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Nr 42 GŁOS KATOLICKI

WIZYTA PRYMASA POLSKI 
W PARYŻU

8 listopada - jak już donosiliśmy - pięciodniową wizytę 

w Paryżu rozpoczął Prymas Polski, Ks. Kard. Józef 
Glemp.

I

<

I
9

Po przylocie na lotnisko 
w Roissy, dostojny gość 
udał się do Seminarium 
Polskiego w Issy les 
Moulineaux, gdzie za
trzymuje się podczas 
swoich pobytów w sto
licy Francji. Na miejscu 
Ks. Kardynał spotka! się 
podczas uroczystego 
obiadu z duchowień
stwem polskim. W go
dzinach wieczornych ’ 
Eminencja odwiedził 3 
księży pallotynów (fot. f 
11), gdzie w ośrodku ^.-ji 
Centrum Dialogu przed
stawił zebranym aktu- o P
alną sytuację Kościoła w Polsce i omówił realizację budowy Świą
tyni Opatrznoś'ci Bożej jako wielkiego wotum narodowego.
^J|a:^jjjuti^z, Ks. Prymas odwiedził parafię św. Genowefy (fot. 
f >4^), gdzie celebrował Mszę św. W słowie wygłoszonym do 
wiernych, nawiązał do rocznicy poświęcenie bazyliki laterań
skiej. Ks. Prymas zwrócił uwagę na Koś'ciół jako rzeczywistoś'ć 
duchowego odrodzenia. Wspomniał również o miejscach łaski, 
jakimi są sanktuaria w Polsce: Jasna Góra, Licheń i Łagiewniki. 
Mówiąc o realizacji projektu budowy Świątyni Opatrzności Bo
żej, Eminencja wskazał na spotkanie planowane 2 maja 2004 
roku, kiedy to w Świątyni zgromadzi się Episkopat Polski wraz 
z przedstawicielami episkopatów Europy, aby wziąć udział w 
zawierzeniu Europy Matce Bożej. W czasie Mszy św. Ks. Kar
dynał udzielił chrztu św. Karolinie-Barbarze (fot. 1). Po zakoń
czonej liturgii Ks. Prymas spotkał się z Duszpasterską Radą Pa
rafialną i udzielił wywiadu naszej Redakcji (GK nr 41/2003). 
W godzinach wieczornych Ks. Kardynał uczestniczył, w Domu 
SPK przy rue Legendre, w kolacji, z której cały dochód prze
znaczony został na wsparcie funduszu budowy Świątyni Opatrz
ności Bożej w Warszawie.

10 listopada (poniedziałek) w godzinach przedpołudniowych, 
Ks. Prymas uczestniczył w zebraniu księży polskich z dekana
tu paraskiejit^, Ictóre odt^j^lo óę tę parafii iA^met)ov^:^ń^cęi NMP 

czyli przy kościele polskim w Paryżu. Ks. Prymas przewodni
czył Mszy św. i wygłosił słowo Boże do księży, ukazując przy 
tym panoramę zagadnień, nad którymi pracuje i pochyla się 
Kościół w Polsce.
Następnie w sali przy kościełe, po otwarciu zebrania przez dzie
kana - ks. Wacława Szuberta, ponownie zabrał głos Ks. Promas. 
W swej konfesencji nakreślił 4 drogi duszpasterstwa emigracyj
nego: N/ droga przekazywania słowa Bożego i opierania na nim 
całej formacji człowieka: b/ droga inkulturacji, polegająca na 
umiejętnoś'ci osadzenia Ewangelii Chsostusa w kontekście na
szej polskiej kultury, zwyczajów i wszostkiego tego, co nas Po
laków tworzy: c/ droga dawania świadectwa Chrystusowi w na
szym życiu codziennym, zawodowym, społecznym: d/ droga 
gotowości na ciospienio jako najpełniejsze zaangażowanie się w 
dzieło zbawiania człowieka i świata.
Pobyt Ks. Promasa przy rue Saint Honore zakończył się uroczy
stym obiadem, połączonym z życzeniami dla 3 solenizantów: 
rektora PMK, ks. prał. Stanisława Jeża, ks. inf. Witolda Kie- 
drowskiego i ks. kan. Stanisława Jemioło.
Wieczorem, tego samego dnia, o godz. 19”, Dostojny Gość spo
tkał się w Domu Kombatanta z Radami Pasafiałnymi działający
mi przy parafiach polskich w Paryżu i regionie (fot. 3, 6).

Ciąg dalszy na str. 12
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ZA PARAWANEM HASEŁ
Jerzy Klechta

Przestańmy nazywać lewicą - postkomunistów. Przestań
my uważać Millera i jemu podobnych za cywilizowanych 
socjalt^ijmokn^tkr^, ódyż d^t^ww^j^s, dl^ równown^i^, k^a^:,dkao 

polityka o poglądach prawicowych, konserwatywnych powin
niśmy - nie posuwając się do jakiejś absurdalnej skrajności - 
usytuować gdzieś w pobliżu gen. Franco lub gen. Pinocheta.
Ani postkomuniści nie są lewicą, ani populiści o faszystow
skim zabarwieniu nie są prawicą.
Dajmy wreszcie sobie spokój ze starymi, dziewiętnastowiecz
nymi pojęciami. Mamy XXI wiek, który - jeśli chodzi o świat 
politycznej ideologii i frazeologii - jest całkowicie z innej epo
ki od tej, która wyrosła na hasłach dziewiętnastowiecznego so
cjalizmu i konserwatyzmu. Uparte powoływanie się na nie w dzi
siejszej rzeczywistości wprowadza zamieszanie i przede wszyst
kim zniekształca stan rzeczy i rzeczywistos'ć, zwłaszcza w dzi
siejszej Polsce.
Jeśli dziewiętnastowieczny podział na lewicę i prawicę można 
było odnieś'ć do świata polityki w wieku XX, to i tak z wielkim 
trudem. Dwa straszliwe totalitaryzmy minionego stulecia, fa
szyzm i komunizm zniszczyły wszystko. Zniszczyły świat poli
tyki zbudowany według XIX-wiecznego rozumienia pojęć - le
wica - prawica. Tak jak monarchia jako system przestała w Eu
ropie istnieć po zakończeniu I wojny światowej, tak idee, kryją- 
ce się za pojęciami lewica - prawica zostały zamordowane przez 
faszyzm i komunizm. Cezurą jest II wojna światowa.
Zachód największym prezentem obdarzył Stalina wówczas, gdy 
zaczęto przeciwstawiać Związek Sowiecki - III Rzeszy. Komu
nizm - faszyzmowi. To fakt, że Moskwa, po ataku Niemców na 
ZSRR znalazła się w gronie koalicji antyhitlerowskiej. Ale prze
cież wiadomo, że znalazła się wbrew sobie, wiadomo, że Stali
nowi było bliżej do Hitlera, aniżeli do Churchilla, nie mówiąc o

Polsce i generale An
dersie.
Zachód zakwalifiko
wał stalinizm jako 
nurt lewicowy, nawet 
postępowy. Przypo- 
mnijmy, że w tej ma
skaradzie ideologicz
nej przodowali inte- 
lektualiś'ci francuscy 
z Sartre'em na czele, 
zaś ci, którzy nie 
chcieli podporządko
wać się politycznej 
poprawności, np. Al- 

_ _ we Włoszech Herling-Grudziń-
ski, byli przez kawiarnię literacko-artystyczną „światłej” Euro
py bojkotowani jako ciemna prawica, poddająca w wątpliwość 
postępowość i wielkość Chorążego Narodów Józefa Stalina.

Ciąg dalszy na str. 6-7

bert Camus czy polski emigrant
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PIERWSZE CZYTANIE

LITURGIA SŁOWA

I NIEDZIELA ADWENTU - ROK C

Jr 33,14-16
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką 
obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w 
owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wy
mierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zba
wienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym 
ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 3,12-4,2 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesałoniczan 
Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną 
miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone 
zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście 
Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, 
prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli 
w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępuje
cie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy dali
śmy wam przez Pana Jezusa.

EWANGELIA
Łk 21,25-28.34-36

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki 
na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec szumu morza i jego na
wałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczeki
waniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem 
moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z 
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbli
ża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 
wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 
przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie 
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na ca
łej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 
czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co 
ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

I
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Wżyciu człowieka za
wsze nadchodzą ja
kieś dni. Bywają one róż

ne. Dni dobre i dni złe, dni 
oczekiwania z utęsknie
niem, jak na wolnoś'ć i dni
eięchcianę, jak przychodzące nniewole- 
nie. Mówi Chrystus: „gdzie skarb twój, 
tam i serce twoje” (Mt 6,21), a więc takie 
również tęsknoty i nadchodzącę dni będą. 
Przyszedł adwent i jego dni. Przycho

dzą i ludzie „adwentowi”: św. Jan 
Chrzch^łj^l - „pron^tk ji^oc ogmó”, IńI”.cyMi - 
pełna wyczękiwaeig na spęłnięnie się 
obłetni- Archanioła Gabriela, ś'w. Józef - 
zatopiony w ciszy adoracji wobec tajem
nicy Słowa W-ielonegOt ale też i św. Elż
bieta - stawiająca pytanie: „a skądże mi 
to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie” (Łk 1,43). Przytdzie i św. Mikołaj, 
mający wątpliwości czy w tej nowej -zo- 
-zywistos'ci tedno-zącet się Europy, bez 
odwoływania się do wartoś'ci chrześ'cijań- 
skich w Konstytucti, bo „inni” by się zde
nerwowali b-akiem laickości, czy on jest 
jeszcze „święty”, czy też już tylko pere 
Noel - staruszek od wręczania prezentów 
dzieciom, który się teszcze ostał, bo euta- 
eanta jest na razie dyskusyjna. Może też i 
przytdzie św. Barbara, smutna, bo co ma 
powiedzieć górnikom i hutnikom: znajdź- 
cie sobie inną pracę, bo już nie ma kopalń 
i hut w Polsce, a w tych, które teszcne są 
kto inny będzie pracował?

Może rzeczywiś-ie to już „koniec” 
świata? Jeśli tedeak taki ma być, to 
może i o^jsIej? hizó? ud\^'entowe t^rw^gp- 

towanie do radośYi Bożego Narodzenia, a 
tu rzadko komu do śmiechu, zaś wielu Toli- 
skich jest płaczu bezsilności. Bo skąd 
wziąć, gdzie zapracować czy pozostało już 
tylko wyciąganie ręki po ludzką dobroć i 
miłosie-dzie?

„Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię po
myślną zapowiedź” na „prawo i sprawie

dliwość na ziemi.” (I czyt.) Ten tekst tyle 
lat już czyta człowiek i jakoś trudno się 
dopatrzyć tego prawa i sprawiedliwości 
między ludźmi. Czyżby to była utopia? 
Ale przecież Bóg jest prawdomówny! Więc 
co?! No właśnie: więc co? Więc nic, tylko 
to, że aby dojrzeć i prawo, i sprawiedli
wość to samemu trzeba być prawym i spra
wiedliwym.

Sam Chrystus pełen troski mówi do 
swoich uczniów, ale teraz to już nie 

tylko tak jak wtedy, do garstki wybranych. 
A może zawsze będzie to tylko garstka 
„szaleńców”, którzy mają odwagę zawie
rzyć Mu? Mówi zaś' coś bardzo ważnego: 
„uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 
były ociężałe” i dalej „czuwajcie i módl
cie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić 
i stanąć przed Synem Człowieczym” (Ew.) 
Ociężałe serce to serce nieczyste i podzie
lone, dlatego nie może ono dostrzec Boga; 
to serce zniewolone pozorną miłością - 
egoistyczną. Ciąży ono ku temu, co wy
mierne i czasowe, a naznaczone przemi-

jalnością z wyboru, nie może się unieść 
„ku górze, gdzie przebywa Chrystus” (Kol. 
3, ln), więc nie chce ono stawać w wolno
ści przed Tym, który je „do końca umiło
wał”. Zadziwiające jest to właśnie, że przez 
modlitwę i czuwanie można stać się na
prawdę wolnym, ale by to pojąć potrzeb
ne jest zrozumienie daru modlitwy, która 
z konieczności rodzi się na czuwaniu, czyli 
byciu w każdej chwili do dyspozycji Boga. 
Konsekwencją tego jest dziwna prawidło
wość. Płaczące dziecko uspokaja się, gdy 
przylgnie przytulone do piersi kochającej 
matki i wsłuchując się w rytm jej serca 
samo zaczyna bić tym samym rytmem. 
Wtedy spotykają się dwa serca w komunii 
miłoś'ci. To wydarza się również między 
Ojcem-Bogiem miłosiernym, a dzieckiem, 
które powierza Mu się w miłoś'ci. Nasze 
serce zaczyna bić rytmem Bożego serca, a 
to już jest świętość. To już znak obecności 
Boga w naszym życiu i wtedy życzenie 
ś'w. Pawła - „aby serca wasze utwierdzone 
zostały (...) w świętości na przyjście Pana 
naszego Jezusa” (Ii czyt.) - nie jest li tyl
ko pobożnym życzeniem.
Różne są więc programy, by przeżyć ko
lejny adwent w naszym życiu. I ten litur
giczny, i ten kalendarzowym.

Ci, którzy rozumieją wartość czasu jako 
daru Boga wiedzą, że poza tym, co 

zewnęwzi^ie, jest to, co tylko latkiem ieaary 
i sercem można dostrzec w sanktuarium 
ludzkiego wnętrza i tam kięrutą swe pra
gnienia, prosząc: „daj mi poznać Twoje 
drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami”, bo „ściężki Pana są pewne i 
pełne łaski” (Ps 25(24)) i prowadzą do 
komunii z Nim.
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Po raz pierwszy Rektorzy Polskich Misji Katolickich we Francji, Niemczech i Anglii 
kierują wspólne przesłanie do Rodaków mieszkających w krajach Europy Zachod
niej. Cz^n^^ to na poczpo^u nowec^o rgku Hturgit^zr^isgo v^|^rov^i^id:zaóąici^igo n szas

Adwentu i w kontekście jednoczącej się Europy.
Dla nas • Polaków we Francji - pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna Tydzień Miłosier
dzia. Niech słowa niniejszego listu skłonią nas do refleksji nad naszym życiem chrześci
jańskim, które w wymiarze służby bliźnim zachęca do wspomagania ludzi najbiedniej
szych i potrzebujących.

NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA
Słou/o Rekt^orOm Pt^lsf^ii^/ Misji K^ttolickii^^ W Ans^tii i Ws^lii, i Niemczech

na rozpoczęcie nou^iego roku liturgicznego
Drodzy Bracia i Siostry!
W ubiegłych dwu latach liturgicznych 
pracy duszpasterskiej naszym wspólno
tom polonijnym przyświecały dwa hasła: 
poznania i umiłowania Chrystusa. W nad
chodzącym roku, rozpoczynającym się w 
pierwszą niedzielę Adwentu, wejdziemy 
w kolejny etap podążania za Chrystusem 
- etap polegający na naśladowaniu nasze
go Pana i Mistrza. Słowa „naśladować 
Chrystusa”, zawarte w Liszcie Apostolskim 
Nuovo millenio ineunte (NM11 29), zosta
ły użyte przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II właśnie w kontekście wskazania Ko- 
s'ciołowi programu duszpasterskiego na 
Trzecie Tysiąclecie Chrześ'cijaństwa. 
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli mówi 
o oczekiwaniu na powtórne przyjście 
Chrystusa. Oczekiwanie to nie powinno 
być jednak bierne, ale - jak do tego wzy
wa nas św. Paweł (1 Tes 4,1) - mamy się 
stawać coraz doskonalszymi. Natomiast 
Ewangelia zachęca do uwolnienia się od 
doczesnych trosk, do czuwania oraz mo
dlitwy (Łuk 21, 34...36). Wezwania te są 
niczym innym jak tylko zachętą do upo
dabniania się do Chrystusa przez naśla
dowanie Go.
Przy rozmaitych okazjach podkreśla się, 
że to nie piękne słowa czy znakomita eru
dycja, ale przykład życia daje najwspa
nialsze owoce w pracy nauczyciela: Ver
ba docent, exempla trahunt. 
Jezus często nauczał przez dawanie przy
kładu, zaś tego, który chciał pójść za Nim, 
zachęcał, aby przyszedł i oglądał Jego 
życie na własne oczy. Podczas Ostatniej 
Wieczerzy przewiązał się płótnem i umy
wał nogi swoim uczniom, mówiąc, że czy
ni to, by dać im przykład wzajemnego słu
żenia sobie - „Daję wam przykład, aby- 
ście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyni
łem” (J 13,15).
W czasie publicznej działalności towarzy
szy Jezusowi wiele osób. Chcą przebywać 
w Jego bliskości. Wierzą, że ma coś waż
nego i trwałego do zaofiarowania. Są Nim 
zafascynowani. Jezus cieszy się ich obec
nością, ale nie chce by szli za Nim z fał
szywymi oczekiwaniami. Pragnie mieć 
naśladowców, chrześcijan, którzy podą
żą Jego śladem z jasną świadomością 
tego, czego od nich oczekuje - którzy po- 
dejmą stawiane przez Niego wymagania, 
a stawia je nie tylko przed szczególnie

wybranymi, ale także przed ogromną rze
szą ludzi, która Go otacza.

Vd.
Jezus pragnie: (1) by wierni przyznali Mu 
wyjątkowe miejsce w swoim życiu, (2) aby 
ich życie przepojone było duchem ofiary 
i wyrzeczenia z miłoś'ci zarówno do Nie
go jak i do bliźnich, (3) żeby serca wier
nych stały się wrażliwe na potrzeby i cier
pienia drugich.
Ileiius pragnie, by Jego naśladowcy 

w przyznawali Mu wyjątkowe miejsce w 
swoim życiu.
Kto chce iść za Jezusem, powinien kochać 
Go bardziej niż kogokolwiek, bardziej niż 
najbliższe osoby i - niż nawet swoje ży
cie. Jezus mówi o tym wyraźnie: „Kto ko
cha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest mnie godzien. I kto kocha syna lub 
córkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie go
dzien. (...) Kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto je straci z Mego powodu i z 
powodu Ewangelii, zachowa je na życie 
wieczne.” Nie wykluczając miłości mię
dzyludzkiej, domaga się od swoich naśla
dowców przyznania Mu jedynego i wyjąt
kowego miejsca w ich życiu. Uczeń Jezu
sa powinien więc w taki sposób kształto
wać swoje związki z bliźnimi, aby nie prze
szkadzały mu one w utrzymaniu przyja
cielskich więzi z Mistrzem. Ostatecznym 
kryterium nie są bowiem pragnienia ani 
wola bliźniego, ale wola Jezusa i droga, 
na której On nas wyprzedza. Prawdziwy 
chrześcijanin nie będzie zawierał takich 
przyjaźni z bliźnimi, które byłyby prze
ciwne woli Jezusa. Najwyższą normą ludz
kich więzi jest zawsze nauka Chrystusa.

