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18 stycznia 2004 »*. 
W tym tygodniu wy pad aj q w polskimi 
kalendarzu dniy które w erze zanikania 
wielopokoleniowości rodzin urastajćj do 

symbolu ginqcej cywilizacji. Ty/mczc^sem o nie dajqcym się
przecenić znaczeniu w naszym życiu obecności Dziadków - 
bo o nich przecież mowa - świadczq wczesnorozwojowe do
świadczenia każdego z nas. 7^ awet najbardziej kochajqcy 

T^c^c^izic: nie może za^^tt^ic^ić dzierciic^m relacji, jakie łqczq je z 
własnq Babciq i Dziiziditeim. Do spotkanie dojrzałego życia 
z dziecięctwem jest niezbędnym wai^unkiem budowania peł
ni człowieczeństwa czyli zdolności do miłości i dobroci. 
Babcie i Dztieidłtowiel jjestiiście nam niezbędni i chcemy, 

żebyśmy i my byli Wam potrze^bni. (P.O,)
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są do niej predestynowani tylko

-SS

ŚWfT-y FRANCISZEK SALEZY - 
NAUCZYCIEL ŻYCIA CODZIENNEGO

Irena C^ytuiiislkia

Kościół nigdy nie zapomniał prawdy o powszechnym po
wołaniu do świętości, jednak bardzo długo utrzymy
wał się pogląd, że - - - - -

niektóniy i ty^zk o ci ioo 
mogą ją osiągnąć.
Najczęś'ciej świętość 
osiągano za klauzurą i 
wśród surowej ascezy^. 
Wydawało się, że za
pomniano, że Chrystu
sowe Kazanie na Gó
rze Ośmiu Błogosła
wieństw było skiero
wane do wszystkich 
tam zebranych. Ojciec 
Święty dziś nie prze- 
staje wołać do mło
dych, by nie bali się 
świętości, ukazując 
świętość jako zawrotną 
szansę. 
Sw. Franciszek był pre
kursorem świętoś'ci lu
dzi świeckich. Nazwa
no go „doktorem życia 
codziennego", doktorem doskonałości chrześcijańskiej w zwy
kłym życiu.
Pochodził z katolickiej Sabaudii (Haut Savoie-France), położo
nej w sąsiedztwie kalwinizmu. Był biskupem Genewy. Żył na 
przełomie XVI i XVII wieku (1567-1622), który był okresem 
trudnym i przełomowym dla Kościoła jak i dla Europy 
Zachodniej. Renesans przeciwstawiał się ideałowi, jaki podawał 
Kościół, a był nim przede wszystkim ideał ascezy. Ideałem Od
rodzenia było natomiast dążenie do pełni życia.
Następnie pojawiła się reformacja i wiążący się z nią pesymizm 
w życiu chrześcijańskim. Były to głównie problemy epoki, z 
którymi zetknął się Święty i które wpłynęły na kształt jego 
świętości i myśli.
Pesymizm w życiu chrześcijańskim wypływał przede wszyst
kim stąd, że świętość kojarzono z duchem umartwienia i smut
ku, przy tym dostępną tylko dla nielicznych. Silny duch 
mistycyzmu, jaki napływał z katolickiej Hiszpanii porywał do 
życia zakonnego; ci, którzj' pozostawali w świecie pragnęli wieść 
życie na wzór zakonny. Świecki bowiem ideał życia epoki Od
rodzenia zwracał uwagę ku wartoś'ciom czysto ludzkim. 
Święty Franciszek przyjął XVI-wieczny humanizm, ale wzbo
gacał go duchem Chrystusa. Zapoczątkował humanizm chrze
ścijański.

Sw. Franciszek Salezy (1567 • 1622) - 
biskup, doktor Kościoła, 

patron środków społecznego przekazu
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I CO DALEJ?
Jan M. Stankiewicz z Brukst^ii

Wejście Polski i dziewięciu innych państw do Unii Eu
ropejskiej 1 maja 2004 roku miało być ostatecznym 
przekreśleniem Jałty i szansą na wspólną lepszą 
przyszlośt; dba wozystlaiwi I^uroj^^J czyr^tne iz^mózaisTyi zaczy

na być traktowane po obu yrronalh Odry jak dopust Boży. 
Polacy i Niemcy znów patrzą na siebie wilkiem. Hiszpanie pod
burzają Polaków, 
Francuzi - Niem
ców. Brytyjczycy 
zacierają ręce, że 
sprawdza się sto
sowana przez nich 
od wieków wobec 
kontynentu zasada 
„dziel i rządź".
Ubiegły rok zaczął ✓*- 
się kłótniami o Irak, 
a skończył fia
skiem grudniowe
go szczytu w Bruk
seli, który nie zdo
łał uzgodnić „kon
stytucji" dla posze
rzonej Unii. Miała 
ona usprawnić 
Unię, nadać jej bar
dziej demokratycz
ny charakter i 
przybliżyć do obywateli. Nie tylko Niemcy i Francja uważały, 
że przyczyni się do tego zastąpienie trybu podejmowania de
cyzji w Radzie Ue, wynegocjowanego w grudniu 2000 roku w 
Nicei, nowym systemem podwójnej większości.
Zaproponował go były prezydent Francji Valery Giscard d'Es- 
taing, gdy stał na czele Konwentu Europejskiego. Wbrew (nie
zbyt gwałtownym wtedy) protestom przedstawicieli Hiszpanii i 
Polski w konwencie - większość tej unijnej konstytuanty zaak
ceptowała nowy system, proponując wprowadzenie go w 2009 
roku. Według nich, ma on tę zaletę, że do decyzji potrzeba apro
baty zarówno większości (ponad połowy) państw Unii jak i 60. 
procentowej większości jej mieszkańców. Nowy system godzi 
więc dwoistość Unii jako wspólnoty państw i ludzi.
Lansowany jako przejrzysty i demokratyczny, napotkał jednak 
stanowczy opór Hiszpanii i Polski. Polacy potraktowali pomysł 
Giscarda jako kolejny spisek przeciwko sobie, nowy zamach 
na ich suwerenność, dowód na francusko-niemiecki „dyktat" w 
Unii. Na próżno szukać aż tak dramatycznych komentarzy w 
prasie hiszpańskiej, której część nawet martwi się, razem z so
cjalistyczną opozycją, że opór zaszkodzi długofalowym inte
resom Hiszpanii.

Ci^g dalszy na str. 5 Ciąg dalszy na s^. 6-7
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LITURGIA SŁOWA

II NIEDZIELA ZWYKŁA- ROK C

C

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 62,1-5

EWANGELIA

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spo- 
cznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie 
zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę 
twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana 
oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diade
mem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o 
krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w 
niej upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się 
Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, 
tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubie
nicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,4-11 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posłu
giwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, spraw
ca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspól
nego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 
umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar 
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Du
cha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpozna
wanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia 
języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu 
tak, jak chce.

J 2,1-12 
Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa 
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 
mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpo
wiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewia
sto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wte
dy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszyst
ko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stą
gwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie 
lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: „Napełnijcie stą
gwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich 
powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu”. Oni zaś' zanieś'li. A gdy starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czer
pali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i po
wiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw 
dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty za
chowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to począ
tek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Obja
wił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego ucznio
wie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie 
Jego udali się do Kafamaum, gdzie pozostali kilka dni.

Wczytaniach litur- 
ffirjnvrh TT Mipdvip-” gicznych II Niedzie

li (rok C) dominuje tematyka chwały Bo
żej, która w nauce Izajasza wyraża się jako 
znak dla narodów, a w Ewangelii św. Jana 
jest świadectwem, że Jezus Chrystus to 
prawdziwy Mesjasz, Syn Boga Najwyż
szego. Łącznikiem tych tekstów jest frag
ment Listu św. Pawła do Koryntian, w któ
rym rozbrzmiewa katecheza na temat róż
nych darów łaski.
Słowo „chwała”, chociaż często powtarza
ne w Psalmach, w sercach wielu osób nie 
budzi specjalnych konotacji, nawet w ze
stawieniu „chwała Panu”, czy też „chwa
ła Bogu”. Znacznie bliższa naszym prze
życiom wydaje się zachęta „chwalmy 
Pana”. W tym przypadku, większość osób 
łączy te słowa z okreś'lonymi formami 
kultu, ze składaniem ofiar, wyrażeniem 
wdzięcznoś'ci wobec tego, któremu prze
kazuje się dar, a nawet z obyczajami i tra
dycją.
Z poleceniem „chwalmy Pana” korespon
dują również nasze osobiste doświadcze
nia, gdy nawet w latach dzieciństwa zo
staliśmy za coś pochwaleni. Bywa tak rów
nież i dziś, gdy spotykamy się z wyraza
mi uznania i wdzięczności. Czujemy się 
wówczas dowartoś'ciowani i zadowoleni. 
Słowo „chwała” posiada wszystkie od

cienie wdzięcznoś'ci. Jest w nim pod-

RO I CHWAŁA
kreś'lenie szczególnych przymiotów oso
by, ale jest to coś więcej niż sama sława, 
powód do dumy czy jakiś nimb odkrytej 
po części tajemnicy. Dlatego „chwała 
Boża”, o której tak często mówimy, jest 
bardzo osobistym wyrazem szacunku do 
Stwórcy i Pana. Trudno jest ją zatem zde- 
finować i mówić ojej wewnętrznej sile czy 
uznaniu w czyimś imieniu, mimo że wy
nika ona z chrześcijańskiej godności.

f5 grudnia 2003 byłem w Ambasadzie 
Polskiej, gdzie uczniowie Szkoły Pol

skiej mieli się spotkać z biorącym udział 
w Star Academy Michałem Kwiatkow
skim. Pozwoliłem sobie wówczas na pe
wien żart.
Znużeni oczekiwaniem na przybycie Mi
chała uczniowie zaczęli się niecierpliwić. 
Wówczas zaproponowałem: - A może ja 
rozdam autografy. Z grupy uczennic za
częły płynąć następujące odpowiedzi: 
„Żeby rozdawać autografy to trzeba śpie
wać” - Śpiewam - odpowiedziałem. „Trze
ba występować w telewizji” - dorzuciła 
inna dziewczyna. Występowałem. Nic nie 
pomogło. Wreszcie ktoś' zakończył kwe
stię: „Trzeba być sławnym”. W tym mo
mencie nie próbowałem rozwijać tematu. 
Oczywiste stało się dla mnie to ostatnie 
stwierdzenie. Zrozumiałem - bez żadne
go „ale” - jaka jest wśród uczniów kon
cepcja sławnego człowieka, którego pro
si się o autograf.

Warto zauważyć, że podstawą do wy
rażania jakichkolwiek słów 
wdzięczności czy chwały, podkreślania 

sławy, czy talentu jest najzwyklejszy w 
świecie szacunek do osoby. Bez niego 
wszystko traci na ważnoś'ci, znaczeniu i 
kolorycie.
Dlatego każdemu człowiekowi należy się 
nasza wdzięczność, jeżeli przez siebie, 
swoją postawę, służbę, ofiarę czy poświę
cenie wzbogacił dobro ogólnoludzkie. 
Ludzie wierzący wiedzą, że wdzięcznoś'ć 
za wszelkie dobro w niczym nie przynosi 
ujmy Bogu, który jest Dobrem najwyż
szym i od którego wszelkie dobro wzięło 
swój początek.
MJTie można jednak popadać w skrajno- 
I ▼ ści i z ludzi czynić bożków. Przykła
dem takiego odniesienia pozostanie dla 
mnie relacja osoby, kiedy to tytuł doctora 
honoris causa na KUL otrzymał Czesław 
Miłosz. Opowiadając wrażenia, wyznała 
koleżankom i kolegom: „Miałam takie 
marzenie, aby dotknąć jego płaszcza i 
dotknęłam”. W niczym to nie ujęło wiel- 
koś'ci sławnemu poecie i laureatowi Na
grody Nobla, ale pozwoliło mi zrozumieć 
jak różne mogą być stopnie satysfakcji.
Sw. Augustyn w jednym ze swoich kazań 
postawił pytanie: „Chcecie wyśpiewać 
chwałę Boga? Samii bądźcie tym, co śpie
wacie. A jesteś'cie jego pieśnią pochwal
ną, gdy wasze życie jest dobre”.
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Ci^g dalszy ze str. 3

NAUCZYCIEL ŻYCIA CODZIENNEGO
Pragnął przywrócić s'więtości jej ewange
liczny sens; ŚwiętoŚć miała być prawdzi
wie ludzka. Chrystus dał przykład czło
wieka doskonałego, a „my często marno
trawimy czas, starając się być dobrymi 
aniołami zamiast pracować nad tym, aby 
zostać dobrymi kobietami, mężczyzna
mi". Chrześcijanin powinien się doskona
lić jako człowiek. Bycie człowiekiem to 
dla św. Franciszka coś więcej niż tylko 
ciało ożywione duszą. Ciało bowiem jest 
konieczne do spełniania dobrych uczyn
ków, a dla chrześcijanina jest żywym ob
liczem Ciała Wcielonego Zbawiciela i z 
woli Bożej będzie uczestniczyć w chwa
le wiecznej.
W swoich poszukiwaniach ideału święto
ści oparł się na własnym doś'wiadczeniu i 
refleksjach, a przede wszystkim na Sło
wie Bożym. W swojej koncepcji świętości 
sięgnął do samej istoty, tj. do miłoś'ci. 
Miłoś'ć prowadzi wszystkich do Boga 
jedną drogą, mimo wielu powołań i sta
nów. Bóg ustanowił życie w miłości i nie 
ma innego życia. Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz, na obraz Miłości (por 1J 
4,8) i chce aby wszystko było w nas upo
rządkowane z Miłości i dla Miłości. Każda 
miłość zbliża do Miłoś'ci - Boga, jeśli tyl
ko jej się nie przeciwstawia.
W konsekwencji grzechu pierworodnego 
człowiek ma skłonność do życia miłością 
własną, czyli do przyjęcia postawy kon
sumpcyjnej. Naśladowanie Chrystusa w 
miłości przekracza ludzkie siły, ale z łaską 
Bożą jest to możliwe. Wiedział o tym do
brze św. Franciszek z własnego doświad-

czenia i z kierownictwa duchowego, a 
przede wszystkim z rozważań Słowa Bo
żego i dlatego przypominał o posłuszeń
stwie Duchowi Świętemu. Sam posiadał 
charyzmat kierownictwa duchowego, na
pisał ponad 2500 listów i wiele „Rozmów 
duchowych".
To Duch Święty czyni serce zdolnym do 
miłości, kształtuje właściwą jej hierarchię, 
pomagając wyzbywać się miłoś'ci własnej. 
Dzięki. Niemu „człowiek może być cały 
oddany Bogu a zarazem cały oddany ojcu 
i matce, i swemu władcy. Będąc cały od
dany każdemu pozostaje również cały 
oddany wszystkim" (Traktat o miłości 
Bożej, czyli Teotym).
Miłość czyni lekkim wszelki wysiłek i 
dlatego życie jest ewangelicznie radosne 
(Mt 11,30). W ten sposób św. Franciszek 
stworzył własną drogę do Świętości. 
Uwrażliwiał na prawdziwą radość, jakiej 
źródłem może być tylko Duch Święty Po
cieszyciel. Przestrzegał, by nie zajmować 
się opinią świata. Złośliwi bowiem będą 
wyśmiewać to, że wybór wypływa z nie
powodzeń życiowych; człowiek natomiast 
„zajmuje się Bogiem a On darzy go rado
ścią" (Traktat...).
Święty Franciszek Salezy jako pierwszy 
ukazał ludziom świeckim drogę do 
prawdziwej, świętej radości, bo płynącej 
z mocy Ducha Świętego. Warunkiem tego 
jest tylko to, aby każdy żył według da
rów danych od Boga i zgodnie z własnym 
powołaniem.

Irena Ciywińska

SPOTKANIE MŁOD^YCH W HAMBURGU

Pokój i zaufanie, modlitwa i solidarność międzyludzka były głównymi tematami 
26. Europejskiego Spotkania Młodzieży w Hamburgu.

W pięciodniowym spotkaniu organizowa
nym przez ekumeniczną wspólnotę z Ta- 
ize uczestniczyło ponad 55 tys. młodych 
ludzi z całej Europy. Hasłem zgromadzę- 
nia był tytuł listu, jaki co roku wystoso
wuje z tej okazji założyciel wspólnoty 
Taize Brat Roger.

z

W i^c^k^u ł^y/ły .o ,
„UOG NIE MOŻE NIE KOCi^.^<^*".

„Wa^^ź^e p^c^w^oł^^nie f^tyłe^g^a na tj^m, żtib^y 
li^t^zie z k^g^żc^^^m c^r^ie^m c^o^i^ó^z 

c^iîkjj s^taw^^Ii <^:^ę li^d^e^m i siić^^tr, g^G^ie
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a^^^e t^e^m^u, k;im
sał w swoim przesła
niu do uczestników 
spotkania Jan Paweł 
II. Polacy nie byli 
najliczniejszą grupą 
- przybyło ich 12 
tys., Niemców było 
ok. 30 tys. Kolejną 
grupą, liczącą 3,5 
tys. młodych ludzi 
byli Włosi.
Każdego ranka mło
dzi wspólnie modli
li się w ponad 200 
parafiach różnych 
wyznań, które ich 
gościły. Dwa razy 
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□ Niemal 2 min osób pielgrzymowało w 
ubiegłym roku do sanktuarium Miłosier
dzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. 
Pątnicy pochodzili z 82 krajów świata. Z 
całej Polski podążało do Łagiewnik 1,5 
min zarejestrowanych pielgrzymów. Re
likwie św. Faustyny trafiły do 482 miejsc 
w kraju i 39 za granicą.
□ O spokój dusz ofiar katastrofy samolo
towej w Egipcie oraz o pocieszenie dla ich 
najbliższych modlił się Jan Paweł II. Za
pewnia o tym w telegramie kondolencyj
nym sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, 
kard. Angelo Sodano. „Papież jest poru
szony rozmiarami tragedii” - napisał kar
dynał w nocie skierowanej na ręce nun
cjusza apostolskiego we Francji.
□ Około 4 min pielgrzymów nawiedziło 
Jasną Górę w 2003 r. - poinformowało 
Biuro Prasowe oraz Kancelaria Kustosza. 
To o pół miliona więcej niż rok wcześniej. 
Na Jasną Górę przybyli pielgrzymi i turyści 
z 80 krajów świata. W 120 ogólnopolskich 
pielgrzymkach przybyło prawie 800 tys. 
osób.
□ Lekarstwa i jednorazowy sprzęt me
dyczny o łącznej wartości ponad 75,7 tys. 
dolarów dla Iranu przekazała do tej pory 
Caritas Polska. W całej Polsce trwa zbiór
ka pieniędzy, biskupi wielu diecezji wy
stosowali apele do wiernych. Docelowo, 
Caritas Polska z własnych rezerw prze
znacza na pomoc ofiarom trzęsienia zie
mi milion zł.

halach centrum wystawowego Hamburga 
Messehallen młodzi spotykali się na mo
dlitwie prowadzonej przez braci z Taize. 
W trakcie wieczornych spotkań, w modli
twach nie zapomniano również o ofiarach 
trzęsienia ziemi w Iranie i konflikcie w 
Iraku. Brat Roger w sposób szczególny 
zwrócił się do młodych ludzi pochodzą
cych z krajów, gdzie panują konflikty i 
przemoc. „Wiedzą oni, że nie będzie przy- 
szłoś'ci bez przebaczenia i bez pojedna
nia. Chcieliby się przygotować do tego, 
aby tworzyć wokół siebie zaufanie” - po
wiedział zakonnik. Tradycyjnie, w każdy 
wieczór wymieniane były kraje reprezen
towane na spotkaniu, w intencji których 
odmawiana była później modlitwa^.
Na zakończenie spotkania w Hamburgu, 
Brat Roger po raz kolejny wezwał Kościo
ły chrześcijańskie do jedności.
Na terenie hal wystawowych Messehallen, 
gdzie odbywała się większoś'ć spotkań, 
oprócz śpiewów słychać było kobzy i bęb
ny. W noc Sylwestrową, jak co roku, 
uczestnicy spotkania modlili się w para
fiach o pokój na świecie. Gdy wybiła pół
noc hucznie rozpoczęło się „święto naro
dów”.
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□ Prezydent Kwaśniewski spotyka się z 
prezydentem USA G.W. Bushem. Tematem 
konsultacji są: udział Polski w odbudowie 
Iraku, sprawy współpracy gospodarczej 
związanej z offsetem za dostawę F-16 i pro
blem zniesienia wiz dla Polaków udających 
się do USA.
□ Skandal ze służbą zdrowia trwa. Mini
sterstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia pod
jęły gorączkowe negocjacje z lekarzami. Na 
początku roku większość gabinetów lekar
skich była zamknięta. Robione przy tej oka
zji ankiety wskazują, że 58% Polaków jest 
niezadowolona ze służby zdrowia, 20% nie 
ma zdania, a tylko 19% względnie akcep
tuje obecny system. 86% jest przeciwna ja
kiejkolwiek odpłatności za opiekę zdrowot
ną. Tymczasem pacjent i tak płaci, ale za 
pośrednictwem budżetu, finansując przy 
okazji także biurokratów z NFZ.
□ Nowy Rok to nie tylko bałagan w służ
bie zdrowia, ale też liczne podwyżki cen. 
W 2004 r. koszty utrzymania mają wzro
snąć, wg ostrożnych szacunków o 6%. Zdro
żała mąka i pieczywo. Podwyższono już 
ceny benzyny. W połowie stycznia drożeją 
papierosy. Większy VAT oznacza też pod
wyżkę cen książek i gazet. Z 7% do 22% 
roś'nie też stawka VAT na towary dla dzieci. 
Analitycy mówią także o podwyżce cen 
gruntów i mieszkań. Wzrośnie także staw
ka na ubezpieczenia zdrowotne.
□ W Iraku trwa wymiana żołnierzy pol
skich. W skład II zmiany kontyngentu 
wchodzi więcej wojsk operacyjnych i bo
jowych. Dowództwo nad międzynarodową 
dywizją sił stabilizacyjnych objął gen. M. 
Bieniek.
□ MON poinformowało o aresztowaniu 
młodszego oficera polskiej armii, który 
uprawiał działalność szpiegowską na rzecz 
Rosji.
□ Do końca stycznia Polska powinna zgło
sić nazwisko swojego kandydata na komi
sarza UE. Tymczasem przybywa przeciw
ników kandydatury Danty Hubner, której 
nawet posłowie SLD zarzucają zbyt daleko 
idące popieranie eurokonstytucji.
□ Coraz głośniej mówi się o kryzysie tra
piącym SLD. Trwa dyskusja o usunięciu Ja- 
skiemi z funkcji szefa klubu parlamentar
nego Sojuszu. Oleksy z kolei wypowiedział 
się negatywnie o zdolnościach do kierowa
nia państwem przez Millera, który jest chory 
po wypadku śmigłowca. Sam Miller zapo
wiada nowe relacje z posłami swojej partii. 
Jednak jego spotkanie z posłami SLD zo
stało odłożone, ponieważ premier nie otrzy
mał przepustki ze szpitala.
□ Zakończona weryfikacja w SLD spowo
dowała wykreślenie z list członkowskich 
partii 70 tysięcy „martwych dusz”. W Bo
dzentynie, po weryfikacji, w SLD pozosta
ła 1 osoba. ,
□ Polacy przekazali 7 ton darów dla miesz
kańców Iranu, których dotknęło trzęsienie 
ziemi.

