwarcia 
dokonał ks. Nowak, organizator zjazdu 
oraz konsul Rzeczypospolitej Polskiej w 
Monachium minister T. Oleksy. Przed roz
poczęciem częś'ci artystycznej ks. arcybi
skupowi Szczepanowi Wesołemu (fot.. 2) 
wręczono - za zasługi dla Kościoła i Pola
ków na emigracji - ustanowione właśmie 
społeczne odznaczenie Zloty Laur Polo
nii - „za największe zasługi dla Polonii”. 
Odznaczenie ustanowił Instytut Badań 
nad Kulturą Polonijną w Monachium i TV 
Polonia. W skład kapituły odznaczenia 
weszli: ks. Czesław Nowak - dyrektor In
stytutu, Antoni Bartkiewicz - dyrektor TV 
Polonia, a także przedstawiciel świata ar
tystycznego - prof. Wiesław Piękoś z Nie
miec oraz przedstawiciel świata nauki - 
prof. Halina Rusek z Czech (fot.. 1). Wśród 
medialnych patronów tej uroczystości 
znajdował się tygodnik Głos Katolicki, 
wydawany w Paryżu (fot. 7).
Na program koncertu złożyły się występy 
młodych artystów jak Joanna Liberadzka 
- harfa, Łukasz Długosz - flet, Dariusz Bo
rowiec - fortepian (fot. 9), Justyna Maria 
Etsuko Piękoś' - fortepian i skrzypce (fot. 
7). Na zakończenie wysłuchano kilku 
utworów fortepianowych w wykonaniu 
światowej sławy pianisty Wiesława Pięko- 
sia mieszkającego w Niemczech.
W niedzielę w kościele św. Barbary od
prawiona została uroczysta Msza święta 
w intencji Papieża Jana Pawła II (fot. 4, 
5). Przewodniczył jej abp Szczepan We
soły, koncelebrowali bp Jan Kopiec z Opo
la i bp Stanisław Padewski z Ukrainy 

(diec. charkowsko-zaporowska) oraz 18 
księży uczestników zjazdu. Wieczorem w 
Instytucie Kultury Polskiej w Monachium 
(Prinzregentenstrasse 7) odbyło się otwar
cie wystawy znaczków pocztowych o te
matyce papieskiej. Gości przywitała pani 
konsul Barbara Czernik, a autor kolekcji 
p. Jan Olszówka wraz z małżonką Kry
styną dokonał prezentacji zebranych 
znaczków^.
W poniedziałek kontynuowano obrady, 
które miały podobny charakter jak pierw
szego dnia. Ważnym punktem spotkania 
była wystawa niektórych wydawnictw 
polonijnych. Godnym odnotowania jest 
to, że liczni prelegenci podkreślali znacze
nie wiary chrześcijańskiej w życiu i dzia
łalności Polaków, tak w Kraju jak i za gra
nicą. Obecnie, podobnie jak dawniej, sieć 
parafii polskich na obczyźnie stanowi 
podstawową strukturę polonijną. Na za
kończenie w pobliskiej restauracji odbył 
się, w oprawie artystycznej, wieczorek 
pożegnalny.
Ze środowiska paryskiego w spotkaniu 
monachijskim wzięli udział: Jadwiga Dą
browska, redaktor „Teczki” Jan Łosowski 
(TVP), ks. J. Grzywaczewski. Agata Ka- 
linowska-Bouvy (APAJTE) przedstawiła 
w imieniu Agaty i Zbigniewa Judyckich 
projekt założenia Instytutu Badań Biogra
ficznych w Vaudricourt.
Wszyscy uczestnicy Spotkania «Mona
chium 2003» oceniali je jako bardzo uda
ne, tak pod względem organizacyjnym jak 
i tematycznym. Wielokrotnie wyrażano z 
tego powodu słowa uznania dla Organi
zatorów. Istotnie, takie konferencje poma
gają lepiej poznać osiągnięcia wybitnych 
Polaków za granicą, ułatwiają kontakty 
pomiędzy ludźmi pracującymi obecnie w 
wielu krajach, przyczyniają się do bliższej 
więzi z Krajem, a także stwarzają okazję 
do rodzenia się nowych inicjatyw w dzia
łalności polonijnej.

Au^or id/fć: D^i^iielcieyk 4

BIERZMOWANIE W SAINT DENIS ; i!:'/

UŁa.* mu.

16 listopada 2003

Działalność Polskiej Misji Katolickiej w Saint Denis, 
przy kościele Saint Estree, uwieńczyła raz jeszcze F 
obecno^ić niskufta l^u^tejsuej idż^icezji Gli'i'i0r ^e B ei^angrr. g

26 października bi^. udzielił bierzmowania sześ'ciorgu mło
dym Polakom, którzy od dłuższego czasu przygotowywali ’ ' 
się do tego sakramentu, pod opieką byłego proboszcza ks. 
Mirosława Stępkowicza.
Martyna P, Katarzyna H„ Damian Ch., Adrian R. oraz ich 
rodzice dziękują księdzu Mirosławowi, sprawującemu od 
wrześ'nia swoją kapłańską posługę w parafii Aulnay-sous- 
Bois, za całokształt pracy i przygotowanie duchowe mło
dzieży w Misji Saint Denis. Otaczamy go modlitwą i życzy
my obecności Ducha Świętego w dalszej pracy duszpaster
skiej.
I ednocześ'nie pragniemy powitać nowego proboszcza - ks.
# Andrzeja Góździa,-który od pierwszych tygodni swojej pracy Młodzi i ich rodzice gorąco dziękują za wsparcie w podtrzymy- 
w Misji otoczył troską i przyjął bardzo serdecznie, razem z nami, waniu naszej wiary i tradycji w polskim duchu na emigracji. 
Biskupa Diecezji Saint Denis w naszej skromnej kaplicy. Rodz^t^e

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

http://perso.club-internet.fr/vkat
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L. Długosz - flet, M. Borowiec - fortepian
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