Bracia i Siostry!
Podejmijcie wysiłek szukania i odnajdo
wania w modlitwie rados'ci płynącej z 
obcowania z Bogiem, by przez chwile in
dywidualnej lub wspólnotowej medyta
cji i kontemplacji Jego oblicza doskona
liła się więź z Tym, który nas ukochał bez
graniczną miłoScią. Niech wyrazem za
ufania Bogu i ukochania Go z całego ser
ca będzie nasze życie wewnętrzne, a 
owocem nasza własna ś'więtość, promie
niująca blaskiem Ewangelii.
iL^iech zjednoczenie się z Bogiem 

przekłada się na miłość wobec braci 
i sióstr, z którymi dzielimy życie.
Jezus pragnie, by życie Jego naśladow
ców było pełne ducha ofiary i wyrzecze
nia z miłości do Niego i do bliźnich.
Kto chce iść za Jezusem, musi nieść swój 
krzyż. Nie można w życiu wybierać tyl
ko tych odcinków drogi Chrystusowej, 
które nam się podobają. Należy mieć go
towość towarzyszenia Jezusowi w całej 
Jego drodze albo nie podejmować jej 
wcale. Krzyż Chrystusa jest konkretnym 
znakiem Jego bezwarunkowej wierności 
Ojcu, wierności swojemu przeznaczeniu 
i swojej misji. Wierność tę ceni ponad 
własne życie: Jezus nie szuka krzyża i 
cierpienia, nie ma w nich upodobania, ale 
bierze je na siebie i godzi się na utratę 
własnego życia, kiedy wymaga tego wier- 
noś'ć Bogu. Także naśladujący Chrystu
sa chrześcijanin nie będzie wybierał 
życia wyłącznie łatwego, przyjemnego - 
sterowanego blaskiem własnego „ja”. 
Nie będzie wymijał wszystkiego, co przy
kre i niewygodne. Kto chce naśladować 
Chrystusa musi umieć stawiać na ufną 
wierność woli Bożej, wiernoś'ć ponad 
wszystko. W imię tej wiernoś'ci będzie 
przyjmował cierpienia, poniżenia, a gdy 
zajdzie koniecznoś'ć - nawet utratę życia. 
„Krzyż” oznacza także wierność przyka
zaniom Bożym, również wówczas, kiedy 
inna droga wydaje się łatwiejsza czy 
prostsza. Niesienie krzyża w naśladowa
niu Jezusa ma swój głęboki sens i wtedy, 
gdy trzeba odważnie wyznawać swoją 
wiarę, mimo iż w środowisku, w którym 
żyjemy jest to postawa niepopularna, kie
dy należy opowiedzieć się za wartoś'cia- 
mi słusznymi, chociaż niemodnymi lub 
nie pasującymi do modelu życia współ
czesnego świata.
Nasza wiara nie może być martwa, ogra
niczona jedynie do teorii. Wiarę powin
niśmy odważnie wyznawać, żyć nią na 
codzień i dzielić się jej dobrem i pięk
nem z naszymi bliźnimi. „Módlcie się o 
silną i wytrwałą wiarę” zachęcał papież 
Paweł VI - „Niech nasze całe codzienne 
życie, każde zachowanie, każdy wysiłek 
będzie świadectwem chrześ'cijaństwa. Je
żeli szczerze i z otwartymi oczami pa
trzysz na otaczający Cię świat i własne 
życie, jeżeli korzystasz z łaski uświęca
jącej, jaką Chrystus daje nam przez Ko
ściół - wiara, a raczej Chrystus, któremu 
zawierzasz, będzie na pewno podstawą 
twojego życia.

Ciąg dalszy na str. 9
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□ Prezydent A. Kwaśniewski złożył oficjalne 
wizyty w Słowenii i w Albanii.
□ Z czterodniową wizytą na Ukrainie prze
bywał marszałek Sejmu Borowski. Zwiedził on 
Lwów i wziął udział w posiedzeniu mieszanej 
grupy parlamentarnej w Kijowie.
□ Wizytę w Polsce złożył belgijski następca 
tronu książę Filip z małżonką Matyldą. Gość 
odwiedził Warszawę, Poznań, Łódź i Kielce. 
Księżniczka Matylda ma polskie pochodze
nie. Jej matka to hrabianka Anna Maria z domu 
Komorowska, a dziadkiem był książę Sapie
ha.
□ Do Rzymu po raz czwarty pielgrzymowała 
Solidarność. Tym razem z okazji jubileuszu 
papieskiego pielgrzymka miała szczególnie 
uroczysty charakter. Udział w niej wzięli, 
obecny przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
J. Sniadek, b. szef związku M. Krzaklewski i 
historyczny przywódca L. Wałęsa.
□ W Warszawie przebywał MSZ Niemiec Jo
schka Fischer. Uspokajał gospodarzy, że zmia
ny w UE nie wprowadzą hegemonii niemiec- 
ko-francuskiej.
□ Nowe kłopoty z Unią Europejską. Rozpo
rządzenie Komisji Europejskiej otwiera dro
gę do nakładania dodatkowych opłat na pol
skie produkty i eksporterów żywności po wej
ściu do UE. Oficjalnie mówi się o zbyt dużych 
zapasach polskiego rynku.
□ Sondaż dotyczący wyborów do europarla- 
mentu przyniósł zwycięstwo PO - 21%. SLD- 
UP może liczyć na 18%, ale w przypadku gdy 
osobno wystartuje Liga Obywatelska A. Kwa
śniewskiego - 11%. PiS uzyskał w ankiecie 
16%, Samoobrona - 12%, a LPR i PSL po 10%.
□ Inny sondaż dotyczący wyborów na prezy
denta przyniósł bezapelacyjne zwycięstwo Jo
lanty Kwaś'niewskiej. Prezydentowa otrzyma
ła 53% głosów poparcia, co dałoby jej wygra
ną już w I turze. Na kolejnych miejscach zna
leźli się: Lepper - ^^%, Tusk - 9% i L. Ka
czyński - 8%.
□ Rządowi udało się nawiązać rozmowy z ko
lejarskimi związkami zawodowymi, co odda
liło widmo strajku powszechnego w PKF^. Go
rzej przedstawia się sytuacja w górnictwie. 
Odrzucenie przez większoś'ć SLD poprawek 
do ustawy, które miały uchronić część kopalń 
przed likwidacją spowodowało ogłoszenie 24- 
godzinnego strajku ostrzegawczego w tym 
sektorze. Strajkowała blisko połowa kopalń. 
Doszło także do manifestacji pod urzędem 
wojewódzkim w Katowicach.
□ Zgodnie z oczekiwaniami wniosek o dymi
sję ministra gospodarki Hausnera złożony w 
Sejmie przez LPR upadł większością głosów. 
SLD zostało wsparte przy tym głosowaniu 
przez posłów PO.
□ Ciekawe przetasowania poselskie na lewi
cy. Dotyczy to współpracującego z SLD R. 
Jagielińskiego i jego kanapowej Partii Ludo
wo-Demokratycznej. Jagieliński został oskar
żony przez A. Leppera o „podkupywanie” 
posłów Samoobrony tak, by posiadać własne 
koło poselskie. Ostatnim nabytkiem PL-D jest 

jednak poseł A. Jagiełło, oskarżony w aferze 
starachowickiej, który odszedł z SLD, a teraz 
wstąpił do partii Jagielińskiego.
□ Afera korupcyjna w MON. 11 osób, w tym 
4 wysokich oficerów podejrzewa się o mani
pulowanie przetargami w wojsku w celu wy
ciągania osobistych korzyści. Nadużycia do
tyczyły, m.in. przetargu na dostawy sprzętu 
dla polskich żołnierzy w Iraku.
□ Wiceminister obrony J. Zemke ma nadzie
ję, że Polska otrzyma znaczące kontrakty na 
uzbrojenie nowej, irackiej armii. Ofertę prze
targową przygotowuje m.in. PHZ Bumai^. Kło
poty sprawiają krajowe banki, które nie chcą 
udzielać tego typu operacjom gwarancji.
□ Prezydent Poznania R. Grobelny z Platfor
my Obywatelskiej podejrzany jest o niewła
ściwe zorganizowanie przetargu na grunty 
miejskie, które nabył biznesmen Kulczyk. Pre
zydent miasta jednoosobową decyzją obniżył 
ich wartość.
□ Przemawiający w Sejmie sekretarz stanu w 
ministerstwie sprawiedliwości M. Sadowski 
oświadczył, że „polski porządek prawny chroni 
właścicieli przed żądaniami i roszczeniami 
rewindykacyjnymi obywateli Niemiec” w spo
sób wystarczający. Tymczasem przedstawicie
le ziomkostw domagają się rekompensat w 
momencie kiedy Polska wejdzie do UE.
□ Na dworcu PKP w Białymstoku wmurowa
no pamiątkową tablicę ku czci marszałka J. 
Piłsudskiego. Upamiętnia ona przejazd mar
szałka przez to miasto w drodze do Wilna. Z 
kolei w Łodzi w Parku Helenowskim odsło
nięto pierwszy w kraju pomnik żołnierzy Ar
mii „Łódź”. Wykonany z granitu ma 7 me
trów wysokości.
□ 90% stypendystów rządowych ze Wschodu 
po ukończeniu studiów pozostaje w Polsce na 
stałe. Obecnie studiuje w Polsce 5213 studen
tów z krajów powstałych po rozpadzie Związ
ku Sowieckiego.
□ Senator UW A. Wielowieyski otrzymał od 
ambasadora Francji w Polsce order Legii Ho
norowej za wspieranie współpracy pomiędzy 
naszymi krajami. Z kolei minister kultury W. 
Dąbrowski uhonorował ambasadora Izraela S. 
Weissa odznaką „Za zasługi dla kultury pol
skiej”.
□ Plan przestrzennego zagospodarowania oto
czenia Pałacu Kultury w Warszawie przewi
duje odtworzenie wokół budynku ulic z okre
su międzywojennego. Szczegóły zagospoda
rowania przestrzeni 25 hektarów zostaną usta
lone w konkursach.
□ Krajowa Izba Gospodarcza skrytykowała 
sieci supermarketów za otwieranie sklepów 
podczas Święta Niepodległości 11 listopada. 
Zdaniem izby świadczy to, że zagraniczne sie
ci handlowe nie potrafią zasymilować się z 
polską tradycją.
□ Sąd odrzucił możliwość bezpośredniej 
transmisji z procesu Lwa Rywina.
□ Polscy piłkarze na koniec sezonu odzyska
li niezłą formę pokonując kolejno, w meczach 
towarzyskich, Włochy 3:1 i Serbię 4:3. Szko
da, że takich wyników zabrakło w elimina
cjach do ME.
□ W Katowicach w wieku 72 lat zmarł kieru
jący przez 30 lat „Gościem Niedzielnym” re
daktor naczelny tego pisma ks. St. Tkocz.

Ciąg dalszy ze str. 3

ZA PARAWANEM
HASEŁ

Fatalne skutki wynoszenia 
mordercy nad mordercami 
do rar^gi p^rzypródcy s"wmŚov\^ej Iw- 

wicy odczuwamy po dzień dzi
siejszy. Dopóki nie zostaną one 
w wystarczającym stopniu po
wszechnie uzmysłowione i spro
wadzone do właściwego wymia
ru, dopóty Europa z Polską na 
czele będą posuwały się po fał
szywej drodze. Fałsz zawsze pro
wadzi do upadku.
Faszyzm hitlerowski i komunizm 
stalinowski jako nieludzkie sys
temy (były to zresztą systemy sio
strzane) zburzyły dotychczasowy 
świat politycznej ideologii i fra
zeologii. Po „starym” świecie po
zostało tak niewiele głównie dla
tego, że XX-wieczne totalitary- 
zmy, mimo klęsk militaInych i 
politycznych, wcale nie zostały 
wyrwane z korzeniami. Hitle
ryzm i stalinizm nie istnieją, ale 
czy nie brak na mapie świata fa
szystowskich odniesień, zwłasz
cza w partiach populistycznych, 
które zdobywają tak łatwo popu
larność w społeczeństwach nie
zadowolonych, sfIustrowandch, 
ulegających hasłom łatwego 
życia poprzez niszczenie i niena- 
wiś'ć. W Polsce próbki neofaszy
stowskich zachowań od czasu do 
czasu daje „Samoobrona”. Jej 
wódz Lepper, a to niszczy tysią
ce ton cudzego zboża, a to wcho
dzi w sojusz z postkomunistami, 
a to próbuje pojechać z wizytą do 
Kadafiego w Libii w wiadomych 
jemu celach, aby następnie od
ciąć się od wcześniejszych haseł 
i własnego rodowodu członka 
PZPR, raz mówi tak, raz siak, za
wsze jednak chce się pokazać 
jako polityk biednych, bezrobot
nych, skrzdwdzonych, choć sam 
jak wiadomo wzbogacił się na 
oszustwach i malwersacjach fi
nansowych. Oto klasyczny typ 
współczesnego populisty - faszy
sty, jakich pełno, także we Fran
cji. Austrii czy Włoszech.
l®o drugiej stronie znajduje się 
W obóz postkomunistyczny. 
Jest on silny w skali całej Euro
py dawnego obozu moskiewskie
go. Jednak w Polsce, w przeci
wieństwie do pozostałych krajów 
byłego „demo-ludu”, postkomu
niści zajmują kluczową pozycję 
w życiu politycznym oraz ekono
micznym i finansowym, postko
muniści usadowili się na newral
gicznych, najważniejszych dla 
państwa pozycjach i miejscach - 
od banków i spółek, powstałych
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po sprywatyzowaniu wielkich zakładów pań
stwowych, po dyplomację. Są to sprawy po
wszechnie znane, lecz obecnie, gdy społeczeń
stwo w kraju i samo państwo przeżywają kry
zys strukturalny, gdy takie fundamenty pań
stwa jak sądownictwo i policja oraz poważna 
grupa polityków i posłów (zdaniem opinii pu
blicznej - ich większoSć) działa na granicy bez
prawia i korupcji, gdy morale wielu grup za
wodowych (nawet lekarze i nauczyciele aka
demiccy) spadło do zera, gdy o pozycji oby
watela w społeczeństwie decyduje „kasa”, gdy 
podstawowy system wartosici, sprowadzający 
się do tego, aby po prostu być porządnym czło
wiekiem, uważany jest za staros'^ieckie poj
mowanie życia - a więc, gdy mamy tak bardzo 
zabałaganione i zabagnione polskie podwór
ko łatwo o katastrofę.
Widmo katastrofy krąży nad Polską - i jest to 
największy sojusznik postkomunistów. Kata
strofa jest postkomunistom na rękę, gdyż Mil
ler jako premier już przegrał (jak pokazują róż
ne, niezależne od siebie sondaże i badania opi
nii publicznej premier Miller jest prawdziwym 
zerem w oczach Polaków). Teraz jedyną szansą 
dla niego i jego betoniarskiego zaplecza (prze
wodzą tu byli esbecy oraz byli aparatczycy par
tyjni i młodzi karierowicze) jest całkowity kry
zys państwa. Jako najlepiej zorganizowana siła 
polityczna (finanse - banki, opiniotwórcze 
media, sieć „niezatapialnych” wysokich urzęd
ników w różnych resortach itp.), w kryzysie 
postkomuniści będą mogli w pełni rozwinąć 
skrzydła. Pod hasłem „obrony państwa” - je
śli ich nie zmiecie bunt ludu - sięgną do arse
nału metod peerelowskich. Już sięgają. Prawo 
naginają do swoich potrzeb. Najs'wieższy po
mysł to, aby wysokimi podatkami od darowizn 
obłożyć instytucje charytatywne, w tym rów- 
niez Kościół.
TLoc^t^toon^i^riisci mogą przegrać tylko w de
w mokracji. Ale w demokracji zdrowej, a nie 
nękanej chorobami krajów bananowych, do 
których Polska zaczyna się już zaliczać, mimo 
że za klika miesięcy wejście do Unii stanie się 
faktem. Do osłabiania polskiej demokracji 
postkomuniści prowadzą świadomie i coraz 
bardziej skutecznie. Główne segmenty i filary 
państwa zostały wystarczająco osłabione. Zaś 
demokracja zaczyna spełniać funkcję fasady, 
zasłony dymnej. Ta zasłona dymna jest spryt
nie zbudowana. Na tyle sprytnie, że Zachód w 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie chce wi
dzieć postkomunistów, lecz cywilizowaną, de
mokratyczną lewicę i to jeszcze „oświeconą” 
pomysłami tak popularnymi w wielu środowi
skach na Zachodzie, jak zalegalizowanie abor
cji bez ograniczeń oraz związków homosek
sualnych.
Podział na lewicę - prawicę jest podziałem ar
chaicznym. Jeśli nawet nie ma podstaw, aby go 
odnosić do krajów zachodnioeuropejskich, to 
z pewnością Polska i te kraje, które przeżyły 
prawie pół wieku w systemie totalitarnym znaj
dują się na całkiem innym etapie rozwoju. Pol
ska znajduje się na rozdrożu. Nie po raz pierw
szy od 1989 roku. Ale dziś zbliża się koniec 
nadziei i szans.

h
Jeny Mtechita

□ Iracka Rada Zarządzająca znacjona- 
lizowała majątki osobiste Husajna i jego 
rodziny. Do połowy 2004 roku ma po
wstać iracki rząd, ale nie oznacza to 
wycofania z tego kraju międzynarodo
wych sił stabilizacyjnych. Amerykań
scy żołnierze zatrzymali jednego z 
przywódców prosaddamowskich grup 
oporu - Farisa, który odpowiadał za 
opór w strefie szyickiej.
□ Kryzys prezydencki na Litwie. Do 
dymisji podało się 6 doradców prezy
denta R. Paksasa. Kryzys zaczął się po 
ujawnieniu związków doradcy ds. bez
pieczeństwa z rosyjską mafią, powią
zaną ze strukturami wywiadu Rosji. 
Sam Paksas zostanie przesłuchany przez 
prokuratora.
□ Holandia nie wpus'ci w 2004 roku 
pracowników z nowo przyjętych do UE 
krajów na swój rynek pracy. Dotyczy 
to także Polaków. WczeSniej Haga 
anonsowała otwarcie swojego rynku 
pracy od dnia rozszerzenia UE. Z po
mysłu otwarcia rynku pracy wycofuje 
się też Dania. Zamknięcie rynku pracy 
nie dotyczy robotników sezonowych. 
Po 11 maja 2004 nowi obywatele UE 
będą mogli podjąć ewentualnie pracę 
jedynie w Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Grecji i Irlandii.
□ Belgia, Francja, Niemcy i Luksem
burg opowiedziały się za stworzeniem 
kwatery europejskich sił zbrojnych 
niezależnych od kwatery NATO. Dla 
USA jest to „zagrożenie przyszłoSci 
NATO”.
□ Związki zawodowe na Słowacji do
magają się przyspieszenia wyborów 
parlamentarnych. Związkowcy rozpo
częli zbieranie podpisów pod referen
dum w tej sprawie. Niezadowolenie syn- 
dykalistów wywołał podatek liniowy.
□ G. W. Bush złożył wizytę w Wiel
kiej Brytanii. Jest to pierwsza wizyta 
oficjalna od 1982 roku, kiedy to Lon
dyn odwiedził prezydent R. Reagan.
□ Wielotysięczne manifestacje przeciw 
prezydentowi Szewardnadze odbywają 
się w Tbilisi. Opozycja gruzińska uwa
ża, że wybory zostały sfałszowane.
□ Po raz trzeci już wybory prezydenc
kie w Serbii okazały się nieważne. Fre
kwencja wyniosła zaledwie 38% przy 
obowiązkowym progu 50% dla uzna
nia wyborów za ważne.
□ Sondaże w Czechach wskazują na 
znaczny spadek popularnoSci rządzą
cych socjaldemokratów - 13,2%. 
Wzrosły do 23,4% notowania komuni
stów, ale wybory wygrałaby Obywatel
ska Partia Demokratyczna - ODS - 
35,3%. Na 13,2% mogą liczyć ludowcy^. 
Czeska Unia WolnośCi spadła poniżej 
3%.
□ O tym, że poziom życia gospodar-

czego na Ukrainie wzrasta może s'wiad- 
czyć dos'ć niecodzienna statystyka. Oka
zuje się, że w tym kraju wzrósł w tym 
roku podwójnie poziom dawanych łapó
wek. Średnia łapówka na Ukrainie wy
nosi obecnie 4 tysięcy hrywien, czyli 
równowartos'ć około 750 dolarów^.
□ Wybory regionalne w Katalonii w 
Hiszpanii wygrała po raz kolejny koali
cja ugrupowań nacjonalistycznych. Naj
większą porażkę odnies'li tamtejsi socja- 
lisci.
□ Długa kronika wypadków na całym 
swiecie. W stoczni w St. Nazire zginęło 
16 osób podczas wypadku na trapie pro
wadzącym na okręt „Queen Mary 2”. 27 
zwiedzających statek odniosło rany. 9 
osób zginęło w Chinach podczas wybu
chu w fabryce sztucznych ogni. 22 ofiary 
smiertelne pochłonęły zamachy pod sy
nagogami w Istambule w Turcji. 42 Ko
lumbijczyków odniosło rany po wrzu
ceniu ładunków wybuchowych do zatło
czonych barów. Budowa obiektów olim
pijskich w Grecji pochłonęła 11 ofiar 
smiertelnych. Powodem jest pospiech w 
budowie. Wybuch metanu w kopalni w 
Chinach to 48 zabitych górników. Od 
początku roku w kopalniach tego kraju 
zginęło 4620 górników. W Afganista
nie, po potyczce z Talibami, zginęło 2 
żołnierzy rumuńskich. W Mosulu roz
biły się dwa s'migłowce amerykańskie. 
W zamachu w Nasirii, w Iraku, zginęło 
28 osób, w tym 17 żołnierzy włoskich.
□ Korea Południowa wydali w ciągu 
najbliższego pól roku 110 tysięcy niele
galnych imigrantów. Chodzi tu głównie 
o pracowników z Chin, Filipin i Tajlan
dii.
□ Chiny zamówiły w USA 30 samolo
tów pasażerskich Boeing 737. Kontrakt 
opiewa na sumę 1,7 miliarda dołar^ów^.
□ Sąd w Londynie odmówił ekstrady
cji do Rosji czeczeńskiego przedstawi
ciela Zakajewa. Spowodowało to ochło
dzenie stosunków Londynu i Moskwy^.
□ Niemcy zamknęły swoją pierwszą 
elektrownię atomową. Jest to początek 
planu całkowitego wyeliminowania 
energetyki jądrowej w tym kraju.
□ W USA tamtejszy sąd dyscyplinarny 
zwolnił z funkcji prezesa Sądu Najwyż
szego stanu Alabama, który nie zgodził 
się na usunięcie z sądowego korytarza 
wykutych w granicie tablic z Dziesię
cioma Przykazaniami. Sąd uznał obec- 
nos'ć Dekalogu w urzędzie za pogwałce
nie rozdziału religii od państwa.
□ Żydowski milioner Soros (dał pienią
dze m.in. na Fundację Batorego) zajmu
je się obecnie obalaniem prezydenta 
Busha. Soros wspiera finansowo Demo
kratów i rozmaite lewicowe organizacje 
zwalczające urzędującego prezydenta.
□ Szef brytyjskiej dyplomacji Jack 
Straw po rozmowie z ministrem Włodzi
mierzem Cimoszewiczem oswiadczył, 
że w sprawie konstytucji europejskiej 
gotowy jest zaakceptować system gło
sowania z Nicei, gdy nie zostanie zna
lezione inne rozwiązanie.
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BELWEDERCZYK SEWERYN GOSZCZYŃSKI

Do Belwederu spiskowcy wtargnęli z okrzykiem „Śmierć tyranowi”. Tak w 
nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. rozpoczął się narodowy zryw. Członkowie 
sprzysiężenia Piotra Wysockiego mieli dokonać zamachu na życie wielkie

go księcia Konstantego. W dwudziestoczteroosobowej grupie belwederczyków był 
Seweryn Goszczyński.