□ Ministerstwo Obrony zaprzeczyło, by Po
lacy mieli oddać dowództwo nad kontyn
gentem międzynarodowym Hiszpanom. Tę 
informacje podały hiszpańskie gazet^y.
□ Groźba ataków terrorystycznych stała się 
powodem czasowego zamknięcia ambasa
dy RP w stolicy Peru - Limie.
□ Statystyczny Polak ogląda dziennie te
lewizję przez 3 godz. i 45 min. Najchętniej 
oglądanymi stacjami są I i II program TVP*.
□ W . styczniu wznawia działalność dzien
nik „Życie”. Jego szefem jest T. Wołek usu
nięty wcześniej z poprzedniej edycji tej 
gazety. „Życie” staruje z nakładem 150 ty
sięcy egzemplar^z^y^.
□ Raport NIK stwierdza, że wybudowane 
w Warszawie hipermarkety powstały z na
ruszeniem przepisów administracyjnych i 
budowlanych. W tym czasie gminą Centrum 
rządzili radni SLD.
□ W 2003 r. anulowano 25 przetai^gć^w. 
Powodem były podejrzenia o korupcję i 
działanie rozmaitych „układów”.
□ Przebywający nielegalnie w Polsce cu
dzoziemcy mogli się starać o legalizację po
bytu składając wnioski o abolicję. W całym 
kraju zarejestrowano 2,5 tys. takich wnio
sków. 70% podań złożyli, mieszkający nie
legalnie w Polsce, obywatele Armenii i Wiet
namu.
□ Firma Evax z Częstochowy łamała em
bargo i dostarczała broń do Iraku w czasie 
rządów Husajna. Dokumenty w tej sprawie 
odnaleziono w Bagdadzie. Prokuratura po
stawi zarzuty 15 osobom.
□ Polsce przybyły dwa nowe miasta. Pra
wa miejskie uzyskały miejscowości Prósz
ków i Dziwnów w województwie opolskim.
□ Z powodu pęknięcia szyny wykoleił się 
pociąg relacji Szczecin - Terespol. 25 osób 
odniosło rany.
□ Od 1 stycznia w gniazdkach elektrycz
nych w kraju popłynął „europejski” prąd o 
napięciu 230 volt zamiast dotychczaso
wych 220. Jednak w kilku miejscowościach 
natężenie prądu osiągnęło nawet 400 V, co 
spowodowało pękanie żarówek i psucie się 
podłączonego do gniazdek sprzętu.
□ Suwałki „odkryły”, że na liście honoro
wych obywateli miasta znajdują się dość 
kłopotliwi dla miasta sowieccy żołnierze. 
Dotąd sądzono, że honorowy tytuł mają tyl
ko 3 osoby. Tymczasem, w 1945 roku „ho
norowym obywatelstwem” obdzielono ko
mendanta Suwałk, funkcjonariusza NKWD 
i kilku jego kolegów^.
□ Telekomunikacja Polska S.A. została uka
rana przez Urząd Ochrony Konsumentów 
karą 20 min zł za praktyki monopolistycz
ne i blokowanie niezależnych dostawców 
usług interenetowych.
□ Wg niezależnych ekspertów przewidy
wany rozwój gospodarczy w 2004 r. wy
niesie od 4,1 do 4,5% dochodu narodowe
go-
□ Kolejny bubel legislacyjnym. Nowa usta
wa o ruchu drogowym wprowadziła ko
nieczność wzywania policji do każdego wy
padku, nawet najmniejszej stłuczki. Prze
pis krytykują tak kierowcy jak i zawaleni 
pracą policjanci.
□ Średni kurs euro wynosił 4,67 zł. Za do
lara płacono średnio 3,67 zł.

Ciąg dalszy ze str. 3

I CO DALE/?
Faktem jest, że w systemie nicejskim 
każde z państw „wielkiej czwórki" - 
Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Bry
tanii - ma tylko o 7 procent głosów wię
cej niż Polska czy Hiszpania (29 wo
bec 27), a w nowym systemie Niemcy 
miałyby prawie dwa razy więcej gło
sów niż Polska czy Hiszpania. Tak wy
nika z ich liczby ludności. W dodatku 
w nowym systemie do zablokowania 
wystarczą Niemcy i dwa inne wielkie 
państwa, ale nie Polska i Hiszpania. 
System nicejski daje natomiast Polsce i 
Hiszpanii niewiele mniejsze możliwości 
wchodzenia w „koalicje blokujące" niż 
każdemu z krajów „wielkiej czwórki".
Ale bez sojuszników, nawet Niemcy i 
Francja razem same niczego nie zablo
kują w żadnym z systemów. A czy to, 
że Francuzi i Niemcy bronią się przed 
możliwością narzucenia im czegoś 
przez koalicję małych państw, należy 
od razu interpretować jako próbę pod
porządkowania sobie całej poszerzo
nej Unii? Blokowanie to jedno.
Natomiast do przeforsowania decyzji 
w nowym systemie potrzeba byłoby 13 
(na 25) państw zamieszkałych przez 
270 min mieszkańców. Francja i Niem- 
ęy to dwa państwa ze 140 milionami. 
Żeby coś narzucić, muszą znaleźć 11 
sojuszników ze 130 milionami miesz
kańców !
Poza tym, nim przystąpi się do głoso
wania, zawsze szuka się rozwiązania, 
które zadowoliłoby wszystkich. Naj
pierw w wielu sprawach z inicjatywą 
musi wystąpić Komisja Europejska, w 
której, na mocy Traktatu Nicejskiego, 
ma zasiadać po jednym komisarzu z 
każdego państwa. O coraz większej 
liczbie spraw współdecyduje też Par
lament Europejski. Francji i Niemcom 
daleko w nim do większości. Zresztą 
systematyczne blokowanie szybko 
przestaje się opłacać, bo na paraliżu 
prędzej czy później tracą wszyscy. 
Przekonała się o tym Wielka Brytania, 
gdy blokowaniem decyzji unijnych 
bezskutecznie usiłowała, w 1996 roku, 
zmusić partnerów do cofnięcia embar
ga na brytyjską wołowinę.
Unia polega raczej na tym, żeby sku
tecznie forsować własne interesy tak, 
by zyskiwali wszyscy, a w każdym ra
zie większos'ć i by nikt znacząco nie tra
cił. Natomiast upieranie się przy czymś 
w imię bliżej niesprecyzowanych inte
resów narodowych, bez racjonalnych 
argumen- ów za tym, że 38-milionowa 
Polska i 40-milionowa Hiszpania mu
szą mieć razem prawie dwa razy wię
cej głosów niż 82-milionowe Niemcy, 
powoduje usztywnię- nie się wszyst
kich i ogólnoeuropejskiego pata. Czy 
leży to w interesie krajów mniejszych, 
słabszych, liczących na unijne wspar
cie, czy większych, bogatszych, które 
„same się wyżywią"?
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Unia powstała dzięki pojednaniu Fran
cji i Niemiec. Od początku to one były 
motorem integracji i trudno sobie wy
obrazić, żeby Unia mogła sprawnie 
działać wbrew ich woli. Programowa 
walka z „hegemonią" Berlina i Paryża 
to recepta na rozpad Unii. Jeżeli wszy
scy zaczną ciągnąć w swoja stronę, to 
„w łeb weźmie" unijna zasada solidar
ności, nasili się tendencja do renacjo- 
nalizacji wsparcia dla rolników i uboż
szych regionów. W którymś momencie 
może zabraknąć spoiwa integracji. 
Sam układ Francji z Niemcami jeszcze 
długo się nie rozpadnie, kraje Beneluk
su i Włochy też raczej będą się go trzy
mały. Solidarności z ich strony nie zre
kompensują nam same Wielka Bryta
nia z Hiszpanią. Owszem, możemy li
czyć na gwarancje bezpieczeństwa 
USA, ale po co wystawiać je na próbę, 
jaką byłoby zbliżenie między Berlinem 
i Paryżem a Moskwą ponad naszymi 
głowami? Jeszcze długo Unia będzie 
dla Polski lepszym rozwiązaniem niż 
Liga Narodów i Europa na wzór tej z 
lat 30. a, zdaniem brukselskich eksper
tów, zachowujemy się, jakby to właśnie 
najbardziej nam odpowiadało.
Oczywiście nikt tu nie ma złudzeń, że 
to tylko Polska jest tu „winna". Proble
mem jest obopólna niewiedza, stereo
typy, uprzedzenia. Francuzom i Niem
com wydawało się, że samo dopusz
czenie nas do unijnego stołu zapewni 
im dozgonną wdzięczność i potulność 
Polaków. Nam wydawało się, że Nicea 
zagwarantuje nam status mocarstwa. 
Sprawy nie zaszły jeszcze za daleko. 
Pokazaliśmy, że nie można nas lekce
ważyć ani kupić. Polska musi walczyć 
o respekt, ale w Unii nie wystarczy po
wtarzać „niet". Nawet Hiszpania stara 
się kryć za plecami Polski, mrugając 
okiem, że jest skłonna do kompromi
su, bo w organizacji 15, a tym bardziej 
25 państw inaczej nie można iść do 
przodu. Polska nie da sobie niczego na
rzucić Francji i Niemcom, ale Francja i 
Niemcy też nie pozwolą na to Polsce. 
Paryż, Berlin i Londyn poszły na kom
promis w sprawach europejskiej współ
pracy obronnej, a one mają przecież od 
Polski więcej atutów, żeby skutecznie 
upierać się przy swoim. Polska jest du
żym i dumnym krajem - przypomniał 
na szczycie w Brukseli premier Miller^. 
Ale warto też mieć sprawny rząd, zdro
wą gospodarkę i finanse (nawet jeśli 
biedne), dobrą dyplomację, koordyna
cję między resortami i między rządem 
a innymi ludźmi reprezentującymi Pol
skę na zewnątrz (posłami w Parlamen
cie Europejskim, lobbistami itp.) oraz 
długofalową strategię. Trzeba określić 
swoje priorytety i forsować je tak, by 
nikomu nie nadepnąć na odcisk, lecz 
przekonać innych, że takie, a nie inne, 
posunięcie leży również w ich intere
sie.

Jan M. Stankiewicz z Brukseli

□ Były wiceminister obrony Bułgarii Ma- 
rinow oskarżył Polskę i siły koalicji o 
„zdradę żołnierzy bułgarskich” w Iraku. 
W zamachu 27 grudnia 2003 r. zginęło 5 
żołnierzy z tego kraju. Problemy z kon
tyngentem bułgarskim, który wchodzi w 
skład międzynarodowej dywizji pod pol
skim dowództwem, stały się nawet powo
dem telefonicznej rozmowy prezydentów 
obydwu krajów.
□ Wybory prezydenckie w Gruzji wygrał 
zdecydowanie główny bohater „rewolu
cji”, która obaliła Szewardnadze - M. Sa- 
akaszwili. Otrzymał on około 96,7% gło
sów. Saakaszwili ma 36 lat i jest pierw
szym prezydentem w krajach Wspólnoty 
Niepodlrgłych Państw, który nie był ni
gdy związany z sowiecką nomenklaturą. 
Nowy prezydent jest adwokatem wy
kształconym w usa. Jego wybór spotkał 
się z wielkim entuzjazmem w całym spo
łeczeństwie.
□ Szef Komisji Europejskiej Prodi wdał 
się w polemikę; z prezydentem Irlandii, 
która przewodniczy obecnie pracom Unii 
Eeuropejskiej. Prodi stwierdził, że „Euro
pa dwóch prędkos'ci” czy też dwuwar
stwowa UE „jest nie do uniknięcia”. Prze
ciw temu stanowisku zaprotestowali Ir
landczycy. Przed szczytem UE w marcu 
ma dojść do dodatkowego spotkania przy
wódców Wielkiej Brytanii, Niemiec i 
Francji w sprawie eurokonstytucji. Za jej 
przyjęciem jeszcze w 2004 r. opowiada się 
kanclerz Schroeder, który wraz z Chira- 
ciem grozi, w przypadku braku zgody na 
jej akceptację, budową „ścisłego jądra” 
UE.
□ Brytyjskich żołnierzy stacjonujących 
w Iraku odwiedził premier T. Blair.
□ W Pakistanie doszło do pierwszych od 
wielu lat rozmów prezydentem tego kra
ju z premierem Indii. Ocenia się, że wizy
ta premiera Vajjpayee może złagodzić na
pięcie pomiędzy tymi państwami.
□ Z Czeczenii nadeszła nie potwierdzo
na informacja, że w czasie potyczki z si
łami rosyjskimi, w połowie grudnia, zgi
nął tamtejszy dowódca połowy, minister 
obrony w rządzie Maschadowa, R. Geła- 
jew.
□ Nowym sekretarzem generalnym NATO 
został Holender - Jaap de Hoop Scheffer, 
który zastąpił Brytyjczyka G. Robertso
na.
□ Sąd konstytucyjny na Litwie anulował 
prezydencki dekret o nadaniu obywatel
stwa tego kraju biznesmenowi Borysowo- 
wi, który był doradcą prezydenta Paksa- 
sa. Służby specjalne domagają się wcią
gnięcia Borysowa na listę osób niepożą
danych na Litwie. Borysow finansował 
kampanię wyborczą Paksasa.
□ Mimo sprzeciwu opozycji Sąd Konsty
tucyjny Ukrainy uznał, że Kuczma może 
się ubiegać o fotel prezydencki w tym kra
ju na trzecią kadencję.

□ Ukraiński minister gospodarki i integracji 
europejskiej Choroszkowski podał się do 
dymisji. Swój krok uzasadnił konfliktem z 
prorosyjskim wicepremierem i ministrem fi
nansów Azarowem.
□ Na 115 lotniskach i w 14 portach USA 
wprowadzono elektroniczne zbieranie odci
sków palców i fotografowanie obcokrajow
ców. Krok ten usprawiedliwiono walką z ter
roryzmem.
□ Do napięcia w stosunkach Mołdawii i Ru
munii doszło po wypowiedzi komunistycz
nego prezydenta z Kiszyniowa - Voronina. 
Stwierdził on, że Rumunia „okupuje” teryto
ria Mołdawii, Węgier i Bułgarii.
□ Komisarz UE Prodi poinformował, że roz
mawiał telefonicznie z Kadafim, którego na
mówił na to, by Libia ściślej integrowała się 
z Unią Europejską.
□ Korea Północna jest gotowa na „odważne 
ustępstwa” w sprawie swoich programów ato
mowych. Jedną z elektrowni atomowych w 
tym kraju wizytują specjaliści z USA.
□ W Brazylii widać pierwsze skutki rządów 
populisty „Luli” da Silvy. Indianie, którym 
obiecano oddać 12% terytorium kraju, biorą 
sprawy we własne ręce, atakują farmy i ran- 
cza wywłaszczając ich właścicieli.
□ Amerykańsko-niemiecki koncern Daimler
Chrysler zapowiada wprowadzenie na rynki 
europejskie modeli Dodge’a. Jako pierwszy 
pojawi się legendarny Viper SRT-10. Reszta 
modeli będzie dostępna na rynku w 2006 
roku.
□ Rząd niemiecki zamierza walczyć z pracą 
„na czarno”. Działalność taka została zakwa
lifikowana jako poważne przestępstwo i bę
dzie podlegała ostrym karom. Szarą strefę nie
mieckiej gospodarki ocenia się na 17% PKB, 
czyli około 370 miliardów euro rocznie.
□ Rosja zbuduje rurociąg z Syberii do wy
brzeży Pacyfiku. Z powodu zamieszania z 
firmą Jukos, której właściciel siedzi w aresz
cie, odłożono plany budowy rurociągu.
□ 148 osób zginęło w katastrofie samolotu 
nad Morzem Czerwonym. Na pokładzie znaj
dowali się turyści z Francji, którzy wracali z 
wakacji w Egipcie.
□ W zamachy bombowym w hali sportowej 
na Filipnach zginęło 10 osób. Do zorganizo
wania tego zamachu przyznali się islamscy 
separatyści.
□ Kurs euro pobił kolejny rekord w stosun
ku do dolara. Za 1 euro trzeba było zapłacić 
1,27 $.
□ Ministerstwo Obrony USA zaoferowało 
żołnierzom, którzy przedłużą kontrakty i służ
bę w Afganistanie, Iraku i Kuwejcie specjal
ne premie. Wyniosą one od 5 do 10 tysięcy 
dolarów.
□ Samochód-pułapka eksplodował w afgań- 
skim mieście Kandahar. Jego wybuch spowo
dował śmierć 10 osób. Leżący na południu 
kraju Kandahar był kolebką Talibów.
□ Portugalia, Dania i Szwecja odmówiły Sta
nom Zjednoczonym realizacji postulatu, do
tyczącego obecności na pokładzie samolo
tów latających do USA uzbrojonych ochro
niarzy. Może to spowodować zawieszenie lo
tów z tych krajów do Ameryki.
□ W 2003 roku śmierć na całym świecie po
niosło 42 dziennikarzy. Jest to największa 
liczba zabitych żurnalistów od 1995 r.
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WIEŚCI Z POWSTAI^t^ZEI WARSZAWY
£a>a Ziófkowskai

0! Ty, młodości mej stolic^^; 
Z bruku twego rad bym mieć kamień,
Na którym krew i łza nie świścą! cypnan Norwid

Powst^e Styczniowe i poprzedzające je wypadki od pierw
szych dni znalazły się w centrum uwagi polskich kół emi- 
gracyja^cl^. I^^^eh^j^zeaji^ca ą^^wczi^s IParyi^^ y^t^rNit^ z {prze

jęciem śledził wydarzenia w kraju, uważał za swój obowiązek 
włączenie się w nie, choćby z oddalenia.
W początkach marca 1861 r. wezwał Polonię paryską do uczcze
nia uroczystą Mszą świętą pamięci Pięciu Poległych w wielkiej 
warszawskiej manifestacji patriotycznej. Pisał:
...o nabożeństwo za poległych heroicznie w Warszawie wołać trze
ba w Paryżu. Powinno być majestatyczne - nazwiska poległych z 
wyrażeniem ich stanów w wieńcach laurowych^. Wołać o to - 
Podobnie zareagował w kwietniu na relację o masakrze na Pla
cu Zamkowym. Głębokiemu zaangażowaniu emocjonalnemu dał 
także poetycki wyraz, jednym z takich wierszy była Improwiza
cja na zapytanie o wieści z Warszawy napisana bezpośrednio po 
otrzymaniu wiadomości o obu demonstracjach.
Tuż po wybuchu powstania w styczniu 1863 r. powstały utwory: 
Do wroga - wiersz będący apostrofą do carskiego aparatu wła
dzy oraz „Buntowniku, czyli Stronnicfwo-^'ywn^t^u” - replika na 
rosyjską propagandę głoszącą, że powstanie wywołała nielicz
na grupa rebeliant^ó^w^.

