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ktió»^:2y tradycyjne jAndt^z^ejki pla
nuje na 30 lii^-^i^ipada przyp^ominamy, że w 

tym roku jest to już pierwsza niedziela A^<^w«ik\t^u, a więc 
czas prostowania ścieżek i oczekiwania na przyjście Pana. 
AJic więc nie stoi na przeszkodzie, aby radosne spotkanie 
odbyło się 29 li^-^c^ipada, P^rtzy^f^iominam^y' o tym naszym dro
gim czy^t^e^lnikom, aby nie byli zaskocz^e^ni faktem, że w tym 
roku tak wszy^stko się składa. A< co do A^r^drt^tijl^owyck 
zwycz^ajów - miejmy swoje mqdre spojrzenie na woskowe 
tajemnice i nie zaptominajmy o św. A^r^dbracie Szy
mona Piotra - apostole i męczenniku. ,

(c-Z.D.)
Ko

R:> tT7feZ;S HHfT

O 3<oo mt

V

____ _ _

NA CZAS KIEDY WKRACZAMY 
DO UNII

Z /£ KS. KARD. JOZEFEM GLÊMPEM. 
PRYMASEM POLSKI,

ROZMAWIA PAWEŁ OSIKOWSKI

' ir. ■

Paweł Osikowski: 
Eminencjo, na ja
kim etapie jest dziś 
realizacja budowy 
Świątyni Opatrzno
ści Bożej, wotum 
dziękczynnego na
rodu polskiego za 
odzyskaną wol
ność, którego jest 
Ksiądz Prymas 
wielkim orędowni- 

is kiem?
Ks. kard. Józef 
Glemp: Tak, to 
dzieło leży mi głę
boko na sercu, ale 
troszczą się o nie 
ogromne rzesze lu
dzi. Tysiące drob
nych ofiarodaw
ców, ale i ludzi za
możnych, firm, do- 
brodziei, na ile tyl

ko ubożejące ostatnio społeczeństwo stać. Niebawem w Inter
necie pojawią się honorujące ich imienne spisy. Odczuwamy 
ogromne zainteresowanie i spotykamy się z wielką ofiarnością 
najrozmaitszych s'rodowisk, zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Świątynia Opatrznc^ści Bożej jest bowiem wielkim fenomenem, 
bo oto Naród przypomniał sobie w dobie odzyskanej wolności 
o powziętym ponad 200 lat temu, po ustanowieniu Konstytucji 
3 Maja, dziękczynnym zobowiązaniu. Tyle że dzisiaj pragniemy 
powierzać Opatrzności Bożej naszą wolno^ść, do jakiej zobowią
zuje nas współczesność - opartą o sprawiedliwość, mił^sść i wy
biegającą w przyszłość.
Jeżeli mowa o postępie budowy, to prace idą bardzo sprawnie. 
Firma nadzorująca przedsięwzięcie znacznie wyprzedza harmo
nogram i - często - nasze możliwości finansowe. Ukończona jest 
podziemna częś'ć gmachu - kościół podziemny, w którym 2 maja 
2004 r. będziemy celebrować pierwszą Mszę świętą. Pragniemy^, 
aby ta Świątynia wotywna, będąca znakiem obecnoś'ci Boga w 
naszym życiu mogła nam towarzyszyć na czas, kiedy wkracza
my do Unii Europejskiej.

OSTATNIE OSTRZEŻENIE
Jan At. Stankiewicz z Bi^i^U^st^li

/ak co roku Polska znalazła się na cenzurowanym z powo

du opóźnień w przygotowaniach do członkostwa Unii Eu
ropejskiej. Okazją była publikacja 5 listopada raportów 

Komh^ornii^roi^^rope^^ o v^ypwnp^nhi j^ii^p ł^i^^je i^i^i^;ysr^]pują^- 
ce do Unii zobowiązań podjętych przez nie w negocjacjach 
członkowskich. To ostatnie ostrzeżenie, bo nie będzie więcej 
takich dokumentów. Począwszy od 1 maja 2004 roku niedo
stosowanie może narazić Polskę już nie na krytyczne raporty, 
lecz na utratę dotacji z unijnej kasy lub na blokadę eksportu 
produktów rolnych.

Komisja wytyka bowiem Polsce „niepokoją
ce” zaległości przede wszystkim w rolnic
twie i rybołówstwie, zwłaszcza w przygo
towaniu struktur zdolnych do rozdziela
nia dopłat bezpośrednich dla rolników i 
w dostosowaniu producentów mięsa, 
ryb, mleka i ziemniaków do unijnych 
standardów weterynaryj
nych i fitosanitarnych. 
Bez działającego, bez 
zarzutu zintegro
wanego systemu 
zarządzania i kon
troli (angielski 
skrót lACS), opar
tego na kompute
rowym rejestrze 
wszystkich użyt
ków rolnych i bez do
brze zorganizowa
nej agencji płatni
czej (w tej roli 
Agencja Re 
strukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa) kurek z pieniędz
mi pozostanie zakręcony, a zbytnia pobłażliwoś'ć wobec produ
centów żywnośUi narazi wszystkich eksporterów na utratę do
stępu do rynku unijnego.
A ten właśnie stał się dla nich równie atrakcyjny, co rynek pol
ski dla ich konkurentów z Unii. Po raz pierwszy od lat Polska 
ma lekką nadwyżkę w handlu rolnym z UE, co świadczy, że przed 
polskim rolnictwem otwiera się szansa. Ale producenci unijni z 
pewnością bezlitośnie wykorzystają ewentualne niedostosowa
nie nawet tylko części polskich zakładów mięsnych czy mle
czarskich, żeby zablokować import z Polski. Dlatego minister 
rolnictwa Wojciech Olejniczak zapowiedział, że niedostosowa
ni będą musieli zaprzestać produkcji. Na szczęśUie największe 
zakłady, na które przypada większoś'ć produkcji mięsa i mleka, 
są już przystosowane.

Ciąg dalszy na str. 8-9
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Ciąg dalszy na st/^. 6-7
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PIERWSZE CZYTANIE
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Dn 7,13-14
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powie
rzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 
ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a 
Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 1,5-8

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostola
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą kró
lów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych 
grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwa
ła i moc na wieki wieków. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i 
wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: 
Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przycho
dzi, Wszechmogącej'.

EWANGELIA
J 18,33b-37

Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś 
Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: 
„Czy to mówisz od siebie, czy też inni po
wiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja 
jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani 
wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowie
dział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy _ moi biliby się, abym nie zo
stał wydany Żydom. Teraz zaś królestwo 
moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział 
do Niego: „A więc jesteś' Królem?” Odpo
wiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każ
dy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

I

Ostatnia niedziela roku 
liturgicznego jest 

niezwykła. Jej zasadni
czym tematem jest to, co 
niekiedy charakteryzuje 
życie świata: władza, pa
nowanie, królowanie. Kontekst tych za
gadnień - przedstawionych w tekstach li
turgicznych - jest jednak zasadniczo róż
ny. Są one bowiem ujęte w wymiarze kró
lestwa nieprzemijalnego. O tym królestwie 
sam Jezus mówi: „Królestwo moje nie jest 
z tego s'wiata. Gdyby królestwo moje było 
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym 
nie został wydany Żydom. Teraz zaś kró
lestwo moje nie jest stąd”( J 18, 36). 
It^t^tanie Poncjusza Piłata o to, czy Je
W zus jest rzeczywistym królem żydow
skim nie zbulwersowało go, mimo odpo
wiedzi: „Tak, jestem królem. Ja się na to 
narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 
18,37).
Jest prawdopodobne, że rzymski prokura
tor nie widział w Jezusie króla, który za
grażał komukolwiek z królów świata. Był 
więc spokojny o porządek społeczny. Chry
stus nie miał armii. Dla Poncjusza Piłata 
grupa dwunastu apostołów była zbyt mała, 
aby z nią nie można było sobie poradzić 
w zakresie porządku publicznego, co było 
jego powinnością w czasie świąt Paschy 
w Jerozolimie. Chrystus mógł więc bar
dziej budzić w jego sercu współczucie niż 
uznanie, co do potęgi królestwa według 
świata.

Wszystkie wydarzenia z procesu Chry
stusa wskazują na to, że Piłat uznaje 
duchowe królestwo Jezusa. Ostate^(;zne 

orzeczenie rzymskiego prokuratora za- 
brzmiało: „Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz” (Mt 
27,24). Jest to świadectwo wskazujące

bezsprzecznie, że Jezus jest królem spra
wiedliwości, miłości i pokoju. Piłat nie 
widzi w Nim winy, a więc nazywa Jezusa 
sprawiedliwym. Ludzie, którzy szli za 
Chrystusem, szukali pokoju dla ducha i 
uzdrowireia dla ciała znaleźli to wszyst
ko w Nim. Wreszcie sam Chrystus staje 
przed każdym jako najpełniejsze objawie
nie miłoś'ci Ojca i łączy w sobie sprawie
dliwość - najwyższą cnotę Starego Przy
mierza i pokój będący owocem prawdzi
wej miłości zwiastującej Ducha Pocieszy
ciela - Parakleta, Ducha prawdy (por. J 15, 
26).
r hrystus był dla świata znakiem sprze

ciwu - tak jak powiedział starzec Sy- 
meon, gdy wnoszono Jezusa na ofiarowa
nie do świątyni. Jego sprzeciw w publicz
nym nauczaniu można jednak bardzo ja
sno określić. Jezus wyrażał swoją dezapro
batę wobec tego, co złe, grzeszne i mało
duszne. Wzywał więc wszystkich do no
wego życia. Dawał znaki tym, którzy wie
rzyli, że On jest prawdziwym Mesjaszem. 
Nie szczędził swojej dobroci wobec tych, 
którzy szukali uzdrowienia. Czynił to 
wszystko po to, aby umocnić wiarę, oży
wić nadzieję i pokrzepić miłość.

Dlatego wszyscy chrzrs'cijaeir powin
ni zdawać sobie sprawę z tego, kim 
jest ich król - Jezus Chrystus. On nie miał 

tronu, żołnierzy, korony, berła i miecza. 
On - tak jak kirdzS rozdawał prawdę, do
bro i piękno - tak i dziś czyni to wszystko 
w tajrmnicz miłości. W tym blasku Jego 
darów rozpoznajemy siebie - nasze kró
lestwo - to znaczy naszą chrześcijańską 
godnoś^ć.

/ak królują królowie świata? - o tym 
wiemy dobrze. O królestwach tego 

ś'wiata mówi się wiele. O królestwach du-

O PRAWDY
cha - niewidzialnych dla naszych oczu - 
mówi się rzadko, albo prawie wcale. Czę
sto o królowaniu duchowym ludzie przy
pominają sobie po latach i wówczas się
gają do słów: pamiętników, zapisków, li
stów, myśli, aby odczytać tajemnice ich 
duchowego królestwa.
Ileż to razy dopiero po latach dostrzega 
się mądrość świętych i błogosławionych 
- tych wszystkich, którzy najpełniej sta
rali się upodobnić swoim duchem do Chry
stusa i dać jak najdoskonalsze świadec
two. Szkoda, że dopiero po latach. Żyją- 
cy są niecierpliwi i może dlatego jest im 
tak trudno zrozumieć samych siebie i wiele 
tajemnic zbawienia. W istocie jednak Bóg 
odkrywa przedziwne misterium nieobec
ności świętych, o którym ich świadectwa 
życia i słowa mówią bardzo dobitnie i ze 
szczególną mocą.

Zdajemy sobie sprawę, że do wieczno
ści prowadzi nas droga prawdy. Do 

tego Ig^oierb^ił wziemy pi^zez z^róleról^is 
prawdy. Warunkiem uczestnictwa w tym 
królestwie jest słuchanie głosu naszego 
Zbawiciela, który zapisał się nie tylko w 
słowach Ewangelii, ale i w naszych sumie
niach.
To, co nie przemija ma szczególną war
tość. Dlatego czasem wymaga od nas tyle 
trudu, wzróecóeń i ofiar. Wieczność nie 
iest za darmo.

Królestwo Chrystusa nie jest w niczym 
podobne do królestwa ziemseirgo.

Tu, na zieau, e^ł^dw' i^u^^ykaj^ kajod^a. od 
królrstwie Chrystusa znika panowanie, a 
w jego miejsce pojawia się służba, znika 
prawo, a w jego miejsce przychodzi przy- 
kazaeir miłoś'ci, znika wreszcie życie do
czesne, aby mogło trwać życie wieczne.

Ks.

I

4 strona internetowa PMK: www.mjssion-catholique-polonaise.net 23 listopada 2003
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TE DEUM LAUD^M^l^S.'
APEL SEKRETARZA GENERALNEGO 

POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KATOLICKIEGO
Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONALNEGO AKCJI KATOLICKIEJ

Tymi słowami, chciałbym, na początku

łat Pontifikatu Ojca Świętego Jana Pawła 
II: Ciebie Boże wysławiamy za to, że dałeś 
Kościołowi takiego wielkiego Papieża, 
który słowem i życiem głosi światu praw
dę o Bogu i człowieku. Kiedy dzisiejszy 
świat, za Piłatem pyta: „Cóż to Jest praw
da .?” (J 18, 38), Papież odpowiada: Czło
wieka nie można zrozumieć bez Chrystu
sa... Dla wierzących,, Chrystus jest na
dzieją każdej osoby ludzkiej, bo daje życie 
wieczne. Jest On «Słowem życia» (1J l, 1), 
które przyszło na świat, aby ludzie «mieli 
życie i mieli je w obfitości» (J 10, 10). W 
ten sposób ukazuje On nam, że prawdzi
wy sens życia człowieka nie zamyka się w 
horyzoncie doczesności, ale otwiera się na 
wieczność. (Adhortacja Apostolska: Ecc- 
lesia in Europa, § 21).
Dlatego, od początku swojego pontifika
tu, Ojciec Święty wołał: ,JVie lękajcie się! 
Otwórzcie na o.szczerz dzwi Chrystusowi 
Zbawicielowi. ” I te słowa pełne nadzieji i 
miłoś'ci złączone z jego osobistym świa
dectwem wiary Bogu, Kościołowi i Matce 
Najś'więtszej - Totus Tuus - stały się przy
czyną upadku systemów totalitarnych - 
może nie wszędzie jeszcze - ale w najważ
niejszych częś'ciach ziemi.
4V|tóż w uroczystość Chrystusa Króla, 

patronalnego święta Akcji Katolic
kiej, odwołujemy się do osoby Ojca Świę
tego, nie po to, by chwalić się jego obec
nością, ale po to, by naśladować jego wia
rę, nadzieję i miłość do Chrystusa i Ma
ryi, Matki Kościoła. Papież nizustanniz 
przypomina tę prawdę, że wszyscy wierni 
są powołani do osiągnięcia ś'więtości i do
skonałości własnego stanu. Świat dzisiej
szy szuka prawdy w rzeczach przemijają
cych. Żyje tak, jakby Boga nie było. I dla
tego nie pojmuje prawdy, o której Jezus 
Chrystus dał świadectwo i którą dziś Oj
ciec Święty objawia poprzez swoją oso
bę. W swoim cierpieniu i niedostatku fi- 
zyczym, wydaje się być „znakiem sprze
ciwu” wobec ś'wiata, który szuka dosko
nałości w każdej 
dziedzinie życia. 
Jednak dla nas, 
wierzących, staje 
się on „znakiem 
naszych czasów”. 
Kiedy świat woła 
o jego dymisji, my 
podziwiamy jego 
wiarę i odwagę w 
słabości. I właśnie 
taka wiara i odwa
ga są nam dziś po
trzebne w na
szych organiza
cjach Polskiego 
Zjednoczenia Ka
tolickiego.

Z okazji 75-lecia istnienia P.Z.K we Fran
cji, Ks. abp Szczepan Wesoły napisał: 
Przemiany zachodzące w świecie doma
gają się od ludzi wierzących postawy wia
ry i głoszenia Chrystusa przez konkretne 
Ż^cie oparte na zasadach chrześcijań
skich^. To zawsze było zadaniem PiZ.K. i 
dlatego nie zatraciło ono swojej aktual
ności.
|L|^rzżż;yiN'my Rok Różańcowy. Utwo- 
W rzyły się w niektórych parafiach pa
pieskie koła różańcowe, wypełniające za
danie nieustannej modlitwy o pokój i ro
dziny. Najbliższa I niedziela adwentu roz- 
pocznie w Kościele nowy rok liturgiczny 
- rok C: rozważania Ewangelii św. Łuka
sza i równocześnie realizowania 3-etapu 
programu duszpasterskiego: Naśladować 
Chrystusa - aby Go lepiej poznać i bardziej 
umiłować w naszych rodzinach, parafiach i 
organizacjach. Obchodzić będziemy w tym 
roku, w maju wielkie wydarzenia - wejście 
Polski do Unii Europejskiej i ogłoszenie 
Roku Polskiego - poprzedzone dla nas, tu 
we Francji, ustaleniem statutów budującej 
się Rady Narodowej Polonii. P.Z.K. we Fran
cji obchodzić będzie jubileusz 80-lecia ist
nienia. Jako wierzący, należący do Akcji 
Katolickiej nie możemy nie spełniać nasze
go posłannictwa. Wiemy, że „chorują” na
sze Organizacje ale, patrząc na osobę Pa
pieża, my również mamy świadczyć o na- 
dzieji, która została rozlana w sercach na
szych przez Ducha Świętego^ Dlatego nie 
lękajmy się! Z różańcem w rękach, Ewan
gelią w sercach i na ustach, brońmy „de
pozyt wiary” i sensu istnienia naszych 
Towarzystw. A jako prezent na Jubileusz 
Ojca Świętego, złóżmy mu w hołdzie dar na
szej modlitwy, przeżywając razem z nim 
„Drogę Krzyżową”.

ks. Daniet Żyliński 
sekretarz generalny P.Z.K.