7'

Wspominał później:
Strzaskałem lirę - a bagnet chwyciłem, 
(...) Godzina siódma zagrała w zegarze, 
Wieczór pożarem się skrwawił - 
Upatrywałem śmierci mej w pożarze, 
A on poezję mi zjawił.
Z napisu była jej ręka,
Głoski pałały jak płomienne lonty:
■ „Siódma wieczorna, dwudziesty dziewiąty! 
Oto najlepsza z tych pieśni piosenka’’.

Wielkiego księcia nie udało się zgładzić. 
Goszczyński do końca życia zachował w 
pamięci obraz dramatycznych wydarzeń 
pamiętnego wieczoru: Nie znalazłszy, cze
gośmy szukali, nie spełniwszy, cośmy za
mierzyli, mieliśmy się do odwrotu, nie bar
dzo radzi z siebie... („Noc belwederska”). 
Belwederczycy stali się bohaterami naro
dowej legendy^.

Seweryn Goszczyński - poeta i konspi
rator - był jednym z ostatnich przed
stawicieli pokolenia pisarzy romantycz

nych, należącym i do literatury krajowej, 
i emigracyjnej, zaliczanym do tzw. szko
ły ukraińskiej. Przez całe życie jego udzia
łem były niedostatek i tułaczka. Urodził 
się 4 listopada 1801 r. w Ilińcach pod Hu
maniem na Ukrainie, w zbiedniałej rodzi
nie szlacheckiej. Był pierwszym z jedena
ściorga dzieci Józefa i Franciszki z Gu- 
rowskich. Wychowywany w duchu patrio
tycznym i religijnym uczył się, m.in^. w 
szkołach pijarskich w..Międzyrzeczu Ko
reckim i Winnicy oraz u bazylianów w Hu
maniu. Naukę przerwał i w 1820 r. prze
niósł się do Warszawy, gdzie wstąpił do 

tajnego Związku Wolnych Braci Polaków. 
Po zakończonej niepowodzeniem próbie 
dotarcia, pieszo i bez pieniędzy, przez 
Odessę do walczącej o wolność Grecji, 
przez pewien czas tułał się po Ukrainie, 
prowadząc działalność konspiracyjną. 
Pod koniec lat 20. odbył podróże do Wied
nia i Krakowa. W czerwcu 1830 r. wrócił 
do Warszawy i włączył się w przygotowa
nia wojskowe do wybuchu powstania. 
Wstąpił do sprzysiężenia Wysockiego. 
Później już w randze kapitana walczył w 
korpusie gen. Józefa Dwernickiego pod 
Stoczkiem i Nową Wsią. Pełnił obowiązki 
adiutanta ministra wojny. Jako jeden z 
ostatnich opuścił Warszawę i przekroczył 
granicę pruską z korpusem gen. Macieja 
Rybińskiego.
Po upadku powstania schronił się w Gali
cji. Skazany zaocznie przez sąd w War
szawie na karę śmierci przez pewien czas 
ukrywał się na Podhalu. W Galicji włączył 
się w organizowanie ruchów spiskowych, 
współorganizował Stowarzyszenie Ludu 
Polskiego, był inicjatorem tajnego Związ
ku Dwudziestu Jeden we Lwowie, 
współpracował z emigracyjnym Towarzy
stwem Demokratycznym Polskim, a tak
że, wraz z innymi literatami, założył gru
pę literacką „Ziewonia”. Ścigany przez 
władze austriackie musiał emigrować. W 
1838 r. wyjechał do Strasburga, następnie 
do Neuilly, Meung i Angouleme, gdzie 
przez kilka miesięcy pracował przy budo
wie kanału.

W 1841 r. osiadł na stałe w Paryżu. Pro- 
wt^t^i^ii d5^i^łł^lr^(^s"ć; pi^ł^lli^c^^^tt^c^^t^rą i 
politycz^r^^. I^a ną^yN^ow^s^th^ie się z^łe,

brakowało mu środków do życia, cierpiał 
na depresję i niemożność tworzenia. Nad 
Sekwaną poznał Adama Mickiewicza i Ju
liusza Słowackiego, u którego przez pe
wien czas mieszkał. Pod wpływem Mic
kiewicza wstąpił do Koła Sprawy Bożej 
Andrzeja Towiańskiego, którego był jed
nym z najwytrwalszych wyznawców. W 
latach 1852-57 był bibriotskaraem w 
Szkole Polskiej w Batignohes. Ostatnie 
lata na emigracji przeżył Goszęayński w 
skrajnej nędzy, a w czasie oblężenia Pa
ryża w 1871 r. omal nie umarł z głodu.
Pod koniec życia, dzięki pomocy Agato- 
na Gillera, wrócił do kraju i osiadł we 
Lwowie. Odwiedził Kraków i Zakopane, 
gdzie nowo założone Towarzystwo Ta
trzańskie nadało mu godność członka ho
norowego. W marcu 1875 r. we Lwowie 
uroczys'cie obchodzono 50-rscie jego pra
cy literackiej. Zmarł 25 lutego 1876 r. w 
kamienicy przy ulicy Fredry we Lwowie. 
W twóręzos'ci literackiej Seweryn Gosz
czyński nie sięgnął szczytów wielkich 
epoki romantyzmu - Mickiewicza, Sło

wackiego czy Norwida. Pierwsze próby 
poetycl^ie podjął jeszcze w czasie nauki 
w szkole humańskiej, kiedy wraz z Józe
fem Bogdanem Zaleskim i Michałem Gra
bowskim, z którymi połączyła go trwała 
przyjaźń, powołał trzyosobowy związek 
literacki. Pierwszym jego drukowanym 
utworem było tłumaczenie ody „Do przy
jaciół” Horacego z 1818 r. Wkrótce uka
zały się w Warszawie „Duma o Stefanie 
Czarnieckim” i kilka drobnych wierszy. 
Sławę poetycką przyniosły mu rewolucyj
ne wiersze tzw. liryki humańskie, m.in. 
„Modlitwa wolnego” i „Uczta zemsty” 
(1824 r.) oraz „Zamek kaniowski” - 
mroczna powieść poetycka z dziejów Ko- 
zaczyzny (1828 r.).
Poezje Goszczyńskiego drukowano w pra
sie powstańczej, do bardziej znanych na
leżały: „Powstanie 29 listopada”, „Marsz 
za Bug” i „Wyjście z Polski”. Kilka póź
niejszych utworów pos'więcił Podhalu, 
m.in. „Dziennik podróży do Tatrów”, dzię
ki któremu zyskał miano „ojca etnografii 
Podhala”. Goszczyński parał się również 
krytyką literacką, w 1835 r. opublikował 
rozprawę „Nowa epoka poezji polskiej”, 
w której poddał ostrej krytyce twórczość 
Fredry. W 1838 r. we Lwowie ukazało się 
3-tomowe wydanie pism poety, który prze
bywając wówczas we Francji współreda
gował satyryczne pismo „Pszonka”. W 
Strasburgu opublikowany został zbiór 
„Trzy struny”, w Paryżu powstały m.in. 
utwory: „Straszny strzelec”, „Anna z Nad
brzeża”, powieść poetycka „Król zamczy
ska” i „Oda”, ponadto szereg artykułów i 
recenzji. Był także autorem najważniejsze
go źródła do dziejów duchowości mesja- 
nistycznej „Dziennika Sprawy Bożej”. Z 
ostatniego okresu na emigracji pochodzi 
autobiograficzna „Noc Belwederska”. 
Pozostawił także, wydane przez Stanisła
wa Pigonia „Podróż mojego życia. Uryw
ki wspomnień i zapiski do pamiętnika 
1801-1842” (1924 r.) oraz bogatą kore
spondencję (1937 r.).
Na pomniku nagrobnym na Cmentarzu 
Łyczakowskim (fot.) wyryto: Seweryn 
Goszczyński/ Wieszcz i Żołnierz Polski 
oraz strofę z poematu mistycznego „Po
słanie do Polski”:

Polsko
Ty masz wyższy zakon boski 
Odkryć przed świata obliczem 
Nie przez martwe pisma głoski 
Ale życiem ofiarniczem.
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Kompozycja pomnika, widocznego już od 
wejścia na cmentarz, nawiązuje do osobo
wości i działalności poety-żołnierza. Na 
wysokim trzymetrowym postumencie 
mieści się naturalnych rozmiarów ka
mienny posąg siedzącego poety, z ręką 
opartą o księgę. Na tablicach wymienio
ne są tytuły ważniejszych utworów lite
rackich Goszczyńskiego oraz miejsca bi
tew, w których brał udział. Na kartuszach 
u podstawy cokołu umieszczone są herby 
Polski, Litwy i Rusi, symbole poezji - zwój 
papirusu i lira w wieńcu z liści wawrzynu 
oraz symbole wojskowe - hełm, ->^pi

I
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NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA

Wtedy życie twoje będzie oparte na 
tym, czego żaden człowiek nie bę- 
d^^ie ci w ‘stune; z^l^h^r^i^cći w^i^e^d^y ^y^cile ^w^o- 

je będzie pełne nadziei.”
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Bi^t^cia i Sik^istr!!
Świat nie musi być dla chrześcijanina 
gtoźny. Przeciwnie, świat obojętny teli- 
g^ijnie m^t^ż^e wie^i^zt^cy^m „sf^i^z^yjt^t^’, g^t^y 
tylko pottafimy z potażek dobywać trwa
le ^ol^i^a . ^o r^t^w^eti k^e^c^y
g^i^y^w^a ,c^2łłc^wii£^k cie;le^^^r^y^”i nie^z^wy^ciię^żo- 
n^y f^c^2^c^sit^lje „cz^low/ie^k we^wnęt^i^z^ny^”. 
Nie^t^h w^^ę^c za^w^.sze z^w^y^cię^ż^a w n^t^s c^w 
c^2^^c^w'ie^k w^e^w^i^ęttrź^i^y/. Nie^t^h n^a^s^z^e ż^y^ciet, 
mające naśladować Boskiego Misttza bę- 
c^ziie p^i^z^e^p^ojt^n^e e^l^^auyi i w^y^i^z^e:-
c^z^e^ń pc^c^ejm^c^v^a^r^y^t^h z. m^^łc^^^ci c^o Bo^g^a 
i c^z^^G^wile^l^ai.

/ezus pragnie, żeby serca Jego naśla
dowców były wrażliwe na potrzeby i 
ciecjjit^nhi i^rdgU^łi.
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miecz i buława w wieńcu dębowo- 
la^ul^c^w,^y^m. Monume^nt^atln^y pommik t^y-ł 
dziełem wybitnego attysty lwowskiego 
Jt^lia^n^a Ma^l^k^c^w^^^ićie^g^o.
F^c^g^l^z^e^b ^)clt^y'ł siię 2^7 lut^^g^o 1876 r.. h^yll 
wielliim w^y^e^a^i^z^e^nie^m dla Iw^^^wia^n. kttći- 
i^z^y <^^01^.11 hołd wybitnemu Pola^kow-i.
i^o wiell^a /nani^^estaicja ŻLailu i czci di-la 
Goszczyńskiego, jakiej jeszcze Lwów nie 
w^^c^ziOił. Wzięło w i^c^:zaił, ^jak
mówią, pięćdziesiąt tysięcy ludzi, to jest 
[oihwaaj h^'di^oC^i ^ae^i^o massta. Celebro-

i w liikkpi^bn lebann^lu ksiądz bffi^aat 
Mlossigg, or}dr^t^y (^i^<^l^(^wieńtwvem 
WsickSml i zkonnnmn. Byli seetb^^zzyCci 
(^^minian^l^ie , benzacnniii, J^anm^izkani^ie, 
karmelici, wszystkie beactwa koycieln^e. 
lidnse l̂ ^p^(a^^cee świckC^ie, udm^^wie ^n^i- 
weesytetk, uczniowie Akademii technicz
nej, studenci gimnazjum polskiego, Szko
ły Rzy^isji, l^^udzyciyle, se|asesenZn^^ci 
ec^iksi, ttzaSy pożarne, (ekzzly l^^i 
Jzzy l^i^lemt^tły. Pzsąkt^zawil^iy^ie intłylujCi 
nśyyii dt^ZnąZ^zy, z t^óezych ny eeset^Zazku 
utworzono szp^Is^i'. Okna na ulicach mia- 
ly czarne zasłony z oela^^. Nad otwartą 
mogilą przemawiali ywietny kadnoązieja 
Antoni Krechowiecki oraz Tadeusz Roma- 
nowicz i Kornel Ujejski. (Sławomit S. 
Nicieja, „Cmentatz Łyczakowski we Lwo
wie”).
W un^cz;sstośc i l^^:^<^sUlicz;yła Map/la 
Woolkaa, mająca wt^wzzas zaledwie 3 aa^aa. 
I^od kor^iąc życia anuaa poe^tycl(^ie rerr^ńi^i- 
ąeenaea z \ży^a^eeinie e. di^iąt^iat^waa:
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jednak - ten dźwięk nazwiska
i t^a i^a^t)atta św^i^c,
Ta długa w kwiatach kołyska, 
Umariy ż^cłnii^i^z - - i wiersze,
To t^yfło z^e ^miiccĄ i f^oS^l^ą 
M^oie p^o^^na^nie
Ne z^i^f^c^n^naik^ni nC:.

Ewa Ziółkowska

Kto chce naśladować Chtystusa winien 
wyzbyć się ptzywiązania do własnych 
dóbt i używać ich w sposób nie natusza- 
jący więzi z Jezusem. Powinien być goto
wy nawet na całkowite ich tozdanie. Mi
łości do Jezusa i wierności Jego woli na
leży się bowiem pietwsze miejsce. Podą
żać za Nim i naśladować Go znaczy umieć 
szetokim gestem dobtoci i życzliwości 
dzielić się tym, co się posiada, mieć setce 
wtażliwe na pottzeby i cietpienia btaci w 
Chtystusie.
Wiele jest wokół nas biedy i ludzkiego nie
szczęścia. Jan Paweł II napisał, że: „W na
szej epoce wiele jest pottzeb, któte potu- 
szają wtażliwos'ć chrzes'cijan. Nasz świat 
wktoczył w nowe tysiąclecie pełne 
sptzeczności, jakie niesie ze sobą tozwój 
gospodatczy, kultutowy i techniczny, któ- 
ty niewielu wybtanym udostępnia ogtom- 
ne możliwości, natomiast miliony ludzi nie 
tylko pozostawia na uboczu postępu, ale 
każe się im zmagać z watunkami życia 
uwłaczającymi ludzkiej godności.
Jak to jest możliwe, że są w naszej epoce 
jeszcze ludzie, któtzy umietają z głodu, 
skazani na analfabetyzm, nie mający do
stępu do najbatdziej podstawowej opieki 
lekatskiej, pozbawieni domu, w któtym 
mogliby znaleźć schtonienie?” (NMI 50). 
Chrześcijanin - uczeń Chrystusa, nie ptzej- 
dzie obok nieszczęść obojętnie. Dzisiej
szy świat woła o ludzi miłosierdziat po- 
ttzebuje ich czynów, któte są miatą czło
wieczeństwa. Ten ptawdziwie postępuje 
jak człowiek, kto ptagnie pottzebującym 
ptzychodzić z pomocą. Okazujący miło- 
sietdzie ludziom Bóg, domaga się od nas, 
abyś'my tównież stawali się wzajemnie dla 
siebie miłosierni. „Jezus Chtystus - naucza 
Jan Paweł II - ukazał, że człowiek nie tyl
ko doświadcza i dostępuje miłosietdzia 
Boga samego, ale także jest powołany do 
tego, ażeby czynił miłosietdzie dtugim” 
(DiM 14). Dlatego naśladujący Chtystusa 
chtześcijanin powinien poważnie ptzyj- 
mować Jego słowa: „Bądźcie miłosiernit 
jak miłosierny jest wasz Ojciec niebieski”.

Apeluję do Was, Braciz i Siostrżt zwra
cajcie w swoich śtodowiskach - w 
pracy i ążziakoie^tel; jt^steśt^ie, cteagę na 

potrzebująąego człowieka. Niech Wasz 
wztok spocznie na nim i niech poruszy 
Wasze sercz do podjęcia konkretnych 
czynów miłości. Syełnizjąie więc - naśla
dując Chtystusa - uczynki miłosierne co 
do duszy: gtzeszących nyominać, nie
umiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze 
tadzić, strapionych pocieszać, krzywdż 
ąierpliwie znosić, urazy chętnie dzrowzć, 
modlić się za żywych i zmatłych; i te do
tyczące ciała: głodnych nakatmić, spra
gnionych napoić, nagich przyodziać, 
yodróżnżch w dom przyjąć.
Jakże często współczesny człowiek - 
chrześcijanin - chciałby pójść za Jezusem, 
ale według własnych watunków. Wiele 
tzeczy fascynuje nas w Mistrzu z Nzzz- 
tetu i pociąga, inne - np. te związane z 
umattwieniem, wyrzeczeniem czy ciet- 
pieniem - podobają się nam mniej. Chcie- 
libyśmy stworzyć taką fotmę chFześci- 
jaństwa, któta byłaby na naszą miatę, któ- 
ta by się nam podobała. Jezus mówi jed
nak wytaźnie, że pójście za Nim jest moż
liwe tylko na Jego watunkach. W yrze- 
ciwnym ptzypadku nie jest się Jego na
śladowcą. Kto Fzeczywiście yragnie na
leżeć do Niego, musi zdecydować się na 
Jezusa bez zasttzeżeń, musi wybtać całą 
Jego dtogę.

Btacia i Siostty!
Niech zatem Fozpoczynający się fok 
duszpastetski stanie się prawdziwą ma
nifestacją naszej miłoś'^ do Chrystusz, 
któta będzie się wytażać w pokornym i 
ofiarnym nas'ladowznin Boskiego Na- 
uczżcielz. Nie obawiajmy się pójść za 
Nim, gdyż On dał nam obietnicę pozo
stania z nami ptzez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.
Jednym z ptaktycznych przejawów rezli- 
zacji tegotocznego ptogramu może być 
nabycie i stndiowznie mądtości Tomasza 
a Kempis w jego rozwzżaniząh pt. Nayla- 
dowanie Cheystuka. Rozważania te, po
dobnie jak i Pismo święte, powinny stać 
się naszą codzienną lektutą.

Z setdecznym pozdtowieniem 
w Chtystusie i zapewnieniem 

o modlitwie.

Ks. prał. Stanis^auf Jeż 
rektor PMK u/e

Ks. prał. Stanis^aui Budyń 
rektor PMK uf Niemczet^h 

Ks. prał. TaZet^sz Kukła 
rektor PMK uf Ani^tii

Ofiary na „Tydzień Miłosierdzia” 
można wpłacać we Francji na konto: 

Mission Catholique Polonaise 
CCP 1268 75 N Paris 

z dopiskiem „Tydzień Miłosierdzia”.

Niech dobty Bóg błogosławi wszystkim 
włączającym się w to dzieło dobtoci, czy
nione w ttosce o najbaedziej pottzebują- 
cych.
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DES SONDAGES COMME ^IL EN PLEUVAIT
J'aime bien les sondages.