Czemuż raczej nie wierzą Kancelarii,
Ojczyznę woląc niż rubryki;
A ufać śmią w Jezu s a moc i M arii- 
Te - buntowniki ? !...

Schorowany, dotknięty głuchotą Norwid w działaniach powstań
czych w Polsce bezpośredniego udziału wziąć nie mógł. Podjął 
za to szereg działań mających na celu pomoc powstaniu, pozo
stawał w ścisłym kontakcie z członkami Rządu Narodowego, 
pisał memoriały, odezwy. Domagał się m.in. zorganizowania 
międzynarodowej opieki medycznej nad rannymi, podjęcia roz
mów z Watykanem, utworzenia za granicą nowego dziennika 
informującego o polskim zrywie narodowym. Poeta prowadził 
w tych sprawach korespondencję z Władysławem Czartoryskim, 
Augustem Cieszkowskim, Józefem Ignacym Kraszewskim, Jó
zefem Bohdanem Zaleskim, kierował noty do gen. Ludwika Mie
rosławskiego. Nawiązał ścisły kontakt z Karolem Ruprechtem, 
który pełnił w Paryżu funkcję pełnomocnika Rządu Narodowe
go. W sierpniu rozmawiał z Romualdem Trauguttem, przyby
łym z Warszawy, aby pozyskać współpracowników dla konspi
racyjnej prasy powstańczej.
Jesienią 1863 r. nadeszła z Warszawy ws^ząsająca wiadomość. 
Poruszony do głębi Norwid pisze Fortepian Chopina:

Oto, patrz, Fryderyku!... to Warszawa:
Pod rozpomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa —
• Patrz organy u Fary; patrz Twoje gniazdo: 
Owdzie ■ patrycjalne domy stare 
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare,
! Zygmuntowy w chmurze miecz. 
Patrz!... z zaułków w zaułki 
Kaukaskie się konie rwą_ 
Jak przed burzą jaskółki, 
Wyśmigając przed pułki. 
Po sto - po sto -■
- Gmach zajął się ogniem, przygasł znów. 
Zapłonął znów - - i oto - pod ścianę 
Widzę czoła ożałobionych wdów 
Kolbami pchane — •
! znów widzę, aęz dymem oślepian, 
Jak przez ganku kolumny 
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął...runął ■ Twój fortep i a r^i

Wszystko odbyło się u zbiegu ulic Krakowskie Przedmie
ście i Nowy Świat. Miał tam posiadłość hr. Andrzej Za
moyski, znany działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie 

Polskim, przywódca ziemiaństwa, czołowa osobistość obozu 
białych. Główną postacią dramatu był znienawidzony następca 
księcia Konstantego, namiestnik carski generał Fiodor hr. Berg. 
Gdy 19 września 1863 r. wracał z objazdu służbowego na Za
mek, na Nowym Świecie, z poddasza domu Zamoyskiego zrzu
cono na jego powóz kilka bomb. Raniono adiutanta, Bergowi 
nic się nie stało. Sprawcy nie zostali ujęci. Natomiast mieszkań
cy domu, wśród których znajdowali się przedstawiciele arysto
kracji, profesorowie, urzędnicy, studenci, zostali surowo ukara
ni przez żądnego zemsty Berga. Wojsko splądrowało cały bu
dynek. Wszystkich mężczyzn uwięziono w Cytadeli. Co cenniej
sze rzeczy rozkradli żołnierze. Przedmioty składające się na wy
posażenie wnętrz, meble, obrazy, książki wyrzucono przez okno 
na ulicę. Taki los spotkał też fortepian należący kiedyś do Fry
deryka Chopina, przechowywany w mieszkaniu jego siostry Iza
belli Barcińskiej. W nocy obok pomnika Kopernika zapłonęło 
ogromne ognisko - wszystko to, co zostało wyrzucone, spalono. 
Pałac skonfiskowano.
Syna hr. Andrzeja, Józefa, wysłano na Syb^t^r, wszystkich innych 
uwięzionych wkrótce wypuszczono z Cytadeli^, bo wszyscy byli 
Bogu ducha winn^i^. Przez zesłanie młodego hr. Józefa sprawie
dliwości moskiewskiej stało się zadość. Bergowi nie wystarczała 
konfiskata domu i pałacu Zamoyskiego jc^ko zadośćuczynienie 
za zamacha, postanowił jesz^cze ukarać całe miasto i nałożył kon
trybucję na wszystkich mieszka^ń^c^ć^w^... - pisał Józef Kajetan Ja
nowski.
Fortepian Chopina urósł do rangi symbolu carskiego bezpra
wia, choć w utworze samo wydarzenie posłużyło jako pretekst 
do snucia ogólniejszej refleksji na temat istoty sztuki, na temat 
konfliktu między pięknem pojmowanym jako dobro, a rzeczy
wistością, historią, przepojoną złem.

— Miejsce, w którym rozegrał
• się dramat ma wielowiekową

historię. Obszerną siedzibę 
Sijj.? między ulicą Świętokrzyską 

a kościołem Świętego Krzy- 
/ ża wzniósł hetman polny 
/ koronny Jan Klemens Bra
' nicki. W końcu XVIII w. pa

łac poddano modernizacji 
według projektu Szymona 
Bogumiła Zuga. Na począt
ku XIX wieku budowla była 
własnością Sapiehów i Świ- 

■" dzińskich. W jej oficynach 
— mieszkał i zmarł w 1826 r. 

Stanisław Staszic. W poło
wie XIX wieku nowy właści
ciel hr. Andrzej Zamoyski 
zlecił gruntowną przebudo
wę pałacu. Dokonał jej Hen
ryk Marconi w stylu neore- 
nesansowym. Środkowy ry
zalit zwieńczony został tym
panonem z płaskorzeźbą o 
motywach mitologicznych, 

; autorstwa Pawła Malińskie
go.

W ramach represji po zamachu na Berga gmach przeszedł na 
rzecz władz wojskowych. Do 1915 r. mieścił się w nim Sąd Wo
jenny oraz Zarząd Wojennego Okręgu Wojskowego. W okresie 
międzywojennym był siedzibą Ministerstwa Spraw Wewnę^z- 
nych i Głównej Komendy Policji Państwowej. We wrześniu 1939 
r. w gmachu mieś'ciło się Dowództwo Obrony Warszawy, co upa
miętnia tablica. W czasie Powstania Warszawskiego pałac ob
sadzony przez silną załogę hitlerowską po ciężkich
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MOJE WNUKI
Maria Rogata
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Nasze wnuki” - poprawiłby lekko urażonym tonem Dzia
dek. Rzeczywiście, wnuki mieć - znaczy to babcią, jak i 
dziadkze^nn ale {rnn^kt u^idzenid nin ten sa^.

Nie miałam w dzieciństwie praktycz
nych z tej dziedziny przykładów: jed
na babcia - pianistka przekazała mi 
tylko staroświecką broszurkę z pasem
kiem włosów i fotografią oraz 
nie o przebieganiu białymi dłońmi po 
klawiaturze fortepianu. Nie pamiętam 
jej. Po drugiej, kochanej, ale rzadko 
widywanej, ostała się okolicznościo
wa uwaga, że „panienka może przy
jąć od młodego człowirka kwiaty i cu
kry i do niczego to nie zobowiązuje”. 
Te „cukry”, sama nad nimi drlibei^c^- 
wałam, a już dla moich wnuczek... 
Czyli teraz wszystko musiało być 
moim własnym doświadczeniem, od
kryciem, nowością i zdobyczą. A że 
nie często teraz wielopokoleniowa ro
dzinka razem skupiona pozwala się 
sobie nawzajem przyglądać - „do wnu
częcia” - stało się hasłem na lata mo
ich podróży^.
Niemrawe, ale przecież niespokojne i 
nieprzewidywalne tętno życia PRL’u 
i naszych z nimi zmagań sprawiało, że 
i babcine oczekiwania i witania wnu
cząt wikłały się politycznie. A to „czarny generał” wydawał nam 
wojnę, nagle wstrzymując wszelką komunikację, milkły telefo
ny, znikały taksówki i przewiezienie malucha z mamą ze szpita
la trzeba było zorganizować tajnie, niby porwanie, aby uniknąć 
porwania własnego samochodu. A to z miasta do miasta (gdzie 
nowe wnuczę) trzeba było zdobywać przepustkę z pieczęcią, 
którą skośnookie patrole sprawdzały, sugerując przestępcze 
motywy babcinych peregrynacji.
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walkach został zdobyty przez zgrupowanie „Harnasia” i 
Kedywu Warszawskiego Okręgu AK. Niemal całkowicie zbu
rzony i spalony, odbudowany został w latach 1948-1950. 
Obecnie budynek przy ul. Nowy Świat 67/69 należy do Uniwer
sytetu Warszawskiego. Od kilku lat przechodnie mijają umiesz
czoną w witrynie na parterze niewielką wystawę poświęconą 
Cyprianowi Norwidowi. W 2001 r., w 180-lecie urodzin Poety, 
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i władz dzielnicy 
ŚródmieScie, w fasadę pałacu wmurowano upamiętnienie z brą
zu autorstwa artysty-rzeźbiarza Eugeniusza Kozaka fot. 1). Na 
tablicy umieszczono fragment wiersza „Socjalizm” ze zbioru 
„Yaide-mecum”: O, nie skończona dziejów jeszcze praca,/Nie 
przepalony jeszcze glob sumieniem^!... Ten sam ..
cytat zdobi rzeźbione kamienne epitafium z 
popiersiem Poety dłuta artysty-rzeźbiarza Le
ona Machowskiego w Archikatedrze Warszaw
skiej pw. Jana Chrzciciela, uroczyście odsło
nięte w maju 1983 r.

Lecz Ty? - lecz ja? - uderzmy w sądne pienie,
Nawoiłując: „C i e s z się późny wnulruL 
Jękły - giuche kamie^i^: 
Ideai-sięgnąi bru ku--”

Dziś Powstanie Styczniowe staje się coraz bardziej zapo
mnianą kartą naszej historii. Norwid nie ma jak dotąd po
mnika w Wa^s zawi^. fraza Irończt^c^a ForteForn Cl^c^pc^a słi^^y 

jako hasło reklamujące... kostkę brukową. Istotnie - ided sięgnął 
bruku.

£ura Ziói^ktoWska

A przyszło mi być babcią między Tatrami a wieżą Eiffla i miotać 
się między nimi poprzez granice nieżyczliwe i podejrzliwe, a 
tęsknota do wnucząt nie wszystkim wydcwała się usprawiedli
wieniem. Toteż kiedy się wreszcie pokonało przeszkody, dole
ciało, dojechało (zostawiając za sobą malutką kobietkę smagłą i 
rzcrnooką) i zobaczyło nowiutką, malutką kobietkę jośniutką i 
zielonooką - hej, być babcią pięknie jest!
łjylo ich już trzy - cały wachlarz panieaskiej urody i tempe- 
^^ramentów i ciekawości. To już nie pampersy i grzechotki. 

Misie i pluszowe cudaki siadają teraz rzędem na kanapie, bab
cia pilnuje, żeby się nie kręciły i biły brawo, kiedy zielonooka 
pięciolatka wykonuje taniec motyla z szalem, do własnego śpie
wu: „Julie”. Zasię czarnookie lubią, żeby im przyśpiewywać 
„Białe róże” i stare powstańcze piosenki. A ciekawe są wszyst
kie wszystkiego, a bystre. Być babcią pięknie jest!
Oczywiście babcią gadułą. Ma pole do .popisu. A znudzić się nie 
sposób, bo każde następne spotkanie jest kontynuacją i nowo
ścią. Wymierną w centymetrach i do wypatrzenia w jeszcze by
strzejszych oczkach i wyraźniejszych reakcjach, albo właś'nie 
zupełnie niewyraźnych.
I tu właśnie strzeż się babciu, żeby ci się nie zrobiło smutno, 
w albo co gorsza, nie pokusiło „mieć zo złe”. Bo to też pięknie, 
kiedy ze statusu pokazującego maluchowi książkę z obrazkami, 
przechodzi się po maluśku na pozycję oglądającego. Można przy 
okazji posprawdzać różne „profile po dziadku” czy cioci, pasję 
do packania farbami - też po kimś, ale najciekawsze jest właśnie 
nowe „samo z siebie”, i co dalej z tego będzie.
Po serii panieńskiej na osi Giewont - Eiffel: wnuk i wnuk. Pono
siło więc babcię tam i z powrotem po tej osi, odżyły pamperso- 
we problemiki, tyle, że bez politycznych komplikacji. Uciecha i 
ciekowoSć ta sama - szukanie podobieństw i tego nowego, co 
„samo z siebie”.
I jeszcze: panieński żywot to urocza sensacja, ale przez lata by
łam jedna na czterech (mąż, trzech synów) nie licząc psa, więc 
rozumiem bez dyskusji, że mały, żółty krawat też musi być scho
wany w męskiej szafie ojca, a kiedy szczuplutki i nie wysoki 
jeszcze pan patrzy na mnie bardzo poważnie i mówi: „tak”, wiem, 
że jest „tak”. Pisał kiedyś Tadeusz Kwiatkowski w „Aforyzmach 
wschodnich”: „mężczyzny słowo jest jak strzała co trafia wprost 
d^elu”, to „tak” jest „jak strzała”.
"W ozmawiamy wieczorem przed snem - chłopcy upominają 
^^si^ę o opowiadanie, słuchają wspaniale, pamiętają. Cieszę 
się tym, że coraz częściej ja słucham i wiem, że to co usłyszę w 
odpowiedzi na moje: „wytłumacz mi, powiedz mi...” będzie ści
słe i pewne, poparte bystrym, błękitnym spojrzeniem, . Lubię 
być babcią^!
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dzia^dek jest dziadek
rodzinnym Jodłowniku stary pan wyszedł na spacer z 

Ww wnuczkiem.
Brną obaj w głębokim, chir^iiią-^— 
cym śniegu. Serce starego pana<^v X
sygnalizuje, że nie jest lekko. —r—-^ 
Buzia małego czerwie
nieje na mrozie jak gil.
Już trzeci raz prosi: - '
„Dziadziu weź mnie 
na ręce”.
- „Nie, jesteś ciężki”.
Obaj są zasapani. - 
„Dziadziu weźmiesz 
mnie na ręce?” '
- „Nie”.
Wędrują w milczeniu.
Stary pan niespokojnie popatruje na małego: - „Nie kochasz 
mnie już? JesteŚ na mnie zły?”
- „Nie” - mały podnosi czerwoną jak gil gębusię i uzupełnia - 
„Dziadek jest dziadek”.

(Z opor^i^adiaaia prof. Józefa RomeraJ
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
deRichard Zienkiewicz (riczienk@firanci^i^i^t..fr)

LES BREVES DE 2003Au moment où lel lignes sont ecritel, c’elt encore la trêve des lonfïleyrl. L’actuali- 
te fait une pause et les journaux nous rappellent les principaux evenementl que 
'noyl avons oblervel tout au long de Tannée dernière. Voici ma lelection propre a 

nous rafrulch^if l^ai mi^maim-
□ Le 14 janvier, la Diete met en place une com
mission d’enquête parlementaire pour faire tou
te la lumière sur Faffaire Rywin qui a éclaté a la 
fin 2002. La commission siegera toute Fannee 
et auditionnera, en direct devant les cameras de 
television et devant toute la presse, de nombreux 
protagonistes ou temoins de Faffaire. ,
□ Le 28 janvier, en compagnie des chefs d’Etat 
de sept autres pays — Danemark, Grande-Breta
gne, Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, Republi
que tcheque la Pologne signe une lettre appe
lant a soutenir les Etats-Unis dans la lutte con
tre PIrak.
□ Le ler fevrier, le traite de Nice entre en vi
gueur. II donnę a la Pologne la place d’un grand 
pays aux cótes notamment de la France et de l’Al
lemagne.
□ Adam Małysz, le Polonais volant, reussit Fex- 
ploit de gagner trois championnats du monde de 
saut a ski consecutifs. De memoire de tremplin, 
c’est duje^mais vu.
□ En mars, la crise gouvernementale aboutit a 
Feviction du PSL. Sans allie, la majorite du SLD- 
UP n’est plus que relative.
□ Le Pianiste de Roman Polanski, reęoit trois 
Oscars de FAcademie americaine du cinema.
□ Le 9 avril, le Parlement europeen ratifie Pelar- 
gissement de l’Union europeenne a 10 nouveaux 
pays membres, dont la Pologne, qui aura lieu le 
l'r mai 2004. Le 16 avril, le traite d’adhesion 
est signe a Athenes.
□ A la mi-avril, signature du contrat pour Fachat 
de 48 chasseurs F-16 americains, pour une va- 
leurde 3,5 milliards de dollars. C’est le plus gros 
contrat d’armement signe par un pays de Fan- 
cien Pacte de Varsovie. Des investissements com
pensatoires viendront irriguer tous les secteurs 
de Feconomie polonaise.
□ En mai, visite du president americain, Geor
ge W. Bush, en Pologne.
□ Les 7 et 8 juin, avec une participation de 
58,85%, les Polonais approuvent largement, a 
77,45%, Fadhesion de leurpays a FUnion euro- 
peenne. Seuls 22,55% s’y opposent. C’est la pre
miere fois que la participation a un referendum 
depasse le seuil de validite des 50%.
□ Le 20 juin, les chefs d’Etat et de gouverne
ment des 25 adoptent a Salonique le projet de 
constitution europeenne.
□ En aout, a Saint-Denis, aux championnats du 
monde d’athletisme, Robert Korzeniowski, qui 
totalise huit medailles d’or mondiales et olym
piques, realise la meilleure performance mon
diale de tous les temps aux 50 km marche.
□ Le 3 septembre, la Pologne prend la direc
tion de la zone centre de 1’Irak qui comprend une 
force intemationale de„9500 hommes.
□ Le 16 octobre, le pape Jean-Paul II fete le 25e 
anniversaire de son pontificat, un des plus long 
de Fhistoire de FEglise.

□ Debut novembre, le celebre philosophe po
lonais, Leszek Kołakowski, reęolt le presti
gieux prix americain John W. Kluge, deceme 
par la Bibliotheque du Congres, considere com
me le Nobel des sciences humaines.
□ Le 7 novembre, le premier soldat polonais 
est tue en Irak par les balles d’un snipei^.
□ Le 13 decembre, au sommet de Bruxelles, 
la Pologne et FEspagne defendent le systeme 
de voix avantageux, attribue dans le traite de 
Nice, contrę le systeme de double majorite, ins
taure par le projet de constitution europeenne. 
Le Conseil europeen se separe sans conclure 
et remet Fexamen du texte issu de la Conven
tion a plus tard.
□ Tout au long de F annee, le rôle de la presse 
s’est renforce avec les revelations d’affaires 
et de scandales en tout genre : les grands quo
tidiens ou hebdomadaires nationaux ont ete tres 
actifs dans ce domaine, en particulier Gazeta 
Wyborcza, Rzeczpospolita ou Newsweek^. II fau
dra un jour faire la listę de toutes ces revela
tions, mais pourra-t-elle etre exhaustive ?
□ Le Fond National de la Sante a remplace les 
caisses d’assurance maladie avec en toile de 
fond un conflit de pouvoir entre les personnes 
interessees. L’annee 2003 a vu la valse de trois 
ministres de la Sante et de trois presidents du 
FNS. Le resultat, c’est un manque de moyens 
criant pour les professionnels de sante, etablis
sements de soins et personnel medical, et des 
patients qui se demandent a quoi servent leurs 
cotisations.
□ Un peu d’optimisme economique : 1’annee 
2003 se termine avec 3,5% de croissance. Ren
dons justice a Fancien ministre des Finances, 
qui a demissionne en juin, Grzegorz Kołodko, 
qui Favait predit et que tout le monde a 1’epo- 
que avait pris pour un doux reveui^. Ce sont les 
exportations polonaises qui sont a l’origine de 
cette performance en raison de la faiblesse du 
złoty par rapport a Feuro.
□ Les deputes ont vote 235 lois en 2003. C’est 
beaucoup, mais leur qualite laisse a desirer car 
la plupart sont destinees a corriger des lois deja 
existantes. Preparees ou votees a la va-vite, 
certaines lois sont retirees avant leur entree en 
vigueur^. Une partie des elus a donc autre chose 
a faire ?
□ La Pologne a construit 72 km d’autoroutes 
au lieu des 250 annuels promis par le ministre 
« competent ». C’est quand meme douze fois 
plus qu’en 2002. Le financement par les vignet
tes a ete rejete, mais il y aura une taxe speciale 
sur les carburants a partir de cette annee.
mE inalement, qu’en pensent les Polonail 
W eux-memes ? Annee moyenne pour 42% 
d’enrrê eux et mayvaile pour 24% (londzge 
CBOS).