Polskie Zjednoczenia Katolickie we Francji 
Union des Associations Catholiques Polonaises

CCP 1 367.86 A Centre Lil^e
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□ W Święto Niepodległości biskup poło
wy Sławoj Leszek Głódź modlił się za Oj
czyznę w warszawskiej bazylice św. Krzy
ża. W homilii biskup połowy podkreślił, 
że racja stanu III Rzeczpospolitej musi od
zwierciedlać naszą chrześcijańską tożsa
mość. Kaznodzieja stwierdził, że w kon
stytucji europejskiej jest miejsce na wska
zanie chrześcijańskich korzeni Europy. 
Biskup połowy wiele mówił też o Janie 
Pawle 1I jako „Ojcu polskiej wolności”, 
bez którego inny byłby duchowy wymiar 
Polski. Przypomniał też słowa modlitwy 
Papieża wypowiedzianej w 1991 roku w 
warszawskiej archikatedrze św. Jana „Pa
nie naucz nas być wolnymi”. Słowa te były 
dla Polaków apelem, przestrogą i wskaza
niem, że źródło wolnoś'ci tkwi w Bogu.
□ Prawdziwe oblężenie przeżyli kameduli 
zamieszkujący klasztor na krakowskich 
Bielanach. Mnisi otworzyli dla zwiedza
jących bramy eremu z okazji 1000-lecia 
męczeńskiej śmierci Pięciu Braci Pol
skich. Uroczystościom przewodniczył 
kard. F. Macharski. Erem kamedułów już 
dawno nie widział takich tłumów osób, 
które chciały odwiedzić klasztor i spotkać 
się z mieszkającymi tu mnichami. - „Kra
ków jest pełen rewelacji, ale ta pustelnia 
jest niezwykła. Przychodzę tu po ciszę, re
fleksję i chwilę spokoju” - powiedział KAI 
jeden z odwiedzających klasztor^.
□ Jan Paweł II wyraził zaniepokojenie z 
powodu trudności, na jakie napotyka pro
ces pokojowy na Bliskim Wschodzie. 
Przyjmując w Watykanie delegację Orga
nizacji Wyzwolenia Palestyny Papież wy
raził poparcie dla idei samostanowienia 
narodu palestyńskiego i po raz kolejny po
tępił wszelkie formy terroryzmu.
Jan Paweł II ponownie potępił terroryzm 
w jakiejkolwiek postaci. „Stanowi on nie 
tylko zdradę dobra wspólnego - mówił 
Papież - ale okazuje się całkowicie nie
zdolny do stworzenia politycznych, mo
ralnych i duchowych podstaw pod budo
wę wolności narodu palestyńskiego i jego 
autentycznego samostanowienia”.
□ Podczas Mszy w Watykanie papież Jan 
Paweł II ogłosił błogosławionymi pięcio
ro Sług Bożych, księży: Jana Nepomuce
na Zegri y Moreno (1831-1905) - Hiszpa
na, Walentyna Paquaya (1828-1905) - 
Belga, Alojzego Marię Montiego (1825
1900) - Włocha oraz siostry: Bonifację 
Rodriguez Castro (1837-1905) - Hiszpan
kę i Rozalię Rendu (1786-1856) - Fran
cuzkę. „Każde miejsce kultu Bożego jest 
znakiem tej duchowej świątyni, jaką jest 
Kościół, na który składają się żywe kamie
nie, tzn. wierni, zjednoczeni jedną i tą 
samą wiarą, udziałem w sakramentach i 
więzami miłości” - mówił Papież, nawią
zując do przypadającej 9 listopada uro- 
czystoś'ci Poś'więcenia Bazyliki Laterań
skiej.
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□ Premier Miller złożył „robocze wizy
ty” w Jordanii, Libanie, Kuwejcie i Iraku, 
gdzie 11 listopada odwiedził polskich żoł
nierzy z sił stabilizacyjnych.
□ W Iraku poniósł s'mierć pierwszy pol
ski żołnierz, 44-letni mjr H. Kupczyk z XII 
Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. 
Polski konwój został ostrzelany przez nie
znanych bojówkarzy^. Ciężko ranny major 
zmarł w szpitalu. Prezydent Bush zatele
fonował do Warszawy z kondolencjami.
□ Wg badań OBOP po raz pierwszy od 
wielu miesięcy SLD straciło prowadzenie 
w sondażach politycznej populam^c^ści. Na 
pierwszym miejscu znalazła się Platforma 
Obywatelska - 20%, wyprzedzając SLD, 
które otrzymało tylko 18%. Dalej znala
zły się - Samoobrona - 13%, PiS - 12% i 
LIPR 11%.
□ Wizytę w Warszawie złożyła MSZ 
Szwajcarii pani Camy-Rey. Rozmawiała 
ona o wzajemnej współpracy po wejściu 
Polski do UE.
□ W Gdańsku odbyły się rozmowy mini
strów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, 
Estonii, Litwy, Słowacji i Węgier, poświę
cone wykorzystaniu funduszu z Schengen 
na ochronę granic.
□ MSZ Cimoszewicz oświadczył po kon
ferencji międzyrządowej, że plan wspól
nej polityki obronnej Europy, możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkie kraje UE, 
jest coraz bliższy.
□ Komisja Europejska bardzo krytycznie 
oceniła plan przygotowań Polski do ak
cesji do UE. Jej zdaniem Polska może stra
cić dopłaty do rolnictwa. Do Brukseli z 
tłumaczeniami wysłano min. Huebner.
□ B. premier J. Buzek zorganizował na 
zamku w Łęczycy „spotkanie przyjaciół”. 
Wzięło w nim udział 300 polityków cen- 
troprawicy z całej Polski.
□ Trwają ogólnopolskie dni protestu zor
ganizowane przez NSZZ Solidarność. Roz
maite formy demonstracji różnych grup 
zawodowych mają się zakończyć 26 listo
pada.
□ Dwie stacje telewizyjne - TVN i TVP 
wystąpiły o prawa do nadawania „na 
żywo” transmisji z procesu Rywina. Gdy
by taką zgodę uzyskano byłby to europej
ski precedens. Do tej pory procesy z sali 
sądowej transmitowano głównie w USA.
□ Prokurator generalny, ma się zająć 
sprawą odtajnienia zeznań prezydenta 
Kwaśniewskiego w sprawie korupcyjnej 
Rywina. WśTód polityków rozpoczęła się 
dyskusja na temat możliwości powołania 
prezydenta przed sejmową komisję 
śledczą w tej sprawie.
□ Komisja sejmowa ds. Ry wingate pracuje 
nadal. Ostatnio przesłuchiwano kolejny 
raz minister Jakubowską i szefową Agory 
- Rapaczyńską. -
□ Sąd lustracyjny uznał wiceministra 
skarbu I. Bochenka za „kłamcę lustracyj
nego”. Bochenek to były wicewojewoda

POKOJE DO WYNAJĘCIA 
uf hotelu uf pobliżu Disneylandu

- około 10 km od Paryża
pokoje:

2-osobowy z łazienką - 300 euro/miesiąc.
3 osobowy z łazienką - 360 euro/miesiąc, 
4-osobowy z łazienką - 480 euro/miesiąc.

Pol Hotel -
20, rue Nationale, la G^iapette. 

Tet. 06 17 91 11 11; 01 66 63 06 33.

dolnośląski i szef Unii Pracy w tym wojewódz
twie.
□ Senat odrzucił poprawkę do Kodeksu Pra
cy, która ograniczała możliwość pracy w nie
dziele i święta w handlu.
□ W Senacie odbyło się II Posiedzenie Polo
nijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu. Rozmawiano o polonijnym szkolnic
twie, stanie prawnym Polaków mieszkających 
za granicą i obchodach Dnia Polonii - 2 maja. 
Zaopiniowano także projekty finansowania 
Polonii przez Senat.
□ Po wejś'ciu Polski do UE nasz kraj automa
tycznie przestanie funkcjonować jako członek 
Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wol
nym Handlu - CEfTA. Członkami CEFTA po
zostaną tylko Bułgaria, Rumunia i Chorwacja.
□ Rosja nie chce rozciągnąć umowy o współ
pracy z UE na nowo przyjmowane kraje, w tym 
i na Polskę. Z protestem w tej sprawie musia- 
ła wystąpić Komisja Europejska, która zagro
ziła Moskwie poważnymi konsekwencjami. 
Jakimi nie wiadomo, ale wiadomo, że dla Ro
sji od dawna „kura nie ptica, a Polska nie za
granica”.
□ Wg M. Belki - koordynatora ds. odbudowy 
Iraku, polskie firmy są słabo przygotowane 
do otrzymania kontraktów na odbudowę in
frastruktury tego kraju.
□ Podczas wybuchu metanu w kopalni „So
śnica” w Gliwicach zginął 1 górnik, a 8 od
niosło ciężkie obrażenia.
□ a. Przewoźnik z Rady Pamięci i Męczeń
stwa został uhonorowany tegoroczną nagrodą 
im. J. Giedroycia za „działalność w imieniu 
polskiej racji stanu”.
□ W Barszczowce i Jarzynowce kolo Rów
nego na Ukrainie otwarto polskie cmentarze 
pomordowanych w rzezi wołyńskiej. Na 
otwarcie cmentarza udała się małżonka pre
zydenta.
□ W Braniewie koło Olsztyna aresztowano 9 
policjantów oskarżonych o współudział w 
przemycie papierosów.
□ Dyrekcja PkP uznała ogólnopolski strajk 
kolejarzy za nielega^ln^y^.
□ Kolejne protesty lokalne w całej Polsce za
powiadają taksówkarze. Na spotkaniu w Czę
stochowie rozwiązali oni akcję przeciw wpro
wadzaniu do ich aut kas fiskalnych.
□ Komornik odblokował konto jedynego 
szpitala w Jeleniej Górze. Dzięki temu szpital 
mógł zakupić lekarstwa i wypłacić pensje pra
cownikom.
□ W starostwie w Pyrzycach protestowały 
pielęgniarki, które zwolniono z pracy w miej
scowym szpitalu.
□ Protestami zagrozili polscy piłkarze. Cho
dzi o zgodę PZPN na obniżkę przez kluby ich 
kontraktów nawet do 50% podpisanych umów.

Ciąg dalszy ze str. 3

OSTATNIE OSTRZEŻENIE

Część małych przetrwa, koncentru
jąc się na jednym rodzaju produk- 
c.ji-

Poza tym Polacy są znani z tego, że 
mobilizują się w ostatniej chwili - 
mówi unijny komisarz ds. poszerzenia, 
Niemiec Guenter Yerheugen. Jak co 
roku broni Polski przed zarzutami, że 
„gardłuje zamiast pracować”. I złości 
się, gdy Polacy oskarżają go o nad
mierną surowość, wręcz o odgrywanie 
się na Polsce za poparcie interwencji 
zbrojnej w Iraku czy za upieranie przy 
systemie glosowania w Radzie UE 
uzgodnionym w 2000 roku w Nicei. 
Takie podejrzenia to zniewaga - obru
sza się Yerheugen. Co innego, gdyby 
krytyka zawarta w raporcie służyła 
jako podstawa do dyskwalifikacji Pol
ski jako kraju przystępującego do Unii. 
Ale Komisja nadal przekonuje niedo
wiarków, że Polska nadaje się do Unii 
i tylko apeluje, żeby nie zasypiać gru
szek w popiele, jeśli chce się w pełni 
korzystać z członkostwa. Bogate pań
stwa członkowskie, borykające się z 
problemami budżetowymi jak Francja 
czy Niemcy, nie będą przecież opono
wać, jeśli unijni audytorzy uznają, że 
Polska nie spełniła warunków nie
zbędnych do odbioru pieniędzy z unij- 
nej_kasy.^**0 na to rząd Leszka Millera? Jak 
^błco roku rząd bronił się różnymi 
sposobami. Po pierwsze, tuż przed pu
blikacją raportu „wysoki rangą urzęd
nik UKIE” sugerował „Gazecie Wy
borczej”, że Komisja Europejska mści 
się za Niceę. W poprzednich latach 
przyczyną „zemsty” była twarda po
stawa Polski w negocjacjach człon
kowskich. Problem polega jednak na 
tym, że w tym roku raport naprawdę 
oparto na faktach. Komisja wylicza to, 
czego Polska nie zrobiła, a co obieca
ła zrobić, nieuchwalone lub niewdro- 
żone jeszcze ustawy i niewydane roz
porządzenia, które miały już wejść w 
życie, nieuruchomione systemy kom
puterowe, nieprzystosowane zakłady 
przetwórcze, niezrestrukturyzowane 
gałęzie przemysłu, deficyt budżetowy 
mogący sięgnąć w przyszłym roku 7 
procent produktu krajowego brutto, 
podczas gdy kolejne ambitne reformy 
finansów publicznych pozostają na pa
pierze.
Do tego dochodzi utrzymująca się nie
wydolność sądów i administracji, pod
porządkowanie prokuratury ministro
wi sprawiedliwości, nieskuteczność 
rządowej „strategii walki z korupcją”, 
zwłaszcza na najwyższych szcze
blach, ignorowanie antykorupcyjnych 
zaleceń NIK-u i Rady Europy. Rząd tra
dycyjnie odpowiada na to, że raport nie 
uwzględnia całego mnóstwa posunięć 
dostosowawczych z ostatniego mie
siąca. Chociaż co roku Komisja prosi
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o dostarczenie informacji o stanie przygo
towań najpóźniej 30 wrzes'nia, Polska włą
cza przerzutkę dopiero w październiku. Ra
port jest więc przestarzały, Komisja zwy
czajnie nie nadąża, a w ogóle czepia się, bo 
taka na przykład Grecja jeszcze gorzej od 
Polski dostosowana, a jest w Unii. Prawda, 
tylko że to najgorszy przykład, jaki sobie 
można wybrać, bo Grecy przez swoje nie
dostosowanie i niezdyscyplinowaną polity
kę gospodarczą niemal zmarnowali pierw
szych 15 lat swego członkostwa. Dopiero 
teraz nadrabiają zaległos'ci, wciąż ciesząc 
się fatalną reputacją w Unii.
Porównanie Grecji z Niemcami czy Wielką 
Brytanią pokazuje też, że niekoniecznie 
duże kraje muszą mieć więcej problemów z 
dostosowaniem do prawa unijnego od ma
łych. To też jeden z argumentów, po które 
chętnie sięga rząd Millera. Duża Polska musi 
mieć więcej problemów niż mała Estonia czy 
nawet Czechy. A dlaczego Wielka Brytania 
nie musi mieć ich więcej od Grecji i to mimo 
że niechętnie przystaje na nowe wspólne 
przepisy? Ale skoro je zaakceptowała i zo
bowiązała się, że będzie ich przestrzegać, 
to traktuje je niezwykle poważnie. W ran
kingach Komisji Europejskiej eurosceptycz- 
ni Brytyjczycy (także Duńczycy i Szwedzi) 
uzyskują zwykle znacznie wyższe oceny od 
euroentuzjastycznych bałaganiarzy z połu
dnia Europy. W której grupie będzie Polska? 
„Financial Times” napisał, że jeżeli Polska 
chce być traktowana poważnie, musi poważ
nie podejs'ć do swoich zobowiązań i wy
tkniętych niedociągnięć. Przecież chcemy 
być uważani za ważnego gracza na unijnej i 
Światowej szachownicy, chcemy przeszko
dzić w odejs'ciu od korzystnego dla Polski 
systemu nicejskiego, chcemy wywalczyć 
jak najwięcej pieniędzy w planach budże
towych Unii na lata 2007-2013, które wła
śnie powstają. Inni uczestnicy tej gry raczej 
nie pozwolą nam pójść po wygraną na skró
ty-
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ZWIEDZANIE 
CMENTARZA MONTMARTRE 
S Stowarzyszenie Polskich

Kombatant^ów we Francji

- Koło Paryż - 
Z okazji 173 rocznicy 

Powstania Listopadowego, 
ZAPRASZAMY 

w niedzielę 30 listopada o godz. 143° 
wszystkich zainteresowanych

na spacer po Cmentarzu Montmartre.
Na tym cmentarzu spoczywa wielu naszych 
patriotów z okresu Wielkiej Emigracji (m.in. 
Lelewel, jest grób Słowackiego, którego prze
niesiono do Krakowa na Skałkę).
Spotkanie poprowadzi p. Barbara Kłosowicz z 
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i 
Grobami Historycznymi we Francji.

Zbiórka przy bramie wejściowej:
Av. Rachel od strony bid. de Clichy (M "Clichy).

Danuta Nou^takou^ska

□ Raporty Komisji Europejskiej najkry- 
tyczniej oceniły stan przygotowań Rumu
nii. Kraju tego nie uznano nawet za 
„funkcjonującą gospodarkę rynkową”. 
Rumunia ma przystąpić do UE razem z 
Bułgarią w 2007 roku. Spowodowało to 
zaniepokojenie Bułgarów możliwością 
dotrzymania tego terminu. Raport najko
rzystniej ocenił Słowenię. Powody do 
zadowolenia mają także z otrzymanej 
cenzurki Węgrzy. Kilka napomnień 
otrzymali Czesi.
□ W Tirkicie zestrzelono amerykański 
śmigłowiec z załogą. Liczba ofiar wśród 
żołnierzy amerykańskich w Iraku od 1 
maja zbliża się do 150 zabitych.
□ UNESCO zachęca rządy świata do 
wprowadzania aborcji jako „prawa czło
wieka”. UNESCO grozi rządom, które nie 
chcą usankcjonować prawa do zabijania 
nienarodzonych pozywaniem przed try
bunały „praw człowieka”.
□ Prezydent Białorusi Lukaszenka bę
dzie się ubiegał o kolejną, trzecią już, pre
zydencką kadencję. Ponieważ konstytu
cja przewiduje jedynie 2 kadencje, Łuka- 
szenka zamierza w tej sprawie rozpisać 
referendum.
□ Niemiecki Bundestag zrezygnował z 
przeprowadzania referendum w sprawie 
przyjęcia przez Niemcy eurokonstytucji. 
Ustawę ma zaaprobować parlament.
□ 88% ankietowanych Niemców jest nie
zadowolonych z rządów koalicji SPD- 
Zieloni. 31% wyraża rozczarowanie po
lityką i nie zamierza już brać udziału w 
wyborach.
□ Wybory w Gruzji nieoczekiwanie wy
grała mało znana lokalna partia Demo
kratycznego Odrodzenia - 23,5%, która 
wyprzedziła koalicję założoną przez Sze- 
wardnadze - „Za nową Gruzję” - 21%. W 
Tbilisi protestowała opozycja, która uwa
ża wybory za sfałszowane.
□ Podczas wizyty prezydenta Rosji Pu
tina w Paryżu, prezydent Chirac obdarzył 
gościa szczególnymi względami odwo
żąc go nawet na lotnisko.
□ Wcześniej Putin złożył wizytę w Rzy
mie, gdzie brał udział w szczycie UE-Ro- 
sja. Rosyjski prezydent został też przy
jęty na audiencji przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Putin zdementował pogło
ski o możliwości zaproszenia papieża do 
złożenia wizyty w Rosji. Na konferencji 
w Rzymie dziennikarze najczęściej py
tali o Czeczenię i sprawę aresztowania 
szefa koncernu Jukos - Chodorkowskie- 
go- .
□ Ojciec Święty przyjął na audiencji pre
zydenta Irlandii panią Mary Mc’Aleese.
□ Wielonarodową dywizję w polskiej 
strefie stabilizacyjnej w Iraku ma wes
przeć kontyngent około 700 Japończy
ków. Przeciw wysłaniu swoich wojsk do 
Iraku opowiedział się rząd Turcji.
□ Z powodu zagrożenia personelu Czer

wony Krzyż zamknął swoje biura w Bag
dadzie i Basrze.
□ Chiny zapowiadają zorganizowanie w 
ciągu najbliższych 2 lat kolejnego lotu 
załogowego w kosmos.
□ Były gmach władz NRD - Pałac Repu
bliki w Berlinie zostanie zburzony. Ofi
cjalnym powodem jest obecność azbestu, 
którego użyto przy jego budowie.
□ Rosja może zostać w przyszłym roku 
członkiem Światowej Organizacji Handlu 
-WTO.
□ Białoruś ma do 2006 roku zredukować 
liczebność swoich wojsk do 50 tysięcy 
żołnierzy zawodowych.
□ Na Sri Lance (Cejlon) prezydent tego 
kraju wprowadziła stan wyjątkowym. Rząd 
ocenił ten krok jako przedwcze^sny^.
□ Na Filipinach zastrzelono przywódcę 
rebeliantów, który opanował więżę kon
trolną lotniska w Manili, by zaprotesto
wać przeciw korupcji polityków.
□ Minister obrony Wietnamu złożył wi
zytę w Pentagonie. Oceniono to jako hi
storyczne wydarzenie normalizujące sto
sunki po zakończonej w 1975 roku woj
nie.
□ Rozmowy o przyszłym statusie prowin
cji Kosowo mogą się zacząć najwcześniej 
w 2005 roku.
□ W Niemczech przeprowadzono kon
kurs na osobowość wszechczasów w tym 
kraju. Na czele znalazł się Einstein. Spo
ro zamieszania wzbudziły kandydatury 
Mozarta i Kopernika, których trudno 
uznać za Niemców.
□ W RFN zdymisjonowano szefa sił spe
cjalnych Bundeswehry gen. Guenzla, któ
ry udzielił poparcia deputowanemu CDU, 
którego to z kolei oskarżono o antysemi
tyzm po wypowiedzi, że „Izrael to naród 
sprawców”. MSZ Joshka Fischer nazwał 
Guenzla „obłąkanym generałem”.
□ Nowym szefem Partii Konserwatywnej 
w Wielkiej Brytanii i szefem „rządu cie
ni” został M. Howard, który będzie od tej 
pory konkurował z premierem Blairem.
□ Liczba bezrobotnych w Austrii osią
gnęła najwyższy pułap od 1950 roku. Bez 
pracy w tym 8 milionowym kraju pozo- 
stają 224 tysiące ludzi.
□ Członkowie władz Meksyku mogą ofi
cjalnie chodzić do kościoła. Do tej pory 
rządzący tym katolickim krajem prze
strzegali zakazu udziału w nabożeń
stwach, który wprowadzono jeszcze pod
czas meksykańskich rewolucji.
□ W katastrofie francuskiego śmigłow
ca wojskowego zginęła 4-osobowa zało
ga-
□ Bezrobocie w USA spadło do 6%. Przy- 
pomnijmy, że w III kwartale tego roku 
odnotowano 7,2% wzrostu PKB. Wydaj
ność pracy wzrosła o 8,1%.
□ Rocznice rewolucji październikowej w 
Moskwie „uczciło” 7 tysięcy demon
strantów. Z tej samej okazji w małym mie
ście Iszim na Syberii odsłonięto pomnik 
Stalina.
□ Mumia Lenina po dokończeniu kon
serwacji otrzyma nowy garnitur. Nazwy 
firmy, która wyprodukuje nowy przy
odziewek truchła nie podano...
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Ciąg dalszy ze str. 3
... KIEDY WKRACZAMY DO UNII 

ROZMOWA Z KS. PRYMASEM /. GLEMPEM
P.O.: Na kiedy przewidziane jest zakończenie całej budowy?
Ks. kard. J.G.: Gdybyśmy dysponowali niezbędnymi środkami 
i nie musielibyś'my przyhamowywać prac, to Świątynia w suro
wym stanie byłaby ukończona w początkach, na wiosnę 2005 
roku.

P.O.: Czy we wznoszeniu Świątyni Opatrzności Bożej uczestni
czy w jakikolwiek sposób państwo?
Ks. kard. J.G.: Nie. Natomiast ze strony administracji państwa 
została wydana zgoda na tę budowę. Sejm uchwalił dokument 
akceptujący i przychylnie odnoszący się do tego wielkiego dzie
ła. Spodziewamy się również ze strony władz państwowych i 
lokalnych pomocy w tworzeniu infrastruktury - budowy odpo
wiednich dróg, dojazdów, trakcji elektrycznej, zagospodarowa
nia przestrzennego terenów między Wilanowem a Ursynowem. 
Mimo występujących trudnoś'ci, spotykamy się jednak z dużą 
życzliwością struktur państwowych.