Ils sont une photographie sociologique 
de l'opinion publique a un moment don
nę, mais il faut les manipuler avec pre
caution car on n'est jamais sûr si les per
sonnes interrogees, malgre la garantie 
de l'anonymat, disent vraiment ce qu'el
les pensent. Il faut aussi etre vigilant a 
la question posee ou a la maniere dont 
elle est posee car cela peut tres bien 
orienter la reponse dans un sens ou dans 
un autre.
D’apres un sondage CBOS sur les elections 
europeennes, 53% des Polonais voteraient 
de preference pour des candidats libres, 
c’est-a-dire en dehors des listes presentees 
par les partis. C’est tres significatif du re
jet de la politique polonaise et de ses re
présentants actuels. Les candidats des par
tis aux européennes n’auraient la preferen
ce que de 30% des personnes interrogees, 
soit moins d’un Polonais sur trois. Parmi 
ceux qui donneraient leurs voix aux listes 
des partis, c’est la PO et le SLD qui obtien
draient les meilleurs scores avec 15% des 
intentions de vote chacun. Derriere, dans 
Fordre, il y aurait le PiS (11%), la LPR et 
Samoobrona (7% chacun), le pSl (6%) et 
l’UP (3%). 9% des voix se disperseraient 
sur un nombre important de petits partis qui 
n’auraient aucune chance d’avoir des élus. 
II faut aussi noter que 27%, c’est-à-dire plus 
du quart des Polonais, n’ont pas encore de
clare de preference. Les elections europeen- 
nes seront une nouveaute en Pologne en juin 
prochain, mais elles n’eveillent Finteret que 
de 47% des personnes interrogees. Toute
fois, 59% d’entre elles declarent qu’elles 
iront votei^.
En Pologne, le pouvoir a la particularite 
d’user tres vite les hommes et les femmes 
qui Fexercent. On Fa vu dans le passe et 
encore actuellement, le gouvernement perd 
tres rapidement la confiance des citoyens - 
et la couleur politique n’y est pour rien. II y 
a toutefois des exceptions. C’est le cas de 
Lech Kaczyński, Factuel maire de Varso
vie, choisi directement, comme dans tou
tes les communes, par les électeurs. Ex
ministre de la Justice dans le gouvernement 
Buzek, souvent affuble du sobriquet de 
“ shérif ”, il bénéficié encore d’une cote de 
popularité élevée parmi ses administrés, un 
an aprés les élections municipales. D’aprés 
un sondage Rzeczpospolita-PBS, si de nou
velles élections avaient lieu maintenant, il 
obtiendrait encore 43% des voix au premier 
tour, devanęant largement ses concurrents 
Andrzej Olechowski (libéral, doté de 20%) 
ét Marék Balicki (gauche, doté dé 18%). 
Rappelons qu’il y a un an il avait obtenu 
49,6% des voix, loupant dé peu Félection 
au premier tour, et qu^il était passé au se
cond avec 70,5% des voix. Les résultats du 
sondage montrent que globalement la po
pulation dé Varsovie est satisfaite de son
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maire, mais qu'il peut mieux faire dans cer
tains domaines. La oU il gagne, c'est dans 
Famelioration de la securite dans la capi
tale. Le sondage montre que 53% des Var- 
soviens estiment qu'il tient ses promesses 
électorales dans ce domaine, alors que 37% 
pensent le contraire. Les avis sont plus par
tages en ce qui conceme la lutte contrę la 
corruption qui etait egalement un de ses che
vaux de bataille pendant la campagne elec
torale. Si 43% pensent qu'il tient la aussi 
ses promesses, 44% ne le pensent pas. En 
revanche, il n'a pas du tout encore fait ses 
preuves dans Famelioration de la qualite des 
services administratifs rendus aux citoyens. 
Seuls 37% sont satisfaits, tandis que 44% 
estiment que les promesses ne sont pas te
nues dans ce domaine. A noter dans ce cas 
une part importante d’indécis (19%). En re
sume, 30% des habitants de la capitale po
lonaise pensent que cette annee a ete bonne 
ou plutót bonne, 43% qu’elle a ete moyen
ne et 20% qu'elle a ete mauvaise ou plutót 
mauvaise.
Si je me suis autant etendu sur le cas Ka
czyński, c’est que c'est un des rares hom
mes politiques a encore bénéficier de la con
fiance des Polonais et qu'on parle de lui 
comme candidat aux prochaines elections 
presidentielles qui auront lieu dans deux ans. 
Avec un indice de confiance de pres de 50% 
comme le montrent les sondages CBOS, il 
devrait avoir toutes ses chances dans un jeu 
electoral reequilibre par Fabsence de Fac
tuel president de la République qui ne pour
ra plus briguer de troisieme mandat. Toute
fois, le jeu risque d’etre fausse par Fappa- 
rition de la candidature de Fepouse presi- 
dentielle. Un nouveau sondage montre que 
la premiere dame de Pologne, Jolanta Kwaś
niewska, obtiendrait 53% des voix et passe
rait ainsi des le premier tour. Certes, il ne 
s’agit que des intentions de vote a deux ans 
de Fecheance. D’apres les observateurs, la 
popularite élevée de son mari deteint auto
matiquement sur elle. En outre, personne n’a 
rien a lui reprocher car elle n’a pas encore 
eu a prendre de decisions politiques, elle ne 
fait que du social bien mediatise. C’est dans 
un cas comme celui-ci que le sondage peut 
etre dangereux et trompeur en donnant de 
fausses illusions a des candidatures mon
tees de toutes pieces par les medias.
D’apres un sondage ObOP, le SLD a perdu 
sa position de leader dans les preferences 
des Polonais. Il n’obtient que 18% des in
tentions de vote et passe derriere la PO cré- 
ditee de 20%. En troisieme position Samoo
brona (13%) passe devant le PiS (12%). 
Viennent ensuite la LPR (11 %), le PSL (7%) 
et FUP (6%). PO + PiS, cela donnę 32% 
des intentions de vote, tandis que SLD + UP 
donne 24%. Le centre-droit est donc majo
ritaire, mais pas encore assez puissant pour 
proposer une alternative stable, fiable et via
ble.

Eu^ia ZÓkoWska
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Przyjdzie wkrótce największy z Mocarzy, 
I tym, co się rozstali z nadzieją,
W Betlejemskiej ją gwiazdce rozżarzy.

(Wttidostap Bełza)

Kościół Katolicki rozpoczyna rok li
turgiczny Adwentem. Cztery tygo
dnie f^opta^diraji^ce; Boee Naetidzirnh; tn 

czas oczekiwania na przyjście Zbawicie
la (po łacinie adventus to przobocie, zbli
żanie się). W PoIsco przez wieki ukształ
towała się swoista tradycja przeżywania 
czasu adwentowego, niegdyś nazywane
go czterdziestnicą, ponieważ trwał 40 dni 
jak Wielki Post i zaczynał się nazajutrz 
po świętym Masciniel
W Adwoncie codziennio przed świtem 
odprawiana jest Msza święta ku czci Naj- 
s'więtszoj Marii Panny zwana sosatami, od 
rozpoczynających ją słów „ rorate coeli - 
spuśćcio rosę niebiosa”. Według przeka
zów histosocznoch nabożeństwo to zosta
ło wprowaCzono w Polsce w XIII w. - w 
Poznaniu przez księcia Pszemysława I, a 
w Krakowie, na prośCę bł. Kingi, przez 
Bolesława WstyCłiwogOl Na Mazowszu 
północnym i Podlasiu bywało, że rozpo
częcie nabożeństwa roratnego oznajmiał 
przejmujący, donośny głos ligawek.

Ligawka to ludowy instrument dęty, dłu
gości 1-2 motsów, prosty lub zakrzywio
ny, często z ozdobnym ustnikiem. Ligaw- 
ki wykonowano były zazwyczaj z pnia 
młodego drzewa przeciętego wzdłuż, wy
drążonego i po złożeniu związanego 
łykiem. Uważa się, że ligawka jest jednym 
z najstarszych polskich instrpmentóp 
muzycznych (wspomina o niej Al-Bekri, 
Arab piszący o Słowianach w wiekach X 
i XI). Ma swoje odpowiedniki w innych 
regionach kraju: trombitę w Karpatach i 
bazunę na Pomorzu. Pierwotnie były to in
strumenty mośłiwskio, później pasterskio. 
Pełniły funkcje sygnalizacyjne, bazuny 
służyły głównie rybakom w czasie złej 
pogody, mgły, a trombity - pasterzom przy 
wypasie owiec do ostrzegania przed zbój
nikami lub innym niebezpieczeństwe^rai.

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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Ligawki podczas gry, ze względu na 
ciężar, opierane były zazwyczaj o stud
nię, co dawało dodatkowy efekt dźwię
kowy lub o płot. Stąd Zygmunt Gloger 
wywodzi etymologię nazwy od cza
sownika legać, czyli opierać. Autor 
„Encyklopedii staropolskiej” pisał: 
Na Mazowszu i Podlasiu przez cały ad
went rano i wieczorem wyszedłszy 
przed dom na miejsce otwarte, grają 
na ligawkach dobywając uroczyste, 
proste tony g, c, e, g, c, a, g itp., które 
zwłaszcza w cichy a mroźny wieczór 
dolatują z wiosek dalekich. Grano 
...dla przypomnienia sądu ostateczne
go, do którego pobudkę zatrąbi świa
tu archanioł. W zwyczaju tym poetycz
nym zamiłowany był szczególniej 
(zmarły w r. 1838) arcybiskup war
szawski Choromańsk^i: jc^k^oż gdy był 
proboszczem w Zambrowie kolo Łom^ży^, 
występowała tam podczas pasterki 
cała młodzież parajjalr^a, grając na 
wielkich ligawkach przy kościele. 
Niewykluczone, że ligawki pełniły 
funkcje obrzędowe jeszcze w czasach 
przedcbrzes'cijańskicb. Według daw
nych wierzeń moment zimowego prze
silenia słońca to czas szczególnego 
natężenia działań złych mocy. Trąbie
nie mogło być czynnoś'cią magiczną, 
mającą osłabić wpływ tych sił. W tra
dycji ludowej Adwent to czas wróżeb
ny, do dziś' 29 listopada obchodzi się 
andrzejki.
W czasie II wojny światowej Niemcy 
zabronili grać na ligawkach obawiając 
się, nie bez racji, że mogą stanowić 
Środek porozumiewania się członków 
ruchu oporu. Za samo posiadanie in
strumentu groziły represje. Po wojnie 
piękna tradycja odchodziła w zapo
mnienie. Ligawki słychać było coraz 
rzadziej. Gdy trzydzieś'ci lat temu w 
Ciechanowcu nad Nurcem organizo
wano skansen wsi podlaskiej, wś'ród 
eksponatów znalazło się kilka starych 
ligawek. Postanowiono je ożywić. Od 
1974 r., rokrocznie, zwykle w pierwszą 
niedzielę adwentu, organizowany jest 
w tamtejszym Muzeum Rolnictwa im. 
Ks. Krzysztofa Kluka konkurs gry na 
ligawkach, z czasem przekształcony w 
Ogólnopolski Konkurs Gry na Drew
nianych Instrumentach Pasterskich. 
Uczestnicy prezentują swe umiejętno
ści na tarasie XIX-wiecznego klasycy- 
stycznego pałacu Starzeńskich. Z za
pałem dmą i kilkuletni malcy, i osiem- 
dziesięciolatkowie. Zwykle pierwsze 
nagrody przypadają mieszkańcom nie
wielkich podlaskich zaś'cianków Łem- 
pice i Trojanówek.
Konkursy nawiązują do niegdysiejszej 
podlaskiej tradycji adwentowego gra
nia na ligawkach. Przyciągają tury
stów, dając im, choć nie pozbawioną 
walorów poznawczych i estetycznych, 
ledwie namiastkę obcowania z dawną 
kulturą ludową.
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Kan^t Badziak

Środki masowego przeka
zu potrafią teraz stwo-

rzyć wizję świata, którego wokół nas tak na
prawdę nie ma. Ja staram się bronić przed 
tym i ani nie kreować, ani nie powielać ste
reotypów medialnych, ale rzeczywistość 
skrzeczy, niestety i pogłębia społeczną de
presję w naszym Kraju. Szczególnie w dzie
dzinie prawa i sprawiedliwości zrodziło się, 
oprócz ugrupowania politycznego o tej sa
mej nazwie, tyle napięć, stresów i depresji, 
że dywagacje na ten temat mogą nas nie
oczekiwanie zaprowadzić donikąd, jeśli się 
im bezkrytycznie poddamy^. Ażeby więc nie 
stać się jeszcze jednym powielaczem wyima
ginowanej sfery życia... więziennego, dziś 
pozwolę sobie opowiedzieć pewne auten
tyczne zdarzenie związane Ściś'łe z aparatem 
ścigania sprawiedliwości, które miało miej
sce dawno, dawno temu, kiedy jeszcze ist
niały w Europie dwa państwa niemieckie, 
zwane w skrócie NRD i RFN. Zapewniam, 
że rzecz jest prawdziwa do ostatniego szcze
gółu, choć zakładam, że młodzi czytelnicy 
mogą nabrać wątpliwości, co do mej wiary- 
godnoś'ci. Ale czy to moja wina, że żyłem 
tyle lat w systemie absurdalnych wartoś'ci. 
Otóż Polskie Radio nadawało w swoim 

czasie co tydzień specjalny program, w 
którym pod niebiosa wychwalało Niemców 
zamieszkałych na terenie NRD, posiadają
cych same socjalistyczne zalety i krytyczne, 
o niewyobrażalnie skondensowanej dozie 
niechęci audycje o obywatelach niemieckich 
RFN, przeżartych kompletnie imperiali
zmem i może jeszcze czymś gorszym. Pew
na młoda, Światła Polka zamieszkała w 
Szczecinie, po wysłuchaniu kilku takich pro
pagandowych audycji, napisała list do re
dakcji, w którym stwierdziła, że przecież w 
czasie niemieckiej okupacji żołnierze, gesta
powcy i przeróżni inni hitlerowscy opraw
cy, którzy z zimną krwią znęcali się nad Po
lakami, masowo nas mordowali, grabili, wy
wozili do obozów Śmierci oraz na przymu
sowe roboty, wywodzili się z całej Rzeszy, a 
nie tylko z Niemiec Zachodnich. Ona to na 
własne oczy widziała, wiele przeżyła, prze
cierpiała i dziwi się redaktorom radiowym, 
że tak nachalnie kłamią, jednych ponad mia
rę oskarżając, a drugich wybielając. Prosto
linijna i uczciwa ta niewiasta podpisała swą 
korespondencję pełnym imieniem i nazwi
skiem, podała dokładny adres zamieszkania 
i uważała, że spełniła przyzwoicie swój oby
watelski obowiązek, tak jak jej sumienie, 
wiedza i rozsądek nakazywa^ły^. List, jak to 
było w praktyce systemu tamtej epoki, tra
fił do funkcjonariuszy służb specjalnych za
miast do redaktorów, którzy go zresztą na 
oczy nigdy nie zobaczyli. Ja, pracując wte
dy w „Dzienniku Łódzkim” otrzymywałem 
też bardzo dużo listów, ale zawsze trafiały 
one do mnie z sekretariatu redakcji już otwar
te. Naiwna i poczciwa niewiasta została 
aresztowana i stanęła przed sądem w Szcze
cinie, który bez większych ceregieli, jak to

było wówczas w zwyczaju, skazał ją bły
skawicznie na... 4.5 roku więzienia za kry
tykę socjalistycznej NRD. Biedna kobieta 
wyrok odsiedziała w pełni, co do jednego 
dnia. W tamtych czasach „przestępcom” nie 
udzielano specjalnych przepustek.

Całkiem niedawno owa srodze przez pe 
erelowski wymiar sprawiedliwoś'ci po
traktowana niewiasta odnalazła sędziego, 

który z zimną krwią skazał ją na 4,5 roku 
pozbawienia wolnoś'ci za absolutną niewin
ność. Przecież to się w ogóle w głowie nie 
mieści, a to jest, daję słowo honoru, praw
da. Za namową przyjaciół zgłosiła sprawę 
do Sądu Dyscyplinarnego sędziów w Szcze
cinie i do Prokuratury. I nic, nie otrzymała 
żadnej satysfakcji, gdyż okazuje się, że 
wyrok był zgodny z ówczesnym kodeksem 
karnym, który za takie przestępstwa, jakie
go się dopuściła przewidywał 10 lat pozba
wienia wolności, a ona nawet połowy tego 
nie dostała, więc powinna być zadowolona 
i nie dręczyć starego człowieka zasłużone
go w służbie wymiaru polskiej sprawiedli- 
woś'ci.
Emerytowany ów sędzia, który obecnie ma 
pięciokrotnie wyższą emeryturę od oskar
żanej, którą skazał onegdaj tylko na 4,5 
roku więzienia, zamiast na maksymalne 10 
lat, jak mu na to kodeks pozwalał, uważa 
dziś, czemu daje wyraz, że wykazał się w 
tym procesie wyjątkową łagodnością i 
łaskawoś'cią wobec oskarżonej, która szka
lowała w swym liście NRD.

wiasem pragnę przypomnieć, że od 1 
W > lipca br. prawie podobnie wysokie 
wyroki przewiduje obecny kodeks kamy za 
wręczanie i przyjmowanie łapówek. Z tym, 
że do tej pory karany był w równym stop
niu i ten co dawał, i ten co brał, a teraz ten, 
co wręczy łapówkę i zaraz zamelduje o tym 
czynie właś'ciwym organom Ścigania, nie 
będzie w ogóle pociągany do odpowiedzial
ności. Zupełnie inaczej niż u naszych nie
mieckich sąsiadów, gdzie z kolei na abso
lutną bezkarnoś'ć może liczyć tylko ten, co 
weźmie łapówkę i natychmiast doniesie o 
tym komu trzeba i gdzie trzeba. Natomiast 
ten, co ją wręczy, choć się do tego sam przy
zna, może mieć niejakie kłopoty. Co kraj to 
obyczaj, a wspominam o tym nie w celach 
instruktażowych, lecz całkiem bezintere
sownie, gdyż nie wyobrażam sobie, aby moi 
czytelnicy do czegoś' podobnego się poni
ży^
■ri^c^da^m jeszcze na zakończenie, że w Pol 

sce, gdzie jak widzimy istnieje wś'ród 
pracowników wymiaru sprawiedliwoś'ci je
dynie solidarność kastowa, zamiast starej 
związkowej, dużym powodzeniem cieszy 
się ostanio hasło, że wszystko, co nie jest 
zakazane jest dozwolone. Przy tej okazji 
warto jedynie wspomnieć, że nas, katoli
ków, oprócz kodeksu karnego obowiązuje 
jeszcze dziesięcioro przykazań, czyli deka
log. Ale to już tak tylko, mimochodem, o 
tym wspominam.
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C^g dalszy ze str^. 3

WIZYTA PRYMASA POLSKI
Przedstawiciele poszczególnych Rad po
informowali Gościa o kierunkach swej 
działalności. Następnie Ks. Prymas gratu
lował Polonii istnienia tak wielu Rad Pa
rafialnych, podkreślając znaczącą rolę 
świeckich w dzisiejszym świadczeniu o 
Chrystusie.

Wtorek, dnia 11 listopada, to polskie 
Święto Narodowe - rocznica (85) 
odzyskanua f^ani^z r^^^^ą najczyznę di{^r^on- 

ległości w 1918 r.
Ponownie w kościele polskim Ks. Prymas 
przewoaniczył uIOCZdstej Mszy św. (fot. 
2, 10 - str^. 2). Koncelebransami byli: ks. 
abp Stanisław Szymecki, ks. Józef Grzy- 
waczewski - rektor Seminarium Polskie
go w Paryżu, rektoIzy Polskich Misji Ka
tolickich: z Anglii - ks. Tadeusz Kulka, z 
Niemiec - ks. Stanisław Budyń, z Francji - 
ks. Stanisław Jeż, ze Szkocji - ks. Marian 
Łękawa, superioI pallotynów we Francji - 
ks. Eugeniusz Małachwiejęzyk, prowincjał 
chrdstbsowców - ks. Zygmunt Stefański 
oraz 20 kapłanów pracujących w duszpa
sterstwie w ramach PMK we Francji. Opra
wa Mszy św. była radnwyczaj broczdsta, 
gdyż uczestnicnyli w niej przedstawicie
le ambasady i konsulatu Rzeczypospoli
tej Polskiej, wszystkie nrzeszenia komba
tanckie, poczty sztanaarowe, dwa chóry 
(parafialnd i młodzieżowy), a przede 
wszystkim wyjątkowo liczny był udział 
naszych Rodaków. Ks. Prymas wygłosił 
wielkie, patIiotdczne kazanie, ukazując 
przeszłość związaną z datą 11 listopada 
1918 r., teraźniejszość życia Koś'cioła, 
odniedzięzoną po tamtej prneszłos'ci i na
kreślił perspektywy pracy Kościoła na 
przyszłoś'ć. Była to naprawdę wzruszają
ca i imponująca modlitwa za Ojczyznę.