10 strona internetowa PMK: www.million-lzrholiquy-polonzily.nyr

Z POKOLENIA, KTÓRE 
JUŻ NIE ISTNIEJE

Wanda Wasicka
M C^e znam obecnie osoby w 

Mml pełni sprawnej, która mo- 
< w głąby sięgnąć pamięcią w 
głąb tak odległej przeszłośai, jak 
pan sędzia Tadeusz Sławiński.

Jest nie tylko żywą księgą histo
rii, ale i człowiekiem o wielkiej 
kulturze osobistej. A tak nam dzi
siaj, a zwłaszcza młodszemu po
koleniu, potrzeba wzorców. Lu
dzi, którzy by mogli poświadczyć 
własnym życiem sens bycia wier
nym najwyższym wartościom i to 
niezależnie od sytuacji.
Urodził się w 1911 r. we Wlocław- 
ku. Jako trzylatek widział w swo
im mieście rodzinnym jeńców ro- 
syj skich prowadzonych przez żoł
nierzy niemieckich. Był to począ
tek I wojny światowej. Wiele ob
razów pozostawiły wydarzenia z 
obrony przed bolszewikami w 
1920 r. Również niezatarte pozo
stały wspomnienia z kampanii 
wrześniowej w 1939 r. i prawie 
siedmioletniej niewoli w oflagach 
(Osterode, Woldenberg). Silą, któ
ra pomogła przetrwać jemu i jego 
kolegom ten trudny czas, była re
ligia. W obydwu obozach prężnie 
działało koło etyczno-teologicz- 
ne. Zadaniem koła była kontynu
acja życia religijnego w warun
kach obozowych. Zatem, organi
zowano odczyty, wykłady, zbio
rowe modły, nabożeństwa, reko
lekcje wielkopostne. Prowadzono 
bibliotekę z księgozbiorem reli
gijnym, kursy dla nauczycieli re
ligii w szkole. Tak więc, mimo 
odcięcia od świata jeńcy mieli 
możność, choć w ograniczonym 
zakresie, spełniać powinności 
chrześcijanina. Na skutek ewaku
acji obozu 26 stycznia 1945 r., 
uczestniczył w dramatycznym je
nieckim marszu na zachód. Po 
kapitulacji Niemiec znalazł się w 
strefie okupacyjnej brytyjskiej.

18 stycznia 2004
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W Osnabruck, gdzie władze 
brytyjskie zorganizowały 
obóz dla ludności polskiej 
represjonowanej przez 
Niemców podczas wojny, 
był oficerem prawnym. Do 
Polski powrócił w maju 
1946 r. Po zdaniu egzami
nu sędziowskiego podjął 
służbę w sądownictwie we 
Włocławku.
Od najwcześniejszych lat 
życia miał społeczne zacię
cie i nigdy nie odmawiał 
nikomu, kto zwracał się do 
niego z prośbą o pomoc, 
poradę, współpracę. Stąd 
jego obfita działalnoś'ć w 
szeregu organizacji i sto
warzyszeń. Przez długie 
jednak lata „oczkiem w gło
wie" pana Sławińskiego był 
Klub Inteligencji Katolic
kiej. Uczestniczył także w 
pracach ogniw ruchu „Soli
darność". Z jego inicjatywy 
został, m.in. odsłonięty obe
lisk poś'więcony pamięci 
poległych żołnierzy z 14 
Pułku Piechoty i odbudowa
ny pomnik w hołdzie 
obrońcom Włocławka z 
1920 r. Na jego wniosek 
Rada Miejska nadała nazwy 
wielu nowym ulicom, po
święcając je, m.in. wybit
nym wlocławianom i oso
bom z Włocławkiem zwią
zanym.
Treścią jego życia była jed
nak praca w sądownictwie, 
w którym przepracował 33 
lata. Jak sam dziś o sobie 
mówi, jest człowiekiem 
spełnionym. W tym roku 
ukazała się jego autobio
grafia „Moje dziewięćdzie
sięciolecie", która jest 
prawdziwą lekcją historii z 
przesłaniem na teraźniej
szość i przyszłość. Odbie
rając gratulacje za pierwszą 
książkę, już przygotowuje 
następną: „Włocławskie Si
lva Rerum. O mieś'cie, lu
dziach, wydarzeniach".
Pana Sędziego poznałam 
dzięki pracy w lokalnym 
radiu, od początku wyczu
wając, że mam do czynienia 
z człowiekiem wyjątko
wym. Jego ogromna wie
dza, doświadczenia życio
we, przeżycia z czasów 
wojny, nie dająca się ogar
nąć działalność społeczna 
na przestrzeni kilkudziesię
ciu lat po dzień dzisiejszy, 
a do tego niezwykły urok 
osobisty, muszą obezwład
nić każdego.

Karot Badziak

d paru tygodni przysłuchiwałem się z dużą uwagą różnym, niespoty
kanie oględnym, ogólnikowym, wstrzemięźliwym wypowiedziom poi- 

skich polityków na temat udostępnienia naszych baz wojskowych żołnie-
rzom amerykańskim. Jedni dyplomatycznie wyrażali zadowolenie, bo okoliczna ludność będzie 
mogła na tym nieźle skorzystać, drudzy zaniepokojenie, bo terroryści arabscy mogą się nami 
bliżej zainteresować, ale żaden nie miał odwagi oficjalnie powiedzieć, że właśnie dzięki temu, iż 

■ w T . . . " • ' " ■ Bugiem, zwiększy się automatycznie poczucie
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wojska NATO będą stacjonować między Odrą a 
bezpieczeństwa naszego państwa.

A przecież to jest najważniejsze 
dla całego naszego narodu, któ
ry tyle w swym życiu i historii 
przeszedł, przecierpiał zabory, 
niewolę, okupację, zniewolenie 
i nareszcie zapowiada się, że na
sze dzieci, wnuki i praprawnu- 
ki, w ogóle nie będą wiedziały, 
co to znaczy w praktyce wojna. 
Ja i moje pokolenie, które na 
własnej skórze doświadczyło 
hitlerowskiej okupacji i bolszewickiego zniewo
lenia, wiemy aż nadto, jakie to jest przykre i bo
lesne. To naprawdę nie to, co się teraz ogląda w 
telewizji, siedząc wygodnie w fotelu. Żadne kino, 
żadna literatura nie odda okrucieństwa wojny i 
bestialstwa okupantów. Jako szczeniak ogląda
łem w czasie wojny i to nie na ekranie, lecz na 
własne oczy, minimum raz w tygodniu, ludzką, 
straszną śmierć. Mieszkałem sto pięćdziesiąt 
metrów od więzienia, z którego młodzi ludzie 
usiłowali często uciekać, ale tylko nielicznym się 
to udało. Schwytani przez strażników, próbę 
ucieczki opłacali życiem. Niemcy oszczędzając 
nabojów, zadeptywali swe ofiary buciorami na 
śmierć. Potem zimą czterdziestego piątego roku 
pojawili się niespodziewanie w naszym miastecz
ku Rosjanie, a ponieważ mieszkałem nie tylko 
blisko więzienia, ale i cmentarza ewangelickie
go, patrzyłem codziennie przez kilka tygodni, jak 
przywożą dziesiątki trupów w niemieckich mun
durach. Albo i bez mundurów^. Często poś'ród nich 
znajdowali się i zabici polscy cywile. Jak pamię
tam, przynajmniej w naszej okolicy, czerwono- 
armiejcy jeńców niemieckich wziętych do niewoli 
nigdzie nie odsyłali, katrupili na miejscu. Wojna 
naprawdę całkowicie odziera ludzi z litości, a 
śmierć staje się codziennością.
Proszę więc zrozumieć, że moje pokolenie, które 
zapamiętało tego typu sceny, szczególnie obawia 
się wojny oraz tak jednych jak i drugich okupan
tów, zdolnych do wszystkiego. Dla mojej gene
racji, daję słowo honoru, najpiękniejsze dni w 
życiu zdarzyły się dwa razy; pierwszy raz kiedy 
wojska niemieckie zniknęły w 1945 r. z naszego 
Kraju na dobre, drugi, kiedy wojska sowieckie i 
to niedawno, opuściły naszą Ojczyznę, mam na
dzieję, że też na dobre. I właśnie dlatego tak bar
dzo się ucieszyłem w ten grudniowy poniedzia
łek, po zwycięstwie putinowskich partii w nie
dzielę 7 grudnia, że przyjechał do Polski przed
stawiciel armii amerykańskiej, ażeby w sposób 
wielce delikatny porozmawiać o lokalizacji na
towskich wojsk w naszym Kraju. To oczywiśCie 
zwykły przypadek, ale niezwykle symbolicznym. 
Nie czarujmy się, ja nie jestem dyplomatą, lecz 
póki co, niezależnym dziennikarzem i nie muszę 
swych myśli ubierać tu we frak kurtuazyjnej re
toryki, ale mogę śmiało powiedzieć, że niezmier-

nie się cieszę, iż NATO z bez
zębnej ostatnio organizacji, 
jaką się stało po zakończeniu 
zimnej wojny, wskutek ataku 
11 września 2003 r. zmobilizo
wało się do działania i przypo
mniało sobie, że jest przede 
wszystkim organizacją woj
skową, a dopiero później poli
tyczną. Z wyjątkiem oczywi
ście Francji, która należąc for

malnie do NATO, nie zasiada z własnej woli w 
Komitecie Wojskowym tego paktu, a więc nie 
uczestniczy dobrowolnie w decyzjach militar
nych dowództwa. Polska natomiast wprost prze
ciwnie, bierze czynny udział w reaktywacji 
NATO, czego bezpośrednim dowodem jest fakt, 
że polscy oficerowie biorą aktywny udział w pra
cach dowództwa. Dodam, że w Bydgoszczy two
rzony jest jeden z oś'rodków szkoleniowych, 
więc decyzja o przeniesieniu do Polski jednej 
lub dwu baz wojsk amerykańskich jest tylko 
kwestią czasu. Rzecz jasna współczesny charak
ter militarny wojska zmienia swe oblicze. Ame
rykańskich baz wojskowych, w wyniku transfor
macji NATO, będzie obecnie o wiele więcej niż 
przedtem, no i siłą rzeczy będą o wiele mniej
sze. Nie będę ukrywał, że w naszym narodowym 
interesie jest, aby dokooptować do NATO Ukra
inę. Nie ulega wątpliwoś'ci, że w putinowskiej 
Rosji niebawem demokrację sterowaną zastąpi 
demokracja dyktowana, czyli samodzierżawie. 
Ten zakompleksiony naród potrzebuje władzy 
autorytarnej, a czekista Putin ze swymi kompa
nami jest idealnym uosobieniem dyktatora, któ
ry uczyni wszystko, aby odrodzić rosyjskie im
perium, a dokonać tego będzie mógł tylko pod
porządkowując Rosji byłe kraje ZSRR. Zresztą 
to nic nowego, aparat władzy w Rosji od dwustu 
przeszło lat oparty jest na służbach specjalnych, 
które wymyślili carowie, a jeśli nawet sami nie 
wymyślili, to się nimi z talentem posługiwali. 
Dzierżyński jako zdolny uczeń carski, w trakcie 
rewolucji październikowej, przejął bez skrupu
łów ten sposób bezszmerowego podporządko
wania ludu nowym władcom. Kosztowało to 
„trochę" istnień ludzkich, ale w tym rejonie świa
ta to normalka. Putin, jako z kolei zdolny uczeń 
Dzierżyńskiego i jego licznych następców, na 
pewno nie będzie zanadto odstawał w dążeniu 
do celu, od przebiegłości swych poprzedników^. 
A cel jest niezwykle prosty: odrodzenie po gor- 
baczowsko-jelcynowskiej smucie Wielkiej Ro
sji. To dziwny przypadek, że jego rodzina ku
charzyła akurat Stalinowi, który zwykł mawiać 
po wyborach (przypominam, że takie się rów
nież w stalinowskiej nawet Rosji odbywały), iż 
nieważne jak oni głosowali, ważne jak my liczy
my głosy.

nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat
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PaUte^ Osikou^i^lki

ZMĘCZENIE MATERIAŁOWE

Dokończenie ze str. 10-11

Z POKOLIE^I^^A...

Szczur umieszczony w klatce i drażnio
ny prądem elektrycznym, po pewnym 
czasie - gdy desperacko próbuje uciec, po

pada wreszcie w apatię i nastroszony prze- 
staje reagować. Nawet ten biedny, ekspe
rymentalny zwierz przyzwyczaja się w 
końcu do nieustannego cierpienia, traci 
jakby nadzieję na zmianę, przyjmuje po
stawę całkowitej bierności. Podobny me
chanizm i „logikę” zachowania prześledzić 
można u większości organizmów, z czło
wiekiem włącznie, a może nawet przede 
wszystkim. Chociaż oczywiś'cie zmienia się 
wciąż technika, prąd-y, kierunki, natężenie 
i kontekst sytuacyjny, które zależą od stop
nia rozwoju cywilizacyjnego gatunku i sta
tusu „społecznego” poszczególnych ofiar^. 
W przypadku człowieka przełomu XX i 
XXI wieku rolę szeroko rozpowszechnio
nego czynnika apatiogennego odgrywają 
różnego autoramentu... mass media z tele
wizją i Internetem na czele. Tak tak, może 
nawet nie one same, ale generowany przez 
nie nieustanny szum informacyjr^y^. 
Współczesny homo sapiens, obywatel wol-

nego niby świata jest bez przerwy i ze 
wszystkich możliwych nośników dźwięku 
oraz obrazków bombardowany niezliczoną 
ilością danych (faktów i artefaktów) i ich 
„słuszną” interpretacją, których w żaden 
sposób nie jest w stanie ani zweryfikować, 
ani przeanalizować a tym bardziej przyswo
ić sobie. Dzieje się tak dlatego, iż w dzi
siejszych bardzo zatomizowanych społe
czeństwach, gdzie przestrzeń wirtualna sta
je się w coraz szerszym zakresie naszym 
„naturalnym” środowiskiem, dramatycznie 
zaczyna nam brakować stałych punktów 
odniesienia. Takich pewników poznawcze
go krajobrazu, w oparciu o które mogliby
śmy śmiało porządkować własne postawy 
i poglądy, zachowując jednocześ'nie rów
nowagę, by nie upaść i nie utracić ani wia
ry, ani nadziei, ani własnej twarzy^.
Tymczasem coraz częściej nic nie jest już 
w stanie nas zadziwić, przerazić, oburzyć, 
poderwać do sprzeciwu - pozostajemy apa
tyczni. „Czwarta władza” okazuje się 
straszną bronią, prowadzi bowiem niepo
strzeżenie do zmęczenia materiału.

Jako radiowiec, a przede wszystkim hi
storyk, z największą uwagą rejestrowa
łam jego wspomnienia, zawsze przepla
tane refleksją w odniesieniu do dnia dzi
siejszego.
Tadeusza Sławińskiego martwi na przy
kład, że wśród młodzieży następuje za
nik hierarchii wartości, wyczuwa się jej 
obojętność wobec narodowych symbo
li, świąt. A to przecież musi prowadzić 
na manowce. Dlatego tak ważny jest 
dom rodzinny. Jego był zawsze przepo
jony umiłowaniem tradycji, narodowej 
historii, przywiązaniem do wiary. To ro
dzice kształtowali jego osobowość, wpa
jając w procesie wychowania podstawo
we wartoś'ci. Pozostał im wiemy, cho
ciaż, tak jak i inni Polacy, stał się ofiarą 
machiny wojennej, miażdżącej osobo
wość i godność człowieka.
Całym swoim życiem udowodnił, iż: „Pa
triotyzm nie jest krótkotrwałym wybu
chem uczucia, lecz cichym i niewzruszo
nym oddaniem przez całe życie". To 
piękne motto otwiera książkę autobio
graficzną pana Tadeusza.

Wanda Wasicka

Anna

Zgodnie z tradycja, koniec Starego i po
czątek Nowego Roku to okazja do ro- 
biema ni^bSl^in i snucin pianów' ów pnay- 

szłość. Proponuje krótki rzut oka na bi
lans wydarzeń kulturalnych, a ponieważ 
mieszkamy we Francji, skoncentrujemy 
się głównie na kulturze francuskiej 2003 
roku. Można na nią spojrzeć tak jak na 
wypełnioną do połowy butelkę - jedni 
martwią się, że jest w połowie pusta, dru
dzy cieszą się, że jest do połowy wypeł
niona. Jeśli do kultury podejść z liczydła
mi handlowca, to rzeczywiście należy 
stwierdzić, że wszystkie dobra kultural
ne - książki, płyty, filmy w kinach i na ka
setach wideo - miały w 2003 roku o wiele 
mniejsze powodzenie niż w latach ubie
głych. Jedynym wyjątkiem w tym gronie 
było DVD, które od pewnego czasu świę
ci prawdziwy triumf na francuskim ryn
ku.

Rok ubiegły okazał się katastrofą dla 
festiwali teatralnych i muzycznych

- nie -yl^e zreeztą. z Itraku la^idzôi^, -z co- 
wodu głębokiego kryzysu wywołanego 
strajkami personelu artystycznego i tech
nicznego pracującego dorywczo. Rządo
wy projekt zmiany systemu odszkodowań 
dla tych osób, wzbudził fale protestów i 
doprowadził do odwołania lub przerwa
nia kilku ważnych festiwali, między in- 
nymii wielkiego i liczącego się na całym 
świecie festiwalu teatralnego w Awinio- 
nie.

Wydawnictwa też nie miały się czym 
pochwalić. Po 3 latach nieustające
go wzrostu liczby opublikowanych i 

sprzedanych książek, nastąpiła wyraźna 
bessa - z powodu wojny w Iraku, marco
wy salon książki okazał się niewypałem, 
czytelników nie przysporzyło pisarzom 
ani amerykańskie zwycięstwo w tej woj
nie, ani letnia pustka festiwalowa. Jeżeli 
pewne ożywienie nastąpiło pod koniec 
roku, to wyłącznie dzięki piątemu tomo
wi „Harry Pottera”, bo publiczność z bar
dzo umiarkowanym entuzjazmem przyjęła 
tegorocznego Goncourt’a i wszystkie po
zostałe nagrody literackie. Nie lepiej wy
glądała sytuacja w kinematografii. Po 
siedmiu latach doskonalej frekwencji, 
kina zaczęły pustoszeć. Nadzieje, jakie 
wiązano z multipleksami zawiodły i trze
ba było się pożegnać z marzeniem o po
biciu rekordów ubiegłorocznych i prze
kroczeniu liczby 200 milionów widzów - 
w 2003 r. było ich o 7-8 procent mniej. 
Francuscy filmowcy korzystający z sys
temu pomocy, który chwalony jest na ca
łym świecie zaczynają się niepokoić. Na 
pierwszy rzut oka, niepokoić się nie mu
szą, bo tak jak w latach poprzednich, w 
2003 r. wyprodukowano we Francji około 
200 filmów. Problem polega jednak na 
tym, że nie była to dokładnie ta sama ki
nematografia, co do tej pory - eksplodo
wała na przykład ilość filmów, których 
głównym celem jest zarobienie jak naj
większych pieniędzy, niekorzystnie się to

odbiło na mało kasowym, ale za to am
bitnym kinie autorskim.
flLja tym dosyć mrocznym tle, sukcesy, 
f w które jednak się zdarzyły błyszczą 
podwójnym blaskiem. Przede wszystkim 
wypada wymienić te francuskie filmy, któ
re widowania zaakceptowała i które - w 
dodatku - ruszyły^ na podbój świata, 
zwłaszcza Nowego Świata. „Pianista” Ro
mana Polańskiego - Złota Palma Festiwalu 
w Cannes w 2002 roku, film nakręcony 
w koprodukcji z Polską na podstawie wo
jennych wspomnień Władysława Szpilma- 
na, w Stanach Zjednoczonych zdobył 3 
Oscary i wielomilionową publiczność. Ka
rierę po drugiej stronie oceanu robią także 
„Pływalnia” Franęois Ozona, „Makroko- 
smos - podniebny taniec” Jacques'a Per
rin oraz - po sukcesie w różnych krajach 
europejskich - genialna kreskówka Sylvain 
Chomet „Les triplettes de Belleville”.