P.O.: Obchodziliśmy właśnie 25-łecie pontyfikatu Papieża Jana 
Pawła II. Świątynia Opatrzności Bożej jest również i formą 
dziękczynienia Polski za ten Dar dla ludzkości. Co stanowi, dla 
Kościoła i dla Polski, istotę tego wielkiego pontyfikatu?
Ks. kard. J.G.: Pragniemy Ojcu Świętemu złożyć u tronu tę 
Świątynię jako hołd, jako znak chrześcijańskiej tożsamości na
rodu Polskiego poprzez jego dzieje, jak i dzisiaj - w konfronta
cji ze współczesnoś'cią, na przykład z projektami konstytucji eu
ropejskiej. Pragniemy, aby właśnie Ojciec Święty przyjął to na
sze narodowe Wotum, bo to on wprowadził Koś'ciół i Polskę w 
XXI wiek, w III tysiąclecie.
Istota tego pontyfikatu wynika ze sposobu, w jaki Jan Paweł II 
mówi nam o Chrystusie - jako wciąż obecnym wś'ród ludzi. Pa
pież przynosi nam Chrystusa nie czekając, aż dopiero ktoś do 
niego przyjdzie. On wychodzi naprzeciw ludzi, sam idzie do 
każdego człowieka, do każdego kraju, narodu, instytucji. Spo
tyka się z każdym, pragnie się z każdym spotkanym człowie
kiem dzielić swą wiarą. To to jest właśnie najbardziej charakte
rystyczne dla tego pontyfikatu.

P.O.: Ten pontyfikat łączy się w w znacznej mierze i z pryma
sowską posługą Księdza Kardynała. Co jest dla Eminencji naj
bardziej znaczące w tym wspólnym - z Polskim Papieżem, two
rzeniu najnowszej historii Kościoła w naszym kraju?
Ks. kard. J.G.: Rzeczywiście, Ojciec Święty powołał mnie 
wkrótce po rozpoczęciu swej posługi na Watykanie. Najpierw 
na biskupa Warmii, a później - po śmierci kardynała Wyszyń
skiego, wezwał mnie na stolice do Gniezna i do Warszawy. Moja 
posługa przypadła na trudny okres historii Polski, ale miałem 
wspaniałe wzorce w moich poprzednikach, w które się mogłem 
wpatrzyć, zwłaszcza kardynała Wyszyńskiego, a w odniesieniu 
do Emigracji - w wielką osobowoś'ć kard. Hlonda. Dzięki temu, 
w zaufaniu w Bogu, w Opatrzności, mogliś'my w Polsce przeżyć 
czas komunizmu, stanu wojennego, wierząc, że wyjdziemy z 
tego. Dziś polską transformację ustrojową mamy właściwie poza 
sobą, ale wkraczamy znowu w wielką przemianę systemową, jaką 
stanowi przystąpienie do Unii Europejskiej, co ani nie jest łatwe, 
ani bezpieczne.

P.O.: Przeprowadził Ksiądz Prymas Kościół w Polsce przez ostat
nie, trudne czasy schyłku komunizmu, stan wojenny, początki 
III Rzeczpospolitej. Jaki jest Kościół w naszym kraju w porów
naniu z tym sprzed 20-25 lat?
Ks. kard. J.G.: Naturalnie nastąpiły zmiany, można powiedzieć 
dojrzewanie Kościoła do rozumienia Ewangelii. Na czas mojej 
posługi przypada coraz pełniejsze rozumienie nauki Soboru 
Watykańskiego II, zaczęła funkcjonować kolegialność w dzia
łalności biskupów, wypIacowałis'my struktury tego współdziała
nia. Potem przyszła - dzięki Ojcu Świętemu - reorganizacja 

administracyjna, co znacznie ułatwiło nam pracę duszpasterską. 
Miełis'my możność ośmiokrotnie wsłuchiwać się w wielkie, na
rodowe nauczanie papieskie, podczas pielgrzymek Ojca Święte
go do Ojczyzny. Jego słowa są dla nas również wielką otuchą 
przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, dają nadzieję, że 
idziemy jednak dobrą drogą.
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P.O.: Ostatnio media zaczęły nerwowo spekulować na temat 
czekających nas już w przyszłym roku zmian w Kościele w Pol
sce?
Ks. kard. J.G.: Kościół w Polsce pozostanie Kościołem wie
rzącym i praktykującym, katechizującym i wysyłającym księży 
na misje, bo Bóg jest obecny w naszym kraju. Natomiast w pra
sie myśli się głównie o zmianach personalnych mających nastą
pić w Episkopacie. Naturalnie, wiadomo - ludzie się starzeją i 
odchodzą. Niebawem więc odejdzie kard. Gulbinowicz, kard. 
Macharski i ja także - jako następny. Myślę, że nastąpi również 
rozdział między funkcją przewodniczącego Episkopatu i pry
masa, który to urząd pozostanie. Nie są to jednak zmiany, które 
mogłyby być przyczyną sensacji. Są one przewidziane, plano
wane i Kościół planując je idzie jednak dalej utartą, wytyczoną 
drogą, bo zawsze będzie miał pasterzy wrażliwych na Ewange
lię.

Ii

P.O.: Zmiany dotyczą też funkcjonowania. Kościoła „polonijne
go”. Odszedł na emeryturę abp Szczepan Wesoły. Zabrakło jego 
następcy w Rzymie. Pojawiają się niepokoje? Jak Ksiądz Pry
mas ocenia tę sytuację?
Ks. kard. J.G.: Nie przewiduję tu żadnych trudności, bo zgod
nie z wolą Stolicy Apostolskiej, przeszliśmy na styl pracy, jaki 
obowiązuje w całym Koś'ciele powszechnym. Ksiądz abp Weso
ły - człowiek o niezwykłych zasługach na Polonii, mimo swoje
go wieku, pozostanie rektorem kościoła św. Stanisława w Rzy
mie, podczas gdy codzienną troskę o Polonię podejmie, zgodnie 
z prawem kanonicznym, delegat Episkopatu, a prymas będzie 
dalej sprawował nad nią, poprzez modlitwę i kontakty z różny
mi wspólnotami, swą duchową opiekę. A nowy Delegat pomoc
ników musi sobie dopiero zyskać. Biskup Karpiński ma w tej 
dziedzinie dobry punkt wyjścia, gdyż dobrze zna sytuację, po 
jednej jak i po drugiej stronie Atlantyku, w Ameryce i w Euro
pie, zna dobrze języki obce, ułatwiające mu kontakty z biskupa
mi miejsc, gdzie znajdują się na obczyźnie Polacy.
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P.O.: Z Kraju docierają coraz bardziej alarmujące doniesienia 
dotyczące sytuacji gospodarczej i społecznej. Jak Eminencja 
postrzega ten problem? Jak ocenia działania rządu?
Ks. kard. J.G.: Sytuacja jest bardzo trudna i rząd, taki jaki jest, 
boryka się z tym zagadnieniem i sam przyznaje się do swoich 
błędów. Wszyscy, którzy sprawują władzę jakieś błędy popełni
li. Dziś jednak obserwujemy szczególne natężenie trudności spo
łeczno-ekonomicznych związanych z ogromnym bezrobociem. 
A to wynika z funkcjonowania kapitału, który nie zawsze pod
porządkowuje się regułom etyki. Wielu naszych braci cierpi z 
powodu likwidacji ich zakładów pracy, firm, przedsiębioi^stw. 
Tymczasem zamyka się je często z zimnego wyrachowania - 
doprowadzając do upadłości, by towary przez nie produkowane 
sprowadzać później zza granicy. Jednocześnie obserwujemy 
wielką słabość państwa, które nie potrafi zapanować nad tą nową 
jakościowo sytuacją. Wciąż mówimy o państwie prawa, tymcza
sem nie ma ono etycznego fundamentu, moralności opartej na 
chIześcijańskich zasadach. Mamy jednak wciąż nadzieję, że z 
pomocą Bożą uda nam się w Polce przezwyciężyć i te przeciw
ności i błędy.

b

P.O.: Jakie jest stanowisko Episkopatu w sprawie „eurokonsty- 
tucji” i traktatu nicejskiego? Jak Ksiądz Prymas ocenia w tym 
kontekście zaskakująco wrogie stanowisko Francji i jej prezy
denta?
Ks. kard. J.G.: Są to kwestie polityczne, w których nie jeste
śmy biegli, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę i ze słabości 
tej instytucji, jaką je,st kształtująca się na naszych oczach Unia 
Europejska. Już dzisiaj nie ma w niej jednomyśłnos'ci, a przyję-
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cie do jej grona kolejnych dziesięciu państw - w tym dużej Pol
ski, na pewno nastręcza trudności. Dotychczasowa Unia chce 
uchronić się przed nadmiernymi wydatkami na nowe kraje, a 
zwłaszcza na Polskę. Jednak nie potrafię jednoznacznie określić, 
gdzie tkwi istota kontrowersji polityczno-ekonomicznych.Nato- 
miast niewątpliwie będziemy wciąż zabiegać, by w konstytucji 
Unii znalazło się odwołanie do Boga i chrześcijańskiej genezy 
Europy, co pociąga za sobą uznawanie, wynikających z tego za
sad etycznych. Tyle że, jeżeli nawet te postulaty nie znajdą się w 
przyszłej konstytucji, nie zostaną przegłosowane, bo takie są współ
czesne sekularyzacyjne trendy ideologiczne, które nie chcą pogo
dzić się z czynnikiem nadprzyrodzonym, to stan taki nie potrwa 
długo. Myślę bowiem, że natura ludzka wciąż domaga się obec
ności życia nadprzyrodzonego - także w wymiarze społecznym.
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P.O.: Obecne, postkomunistyczne władze Polski, po korzystnych 
wynikach referendum unijnego, które zawdzięczają w dużej mie
rze i postawie Kościoła w Polsce, zaczynają powracać do swoich 
starych, ideologicznych pomysłów zmian w ustawodawstwie do
tyczącym aborcji czy legalizacji związków homoseksualnych. 
Jak Episkopat zamierza się temu przeciwstawiać?
Ks, kard. J.G.: Dla nas sytuacja jest jasna. Nigdy nie zaakceptu
jemy jakichkolwiek zmian, które byłyby wymierzone w obronę 
życia poczętego czy też naturalny porządek, w jakim winna roz
wijać się ludzkość. Myślę, że te środowiska, które podejmują ta
kie próby czy harce typu „statku aborcyjnego” zawijającego do 
Władysławowa starają się wysondować opinię społeczną, czy po
ziom przyzwolenia. Naród polski jest jednak wytrzymały na ta
kie prowokacje. A Kościół będzie zawsze występował w obronie 
życia nie narodzonych, zawsze będzie brał w obronę małżeństwo 
jako związek między kobietą i mężczyzną, co jest zresztą zapisa
ne w polskiej Konstytucji.

e
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P.O.: Parę dni temu dotarły do nas doniesienia z Iraku o śmier
ci pierwszego polskiego żołnierza „Sił Stabilizujących”. ./akie 
reakcje wywołał ten fakt w Episkopacie?

Ks. kard. J.G.: Musimy przede wszystkim zrozumieć istotę 
obecności żołnierzy polskich w tamtych rejonach świata. Wy
stępują oni tam jako gwaranci i obrońcy sprawy pokoju. Sytu
acja wewnątrz Iraku doprowadziła do amerykańskiej interwen
cji, do wojny o przywróicenie wolności i bezpieczeństwa w tym 
regionie, a nasi żołnierze zawsze walczyli tam, gdzie chodziło 
o „waszą i naszą wolność”, o słuszną sprawę odzyskania przez 
jakiś naród suwerenności. Żołnierz polski walczył pod Monte 
Cassino, walczył pod wodzą Napoleona, bił się w Rosji. Stawał 
wszędzie tam, gdzie chodziło o czyjąś niepodległość, gdzie szu
kano sprawiedliwego pokoju. Święciłem niedawno pomnik - 
obelisk, wystawiony w miejscu, gdzie zginął uchodząc spod 
Cecory hetman wielki koronny Żółkiewski. Jest to jeszcze je
den z licznych dowodów, pamiątek, że żołnierz polski walczył 
o pokój i sprawiedliwość. Sądzę, że dzisiaj taką sprawą dla 
polskich żołnierzy jest Irak. Pamiętajmy poza tym, że żołnierz 
wypełnia rozkaz wydany przez dowódcę, żołnierz nie jest poli
tykiem, nie dyskutuje. I jako żołnierz poległ oficer polski na 
polu walki w Iraku.

P.O.: Eminencjo, za tydzień wkroczymy w czas Adwentu^. Pro
siłbym w związku z tym o Słowo dla Polonii Księdza Prymasa..^. 
Ks. kard. J.G.: Cieszę się z tego przypomnienia. W Polsce 
Adwent będzie rozpoczęciem przyjęcia relikwii s'w. Andrzeja 
Apostoła. Uzyskaliśmy te relikwie i chcemy, ażeby ich obec
ność w Warszawie była podkreśleniem naszego związku z Apo
stołami. Mamy dwie świątynie dedykowane imieniu św. An
drzeja Apostoła, obok Andrzeja Boboli, którego relikwie po
siadamy w całości. To jedno, później będziemy modlili się w 
czasie Adwentu za bezrobotnych - 4 grudnia, we wszystkich 
kościołach odmawiany będzie różaniec, z dłuższymi naukami 
na temat pracy i na temat bezrobocia, o kształtowaniu się czło
wieka przez pracę. I wreszcie, w drugą niedzielę Adwentu bę
dziemy w polskich kościołach zbierać składkę na pomoc Ko
ściołowi na Wschodzie.
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EUROPA POD STRZECHAMI
Stanisław Michalkii^Wiicz

I ■ nia Europejska nieubłaganie zmierza ku rozszerzeniu, co w państwach kan- 
■ dydujących wywołuje wiele efektów ubocznych. Dla przykładu, wschodniej 

granicy Polski, która od 1 maja będzie wschodnią granicą Unii Europejskiej, 
będą pbę^owpii t^ówniejt l^uni^icjor^arćuo^^- niemkcł^im^^ (ki^er^osch^tzu.

Władze polskie, ma się rozumieć, specjal
nie tym się nie chwalą, a nawet prasa nie 
przeprowadza w tej sprawie żadnego 
dziennikarskiego śledztwa, ale przygoto
wań ukryć już się nie da. Nie tyle chodzi 
zresztą o przygotowania, że tak powiem, 
kwatermistrzowskie, co o tzw. kompaty
bilność. Chodzi konkretnie o to, że służ
by polskie wrosły w nadgraniczne środo
wisko, może nawet tu i ówdzie aż za bar
dzo, podczas gdy funkcjonariusze nie
mieccy nie tylko nie będą wrośCięci, ale 
nadal będą przecież funkcjonariuszami w 
służbie państwa niemieckiego, no a poza 
tym podobno mają też irytujący nawyk 
służbistośCi i pedanterii. Od razu widać, 
że współpraca będzie wymagała systema
tycznego docierania. A skoro docieranie 
ma odbywać się na najniższych szcze
blach, to co robić z najwyższymi? 
Do takich wniosków coraz częściej mu- 
siał dochodzić minister Krzysztof Janik, 
nie mówiąc już o premierze. Nie tylko nie

było dnia, żeby dziennikarze śledczy nie 
ujawniali jakiejś afery z udziałem polity
ków mniejszego lub większego kalibru, ale 
w dodatku najważniejsi dygnitarze w pań
stwie dowiadywali się o tym wszystkim z 
gazet, a więc jednocześnie z innymi czy
telnikami. Może jest to i demokratyczne, 
ale każdy rozumie, że przesadny demokra- 
tyzm może w dygnitarzu budzić uczucie 
rozgoryczenia. Toteż kiedy w prasie za
częły pojawiać się coraz bardziej bezczel
ne komentarze na temat zeznań komen
danta głównego policji, gen. Kowalczyka 
oraz analizy stosunków między ministrem 
sprawiedliwości Kurczukiem, a ministrem 
spraw wewnętrznych Janikiem, w kręgach 
decyzyjnych musiała pojawić się świado
mość, że czas uderzyć w czynów stal. Czy
nów stal objawiła się w postaci odwoła
nia komendanta Kowalczyka i mianowa
niu na to stanowisko Leszka Szredera z 
Gdańska. Fonetyczna zbieżność nazwisk 
nowego komendanta polskiej policji i nie-

mieckiego kanclerza jest oczywiście czy
sto przypadkowa, chociaż oczywiście 
może wzbudzać większy respekt również 
wśród funkcjonariuszy Grenzschutzu, o 
ile, rzecz prosta, Szreder będzie jeszcze 
komendantem.

Czynię to zastrzeżenie, bo wraz z na
dejściem Szredera rozpoczął się w 
policji niebywały ruch kadrowy i to od 

samej góry. Zeby zilustrować jego charak
ter i głębokość, wystarczy powiedzieć, że 
posadę^ stracił Rapacki, szef Centralnego 
Biura Śledczego, czyli czołowy supergli- 
na III Rzeczypospolitej.

Dokończenie na str. 12
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LA PAGE . DES . FRANCOPHONES
de Richarid-,Ziten^^ie^wicz., (riczienk@fra^eien^it.fr)

LA FOI SE LEVE A L'EST

L e primat de Pologne, le C^i^dinal Józef Glemp est venu en visite en France au 
début du mois de novembre. Il a donné une conference au Centre du Dialogue 
sur „ le déplacement du dyna

misme <de la vie religiruse de 
l’Ouest vers l’Est ”.

On prête a Malraux la prophétie se
lon laquelle „ le XXI' siècle sera reli
gieux ou ne sera pas ”. Cette phrase, 
qui annonçait un renouveau spirituel 
dans le monde, ne se verifie pas enco
re a Techelle du continent europ'en 
comme en t'moigne la regression de 
la vie religieuse dans les pays ou la 
civilisation est hautement d'veloppee. 
Le c^i^tJinal Glemp y observe une mau
vaise utilisation de la religion et une 
destruction des relations humaines 
dans les differentes communautes où 
ces relations sont consid'r'es seule
ment d’un point de vue marchand, 
c’est-à-dire comment les uns peuvent- 
ils profiter des autres. La coupure est
apparue avec les Lumieres, philosophie qui 
critique la religion et affirme la liberte de 
pensee basee sur la raison. Le primat de 
Pologne observe que dans le monde 
d’aujourd'hui la religion a perdu son role 
traditionnel d’acteur majeur de la soci't', 
notamment dans le domaine de la culture. 
Nous sommes en pleine secularisation qui 
s’exprime par I’indiff'rence religieuse, par 
I’indifference a la question de la religion 
en tant que relation individuelle de l’hom
me avec Dieu, par le refus de reconnaître 
la religion comme instance universelle nor
mative, et qui met en avant un humanisme 
laïc 'vacuant tout el'ment faisant r'f'ren- 
ce a Dieu pour se concentrer sur la raison, 
la liberte, la justice ou I’ind'pendance de 
l’homme. Meme si on n’est plus a l’epoque 
de I’atheisme combattant la religion consi- 
deree comme „ opium du peuple ”, la secu
larisation, quand elle prend un caract're 
plus agressif, veut la repousser a la marge 
de la vie sociale. La cons'quence, c’est une 
regression de la foi que Ton peut observer 
dans differents domaines et qui est li'e a la 
diminution des vocations. Toutefois, toute 
la secularisation n’est pas a rejeter car, vue 
sous l’angle de la separation de l’Église et 
de l’État, elle replace chacun dans son do
maine. Le danger, c’est quand elle s’erige 
en id'ologie car toute ideologie m'ne au 
totalitarisme. Én revanche, actuellement, 
on observe depuis quelques ann'es un d'
placement du dynamisme de la vie religieu
se de l’Ouest de l’Éuropç vers l’Ést du con
tinent, l’Ést 'tant ici consider' non seule
ment sous son aspect geographique mais 
aussi sous l’aspect de l’appartenance cul
turelle et des influences politiques de l’ex
Union sovi'tique. Les pays de l’ex-bloc 
communiste et les anciens satellites con
naissent un reveil exceptionnel de la vie re-

ligieuse. Ce regain decoule d'une véritable 
faim de connaître Dieu intervenant apres 
I'etouffement de ce besoin par l'atheisation 
organisée. G’est en Russie et en Ukrainę que 
le phenomene est le plus spectaculaire. De 
nouveaux dioceses sont crees, l'Eglise se 
renforce et adapte ses structures adminis
tratives aux besoins de la pastorale qui peut 
être exercee normalement. Les seminaires 
fonctionnent, le nombre des vocations est 
en augmentation, des instituts de theologie 
sont tres actifs, tel le celebre College theo- 
logique Saint-Thomas d'Aquin a Moscou ou 
l'institut de theologie de Kiev. Le reveil de 
la vie religieuse que l'on observe dans la 
sphere sociale, librę de toute intervention 
de l'Etat ou de la censure culturelle, s'ob
serve aussi dans la sphere de la religion, 
c'est-à-dire dans la relation personnelle de 
l'homme avec Dieu. Monseigneur Glemp 
nous dit que ce phenomene touche aussi la 
Lituanie, la Lettonie, la Bielorussie, la Rou
manie, les Balkans - surtout en Bosnie- 
Herzegovine, et la Moldavie. Pour etayer 
ses propos, il nous livre quelques statisti
ques. Alors qu'au moment de la chute du 
communisme, il n'y avait que six eveques 
en Russie, il y a maintenant en 2003 deux 
metropolies, cinq dioceses, deux adminis
trations apostoliques, cinq missions et une 
prefecture apostolique. Pour plus d’un mil
lion de catholiques, il y a huit eveques, trois 
cent soixante-dix paroisses, plus de trois 
cents pretres et pres de cinquante semina- 
ristes en formation. En Ukrainę, il y a deux 
metropolies et seize dioceses. En Bielorus- 
sie, on compte une metropolie, trois dioce
ses, trois cent quatre-vingt-deux paroisses 
(soit cent quarante de plus en dix ans) et 
trois cent trente-cinq pretres.