W świąteczne popołudnie Prymas Polski 
był gościem ambasady RP we Francji (fot. 
5 - z ambasadorem J. Tombińskim), gdzie 
spotkał się z uczestnikami przyjęcia wy
danego z okazji Dnia Niepodległości. Wie
czorem 11 listopada o godz. łS’” Ks. Kar
dynał powrócił do swej paryskiej rezy
dencji w Seminarium Polskim, gdzie wziął 
udział w spotkaniu z przedstawicielami 
licznych francuskich i polskich środowisk 
(fot. 8,9 - str. 2) i uroczystej kolacji wyda
nej na jego cześć. Gośćmi w Issy les Mo- 
ulineaux byli m.in. ks. abp S. Szymecki, 
ambasador RP J. Tombiński wraz z mał
żonką, konsul generalny RP T. Wasilew
ski, miejscowy mer A. Santini, R. Roudaut
- radca ds. religijnych we francuskim Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych, (cyto
wani wyżej) rektorzy Polskich Misji Ka
tolickich w Europie Zachodniej, z Fran
cji, Niemiec, Anglii i Walii oraz Szkocji, 
rektor Institut Catholique de Paris, supe
rior księży pallotynów we Francj, dyrek
tor Stacji PAN w Paryżu prof. H. Rataj
czak i wielu innych. Podczas aperitifu rek
tor Seminarium Polskiego ks. Józef Grzy- 
waczewski, po dokonaniu prezentacji 
uczestników uroczystości, omówił histo
rię, rolę i plany kierowanej przez siebie 
placówki. Natomiast na zakończenie 
wspólnie spożytego posiłku głos zabrali, 
m.in. ambasador Tombiński, który nawią
zał do stanowiska Polski wobec przyszłej 
konstytucji Unii Europejskiej, uzasadnia
jąc koniecznos'ć odwołania się w jej Pre
ambule do chrześcijańskich korzeni Kon
tynentu oraz przedstawiciel MSZ francu
skiego, który starał się wyjaśnić stanowi
sko Paryża w tej sprawie. Bardzo intere
sujące była również opowieść ministra San
tini o wzniesieniu w Issy les Moulineaux 
pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, który to
- jak co roku - odwiedził i tym razem Ks. 

Prymas. Późnym wieczorem Kard. Glemp 
znalazł jeszcze czas by spotkać się w Se- 
minaribm ze studentami Wydziału Filo
zofii KUL, którzy w Paryżb podjęli stu
dia eksternistyczne. Eminencja pogratulo
wał wszystkim podjęcia tak ważnej życio
wo decyzji. Wyraził też swoje zadowole
nie, że przebywający tu młodzi ludzie wi
dzą wartość w zdobywaniu wiedzy i w 
rozwoju własnej osobowości. Ks. Kardy
nał wyrażając swoją życzliwość dla wy
siłku, jakiego podjęli się studenci, stwier
dził: „Gdybym był młodszy to też poszedł
bym na takie studia."
«A/ ostatnim dniu swej wizyty we Fran- 
ff cji Ks. Prymas udał się do Domu Pol

skiej Misji Katolickiej w la Ferte s/s Jo- 
uarre, gdzie wziął udział w zebraniu rek
torów PMK w Europie Zachodniej, z An
glii i Walii - ks. T. Kukla, Austrii - ks. Z. 
Waz, Beneluksu - ks. R. Sztylka, Szwajca
rii - ks. K. Gawron, Szkocji - ks. M. Łęka- 
wa, Włoch - ks. A. Dalach, Szwecji - ks. 
M. Chamarczuk (w zastępstwie ks. M. 
Chojnackiego), Niemiec - ks. S. Budyń, 
Hiszpanii - ks. A. Glanc. Gospodarzami 
tego ważnego spotkania byli oczywiście: 
rektor PMK we Francji ks. S. Jeż i wice
rektor Misji ks. H. Szulborski. O godzinie 
100> Prymas Polski celebrował, wraz w 
przybyłymi do La Farte księżmi, Mszę św., 
a następnie wziął udział w ponad godzin
nym spotkaniu. Zabierając na nim głos Ks. 
Kardynał zwrócił uwagę na wagę integra
cji różnych grup Polonii na fundamencie 
Ewangelii i Kościoła.
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autorzy zdjęć fotoreportażu - str. 2: 
P. F^idoi^t^i^iiez (1,2, 3, k, 5, 6,10) 

M. Szutczeuf^^i (7, 8,9) 
G. Jędrze^ou/ska (11).

Anna Rzeczycka-Dyn^t^l

Dokumentalny film Nicolasa Phili- 
bert’a „Etre et avoir”- „Być i mieć” 

opowiat^i^^iiay t^icyarię; lOlasy zt^śyrcbej cz 
wiosce Saint-Etienne-sur-Usson w Masy
wie Centralnym, któremu swego ccasu po
święciłam jeden c felietonów, zrobił we 
Francji ogromną i zasłużoną karierę. Wi
działy go blisko dwa miliony widzów, zdo
był nagrodę im. Louis Delluca, uważaną 
za Goncourt'a kinematografii, wzbudził 
entuzjazm na festiwalu w Cannes w 2002 
roku i jak dotychczas zebrał na swym kon
cie prawie dwa miliony euro. Piękny ten 
film wskrzesił czasy, o których Francuzi 
myśleli, że należą do przeszłości - epokę 
Francji rolniczej, w której dzieci prosto 
ze szkoły szły do pracy w polu, Francji 
nauczycieli wszechstronnych, przywiąza
nych do ideału republiki, którzy potrafili 
utrzymać i wykształcić w jednej klasie 
dzieci różnych roczników. Philiber^’owi 

udał się nie lada wyczyn - nie każdy po
trafiłby przez wiele tygodni filmować 
dzieci w wieku od 6 do 10 lat, nie wywo
łując ich znudzenia, zniecierpliwienia, 
tremy czy agresji. Swój sukces „Być i 
mieć” zawdzięcza także tym dzieciom - 
ich spontaniczności, świeżości i rozbra
jającej szczeroś'ci. Oraz nauczycielowi - 
Georges’owi Lopezowi, któremu udało 
się pogodzić - jakby za dotknięciem cza
rodziejskiej różdżki - Francuzów z ich 
kulejącym systemem edukacji. Nauczy
ciel ten - syn emigranta z Hiszpanii - jest 
nauczycielem idealnym, o którym, dla 
swego dziecka, marzy każdy, kto choć tro
chę zna szkołę.

Przed kilkoma miesiącami, zupełnie 
niespodziewanie, okazało się, że to 

uosobieobi <^nót naitcny^cielEi i^e^I^uI^ld^i^I^i 
skiego, co piszę bez żadnej ironii, ma 
jeszcze jedną zaletę: potrafi głośno upo

mnieć się o swoje prawa, nawet jeśli w tym 
wypadku bardziej chodzi o prawo moral
ne niż ogólnie uznane. Georges Lopez 
wniósł mianowicie sprawę do sądu, oskar
żając reżysera „Być i mieć” oraz produ
centów filmu o pogwałcenie jego praw do 
dysponowania wizerunkiem własnej oso
by. Tytułem odszkodowań oraz za udział 
w promocji filmu, nauczyciel, który po
niósł koszta związane z podróżami, do
maga się 250 tysięcy euro. Jego żądania 
wzbudziły najpierw konsternację, potem 
oburzenie i zdecydowany sprzeciw. Zda
niem adwokatów strony zaskarżonej - re
żysera i producenta - nie ma najmniejsze
go powodu, by wynagradzać Lopeza. Nie 
jest on wszak aktorem, w filmie wykony
wał po prostu swoje obowiązki zawodo
we, zgodził się ponadto na udział w nim, 
nie stawiając żadnych warunków wstęp
nych. Wielu filmowców zdeneIwowałd 
pretensje wiejskiego nauczyciela, by uznać 
go za współautora filmu, podczas gdy - 
ich zdaniem - był tylko jego modelem. 
Sam Nicolas Philibert, do żywa dotknięty 
zdradą Lopeza, z którym tak dobrze się 
współpracowało na planie i w

1

(

I

(

i
1

12 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 30 listopada 2003

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


P

Nr 42 GŁOS KATOLICKI

i
N

J- N
CISZEK! NAD TĄ TR^^NĄ?

StanisłaU

1-

l
l
s. 
I.
i,
li

1
s. 
i- 
ie

w

?.•
9 
y 
).

o i stało się. TUż przez 85 rocznicą odzyskania przez Pol- Lg 
skę niepodległości, major Hieronim Kupczyk trafiony w ' 
szyję kulą wystrzeloną przez nieznanych sprawców zmarł 

w polskim szkimlu piikiwyn^ l^i^mku I rostał poi^Iio ws^^j^ Szcze
cinie.
Ta śmierć stała się okazją do ponownego 
postawienia na porządku dziennym celo- 
wrści uczestei-twa Polski w amerykań
skiej okupacji I^aku. Zarówno prezydent 
Kwaśniewski jak i premier Miller wyklu
czyli jakiekolwiek zmiany w polskiet po
lityce zaangażowania po stronie Stanów 
Ztedeoczonycht niemeiej jednak ani je
den, ani drugi nie odpowiedział wyraźniet 
cr właściwie Polska ma w Iraku do robo
ty, tzn. jakie polityczee i ekonomiczee cele 
namierza tam osiągnąć. Takie stanowisko 
obydwu dygnitarzy spowodowane jest nie 
tylko trudeos'cią w uOzieleeiu odpowiedzit 
ale i obawą przed wnnowieeiem publicz- 
net dyskusji, która eieuch-oeeie doprowa
dziłaby do poeownego postawienia kwe
stii konstytucyjnych podstaw decyzji o 
wysłaniu do Iraku polskich żołnierzy. 
Chodzi konkretnie o art. 116 koestytucjit 
który stanowi, że w imieniu Rzeczypospo
litej o stanie wojny i zawarciu pokoju de- 
-yOute Sejm, a nie prezydent czy rząd, a 
poea0tOt że uchwałę o stanie wojny Sejm 
może podjąć jedynie w razie zbrojeet na
paści na Polskę albo gdy z umów między
narodowych wynika zobowiązanie wspól- 
eęt obrony przeciwko agresji. Prezydent 
może postanowić o stanie wojny tylko w 
razie niemożności zebrania się Sejmu. 
Działania militarne w Iraku miały nie

wątpliwie charakter wojny przeciw
ko suv^eseyr^^Is^u emislvau. tnót nla dnj^u- 
ścił się tednak ani zbrotnet napaści na Pol
skę, ani na żadne inne państwo, z którym

wiążą Polskę umowy o 
wspóleet obroeio.
Zresztą NATO, bo o nim tu mowa, obej
muje swoim działaeiom tylko Europę oraz 
Atlantyk na północ od zwrotnika Raka. 
Irak leży wprawdzie na północ od zwrot
nika Raka, ale w Azji Srodkowejt więc 
jako żywo z tytułu cnłonkostwa w NATO 
Polska nie była do nicnogo zobowiązana. 
Co gorsnat również amerykańskie argu
menty matą-o usprawiedliwić udernenie 
na Irak okazały się fałszywe; nie znalo- 
ziono tam ani żadnej broni masowogo ra
żenia, ani też najmeiojsnogo dowodu, by 
Saddam Husajn w jakikolwiek sposób 
współdziałał z Al-Kaidą Osamy bin Lade- 
na. Dzisiaj widać już wyraźnie, że rzoczy- 
wiste powody, dla których Stany ZjoOno- 
czone udemyły na I^ak, były zupełnie inne 
od dokłarowaey-h. Prozydeet Kwaśniew
ski może wprawdzio tłumaczyć się, że za
ufał amorykańskiomu pronydontowit ale 
trudniej byłoby mu uzasadnić tym zaufa
niem oczywiste złamanie konstytucji wła- 
seogo państwa. W tej sytuacji i on, i pre
mier MIIIo- mają oczywisty ieteres, by do 
żadnet, a zwłaszcza parłamoetamett deba
ty nad polskim zaangażowaniem w Iraku 
nio dopuścić.

Na domiar złogOt wszystko wskazuje na 
to, żo Polska została również pominię
ta w cozdzij^-z ipscaen-^cn l-ontrret-^w 

związanych z odbudową Iraku ze znisz- 
czoń wojeeeych. Może to jest argumonta- 
cja nikczomna, alo jośli już wzięliśmy
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czasie promoctit na rosnczeeia odpa
rował sucho: „To cnego szukałem, znala
złem w Masywie Centralnym, w klasie Go- 
erges’a Lopeza. Równie dobrze, mogłem 
znaleźć to samo gdzie inOziet i sfilmować 
inną klasę, inne dzieci i innego eau-zycie- 
la.”

Oburzenie twórców filmu dokumenta
lnego, który - trzeba to przyznać- jest 

teOnym z ostatnich bastionów oporu wobec 
prawa pieniądza i superp-oOukcji w kine
matografii - może wydawać się w zupełno
ści uzasaOnioee. Nie sposób p-zecież wy
nagradzać wszystkich, którzy biorą udział 
w filmach dokumentaleych, nie wykonując 
w nich pracy aktorskiet, lecz pozwalając po 
prostu, by ich filmowano. Problemu by 
rzecz jasna nie było, gdyby nie ogromny 
sukces „Być i mieć”. I raczet uzasadnione 
przypuszczenie Geo-ges’a Lopeza, że spo
re zyski z komercjalina-ji tego dzieła, któ
re opierało się w końcu na jego pracy i na 
jego osobowości, po prostu go omijają.

Nicolas Philibert twierdzit że jego 
film odniósłby ten sam sukces, gdy
by w ^wc egoCcum ruym niy G^OGer Lo

pez, lecz inny nauczyciel. Gęorgęs Lo
pez ma prawo myśTeć coś dokładnie 
przęciwnego: że inny reżysęr, gdyby 
dysponował tym samym materiałem, 
osiągnąłby ten sam -ęzultat. Tylko przy
szłość odpowie na pytanie czy Philibert 
- doskonały dokumeetałistat który 
przed „Być i mieć” był tęOeak niezna
ny, test rzę-zywistym i jedynym auto
rem sukcesu „Być i mieć”. Jeśli powtó
rzy swój wyczyn z innymi Lopezami i z 
innymi dziećmi, dowiędzię swych racji. 
W prnęciweym wypadku będzie musiał 
prawdopoOobeie przyznać, że gdyby 
nie więjski nau-zycięl i Oolo klasa, to 
nigdy nie odniósłby swego natwiększe- 
go, być może, sukcesu zawo0owęgo.

Ann<a

udział w amerykańskięj wyprawie, mają
cej na celu roztoczenie kontroli nad świa
towymi zasobami t^opy, to niechże mamy 
swój udział w łupach. Tymczasem okazu- 
Oo się, że nie tylko Polska test skorumpo
wana: firma związana z Dickiem Cheney- 
em uzyskała bez przeta-gu kontrakt na 7 
mld dolarów. Krytyczny artykuł w ame- 
rykańskiet prasie ogłosił w tej sprawie 
były wi-emieister spraw zagraniczny-h 
Radek Sikorski, ale naturalnie ei-nego to 
nie zmienia. Nie da się ukryć; Oob-ze to 
nie wygląda i nie pomoże obe-eos'ć na 
miejscu Marka Belki w -harakto-zo pol- 
skiogo kwiatka do amerykańskiego kożu
cha. W dodatku sam premier Miller został 
wystawiony do wiatru; 11 listopada pole
ciał do Iraku, niby to dodać otuchy pol
skim żołniorzom po śmierci majora Kup
czyka, ale tak naprawdę - by odbyć -oz- 
mowę z amerykańskim wicokrólem. Nie 
dostąpił jednak tego zaszczytUt gdyż wi- 
-ekról został akurat odwołany do Wa
szyngtonu na pilne koesulta-je i polski 
premier musiał zastępczo rozmawiać z ja
kimiś' „szyitami”, którzy ma się rozumieć, 
nie mają nic do gadania, więc tylko po
częstował ich grochówką. Jak ci muzuł
manie przełknęli grochówkę z bo-zkiom 
- Bóg raczy wiodzieć, ale była to jedyna 
polska satysfakcja z tej wycieczki.

le zostawmy na chwilę na boku pol
skie odpryski irackiej awantury, bo 

w miarę upływu czasu coraz wyraźniej wi
dać, że i Amerykanie nie mają żadeogo 
pomysłu na Irak. Nie tylko że nie widać, 
żeby wyraźnie na kogoś' tam stawiali, tzn. 
na jakąś' konkretną siłę polityczną, ale nie 
wiadomo, co włas'-iwio zamie-zatą tam 
zrobić. W rozulta-ię chyba nie tylko po- 
grobowcy reżimu Saddama Husatna, ale 
zwyczajni I-akij-zycy zaczynają powoli 
mieć dosyć amerykańskiot obo-eości i 
można odeiość wrażenie tężenia i coraz 
lepsnoj koo-Oynacti oporu z jednet, i na
rastania chaosu z 0-ugioj strony. Jest poza 
dyskusją, że earastaeie chaosu w Iraku ab
solutnie nie leży w intorosio Stanów Zjed- 
eoczony-ht co oczywiścio nie znaczy, że 
nie leży w ietoresio żadnego innogo pań
stwa. Rąbka tatomeicy uchylił Wolfovitz 
ze swoim planem zajęcia Iranu, Syrii, Li
banu i Libii. Jeśli to -óweioż on był inspi
ratorem decyzji prezydonta Busha o ude
rzeniu na Irak, to eatwyraźniej mamy do 
czynienia z sytuacją, gdy potęga AmęI■yki 
jest wykorzystywana do elimieacti wszyst
kich rzocnywisty-h i urojoey-h nieprzy
jaciół Izraela. Chaos w Iraku, Iranie, Sy
rii i Libanie nie leży w interesie amery
kańskim, ale w izraelskim - jak najbar- 
Ozioj. Krótko mówiąc, ogon wywija psomt 
ale co z tym wspólnego ma Polska, jaki 
ma w tym into-os - na to już żadną miarą 
oOpowiedzioć nie można. Tym bardziet 
rozumiemy obawy prozydenta Kwaś'niew- 
skiego i premiera Millera przed wszczy- 
eaniom debaty nad polskim zaangażowa
niem w Iraku i w ogóle - naszą polityką 
zagraniczną w ostatnich miosiącach nie- 
podlogłos'-i.
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Prasoznawca

Wśród kandydatów do członkostwa w
Unii Europejskiej znajdujemy się na 

pierwpi^j^m n^insnu wz s^taw ścii |^<sCyc-a 
małżeńskiego, podaje unijne statystyczne 
Eurostat. W całej Europie przeprowadza 
się obecnie o 42% więcej rozwodów niż 
10 lat temu. Polska może się poszczycić 
jednym z najniższych wskaźników. Wy
nosi on 1,2 na 1000 mieszkańców. W Eu
ropie trwalsze od nas małżeństwa zawie
rają Włosi i Irlandczycy. Najczęściej mał
żeństwa ulegają rozbiciu w Belgii (3 na 
1000 mieszkańców). „Życie Warszawy” 
(12 listopada) pisze:
Można z tego wyciągnąć wniosek., że je
steśmy krajem rodzinnym — twierdzi psy
cholog społeczny Janusz Czapliński. Jego 
zdaniem znaczenie w tym wypadku ma tak
że fakt, że Polska to kraj praktykujących 
katolików.
- Na Zachodzie panuje dużo większy libe
ralizm norm społecznych^. Jeśli coś zaczy
na się w związku sypać, od razu zjawia się 
możliwość rozwodu. W Polsce .śluby ko
ścielne, ale także cywilnie, bierze się na do
bre i złe - tłumaczy Cz.apliński.
We dwoje łatwiej! Zdaniem, prof. Czapliń
skiego sytuacja jest jedynak bardziej skom
plikowana. A Polacy wcale nie są w swo
ich związkach szczęśliwsi niż Holendrzy 
czy Francuzi.
-Wielepolskich małżeństw nie decyduje się 
na rozstanie z powodów ekonomicznych. 
Łatwiej dawać sobie radę w dwójk^ę.
Dodajmy, że jedynym krajem w Europie, 
którego mieszkańcy w ogóle się nie roz
wodzą jest Malta. Rozwody tam są zaka
zane!