Skoro mowa o wydarzeniach roku, o 
których mówiło się na świecie, to nie 
można nie wspomnieć o najbardziej me- 

diatycznej sprzedaży, która miała miejsce 
w domu aukcyjnym Drouot w Paryżu, w 
czasie której za 46 min euro sprzedano na 
licytacji kolekcje rozmaitych dzieł sztuki 
i przedmiotów, pochodzące ze słynnej 
pracowni ojca surrealizmu Andre Bretona. 
Pieniądze także okażą się, zapewne i 
niestety, decydującym czynnikiem dla 
programu Sezonu Polskiego, który od
będzie się we Francji między majem a 
grudniem bieżącego roku. Miejmy na
dzieję, że wystarczy ich na realizację po
nad 300 projektów, zaplanowanych przez 
polskich i francuskich organizatoi^ć^w^.

1
I
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□ Nakładem Wydawnictwa Neriton i In
stytutu Historii PAN ukazała się interesu
jąca książka Bohdana Paszkiewicza Pod 
znakiem „Omegi”. B. Paszkiewicz (1895
1982) był jednym z najwybitniejszych pol
skich działaczy w Republice Litewskiej w 
dwudziestoleciu międzywojennym. 
Wspomnienia Pod znakiem „Omegi”, spi
sane w ostatnich latach życia, obejmują 
kilkudziesięcioletni fragment polsko-li
tewskiej historii XX w. i są nieocenionym 
źródłem wiedzy o procesie kształtowania 
się państwa litewskiego. Publikację do dru
ku przygotował dr Adam Gałkowski, były 
pracownik Stacji Naukowej PAN w Pary
żu.
□ Ukazał się kolejny 23-24 numer „Cza
su Polonii”, organu prasowego Stowarzy
szenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i 
Tłumaczy w Europie (APAJTE), redago
wany przez Jerzego Rzeszuto. W nume
rze, m.in. obszerne sprawozdanie ze Świa
towego Forum Mediów Polonijnych, któ
re odbyło się we wrześniu 2003 r. w Tar
nowie oraz Polonijnego Festiwalu Folklo
rystycznego, który również odbył się w 
Tair^owie (już po raz piąty). Jednocześnie 
ukazał się wydawany w Paryżu kolejny 
numer „Biuletynu Informacyjnego APAJ- 
TE” redagowany przez Agatę Kalinowską- 
Bouvy, który m.in. zawiera sprawozdanie 
z IV Salonu Książki Polonijnej w Brukseli.
□ Z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Paw
ła II wielu poetów poś'więciło Ojcu Świę
temu swoje wiersze. Oto fragment jedne
go z nich autorstwa Rozalii Nowak z Po
znania. ,

Ojcze Święty 
pontyfikat to znak

Że pośród szat, ten świat ma serce 
Ojcze! Dobrze że Jesteś! 
Cóż zrobiłby bez Boga świat 
Lub choćby ja i moja myśl... 
Darem od Boga jesteś nam i jak 
Złoty płomień, który
IV pochmurny dzień rozjaśnia nas 

Caly_ dla Maryi, dla Chrystusa 
Tw<3j trud jest owocny 
Namacalny i wzniosły..

□ Prezydium Rady Polonii Świata zwró
ciło się z apelem do sejmu RP o uwzględ
nienie opinii Polonii przy wyborze prze
wodniczącego Sejmowej Komisji Łączno
ści z Polakami za Granicą.

FRANCZA
□ Mieszkający od lat we Francji inż. Guy 
Volcy (Zbigniew Wójcik) został wyróżnio
ny przez jedną z największych na świecie 
okrętowych organizacji zawodowo-na
ukowych The Society of Naval Architects 
and Marinę Engineers w Nowym Jorku i 
został wybrany jako „Felllow”. Tytuł ten

jest bardzo rzadko przyznawany i to tyl
ko za szczególne zasługi naukowe i za
wodowe na skalę światową.

Inżynier budownic
twa okrętowego Zbi
gniew Kazimierz 
Wójcik (po przyjęciu 
obywatelstwa fran
cuskiego: Guy Vol
cy) urodził się 26 
kwietnia 1923 r. w 
Warszawie. Studia 
odbył na Wydziale 
Br^c^c^v^y C^k^^ę^ó^w 
Po^itf^c^ł^nkci G^c^^i-- 
skiej (maszyny okrę

towe) 1945-1949. Asystent Politechniki 
Gdańskiej 1947-51; inżynier w Państwo
wej Żegludze Przybrzeżnej, a następnie w 
przedsiębiorstwie „Centromor” w Gdań
sku 1952-58; inżynier, zastępca, a następ
nie dyrektor naukowy Wydziału Morskie
go Biura Veritas (Registre International de 
Classification de Navires et Aeronefs) w 
Paryżu 1958-87. Od 1961 odpowiedzial
ny za badania teoretyczne i doświadczal
ne służby morskiej dotyczące, m.in.: drgań 
okrętów i maszyn oraz ich wytrzymałości 
na odkształcenia (związane z załadowa
niem okrętów i stanem morza), a także ich 
wpływu na ułożyskowanie linii wałów in
stalacji napędowych. Zbadał i rozwiązał 
wiele problemów dotyczących awarii 
przekładni okrętowych i wałów korbo
wych silników głównych. W 1961 zreali
zował, jako pierwszy w świecie, ułożysko
wanie krzywolinijne w „Contrę Arc” wału 
korbowego silnika głównego (zasada ta 
została zaadoptowana na całym świecie), 
a w rok później odkrył nieklasyczne od
kształcenia tylnej belki okrętowej. W 
1974 opublikował i wprowadził metodę 
traktowania jednoczesnego zjawisk sta
tycznych i drganiowych (rozregulowanie 
rezonatorów) instalacji napędowych i ka
dłubów okrętów, zabezpieczającą poja
wienie się niewspółmiemości pomiędzy 
sztywnoś'ciami linii wałów napędów okrę
towych i odkształcalnością struktur kadłu
bów. Metoda ta została zastosowana przy 
budowie serii największych na świecie 
statków, m.in.: francuskich metanowców 
i tankowców, statków typu „SEA-BEE”, 
wybudowanych w Finlandii czy też w Ja
ponii okrętów typu „Ro-Ró-Carfer^” - 
wyposażonych w największą na świecie 
śrubę okrętową o zmiennym skoku. Przed
stawiciel Francji w organizacjach między
narodowych, m.in.: w Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacji w Dziedzinie 
Drgań Okrętowych, Międzynarodowej Or
ganizacji Współpracy w Dziedzinie Sys
temów Maszyn Okrętowych (trzykrotnie 
wybierany prezesem i przewodniczącym 
międzynarodowych konferencji). Hono
rowy wykładowca na Uniwersytecie w

Hongkongu 1980-87; visiting professor 
Universite Maritime Mondiale w Malmó 
(Szwecja) 1987-90. Autor i współautor 
ponad 150 prac naukowych oraz pamięt
ników opublikowanych w języku angiel
skim Memoris of a Marine Toiubłesbooter 
(London 1995) i japońskim (Tokyo 1992). 
Arbiter Międzynarodowego Centrum Ar
bitrów w Hongkongu ^^87-; ekspert w są
dzie odwoławczym w Wersalu ^^89-97; 
arbiter Izby Morskiej w Paryżu 1988-98. 
Laureat nagrody (jako pierwszy i jedyny 
nie-Amerykanin) wiceadmirała E.L. Co- 
chrane’a, przyznanej przez Society of 
Naval Architects and Marinę Engineers w 
USA 1975. Uhonorowany dyplomem Ko
mitetu Badań Naukowych w Warszawie 
1998. Odznaczenia: Order Zasług Mor
skich (francuskie). W 2000 roku, jego 
osiągnięcia w pracy naukowo-zawodowej 
były tematem pracy magisterskiej obro
nionej w Akademii Świętokrzyskiej w 
Kielcach.

DANIA
□ Nakładem Fundacji Towarzystwa Pol
skiego w Kopenhadze ukazała się intere
sująca książka Janusza Wasylkowskiego 
pt. „Na rzecz wolnej Polski. Towarzystwo 
Polskie w Danii i jego poprzednicy 1973
2001”. Opracowanie to jest próbą charak

Janusz

Na przecz 
WOLNEJ 
POLSKI 
towarzy.stwo polskie

W DANII
I JEGO POF^RZE^DN^ICY

tp
terystyki jednej tylko organizacji, działa
jącej w latach 1973-2001, opartej na bo
gatej i starannie gromadzonej dokumen
tacji archiwalnej. Natomiast Instytut Pol- 
sko-Skandynawski w Kopenhadze wydał 
XVIII Rocznik zawierający wiele cieka
wych informacji i sprawozdań dotyczą
cych swojej działalnoś'ci.

USA
□ W Georgetown University w Waszyng
tonie odbyło się kolejne spotkanie z L. Ol
son i S. Cloudem, autorami książki „Qu
estion of Honor”. Publikacja została po
święcona polskim lotnikom i ich roli w Bi
twie o Anglię i jest refleksją na temat zdra
dy Zachodu, której Polska doświadczyła 
pod koniec II wojny ś'wiatowej oraz w pro
cesie ustalania powojennego ładu w Eu
ropie.
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W OCUEKIAANIP NA NACIĄGANI^iE. 
PRZEZ USZY

StaniSfaU Michat^i^u^icz

/ak wiadomo, między Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli wszystko 

albo prawie wszystko w Polsce zamiera, a jeśli nie zamiera, to funkcjonuje na 
zwolnionych obrotach. T^m razem jednak nie tylko aura przyszła z pomocą, 
sprowadzając mróz, ale i władze zadbały o orzeźwiający zimny prysznic po sylwe

strowej nirwanie.

Ledwo drugiego stycznia pokazały się 
pierwsze w nowym roku dzienniki, dowie- 
dzieliś'my się z nich o podwyżkach. Na 
pierwszy ogień poszła benzyna, a później 
„gorzej będzie”. Tak w każdym razie prze
widuje „Zycie Warszawy”. I wszystko się 
zgadza, z tym, że wcale nie „później”, tyl
ko od razu. Pacjenci, którzy w co najmniej 
sześ'ciu województwach wybrali się 2 
stycznia do przychodni, zastawali w więk- 
szoś'ci przypadków drzwi zamknięte, z 
powodu braku porozumienia lekarzy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Jak bowiem wiadomo, kolejne rządy w 
Polsce starają się przychylić obywatelom 
nieba, a już specjalnie wychodzą ze skó
ry, kiedy idzie o zdrowie. Zdrowie przede 
wszystkim, obyś'my tylko zdrowi byli, 
„szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie...” 
i tak dalej. Słowem - „sam potężny Aichi- 
krator dał najwyższy piotektoiat”. A w jaki 
sposób można się najlepiej przekonać, 
czy rząd dba o zdrowie obywateli? No, to 
proste! Jak reformuje, znaczy się, że dba. 
Dlatego też poprzednia i obecna kaden
cja iządu upłynęła i upływa pod znakiem 
reform ochrony zdrowia. Rząd premiera 
Buzka gwoli przychylenia obywatelom 
nieba postanowił zabierać im pieniądze w 
podatkach, potem pieniądze te kierować 
do specjalnie w tym celu utworzonych Kas 
Chorych, żeby kasy te umawiały się z le
karzami i szpitalami, ile to będą im płaci
ły, dajmy na to, za „obcięcie” pacjentowi 
ręki, a ile - za zrobienie mu wody z mó
zgu. Za te przekomarzania z lekarzami i 
szpitalami dyrektorzy i personel pomniej
szego sortu w Kasach Chorych brał, 
oczywiście, pieniądze. Tak skonstruowana 
reforma oznaczała, że „pieniądze idą za 
pacjentem”, a w każdym razie tak 
twierdzili jej autorzy i promotor^z^j^. Aliści 
akurat zmienił się rząd i z przerażeniem 
zobaczył, że w Kasach Chorych 
zagnieździła się AWS-owska hydra, która 
rajwyraźriej zamierzała spędzić tam resztę 
pracowitego żywota. Tymczasem zaplecze 
polityczne SLD też chciało przekomarzać 
się z lekarzami dla dobra pacjentów. W 
tej sytuacji nie było innego wyjścia, jak 
zrefoImować poprzednią reformę. 
Minister Łapiński wykombinował sobie, 
że zamiast Kas Chorych wprowadzi 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd po 
staremu będzie obywatelom zabierał 
pieniądze w podarkach, następnie 
przekazywał stosowną pulę Funduszowi, 
który z kolei będzie przekomarzał się z

lekarzami, słowem - pieniądze po staremu 
będą sobie szły, jak to się mówi (he, he!), 
„za pacjentem”, z tą jednakże różnicą, że 
nie będzie już Kas Chorych, w których 
zagnieździła się AWS-owska hydra, tylko 
Fundusz, w którym zasiada jedynie słuszny 
element. Jak pomyślał, tak zrobił, a SLD- 
wska większość sejmowa przegłosowała 
odpowiednią ustawę, takaż większość w 
Senacie ją przyklepała, a prezydent 
Kwaśniewski podpisał.
Aliści nikt nie przewidział, że zbuntują się 
lekarze. Tymczasem właś'nie oni się zbun
towali, bo Fundusz zaproponował im kon
trakty ze znacznie zwiększonymi obo
wiązkami za mniejsze pieniądze. Władcy 
Funduszu sądzili, że zapalczywych medy
ków przetrzymają, że tak jak w innych, 
podobnych sprawach, skończy się na ha
łasach, a potem wszyscy wszystko potul
nie podpiszą. Stało się jednak inaczej. Le
karze skrzyknęli się w Porozumienie Zie
lonogórskie i ani myś'leli podpisywać tych 
kontrak^tów. W sylwestra, minister Leszek 
Sikorski próbował starej, bolszewickiej 
metody poszczucia opinii publicznej na 
środowisko lekarskie, oskarżając je na 
konferencji prasowej o sprzeniewierzenie 
się zasadom etyki zawodowej. Ale ani ra 
lekarzach, ani na znacznej części publicz
ności nie zrobiło to specjalnego wrażenia, 
więc kiedy 2 stycznia okazało się, że przy
chodnie jednak są zamknięte, a ludzie za
czynają cholerować, zrozumiał, że „z in
nego klucza śpiewać mu wypada”. Zasiadł 
więc do rozmów z lekarzami, stawiając 
warunek, by otworzyli ambulatoria, ale 
lekarze na to, że owszem, otworzą, kiedy 
Fundusz wyraźnie określi zasady funkcjo
nowania przychodni do czasu formalne
go podpisania kontraktów. Chodzi o to, że 
ustawa o Funduszu przerzuca ryzyko fi
nansowe na lekarza, który bez kontraktu 
z Funduszem zaordynował pacjentowi np. 
leki refundowane. W chwili, gdy to piszę, 
w rokowaniach trwa impas. Krótko mó
wiąc, wszyscy chcieli dobrze, a wyszło - 
jak zawsze, jak to w socjalizmie.
Przepraszam - jest różnica. Za pierwszej 
komuny, kiedy nie było żadnej opozycji, 
nie mogła ona zażądać postawienia Łapiń
skiego, b. ministra zdrowia i autora refor
my, pod Trybunał Staru za „sprowadze
nie niebezpieczeństwa powszechnego”. 
Tymczasem teraz Liga Polskich Rodzin 
właśnie ogłosiła zamiar złożenia takiego 
wniosku i zachęca inne kluby parlamen
tarne, by go poparły. Wydaje się, że wnio-

drugiej reformy zasadę, w

sek nie jest pozbawiony szans, w związku 
z czym prezydent Kwaśniewski zaczyna 
powoli zmieniać front, zapominając, że 
całkiem niedawno stosowną ustawę pod
pisał. Od razu widać, ile spokoju we
wnętrznego może dać człowiekowi pa
mięć dobra, ale krótka..
^P■ikt jednak nie myśli o tym, by zmie- 
fvnić tkwiącą u najgłębszych podstaw 
pierwszej i - -

myśl której pieniądze mają iść „za pacjen
tem”, ale niesione przez urzędnika. Aż ta
kiej determinacji, by zamiast tego wpro
wadzić zasadę, że pieniądze rie idą „za”, 
tylko „z” pacjentem, to u nas jeszcze nie 
ma i kto wie czy pojawi się kiedykolwiek. 
Jak wieszczy poeta, „tysiąc wieków prze
mknie w pędzie, czas potężnym skrzydłem 
trzaśnie, mgły opadną, Słońce zgaśnie” - 
a prywatyzacji ochrony zdrowia w Polsce 
nie będzie. A co będzie? Aaaa, to co zwy
kle, jak nakazuje nowa, świecka tradycja. 
Będzie kolejny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, 
który skołowanych reformami ochrony 
zdrowia ludzi w Polsce potrafi każdego 
roku naciągnąć na kilkadziesiąt milionów 
złotych, poza oficjalnymi podatkami. Dzię
ki temu cieszy się niezwykle dobrą opinią, 
zwłaszcza w zorientowanych leformatoi- 
sko kręgach politycznych, bo jakże inaczej, 
skoro łomot Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy do tej pory skutecznie 
zagłuszał i wszelkie wątpliwości wokół 
systemu ochrony zdrowia, i wszelki głos 
rozsądku?
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Kri^iyżówka na Dzień Babci i na Dzień Dziadka • proponuje Marian Dziui^iel

i-
Poziomo: A-1. Tatuś tatusia lub mamusi; A-13. Ma
musia mamusi lub tatusia; B-7. Jadalny matż morski; 
C-1. Przedsięwzięcie przynoszące korzyść mate
rialną; C-13. Zona ; E-1. Tytut władców Rosji; E-16. 
Część przedstawienia teatralnego; G-1. Żądliwy owad; 
G-16. Okrzyk wyrażający zachwyt lub zdumienie; 11. 
Mężczyzna; 1'l6. Drewniany stup; K-1. Ojciec chrzest
ny; K-16. Budynek mieszkalny; Ł-1. Zimowa ostona 
szyi; Ł-12. Pani doktor; M-6. Podstawowa i 
nierozerwalna komórka społeczna; N-1. Luźny kawałek 
papieru; N-12. Modlitwa przed epistołą - jak zbiórka 
pieniędzy na cel dobroczynny.

Pionowo: 1-A. Pociecha rodziców, babć i dziadków; 
2-G. Z szacunkiem o starszej babci; 3-A. Oddział cho
rób wewnętrznych w szpitalu; 5-A. Prezent, podarek 
(dzisiaj dla Babci i dla Dziadka!); 6-Ł. Pęknięta tafla 
lodu; 7-A. Ptak z rodziny drozdów; 8-Ł. Część nogi; 
10-Ł. Egipska rzeka; 11-A. Potomek; 12-Ł. Dawniej: 
masa do pieczętowania listów; 13-A. Najniższy głos 
męski; 14-Ł. Stępka; 15-A. Talon, kupon; 16-^1. Dar, 
prezent (dzisiaj dla Babci i Dziadka!); 17-A. Wezwa
nie, zwrot stanowiące początek utworu literackiego, 
będące zwykle prośbą o natchnienie skierowaną do 
Boga; 18-^1. Taniec towarzyski modny pod koniec ubie
głego wieku.
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Litery z pól oznaczonych gwiazdką - czytane rzędami - utworzą rozwiązanie. Życzymy powodzenia. {Redakcja)

MASTIFFY MADAME TOM^USKY
Michał Judycki

Odwiedzając departament Somme warto zatrzymać się w małej, urokliwej 
miejscowości Bus la Mesiere, gdzie od wielu lat Madame Tompusky prowa
dzi hodowlę mastiffów angielskich, jednej z najstarszych psich ras na kon
tynencie (^u^i^nirejsur^. B^ri^zo s^^|^i^tyc^^a '^łasn^ai^^łka z I)e:^J^jen^Ijoyceą p

je wspaniałe okazy ze swojej hodowli i wspaniale opowiada o ich zaletach, wadach 
i historycznym rodowodzie.