Szanowna Pani Mario.
Mam poważne problemy psychiczne, nie 
mogę skupić się na żadnej rzeczy^, wysili 
biegają po głowie jak oszalałe. Ale mu
szę trochę w skrócie opowiedzieć swoją 
historię. Otóż mój tata odszedł od nas, kie
dy miałam 8 lat (dziś mam. 25 lat). Zało
żył nową rodzinę, ma dzieci z drugą ż.oną. 
Ja bardzo kochałam ojca i po jego odej
ściu przeżywałam to .strasznie, nie mo
głam spać - choć byłam jeszcze małym 
dzieckiem, nawet zaczęłam .się jąkać. Nie 
pomogły wizyty u lekarzy, psychologów, 
Mama myślała, że ja z rozpaczy umrę, nie 
mogłyśmy sobie z tym poradz.ić: płakałam 
nocami, mama płakała także. Dziś jestem 
osobą dorosłą, mam 25 lat. Jestem w Pa
ryżu od czterech lat. Myślałam nawet, ż.e 
kiedy wyjadę z kraju przestanę myśleć o 
ojcu, zapomnę i o krzywdzie, jaką nam 
wyrządz^ił, i pokonam prz^edziwną tęskno
tę. Raz go nienawidzę, to znów kocham, 
nie potrafię patrzeć na poz^nanych chło
paków inaczej niż przez wizerunek mego 
ojca. Boję się mężczyzn.. Myślę, że mogą 
być tacy jak ojciec, a z drugiej strony każ
dego poznanego chłopaka porównuję do 
ojca i myślę jak mu daleko do cech, jakie 
ma mój ojciec. Czuję, że jestem na grani
cy obłędu. Wła.ściwie żyję jakby w cieniu 
moich rodziców^, żal mi mamy, często roz
mawiamy o ojcu, co by było, gdyby został 
z nami. Jak potoczyłoby się moje życie? 
Jak wyglądałyby moje wakacje z ojcem? 
Myślę, że i moja mama ma podobne od
czucia, bo chętnie mówi o ojcu, wspomi
na te lata, kiedy byliśmy razem. Jedno 
wiem, że sobie już z tym. .sama nie pora
dzę i muszę zmienić moje życie, ale brak 
m i siły. Nie wiem czy jest jakieś wyjście z 
tej sytuacji? Chciałabym podjąć w Pary
żu studia i myślę, że mój ojciec by to za
akceptował. Mam świadomość, ile mam 
lat, a ciągle czuję .się jak małe dziecko, 
które ma zasłużyć na to, by być akcepto
wanym^ przez ojca i jakby zasłużyć na jego 
miłość. Kontakty z ojcem mam bardzo .spo- 
radycz.ne., kiedy jestem w Polsce, ale wte
dy zazwyczaj milcz.ę, bo mam mu zbyt 
dużo do powiedzenia i nie wiem jak się 
wyrazić, a on po cza.sie traci cierpliwość 
i rozstajemy się z niczym, a ja znów roz
pamiętuję .straconą szansę. I tak się to po
wtarza. Raz, chciałabym mu powiedzieć, 
że bardzo go kocham i mi go brakowało 
całe życie, raz chciałabym mu wygarnąć, 
że nas zostawił. I tkwię w takim obłędzie. 
Co mam robić, bo chyba zwariuję? Moż.e 
mi Pani odpisać?

Mafgorzata

i
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Suitę à la page 15

Droga Małgosiu.
Pomimo dorosłego wieku, nie wysz^^r^ś 
emocjonalnie ze swego dzieciństwa. Cią
gle żyjesz przeszlc^s'cią, niespełnionymi 
oczekiwaniami, marzeniami, tęsknotami. 
Przeszi^o^ść nie tylko bardzo głęboko w 
Tobie tkwi, ale jest ciągle podsycana 
przez wasze rozmowy z mamą na temat 
ojca. Żyjecie jakby we śnie, baśni - w
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świecie, który jakby się zatrzymał w 
sie. Jeżeli będziecie żyły przeszłością nie 
pójdzirsz do przodu, zarówao w sprawach 
dalszego kszrałceaia się, jak i w sferze 
emocjonalnej, uczuciowej. Na przykład 
podjęcie przez Ciebie srudiów - zastana
wiasz się czy zaakceptuje to twój ojciec. 
Wykazujesz tu brak dojrzalos-ci, świado
mości, że jesteś osobą dorosłą. Twój za
wód, twoje zaiarrresowania powinny de
cydować, ale Ty ciągle masz w podświa
domości brak akceptacji ze strony ojca, 
chęć „zasłużenia” na jego miłość. Na mi
łość iaaych nie trzeba zasługiwać albo się 
ją ma, albo nie. Brak pewności siebie, brak 
akcepracji siebie powoduje, że szukamy 
ich wówczas u innych. To nie jest droga, 
którą można uzyskać akceptację i miłość 
osoby, na której nam zależy. Trzeba pracę 
rozpocząć od poznania i zaakceprowaoia 
siebie. Jest to trudna i aiełarwa droga - ale 
jedyna. Nie wiem czy sama sobie z tym 
poradaisa. Myślę, że powianaś zasięgnąć 
rady psychologa. Musisz zrozumieć, że 
aby uzyskać prawidłową relację z ojcem 
powiaaaś się wzmocnić wewnętrznie, aby 
przekazać mu to, co chciałabyś mu prze
kazać, co jest dla Ciebie tak bardzo waż
ne. Ale będzie to trudae, dopóki się sama 
nie poczujesz silniejsza. Abyś osiągnęła 
ząozumieaie z ojcem, aby on Ciebie wła
ściwie zrozumiał. Jest to bardzo ważne w 
dalszym rozwoju Twojej osobowości i re
lacji z innymi ludźmi, nie tylko z ojcem. 
Uwolnienie się od psychicznego uzależ- 
aieaia od ojca jest dla Ciebie bardzo waż
ne. To powiairn być stosuaek osoby do
rosłej do osoby dorosłej, a Ty nadal czu- 
jesz się małym dzieckiem, krórr szuka 
akcrpracji ojca. Sama musisz popracować 
nad tym, aby siebie zrozumieć i zaakcep
tować, a wtedy ulegaie zmianie relacja z 
innymi. Pamiętaj, że w relacji z iaaymi to 
Ty jesteś' aajważaiejsza, ale tu wchodzi w 
grę także prwaego rodzaju odwaga bycia 
sobą. To są sprawy bardzo złożone. Zapra
szam Cię do Poradni Psychologicznej przy 
Polskiej Parafii w Paryżu na Concoądair, 
jeśli mieszkasz w regionie paryskim, w 
każdy wtorek i czwartek w godzinach 153° 
- 173) (porady bezpłatne). Trudno tak zło
żone problemy omówić w szczupłych ra
mach tej rubryki.

Marła Tt^i^i^sa Lui

Nr 41 GŁOS KATOLICKI

iff '- WB/łaściwie od dłuższe 
* ffff go czasu nic niis robię

Kar^t Badziak

____________ I tylko i^i^i^s tai^r^ie: i^ozirzą- 
sam na tych łamach zagadnienie, co się sta
ło, że coraz więcej moich rodaków jest nie
zadowolonych ze zmian ustrojowych, ja
kie miały miejsce w ciągu ostatnich 13 lat. 
Chyba ązeczywiścir stoimy przed jakąś 
zasadniczą rekonstrukcją sceny politycz
nej, gdyż dotychczasowe ugrupowania 
mają dość mizerne poparcie i żadne nie 
jest w stanie zdobyć pełni władzy i samo
dzielnie zrealizować swój polityczny pro
gram. Największą pracowitość i determi
nację w pożądaniu władzy wykazuje dziś 
Samoobrona. Przywódcy wszystkich par
tii politycznych muszą więc brać pod uwa
gę zawieąaoie koalicji, jeśli pojedynczo 
żadna nie ma szans na zdobycie większo
ści. Ale wiadomo, że koalicje wymagają 
kompromisów, a to się zupełnie nie zga
dza z naszym charakterem narodowym. 
Dotychczasowe doświadczenia wykazują, 
że nasze rządy koalicyjne były mierne, uni
kały podejmowania ważnych decyzji, po
dobnie jak czyni to obecny rząd Millera.

Fenomenem, jakim był „okrągły stół”, 
przy którym usiedli zwalczający się 
przeciz^nii^y jic^litp^t^^r^i i nawadi poi oj, za 

który zresztą jeden z przywódców dostał 
Nobla, to było wydpązrnia wyjątkowe w 
historii Polski. Zdumiony świat, znający 
doskonalr naszą wewoęrrzoą swarliwość, 
był zbulwersowany i zachwycony liderem 
„Solidarności” Wałęsą, a także miał wiele 
uzaania dla jego pązrciwoika Jaruzelskie
go, który przecież przedtem wsławił się 
tym, że w grudniu 1970 r. kazał srrzrlać 
do robotników gdańskich. Zresztą nie tyl
ko w grudniu. A przypominam o tym, gdyż 
ja, to nie Michnik, co to się teraz z Gene
rałem ściska i całuje oraz z jego byłym 
ązrczoikirm prasowym Urbanem urządza 
oocne popijawy, a i do pąrmiera Millera 
się pązyrula, i w dodatku zawzięcie go bro
ni przed Rokitą i Ziobrą, aby się za dużo 
nie dowiedzieli o silnej grupie sprawują
cej władzę, a szczrgóloie o ojcu chrzest
nym tej grupy.
Swoją drogą to dziwoe, że gość, który na
grał propozycję łapówki Rywina i spowo
dował, że powstała specjalna komisja sej
mowa, aby wyśledzić, a może i wyjaśnić, 
kto Lwa tegoż wysłał po duży worek do
larów do Agory, właś-ciwie najbardziej się 
boczy, oburza i obraża na tych detekty
wów sejmowych, co najgorliwiej usiłują 
zaspokoić jego ciekawość. Co prawda to 
są amatorzy, a oir zawodowcy jak jego 
brat Stefan, rutynowany sędzia sądu woj
skowego, który po wojnie niejednego 
akowca do celi śmierci skirrował. A swoją 
drogą miłos'oicy kina w Polsce powiooi się 
poważnie zasranowić czy przycadkiem 
produceat „Pana Tadeusza” air naraził się 
Michnikowi wyprodukowaoiem „Zemsty”. 
To straszne słowo nie padło tu przypad 

kiem, właśnie od „okrągłego stołu”

minęło już trochę czasu, więc nieco dziw
ne się zda, że główny bohater tamtej epo
ki, Wałęsa - symbol bezkrwawego przej
ścia z komunizmu do kapitalizmu, nie
dawno na konferencji zwołanej z okazji 
25-lecia Wolnych Związków Zawodo
wych, z których wykluła się „Solidarnoś'ć”, 
wyraził żal, że działacze tego ruchu wy
brali w swoim czasie zbyt łagodną formę 
walki i „to od razu dało przewagę tym, 
którzy mieli władzę przez czterdzieści 
parę lat, a teraz mają pieniądze”. Zresztą 
dziś' nie tylko Wałęsa żałuje, że nie użyto 
wówczas wobec komunistów siły, gdyż te 
chytruski, pod pozorem pokojowych za
miarów, wykorzystały naiwną dobroć 
przywódców związkowych i okradły cały 
naród. Teraz przejąwszy na własnoś'ć me
dia publiczne kreują się za ich pośrednic
twem na reformatorów, a w ogóle rządzą 
tak nieudolnie i kryminalnie, że większość 
obywateli naszego Kraju doprowadzają do 
rozpaczy. A warto pamiętać, że rozpacz 
łatwo przemienia się w nienawiś'ć, a nie- 
nawiś'ć w zemstę i to wcale nie tę, rodem z 
teatru Fredry. Ich stopień nieudolnoś'ci i 
arogancji jest tak olbrzymi, że posiadając 
do swej dyspozycji nawet grube pienią
dze, nie potrafią zbudować rocznie kilku
dziesięciu kilometrów autostrad, nie mó
wiąc już o elementarnym zapewnieniu bez
pieczeństwa obywateli, a służbę zdrowia, 
doprowadzili do kompletnej zapaści. Fi
nanse państwa są w stanie tak katastrofal
nym, że ludzie powoli zaczynają wycofy
wać pieniądze z banków i chować do poń
czochy. Argentyna się kłania.
O stopniu indolencji lewicy, rządzącej nie
udolnie od dwóch lat świadczy choćby 
taki drobny przykład, że nie potrafią ukró
cić nawet masowo praktykowanej kradzie
ży kabli elektrycznych. Złodzieje niszczą 
codziennie dziesiątki kilometrów linii wy
sokiego napięcia, nie wspominając o 
kradzieży mostów i torów kolejowych. 
Pomysłowi złodziejaszkowie, te kable, 
tory i mosty, sprzedają bez żadnych kło
potów w punktach skupu złomu. Wystar
czyłoby właścicieli tych złomowisk zobo
wiązać do spisywania adresów i nazwisk 
sprzedających, aby proceder ukrócić. Ale 
na ten pomysł żaden urzędnik z SLD nie 
wpadł. A może są oni zwyczajnie skorum
powani i dlatego unikają kablowania.

wracając na zakończenie do „okrą 
JPł^g^lego stołu”, coraz więcej moich ro
daków podejrzewa, że zasiedli, w swoim 
czasie, do tego mebla wcale nie przeciw
nicy, lecz wspólnicy. Właśnie w trakcie 
wspomnianej wyżej konferencji z 9-10 
października br. wyszło na jaw, jak poda- 
je jeden z jej uczestników Krzysztof Wy
szkowski, że program Kuronia - Michni
ka, z jakim usiedli oni przy „okrągłym sto
le” pozostawał w szczegółach tajny wo
bec wszystkich ich współpracowników z 
KOR i WzZ, natomiast dokładnie był zna
ny członkom delegacji rządowej, zasiada
jącej po drugiej stronie „stołu”.
Jako urodzony optymista mniemam, że na 
temat najnowszej historii Polski niebawem 
wiele się dowiemy. Jeszcze paru niezależ
nych dziennikarzy w Kraju pozostało.
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Dokończenie ze str. 9

EUROPA POD STRZECHAMI

Te zmiany uzasadniane były obycza
jem dobierania sohie przez nowego 
szefa zaufanych współpracowników, ale 

komentatorzy bardziej sceptyczni nie da
wali temu wiary. Wskazywali m.in. na 
okoliczność, że CBS łapało nie tylko 
gangsterów z Pruszkowa i Wołomina, co 
oczywiście bardzo się chwali, ale także ze 
Starachowic, co wydaje się już gorliwo
ścią kontrowersyjną. Słowem - doszło do 
przerostów wąsko pojmowanego profesjo
nalizmu, na czym ucierpiała demokracja, 
która wymaga cywilnej, czyli partyjnej 
kontroli nad poczynaniami umundurowa
nych profesjonalistów. Wydaje się, że cy
wilna kontrola nad policją została przy
wrócona, czego wymownym znakiem jest 
nieobecność w mediach jakichkolwiek 
publikacji dziennikarstwa śledczego. Je
śli ta sytuacja się przeciągnie, to nie jest 
wykluczone, że dziennikarstwo śledcze 
umrze u nas śmiercią naturalną. Czy to 
nagła dymisja Rapackiego i innych ofi
cerów tak wysuszyła źródła informacji, 
czy dziennikarze śledczy stracili węch z 

innego powodu - tego jeszcze nie wiado
mo. W każdym razie widać od razu, że przy
wrócenie cywilnej kontroli wpływa u nas 
również na czwartą władzę, mimo jej for
malnej niezależności.

Ten widok („co ci przypomina widok 
znajomy ten?”) musiał podziałać rów
nież na prezydenta, który hołubione przez 

siebie Stowarzyszenie Ordynacka właści
wie odprawił z kwitkiem. Stowarzyszenie 
to grupujące b. działaczy ZSP (Zrzeszenie 
Studentów Polskich i Socjalistyczny Zwią
zek Studentów Polskich - oba z czasów 
PRL), czyli tzw. Zsypu, liczyło na to, że dzię
ki prezydentowi przekształci się w partię 
centrolewicową, zasiądzie w Parlamencie 
Europejskim a potem również w tubylczym 
i będzie żyło długo i szczęśliwie. Tymcza
sem prezydent najpierw hamletyzował, a 
potem zostawił Ordynacką bez żadnych 
wskazówek. Sekundę trwało i Krzysztof 
Szamałek, lider Stowarzyszenia został przy
jęty przez premiera Millera. Okazało się, że 
ani prezydent nie jest tak silny jakby wyni
kało z sondaży, ani premier tak słaby. Nie 
można dyktować mu warunków, trzeba się 
układać.

skoro już o sondażach mowa, to ostat- 
^^ni Eurobarometr wywołał wielkie po

ruszenie, którego echa dotarły nie tylko 
że do Polski, ale nawet pod strzechy. Lu
dzie zastanawiają się, jak mogło dojść do 
tego, że tak wielu Europejczyków z sa
mej Europy uznało Izrael za największe 
zagrożenie dla światowego pokoju. Moż
liwości są dwie: albo rację ma „Gazeta 
Wyborcza”, że pytanie było sformułowa
ne wadliwie, albo mieszkańcy Unii Eu
ropejskiej myślą tak naprawdę. To nie 
jest wykluczone, bo mimo naporu poli
tycznej poprawności rozróżnienie mię
dzy rzeczywistością wirtualną i praw
dziwą nadal jest możliwe, a „koń jaki jest 
- każdy widzi”. Ta europejska atmosfera 
musiała udzielić się mieszkańcom Je
dwabnego, bo tamtejsze gimnazjum nie
oczekiwanie wypisało się z Klubu Szkół 
Tolerancji, założonego gwoli tresowania 
uczniów i pedagogów w pożądanych 
odruchach warunkowych. Taka despe
racka odwaga może nawet imponować, 
więc tym bardziej szkoda, że objawia się 
w ostatnich miesiącach niepodległości.
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Anna Rzeczycka-Dyndal

Daniel Pearl - dziennikarz amerykań
skiego Wall Street Journal został po
rwany i zamordowany przez islamistów w 