W Polsce co dwudziesty skazany od 
siaduje wyrok za niepłacenie ali
mentów. W tym czasie ich dzieci utrzymu

ją podatnicy. Pieniądze wypłaca Fundusz 
Alimentacyjny. Rząd Millera postanowił 
jednak zlikwidować Fundusz od 1 maja 
2004 r. W ten sposób tysiące dzieci pozo
stanie bez srodków do życia. W polskim 
„Newsweeku” (16 listopada) czytamy: 
Alimenciarzy jest w polskich więzieniach 
4 tysiące ( w tym 195 kobiet), czyli 5 proc. 
wszystkich skazanych^. Siedzą, bo niepła
cenie alimentów na własne dzieci to prze
stępstwo, za które grozi dwa lata więzie
nia. Taki wyrok zapada zwykłe po kilku 
latach „ uporczywego ” (jak określa to ko
deks kamy) niepłacenia alimentów. Potem 
na samo utrzymanie niepłacących rodzi
ców służba więzienna wydaje corocznie 
100 min zł. Za kraty trafiają najczęściej 
ludzie bez stałej pracy. Z każdym miesią
cem odsiadki ich zadłużenie się z.większa, 
bo w więzieniu także nie pracują. Wycho
dząc na wolność, mają na karku jeszc'ze 
większe długi. Kto.ś powinien przerwać to 
błędne koło, ale rząd - choć w poszuki
waniu oszczędności w bu^żzecie przygoto
wał właśnie zmianę ustawy o świadcze

niach socjalnych — tą sprawą w ogóle się 
nie zajął. Zmienił jedynie zasady przyzna
wania zasiłków dzieciom. W Polsce zamy
ka się prz.ede wszystkim tych,, którzy ze 
względu na brak pracy znaleźli się w cięż
kiej sytuacji materialnej. Inaczej jest w 
większości cywilizowanych krajów.. W 
Wielkiej Biytan^ii, aby skłonić kogoś do 
płacenia alimentów, najpierw używa się 
subtelnych argumentów^. Niesolidnemu 
rodzicowi grozi np. utrata prawa jazdy. 
Dopiero gdy to nie skutkuje, jako ostatecz
ność pojawia się więzienie. W większości 
stanów USA (przede wszystkim, na połu
dniu kraju) przyjęto zasadę, że sąd ska
zuje ałimenciarza na alternatywną karę - 
areszt lub pracę na rzecz lokalnej społecz
ności. W Polsce osoby uchylające się od 
płacenia na utrzymanie dzieci wciąż bez
czynnie tkwią w więzieniach. W tym cza
sie pieniądze wypłaca Fundusz Alimenta
cyjny, który potem próbuje je ściągnąć. 
Zazwyczaj bezskutecznie. Zadłużenie osób 
niepłacących alimentów wobec funduszu 
sięgnęło ogromnej sumy 6 mld zł- Rząd 
zamiast ustalić prawdziwe przyczyny ta
kiego stanu i poszukać sprawdzonych w 
świecie rozwiązań fundusz, z.likwiduje.

Zak podaje dziennik „Fakt” (14 listo 
pcaJci) s^z/l<t^tj^ sć^ nc^iwcośś^i w Kc^śc^i^lte 
katoUt^łcicn w Po łsce. Msm św. majm łjąć 

krótsze i ciekawsze, a Komunia św., jak w 
większości krajów będzie podawana na 
rękę. Te nowoś'ci chce wprowadzić u sie
bie Kuria opolska. Jeśli sprawdzą się, będą 
prawdopodobnie obowiązywać w całym 
kraju. Najważniejsza zmiana dotyczy dłu
gości kazań. Powinny trwać nie dłużej niż 
10 minut. Biskupi opolscy chcą ponadto 
wprowadzić zasadę kadencyjności pro
boszczów. Jak poinfomowali w telewizyj
nym programie warszawscy pallotyni, naj
więcej wiernych przychodzi do nich do 
koś'cioła na Mszę św. odprawianą bez ka
zania.

Z kuluarowych informacji, na które po
wołuje się „Rzeczpospolita” i inne 

gazetyz p)osz<^5^(^i^(jlr^t; ugruf^ou^t^ońi pi^zy- 
gotowują już kandydatów do wyborów 
prezydenckich:
- Platforma Obywatelska najprawdopo
dobniej Donalda Tuska, choć nie wyklu
cza się, popularnego obecnie Jana Marii 
Rokitę,
- Prawo i Sprawiedliwość - Lecha Ka
czyńskiego, który osobiście nie wyklucza 
startu,
- PSL - Jarosława Kalinowskiego, który 
uporał się z wewnątrz-partyjną opozycją 
i jest obecnie zdecydowanym liderem lu
dowców,
- Liga Polskich Rodzin - Marka Kotlinow- 
skiego, aczkolwiek najbardziej rozpozna
walnym liderem LPR jest Roman Giertych. 
Nie może on jednak kandydować na pre
zydenta ze względu na zbyt młody wiek.
- SLD ma kilku kandydatów. Wymieniani 
są Oleksy, marszałek Sejmu Borowski i 
minister spraw zagranicznych Cimosze
wicz.

© Drugie zwycięstwo po dwuipółletniej prze
rwie od powrotu na ring odniósł Andrzej Goło
ta (35 I). W kasynie Turning Stone w Veronie 
(stan Nowy Jork) pokonał przez nokaut w szó
stej rundzie Amerykanina Terrence’a Lewisa. 
Było to 38 zwycięstwo w zawodowej karierze 
Polaka w tym 31 przed czasem.
© Udanie zakończył się tegoroczny sezon dla 
piłkarskiej reprezentacji Polski. W ostatnich 
meczach biało-czerwoni wznieśli się na wyży
ny swoich umiejętności i pewnie pokonali dru
żyny wyżej notowane. W pierwszym meczu w 
Warszawie, Polska grała z Włochami. Przez 
cały mecz Polacy byli drużyną znacznie bar
dziej agresywną i to oni dyktowali warunki gry. 
Kibice końcowy wynik 3:1 dla naszej reprezen
tacji przyjęli z niedowierzaniem. Po tym sukce
sie nadszedł czas na pojedynek z ekipą Serbii 
i Czarnogóry. Wprawdzie nie jest to przeciwnik 
klasy Włoch, jednak w rankingu FIFA są wyżej 
niż Polacy. Mecz stał na wyższym poziomie niż 
potyczka z Włochami, reprezentanci Serbii i 
Czarnogóry postawili na otwartą walkę i dzięki 
temu kibice obejrzeli aż 7 bramek, z czego 4 
było dziełem naszych. Po tak dobrej grze re
prezentacji, kibice pomału zaczyną zapominać 
o niepowodzeniu w eliminacjach do mistrzostw 
Europy.
© Jedna kolejka pozostała do rozegrania w 
piłkarskiej Ekstraklasie. Szanse na tytuł mistrza 
jesieni mają Wisła Kraków i Amica Wronki. Kra
kowianie po zwycięstwie 5:2 z warszawską Po
lonią objęli prowadzenie w tabeli i mając jeden 
punkt więcej niż drużyna z Wronek są zdecy
dowanym faworytem. Hitem kolejki trzeba jed
nak uznać mecz w Lodzi pomiędzy Widzewem 
a Legią, wygrany przez warszawiaków 1:0. Po 
tej porażce łodzianie znaleźli się wraz z Górni
kiem Polkowice i Świtem Nowy Dwór w strefie 
spadkowej. Najwięcej powodów do zadowole
nia mają piłkarze Polonii, którzy w ciągu dzie
więciu dni, poza meczem z Wisłą rozegrali jesz
cze dwa zaległe spotkania, efektem których 
było 6 punktów i wydostanie się ze strefy spad
kowej.
© Rozczarowane wróciły do kraju polskie siat
karki z japońskiego turnieju o Puchar Świata. 
Polki zajęły 8 miejsce, a to nie daje awansu na 
igrzyska olimpijskie w 2004 r. w Atenach. Mimo, 
iż nasza reprezentacja tuż przed azjatyckim 
turniejem została mistrzem Europy, to w bez
pośredniej rywalizacji z najlepszymi drużyna
mi świata pozostaje ciągle bez szans. Polki w 
Japonii rozegrały 11 spotkań z czego odniosły 
5 zwycięstw z Turcją 3:2, Koreą Płd. 3:0, Ar
gentyną 3:0, USA 3:2 i Egiptem 3:0 oraz 6 
porażek z Kubą 0:3, Brazylią 0:3, Dominikaną 
1:3, Japonią 2:3, Włochami 0:3 i Chinami 0:3. 
Do turnieju olimpijskiego w Atenach awanso
wały Chiny, Brazylia i USA, nasze zawodniczki 
kolejną szansę otrzymają w styczniu na turnieju 
kontynentalnym w stolicy Azerbejdżanu Baku. 
© Lucjan Błaszczyk i Tomasz Krzeszewski 
zajęli drugie miejsce w grze podwójnej turnieju 
tenisa stołowego ITTF Pro Tour, który zakoń
czył się w duńskim Aarhus. W finale ubiegło
roczni wicemistrzowie Europy przegrali z Chiń
czykami - Ma Linem i Wang Hao 1:4 (5:11, 
10:12, 11:^, 9:11, 10:12).

14 Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 30 listopada 2003
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Krzyż^ć^u/kA z Cytatem z „T^r^^itykU Rzymskiego 
- ffr^oponuie Marfan Driufnitet -

{Redakcja)

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia.

1

Rozwiązanie 29/2002: Od wódki rozum 
krótki Poziomo: alkohol, akwen, taboret, in
dor, stragan, aparat, antena, kontuar, wal- 
ka,ciernie, zdrój, Alabama. Pionowo: Artysta, 
nawóz, kabaret, ekler, huragan, akacja, Lati
na, pantera, wódka, rzutnia, norma, torpeda. 
Rozwiązanie 30/2002: Nienawiść Poziomo: 
usta, wieżowiec, fach, krzem, Itaka, amant, 
czart, nazwa, krata, praca, wada, islamista, 
świt, napastnik. Pionowo: nienawiść, emir, na
rzędzia, róża, kacap, rower, Rosja, zjawa, zie
le, czara, matka, miot, Islamabad, etui, Man
hattan.

Rozwiązanie 31/2002: Faszyzm Poziomo: 
kapo, czas, turmą, Mołotow, igliwie, nadwaga, 
senator, inka, mika, Goebbels, okupanci, 
NATO, Atar, Hadrian, iloczyn, zadanie, wokan
da, rolki, Todt, NKWD. Pionowo: hazard, iskra, 
południk, dydelf, Nagpur, strajk, innuit, agonia, 
zawias, niewód, elegia, Stalin, Trocki, ambo
na, krawat, arszenik, odlot, manewr, Odenwald. 
Rozwiązanie 32/2002: Valentine Poziomo: 
Piotr, rodzina, Weronika, rotunda, Koronka, 
narkoza, maraton, wnuczka, traktat, szampan, 
anatema, adresat, sensacja, Mateusz, nadwa
ga, veraikon, maligna, Maria. Pionowo: mitra,

GŁOS KATOLICKI

Poziomo: A-7. Zawód pierwszego papieża; B-l. 
Strój duchownych; B-13. Modlitwa z rozważaniem 
tajemnic; C-7. Cukierniczy wyrób; D-1. Usunię
cie uszkodzenia; D-13. Chaber, modrak; E-8. Ate
lier, pracownia; F-1. Kieliszek dla spóźnialskiego 
(niechlubny polski obyczaj); F-13. Kolor ciemno
czerwony; G-8. Rowerzysta; H-1. Ogrodzenie z 
grubych drewnianych pali; H-13. Szczególny dar 
Laski Bożej (patrz: Jan Paweł II); I-8. Apostoł „nie
dowiarek”; J-1. Zamknięta część Watykanu, w któ
rej odbywa się wybór papieża; J-14. Panno ... z 
Litanii Loretańskiej; K-8. Żółta odmiana kwarcu; 
L-1. Cechuje raptusa; L-14. Cecha osoby żądnej 
osiągnięcia sukcesu; Ł-8. Wynik mnożenia; M-1, 
Aktywny członek jakiejś organizacji; M-14. Dykta 
N-10. Obrzędowa uczta pierwszych chrześcijan 
Pionowo: 1-F. Kamizelka ratunkowa; 2-A. Atry 
but władzy hetmańskiej; 2-J. Płynna część krwi; 
3-F. Zwój; 4-A. Niebieski opiekun, którego imię 
otrzymujemy na Chrzcie świętym; 4-L. Pieśń po
chwalna; 5-H. Pojazd używany w wyścigach kłu
saków; 6-D. Religia, wyznanie; 6-L. Stałe stano
wisko pracy; 7-A. Rakieta świetlna; 8-G. Zbiór pod
stawowych zasad wiary chrześcijańskiej; 9-A. 
Świeckie zrzeszenie wiernych; 10-^1. Podniośle o 
starszej kobiecie; 11-A. Główny kościół diecezji; 
12-1. „Kwiatostan” roślin iglastych; 13-A. Zarzą
dza parafią; 14-L. Niechęć, pretensja, uraza; 15- 
A. Dopływ rz. Peczory (Rosja); 15-H. Ostrzeże
nie przed niebezpieczeństwem; 16-D. Ruch po
wietrza względem powierzchni Ziemi; 17-A. Zwią
zek państw; 17-J. Roślina przyprawowa; 18-F. 
Czasem kapie z oczka; 19-A. Miasto w Szwajca
rii; 19-J. Armia; 20-F. Najpopularniejsza z roślin 
wiechlinowatych.

korona, Niemen, ruada, szkoła, smak, trema, 
kwota, cykl, para, Anno, ort, Adam, run, kadr, 
Ewa, mama, aria, zadra, rauda, wnuk, elegia, 
zapis, ikrzak, absynt, agnat.
Rozwiązanie 33/2002: Jaka spowiedź - ta
kie rozgrzeszenie Poziomo: wielokąt, grzech, 
autor, dykta, adwent, spowiedź, grzyby, wiele, 
Kowalski, zakaz, getry, balerina, sówki, plenum, 
estakada, nałogi, ratha, Łajka, kokota, mate
riał. Pionowo: grzesznik, indor, kawałek, lekty
ka, zabieg, klasyk, siła, oblat, tato, Azja, wia
trak, etui, Adam, Essen, grad, aparat, dźwig, 
elektor, element, uwaga, hitleryzm.

rekolek^^je adwentowe
W BRUKSELI

1

3
i

i 
j

J

. ')ta młodzieży:
czwartek - 11 grudnia godz. - Msza św. z nauką reko
lekcyjną, piątek - 12 grudnia godz. 20O’ - Spowiedź i Msza 
św. z nauką rekolekcyjną; sobota - 13 grudnia godz. 20®“ - 
Msza św. i zakończenie rekolekcji.
Dla dorosłych:
Niedziela - 14 grudnia (ND de la Chapelle); na wszystkich 
Mszach św. (8®®, 103’, 16-'’“, 183’) _ nauka rekolekcyjna. Po
niedziałek - 15 grudnia godz. 19““ - Msza św. z nauką dla 
wszystkich; po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet. Wtorek 
- 16 grudnia godz. 19““ - Msza św. z nauką^dła wszystkich, 
po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn. Środa - 17 grud
nia godz. 19“’ - Naboż. do MB Nieustającej Pomocy. Msza 
św. i zakończenie rekolekcji. Spowiedź rekolekcyjna: we 
wszystkie dni rekolekcji od godz. 17“’.
/)fa dzieci: sobota - 13 grudnia godz. 163“ - spowiedź; godz. 
17®“ - Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Wszystkie nauki rekolekcyjne w dni powszednie głoszone są w Ka
plicy PMK w Brukseli przy rue Jourdan 80. Jedynie w 3. Niedzielę 
Adwentu rekolekcje głoszone są podczas Mszy świętych w koście
le ND de la Chapelle (Place de la Chapelle 1).
Nauki rekolekcyjne głosi o. mgr Andrzej Korda OMI, superior 
domu i misjonarz ludowy z Lublińca.

Wieczerza Wigilijna u) PMK u) Brukseli
Na Wieczerzę Wigilijną z opłatkiem w święty wieczór Bożego Na
rodzenia serdecznie zapraszają Ojcowie Oblaci i Siostry Pasjonist- 
ki z Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli tych Państwa, którzy z 
daleka od Ojczyzny, samotnie będą przeżywać tegoroczne święta, 
osoby chore i w podeszłym wieku.
Zgłoszenia prosimy kierować (do 20 grudnia) bezpośrednio do dusz
pasterzy lub sióstr zakonnych. Można też zgłosić się telefonicznie: 
PMK - 02 538 30 87, Siostry Pasjonistki - 02 537 16 46. W razie 
potrzeby - dowóz samochodem.
Wieczerza Wigilijna (24 grudnia - środa) rozpocznie się o godz. 
18“^' w PMK (rue Jourdan 80), w sali św. Eugeniusza de Mazenoda. 
Pasterka będzie celebrowana dwa razy: o godz. 2im - w kaplicy 
PMK (rue Jourdan 80), o północy - w kościele ND de la Chapelle 
(PI. de la Chapelle 1).
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ZAOSTRZENIE PRZEP^ISÓW WOBEC CUDZOZIEMCÓW PRACUM^C^YCH NIELEGALNIE
Ryszka

szej strony w stosunku pracy, którą zawsze jest pracownik. Pro
ponowane zmîany godzą we wszystkłch cudzoziemców, nie tyl
ko w tzw. sans papiers, którzy nie posiadają pozwolenia na pracę 
anî na pobyt. Na mocy nowej ustawy, sankcjami mogą zostać 
objęte również inne grupy cudzoziemców, tak jak osoby pro
szące o azyl, studend mogący pracować jedynie określoną hcz- 
bę godzin, cudzoz.1emcy posiadający tytuł pobytu z adnotacją 
commerçant, osoby posiadające tymczasowe pozwolen1e poby
tu (autorisation provisoire de sejour).
Mogłoby się wydawać, że ta forma kontrolî pracowników, stwo
rzona przez nowy artykuł 20 rozporządzenia z 1945 roku, po- 
wtnna automatycznîe spowodować pociągnięcie do odpowie
dzialności pracodawców. Tymczasem oczywiste jest, że dużo 
łatwiej zidentyfikować pracownika niż pracodawcę, szczegól
nie przy stosowanym powszechnte systemie podwykonawstwa, 
tworzącym ptram^dę skomphkowanych powiązań, które umie
jętnie są wykorzystywane przez nieuczciwych pracodawców. 
Może sfę więc okazać, że ten środek uderzy przede wszystkim 
w nîelegalnych pracowników, jako łatwiejszy cel dla inspekcji 
pracy. Zresztą w ostatnich dniach związek zawodowy tychże tn- 
spektorów pracy wydał jednogłośne oświadczenie stwierdzają
ce, iż nowe s'rodkà przewidziane w stosunku do cudzoziemców 
pracujących nielegalnie są nie tylko niesprawiedliwe, ale rów
nież nieskuteczne. Zwrócili się oni nawet z prośbą do ministra 

spraw socjalnych, pracy 1 solidarności F. Fd- 
lon, pod którego ministerstwo podlegają inter
wencje w tej sprawie. Oczekując odpowiedzi, 
organłzacje związkowe zdecydowały o niesto- 
sowanîu nowych sankcji wobec cudzoziemców 
pracujących nielegalnie, gdyż podjęde jakich- 
kolwîek działań wobec tych osób należy do sfery 
uznaniowej inspektora. Inspektorzy pracy przej- 

l mą teraz część uprawnień przysługujących, do 
tej pory, służbom porządkowym. Będą onî mo- 
gh kontrolować tożsamość 1 tytuł pobytu oso
by podejrzanej o wykroczenie oraz stwierdzić 
wykroczenie przez pracownika zagranicznego 

I nie posiadąjącego pozwolenia na pracę.
W opinii inspektorów pracy efektywność no
wych regulacji jest bardzo wątphwa, jeśh cho
dzi o likwidację nielegalnego zatrudnienia, po
nieważ tzw. praca na czarno dotyczy w więk- 