Słowo mastiff nierozerwalnie kojarzy 
nam się z mastiffem angielskim. Oczywi
ście istnieją mastiffy tybetańskie, pirenej- 
skie, hiszpańskie i neapolitańskie, ale w 
powszechnej świadomoś'ci miłoś'ników 
psów mastiff zawsze przywodzi na myśl

tego potężnego kolosa z Wysp Brytyjskich. 
Historycy nie są zgodni co do tego, jak po
wstała ta najstarsza psia rasa. Egipskie ilu
stracje dogowatych psów podobnych do 
mastiffa pochodzą z III tysiąclecia p.n.e. 
Rasa pochodząca od asyryjskiego molossusa 
przybyła do Wielkiej Brytanii prawdopo
dobnie razem z fenickimi albo rzymskimi 
kupcami. Faktem pozostaje, że kiedy Rzy
mianie najechali Brytanię w 55 r. p.n.e., to 
napotkali tam na opór nie tylko miejscowej 
ludnoś'ci celtyckiej, ale taicże na zaciekłe 
psy, walczące u boku swoich włas'cicieli. 
Do XVII stulecia mastiffy były używane 
podczas wojen oraz polowań na niedźwie
dzie i wilki, a nawet podczas ekspedycji 
afrykańskich - do polowań na lwy. Na prze
strzeni stuleci spotyka się kilka odmian tej 
rasy. Z biegiem lat udało się uratować je
dynie dwie odmiany: jedną z Lyme Hall 
Kennel w Cheshire i drugą z hodowli księ
cia Devonshire w Chatsworth. Historia 
mastiffów z dworu Lyme zaczęła się w 
1415 roku, kiedy to lord Pierś Legh wyru
szył na wojnę z Francją. W wyprawie tej 
towarzyszyła mu jego ulubiona suka ma- 
stil^fl^a. Kiedy podczas słynnej bitwy pod 
Azincourt lord Pierś został ciężko ranny,

to na polu bitwy, jego ciała strzegł wiemy 
czworonóg. Nie dał się zbliżyć do swoje
go pana żadnemu Francuzowi i dopiero, 
gdy przybyły angielskie wojska, psica 
pozwoliła zająć się rannym lordem. Bę
dąc we Francji, mastifka ta powiła szcze
nięta z jakimś nieznanym psem. Szczenięta 
z tego miotu kontynuowały przez całe wie
ki linię mastiffów z dworu Lyme. Jeden z 
okazów z dworu Lyme został przedstawio
ny na słynnym portrecie Velasqueza, 
prezentującym dzieci Filipa IV. Także 
George Earl, najsłynniejszy „psi portreci- 
stra” namalował trzy obrazy z mastiffa
mi, z których jeden jest obecnie w posia
daniu American Kennel Club. Kiedy w 
roku 1872 przyznano głowie rodu Legh 
tytuł baroneta Newton, to pierwszy lord 
Newton przybrał na „podpory” podtrzy
mujące jego herb dwa potężne mastiffy. 
Piękna i znana rzeźba, będąca ozdobą dwo
ru Dorfold Hall w Anglii, przedstawia ma- 
stiffkę ze szczeniętami. Także W. Szek
spir doskonale wiedział o istnieniu tej nie
zwykłej rasy, czemu dał wyraz w „Juliu
szu Cezarze”, gdy pisał: „Siejcie zniszcze
nie i puśćcie do boju psy wojny ”.
Ciekawa jest sprawa z odmianą mastiffa, 
określaną nazwą alaunta. Pies ten używa
ny był do ujarzmiania niesfornych osłów, 
powalania na ziemię rozjuszonych byków 
oraz zapędzania do zagród krnąbrnego 
bydła, z którym żadne inne psy nie mogły 
sobie poradzić.

Dokończenie na str. 18
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Prasoznawca

mmi

Nowy Rok 2004 Polska rozpoczęła od 
gigantycznrga bałaganu w służbie 

zdroJ^ii^. l^iacwii^i^cja Oc^s CO^oc^co i c^o wpo 
łanie, zarządzanego cretraleie - na wzór 
tworów PRL-owskicC - Narodawega Fun
duszu Zdrowia było od początku tego „cho
rego” pomysłu, przrdmiatem krytyki więk
szości lekarzy. Politycy SLD stali jednak 
przy swoim. Kosy Chorych, choć nie funk
cjonowały należycie mioły jednak tę zale
tę, że stwarzały nadzieję na uporządkowa
nie systemu lecznictwa. Ta jedna z czterech 
reform rządu prof. Buzka była niestety dla 
postkomunistów „solą w oku”. Łatwa do 
skrytykowania i do zlikwidowania - stało 
się dla SLD manifestacją nieeawiści do rzą
dów prawicy^. Rezultaty tego stanu rzeczy 
uderzyły w ludzi chorych. Po prostu dzi
siaj chorzy nie mają się gdzie leczyć! Le
karze pozEawieei Środków do wykonywa
nia zawodu i abarczeni zadoniami przekra
czającymi ich mażliwas'ci, nie przystąpili 
do pracy. Ministrowie Millera zarzucili im 
brak etyki zawodawrj. W „ Rzeczpospoli
tej” (5 lutego) czytamy:
Kto odpowiada za dramatyczną sytuację w 
ochronie zdrowia^, zamknięte gabinety le
karskie w sześciu województwa^c^, skaza
nie pa^cjentów na peregrynacje między am
bulatoriami i szpitalnymi izbami pr^zyjęć. - 
Proszę pytać Łapińskiego (SLD-owski twór
ca zniszczenia Kas Chorych i budowniczy 
NFZ) - odpowiada w publicznym radiu pro
minentny polityk lewacy/. Nic z tego! Wpraw
dzie trudno przecenić rolę Łapińskiego w 
destrukcji systemu ochrony zdrowi^a, ale od
powiedzialność za to, że jego centralistycz
na wizja systemu mogła zostać zrealizowa
na, ponosi cały rzą^. Więcej - wszyscy po
słowie, również z koalicyjnego wówczas 
PSL^, którzy kamie głosowali za Narodowym 
Funduszem Zdrowia a dziś mówią o potrze
bie powoływania „sztabów antykryzyso- 
wych" (Kalinowski) i cierpieniu pa^cjentów 
(Kuźmia^). Józej^ Oleksy z właściwą sobie 
dyplomacją zapowia^d^a^, że „będziemy jesz
cze długo szukać odpowied^z^i; czy scentra
lizowanie systemu było mądrym i słusznym 
rozwiązaniem ”. Wszystko jed^nak wskazuje 
na to, że to samo życie, a nie politycy Soju
szu, udzieli odpowiedzi na takie pyta^r^i^e^. 
Natomiastpr^emie^r, na którym spoczywa naj
większa odpowiedzialność za efekty dzia
łalności Łapińskiego, i całe SLD powinni 
zacząć szukać odpowiedzi na cyta^r^^e, któ
re prędzej czy później pa^n^i^e: po co był ten 
skok na kasy?

Zniechęcenie, zobojętnienie, pesy- 
mi^:^im i n^<dzi^i Ko b^arrdzo powa:^-

na chiorcha. E^j.asDJssie ^zUka nie; j ese les- 
jem ludzi szczęśliwych. Co robić, aby prze
zwyciężyć ten stan rzeczy? Na pytanie, w 
cytowanym wyżej numerze gazety, próbu
je odpowiedzieć Jan Nowak- Jeziorański: 
Polska potrzebuje charyzmatycznego przy

wództwa^, które ma nie tylko sięgającą da
leko w przyszłość wizję i plan działan^ia^, ale 
także zdolność przekonywania rządzonych 
do swoich racj^. Ludzie muszą zrozumieć^, jak 
krytyczne znaczenie będzie miało najbliż
sze pięciolecie, muszą uwierzyć, że chwilo
wo będzie gorz^ej, aby było lepiej na cale 
dziesiątki lat. Przykład takiego charyzma
tycznego i skutecznego prz^ek^onywania swe
go kraju dał w skali europejskiej w latach 
wojny Winston Caurcaill, w okresie powo
jennym Konrad A^d^en^c^i^e^ir, w okresie przed
wojennej Polski twórca Gdyni i pionier 
uprzemysłowienia kraju Eugeniusz Kwiat
kowska^. Od właściwych decyzji w tych prze
łomowych czasach i umiejętności przekony
wania do nich ludzi zależy nasza przysz^^c^ś^(r, 
być może sięgająca w dalekie lata.. Przed 
Polsk^ą^, jako pa^ństwem członkowskim UE, 
otwiera się w tym nowymi, 2004 roku szero
kie pole działania oraz inicjatyw wewnątrz 
Unii. Powinniśmy zyskać wpływ na kształ
towanie wschodniej polityki Wspólnoty Eu
ropejskiej. Ani Polsk^a^, ani Unia Europejska 
nie osiągną pełnego bezpiecz^eń^stwa^, dopóki 
w mentalności rosyjskiej pokutować będą 
nadzieje i marzenia dotyczące odzyskania 
dominującego wpływu na swych sąsiodl^ć^w^, 
szczególnie Ukrainę i Białoru^ś. Rosja po
godzi się ostatecznie ze swoimi obecnymi 
granicami wpływów dopiero wte^y^, kiedy 
zrozumie, że nadzieje te są poz^bawion^e 
choćby najmniejszych szans realizacji.

Na marginesie spraw związanych z na
szą integracją ueijeą „Gość Niedziel
ny” n? s a(^3 zrucz esuTa^É^^^ales ]^c^:^nroń^ę z w^yz 

łym ambasadorem R.P. Janem Kułakowskim, 
który mówi między innymi:
Proces integracji przechodził gorsze kryzy
sy. Najpoważniejszy był tzw>. kryzys pustego 
krz^esł^a^, gdy Francja wycofała się z uczest
nictwa w ówczesnej Radzie Ministrów 
Wspóln^c^ty). Obawiam się tylk^o, żeby teraz 
ktoś nie pokusił się o szukanie gwałtownych 
rozwiązań^, które zaszkodzą spójności Unii 
Europejskiej w prz^ededniu jej historyczne
go rozszerzenia^... Były naciski i mocne sło
wa. Ktoś pow^e, że nasze pomrukiwanie o 
wecie też było rodzajem szantaż^u^. Zgadzam 
się, że sposób crz^edstawienia projektu kon
stytucji nie był szcz^ęśłiwy^. Prezydium Kon
wentu cierpiało na wybujałe „ego”. W ich 
postawie było nawet trochę arogancji. Dla 
Giscarda d’Estaing ten projekt jest rodza
jem politycznego nestamen^nl^. Ale do histo
rii przeszedłby na pewno lepiej, gdyby przy
czynił się do komprom^isu^. Tego zabrak^ł^o. 
Kanclerz Niemiec Schroeder zarz^u^caL, że 
myśmy bronili prz^ede wszystkim interesu na
rodowego. Tylko że on także bronił interesu 
narodowego. Jeżeli ktoś poniósł klęsk^ę, to 
nie my, ani nie Francuz^^, czy Niem^c^y/. Klę
skę poniósł duch integracji europejskiej. 
Duch Adenauera i Schum^o^r^a.

LETJNI 
polskiej 

- KZ]^M 2^0)^ - 

fundacja Jana Pawła II oraz Kato- 
I licki Uniwersytet Lubelski organi
zują oą 14 c:^ecv^^a da 3 lipcai 2aOSl o. 
w Domu Polskim Jana Pawła II (Via 
Cassia 1200 w Rzymie)

UNIWERSYTET LETNI 
KULTURY POLSKIEJ.

i

T^^l^tcn: „PRL 1945-1989. Historia i 
kultura. Zwi-ńki z kulturą europejską i 
Swiatawą”.
Program: dawna i najnowsza historia 
Polski, myśl rrligijea-moralna Jana 
Pawła II, spałerzno-gospadarcza sytu
acja Polski, literatura polska, sztuka 
polska, polski film i teatr, muzyka pol
ska, polska literatura i sztuka na emi- 
grocji, Kościół na emigracji, wkład pol
skiej rmigrarjS w kulturę światową. 
Wykłady w języku polskim i angiel
skim.
Studenci mogą uzyskać 5 punktów (cre
dits).
Przewidywana jest audiencja z Ojcem 
Świętym, zwirdzaeir Rzymu i Muzeów 
Watykańskich oraz wycieczki do Asy
żu, Orni^t^o, Monte Cassino i Pompei.

I iU^i^iwersytet Letni jest otwarty dla 
łi^wsi^j^i^^k^ich pragnących pogłębić 
znajomość problematyki kultury 
chrześcijańskiej i polskiej.
Trzytygodniowy wspólny pobyt uczest
ników i wykładowców pozwala stwo
rzyć rodzinną oazę polskości w Wiecz
nym Mieście. Stał się on już stałym 
punktem w kalendarzu polonijnych 
spotkań wakacyjnych.

uczestnict^wa: łąrzeie z 
mieszkaniem i wyżywirnirm w Domu 
Polskim oraz wycieczkami wynosi 
1150 dalarów USA (studenci - ^^00 $); 
przejazd do Rzymu na koszt uczestei- 
ka. Przy zapisie obowiązuje przedpła
ta w wysokoŚci 300 $ lub równowar
tość w innej walucie, którą potrąca się 
od kosztów uczesteictwa. Pozostałą 
kwotę uczestnicy wpłacają po przyjeź- 
dzie do Rzymu.
Zg^cszenla:_ncłeży kirrawać do dnia 
15 mają 2004 wraz z czekiem lub M.O. 
wystawionym na adres:

Fundacja Jana Pawła II 
Via di Porta Angelica 63 - 00193 

Roma 
tel. (00) 39/06-9761-7577; 

telefax 39/06-686-1844;
e-mail: jp2f@nettuno.it 

http:// www.jp2f.opoka.org.pl

Osoby, które chcą przyjechać wcze
śniej lub pozostać dłużej, mogą zatrzy
mać się
w Domu Polskim Jana Pawła II, rezer
wując pokój na trzy miesiące przed 
przyjazdem.
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Pani Ma^ri^^-^rer^es^^, 
mieszkam we Francji od 20 lat. Nieźle mi 
sie powodzi Czasem bywam w Polsce:. 
Dwa lata temu w Krakowie poznałem pol
skie małżeństwo. Zaprzyjaźnili sie ze 
mną. Nawet zaprosili do siebie na 2 ty
godniowy pobyt mego syna i jego młodą 
żonę. Byli dla młodej pary przemili. Dwo
ili sie i troili, aby syna i jego żonę zaba
wić. Jedna rzecz tylko mego syna i jego 
żonę niepokoiłam. Prawie co dzień słysze
li jak goszczące ich małżeństwo kłóci się, 
jak sobie głośno wymyśla. Rzecz dziwna, 
mimo takich hałaśliwych kłótni, owe kra
kowskie małżeństwo było bardzo zwarte. 
Zawsze się w końcu godzili.
Ostatnio para ta przyjechała z Krakowa 
do Francji^. Mąż dostał tu jakąś posadę. 
Wszystko dobrze szło, gdy nagle, być 
może z powodu jesiennej depresji, zaczęli 
mi robić ostre wymówki, że źle wychowa
łem syna, bo on, którego mile w Krako
wie gościli^, teraz - tu we Francji - ich 
ignoruje, nie widuje się z nimi, do domu 
nie zaprasz^a^. Powiedziałem o tym syno
wi i jego żonie. Młodzi opowiedzieli mi, 
że naturalnie z czasem tych państwa z 
Krakowa zaproszą do siebie na obiad, 
ale że moja synowa jest w ciąży i teraz 
nie jest jej łatwo przyjmować gości. Poza 
tym syn ma jakieś kłopoty zawodowe.
Jednak na tym nie koniec, choć tej kra
kowskiej parze pomagałem jak mogłem^, 
przedstawiłem jej wiele ciekawych osób 
(w razie potrzeby pożyczałem trochę pie
niędzy, które mi zawsze szybko zwraca
li), to jednak pretensje ich stawały się 
coraz gwałtowniejsze, doszło do tego, że 
zaczęli mi wymy.ślać. Stale powtarzali, że 
nie dość się nimi opiekuję i wyciągali z 
tego wniosek^, że chyba jestem złym czło
wiekiem^. Bardzo mnie to zabolało, bo za
wsze w miarę moich możliwości poma
gam innym w potrzebie - z czego jestem 
znany. Zarzuty ich wydawały mi się nie
co histeryczne i przesadzone. Ta. sytuacja 
wciąż trwa, czuję, że ci ludzie uważają, 
Że ich skrzywdz.iłem. A ja doprawdy nie 
rozumiem o co im chodzi. Bardzo ich lu
bię, tym bardziej ich pretensje mnie mar
twią^.
Pani Mario-Tereso - o co tu naprawdę 
chodzi? Może tych ludzi stresuje pobyt 
za granicą i ja padam ofiarą ichi stresu? 
Ja nie jestem psychologiem^, więc Panią 
pytam o klucz do ich zachowania. Może 
jeszcze dodamy, że nasi znajomi mają też 
pretensje do wszystkich chyba rodaków, 
którzy we Francji są zadomowieni od lat. 
Mówią,, że to okropni egoiści, którzy trak
tują „per noga " świeżo prz.ybyłych, nie 
chcą im pomagać, doradzać, zajmować 
się nimi. Natomiast, kiedy ja przedsta
wiam swoich znajomych - z góry odnosz^ą 
się do nich krytycznie i niesympatycznie. 
Nie wiem jak ich traktować, a chciałbym 
im pomóc i być dla nich przyjacielski.

Panie Jacku.
Zima jest tą porą roku, która u osób wraż
liwych powoduje większy smutek, zamy
ślenia, refleksje. Jest to naturalna reakcja 
na brak słońca, które daje radość i ciepło. 
Ale opisany przez Pana przypadek z zi
mową nostalgią ma niewiele wspólnego. 
Poruszył Pan sprawę bardzo ważną, doty
czącą nieprawidłowych relacji i komuni
kacji między ludźmi. Wątków jest tu kilka. 
Może spróbuję przeanalizować zarzuty sta
wiane Panu z powodu niewdzięcznôs'ci 
młodych w związku z gôs'ciną u Pana przy
jaciół z Krakowa. Pisze Pan, że robili 
wszystko, aby Pana dzieci, których gościli 
w Krakowie, czuli się dobrze - myślę, że 
można przytoczyć tu staropolskie przysło
wie: „Gość w dom, Bóg w dom”. Jeszcze 
wiele osób w Polsce tak traktuje gości 
(choć, niestety i to się zmienia). Ale czyta
my w Piśmie świętym: „Niech nie wie lewa 
twoja ręka, co czyni prawa”... (Mt 6,3).Czy- 
li, jeśli komuś wyświadczamy dobro, nie 
powinniśmy oczekiwać rewanżu.
Miło jest jednak, kiedy doświadczamy wy
razów wdzięczności. To takie ludzkie - być 
może, że podświadomie na to czekamy. Ale 
bywa także inaczej. Jest to sprawa bardzo 
delikatna, wynikająca z wrażliwości na 
drugiego człowieka, pewnej otwartości. 
Myślę, że pomiędzy Pana dziećmi a przy
jaciółmi z Krakowa istnieje różnica wie
ku, co najmniej jednego pokolenia, także 
inny jest tu stosunek do gości niż w Pol
sce. Tymczasem adaptacja bywa bardzo 
trudna nawet jeśli przyjeżdża się na kon
trakt. Dobrze jest, jeśli ktoś' kto przybywa 
z Polski, aby tu zamieszkać, ma kogoś' bli
skiego, kto może wprowadzić go w różne 
niuanse życia w Paryżu w sposób praktycz
ny. Zasiedziali tu Polacy nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak można ułatwić wstępną 
adaptację - począwszy od nauki posługi
wania się metrem i kupowaniem biletów 
(wskazanie, które są tańsze), w jakich skle
pach korzystnie jest dokonywać zakupów 
drobnych i większych, a gdzie i jakie od
wiedzać domy mody ltd. Sprawy dla nas 
oczywiste, dla nowoprzybyłych, stają się

fot. R. Sakowicz 
niemal odkrywcze. Dobrze pamiętam swo
je pierwsze kroki w Paryżu.
Z listu Pana wynika, że znajomi z Krako
wa czują się zawiedzeni i osamotnieni, być 
może ich wyobrażenia i oczekiwania były 
zbyt duże, spodziewali się zapewne, że 
paryscy znajomi otoczą ich szczególną 
opieką i tego nie doświadczyli? Myślę, że 
po pewnym czasie zrozumieją, że każdy 
ma tu wiele swoich ważnych spraw i nie 
można od innych oczekiwać zbyt wiele 
uwagi. Zapewne adaptacja ich we Francji 
nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami i 
wyobrażeniami. Z czasem zrozumieją, że 
mogą liczyć na siebie i ustąpi ich rozgory
czenie. Myś'lę, że byłoby dobrze, gdyby 
zdobył się Pan na szczerą wyjaśniającą roz
mowę, która pozwoli zrozumieć im Pana 
postawę, a także może Pan bliżej pozna ich 
problemy i będzie mógł im pomóc w zma
ganiach adaptacyjnych. Szkoda, że Pana 
dzieci są tak bardzo zajęte, że nie mogą 
znaleźć dla ludzi, którzy ich serdecznie 
gościli w Polsce wolnej chwili, ale mam na
dzieję, że do miłego spotkania wreszcie 
dojdzie i znajdziecie wspólny język przy
jaźni.