Pakistanie w styczniu 2002 roku. Jego 
żona Mariane, która mu towarzyszyła w 
reporterskiej wyprawie do Karaczi była 
wtedy w sześciomiesięcznej ciąży. Jej sy
nek Adam, który urodził się w maju, ni
gdy nie widział i nie poznał swego ojca. 
Mariane Pearl na co dzień mieszka z Ada
mem w Nowym Jorku. Do Francji - swego 
rodzinnego kraju, gdzie pracowała jako 
dziennikarka i gdzie poznała oraz poślu
biła Daniela - powróciła niedawno, w 
związku z wydaniem przez Plon swojej 
książki „Un coeur invaincu. La vie et la 
mort courageuse de mon mari Daniel Pe
arl” („Niepokonane serce. Zycie i odważ
na śmierć mego męża Daniela Pearla”). 
Książka jest bardzo dokładną relacją z tego, 
czym było życie autorki w Karaczi, od 
chwili jej przyjazdu z mężem do chwili 
opuszczenia Pakistanu, niestety, już bez 
ukochanego Daniela. Nie jest to bynaj
mniej dokładne odtworzenie śledztwa 
podjętego przez pakistańską policję, w celu 
odnalezienia porwanego dziennikarza, w 
które Mariane i jej przyjaciele bardzo 
mocno się, zresztą, zaangażowali, próbu
jąc szukać i dociekać prawdy na swój spo
sób. Jest to, w o wiele większym stopniu, 
opowieść o przedłużających się w nieskoń
czoność godzinach, dniach i tygodniach 
oczekiwania. Opowieść o czekaniu na 

dzwonek telefonu, o chwytaniu się naj
mniejszej nadziei, o tym, jak ta nadzieja 
umiera i o pytaniach, które stawia sobie 
człowiek skrzywdzony, ogłuszony i zagu
biony. Mariane Pearl pisze o tym wszyst
kim bez nienawiści, bez zaciekłości i bez 
wstrętu. Siłą ducha pokonuje fanatyzm i 
terroryzm religijny, które stały się powo
dem śmierci jej męża. „Oczywiście, jest 
we mnie gniew - pisze - miałam całą gamę 
reakcji, ale każdego dnia biłam się o to, 
by moje uczucia górowały nad reakcjami. 
Stanęłam oko w oko z barbarzyństwem, 
ale udało mi się nie zatracić żadnej z war
tości, w które wierzyliśmy razem z Da
nielem. Wszystkie te wartości są dla mnie 
nadal aktualne.”
Swą książkę, która jest także bardzo pięk
ną opowieścią o miłości dwojga ludzi i ich 
wspólnej pasji odkrywania, poznawania i 
rozumienia nieznanego, Mariane napisała 
z myślą o wszystkich ludziach, którzy oka
zali jej serce w czasie potwornych przejść, 
a także, oczywiście, o swym synu. Za kil
kanaście lat Adam będzie mógł ją prze
czytać i odnaleźć na jej stronicach portret 
ojca, naszkicowany sugestywnie i ujmu
jąco. Dla Mariane, Daniel był typem 
„współczesnego Żyda wiecznego tułacza” 
- jego matka urodziła się w żydowskiej 
rodzinie w Iraku, ojciec, pochodzenia pol
skiego, w Izraelu. Oboje postanowili za
mieszkać w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
Daniel przyszedł na świat. „Była to naj

bardziej kosmopolityczna osoba, jaką dane 
mi było kiedykolwiek poznać - pisze w 
swej książce Mariane Pearl - jeśli musia- 
łabym określić jego tożsamość, powiedzia
łabym, że przede wszystkim był dzienni
karzem. Na świat patrzył jako dziennikarz 
i nie miał żadnych przesądów. Jego zabój
cy usiłowali zredukować go do symbolu - 
oskarżyli go o bycie szpiegiem Mossadu i 
CIA. Ale on, nawet ze związanymi ręko
ma, z zamkniętymi ustami, potrafił komu
nikować się ze światem. Na jednej z foto
grafii zrobionej przez porywaczy, widać 
jego lekki uśmiech. Na innej, palce dys
kretnie ułożone są w znak zwycięstwa. 
Daniel w niczym nie ustąpił i odniósł zwy
cięstwo gorzkie, ale definitywne.”
Na Zachodzie bardzo różnie mówiło się o 
pakistańskiej policji, prowadzącej śledz
two w sprawie porwania i zamordowania 
Daniela Pearla. W książce Mariane Pearl 
nie znajdziemy jednak śladu teorii spisku 
- w Pakistanie znaleźli się policjanci, któ
rzy okazali się prawdziwymi bohaterami. 
Kapitan Captain, odpowiedzialny za do
chodzenie, który od razu zrozumiał absur
dalność oskarżeń islamskich porywacz^y^, 
do dziś nie może sobie wybaczyć, że nie 
uratował Daniela. Żaden z ludzi Captain’a 
nie żałuje, że włączony został do śledz
twa, chociaż wielu przypłaciło to bardzo 
drogo. Islamiści zagrozili im zemstą, a ich 
kariery zostały przekreślone. „Nienawiść 
do Pakistanu czy Arabii Saudyjskiej, czy 
do kogokolwiek innego - konkluduje Ma
riane Pearl - jest więc bez sensu. Wzmac
nia ona tylko terroryzm i strach oraz ro
dzi nową nienawiść.”
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władz Stowarzyszenia Lotników Polskich 
oraz przewodnicząca Komitetu Funduszu 
Społecznego Fundacji .SLP, Odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, srebrnym i złotym Orderem 
Zasługi RP oraz dwukrotnie Złotym Krzy
żem Zasługi.
□ We wrześniu z wykładami na Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie 
gościli: prof. dr hab. Ryszard Studziński i 
dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

cji, Niemczech, Kanadzie i Stanach Zjed
noczonych.□ Od I960 roku mieszka i pracuje w Ka

nadzie wybitny polski psycholog i krymi
nolog prof. Tadeusz Jerzy Grygier, uro
dzony w 1915 w Warszawie. W okresie II 
wojny światowej aresztowany przez 
NKWD i więziony w Związku Sowieckim 
P^^^(0-41. Studia wyższe odbył na: Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
(prawo, ekonomia, nauki polityczne) 
193^2—35, Uniwersytecie Warszawskim 
(prawo, filozofia, psychologia) RU5-39, 
London School of Economics w Londy
nie (psychologia, kryminologia) P^^^;^-50. 

Pracę zawodową 
rozpoczął jako 

, aplikant adwo- 
■ kacki 1931^^39, a 

następnie praco
wał jako: delegat 

’ rządu RP na ob-

■!czyźnie 1941
42; pracownik 
polskiej służby 
dyplomatycznej 
w Kujbyszewie i 
Teheranie

, 44; dyrektor Wy
’’ działu Studiów

Polskiego Ministerstwa Informacji 19^44- 
45; stypendysta Fundacji Rockefellera 
(praca naukowo-badawcza w Wielkiej 
Brytanii i USA) E^^2-53; naczelny psy
cholog w Banstead Hospital w Londynie 
P^^:^-60; profesor psychologii i krymino
logii Uniwersytetu w Toronto, Mc Master 
University w Hamilton i Uniwersytetu w 
Montrealu E^(^^-67; dyrektor i założyciel 
Szkoły Kryminologii na Uniwersytecie w 
Ottawie 1967^80; profesor Polskiego Uni
wersytetu na Obczyźnie (kierownik stu
diów wyższych dla emigrantów polskich 
w Ameryce Pin.) P)87-; profesor hono
rowy: Uniwersytetu w Ottawie 198(^- i 
Uniwersytetu Sozhou w Chinach 1990. 
Główne kierunki badań naukowych: stu
dia psychologiczne (społeczne i klinicz
ne); konstrukcja testów osobowości; kry
minologia. Autor ponad 200 artykułów 
naukowych oraz publikacji książkowych: 
Oppression: a study in .social and crimi
nal psychology (Routledge 1954, Grove 
1954, Greenwood 1973); Zbiór zasad 
obrony społecznej (Warszawa 1976); So
cial Protection Code (USA 1977); Crimi
nology in Transition, współautor (Travi- 
stock ^^65). Reprezentant Kanady na Mi
strzostwach Świata w Żeglarstwie 1975 i 
1977. Wiceprezydent American Society of 
Criminology w Waszyngtonie 1970-1975. 
Członek: British Psychological Society w 
Londynie (Fellow) Canadian Cri
minal Justice Association w Ottawie 
P960-, Britannia Yacht Club w Ottawie 
P^^7-. Jako żeglarz zdobył ok. 200 pu
charów, medali i nagród w Anglii, Szwe-
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FRANC/A
□ 17 listopada br. w Instytucie Polskim w 
Paryżu odbywa się promocja książki Ber
narda Lecomte'a „.Jean-Paul II”, wydanej 
przez wydawnictwo Gallimard. W spotka
niu, oprócz autora, bierze udział Henryk 
Woźniakowski z miesięcznika „Znak” w 
Krakowie oraz znany francuski pisarz i 
dziennikarz Gerard Leclerc. Autor książ
ki o Janie Pawle II jest znanym francuskim 
specjalistą od Europy Wschodniej, dzien
nikarzem i reporterem „L’Express”.

AUSTRIA
□ W ramach XII Polskich Dni Kultury w 
Wiedniu odbyła się prezentacja 20 polo
nijnych firm działających na terenie Au
strii, zorganizowana przez Forum Polonii 
-Wspólnotę Polskich Organizacji oraz 
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Amba
sady RP w Wiedniu.
□ Wilhelm i Krystyna Medunowie zorga
nizowali w swojej galerii w Wiedniu wy
stawę sztuki młodych talentów z Polonii.

WATYKAN
□ Ponad 40 tysięcy sms-ów z życzeniami 
dla Jana Pawła iI wysłano z okazji jubile
uszu 25-lecia jego pontyfikatu. Wszyst
kie zostaną wydrukowane w formie pa
miątkowego rulonu i przekazane Papieżo
wi, a pięciu autorów, których życzenia 
uznano za najpiękniejsze, pojedzie do 
Watykanu. W konkursie zorganizowanym 
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąc
lecia”, zwyciężyła Edyta Grzyb z Rado
mia, która napisała: Obyśmy Ojcze Święty 
umieli kochać tak jak Ty, modlić się tak jak 
Ty i wybaczać tak jak Ty. Byś zawsze był 
dla nas promykiem nadziei! Drugie miej
sce przyznano Agacie Ostaszewskiej ze 
Stargardu Szczecińskiego, za życzenia: 
Ukochany Ojcze Świętym, Dużo zdrówka, 
proszę trzymaj się dzielnie, dziękuję, ze myt, 
dzieci zdrowe i chore, możemy na Ojca 

Świętego liczyć. Kochamy Cię. 
Trzecie miejsce zajął Wojciech 
Bober z Rybnika za sms-a o tre- 

-~r—ści: Sto lat! Sto lat! Waszej 
SSliSSS Świątobliwości! Niech się Wom 

spełni waszej Miło.ści tyle ra
dości, tak jak nom się wydarzy
ło, te 25 lot temu, gdy świat 
zmierzył ku LEPSZEMU!!! Do
chód z przedsięwzięcia prze
znaczony zostanie na sfinanso
wanie stypendium dla zdolnej 
młodzieży z małych miaste- 

■- -..1:3^281 czek i wsi.

Młodzi twórcy zaprezentowali różne sty
le i formy sztuki, malarstwo, rzeźbę i tkac
two. Wybór tematyki świadczył o dużym 
zaangażowanie młodzieży w sprawy spo
łeczne i ochronę środowiska [Tp].

WIELKA BRYTANIA
□ Nakładem Polskiej Fundacji Kultural
nej ukazała się interesująca publikacja 
Zbigniewa S. Siemaszki pt. „Radiotelegra
fia i Radiowywiad (1939-1946)”. Książ
ka została poświęcona żołnierzom łączno
ści, którzy odegrali poważną rolę w II woj
nie światowej.
□ 16 października br. zmarł w Carlton, 
Eugeniusz Rafał Hoffman, chorąży-pilot 
Polskich Sil Powietrznych (302. Dywizjon 
Myśliwski), odznaczony za dzielność 
licznymi medalami polskimi i brytyjski
mi. Natomiast 17 października zmarła w 
Londynie major Alicja z Cybulskich Ka- 
liniecka, oficer Pomocniczej Lotniczej 
Służby Kobiet w okresie II wojny świato
wej. Po wojnie wieloletnia członkini

POLSKA
□ Nakładem Biblioteki Wileńskich Roz
maitości w Bydgoszczy ukazała się bar
dzo interesująca książka „Francja w Wil
nie od XV do XX stulecia”. Autorem pu
blikacji jest prof. Tadeusz Kowzan (po
chodzący rodem z Wilna), znany historyk 
literatury i teatrolog mieszkający od 1972 
roku we Francji.
□ Znany dziennikarz Zbigniew K. Rogow
ski wystąpił z apelem, skierowanym do 
Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, o 
ogłoszenie roku 2004 - Rokiem gen. Wła
dysława Andersa, z okazji zbliżającej się 
60. rocznicy jego zwycięstwa na Monte 
Cassino, w Ankonie i w Bolonii. Przyłą
czając się do apelu Z. Rogowskiego zwra
camy się do czytelników „Głosu Katolic
kiego”, aby również wyrazili swoje popar
cie, pisząc w tej sprawie pod adresem: 
Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, 
sejm RP, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa.
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XX w. najbardziej zniszczoną 
stolicą, zrównaną z ziemią była War

szawa. Hitler wydal rozkaz ueicrstwienia 
miasta. Zbrodni ludobójstwa przyglądała 
się Armia Czerwona. Rajcy warszawscy 
podjęli decyzję oszacowania szkód wyni
kłych ze zbrodeiczych działań eiemiec- 
kich i sowieckich. Intencją podjęcia wła
śnie teraz operacji dokumentującej roz
miar szkód jest „zderóreie” gigaetzcz- 
nych strat po stronie polskiej z roszcze
niami, jakie wysuwa niemiecki Związek 
Wypędzonych. Samorząd warszawski we
zwał prezzdeeta stolicy, aby w ciągu 30 
dni przygotował projekt uchwały, która 
określi tryb i zasady oszacowania strat po- 
niesionzch przez Warszawę. „Nasz Dzien
nik” (6 listopada) pisze:
Tlo międzynarodowe w tym przypadku jest 
aż nadto widocznie. Już ponad rok temu 
strona niemiecka przeprowadziła ofensy
wę na rzecz uchylenia przez Czechów tzw. 
dekretów Benesza, na podstawie których 
zostali wysiedleni i pozbawieni majątków 
Niemcy sudeccy. Równolegle została wznie
siona przez, Erikę Steinbach debata, na te
mat budowy centrum wypędzonych w Ber
linie... Szef niemieckiej dyplomacji Josch
ka Fischer w liście do premiera Bawarii 
Edmunda Stiobera opowiedział się za przy
znaniem Niemcom sudeckim odszkodowań. 
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że po de
kretach Benesza następne w kolejce do 
podważenia są polskie dekrety powojenne, 
m.in. dekret o majątkach opuszczonych i 
poniemieckich. Premier Miller powołując 
się na bliżej nieokreślone ekspertyzy praw
ne, że polskie i międzynarodowe ustawo
dawstwo chroni nas przed roszczeniami 
niemieckimi... A jedna z gazet przytoczyła 
wypowiedź rzecznika niemieckiego MSZ, 
Że rząd niemiecki uważa wywłaszczenie bez 
odszkodowania za niezgodne z prawem 
międzynarodowym^... Niemieccy „wypędze
ni ” szykują się do złożenia pozwów o od
szkodowania^, a ma ich w tym wspierać 
spółka Preussiche Treuhand GmbH & Co. 
(Pruskie Powiernictwo^). Polsce grozi^c^la 
roszczeń ze strony niemieckiej. Związek 
W^^pędzonych szacuje kwotę odszkodowań 
na 19 mld euro. Gra idzie o to, kto zapłaci 
- polski czy niemiecki budżet - twierdzi dr 
Mariusz Muszyński z Uniwersytetu Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli „wypę
dzeni ” przegrają procesy z Polską, to wy
stąpią o odszkodowania do rządu niemiec
kiego. Dlatego z boku i cicho bierze w tej 
grze udział także trzeci, bardzo nią zainte
resowany gracz.: państwo niemieckie.
„Wypędzeni” grają o wielkie pieniądze, zaś 
jak dotąd ci, którzy w czasie II wojny do
znali największych strat nie otrzymali żad
nego zadośćuczyeienia, stąd inicjatywa 
warszawskich radnych jest tak ważna. Po
winny przyłączyć się do niej stowarzysze
nia osób poszkodowanych. Polskie wła

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

dze winny zająć się oszacowaeirm strat. 
Warto podkreślić, że po wybuchu Powsta
nia Warszawskiego, jeszcze przed jego 
upadkiem i spaleniem stolicy, Niemcy 
wywieźli do Rzeszy 45 tys. wagonów do
bytku. Zrywano nawet dachy, rabowano 
kable i latarnie. Niemcy mają oszacowane 
swoje „straty”, gotowe opinie prawne. 
Zręcznie wobec opinii światowej zamie
niają miejsca: z katów próbują stać się ofia
rami. Dlatego na ich pozwy - czytamy w 
„Naszym Dzienniku” opinię eksperta pra
wa europejskiego z Uniwersytetu War
szawskiego - na ewentualne pozwy z ich 
strony musimy odpowiedzieć lawiną wła
snych pozwów pokazujących, że nasze 
straty były i są nieporóweywalnir więk
sze. Warto wiedzieć, że straty na polu dóbr 
kultury odnotowywane przez konspirację 
jeszcze podczas wojny prawdopodobnie 
znajdują się w ośrodkach emigracyjnych.

Prasa komentuje raport Komisji Euro
pejskiej dotyczący złego przygotowa
nia Pe)lzki iJo weowe do Unii Uni^opejodej. 

Na 160 dni przrn przystąpireiem do UE 
kraj nasz nie jest zdolny skorzystać z prze
ważającej większości szans, jakie stwarza 
ietegracja. Zdaniem specjalistów na speł- 
nieeir eadziri, które Polacy wiązali z gło
sowaniem na „tak” w rrfrrennem enijeym 
nie ma szans. Trzeba więc będzie pocze
kać przynajmniej kilka lat na spadek bez
robocia, większe nochonz, czystsze środo
wisko, lepsze prawa koesemeetów, sieć 
autostrad itn. A już dziś' wiadomo, że to 
na skutek nirnbalstwa, opieszałości i bra
ku kompetencji rządzącego Sojuszu Le
wicy Drmokratyczerj mamy to, co mamy. 
Fatalna sytuacja, do jakiej doprowadziły 
rządy postkomunistów jest tematem licz
nych publikacji. Dzskesyjez, a nawet kon
trowersyjny, aczkolwiek godny uwagi ar
tykuł prof. Marcina Króla óeajdujemz w 
„Rzeczpospolitej” (6 listopada). Autor 
dość prowokacyjnie woła: Polska głów
nym warchołem Europy. Czy tego chce- 
my?
Im bardziej się zachowujemy, jak się za
chowujemy i im bardziej piszemy to, co w 
Polsce się pi.sze, tym nasza sytuacja bę
dzie gorsza.. Unia zawsze będzie umiarko
wanie antyamerykańsk^a, zawsze będzie 
stawiała na rozwój tych, którzy chcą być 
dynamiczni, a nie tych, którzy czekają tyl
ko na pieniądze. Czy Polska wykorzystuje 
już teraz pieniądze, jakie uzyskuje z Unii, 
czy nie jest tak, że albo je traci, albo nie 
zdąża, albo znikają^, czyli dzieje się tak jak 
dawniej w krajach afrykańskich z pomocą 
ONZ? Kto podnosi larum w tej sprawie, 
kto jest gotów wyrzucić ministra Pola za 
zmarnowane miliony na polskie drogi, dla
czego Miller nie jest tu taki honorowy? Kto 
wreszcie próbuje poważnie odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co zyskujemy, a co tra
cimy na naszym radykalnym sojuszu ze 
Stanami Zjednoczonymi. Naszym zada
niem jest zmniejszać różnicę, ale to jest 
nasze zadanie, a nie zadanie Unii Euro
pejskiej, która tylko daje nam szansę.

Le Monde de ta Bibie

Le Monde 
de la Bible 
HISTOIRE..... ART ARGHÉOLt^té;
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EGIPT OD KLEOP^ATRY 
DO ŚW. ANTONIEGO

Z momentem śmierci Kleopatry YII, 
ostatniej królowej Egiptu ze sceny 

łiisthi^ii od chd^hi monaochrc liellhei- 
styczna, która panowała nad Nilem przez 
trzy ostatnie stulecia p.n.e.
Okres ten mierzy się często od podboju 
Egiptu przez Aleksandra Macedońskiego 
aż do dominacji rzymskiej w epoce cesa
rza Oktawiana Augusta. Jest to moment 
fundamentaley dla dziejów Egiptu i Bli
skiego Wschodu, gdyż poprzedza bezpo
średnio narodziny chrzrs'cijaństwa w Ju
dei. Egipt stał się ojczyzną nowej religii 
wyrosłej z judaizmu, nadto liczne źródła 
jnformują nas o jego bogatej kulturze, 
wierzeniach i dziejach politycznych „kra
ju faraonów” podbitego przez Rzymian.
Politykę Rzymu cechowała wówczas to
lerancja wobec różnych religii nad Nilem, 
gdzie kult egipski, pogaństwo grecko- 
rzymskie i judaizm aleksandryjski koeg- 
zystowały w pokoju. Tymczasem polity
ka fiskalna Cesarstwa nosiła znamiona 
kolonializmu.