, ia szości pracowników francuskich 1 cudzoziem
ców o uregulowanej sytuacji. Aby ograniczyć 

s nielegalne zatrudnianie pracowników należy 
wzmóc kontrolę pracodawców, szczególnie w sektorze budow
lanym. W tymże sektorze dzięki stosowaniu piramidalnego sys
temu podzleceń 1 podwykonawców trudno jest odnaleźć nieuczci
wego pracodawcę, a zatrudniony bez zezwolenia pracowntk za
rabia niejednokrotnie dwa razy mniej od swego deklarowanego 
kolegi.
Kolejny argument podnoszony przedw proponowanym zmia
nom dotyczy konfhktu pomiędzy tzw. ochroną socjalną niele
galnie zatrudnionego pracownika 1 sankcjami prawnymi skie
rowanymi przedw osobom zatrudnionym nielegalnie. Wydaje 
się oczywiste, że pracownik nie zadenuncjuje swojego praco
dawcy nawet w przypadkach ekstremalnej eksploatacji, pomłmo 
możhwych do uzyskania odszkodowań, jeśh z drugiej strony 
będzie mîal perspektywę kary pieniężnej 1 zakazu wjazdu na te
rytorium Francj!.
W efekde zamiast do ograniczenia nielegalnego zatrudniania 
może paradoksalnie dojść do wzmocnienia pozycji pracodawcy 
korzystającego z nielegalnego zatr■udniania osób. Ograniczenie 
1 tak już niewielkich form obrony pracownika przed nieuczci
wym pracodawcą może doprowadz1ć do całkow1tego podporząd- 
kowan1a cudzoziemca pracującego bez pozwolen1a na pracę 
pracodawcy^.
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W poprzednim artykule omówiony zo
stał dotychczasowy stan prawny re
gulujący sytuację nielegalnie zatrudnio

nych pracowników i zatrudniających ich 
pracodawców.
Dla przypomnienia, projekt ustawy dotycztj^- 
cej uregulowania imigracji i pobytu cudzo
ziemców we Francji (loi relatij^a la maîtrise 
de l ’immigration et au séjour des etrangers 
en France) zmieniający rozporządzenie z 2 
listopada 1945, dotyczące warunków wjaz
du i pobytu cudzoziemców we Francji (or
donnance relative aux conditions d'entree et au séjour des etran
gers en France) wprowadza w artykule 14 bis zasadę, iż pra
cownicy zagraniczni pracujący bez pozwolenia na pracę (auto
risation de travail) mogą podlegać sankcjom karnym. Cudzo
ziemiec wykonujący pracę bez pozwolenia, łamiąc tym samym 
zapis artykułu L.341-4 kodeksu pracy, podlega karze 3750 euro 
oraz może zostać orzeczony w stosunku do niego zakaz wjazdu 
na terytorium francuskie na okres trzech lat lub więcej zgodnie 
z zapisami artykułów od 131-30 do 131-30-2 francuskiego ko
deksu karnego.
■k|owy projekt wzmacnia sankcje wobec pracodawcy, a szcze- 

golnie jeśli jest on cudzoziemcem. Artykuł 19 bis tego pro
jektu wprowadza nową formę sankcji za zatrud- - 
nianie pracownika zagranicznego bez uregulo- ‘ 
wanego prawa pobytu, w postaci pokrycia kosz- j^ 
tów deportacji tej osoby do kraju pochodzenia. ! 
Artykuł 36 projektu zwiększa kary przewidzia
ne dla pracodawcy zatrudniającego pracownika 
bez pozwolenia na pracę. Przewidziane przez ar
tykuł L.364-3 kodeksu pracy kary pieniężne > ■ 
wzrastają z 4500 euro do 10 000 euro. Komisja ' ** 
senacka, która obradowała 1 października zapro- '.im
ponowała zwiększenie tej kwoty nawet do 15 000 .uK 
euro. f S*
W przypadku, gdy zatrudnianie pracowników . 
bez pozwolenia ma charakter zorganizowany i ; ■ 
na szeroką skalę proponuje się karę pozbawie-t 
nia wolności do 10 lat i karę pieniężną w wyso- . 
kości ^^0 000 euro. Kara pieniężna będzie sto- ir 
sowana tyle razy, ilu było zatrudnionych niele- P 
galnych pracowników. Poza tym w stosunku do E 
pracodawcy będącego cudzoziemcem, może zo- £ 
stać dodatkowo orzeczony zakaz wjazdu na te- •* 
rytorium francuskie na okres dziesięciu lat lub więcej, bądź też 
definitywny zakaz wjazdu.
Celem prawodawcy było zachęcenie pracowników do zgłasza
nia nielegalnego zatrudnienia oraz zagwarantowanie minimal
nych norm społecznych. W tym samym duchu powstał zapis 
przyznający zarówno obywatelom francuskim jak i cudzoziem
com zatrudnionym nielegalnie odszkodowanie równe przynaj
mniej sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu za zerwanie niele
galnego stosunku pracy. Choć w przypadku cudzoziemców pra
cujących często również bez uregulowanej sytuacji pobytu, ten 
środek nie spełnia swej roli, ponieważ obawiają się oni docho
dzić swoich praw ze względu na ryzyko wykrycia ich nielegal
nego pobytu na terenie Francji.
Projekt ustawy dotyczącej uregulowania imigracji i pobytu cu
dzoziemców we Francji (loi n^h^tif a la maitrise de l’immigra
tion et au sejour des etrangers en France) odsyłając tylko do 
artykułu L.341-4 (obowiązek posiadania pozwolenia na pracę 
przez cudzoziemca), a nie do artykułu L.341-6 (obowiązek za
trudnienia tylko cudzoziemca z pozwoleniem na pracę) odsła
nia politykę ustawodawcy nacechowaną odejściem od jedno
stronnej odpowiedzialności pracodawcy. Takie rozwiązanie jest 
zerwaniem z podstawową zasadą kodeksu pracy, tj. ochroną słab-
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NAJKRÓTSZA DROGA DO POLSKI

ą
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Do Polski już wkrótce bę
dziemy jeździć taniej i w lepszych warun
kach. Zaostrza się bowiem konkurencja 
między .firmami autobusowymi jeżdżącymi 
do naszego kraju. Polsko-polonijnym fir
mom autobusowym przybył nowy konku
rent -francuski Eurolines. Dotychczas do
cierał do 1500 miast 
nocnej i Turcji, a od 
kwietnia do 
swoje-

Europy^, Afryki Pół-

mknięty dla autobu^sc^w^. Ale już teraz pod
różni udający się do Polski nie muszą mok
nąć na deszczu czy pocić się w upale. 
Mogą skorzystać z udogodnień dworca o 
wysokim standardzie. Mogą uzyskać tam 
informację po polsku, napić się kawy czy 
zimnego piwa, również dobrze zjeść. Nie 
trzeba też mocować się z ciężkimi bagaża
mi: wysiadając z autobusu trafiamy bez
pośrednio na stację metra Gallieni lub na 
postój taksówek^. Na dworcu otwarto też 
specjalne biuro polskie (Espace Pologne), 
otwarte we wszystkie dni tygodnia, które
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g O 
rozkładu 
dołączył kilka
dziesiąt miast polskich.. 
Wi^t^U^iością i światowym zasięgiem można • 
go porównać jedynie z amerykańskim Grey- : 
houndem^. Eurolines to największa europej- ‘ 
skajitma autobusowej, która powstała jesz- fd):
cze w latach 60. Jego autobusy jeżdżą z 
285 ^i^c^ncu^skich miast do praktycznie 
wszystkich krajów Europy. Rocznie poko
nują ok. 20 000 000 kilom^e^t^r^ć^w^, przewo
żąc ponad i 500 000 pc^s^ż^(^l^ć^w^. 
Eurolines jest właścicielem jedynego w 
Paryżu międzynarodowego dworca auto
busowego. Mieści się on przy stacji metra 
Gallieni (linia n 3). To wielki atut firmy, 
bo za dwa lata plac Concorde ma być za-

nie tylko pilotuje naszych podróżnych^. Sym
patyczne Polki sprzedają bilety^, udzielają 
informacji^, oferują (za darmo) polską pra
sę. Udzielają pomocy w szczególnych wy
padkach losowych.. Warto więc zajrzeć do 
«Espace Pologne» na paryskim dworcu 
Gallieni^. Nasze rodaczki już tam na nas 
czekają..
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I KALENDARZA „GŁOSU NA 2004 R.

I - „Polacy, którzy zmienili oblicze Europy i świata” -

j fdo przesiania na adres Redakcji GK: 263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris)

I PROSZĘ O PRZESŁANIE POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZA „G.K.” 
j Ilość egzemplarzy: ........

I Ra^i^i^:.................. euro.

KUPON ZAMÓWIENIA

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

)
/

I Imię i nazwisko: .....................................................................................
j Adres:......................................................................................................... .

Dołączam czek (dla Voix Catholique) □ płacę gotówką □ 
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! Ilość:

Imię i nazwisko:

Adres:

producent 
domóu! jed^norodzinnych

. z Berlina
nawiąże współpracę 

z architektem z F^tancji, 
mó^i‘tącym po polsku.

Domy wykonuje się indywidualnie 
pod klucz, komfortowo i niedrogo. 

Są one budowane 
na szkielecie drewnianym wg projektu.

Kontakt telefoniczny:

(00 49) 30 54 43 17 87; 
fax [00 49) 30 54 43 17 89 
lub (00 49) 66 59 271..

NAPISAĆ TEKST, 
NAWET POETYCKI?

PRZETŁUMACZYĆ LIST, 
NAWET ADMINISTRACYJNY? 

NIC PROSTSZEGO! 
ROMANISTKA 

OD 20 LAT MIESZKAJĄCA 
WPARYZU 

JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!
TEL.i

06 12 53 74 63; Ol 42 43 62 28

POSZUKU/ł^jMY 
SPECJALISTOM/ *

z zakresu różnych prac budowlanych 
na terenie Paryża i poza Paryżem

TEL. 03 44 53 43 07,

“I

I' o,.
PAZaZIElîNIK 2004 OCJOBRE

UłAnOfWA

KUPON ZAMÓWIENIA KARETEK ŚW^IJ^^^ECZNYCH GK 
(do przesiania na adres Redakcji GK: 263 bis, rue St-Honore, 75001 Paris) 

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

Dołączam czek (dla Voix Cathol:^ia.ui^.) □ płacę gotówką □
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S^l^lDARITÊ AVEC LA LITUANIE
Le 3 mai de cette annee, la fete nationale polonaise a ete Ptoccasion d'une grande 
soiree de gala de danses et de chants a la salle des fetes Grassegert de Wittelsheim. 
Suitę a une decision de l'assemblee generale du Groupement des Associations Po
lonaises d'Alsace, organisateur de cette fete, une partie du prix d'entree devait etre 
reservee a une action caritative aidant les enfants en Lituanie.

c^u le^i^i^s c^e^s a^s^s^c^cia^tir^n p^o-
Ic^n^i^^s a^y^a^nt p^au-ticiip^é à la s^oir^e^e t^e g^alki. 
Ur^e st^n^n^e e^e ^00 s^e^r^a à
l’^^^t^ti^^tk^n ,S^£inite Ziita^”, c^iii, 13

ans deploie des activi- 
tes caritatives a Vilnus. 
Ayant fait l'acquisition 
d'un wagon, l'associa
tion s'occupe essen
tiellement de vieillar- 
des et d'enfants de fa
milles eclatees, dont 
la plupart sont orphe
lins ou enfants de la 
rue.

Ce souhait vient de se concrétiser depuis 
quelques jours lors d'une reunion du 
groupement preside par Alfred Kaluzins- 

ki, le cure Ryszard Górski et les presidents
r . «-Z --’r* ■■•"Bn

I 
If

Alfred Katuzim^tki
Le comité du grou- 

^ement des associa- 
■ ■■ tion et les represen

; tants des associa- 
trions:.

#
Stowarzyszenie 

Ś w. Wincentego a Paulo

SERDECZNIE ZAPRASZA
29 i 30 listopada 2003 

(w godz. 11°" - 18”)

NA W^I’RZEDAZ - WEh^Tlf 
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, 

nieŚmiałoś'ć, konflikty rodzinne.
Konsultacje: 

środa 9“0 - kł**, sobota 15“’.

TEL. Ol 47 05 78 08.

POSZUKUJEMY 
NAUCZYCIELA JEŻYKA 

ANGIELSKIEGO;
z doświadczeniem minimum 5 lat.

TEL. 06 62 69 13 83.

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 
euro/ słowo; przy powtórzeniach 

- od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo;
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UROCZYSTOŚCI

Polonia w Normandii uroczyście świę
towała Dzień Zmarłych oraz 85 
roczr^icę o^zyo^k^i^niai niszcz z^fdskę i^ię- 

podległości.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w niedzie
lę 2 listopada modlono się na polskim 
cmentarzu wojskowym w Langanerii. 
Zgromadzili się na nim polscy kombatan-

W NORMANDII
Mondeyille. Rozpoczęła się wniesieniem 
niedawno odnowionego sztandaru wspól
noty eucharystycznej i odś'piewaniem 
Hymnu Narodowego. W swoim kazaniu, 
duszpasterz tutejszej Polonii ks. Marian 
Kurnyta mówił o przyczynach upadku 
Rzeczypospolitej, którymi były, m.in 
grzechy egoizmu, nieodpowiedzialności i

ci na czele z Panem Stefanem Barylakiem. 
Byli przedstawiciele polskiej ambasady i 
konsulatu, kombatanci francuscy i dele
gacja żandarmerii. '
W niedzielę 10 listopada odbyła się uro
czysta Msza Święta w polskim Kościele w

prywaty ówczesnych elit politycznych. 
Ciężko wywalczona wołnos'ć wymaga 
obecnie od wszystkich Polaków, tych w 
kraju jak i tych poza jego granicami, tro
ski o losy Ojczyzny. Polacy winni mieć 
świadomość obowiązku służenia Polsce,

poprzez rzetelną pracę, chrześcijańską 
moralność, dawanie przykładu innym, 
zwłaszcza młodszym emigrantom, tym, 
którzy niedawno przybyli do Francji jak i 
tym, którzy dotrą tu w poszukiwaniu pra
cy w ramach jednoczącej się Europy^.
W czasie Mszy śpiewano pieśni religijno- 
patriotyczne przy organowym akompa
niamencie Pana Marka Deptucha.
11 listopada tutejszy ludowy zespół wo
kalny „Furman” zaprosił Polonię na bal z 
okazji Święta Narodowego. Ponad trzysta 
osób wypełniło po brzegi salę merostwa 
w Mondeville. Świetnym organizatorem i 
animatorem okazał się prezes „Furmana” 
Jean Kostrzewa. Strzałem w dziesiątkę był 
jego pomysł zaproszenia na ten wieczór 
instrumentalnego zespołu „Lunapark” z 
Wrocławia, który pod kierownictwem 
Arka Poręby wyśmienicie grał do tańca 
polskie szlagiery. Spotkanie wzbogacił tak
że ciekawy występ zespołu „Furman” pod 
batutą Pani Gieni Lobon.
Licznie zebrani polonusi, jak i ich francu
scy przyjaciele, mieli też okazję skoszto
wania polskich wędlin i tradycyjnego bi
gosu. Warto nadmienić, że w tym nadzwy
czaj udanym wieczorze udział wzięli 
przedstawiciele wszystkich pokoleń tutej
szej emigracji jak również działających na 
tym terenie jej organizacji.
Przybyła też delegacja pracującego od 
1999 r. stowarzyszenia „Echange-France- 
Pologne” z Hawru z jej wiceprzewodni
czącym Panem Pankiewiczem na czele.

F^t^t^t^iszek L. Ću^ik
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DZIEŃ SKUPIENIA BRACTW RÓŻAŃCOWYCH VA^^1RICOU^T 2003

21 yoździerzik to w pełni złota jesień, chociaż w 
dt^iii ni<^ Mii^o to

1(»7 
dzień s^^f^iei^śu tio ^^audricaurt.
To miesią- modlitwy różańcowej i okazja 
do pogłębienia ducha tej prostej modlitwy^. 
Jan Paweł II nazywa ją modlitwą prze
dziwną w swej p-osto-ie i głębi, albowiem 
ukazute obeceość Maryi w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła, uczy nas być brać
mi Chrystusa i braćmi między sobą.

I

1-

św. spra-I

0 ”o0z. 1030 rozpoczęła się 
Msza św. celeb-owaea przez ks. h? 
Jacka Pająka - dziekana, ks. Da
niela Żylińskiego - Sek-etarna 
Geeę-aleego Polskiego Zjedno- 
-neeia KatolickieLo we F-ae-ti, 
ks. Antoniego Ptaszkowskiego- 
Dy-ekto-a Związku Bractw Ró
żańcowych we Francti, ks. Mar
ka Rajka, ks. Jerzego Wisee-a, 
ks. G-nego-za Napierałę, ks. Jó- 
nęfa Osińskiego i k.s. Piotra Mi-

chniaka. Ks. Ja
cek Pająk i ks. 
Antoni Ptasz- 
kowski przywi
tali przybyłych 
zapowiadając, iż 
Msza

wowanajest w 
ietee-jl ponty
fikatu Ojca 
Świętego Jana 
Pawła II.
Homilię wy
głosił ks. An
toni Ptaszkow- 
ski, w której

ukazał osobę naszego Papieża Jana Paw
ła Il-go. Jego nauczanie nabiera szczegól
nego znaczenia kiedy zmorzony cierpie
niem daje przykład wierności Chrystuso
wi do końca, do ostatniego tchnienia^.
Wspólny obiaO (o godz. 15°°) tesz-ze bar- 
Oziet zjednoczył naszą wspólnotę.
Późeiej spotkaliśmy się przed wystawie
niom Najświętszego Sakramentu i rozwa- 

s żaniu tajemnic bole
snych różańca w dzięk- 
çzyneej intencji za Ojca 
Świętego,
za jego pasterską posłu
gę i z prośbą o łaskę 
szczęścia wieczne”o.
Na nakończenie Pani Ali
na Jankowska, p-ezes 
Związku podziękowała 
Członkiniom za licnne 
przybycie, życząc szczę
śliwego powrotu.

Dfuhak 
sekretarka Zu^it^^lku

SP. IRENA LEWANDOWSKA - KATECHETKA 1 HOUDAIN
la nas -h-ześl-itan, Pan Jezus mó
wi: „Kto we Mnie wierzy, choćby i 

umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wie
rzy we Mnie, nie um-ze na wieki” (J 
11,25-26).

Wierzymy 
więc że śp. 
Irena żywiła 
w sobie tę 
nadzieję o 
życiu wiecz
nym. Prze
cież jej życie 
było wypeł
nione wiarą 
w Chrystusa 
Zmartwych
wstałego. Śp.

1 Irena, z domu 
Pindara, urodziła się 6 listopada 1938 r. w 
Houdain. Młodzień-ze lata spędziła w gro
nie KSMP, jak wiele młodych panien w 
tamtych czasach. 6 sierpnia 1956 r. zawar

ła związek małżeński z Sylwestrem Le
wandowskim. Urodził się im później syn 
Chrystian, a potem córka Sylvie, dzieci 
były radością życia rodzinnego.
Od roku 1975, śp. Irena zajmowała się 
Krucjatą Eucharystyczną, później została 
katechetką - aż do czasu, póki zdrowie jej 
na to pozwalało. Należała również do gru
py liturgicznej, do chóru kościelnego i do 
Towarzystwa Polek.
Pomagała w parafii z okazji różnych uro
czystości, a szczególnie poświęcała swój 
czas na utrzymanie polskiej Kaplicy w 
Houdain, z grupą pań zaangażowanych do 
pomocy Siostrom Felicjankom. Radość, 
którą żywiła w sobie, pomimo poważnej 
choroby, udzielała się bliskiemu otocze
niu. Znosiła cierpienie, nie zniechęcając 
się i nie buntując, przyjmowała wszystko 
jako wolę Bożą. Zmarła w Dzień Zadusz
ny, 2. listopada br. w klinice w Bruay la 
Buissiere, zaopatrzona Sakramentami 
świętymi.

Bardzo wielu przyjaciół i 
znajomych oddało jet hołd, 
biorąc udział we Mszy św.
Pogrzebowet, którą odpra- 0 
wił ks. Roman Wrocławski 
SChr, do koeceleb-y dołą- I 
czyli ks. Władysław Dobroć SChr, ks. An
toni Ptaszkowski SChr i ks. Ryszard Ka
czor SChr, który wygłosił kazanie, podkre
ślając dziwny nbieg okoli-zeoś-i - w dniu 
pogrzebu śp. Ireny przypadła akurat rocz
nica tej u-odnin. Podczas u-oczystoś-i 
zebrało się barOzo wielu luOzi, by modlić 
się za jej duszę - Irena już nie żyje... dla 
ludzi, lecz żyje teraz dla Boga.
Całej -odninie, mężowi, Ozieciom, małej 
wnuczce - Cecylii, składamy raz tesz-ze 
wyrazy głębokiego współ-zu-ia, zapow- 
niając o modlitwie.
Śp. Irena ponostanie w naszej pamięci i w 
naszych sercach na zawsze.