Maria Teresa Lui
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Jacek z Wersalu

Z okazji Sezonu Kultury Polskiej „Nova Polska” w roku 2004 we Francji, 

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Polskiej
(APAP - l’Association pour la Promotion de l'Art Polonais) 

przygotowuje publikację numeru specjalnego najbardziej prestiżowego 
pisma artystycznego na terenie Francji - BEAUX-ARTS MAGAZINE, 

poświęconego w całości polskiej sztuce.
Bogato ilustrowana, 68-stronicowa publikacja zawierać będzie zarys rozwoju sztuki w Polsce 

w XX wieku, z uwzględnieniem relacji polsko-francuskich.
Będzie to pierwsza publikacja tego typu w języku francuskim. 
Numer specjalny Beaux-Arts Magazine poświęcony Polsce 

dostępny będzie w trakcie trwania Sezonu Polskiego 01.05. - 31.12.2004 
przy okazji wystaw polskiej sztuki we Francji oraz w niektórych księgarniach, w cenie 10 euros.

Stowarzyszenie APAP proponuje Państwu jego nabycie drogą korespondencyjną. 
Cena jednego egzemplarza: 10,80 euro wraz z kosztami przesyłki.

Proszę wysłać czek wystawiony na APAP, na adres: AP^fP ; 176, av. dl^alie - 75 013 Paris. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę telefonować pod numer: 

06.60.05.92.63 lub 06.11.28.88.09.
lub wysłać e-mail: ewa_bela@club-internet.fr lub ewabj@noos.fr
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FEMINISTKI ATA^U/Ą
Bogdan Usoui^^z

Wraz z „europeizacją" Polski wzmagają się naciski na 
liberalizację przepisów aborcyjnych czy zezwolenie 
na „śluby" par homoseksualnych, które w wielu kra
jach są już nm^mą (czo właściwi ej „a^wnormą'^. W kra

jach, gdzie wprowadzane są tego typu regulacje prawne do
chodzi do daleko idących zmian społecznych i skutków, któ
rych nie udaje się już cofnąć. Tak było np. we Francji z wpro
wadzeniem aborcji. Proponujemy więc przyjrzeć się furii 
ataków zwolenników aborcji nad Sekwaną, którzy posiadają 
tu ogromne lobby. Czy to samo szykuje się w Polsce?
Pod koniec 2003 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe zajęło 
się drugim czytaniem i przegłosowało tzw. „poprawkę Garrau- 
da". Poprawka do ustawy dotyczyła penalizacji usunięcia ciąży, 
w wyniku błędu lekarskiego, nieuwagi, nieprzestrzegania bez
pieczeństwa lub zaniedbania. Doprowadzenie w ten sposób do 
aborcji miało być karane wyrokiem do roku więzienia i do 15 
tysięcy euro grzywny. Ruchy proaborcyjne podniosły protest 
przeciw „ekstremizmowi" i „ograniczaniu prawa aborcji". Osta
tecznie poprawkę pogrzebano. Siła ruchów aborcyjnych nad 
Sekwaną została potwierdzona...
Warto się przyjrzeć poglądom tej jakże skutecznej grupy.
AborcjoniśCi stanowią we Francji dość poważną, a przynajmniej 
hałaśliwą grupę. O sprzeciwie Francuskiego Ruchu Planowania 
Rodziny - MFPF przeciw poprawkom, pisała cała prasa, podczas 
gdy przeciwnicy aborcji są w gazetach wręcz zamilczam na 
śmierć. Najbardziej znaną grupą „obrońców aborcji" jest wspo
mniany Francuski Ruch Palanowania Rodziny, który powstał w 
grudniu 1967 roku po legalizacji środków antykoncepcyjnych. 
Od 1975 roku, kiedy to „prawo Veil" zalegalizowało aborcję, 
MFPF zdynamizował swoją działalność. Pracuje dla niego sieć 
„płatnych animatorek", udzielających rocznie około 200 tysięcy 
„porad". Nie trzeba chyba dodawać, że Ruch może liczyć na 
dotacje dla swojej działalności z budżetu państwa. W roku 2000 
dokonano we Francji około 213 tysięcy aborcji, poprzedzonych 
na ogół „poradami" animatorek ruchu.
MFPF nie zajmuje się zresztą tylko poradami czy walką z dziką 
i antydemokratyczną poprawką Garrauda. Szefowa Ruchu zaj
muje się też polityką na poziomie europejskim. Dominika Au-

Dokończenie ze str. 15
MASTIFFY

Był on potężnych rozmiarów, z dużą głową i krótkim pyskiem i 
chyba najbardziej ze wszystkich średniowiecznych psów przy
pominał wyglądem współczesnego mastiffa angielskiego.
Współczesny mastiff angielski, znany także jako dog angielski 
łub brytan, jest psem spokojnym, zrównoważonym, bardzo 
tolerancyjnym, układnym i serdecznym, a nawet, w pewnym 
sensie, potulnym i flegmatycznym. Potrafi być jednak agresywny 
w stosunku do obcych, jeśli zagrażają jego właścicielowi lub 
dzieciom. W przypadku jakiegokolwiek intruza daje ostrzeżenie 
basowym, paraliżującym szczekaniem, aby się nie zbliżać. Jeśli 
to nie skutkuje, wówczas atakuje z furią. Mastiff nie atakuje bez 
potrzeby. Jeśdi jednak zostanie sprowokowany, wówczas będzie 
walczyć do upadłego. Psy te wykazują naturalny instynkt opie
kuńczy w stosunku do małych, bezbronnych istot i wydają się 
czuć wyjątkowo dobrze w towarzystwie małych dzieci, szcze
gólnie wtedy, gdy są to dzieci ich właścicieli. Ten wielki (ok. 80 
cm wysokości), mocny (waga do 100 kg) pies ma kwadratową, 
postawną sylwetkę, potężną klatkę piersiową i zawsze czarną 
„maskę”. Jego sierść jest krótka, gruba i gładka, w kolorze czer
wonawym, morelowym, czerwonawo-srebmym albo ciemnoczer
wone pręgowanym. Takie właśnie mastiffy można zobaczyć w 
hodowli Madame Tompusky.
Wa:tto jeszcze wspomnieć, że w powieści Sienkiewicza „W pu
styni i w puszczy”, nierozłączny towarzysz przygód Stasia i Nel, 
pies Saba to mastiff angfelski. Niestety, podczas ekranizacji dzieła 
w roli „psiego aktora” wystąpił dog niemiecki!

douze walczy, np. z artykułem 51 projektu eurokonstytucji, który 
zapowiada „otwartośC na dialog” z kościołami i innymi organi
zacjami. Jej zdaniem, da to Kościołowi „prawo do mieszania się 
w politykę Unii". Swoją drogą ciekawe, kto dał takie prawo 
mFpF? Prezeska oskarża też Polskę, Maltę, Iralndię i Portuga
lię o pozostawanie w szarym ogonie Europy, czyli utrzymywa
nie zakazu aborcji. „Wejście Polski do Unii budzi spore oba
wy" - dodaje Audouze.
Czym jeszcze zajmuje się MFPF? Okazuje się, że „planowanie 
rodziny" ma bardzo szeroki zakres. Od walki z „integryzmem i 
fundamentalizmem", Frontem Narodowym, prezydentem Bu
shem, przez obronę rozmaitych lewackich haseł, po zaangażo
wanie się w usunięcie obserwatora dyplomatycznego Stolicy 
Apostolskiej przy OnZ (Watykan ma tam status obserwatora i 
nie jest członkiem ONZ).
Ciekawa jest lista organizacji wspierających akcje Ruchu Pla
nowania Rodziny. Pod petycjami podpisują się socjaliści, ko
muniści, trockiści, anarchiści, rozmaite lewicowe młodzieżów- 
ki, ale i Wielka Loża Kobieca Francji, Zieloni, Walka Pracowni
cza, „Lekarze Świata", CFDT bankierów i finansistów, związki 
nauczycielskie, czy cGt z wydawnictwa Hachette. Oczywiście, 
na liście nie brakuje organizacji walczących z rasizmem typu 
MRAP czy ATTAC oraz stowarzyszeń zajmujących się „walką z 
AIDS" - ActUp, czy Sida Info Service. Na liście ugrupowań 
współpracujących z MFPF są i „Katolicy dla wolnego wyboru". 
Jest to organizacja amerykańska, na czele której stoi, nomen 
omen, niejaki Kissling. Listę można uzupełnić o lewacki plank
ton typu „Kobiety Solidarne", „Kobiety publiczne", „Gorączka 
Lesbijek", „Koordynacja lesbijek we Francji", SOS Homofobia, 
czy SOS Seksizm.
MFPF ma nawet własne hasła noszone w pierwszomajowych 
pochodach. W ubiegłym roku proponowano aktywistom ruchu 
śpiewanie piosenki z uroczym refrenem - „yo, yo, le facho!". 
Na transparenty - „Przeciw integryzmowi, przeciw faszyzmo
wi", do skandowania - „So, so solidarité!" (czyżby chodziło o 
słynnego Soso?) i „nie, nie, nie - moralności seksistowskiej, 
rasizmowi, homofobii - nie nie, nie!".
Ruch Planowania Rodziny we Francji jest oczywiście członkiem 
Międzynarodowej Federacji Planowania Rodzinnego - IPFF^. Na 
niwie międzynarodowej dochodzi zapewne do owocnej współ
pracy z polskim odpowiednikiem, czyli Towarzystwem Plano
wania Rodziny z siedzibą w Warszawie. TPR powstało w 1957 
roku, kiedy to wraz z odwilżą Gomułki zezwolono na aborcję. 
Do IFFP przystąpiło dopiero w 1997. Na stronach internetowych 
organizacji dowiadujemy się, że jego celem jest, m.in. „zaspa
kajanie potrzeb młodzieży w dziedzinie edukacji seksualnej" 
(warto sprawdzić czy nie chodzi tu o ukrytą sieć agencji towa
rzyskich?). Polska mutacja „rodzinnego planowania" pełna jest 
dość ciekawej nowomowy w stylu „zdrowie reprodukcyjne". Są 
i „młodzieżowi edukatorzy seksualni" oraz szkolenia specjali
styczne, na których produkuje się L. Starowicz, ale i wysłannik 
Komendy Głównej Policji. Trochę zaniepokoiło mnie „szkole
nie instruktorów harcerstwa" (ciekawe jak nazywają się spraw
ności w edukacji seksualnej?) i współpraca edukatorów seksu
alnych z programami młodzieżowymi w TV (znana w kraju au
dycja „Rower Błażeja"). Natomiast zupełnie nie zdziwiła „ści
sła współpraca z ZSMP". Wśród stron, które TPR poleca odwie
dzić jest fabryka Unimilu i jego gumowe wyroby. Aktywność 
jak na razie dość mizerna. Na pocieszenie można stwierdzić - 
kudy nam tam do Francji...

6»
6’ 
g( 
rc

L; 
m 
Z( 
śc
N
zr
g«si 
ni 
SC
11 
m 
st
SC
1Î
KI
S|
T;
2:
te 
to 
gr
F
N 
bi 
SC 
re

6‘
6’
g< 
ro 
st
Vil 
ty 
et 
d; 
ni

150,00 euro

^^i0,00 euro

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Mme Maria SOSNOWSKA-C^L^IGNICOURT 35,00 euro 
Mr et Mme ŁUCKI - VITRY SUR SEINE
Mme Jeannina SMOLAREK 
MileElisabethSMOLAREK- ABSCON

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapiać
Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise,

263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, wpłacając na: CCfP 1268-75 N PARIS 
lub czekiem, zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

18 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 18 stycznia 2004

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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6“ Wiadomości 6“ Krajobraz Polski - reportaż 
61 Kawa czy herbata Wiadomości Po
goda S!* Woronicza 17 8^= Klan - serial 8^5 Eu
rotel - magazyn 9°’ Jeż Kleofas - serial 9”’ 
Wehikuł czasu 9” Moje miasteczko - serial 10“ 
Laboratorium - magazyn 10” Wieża Babel - 
magazyn 10“ Katalog zabytków - Trzcińsko 
Zdrój 11“ Co nam w duszy gra 12“ Wiadomo
ści 12”’ Sensacje XX wieku - widowisko 13“ 
Nad Niemnem - serial 14“Ojczyzna-polszczy- 
zna 14”5 Kochaj mnie - serial 144’ Zaolzie - ma
gazyn 15“ Wiadomości 15” Wieczór Cygań
ski - widowisko 16’’ Klan - serial 162= Co Pani 
na to? - program 16“ Kobiety Białego Domu - 
serial 17“ Teleexpress 17” Sportowy Express 
172 Gość Jedynki 1735 Wehikuł czasu 18“ Moje 
miasteczko - serial 182= Polskie miasta i mia
steczka - reportaż 183= Nie tylko dla komando
sów 19“ Kurier z Warszawy 19” Dobranocka 
193’ Wiadomości 19“ Sport 20’" Pogoda 20” 
Klan - serial 2’3’ Nad Niemnem - serial 213’ 
Sportowy tydzień 22“ Kochaj mnie - serial 222= 
Tam gdzie jesteśmy - reportaż 23“ Panorama 
232’ Sport 2323 Pogoda 23“ Sprawa dla repor
tera O'’’ Pegaz - magazyn kulturalny O2= Moni
tor O” Biznes perspektywy O” Gorączka - pro
gram 1” Mały pingwin Pik-Pok Wiadomości 
1=7 Sport 2’2 Pogoda 2” Klan - serial 2“ Nad 
Niemnem - serial 33’ Sportowy tydzień 4’’ Ko
biety Białego Domu - serial 4” Kochaj mnie - 
serial 4“ Tam gdzie jesteśmy 5“ Sprawa dla 
reportera =3= Monitor 5“ Biznes raport

WTOREK 20.0l.:^004
6“ Wiadomości 6“ Historie sekretne - felieton 
6” Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 82= Klan - serial 84= Eu- 
rotei - magazyn 9“ Jeż Kleofas - serial 9’= Pla- 
stelinek i przyjaciele 93= Dwa światy - serial 10’= 
Współczesna proza polska - film 1’3= Roman
tyczne podróże do Polski - reportaż 10== Po
etycki oddech 11’= Ze sztuką na ty 1”” Arcy
dzieła XX wieku 12“ Wiadomości 12” Pleba
nia - serial 12“ Sportowy tydzień 13’= Tylko tato 
- serial 133’ Koncert życzeń 13“ Salon Kreso
wy - film 14“ Folkogranie 143= Zaproszenie 1=“ 
Wiadomości 1=” Benefis Leona Niemczyka 
16“ Klan - serial 162= Lista przebojów 17“ Te
leexpress 17” Spor^ow^ Express 17“ Gość Je
dynki 173= Plasteiinek i przyjaciele 18“ Dwa 
światy - serial 182= Magazyn olimpijski 19“ Wie
ści polonijne 19” Dobranocka 193’ Wiadomo
ści 19“ Sport 2004 Pogoda 20” Klan - serial 
2’3= Plebania - serial 21“ Wideoteka 21“ Tyl
ko tato - serial 21== Ojczyzna-polszczyzna 22” 
Ze sztuką na ty 224’ Hit kultury - magazyn 23“ 
Panorama 232’ Sport 2324 Pogoda 233’ Forum 
O25 Monitor O4’ Plus minus 1’= Przypadki 
zwierzojeża ”3’ Wiadomości 1=7 Sport 2’2 
Pogoda 2” Klan - serial 23’ Wieści polonijne 2“ 
Plebania - serial 3” Wideoteka 34° Tylko tato - 
serial 4’= Magazyn olimpijski 44’ Ze sztuką na 
ty =” Ojczyzna-polszczyzna =2= W wiedeńskim 
nastroju =3= Monitor

ŚRODA 2101.3^(^04 
6’’Wiadomości 6’3 Filmowa Encyklopedia 
Lodzi i okolic 6” Kawa czy herbata 8°" Wia
domości 8” Pogoda 8” Woronicza 17 82= 
Klan - serial 84= Eurotel - magazyn 9’’ Jeż 
Kleofas - serial 9” Budzik - program dla 
dzieci 93= Trzy misie - serial 10’= Plus mi
nus 1’3’ Tajemnice Pomorza - reportaż 
11’= Forum 11“ Film animowany 12“ Wia
domości 12” Wieści polonijne 122= Hit kul
tury - magazyn 124= Bocznymi drogami - repor
taż 13’= Diabły - film fab. 142= Ostatni Zayazd 
1=“ Wiadomości 1=” Na zdrowie Jagielski 1=“ 
Film animowany 16“ Klan - serial 162= Rewizja 
nadzwyczajna 17“ Teleexpress 17” Sportowy 
Express 172’ Gość Jedynki 173= Budzik 18“ Trzy 
misie - serial 182= Bocznymi drogami 184= Roz
mowy na czasie 19” Dobranocka 193’ Wiado
mości 19“ Sport 20’= Pogoda 20” Klan - serial 
2’3= Rozmowy przy stole - 21’= Diabły - film 222= 
Irak 20’4 223= Niczyj Stan Borys - 23“ Panora
ma 232’ Sport 2323 Pogoda 233’ Linia specjalna 
O25 Monitor O'” Biznes perspektywy O4= Rozmo
wy na czasie 1” Opowiadania Muminków f’ 
Wiadomości 1=7 Sport 2’2 Pogoda 2” Klan - se
rial 23= Rozmowy przy stole 3’= Diabły - film 42= 
Irak 20’4 440 Ostatni Zayazd =” Bocznymi dro
gami =3= Monitor 5“ Biznes raport

CZW^ARTEK 22.01.^004
6’’ Wiadomości 6’3 Filmowa Encyklopedia Lo
dzi i okolic 6” Kawa czy herbata 8“ Wiadomo
ści 8” Pogoda 8” Woronicza 17 82= Złotopol
scy - serial 84= Eurotel - magazyn 9“ Jeż Kle
ofas - serial 9” Jedyneczka 93= Niebezpieczna 
Zatoka - serial 10’= Sekrety zdrowia 1’2= Kwa
drans na kawę 11’= Linia specjalna 12“ Wiado
mości 12” Rozmowy przy stole 12== Skarbiec - 
magazyn 13” Teatr Telewizji - Toksyny 144= 
Młodzi wirtuozi 1=’’ Wiadomości 1=” ^^j -ma
gazyn katolicki 1=3= Podróże kulinarne 16“ Zło
topolscy - serial 162= Szerokie tory - reportaż 
17“ Teleexpress 17” Sportowy Express 172’ 
Gość Jedynki 173= Jedyneczka 18°° Niebez
pieczna Zatoka - serial 182= Lasy i Ludzie - 
magazyn 18“ Skarbiec - magazyn 192’ Dobra
nocka 193’ Wiadomości 19“ Sport 2004 Pogoda 
20’7 Pogoda dla kierowców 2’” Złotopolscy - 
serial 2’3= Posłańcy Pana Boga - film dok. 212= 
Teatr Telewizji - Toksyny 23’’ Panorama 232’ 
Sport 2323 Pogoda 23™ Tygodnik polityczny Je
dynki O2= Monitor O'’ Biznes perspektywy O'’ 
Skarbiec - magazyn 1” Marceli Szpak dziwi się 
światu ”3’ Wiad<^r^<^^ci1 = Sport 2’2 Pogoda 204 
Pogoda dla kierowców 2” Złotopolscy - serial 
23= Dokument 32’ Teatr Telewizji - Toksyny =“ 
Przeboje na orkiestrę - Maurice Ravel =” Hit 
kultury - Koty =3= Monitor ==’ Biznes raport

PIĄTEK 23.<01.^0<04
6’’ Wiadomości 603 Smak Europy 6” Kawa czy 
herbata 8“ Wiadomości 8” Pogoda 8” Woro
nicza 17 82= Złotopolscy - serial 84= Eurotel - 
magazyn 9“ Jeż Kleofas - serial 9” Zabawy 
językiem polskim 93= Serial dla młodzieży 10’= 
Tysiącletni Gdańsk - serial 1’3’ Dowódcy AK - 
serial 11“ Tygodnik polityczny Jedynki 11“ Film 
animowany 12“ Wiadomości 12” Dokument 
12== Hity satelity 13” Sukces (2) - serial 14“ 
Kasia Kowalska - koncert 1=“ Wiadomości 1=” 
Serial fab. 1=“ Telewizyjny przewodnik po kra
ju 16“ Złotopolscy - serial 162= Szept prowin
cjonalny - magazyn 17“’Teleexpress 17” Spor-

SPOTK^N^IŁO^I^I^^^KOWE 
BRACTW ROZANCOWYCH W LENS

Ks. Dyrektor Antoni Ptaszkowski 
i Zarząd Związku Bractw Różańcowytch we Francji 
serdecznie zaprasza księży i poszczególne Bractwa 

na coroczne spotkanie opłatkowe 
w sali przy Kościele Millennium w Lens 

dnia 26 stycznia 2004 r. o godz. 14.30.