Dzieje, kultura i religia Egiptu w epo
ce rzymskiej są tematem kolejnego 

wydania pisma Le Monde de la Bibie (nr 
153, wrzesień 2003), który chcialbym po
krótce zaprezentować naszym czytelni
kom G.K.
Na wstępie numeru znajdujemy komuni
kat dotyczący naukowego ewenementu, 
jakim bylo kolokwium w la Rochelle na 
temat: „Les Peres de TEglise et les Fem
mes” (6-7 września br.) zorganizowane 
przez Wydział Prawa w La Rochelle i Sa
intes. W rozmowie, Pascal Delage, wykła
dowca wczesnych dziejów Kościoła w Se
minarium w Bordeaux, wyjas'nia sens hi
storyczno-teologicznej roli kobiet w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. In
nym wydarzeniem jest wystawa w Borde-

http://perso.club-internet.fr/vkat
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aux czynna do 4 stycznia 2004 r., pt. 
„Saint Augustin, un mémoire 
d’Algérie”, na którą składa się 80 
obiektów ukazujących duchowe i arty
styczne s'rodowi.sko Algierii, ojczyzny 
s'w. Augustyna, jednego z wielkich Oj
ców Kościoła.
Dossier poświęcone Egiptowi w epoce 
rzymskiej (str. 12-60) otwierają dwa 
artykuły, poświęcone polityce rzym
skiej nad Nilem („Les paradoxes de 
l’Egypte romaine”, Michel Chaveau z 
Ecole Pratique des Hautes Etudes) oraz 
historii egipskiego buntu wobec ucisku 
fiskalnego Rzymu („Des paysants en 
revolte contrę l’ordre romain” A.-E. 
Veîsse z Uniwersytetu Mame-la^-Valle). 
Niezwykle ciekawym studium życia 
codziennego nad Nilem w epoce rzym
skiej jest tekst Willy Clarysse z Uniwer
sytetu w Leuven, gdzie autor prezen
tuje niemalże wszystkie jego aspekty 
od narodzin po śmierć w świetle zacho
wanych źródeł („Permanences de la vie 
ąuotidienne”).
Z kolei Bernard Legras z Uniwersytetu 
Panteon-Sorbona pisze o konglomera
cie różnych języków i kultur w rzym
skim Egipcie („Quand langues et cul
tures coexistent”), gdzie egipskie pismo 
demotyczne dominowało do II w. w 
świątyniach, a greka hellenistyczna - 
koine - panowała w świecie handlu i 
prawa. Łacina rzymskich okupantów 
zaczęła wypierać oba języki dopiero w 
połowie lll w. Następnie Sophie Lau- 
rant z redakcji Le Monde de la Bibie 
ukazuje fenomenalną urodę tzw. Por
tretów z Fajum, których część można 
oglądać w Luwrze („Visages d’eter- 
nite”). Temat kultu egipskiego w okre
sie podboju rzymskiego podejmuje 
Françoise Dunand z Uniwersytetu M. 
Blocha w Strasburgu („Des dieux to
ujours vivats”), wskazując na transfor
mację religii egipskiej pod wpływem 
kultu grecko-rzymskiego, judaizmu i 
chrześcijaństwa.
Postaci Filona z Aleksandrii i epoce tra
gicznego upadku Żydów w Egipcie 
podczas powstania w latach 11.5-117 
n.e. poświęca swoje studium Józef 
Meleze-Modrzejewski z Ecole Pratique 
des Hautes Études („Philon d’Alexan
drie”) dowodząc, że ten żydowski filo
zof piszący po grecku miał duży wpływ 
na idee późniejszych Ojców Kościoła 
(Stacja PAN oraz Ambasada RP w Pa
ryżu były organizatorami kolokwium 
„Grecs, Juifs, Polonais: a la recherche 
des racines de la civilisation europeen” 
- 141.11.2003, dedykowanego temu pol
skiemu uczonemu). Kontynuacją tego 
wątku są dwa artykuły poświęcone ru
chom gnostyckim i rękopisom z Nag 
Hammadi („La Gnose une doctrine du 
salut”, M. Scopello z CNRS) oraz ana
lizie źródeł pierwotnego chrześcijań
stwa nad Nilem w okresie I-IV w.n.e. 
(„Premiers chretiens: le silence des so
urces”, Victor Ghica z Instytutu Arche
ologii Orientalnej w Kairze.

KRZYŻÓWKA Z CYTA^jEM Z „^TR^YP^TYKO
- proponuje Murian Ozuiniet - b
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Poziomo: A-7. Wista; B-1. Niewielka budowla 
sakralna; B-13. Farmaceuta; D-1. Nie ma już 
rodziców; D-13. Sztuka wymowy; E-8. Ma pierw
szeństwo na „swoich” pasach na jezdni; F-1. 
Któtnik, pieniacz, krzykacz; F-13. Stolica Bośni 
i Hercegowiny; G-8. Gra podobna do basebal
lu (podbijak); H-1. Prośba zanoszona do Boga; 
H-13. Urzędnik pobierający należności pienięż
ne od płatników w miejscu ich zamieszkania; I
8. Znak graficzny zgłoski; J-1. Wąż z rodziny 
dusicieli z Ameryki Południowej; J-14. Córka bia
łego mężczyzny i Murzynki; K-8. Miasto na Rów
ninie Torzymskiej (nad rzeką Hanką); L-1. Pius... 
papież od 1939 do 1958r.; L-14. Arcybiskup 
Stanisław, osobisty sekretarz Jana Pawła II; Ł
8. Podręczna walizeczka na drobiazgi osobiste; 
M-1. Nauka o budowie organizmu człowieka; 
M-14. Laurowy dla zwycięzcy; N-10. W juda
izmie modlitwa.

Pionowo: 1-F. Urządzenie do przelewania płynów; 
2-A. Owoce popularnego krzewu ogrodowego; 2
J. Dobra... to Ewangelia; 3-F. Kopeć z komina; 4- 
A. Alumn katolickiego seminarium duchownego; 
4-L. Stopień, ocena; 5-H. Cerkiewny obraz; 6-D. 
Publius Cornelius Tacitus (ok. 55-120), rzymski pi
sarz, historyk i moralizator; 6-L. Msza odprawia
na w południe; 7-A. Część spłacanej pożyczki; 8- 
G. Kraina historyczna Niemiec (na terenie Nadre
nii i Bawarii); 9-A. Benzyna etylizowana; 10-1. Wę
druje dla przyjemności; 11-A. Tworzy dzieła sztu
ki; 13-A. Część kościoła; 14-L. Kawałki drzewa 
na opał; 15-A. Stałe miejsce pracy, posada; 15-H. 
Szyk samolotów; 16-D. Miasto i rzeka w Pradoli- 
nie Wrocławskiej; 17-A. Syn Dedala; 17-J. Okres 
przed Bożym Narodzeniem; 18-F. Król po wybo
rze, ale przed koronacją; 19-A. Ukochane miasto 
Jana Pawła II; 19-J. Gwałtowne wyrzucenie z płuc 
powietrza; 20-F.... Brama w Wilnie.

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. Życzymy powodzenia.
{Redakcja)

Suite de la page 10

LA FOI SE LEVE A li^^^T
En 2002, on y a ordonne vingt-trois prêtres, 
soit autant qu'a Milan qui est le plus grand 
diocese d'Europe oîi Fon denombre cinq 
millions de catholiques. A Sarajevo, les ca
tholiques qui ont beaucoup souffert de la 
guerre, participent a la reconstruction du 
pays avec les orthodoxes et les musulmans. 
Dans les pays baltes on note aussi la crea
tion de nouveaux dioceses. Monseigneur 
Glemp constate que ce renouveau de la foi 
en Europę de l'Est correspond aux revela
tions de saint Maximilien Kolbe et de Fati
ma sur la conversion de la Russie. Verra-t-

on un jour un renouveau de la foi en Occident ? 
Monseigneur Glemp pense que la faim de Dieu 
viendra et fera entendre sa voix dans les pays 
d’Europe occidentale qui connaissent le bien- 
etre. Malgre une idee communement admise, 
Faccroissement du bien-être ne va pas de pair 
avec la chute de la religion et cette demiere 
n’est pas qu’une nourriture pour les plus pau
vres. Souvent la grandę pauvrete, tout comme 
la grandę richesse, peut aussi s’accompagner 
d’un eloignement de la religion. L’essentiel, 
c’est que Thomme ne doit pas se substituer a 
Dieu mais qu’il doit Le reconnaître comme son 
Createur et son Sauveur pour qu’il puisse de- 
velopper sa personnalite et Eamelioi^ei^.

Ziienl^i^ieWicz
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POMOC RODZINIE (8)
Ryszka

Wśród proponowanych przez CAF (Caisse 
d'allocations familiales) form pomocy, w 
dzisiejszym artykule omówione zostaną 
dwa świadczenia przyznawane osobom nie
pełnosprawnym. Są to specjalne świadcze
nie edukacyjne (allocation d'éducation spéciale - AES) oraz 
świadczenie dla niepełnosprawnych dorosłych (allocation aux 
adultes handicapés - AAH).

Świadczenie AES przysługuje osobom, które mają pod swoją 
opieką niepełnosprawne dziecko mające mniej niż 20 lat. 

Prawo do korzystania z AES uzależnione jest od stopnia niepeł- 
nosprawnos'ci dziecka. Stopień ten jest określany przez Departa
mentalną Komisję Kształcenia Specjalnego (Commission Dépar
tementale d’Education Speciale - CDES). Ta sama Komisja de
cyduje o przyznaniu ś'wiadczenia, dodatków do niego i długości 
jego trwania.
Prawo do świadczenia nabywa się w sytuacji, gdy niepełnospraw- 
noś'ć dziecka wynosi 80% lub klasyfikuje się pomiędzy 50% a 
80%, jeśli dziecko uczęszcza do specjalnego ośrodka lub jego 
stan wymaga specjalnych zabiegów, lub specjalistycznej opieki 
w domu.
Do 31 grudnia 2003 roku CAF określił wysokość świadczenia na 
111,26 euro miesięcznie na jedno dziecko. Kwota ta może zostać 
zwiększona przez dodatki przyznane przez CDES. Dodatki te są 
naliczane w zależności od następujących czynników: 
- kosztów ponoszonych w związku z niepełno
sprawnością dziecka; - zaprzestania lub ograni
czenia aktywnoś'ci zawodowej jednego lub oboj
ga rodziców; - zatrudnienia osoby trzeciej. 
Dodatek dzieli się na sześć kategorii:
- pierwsza kategoria: 83,44 euro; - druga kate
goria: 225,99 euro; - trzecia kategoria: 319,87 
euro; - czwarta kategoria: 495,69 euro; - piąta 
kategoria: 633,51 euro; - szósta kategoria: 930,06 
euro.
Jeśli dziecko jest umieszczone w specjalnym 
ośrodku i jego rodzice lub opiekunowie nie po
noszą kosztów jego pobytu, świadczenie AES 1^ 
przysługuje rodzicom w sytuacji, kiedy dziecko 
wraca do domu, na przykład na sobotę i niedzie
lę czy wakacje.
Aby móc korzystać ze świadczenia należy wy
pełnić formularz, który można uzyskać zwraca
jąc się do CAF lub znaleźć pod adresem interne
towym: http://www.icaf.^^,^formulaires/aes.htm. 
By otrzymywać również dodatek należy wypeł
nić dodatkowy formularz przesłany przez CAF.

Świadczenie dla niepełnosprawnych dorosłych (allocation aux 
adultes handicapes - AAH) przysługuje osobom niepełno

sprawnym mającym niewielkie dochody^.
Osoby chcące korzystać ze świadczenia AAH powinny spełnić 
następujące warunki: - zamieszkiwać na terytorium Francji; - 
posiadać narodowość francuską lub być obywatelem państwa 
członkowskiego Europejskiej Wspólnoty Ekonomicznej, lub 
członkiem rodziny takiej osoby, lub być obywatelem państwa 
trzeciego przebywającym legalnie na terytorium Francji; - sto
pień niepełnosprawności musi wynosić minimum 80%, a jeśli 
jest mniejszy osoba starająca się o świadczenie powinna wyka
zać, iż jest niezdolna do podjęcia pracy; - osoba starająca się o 
świadczenie powinna mieć w momencie złożenia proś'by mniej 
niż 60 lat, jeśli jej stopień niepełnosprawnoś'ci jest mniejszy lub 
równy 80%. Stopień niepełnosprawności jest określany przez CO
TOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclasse
ment Professionnel). COTOREP określa również :

- prawo do świadczenia; - okres przez jaki będzie ono wypłaca
ne; - przyznanie s'wiadczenia rekompensacyjnego dla osób trze
cich; - przyznanie karty inwalidzkiej; - przyjęcie w MAS (Ma
ison dA^ccueil Spécialisée) lub w CAT (Centre dA^ide par le 
Travail)', - przyłączenie osoby opiekującej się niepełnospraw
nym do ubezpieczenia emerytalnego.
Maksymalna kwota świadczenia jest określona na 577,92 euro 
miesięcznie. Osoba starająca się o świadczenie otrzymuje je pod 
warunkiem, że jej dochody nie przekraczają wyznaczonych przez 
CAF limitów. Jeśli dochody przewyższają minimalnie określo
ne limity kwota świadczenia będzie stosunkowo zmniejszona. 
W przypadku, gdy osoba zainteresowana otrzymuje świadcze
nie emerytalne, świadczenie inwalidzkie lub rentę chorobową 
wysokość świadczenia będzie równa różnicy pomiędzy maksy
malną kwotą świadczenia AAH i otrzymywanymi innymi Świad
czeniami.
Aby starać się o świadczenie AAH dochody z 2002 roku nie 
powinny przekraczać:

Dochody w 2002

Osoba żyjąca samotnie bez dzieci 6997,74 euro
Małżeństwo bez dzieci 13995,48 euro
Osoba żyjąca samotnie z jednym dzieckiem 10496,61 euro
Małżeństwo z jednym dzieckiem 17494,35 euro
Na każde następne dziecko 3498,87 euro

W przypadku, gdy osoba starająca się o świadczenie jest hospi
talizowana lub przyjęta do ośrodka MAS (maison d’accueil 
specialisee) lub centrum CAT (centre d’aide par le travail) kwota 
świadczenia będzie stosunkowo zmniejszona.
Oś'rodek MAS jest miejscem, gdzie przyjmowane są, w wyniku 

decyzji komisji COTOREP, niepełnospraw
ne osoby dorosłe, których stan zdrowia wy
maga ciągłej opieki i nadzoru medycznego. 
Centrum CAT jest ośrodkiem, w którym za
trudniane są osoby, które ukończyły 16 lat i 
których stan psychiczny lub fizyczny wy
maga specjalnego nadzoru medycznego. 
Dodat ek do świadczenia AAH w wysoko
ści 92,47 euro może zostać przyznany po 
spełnieniu trzech warunków:
- osoba starająca się o świadczenie jest do
tknięta stopniem niepełnosprawności rów
nym 80% lub większym; - powinna ona 
otrzymywać pełne świadczenie AAH lub 
cząstkowe jako uzupełnienie Świadczeń eme
rytalnych, rentowych, lub związanych z wy
padkiem przy pracy; - osoba starająca się o 
świadczenie zamieszkuje lokal, na który 
przysługuje zapomoga do zakwaterowania 
lub świadczenie APL.
Otrzymywanie świadczenia AAH pozwala 
na otwarcie praw do macierzyńskiego ubez
pieczenia chorobowego i innych przywile

jów (np. exonération de la taxe d’habitations, reduction sociale 
telephoniąue).
Aby korzystać ze świadczenia AAH należy zwrócić się z prośbą 
o formularz do komisji COTORE^F^, do CAF lub do najbliższego 
serwisu socjalnego, a następnie wypełniony złożyć do COtO- 
REf^.

Dwa powyższe świadczenia zamknęły katalog form pomo
cy proponowanych przez Caisse d'allocations fami

liales i^soboisi znm ciy; w j^otrzehir. J^a^ie mażna ł^^ła
stwierdzić, w większości tych świadczeń głównym kryterium 
ich otrzymywania Zyła troska o zapewnienie bezpieczeństwa 
i godziwego życia rodzinom mieszkającym na terenie Fran
cji. Taki stan faktyczny i prawny wywołany jest prowadzo
ną od kilku lat przez rząd francuski polityką prorodzinną, 
zmierzającą do odzyskania zachwianej równowagi w wy
mianie pokoleń i wyjścia z grożącego, nie tylko Francji, lecz 
całej Europie starzenia się społeczeństwa.
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KUPON ZAM^()W^1HN^IA

Ilość:

Imię i nazwisko:

Adresu:,

KUPON ZAMÓWIENIA KARTEK ŚU/IĄTEł^CZ^MCH GK 
(do przesiania na adres Redakcji GK: 263 bi^, rue St-Honore, 75001 Paris) 

w cenie po Oj^3 euro/szt. (+ znaczek 0,5 euro na przesyłkę) RAZEM: ...

PAŻDZIEPMIK 2004 OCTOBRE

EURO.

Dołączam czek (dla Voix Catholi^i^i;) O płacę gotówką O

Dzień dobry Redakcji.
Przy okazji listownego kontaktu z Redakcją,, pragnę przestrzec 
Czytelników GK przed grasującą po Paryżu grupą rodz.imych 

złodziei, trudniących się okradaniem mieszkań i dużych magazynów w Re
gionie Paryskim. Do mieszkań wchodzą dzięki podstawionej osobie, jest to 
dziewczyna, która dostaje klucze od mieszkania do sprzątania. Przychodzi 
ona przez pewien czas do pracy, aby dobrze poznać mieszkanie i wzbudzić 
zaufanie, a następnie cała grupa okrada doszczętnie jej pracodawcę.
U mnie „pracowała ” niejaka Dorota^, młoda blondynka, której fotokopię pasz
portu prz^esyłam Redakcji^. Złożyliśmy natychmiast skargę na policji, ale ta 
kobieta oczywiście już się u nas więcej nie pokaz.ała. Podobno widuje się ją 
pod kościołem z grupą mężczyzna, którzy zawsze mają coś do sprzedania. 
Nie wiem, czy tym listem mogę zapobiec dalszym kradz.ieżom, ale spróbować 
zawsze m<ożua. C^j^ttelniczka (Imię i nazwisko znane Rei^t^l^teci)

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Ks. T. Hońko - Grenoble -100,00 euro

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać'”.

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: 
Mission Catholique Polonaise, 

263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCf^ 1268-75 N PARIS

„AV£ MARYJ.A"
ZAŚPIEWAM NA WASZYM ŚLUBIE.

T. Ol 40 07 93 80

* USŁUGI KOSMETYCZNE:
manicure, pedicure, henna, masaż

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

Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo

SERD^E^CZNIE ZAPRASZA
29 i 30 listopada 2003 (w godz. 11"" - 18"") 

NA WYIPRZEDAŻ - WENTĘ 
przy parafii św. Genowefy

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

PORADY PSYCHOLOGICZNE;
- stres, depresja, nerwice, adaptacja na emigracji, 

nieś'miałość, konflikty rodzinne.
Konsultacje: środa 9”“ - 14“’, sobota 15“’. Tel. 01 47 05 78 08.

To piękny i oryginalny podarunek . 
dla Ti^toich bliskich _ 

z okazji nadchodzących Świąt.

Matarka W^^konuje portrety 
niemowląt, dzieci, dorosłych 

(na podstawie zdji^i:).

Portret: 2Ąx30 cm, oszklony, W drewnianej ramc^ - 75 euro.
Teł. 01 44 68 07 72

♦ SARŁ ZATRUDNI:
- na pół etatu - młodą kobietę do pracy w biurze - 

język francuski perfekcyjny + prawo do pracy - od zaraz.
Kontakt: Ol 47 31 87 l7

NAPISAĆ TEKST, NAWET POETYCKI? 
PRZETŁUMACZYĆ LIST, NAWET ADMINISTRACYJNY?

NIC PROSTSZEGO! ROMANISTKA 
OD 20 LAT MIESZKAJĄCA W PARYŻU 

JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!
Teł. 06 12 53 74 63; Ol 42 43 62 28

* POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW: 
z zakresu różnych prac budowlanych 

na t^c^^^nie l^i^iryża i poza Paryżem 
TEL. 03 44 53 43 07

PROTEZY - KORONY - MOSTKI
NAPRAWY - SZYBKO - TANIO.

TEL. Ol 48 93 53 03
23 listopada 2003 nasza strona intu^^utowa: http://pérso.club-inturnut.fr/vkat l7
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SP. STANISŁAW KROTKIEWSKI
DZIAŁACZ HARCERSKI

ŁMłGHANTA i

Fr. Aę^hamatian-Konieczna Hm.