Marie-France - katechetka
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KANCELARIA ADWOKACKA

^^R^TA CICHOSZ
usługi pt^^o/ne

u) języku francuskim i połsk^i^m^.

TEL/FAK. 01 65 66 00 56 59, Av de Suffren 
75007 Paris

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

uneiKaRS
11'111      I I 1'111 INTE^k^ATIONAL ■ FRANCE

K
ączenia autokarowe do polski

rue BUPHOT (obok kości^a) 
Tet. 01 W 15 09 09

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

"N^kJWIĘKSZA ferma autobusowa w- -europie

euR(^kunes
' jeździ cod^^ennie do polski

5

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 d'Orleans (linia 4), 
tel.01 4543 1818
e-mail: pt.orleans@intercars.fr

Firma Pol-Decor
POSZUK^UJE

kierownika budowlanego 
do prowadzenia robót remontowych.

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

uIegulowary pobyt we Francji.

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

: 01 49 72 51 52.. . .... .  _________ ■ . .. .. J

LICENCJONOWANE L^NIE A UTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES

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

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

INSTITUT PRIVE FRANCIS-EUROPE CONNEXION
établissement privé 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./^I^^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:
mbryrn, stolarz, hydIablik, malarz;

- pracownika do przyuczenia w zawodzie.

Dobre warunki płacowe i socjalne.
Wymagany:

uregulowany pobyt we Francji, 
bardzo dobra znajomość zawodu

(nie dotyczd pracownika do przybcnenia w nawodzie).

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

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

GŁ3^S W^'d^wca;
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 

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

|^|/| http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
KA lOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficznie: Stanisław Wójcikowski.

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

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

Abonament roczny: 53, 40 euro; abonament półroczny: 28, 30 euro. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, ^^0 Bruxelles - 

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

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

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 1^.1111(^103

r KUPON PRENUMERATY
(ABONNEMENT)

PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/
Gło.s Katolicki - Voix Catholique

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

I □ Rok (53 40 € ) □ Czekiem
I □ Pół roku’ (28,3o€) □ CCP ł2777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,’^0 □ Gotówką

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

Tel:
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XX LAT polki service

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

Z PARYŻA, YAl^JENCIENNES, REIMS, METZ, FREYrMING 
AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

I

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

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

Opole,
Poznań, 
Rzeszów, 
Sandomierz, 
Stalowa
Wola,

Tarnobrzeg, 
Tarnów, 
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław.

SAMOLOTY; do Polski i do innych kka.iów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

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

Otwarte 7 dni w' tygodniv

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sąDowy - tłumaca przysięgły przy Sądzie ApElAcyjnym w Wersalu
90, rus AnAtols Francs, 92290 ChAtsnAy-MAlAbry 

lub
4, villA Jugs, 75015 Paris (M" Duplsix) 

tsl./fAx 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (s-mAil: wAkocz@Aol.ęom). 
FcrmAlnr^s'fi prAwno-aeministraęyjnE, notAriAlns, AsystowaniE w sąDAch i 

urzęDach, rsDAgowAniE aktów, podA^i, pism, tłumacasniA urzęDows.

ECOLE „NAZAïRETl^^"
COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRANCUSKO-POLSKICH PROFESORÓW

Zajęcia poranne - 29, rue de Belleville - Paris XX; 
Kursy intensywne i sobotnie - 2o, 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 DALF. 

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.

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

PSYCH^d^G-TIRAPlUTA: 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 SERVICE. TEL. 06 68 43 89 37 (GAYROCH)

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

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

teł./fax 01 43 06 0o 70 lub teł. komórkowy 06 17 98 60 20 

Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, emerytury, 
odszkodowania, spadki itp.

Coipernic
PARIS - LYON - YARSOYIE - KIEY

COPERNIC
116, Bid Vivier Merle 
69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 56

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

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

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

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

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

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary
z pilotem

FRANCJA: PARIS - przez Lens, Billy-Montigny, Lille,
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besançon 

POLSKA: Poznań, Lódź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław,
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., Radom, Puławy, Lublin, 
Zamość, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk.

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

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie catej 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^WADZKI *
- DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.
________ TEL. 06 15 09 43 86

* USŁUGI KOSMETYCZNEł
manicure, pedicure, henna, masaż

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

PODRÓŻE PO POLSKI

* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z Fb^ANCJI, 
Belgu, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

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

* IZABELL - regularny przewóz osób i i^c^warów

do PoLSKi poŁUDNiowsj. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77 

*LUXSUS - przewóz osób i T^C^WARÓW do Poi^SKl - Ol^s^2^YNA, 
Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Tel. 01 48 22 45 26; 06 62 75 50 06: (00 48 12) 284 12 50

* OMEGA - regularne prze.iazdy do Pol^i^ki; przewóz paczek.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51

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

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

* JANOSIK - REGULARNA, KONCESJONOWANA LINIA AUTOKAROWA
do Poleski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17

J
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POLONIA
f-7GRUl^NIA 2003

PONIEDZIAŁEK 01.1^.1^003
6“ Wiadomości 6“ Krajobraz Polski B’® Kawa 
czy herbata 8™ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’ 
Woronicza 17 82® Klan - serial 8*5 Eurotel 9’“ 
Wędrówki Pyzy - serial 9” Wehikuł czasu 09’5 
Rodzina Leśniewskich - serial 10“ Panorama 
10’5 Laboratorium 102® Pomorskie pejzaże hi
storyczne 1050 Katalog zabytków 11“ Panora
ma 11’5 Co nam w duszy gra 12“ Wiadomości 
12” Biografie 13“ Doktor Murek - serial 14“ 
Ojczyzna-polszczyzna 14” Kochaj mnie - se
rial 14“ Z kapitańskiego salonu 15“ Wiadomo
ści 15” Koncert zespołu WILK116“ Klan - se
rial 1625 Co Pani na to? 17“ Teleexpress 17” 
Sportowy Express 172’ Gość Jedynki 1735 We
hikuł czasu 18“ Rodzina Leśniewskich - serial 
1825 Polskie miasta i miasteczka - reportaż 18“ 
Obserwator wojskowy 19“ Na misji w Dar es 
Saalaam - reportaż 19” Dobranocka 19” Wia
domości 1959 Sport 20“ Pogoda 20” Klan - se
rial 2’35 Doktor Murek - serial 21” Sportowy 
tydzień 22“ Kochaj mnie - serial 2225 Tam gdzie 
jesteśmy 23“ Panorama 232’ Sport 232’ Pogo
da 233’ Sprawa dla reportera 0“ Pegaz O25 Mo
nitor O” Biznes raport O” Publicystyka kultural
na 1” Kasztaniaki 1 ’’ Wiadomości 157 Sport 2’2 
Pogoda 2” Klan - serial 2’5 Doktor Murek - se
rial 33’ Sportowy tydzień 4“ Kochaj mnie - se
rial 425 Tam gdzie jesteśmy 455 Sprawa dla re
portera 525 Polskie miasta i miasteczka 5’5 Mo
nitor 55’ Biznes raport

WTOREK 02.^^.:^<003
6“ Wiadomości 6” Kawa czy herbata 8“ Wia
domości 8’2 Pogoda 8’® Woronicza 17 82® Klan 
- serial 84® Eurotel 8®® Wędrówki Pyzy 9’® Pla- 
stelinek i przyjaciele 9” Dwa światy - serial 10“ 
Panorama 10’® Współczesna proza polska 10“ 
Historia Polskiego Radia 11“ Panorama 11’® 
Ze sztuką na ty 11” H.M. Górecki - Portret kom
pozytora 12“ Wiadomości 12” Plebania - se
rial 12“ Sportowy tydzień 13’® Tylko tato - se
rial 13” Ludzie listy piszą 13®’ Salon Lwowski 
14’® Folkogranie 14’® Zaproszenie 1®“ Wiado
mości 15” Bezludna wyspa 16“ Klan - serial 
162® Lista przebojów 17“ Teleexpress 17’® Spor
towy Express 172’ Gość Jedynki 17’® Plasteli- 
nek i przyjaciele 18“ Dwa światy - serial 182® 
Magazyn olimpijski 19’’ Wieści polonijne 19’® 
Dobranocka 19’’ Wiadomości 19®’ Sport 20’® 
Pogoda 20” Klan - serial 20’® Plebania - serial 
20®® Wideoteka 2’2® Tylko tato - serial 21®’ Oj
czyzna-polszczyzna 22” Ze sztuką na ty 2240 
Trochę kultury 23“ Panorama 2’2’ Sport 2324 
Pogoda 23’’ Forum 02” Monitor O4 Plus minus 
1’® Bajki zza okna 1’’ Wiadomości 1®7 Sport 2’2 
Pogoda 2” Klan - serial 2’° Wieści polonijne 2®’ 
Plebania - serial 3” Wideoteka ’4’ Tylko tato - 
serial 4” Magazyn olimpijski 440 Ze sztuką na 
ty 5” Ojczyzna-polszczyzna 52® H. Górecki - 
Koncert fortepianowy 5’® Monitor ,

ŚRODA ^3:^^.;^OO3
6“ Wiadomości 6“ Skaldowie - od A do Z 6’® 
Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8’2 Pogoda 
8’® Woronicza 17 82® Klan - serial 84® Eurotel 8®® 

Wędrówki Pyzy 9’® Budzik 9’® Trzy misie 10“ 
Panorama 10’® Plus minus 10’’ Tajemnice Po
morza 11“ Panorama 11’® Forum 11®’ Film ani
mowany 12“ Wiadomości 12” Wieści polonij
ne 122® Trochę kultury 124® Jest takie miejsce 
13’® Jutro będzie niebo - film fab. 142’ Festiwal 
Wielokulturowy „Galicja” 1®“ Wiadomości 1®” 
Na zdrowie 154® Film animowany 16“ Klan - 
serial 162® Stacja PRL - film 17“ Teleexpress 
17’® Sportowy Express T?’’ Gość Jedynki 17’’ 
Budzik 18’’ Trzy misie 182® Jest takie miejsce - 
film dok. 184® Rozmowy na czasie 19’® Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 19®’ Sport 20’® Pogoda 
20” Klan - serial 20’® Polska karta 21“ Jutro 
będzie niebo - film fab. 22’’ Irak 2003 22’’ Festi
wal Wielokulturowy „Galicja” 23’’ Panorama 
23’® Sport 23” Pogoda 23’’ Linia specjalna 23®® 
Program publicystyczny O’’ Monitor 044 Biznes 
raport 044 Rozmowy na czasie 1’® Opowiadania 
Muminków 1’’ Wiadomości 1® Sport 202 Pogo
da 2” Klan - serial 2’® Polska karta 3’® Jutro 
będzie niebo - film fab. 4’’ Irak 2003 4’’ Festiwal 
Wielokulturowy „Galicja” 5’® Jest takie miejsce 
- film dok. 5’® Monitor 5®’ Biznes raport

CZWARTEK 04..I2.^<003
6’® Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8’’ Pogo
da 8’® Woronicza 17 8’® Złotopolscy - serial 8“ 
Eurotel 9’’ Wędrówki Pyzy 9’® Jedyneczka 9’® 
Niebezpieczna Zatoka - serial 10’’ Panorama 
10’® Sekrety zdrowia 10’’ Kwadrans na kawę 
104® Szaleństwa medycyny 11“ Panorama 11’® 
Linia specjalna 12“ Wiadomości 12” Polska 
karta 124’ Skarbiec - magazyn 13” Złota Setka 
Teatru TV - Kariera Arturo Ui 1®“ Wiadomości 
1®” Ro] - magazyn katolicki 1®’® Podróże kuli
narne 16“ Złotopolscy - serial 16’® Szerokie 
tory - reportaż 17“ Teleexpress 17’® Sportowy 
Express 17’’ Gość Jedynki 17’® Jedyneczka 
18“ Niebezpieczna Zatoka - serial 182® Lasy i 
Ludzie - magazyn 184® Skarbiec - magazyn 19’® 
Dobranocka 19’’ Wiadomości 19®’ Sport 20“ 
Pogoda 20“ Pogoda dla kierowców 20” Złoto
polscy - serial 20’® Film dok. 21’® Złota Setka 
Teatru TV - Kariera Artura Ui 23’’ Panorama 
232’ Sport 2323 Pogoda 23’’ Tygodnik politycz
ny Jedynki O’i Film animowany O’’ Monitor 04 
Biznes raport 044 Skarbiec - magazyn 1” Mar
celi Szpak dziwi się światu 1’’ Wiadomości 1®7 
Sport 2’2 Pogoda 2’4 Pogoda dla kierowców 2” 
Złotopolscy - serial 2’® Film dok. 3’’ Złota Setka 
Teatru TV - Kariera Artura Ui 5“ H.M.Górecki - 
Ad Matrem; stereo 5’® Trochę kultury 5’® Moni
tor 5®’ Biznes raport

PIĄTEK 05.^^..^<003
6“ Wiadomości 6’® Kawa czy herbata 8’’ Wia
domości 8’2 Pogoda 8’® Woronicza 17 8’® Złoto
polscy - serial 8“ Eurotel 9’’ Wędrówki Pyzy 
9’® Zabawy językiem polskim 9’’ Sto minut 
wakacji - serial 10“ Panorama 10’® Kronika oj
czysta 1’2® Rody fabrykanckie 11’’ Panorama 
11’® Tygodnik polityczny Jedynki 11®’ Film ani
mowany 12“ Wiadomości 12” Forum Polonij
ne 12®® Hity satelity 13” Sukces - serial 14’® 
Szanty w Giżycku 1®“ Wiadomości 15” Gorą
cy temat - serial 1®’® Telewizyjny przewodnik 
po kraju 16’’ Złotopolscy - serial 16’® Zwierze
nia kontrolowane 17“ Teleexpress 17’® Sporto
wy Express 17’’ Gość Jedynki 17’® Sto minut 
wakacji - serial 18’® Szanty w Giżycku 19’’ 
Wieści polonijne 19’® Dobranocka 19’’ Wiado
mości 19®’ Sport 20“ Pogoda 20” Złotopolscy - 

Polska Misja Katolicka „Amsterdam” 
zaprasza od I Niedzieli Adwentu 

na Ipterpetowe Rekolekcje Adwentowe 
dla Polonii i nie tylko...

Rekolekcje prowadzi ks. prof. Paweł 
Bortkiewicz S.Chi^. z Poznania.

Nauki rekolekcyjne i informacje 
można znaleźć na stronie 
Polskiej Misji Katolickiej 

„Amsterdaw”: 
www.pmkamsterdam.nl 

e-mail Misji: info@pmkamsterdam.nl

serial 20’® Mówi się... 20®® Hity satelity 21” Suk
ces - serial 22“ Zwierzenia kontrolowane 22’’ 
Gorący temat - serial 23“ Panorama 2320 Sport 
2323 Pogoda 23’’ V Mazurska Olimpiada Kaba
retowa 0“ Monitor 04’ Biznes raport 0“ Telewi
zyjny przewodnik po kraju 01’® Miś Uszatek 1“ 
Wiadomości 1®7 Sport 2’2 Pogoda 2” Złotopol
scy - serial 2’® Wieści polonijne 2®’ Hity satelity 
3’® Mówi się... 32® Sukces - serial 4’® Szanty w 
Giżycku 5” Gorący temat - serial 5’® Monitor 
5®’ Biznes raport

SOBOTA 06,^I2.:^<003
6“ Na dobre i na złe - serial 64® Program publi
cystyczny 7°® Echa tygodnia 740 Wieści polonij
ne 8’’ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® Telewizyjny 
Przewodnik po Kraju 840 Ziarno - program ka
tolicki 9’® 5-10-15 9’’ Flipper i Lopaka - serial 
10“ Mówi się... 1’2’ Ludzie listy piszą 1’4’ Pod
róże kulinarne 11” Książki z górnej półki 1’2’ 
Klan (3)- serial 12’’ Wideoteka 13“ Wiadomo
ści 13” Rzeka kłamstwa - serial, 144’ Polak w 
ojczyźnie humoru - reportaż 1®” Święta wojna - 
serial 1®’® Śniadanie na podwieczorek 17“ Te
leexpress 172’ Sportowy Express 17’’ Na dobre 
i na złe - serial 182’ Droga - serial 19” Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 19®’ Sport 20“ Pogoda 
20’® Rzeka kłamstwa - serial 21’® Kolejność 
uczuć - film fab. 22®® Program rozrywkowy 23’® 
Panorama 23®® Sport 23“ Pogoda O’i Na dobre 
i na złe - serial 1“ Salon Lwowski 1” Tajemnica 
szyfru Marabuta 1“ Wiadomości 14’ Sport 1® 
Pogoda 2“ Kasztelanka - film fab. 3°° Rzeka 
kłamstwa - serial 4’’ Droga - serial 5’’ Kolej
ność uczuć - film fab. 7’° Święta wojna - serial

NIEDZIELA 07.IZ..^<003
7®® Folkogranie 82® M jak miłość - serial 9” Sło
wo na niedzielę 9’® Zaolzie - magazyn 9’’ Sznu
rowadło w supełki 9®® Książki z górnej półki 10’® 
Do góry nogami 10’’ Zaproszenie 10“ Kurier z 
Warszawy 11’® Złotopolscy (2) - serial 12“ Anioł 
Pański 122’ Niedzielne muzykowanie 13’’ 
Transmisja Mszy Świętej 14“ Zaklęty dwór - 
serial 1®’® Program rozrywkowy 16“ Zygmunt 
Kałużyński w filmie 17“ Teleexpress 172’ Spor
towy Express 172® Dziennik tv J. Fedorowicza 
174’ M jak miłość - serial 182® Salon Kresowy 
184’ Zaproszenie 19’® Dobranocka 19’’ Wiado
mości 19®’ Sport 20“ Pogoda 20’® Na zdrowie 
2’4® Kasztelanka - film 2’4’ Herbatka u Tadka; 
talk show 2240 Kabareton Stanisława Tyma 23“ 
Panorama 23® Sport 23® Pogoda O’i M jak 
miłość - serial 1’’ Sznurowadło w supełki 1’’ 
Wiadomości ”4’ Sport 1® Pogoda 2“ Na zdro
wie 24’ Biografie 3’® Zaproszenie 3®® Zaklęty 
dwór- serial 4“ Kurier z Warszawy 5’® Ludzie 
listy piszą 54’ Zaolzie - magazyn

22 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 30 listopada 2003
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Płacze?! No tak!,

zamo\^i(^i^ta
Str. 17! 

Zamawiając 10 egz. 
dostaniesz 

2.50 euro znii^ł^i

bo święty Mikołaj nie przyniósł mu
w prezencie

Kwlkndarza Głosu Katolickiego.
Oby i Twoich bliskic^ht or

nie "spotkała podobna
Jeszcze dzisiaj^?

iKinmiyx'h *

ch nasz

(ReCakojN)

ix Catholidue

Pot^acy, . którzy. zmienili■ oblicze- \ Euir^jpy świata 
Les_P^^^ai?-ĄU^0nt ■ chanye la face de t Euro.pę' et du Monde
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3 TVP
TEL. 01 49 72 51 52

LA POLOGNE EN ORECT

- LINIE AUTOKAROWE
- PACZKI DO POLSKI
- PRZEKAZY PIENIĘŻNE 
Paris - tćl. 01 40 09 03 43 
Lyon - tełl 04 72 60 04 54

POŁĄCZENIA AUTOKAROWE 
I DO POLSKI 

waro^una
7, rue DUPHOT 

(obok kościoła polsl^i^i^i^io) 

Tet. 01 f^O 15 09 09

KARTY 
TELEFONICZNE 
IRADIUM^^.

[ LIGNES REGULIERES

INTERNATIONALES PAR AUTOCARS
S*Tc.*

Z* i
Une T^i^^inotogie aavaFici■ 

'w w 'w:iraHi^mrfr

POLSKA 83W*
01 45 53 94 48“S!'-

5

POLONIA



Dziś w Galerii GK 
paryskie kartki 

świąteczne z polską 
Szop^ąi, do kupienia 

których Państwa 
zapraszamy, kupon 

zamówienia - str. 17.

■ zDzwonić taniej do POLSKI i po całym SWIĘGJE
I (CZAS KOMUNlKACJINA^K^RCIEZ^15€^^^^^^rf!?2aiilll^£€* • •

Lokalnu 0811..^.^* Lokale nRii_.   karta-icf--T"LokalnLokaln 0811...

ntADIUMD T '

.'7 j * Dodatkowa oplata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

POSZUkUjEMY dystrybutorów kart w całej FRANCJI
01 45 53 94 48 iradium@iradium.fr w^w.IrldiWmFr'

. Obsługa polskich Klie^tt^w: 1 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart
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karta TeLER0N,CZNA-l 5€»^'-..

SWKtySUillfrfTr

mailto:iradium@iradium.fr
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