towy Express 172’ Gość Jedynki 173= Serial dla 
młodzieży 18’= Kasia Kowalska - koncert 19“ 
Wieści polonijne 19” Dobranocka 193’ Wiado
mości 19“ Sport 2’04 Pogoda 20” Złotopolscy 
- serial 2’3= Mówi się... - poradnik 20== Hity sa
telity 21 ” Sukces (2) - serial 22“ Szept prowin
cjonalny 223’ Serial fab. 23“ Panorama 232’ 
Sport 2323 Pogoda 23“ Porozmawiajmy O” 
Monitor O'’ Biznes perspektywy O“ Przewod
nik po kraju 1” Przygód kilka wróbla Ćwirka 
Wiadomości 1=7 Sport 2’2 Pogoda 2” Złotopol
scy - serial 23= Wieści polonijne 2“ Hity satelity 
3’= Mówi się... 32= Sukces (2) - serial 4” K. Ko
walska - koncert =3= Monitor ==’ Biznes raport

SOBOTA 24.01.^004
6“ Na dobre i na zle - serial 7’= Echa tygodnia 
740 Wieści polonijne 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8” Telewizyjny przewodnik po kraju 83= Pro
gram dla dzieci 9°° 5-10-15 - program dla dzie
ci i młodzieży 930 Marco i Gina - serial 10“ Mówi 
się... - poradnik 1’20 Ludzie listy piszą 1’40 Pod
róże kulinarne 11” Książki z górnej półki - ma
gazyn 112’ Klan (3) - serial 123’ Wideoteka 13“ 
Wiadomości 13”’ Daleko od szosy - serial 1440 
Tam gdzie jesteśmy - reportaż 1 =” Święta woj
na - serial 1=3= Śniadanie na podwieczorek 17“ 
Teleexpress 172’ Sportowy Express 173’ Na 
dobre i na złe - serial 182’ Kariera Nikodema 
Dyzmy - serial 19” Dobranocka 193’ Wiado
mości 19=’ Sport 19=9 Pogoda 20’= Daleko od 
szosy - serial 213= Film fab. 233= Panorama 23== 
Sport 23“ Pogoda O” Na dobre i na złe - serial 
1 “ Salon Kresowy - film dok. 1 ” Maurycy i Haw
ranek - serial ”3’ Wiadomości ”4® Sport 1=7 Po
goda 2“ Defekt - serial 3“ Daleko od szosy - 
serial 43’ Kariera Nikodema Dyzmy - serial =3’ 
Film fab. 73’ Święta wojna - serial

NIEDZIELA 25.(01.^004
7== Folkogranie 82= M jak miłość - serial 9” Sło
wo na niedzielę 9” Z kapitańskiego salonu - 
magazyn 93’ Latające misie - serial 9== Książki 
z górnej półki 10’= Do góry nogami 1’3’ Zapro
szenie ”0“ Zostawić trwały ślad - reportaż 1”’= 
Złotopolscy (2) - serial 12“ Anioł Pański 122’ 
Niedzielne muzykowanie 13“ Transmisja Mszy 
Świętej z kościoła oo. Franciszkanów św. Mak
symiliana Kolbego w Lodzi 14’= Rycerze i ra
busie - serial 1=’= Co nam w duszy gra 16°° 
Biografie 17“ Teleexpress 172’ Sportowy 
Express 172= Dziennik tv J. Fedorowicza 174’ 
M jak miłość - serial 182= Salon Lwowski 184° 
Zaproszenie 19” Dobranocka 19“ Wiadomo
ści 19“ Sport 19=9 Pogoda 20’= Na zdrowie 2’4= 
Defekt - serial 2140 Benefis Leona Niemczyka 
223= Gwiazdy Mrągowa 2003 233= Panorama 
23“ Sport 23“ Pogoda O” M jak miłość - serial 
1°° Latające misie - serial 1” Wiadomości ”4® 
Sport 1=7 Pogoda 2“ Na zdrowie Jagielski 240 
Biografie 33= Zaproszenie 3= Rycerze i rabu
sie - serial 4“ Zostawić trwały ślad - reportaż 
=0= Ludzie listy piszą
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UWAGA!! OSTATNI MOMENT!! 
KUPON ZAMÓWIENIA

(do przestania na adres GK: 263 bis, rue St-Honoré, 75001 Paris).

Redakcja GK dysponuje jeszcze niewielką ilością
Kalendarza na 2004 r. - ..dla... spóźnialskich” -

200lt

Proszę o przesłanie polsko-francuskiego 
Kalendarza „G.K.” na 2004 r.

Ilość egzemplarzy:............w cenie - 4 euro.
Rai^^i^:.................... euro.

Imię i nazwisko:

Nr 3 
"1 -

I
I
I
I

Adres:............................................................................................
Dołączam czek (dla Voix Catholiques) □ płacę gotówką □

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE

INTER^NATICNAI ■ FRANCE

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’Orléans (linia 4), 
tel. 01 45431818
e-maiil: pt.orii^^ns@intercars.fr

INSTITUT PRIVE FRA^^^-E^^OPE CONNEXION
etablissement prive d^^^i^^ig^nement supérieur 
enregistre au Rectorat de 1.^icademie de Paris

KURSY JEŻYKA FRANCUSKIEGO
KURSY 20 godzin tygcdnicwc; Status studenta - ubezpieczenie 
KURSY 10 godzin tygcdnicwc - 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

TEX./^I^^Xî Ol 44 24 05 66
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

POiĄCZENIA AUTOKAROWE HO POLSKI

7, rue bUP^H^OT (obok kościoła)
Tet. 01 60 15 09 09

Adres dla korespondencji: 390, rue St-Honoré, 75001 Paris
’^7 ................................ ‘ ...■......  ........... ■ ' ' ' ..................

N^iJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE 

euR<<>L^rK^is 
JEŹDZI CODi^:iENNIE DO POLSKI

01 49 72 51 52
—....................................................--  . .. ' /

LICENCJONOWANE L^NIE AUTOKAROWE DO POLSKI

Tel
V . ................

PARIS 75010 (M Gare du Nord)
93 rue de Maubeuge
TEŁ. Ol 42 80 95 60

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

firma mu^tipose
zatrudni dwóch mężczyzn do wymiany okien. 

Wskazane: uregulowany pobyt, prawo jazdy, 
umiejętność poruszania się busem w regionie paryskim. 

TEL. Ol 47 82 39 Ol LUB 06 2I 80 45 42

PO sprzei^a^nia *
DOM MIESZKALNO-USŁUGOWY

- stan surowy - 850 m^ - działka 6 ar - 12 km od KRAKOWA
TEL. OO 48 (12) 6^1 48 76 (9™ 18“)
TEL. OO 48 (1^^ 430 60 02 (po 19“)

* PRZEPROWADZKI *
- DO POLSKI;
- na terenie PARYŻA i OKOLIC;
- W CAŁE.J FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 IS 09 43 86

GŁ3S
Wydiawcia:

Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adres Redak^cji: 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. 
FATAI i Al/i http^^/pierso.club-intiernet.fr(/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
KAIOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektorpu^bili^taurji'. ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktorr: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie eraficzne: Stanisław Wójcikowski.

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

Druk. Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.
Wan^nki prenum^er^cWo:

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

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

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION FA^TAIRE Nr 60.593
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Tel:

NUMER ZŁOŻC^NY DO DRUKU 07.0L:^O04

1 KUPON PRENUMERATT
I
I □ pierwsza prenumerata/abonnement/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honorć - 75001 FARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rolk (53,4o€) □ Czekiem
I □ Pól roku (28,3o€ ) □ CCF 12777 08 u Faris
I □ Przyjaciele G.K. (65,60 ® □ Gotówkq

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

(ABONNEMENT)

Nasza strona internetowa: http://persc.club-intemet.fr/vkat
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Nr 3 GŁOS KATOLICKI

XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80/ /

USER VI CeU
I

“x Z PARYŻA, VAI^JENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

Copernic
PARIS - LYON - YARSOYIE - KIEY

COPERNIC
6, rue des Immeubles 

Industriels 
75011 Paris (M° Nation) 

tel. 01 40 09 03 43

COPERNIC
23, rue Desaix 

69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 56

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

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

Opole,
Poznań, 
Rzeszów, 
Sandomierz, 
Stalowa
Wola,

Tarnobrzeg, 
Tarnów, 
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław^.

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE

Z PAR’^;^rA, LYONU
I 8 INNYCH MIAST WE FRANC^JI

DO 30 MIAST W POLSCE

SAMOLOTY do Polski i do innych krajów świata
✓

TRANSPORT TOWAROW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

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

OtwAHTE 7 DNI w tVCOPNIV

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

tellfax 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalnos'ci prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

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

ECOLE „NAZARETH"
COURS PRIVÉ d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

14 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRANCUi^l^lO-POLSKICH PROFESORÓW

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

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

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

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITÉ SOCIALE. ' '

NOWE GRUPY OD 12 STYCZNIA 2004 R!
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83

PSYC^^Ł^^-TERAF^E^U^TA: TEL. Ol 45 88 58 60
rdzisla pomocę w przypadrr: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH; 
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

* TOP PEINTRE:
LA PEINTURE EN EXPRESSE. Des appartements, 

des bureaux. TEL. 06 68 43 89 37 (GAYROCH)

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

sądowy - tłumacz przysięgły
105 ais, ad de Grenelle, 75015 PARIS, 

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

odszkodowania, spadki itp.

PACZKI DO POLSKI
- zbiórka na terenie całej Francji
- dostawa do rąk własnych adresata
- odbiór z domu klienta:

Paryż i okolice tel. 01 40 09 03 43
Lyon i okolice tel. 04 72 60 04 54

LINIE AUTOKAROWE PARIS - ODESSA 
PARIS - KIEY

SPCCJALI^S^TAe - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

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

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

* USŁUGI KOSMETYCZNE:
maniarjs, psdicuje, henna, masaż i pielęgnacja twarzy 

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

POE^R^ÓŻE PO POLSKI

* EXPRESS-BUS - wyjazdy 1 przesyłki ekspresowe z Francji, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowei.

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

DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* ŁUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO Po^SKI - O^ISZYNA,

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

* OMEGA - regularne przejazdy do Polski; przewóz paczek.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51
* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

Tel. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09
*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -

Tel. 01 57 42 91 56; 06 11 86 01 76
* JANOSIK - REGULARNA, KONCESJONOWANA LEMIA AUTOKAROWA

DO Polski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17
* WACTUR - nowa, OFICJALNA i^inia AUTOKAROWA 

PARYŻ - USTRZYKI DOLNE. Teł. 06 79 50 18 95.
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GLOS KATOLICKI Nr 3

ZAKUPY (II)
Ryszka

Po kilku tygodniach „śiwiątecizno-noworocznej” 
przerwy na łamach Głosu Katolictiego, powra
camy do artykułów w rubryce „Prawo na co 
dzień”. (Red.)

Wraz z Nowym Rokiem wzrasta zainteresowarie ofer
tą handlową na rynku. W tym czasie wzrasta również ak
ty wnosC r^ńcuć znie^yzc P^ntra^^ent^I^’h'. n^late go at i^iewjsznm sr- 

tykule omówione zostaną raarzeria, z którymi mogą się zetknąć 
konsumenci uzrestniczący w oeIOcie handlowym.

ODMOWA SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG
•

Żadna osoba zajmująca się sprzedażą lub świl^<^l^<reriem usług 
nie może odmowie konsumentowi sprzedaży czy wykona

nia nslugi, c^giyba jb oc^moa^p tw j eat esasć^z^r^ic^r^a f^rawnip. (i^d- 
mawiający może ponieść konsekwercje karne swojej odmowy, 
jeśli odpowieanio jej nie uzasadm. O zasadności odmowy decy
dują sądy. Jej uzasadnierie może być podyktowane np. niedo
stępnością produktu, niepoprawnośCią złożonego ramówienia 
czy złą wiarą zakupującego (art. L 122-1 kodeksu konsumenc
kiego). Powyższej zasady nie stosuje się do operacji earkowych.

K FAKTURA
ażde świadzzenie usług pociąga za sobą zobowiązanie do 
wystawienia razaunku (faktury) na rzecz konsumenta przed 

giszcreriem przez niego wymaganej kwoty, skoro zapłata za nie 
jest wyższa lub równa 15,24 euro. W ąrzćpaaku uwiadzzeń, za 
które zapłata jest mniejsza od 15,24 euro wystawienie faktury 
jest fakgltatywre, staje się ono jednak obowiązkiem w momen
cie, gdy konsument jej sobie życzy.
Faktura powinna zawierać datę pystawieria, razwę i adres 
przedsiębiorstwa, nazwisko klienta (chćea że ten się nie zga
dza), datę i miejsce wćkoraria świadczenia, dokładne informa
cje dotćzząze ilości i ceny za dostarczone czy sąrzedare mate
riały i wykorane usługi, końcową kwotę bez podatków i osta
teczną kwotę z podatkami (orzeczerie sądu w" 83-50/A z 3 paź- 
aziemika 1983 r.). Faklura powirra być przygotowawa w dwóch 
egzemplaIzach, orygiwał zostaje przekazawy klientowi, kopia 
zatrzymćwana jest przez świadczącego usługi. Faktury wyda
wane przy okazji niektćIyza śpiadczeń muszą spełnić specy
ficzne warunki, określone przez szzz,egółowe akty prawne, do- 
tyzrć to np. aoteli, restauracji, szkół jazdy itp.

NADUŻYCIE SŁABE./ POZYCJI KONSUMENTA

WykIoczenie polegające na wykorzćstaniu słabej pozycji 
klienta ragIożone jest sankcją karną, której celem jest 
ochrona osće najbaraziej narażonyza wa wykorzystanie przez 

nieuczciwćch kontrahentćw. Są to osoby wykazujące się nie
wiedzą lub ułomnością, wynikającą z ich stanu zdrowia, pode
szłego wieku, niernajomosCi języka francuskiego... Do wykro
czenia dochodzi w momencie, gdy osoba podpisała kontrakt w 
sytuacji, gdy nie była w stonie pojąć wagi zoeowiązania, została 
wpIOwadzona w błąd lub przymuszona do podpisania umowy. 
Zobowiązanie się osoby do zawarcia kontraktu musiało mieć 
miejsce: - w miejscu zamśeszkania osoby, przez telefon lub fax; 
- w wyniku przeprowadzonej kampanii przez sąrzedapcę w jego 
miejscu ramieszkania konsument zobowiązał się do zawarcia 
umowy w miejscu wskaranym przez sprzedawcę; - przy okazji 
organizowanego przez sprzedawcę spotkania lub wycieczki tu
rystycznej;- w sytuacji, gdy umowa została zawarta w miejscu 
niedopuszczalnym do handlu lub do świadzzenia usług;- przy 
okazji organizowanyca salonów promocyjnych;- jeśli umowa 
została zawarta w pos'piechg i klient nie mógł skonsultować in- 
nvch specjalistów w danej dziearinie.•
J|i^sli doszło do nadużycia w wyżej wymierionyza okoliczno
* śziaca, osobie, która się tego dopuściła grozi kara pieniężna 

i pozbawienie wolności, łącznie lub jedno z nich. W ąrzćpodku, 
gdy doszło do nadużycia pozycji konsumenta może on złożyć 

skargę do Prokuratora Republiki (Procureur de la République), 
na mocy art. L 122-8 i następnych kodeksu korsumeckiego.

ANUŁACl/A ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU 
NIE RESF^^K^TG^WANIA PRZ^Z DOSTAWCE 
TERMINU DOS^TAWY LUB ŚWIADCZENIA

W przypadku, gdy kwota zamówienia przekracza 500 euro sprze
dawca lub zleceniobiorca są zobowiązani do wskazania na za
mówieniu ostatecznej daty, do której produkt zostanie dostar
czony lub świadczenie zostanie wykonane,

określona data zostanie przekroczona o siedem dni, za- 
W mawiający może anulować zamówienie, wysyłając list pole
cony z potwierdzeniem otrzymania. Kontrakt będzie traktowa
ny jako nieważny w momencie otrzymania listu przez stronę 
umowy. Osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu wszelkich 
wpłaconych zaliczek. Jeśli dostawa będzie wykonana pomiędzy 
datą wysłania listu, a datą jego otrzymania przez odbiorcę, umo
wa zachowuje ważność. Sprzedawca lub wykonawca usługi, któ
ry nie wywiązał się ze zobowiązania w określonym terminie, 
może zasłonić się działaniem siły wyższej jako powodu opóź- 
rieria. Jest to możliwe i w takiej sytuacji kontrakt zachowa swoją 
ważność, należy jednak podkreślić, że sądy francuskie są bardzo 
restrykcyjne w orzekaniu działania siły wyższej, i jej definicja 
jest ściśle i wąsko określona. W każdym przypadku konsument 
dysponuje sześćdziesięcioma dniami, od momentu daty okre
ślonej na zamówieniu na rozwiązanie umowy (art. L 1M-1, R 
114-1 kodeksu korsumenckiego).

KRADZIEŻ TELEFONU KOMÓRKOWEGO
W przypadku kradzieży telefonu komórkowego należy jak naj
szybciej złożyć deklarację o kradzieży (déclaration de vol) na 
posterunku policji lub żandarmerii, nie zapominając o odebra
niu potwierdzenia złożenia skargi. Kopię skargi należy wysłać 
listem poleconym do właściwego operatora telefonii lub firmy, 
która zajmowała się sprzedawaniem jego usług, w celu zawie
szenia lini do momentu uzyskania nowego telefonu.
I eśli osoba, której skradziono telefon komórkowy, jest zainte- 

W resowana całkowitym rozwiązaniem umowy z operatorem, 
możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami:
- osoba jest w trakcie pierwszego okresu abonamentowego (12, 
18 lub 24 miesiące od momentu podpisania umowy). Najczę
ściej operator będzie domagał się odszkodowania za niewyko
rzystaną część abonamentu, gdyż zgubienie lub kradzież nie są 
uznawane przez firmy telefoniczne jako zasadne motywy roz
wiązania kontraktu. Należy jednak wiedzieć, że w wyroku z 26 
sierpnia 1999 r., wydanym przez sąd instancyjny z Auxerre w 
sprawie Wibaux contra SFR, orzeczono jako nieuczciwą klau
zulę pozwalającą otrzymywać operatorowi opłaty abonamento
we do wyczerpania 12. miesięcznej umowy i nakazano ich zwrot 
konsumemce, która zgubiła swój aparat;
- osoba przekroczyła już pierwszy okres abonamentowy. W ta
kiej sytuacji można rozwiązać abonament w każdej chwili za
chowując jedno-, dwu-, lub trzymiesięczny okres wypowiedze
nia i formę wypowiedzenia określoną w umowie.

CO ROBIĆ, GDY DOSTARCZONO NAM PROD^UKT, 
KTOIREGO NIE ZAMAWIALIŚMY?

Zdarza się, że konsumenci otrzymują do domu produkt, któ
rego nie zamawiali wraz z listem informującym, iż mogą go 
zatrzym^z^ć placął: zą nzagn luo oc^eslae jło ng^. w tewninm 15 dni. 

Taka foma sprzedaży jest rielegalna. Jest ona zakazna zarówno 
przez kodeks kamy (art. R 635-2 KK) jak i kodeks korsumerz- 
ki (art. L 122-2 i L 122-3 kodeksu konsumenta). Konsument nie 
jest w żaden sposób związarć taką ofertą. Nie jest zobowiazany 
do odesłania produktu, może go nawet zachować bez płacenia, 
zachowując go jeanak do dyspozycji osoby, która go wysłała. 
Osoba ta pozostaje ciągle właścicielem tego produktu i jeśli chce 
może zwiócIć się do konsumenta o jego zwrot. Oczywiście, to 
ona wtedy pokrywa wszelkie koszta z tym związane. Jeśli jed
nak konsument zwrócił się do ąIzeasiębiorstwa wysyłkowego o 
pIzysłarie na okres próbny jakiegoś produktu jest on związany 
swoim zamówieniem i jeśli produkt mu nie odpowiada jest zo- 
bopiazary go odesłać na wcześniej określonych warurkach.

I

T

t

I

22 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 18 stycznia 2004

http://perso.club-internet.fr/vkat


(Mutfie presse)

W pARyiu
I

Hestauraqa .La Crypte Polska'

R

1,

Misji Katolickiej

I-

ą

6
V
l-
I-
)t

SyLWESTERl
Aticfi Zau^adzkie^

5-
e, 
t- 

ią 
:o 
ia 
it

i- 
la 
i- 
ić

e 
y 
i, 
i.

3
i

“X"a Crypte Polska



W Galerii GK... czas

Dzwonić taniej do POLSKI i po całym SWIEGIE-
Lokalny 0811...* Lokalny 0811 karta telefoniczna 1 SJ€*^*'^**^

. •■ K?».:  ; 
Lokalny 0811

’ * Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T.
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI 
101 45 53 94 48 iradium@iiradium.^r www.iiCdiumJr •y- yer* . -t \
Obswga polskich Kliei^tijw : 1 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart

Lokalny 0811
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