23 listopada 2003

fO października 2003 r. przewodnicząca związku Harcerstwa Polskiego we Fran
cji i delegacje z północnej Francji i Alzacji, żegnali najstarszego instruktora, 

Dhti ^tSr^isłistaa Krotoie'i^i^kieg^, oyi^młołoamm
narodowej pielgrzymki Skautów Katolic
kich i uzyskuje audiencję u Ojca Świętego 
Piusa XI. To przeżycie wzmacniało go i to
warzyszyło mu przez całe życie. 
W kraju tym został trzy miesiące, ucząc się 
języka włoskiego, dużo zwiedzając, zawsze 
ciekawy, interesujący się wszystkim, spe
cjalnie kulturą. Był melomanem, który na 
pianinie grał ze słuchu.
W 1926 r. przyjeżdża do Paryża, rozpoczy
na pracę dziennikarską w „Gazecie Pol-' ' 
skiej”. Udziela się też w harcerstwie: za- ' 
kłada w Paryżu drużynę harcerską, groma
dę zuchową, Koło Przyjaciół Har
cerzy. Prowadzi obozy, bierze 
udział w zlotach, kursach instruk
torskich, a jednocześ'nie jest na
uczycielem w Ostricourt (62). Pra
cuje potem w Lille (59) - „Wiarus 
Polski”, a później „Narodowiec”. 
Wybucha wojna, 2 wrześ'nia 1939 
r. Druh Krotkiewski zgłasza się do 
Wojska Polskiego i jest przydzie
lony do urzędu prasowego przy Minister
stwie Spraw Wojennych. Tułaczka wojenna 
prowadzi go do południowej Francji, gdzie 
pracuje w schroniskach PCK, w domach tu
rystycznych, uzdrowiskach. Współdziałając 
w przerzutach Polaków przez Pireneje, uczy 
się następnego języka - hiszpańskiego. Po 
wojnie wraca do Paryża, współpracuje z „Na
rodowcem”, dalej studiuje, uczy się trzy lata 
w Państwowej Szkole Handlowej (wydział 
turystyki). Uzyskuje tytuł „Krajowego prze
wodnika - tłumacza”, broniąc tezy „Hotel 
Lambert i Wielka Emigracja Polska we 
Francji”. Uzyskał ten tytuł z wyróżnieniem 
za najlepszą pracę. 
Był hufcowym w Paryżu, potem delegatem 
Komendy Harcerzy, a później Zarządu 
Głównego we Francji, oficjalnym delegatem 
Przewodniczącego ZHP we Francji do spraw 
międzynarodowego skautingu. Dzięki temu, 
miałam zaszczyt być członkiem delegacji, 
którym przewodniczył przy różnych oka
zjach, np. u Skautów Ormiańskich w Salle 
de la Chimie czy u Scouts de France w Va- 
nves, czy innych.
Przez 22 lata, do emerytui^y, był przewod
nikiem grup turystycznych w Paryżu i po 
Francji, władając wszystkimi poznanymi 
językami.

ostanie nam w pamięci człowiek, w peł
nym tego słowa znaczeniu, instruktor do 

naśladowania. Przykład, bo żyjąc zgodnie 
ze swoim przyrzeczeniem, którego się nie 
wypierał, ale które wymaga służenia Bogu, 
Polsce i Bliźnim, żyjąc zgodnie z prawem 
harcerskim, bezkompromisowy, pełen lojal
ności dla swej wiary, wiemy Bogu, bronią
cy wszystkiego, co polskie wszystkimi si
łami, na którego można było liczyć. Dla nie-

„Jesteśmy dzisiaj zebrani, by 
oddać hołd bliskiemu sercu 
Druhowi Stanisławi Krotkiew- 
skiemu. Będę mówiła po pol

sku, bo był wielkim pa
___  triotą i nie przyjąłby tego 

II inaczej... Będę mówiła po 
francusku, jako dowód ser

I deczności harcerskiej wo
bec rodziny i przyjaciół nie 

znających języka polskiego.
Nasze spotkanie mogło być radosne, gdy
by miało miejsce za dwa miesiące, na 
jego stulecie. Ale Pan Bóg miał wobec 
niego inne zamiary, niewątpliwie waż
niejsze albo usłyszał jego modlitwę? 
Musimy się z Jego wolą pogodzić, po- 
zostaje nam godnie żegnać Druha Stani
sława.
Poświęćmy mu parę minut. Miejmy 
przed oczyma jego sylwetkę. Jest obec
ny na każdym polskim święcie, na każ
dej pielgrzymce do Montmorency, na 
każdej manifestacji patriotycznej Pola
ków w Paryżu, zawsze w harcerskim 
mundurze instruktorskim, krzyż harcer
ski na piersi, Złoty Krzyż Zasługi i me
dale, krajka i sznur harcerski na piersi, 
pas z harcerską klamrą na frenczu, na 
głowie rogatywka z lilijką, w ręku la
ska, na nosie okula^ry^.
Przejrzyjmy razem tę długą, służbie po
święconą drogę naszego „Łapiducha” - 
jego pseudonim w harcerstwie.I I rodził się na Ukrainie w Szczerbisz nówce 4 stycznia 1904 r. Od dzie
ciństwa mówił w domu trzema języka
mi: polskim z ojcem, francuskim z matką, 
niemieckim z niańką, a w szkole uczył 
się rosyjskiego. Ukończył gimnazjum, 
rozpoczął studia medyczne na uniwer
sytecie przerwane przez rewolucję.
W 1917 r. wstąpił do 2. Drużyny Har
cerskiej, drużynowym był wówczas Hen
ryk Glass, obok Dha Stanisława Sedlacz- 
ka, czołowy działacz skautingu polskie
go, a później naczelnik Głównej Kwate
ry w Warszawie. W tym .samym czasie, 
twórca Polskiego Harcerstwa, Dh An
drzej Małkowski zakładał pierwsze pol
skie drużyny harcerskie w Stanach Zjed
noczonych.
W 1921 r. Dh Krotkiewski wraca do War
szawy, odnajduje Dha Glassa, pracuje w 
drużynach warszawskich, zakłada 33. 
Drużynę Harcerską (drużyna wędrowni- 
cza).
W 1925 r. z okazji uroczystości Roku 
Świętego, podróżuje przez trzy tygodnie 
do Rzymu, zapewniając sobie dach nad 
głową i żywiąc się przemyślnością har
cerską. W Rzymie dołącza do między-

18 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net

go „słowo honoru nie było 
bagatelą.

Kiedy nasze schronisko harcerskie „Ta
try” potrzebowało funduszy na wykończe
nie budowy, a nie było pieniędzy w kasie 
Związku, to nasz „Lapiduch” zorganizo
wał zbiórkę pieniężną na szczeblu naro
dowym. Zebrano wówczas około 40.000 
frs, co stanowiło wielką pomoc dla kie
rowników Oś'rodka, ale wiadomo było, ja
kim jego trudem. Nie miał samochodu, 
chodził kilometrami od domu do domu. 
Hufiec „Alzacja” tego nie zapomniał, z ów
czesną kierowniczką Ośrodka na czele, 
Druhną Hanią Lasek-Wiśniewską. Druho
wie Jabłoński i Dec, wówczas pracujący 
przy budowie Oś'rodka, również są tutaj z 
nami przy Druhu Krotkiewskim, w tej 
ostatniej modlitwie w dowód wdzięczno
ści. Jest także delegacja z Północnej Fran
cji, Drużyna Noyelles z Drużynowym Zyg
muntem Szczepankiem i Komendantka 
Harcerek Druhna Marysia Szczepanek. 
Starsi harcerze i harcerki, czasem z dale
ka, stopniowo dołączający się do nas, jest 
Dh Kapella z rodziną. Bo „Lapiduch” był 
zawsze uśmiechnięty, żartujący, dowcip
ny, potrafił sobie ująć młodzież, zawsze 
szanowany przez wszystkich i łubiany.
Ikli^ch to wszystko dobro, które nam 
* Pokazałeś' Druhu, przeważy ludzkie 
niedociągnięcia w oczach Pana Boga, aby 
cię przyjął łaskawie do swej światłoś'ci, za 
wstawiennictwem Matki Boskiej Często
chowskiej, do której miałeś specjalne na
bożeństwo.
Odpoczywaj w pokoju. Czuwaj Druhu.”

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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PONIEDZIAŁEK 24.11.^1^03
6““ Wiadomości 6“’ Krajobraz Polski 6’’ Kawa 
czy herbata 8““ Wiadomości 8” Pogoda 8’’ 
Woronicza 17 8“ Klan - serial 84’ Eurotel 9““ 
Kolorowy świat Pacyka 9’“ Wehikuł czasu 9’’ 
Rodzina Leśniewskich - serial 1“““ Panorama 
1““’ Laboratorium 1““ Pomorskie pejzaże hi
storyczne 1“45 Katalog zabytków 11““ Panora
ma 1’“’ Przeboje filmowe 12“ Wiadomości 12’“ 
Biografie 1’“’ Doktor Murek - serial 14““ 0jczy- 
zna-polszczyzna 14“ Kochaj mnie 144“ Zaol
zie - magazyn 1’““ Wiadomości 1’’“ Wieczór 
Cygański - widowisko 16“ Klan - serial 16“ Co 
Pani na to? 17“ Teleexpress 17’’ Sportowy 
Express 17’“ Gość Jedynki 17’’ Wehikuł czasu 
18“ Rodzina Leśniewskich - serial 18’’ Polskie 
miasta i miasteczka - reportaż 184“ Selekcja - 
program wojskowy 19“ Kurier z Warszawy 19’’ 
Dobranocka 19’“ Wiadomości 19“ Sport 2“““ 
Pogoda 2“’“ Klan - serial 2“’’ Doktor Murek - 
serial 21’“ Sportowy tydzień 22““ Kochaj mnie - 
serial 22’’ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 2’““ 
Panorama 2’2“ Sport 2’24 Pogoda 2’’“ Spra
wa dla reportera 0““ Pegaz 0“ Monitor 04“ Biz
nes raport 04’ Szept prowincjonalny - magazyn 
1’’ Kasztaniaki r“ Wiadomości 1’7 Sport 2“’ 
Pogoda 2’“ Klan - serial 2’’ Doktor Murek - se
rial ’’“ Sportowy tydzień 4“ Kochaj mnie - se
rial 42’ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 4’’ Spra
wa dla reportera ’’’ Monitor ’’“ Biznes raport

WTOREK 25.112^(^^3
6“ Wiadomości 6“ Reportaż 6’’ Kawa czy her
bata 8“ Wiadomości 8” Pogoda 8’’ Woroni
cza 17 8’’ Klan - serial 84’ Eurotel 9““ Kolorowy 
świat Pacyka 9“’ Plastelinek i przyjaciele 9’“ 
Dwa światy - serial 1“““ Panorama 1““’ Poezja 
współczesna 1“’’ Historia Polskiego Radia 11“ 
Panorama 11“’ Ze sztuką na ty 11’“ Krakow
skie Portrety Muzyczne 12“ Wiadomości 12’“ 
Plebania - serial 12’’ Sportowy tydzień 1’“’ 
Dziennik z Pielgrzymki 1’’“ Koncert życzeń 1’“ 
Salon Kresowy 14“’ Eurofolk Sanok 2003 1 4’“ 
Program muzyczny 1’“ Wiadomości 1’’“ Her
batka u Tadka 16““ Klan - serial 16“ Lista prze
bojów 17“ Teleexpress 17’’ Sportowy Express 
172“ Gość Jedynki 17’’ Plastelinek i przyjaciele 
18“ Dwa światy - serial 18“ Magazyn olimpij
ski 19“ Wieści polonijne 19’’ Dobranocka 19’“ 
Wiadomości 19“ Sport 2““ Pogoda 2“’“ Klan 
- serial 2“’’ Plebania - serial 21“ Wideoteka 
21’“ Dziennik z Pielgrzymki 21’’ 0jczyzna-pol- 
szczyzna 22’“ Ze sztuką na ty 224“ Trochę kul
tury 2’“ Panorama 2’2“ Sport 2’24 Pogoda 2’’“ 
Forum 0“ Monitor 0"“ Plus minus 1“ Bajki zza 
okna 1’“ Wiadomości 1’7 Sport 2“’ Pogoda 2’“ 
Klan - serial 2’’ Wieści polonijne 2“ Plebania - 
serial ’’’ Wideoteka ’4’ Dziennik z Pielgrzymki 
4’“ Magazyn olimpijski 44“ Ze sztuką na ty ’“’ 
0jczyzna-polszczyzna ’’“ Słynne uwertury

ŚRODA 26.1^..^(^^3
6“ Wiadomości 6“’ Reportaż 6“ Kawa czy her
bata 8“ Wiadomości 8“ Pogoda 8’’ Woroni
cza 17 8’’ Klan - serial 84’ Eurotel 9“ Kolorowy

świat Pacyka 9’“ Budzik 9’’ —.„z’
Trzy misie 18“ Panorama 18“’ 
Plus minus 1“’“ Jesień w Mogi
lanach - reportaż 11“ Panora
ma 11“’ Forum 12“ Wiadomo
ści 12’“ Wieści polonijne 122’ 
Trochę kultury 124’ Bocznymi 
drogami 13“’ Moje miasto - film 14“’ Chłopaki z 
Sosnowca 16“ Wiadomości 16’“ Na zdrowie 
16’“ Film animowany 16“ Klan - serial 162’ Re
wizja nadzwyczajna 17“ Teleexpress 17’’ Spor
towy Express 172“ Gość Jedynki 17’’ Budzik 
18“ Trzy misie 18“ Bocznymi drogami 184’ 
Wiadomości Literackie 19“ Dobranocka 19’“ 
Wiadomości 19“ Sport 28“5 Pogoda 28’“ Klan 
- serial 28“ Rozmowy przy stole 21“’ Moje mia
sto - film 22“’ Irak 2003 22’’ Chłopaki z So
snowca 2’“ Panorama 2’’’ Sport 23’“ Pogo
da 2’’“ Linia specjalna 2’’’ Suplement 02’ 
Monitor 04“ Biznes raport 04’ Wiadomości Lite
rackie 1’’ Opowiadania Muminków 1“ Wiado
mości 1’ Sport 2“2 Pogoda 2’“ Klan - serial 2’’ 
Rozmowy przy stole ’“’ Moje miasto - film 4“’ 
Irak 2003 4’’ Chłopaki z Sosnowca ’“’ Bocz
nymi drogami S’’ Monitor S” Biznes raport

CZW^AHTEK 27.H.3^(^^3
6“ Wiadomości 6“’ Reportaż 6’’ Kawa czy her
bata 8“ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’’ Woroni
cza 17 82’ Złotopolscy - serial 84’ Eurotel 9“ 
Kolorowy świat Pacyka 9“’ Jedyneczka 9’’ Nie
bezpieczna Zatoka - serial 1““ Panorama 1““’ 
360 stopni dookoła ciała 182’ Pani Jola zmie
nia swoje życie 184’ Szaleństwa medycyny 11“ 
Panorama 11“ Linia specjalna 11’“ Suplement 
12“ Wiadomości 12’“ Rozmowy przy stole 124“ 
Gościniec 1’’“ Teatr TV - Niuz 14“ Dokument 
14’“ Przeboje na orkiestrę 1’“ Wiadomości 
1’’“ Raj - magazyn katolicki 1’’’ Podróże kuli
narne 16“ Złotopolscy - serial 162’ Szerokie 
tory - reportaż 17“ Teleexpress 17’’ Sportowy 
Express 17’“ Gość Jedynki 17“ Jedyneczka 
18“ Niebezpieczna Zatoka - serial 18’’ Lasy i 
Ludzie 184’ Gościniec 19’’ Dobranocka ’9’“ 
Wiadomości 19“ Sport 2““ Pogoda 2“’“ Po
goda dla kierowców 2“’’ Złotopolscy - serial 2“’’ 
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku 21’“ 
Teatr TV - Niuz 224“ Dokument 2’“ Panorama 
2’2“ Sport 2’24 Pogoda 2’’“ Tygodnik politycz
ny Jedynki 0“ Film animowany 0’’ Monitor 04“ 
Biznes raport 04’ Gościniec 1’’ Marceli Szpak 
dziwi się światu 1’“ Wiadomości 1’ Sport 2“’ 
Pogoda 2“4 Pogoda dla kierowców 2’“ Złoto
polscy 2’’ Dziewczynka w czerwonym płaszczy
ku ’2“ Teatr TV - Niuz 44“ Dokument ’“ Pod 
batutą K. Pendereckiego ’’’ Trochę kultury S’’ 
Monitor ’’“ Biznes raport

PIĄTEK 28.ff..^<^O3
6“ Wiadomości 6“’ Reportaż 6’’ Kawa czy her
bata 8“ Wiadomości 8’’ Pogoda 8“ Woroni
cza 17 8’’ Złotopolscy - serial 8’“ Eurotel 9“ 
Kolorowy świat Pacyka 9’“ Zabawy językiem 
polskim 9’’ Trzy dni aby wygrać - serial 1““ 
Panorama 1““’ Kronika ojczysta 1“2“ Rody fa- 
prykanckie 11“ Panorama 11“ Tygodnik poli
tyczny Jedynki 11“ Film animowany 12“ Wia
domości 12’“ Dziewczynka w czerwonym płasz
czyku 12’’ Hity satelity 1’’“ Sukces - serial 14“ 
Szansa na sukces 1’“ Wiadomości 1’’“ Go
rący temat - serial 1’’’ Telewizyjny przewodnik 
po kraju 16“ Złotopolscy - serial 16“ Zwierze-

Przypominamy Państwu częstotliwości i go
dziny nadawania Radia Maryja na falach 
krótkich: od poniedziałku do soboty od 7““ 
do 91, w niedzielę od 8“’ do 10“’ w pas'mir 
25 m na częstotliwości 1^<^)60 kHz, codzien
nie od 17“’ do 24“’ w paśmir 4lm na często- 
tliwoś'ci 7400 kHz.

nia kontrolowane 17“ Teleexpress 17^® Spor
towy Express I720 Gość Jedynki 173® Trzy dni 
aby wygrać - serial 18“ Szansa na sukces 19“ 
Wieści polonijne 191 Dobranocka 19’“ Wiado
mości 19“ Sport 20“ Pogoda 20’“ Złotopolscy 
- serial 20“ Mówi się... 20“ Hity satelity 21’“ 
Sukces - serial 22“ Zwierzenia kontrolowane 
22’“ Gorący temat - serial 23“ Panorama 23’“ 
Sport 23’4 Pogoda 23’“ Porozmawiajmy O’“ 
Monitor O“ Biznes raport 0’“ Telewizyjny prze
wodnik po kraju 1“ Miś Uszatek 1’“ Wiadomo
ści 1’7 Sport 2“2 Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 
2“ Wieści polonijne 2“ Hity satelity 3“ Mówi 
się... 3“ Sukces - serial 4” Szansa na sukces 
5“’ Gorący temat - serial 5“ Monitor 5“ Biznes 
raport

SOBOTA 29.lł..^(DO3
6“ Na dobre i na złe - serial 7“ Echa tygodnia 
74“ Wieści polonijne 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8’5 Zaproszenie 8’’ Ziarno - program kato
lickiej 9’“ 5-10-15 i młodzieży 9’’ Flipper i Lo- 
paka - serial 1““ Mówi się... 1“’“ Koncert ży
czeń 1 “45 Podróże kulinarne 11’“ Książki z gór
nej półki 112“ Klan (3) - serial 12’“ Wideoteka 
13“ Wiadomości 13’“ Rzeka kłamstwa - serial 
144“ Tam gdzie jesteśmy 15’“ Święta wojna - 
serial 15“ film fabularny 17“ Teleexpress 17’“ 
Sportowy Express 17’° Na dobre i na złe - se
rial 18’“ Droga - serial 19“ Dobranocka 20“’ 
Wiadomości Sport 20’’ Pogoda 204“ Rze
ka kłamstwa - serial 22“ Uprowadzenie Agaty
- film fab. 23’’ Panorama 23“ Sport 23“ Po
goda O’“ Na dobre i na złe - serial 1“ Salon 
Kresowy 1“ Tajemnica szyfru Marabuta 1’“ 
Wiadomości ”4® Sport 1 ’7 Pogoda 2“ Party przy 
świecach - film fab. 3“ Rzeka kłamstwa - serial 
4’“ Drogą - serial 5’“ Uprowadzenie Agaty - film 
fab. 7’“ Święta wojna - serial

NIEDZIELA 3O.^I1.^(^O3
75’ Eurofolk Sanok “““a 8“ M jak miłość - se
rial 9“5 Słowo na .niedzielę 9’“ Z kapitańskiego 
salonu 925 Telewizyjny przewodnik po kraju 94’ 
Simba, król zwierząt Książki z górnej półki
102“ Do góry nogami 1“’° Na misji w Dar es 
Salaam - reportaż 11“’ Złotopolscy (2) - serial 
12“ Anioł Pański 122° Niedzielne muzykowa
nie 13“ Msza Święta z kościoła Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Knurowie 14“ Zaklęty dwór
- serial 15“ Przeboje filmowe 16“ Biografie 17“ 
Teleexpress 172“ Sportowy Express 17’’ Dzien
nik tv J. Fedorowicza 174“ m jak miłość - serial 
18’5 Salon lwowski 184“ Zaproszenie 19’’ Do
branocka 19’“ Wiadomości 19’’ Sport 2“°’ Po
goda 2““ Na zdrowie 2“4’ Party przy świecach
- film fab. 2’4“ Jubileusz Zofii Nasierowskiej 22’’ 
Koncert zespołu WILKI 23’’ Panorama 23’’ 
Sport 23“ Pogoda O’“ M jak miłość - serial 1“ 
Simba, król zwierząt - serial 1’“ Wiadomości T” 
Sport 1’7 Pogoda 2“ Na zdrowie 24“ Biografie 
3’5 Zaproszenie 3’’ Zaklęty dwór - serial 4’’ 
Na misji w Dar es Salaam 5’“ Koncert życzeń 
54“ Z kapitańskiego salonu
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kancelaria adwokacka

CICHOSZ
uS^ugi pr^i^oJne

W języku francuskim i polskim.

TEL/FAK. 01 66 00 56 59, Aq de Sufl^ren 
75007 Paris

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

ïmemcsms
Ęsaaioaaaaoiia^^ INTERNATIONAL - FRANCE

POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI

nOlINA
7, rue DUPHOT (obok kości^a)

Tel. 01 40 15 09 09
Adres dla korespondencji: 390, rue St-Honore, 75001 Paris

3

NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE

OTWORZYŁA REGULARNE POŁĄCZENIA DO POLSKI

139 bis, rue de Vaugirard - 75015 Paris
M':Falguiere (linia 12), 
tel.01 42199935/36 
e-mail: paris@intercars.fr

Av. Paul Appell - 75014 Paris 
M': Porte dT^i^li^ians (linia 4), 
tel.01 4543 18 18
e-mail: pt.orleans@interdars.fr

k_______________
01 49 72 51 52

_______________________ _____________________________________________________/

LICENCJONOWANE L^NIE A UTOKAROWE DO POLSKI

Firma Pol-Decor
POSIUK^UIE

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) 
93ji^ue de Maubeuge
TEŁ. Ol 4C 80 95 60

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

INSTITUT PRWE FRANC^^EUROPE CONNEXION
etablissement prive d 'enseignement supérieur 
enregistre au Rectorat de fAcademie de Paris

KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KURSY 20 godzin tygodniowo; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY 10 godzin tygodniowo - KURSY „Jeune filie au pair” - 
KURSY w sobotę - KURSY 2 lub 3 razy w tygodniu 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF.

- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc

ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK 5, rue Sthrau - 75013 Paris 
Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 

od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19

TEL.-Z^^X: Ol 44 24 05 66
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

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).

;
]

K
2

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

* USŁUGI FRYZJiERSKIE ♦
Tel. 06 62 24 24 04 (LIDIA)

U

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 2
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Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adres Redakcji: C63 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 
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KUPON PRE^NUMER^A^TY
(ABONNEMENT)

PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/ 
Głos Katolicki - Voix Catholique 

I 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,4O€) □ Czekiem
I □ Pól roku (28,3o€) □ CCP ^^777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,60 ) □ Gotówką

I
I

I □
I
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I

I

I XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80//
/SEf? vTceU

Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE "

►
Białystok, Jędrzejów, Opole, Tarnobrzeg,
Bolesławiec, Katowice, Poznań, Tarnów,
Bydgoszcz, Kielce, Rzeszów, Toruń,
Częstochowa, Kraków, Sandomierz, Warszawa,
Gdańsk, Legnica, Stalowa Wrocław^.
Gliwice, Opatów, Wola,

■
SAMOLOTY DO Polski i do innych krajów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue De Rivoli; 2, rue De Mondovi 75001 PARIS
m;; C^O^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-admini.stracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

I

ECO LE „NAZARETH"
COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

14 LAT DOŚWIADCZENIA W P^ARYŻU; KADRA FRANCUSI^^-POLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia poranne - 29, rue de Belleville - Paris 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 DAL^F. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITÉ SOCIALE. N/lSuâ’,

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

1

I PSYCl^OŁi^iG-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 VOTRE SERYICE. TEL. 06 68 43 89 37 (GAYROCH)

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA!
* Stanislaw 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.

Copernic
PARIS - LYON - VaRsOVIE - KIEV

COPERNIC C^OI’E^B^N^l^C
6, rue des Immeubles Industriels 1 6,, BRI ViViéer M^irrle
75011 Paris (M . Nation)
tel. 01 40 09 03 43 tel. C^4 7^2 6() 04 5^6

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pifrwszf.i kł,asy****

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

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Polski: w każdy piątek 
ABONAMENT (styczeń-g^r^idzień 2002):

4 voyages Aller/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 MARQUES - TV, HIFI i art. gosp. domowego 
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach

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

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

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

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

TEL. 06 15 09 43 86

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

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

*IZABELŁ - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW
DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* LUKSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^C^^SKI - O^IS^ZYNA,

Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Tel. 01 48 22 45 26: 06 62 75 50 06: (00 48 12) 284 12 50
* OMEGA - REGULAS^NE przEJAzDY DG PolSKi; przewóz FAiczEk.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51

* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -
Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09

* „JOSEPH” - LICENCJONOWANA FIRMA TRANSPORTOWA.
Przewóz osób i paczek do POLSKI.

Tel. 01 46 51 27 53
kom. 06 87 79 94 57; kom. 06 84 34 22 26

*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -
Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76

* JANOSIK - REGULARNA, KONCESJONOWANA LINl^ AUTOKAROWA

DO Polski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17
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5O-LAT POLSKIEGO O^^^DKA „GWIAZDA MORZA"

(2 października 2003 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-leeia polskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Gwiazda 
Morza” w Stella-Plage (fot. 1), prowadzonego od pól wieku przez ojców oblatów.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele św. Joanny 
d'Arc w Le Touquet, której przewodniczył bp Jacques Noyer wraz 
z abp Szczepanem Wesołym, ks. prał. Stanisławem Jeżem, rekto
rem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, prowincjałem obla
tów o. Grzegorzem Napierałą, ojcami oblatami oraz księżmi fran
cuskimi i polskimi.
Po Mszy św. uczestnicy udali się do merostwa Le Touquet, gdzie 
odbyło się spotkanie z władzami miasta i regionu. Przemówie
nie wygłosili, m.in. mer Le Touquet Leonce Deprez (fot.2) oraz 
Jean-Marie Krajewski (fot. 3), wiceprzewodniczący Conseil 
General du Pas-de-Calais. Po tradycyjnej lampce wina goście 
udali się na uroczysty obiad do Ośrodka Wakacyjnego „Gwiaz
da Morza”. Po serdecznych słowach powitalnych wieloletniego 
dyrektora ośrodka o. Józefa Kuroczyckiego (fot.4), głos zabrali 
przedstawiciele władz miejskich i regionalnych, m.in. podpre- 
fekt z Montreuil, Marie-Francoise Lecaillon, która z wielką ser- 
decznos'ciq dziękowała ojcom oblatom za 50-letniq misję w de
partamencie Pas-de-Calais, naznaczoną otwartością i szeroką 
współpracą z regionem.
J^fkficjakią część spotkania zakończyło wręczenie nagród i od

znaczeń. Za wieloletnią współpracę z ośrodkiem, medalem 
Exuli bene de Ecclesia merito abp Wesoły (fot. 5) udekorował 6 
osób: Lucy Adam-Ditte [pianistkę i śpiewaczkę, od 15 lat stale 
obecną w ośrodku, odpowiedzialną za animacje nabożeństw i 
uprzyjemniającą swoimi występami wakacyjny odpoczynek pen
sjonariuszy]; Teresę Kowalską [przez 20 lat odpowiedzialną za 
wyżywienie wczasowiczów]; Alinę i Andrzeja Surmanów [przez 
wiele lat zajmujących się animacją i recepcją ośrodka]; ks. prof. 
Alojzego Sojkę [od 20 lat pracującego społecznie (fizycznie) 
podczas wakacji w oś'rodku i opiekującego się jego obiektami 
sportowymi]; Huguesa Cecchy [z pochodzenia Włocha urodzo
nego we Francji; od 1990 członka Rady Administracyjnej w Sto
warzyszeniu „Stella Maris”, odpowiedzialnego za zdobywanie 
funduszy na prace i inwestycje]. Następnie dyrektor ośrodka ks. 
Józef Kuroczycki, za ogromny i wieloletni wkład pracy w roz
wój i kierowanie polskim ośrodkiem wypoczynkowym, został 
uhonorowany nagrodą „Lutecja'2003” przyznaną przez Stowa
rzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Euro
pie, którą wręczyła mu, w imieniu Kapituły, prezes Stowarzy
szenia Agata Kalinowska-Bouvy (fot.7). Natomiast ks. Czesław 
Nowak, za współpracę z Polonią niemiecką, wręczył ks. J. Kuro- 
czyckiemu nagrodę honorową Instytutu Badań nad Kulturą Po
lonijną w Monachium. Po oficjalnej części wystąpił z polsko-fran
cuskim repertuarem chór „Millenium” pod batutą Edwarda Papal- 
skiego.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 500 osób z Francji, Belgii, Ho
landii, Luksemburga, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii. 
Oprócz wyżej wspomnianych przedstawicieli francuskich władz 
miejskich i regionalnych oraz duchowieństwa wś'ród gości zna
leźli się, m.in. przedstawiciele Zakonu Kawalerów Maltańskich: 
Jolanta Maria hr. Mycielska, Jacek hr. Mycielski i Władysław hr. 
Tarnowski; lord Jan Janusz Krasnodębski z Londynu, książę 
Michał Sapieha z Belgii; Tadeusz Skoczek, wiceprezes Telewi
zji Polskiej; senator Jan Sęk z Lublina; płk Marian Bączkowski z 
francuskiej żandarmerii; płk Michał Otrębski, przedstawiciel RP 
w haskim Europolu; Julien Del-Fabro z CSC w Charleroi; Gerard 
Maes, sekretarz Federacji CSC z Charleroi, a także przedstawi
ciele dyrekcji Cap-France, polscy i francuscy dziennikarze oraz 
Polonia z kilku krajów europejskich. Nie zabrakło również pol
skich dyplomatów^. Do Stella Plagę przyjechali z małżonkami Jan 
Michałowski, ambasador RP w Królestwie Niderlandów oraz Je
rzy Drożdż, były konsul generalny RP w Lille, a obecnie pra
cownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
Wszystkim imprezom towarzyszyła ekipa TV Polonia, którą kie

rował red. Leszek Platta. Atmosfera spotkania była wyjątkowo 
serdeczna, jak zresztą codzienna atmosfera panująca w ośrodku, 
co znalazło odzwierciedlenie w wielu wypowiedziach i wywia
dach osób, które korzystały z wakacyjnego wypoczynku u oj
ców oblatów na Opalowym Wybrzeżu.

Ośrodek Wypoczynkowy „Stella Maris” założony po 
W wojnie przez ojców oblatów: Piotra Miczkę, Józefa Lewic
kiego, Konrada Stolarka, Jerzego Jankowskiego i Józefa Paku
łę, miał służyć dzieciom polskich emigrantów z Francji, Belgii i 
Luksemburga. Tu właś'nie, u podnóża piaszczystych wydm, 
wzniesiono namioty na czas letnich wakacji. Fundusze na wy
poczynek przydzielały wówczas dyrekcje kopalń węgla, w któ
rych pracowali rodzice. Początki były trudne. Z czasem namio
ty ustąpiły miejsca drewnianym barakom kupionym po demo
bilizacji armii amerykańskiej. Mimo spartańskich warunków do 
dziś dawni bywalcy z sentymentem wspominają atmosferę pa
nującą w ośrodku w pierwszych latach po wojnie.
Aktualnie „Gwiazda Morza” mieści się na kilkuhektarowym te
renie i ma do swojej dyspozycji dziesięć budynków mogących 
pomieścić trzysta osób. Trzy budynki przeznaczono na pokoje 
dla wczasowiczów, w pozostałych mieści się duża stołówka, sale 
telewizyjne i sale gier oraz kawiarnia, gdzie odbywają się wie
czory taneczne. Dla amatorów biwakowania jest miejsce na na
mioty i przyczepy kempingowe, dla dbających o formę fizyczną 
dwa boiska, kort tenisowy i rowery. Dla najmłodszych zaś - huś
tawki i piasek. Tego ostatniego rzeczywiście tu nie brakuje. Za 
domami, z wysokiej wydmy, można zjeżdżać do woli na plasti
kowych sankach. I choć morza z okien nie widać ośrodek za
pewnia mikrobus, który dwa razy dziennie dowozi bezpłatnie 
na plażę osoby niedysponujące własnym środkiem lokomocji. 
Miłośnikom spacerów dojście do morza zajmuje 20 minut.
„Stellą Maris” do dziś' opiekują się Ojcowie oblaci, a jej wielo
letnim dyrektorem jest, pełen oddania i pasji dla tego, co robi, 
o. JJzef Kuroccycl^i. Ponmga mu o. Leon Brzezina, bbły rektor 
PMK w Bołgii oraz Joan-Claude Kasprowicz i Marek Sygłamg- 
cha, cieszący się sympatią wczasowiczów. Oprócz Polaków pozc- 
jeżdżają tu także eodowici Francuzi, Anglicy, Niemcy czy Bel
gowie. Kilka lat temu „Stolla Maris” została włączona do sieci 
Cap France, przyjmując bardyiej międzyaarodowc chaiaktei^. 
Pokojo wynajmowane są nie tylko na tygodniowo czy dwutygo- 
daiowe turnusy, ale także na sobotaio-aiedziełac wypocyynek. 
Ośrodek otwarty jest przez osiem miesięcy w roku - od kwietaia 
do listopada. Poza sezoaem organizują tu rekolekcje i dni sku- 
pioaia siostry zakonae, księża oraz młodzież z polskich oegani- 
zacji. Przcjożdżają też, coraz częściej, w zamach „ziełoaych 
klas”, dzioci z regionu Nord-Pas-de-Całais, z Niemiec i z An
glii. Swoje spotkania czy zobraaia urządzają organizacje i sto- 
warzyszoaia zarówno francuskie jak i polonijne. Zamówień nie 
brakuje, szczogółnie w lipcu i sierpniu teudno o wolny pokój. 
Na letni wypoczyaek przyciągają dobre warunki i rodyiaaa at
mosfera. Corae więcej osób przokonuje się do takiej formy wa
kacji, która nie zaiewala drogimi hotelami i nie zmusza do astro- 
nomiczacch wydatków w tak upezywilejowancm czasie jak let
ni wcpoczyaek. Dyrekcja ośeodka zadbała rówaioż o stworzenie 
odpowiedaich waeunków dla tych, któizy chcą znaleźć czas na 
modlitwę. Dwadeieścia lat temu stanęła wspaniała i pełna ueoku 
kapliczka. Plany wykonał Daniel Audy z Le Touquet według 
pomysłu Waldemara Wosołowskiego z Krakowa. Witraże są 
dziołom Wandy Kuleszy z Vaudricourt, a wystrój wnęteza Maeii 
Roszkose-Stalanowskioj z Vilłeaeuvo d'Ascq. Kaplica zbudo
wana została z betonu, szkła, drewna i marmuru, na kształt bar
ki scmbołizującoj Kościół na falach wieków. Rezydujący w 
ośrodku przez całe lato kapelan, o. Alojzy Sojka odprawia co- 
dzienae i aiodziolne Msze święte, służy sakramentem pojedna-

22 nasza strona internetowa: http:llperso.cIub-internet.frlvkat 23 listopada 2003
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nia i czasem dla tych, którzy pragną 
się z nim spotkać. Interesujące logo 
osi^c^odka zaprojektował palotyn, ar
tysta malarz z Paryża, ks. Witold 
Urbanowicz.
Wczasowicze mieszkający w ośrod
ku w okresie letniej kanikuły uczest
niczą w wielu imprezach lokalnych 
organizow'anych na Opalowym Wy
brzeżu, m.in. w Święcie Złotego Śle- 
di^ia w Iitaj^les , J^wiccie Różoweoo 
ITnsiialca w HcdCin czy ‘^Omninuto- 

piel^tak^la a oregunahla m^uzyl^ą 
i vsa|^^ntaZ^mi ^felktanci „sWciałto i 
dźwięk”, wprowadzającym w epokę 
,N4<^(^;^nd^i^w V/. k^r^j^o , wa IcóSr^m 
uczestniczy ok. 500 artystów. Dużą 
lata^l^icją , nm y/k^o dU c^ii^^^i , eest 
J^(3ż^;^(^i^y 6 liiO^mtttr(^w o^d ż)śr(^(^l^a 
l^a^k F^(^;tr;^v^lci . M^c^i^na
rć^w^ne^ź s^l^t3r^^)^stać t a^c^t?1^^l^i^J^o 
t^^^l^t^(^l^a ieźdzleclk^^;^o i i^(^;^esnai- 
izzyćc w <ssl^l^|^^(^^l^li , n^t^:ż-
n^a l^oi^ci^ć J^vcO^t^lsdjąi a r^l^w^<st 
ICŚ^i^ć ssęi n^a k^usa aclOs^^^li. wtr<ss;^cle 
^^(^;^i^a U^k^i^e i^iasuśsc ;^a ;zi^k^i^;^nci 
stolikami wytwornego kasyna w Le 
Touquet i uzupełnić lub zmniejszyć 
i^w^t)je l<t^isOa

. l^<^i^ust^I^n^ Itri^zssż^- 
s^o^w^uje s^ t^o a^orri^i^b Itr;^>jjt^l^(^l^^ją- 
c^y^c^h - ^^(^c^(t^rr^uje s^ i usIttl^v^n^^, 
p^c^(^r^cssi s5t^i^(^^rd l?a;^y lltti^k^wuj 
o^i^i^z a^l^ość t)f(;rovi^i^n;/l^h ^^11^;,. 
I^l^r^l^z ż^istiitnm (^jck^^k^ć liii L^i^(:^v^ti- 
(^r^l^^^nO:^r^o c^w^a t^tl^^^sZ- z- I:^t^l<tJj^mi, 
r^l^l.^t^r^t^i^o ri^ź^i^ci i w^z^l^L^(^(^w^i^t^o 13^-- 
r^t^w^y d^c^m da l^t^c^iinl i W 2^(^(^3 rtk^u 
ittiire f^c^me^^i^i^i^iena t s^i^L^mi jjusr 
r^i^^>tj^alic^i^o r^<Jv/z^m aiiistrc^w^z^m- l^u- 
dynkiem, w którym m.in. rlokalrzo- 
w^a^n^o s^aki w^z^^ł^l^(^(^v^li , s^iia T^V/, r^c^w^ą 
i^iłę erk^r i i^I:^osnJ.
W tl^t3;st;e o ^^c^l^iz (^r^i^^^cejj c^c^wrk^c^;^ia- 
j^^c^e C^a^a^^^^w^e Wybm^ż^e t^^c^2iiI^Zi, 
dbano o uprzyjemnienie pobytu 
dzieciom, proponując rodricom za- 
ję^cia dla ac^(^ii^c^hl, sa^t^(^i^t^zi’ g^r^y i r^t^- 
l^i^w^Zi, a tak^i^e l^cilł^o ti^atl^alt^ti.
Wii^c^r^t^t^r^e s^a^otk^a^i^ia w l^a^w/iiinii oc^- 
bywają się często z udziałem zapra- 
s^r^i^nz^(^h i^lsZyssó^w, I:^l^r^<^d;3t^aw1t^^^i- 
t^y^c^h cie^k^i^w^e i^a^l^k:t^^klk t^r^^c^^i^o-

K^i^t^ł^nm et^ź ne a^^^r^ostcje w tyle, , i^ltr- 
w^uji^c t^Jy^err^iar^e i L^Icr^^^aiH^cii^e (Nia
nia k^l^iah^(i, l^l^JJO^r^ilh^(i i a I^i^w^e- ^g-- 
r^c3ty^(^;^i^l^.
{^l^k^(^l^s^l^m t^s’rt^(^l^a s^ą wiiejmi 
i^t^wiC^r^<i i kcóiri^y o^d liti i rte-
retwując ten sam pokój - przyby- 
w^i^ją r^t^(^r^<tla^l^i^ć ^^c^l^:^lc^t^e^o a^c^wiue- 
tl^r^a, s^k2C3^r^^z^sst^^ć zji. s^w^t^i^s^tl^e^o mikt^ti- 
kllin^iitu i t^c^a^t^(^r^j^ć w młhuj atn^o^is- 
l^l^I^r^(^ i Na i^a^l^<ujiilI^4 w^r^mi;^I^l^ę z^a^isui- 
g^uje kdimi^t S^t^ejlla Pl<^e^(i, l^t^e^aty w 
jod. Jego dobroczynne skutki odczu- 
w^ają ty^ssia^c^e v/(.^zt^^^tw/C^;^cwi i ktt(trr^y 
w okresie letnim zapełniają piasz-
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Opr. A.Z.J.
(fot. 6 - okolicznościowy Kiermasz książki 
PMK i IRB)
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Joyeux Noël • radosnych świąt Bożego Narodzenia
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Dziś w Galerii GK 
paryskie kartki 

świąteczne z polską 
Szopką^, do kupienia 

których Państwa 
zapraszamy, kupon 
zamówienia - sti^. 17.

dzenia
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Lokalny 08110811...Lokaln «A*?TA TELi

Dzwonie taniej do POLSKI i po całym SWIEGIE
I ZA 1^) • C ?
I Lokalnu 0811.^^* Lokalny 0811.^ ....... . kasta teleftinic-.. . 1 J;"

' * Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A .R.T.
z^u,j Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

ÇS&rJfs POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
014^5 53 94 48 iradium@iradium.fr www.iradium.fr

Obsługa polskich Klienl^(^i«: 1 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart une lechnoiog/e davance
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