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Skoro egzaminy pozdawane, 
dla młodszych i starszych... 

dzieci nastał czas 
zimowych ferii.
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I

ZAGADKI LA FERTE
Barbara Stefańska

M
oje kontakty z Polską Misja Katolicką we Francji zaczęły się dość za
bawnie. To było już dobrych kilka lat temu. Jadąc samochodem ze sto
licy szampana Eperney do Paryża, zatrzymaliśmy się na moment z trójką 
moich preo^t^ci<S na n^c^ście w jol^ii^jś nla^jse(^’waśeil nazi^r pcj^ez^apipruiy.

Było sennie, żadnego ruchu, nikomu nie 
przeszkadzaliśmy, tak prz24ajmniyj nam 
się wydawało. Dołem płynęła rzeka o in
tensywnie zielonym kolorze, z lewej stro
ny niewielkie domki przeglądały się w 
wodzie niczym pałace w Wenecji, za mo
stem nad zwartą zabudową miastyczka 
górowały dwie wieże, jedna kościelna, 
druga zapewne ratu
sza.
Jakiś samoohód za- H, 
trzymał się tuż przed 
nami, już m2ślelis'm-^, 
że to policja w pry
watnym wozie i bę
dzie mandat, ponie
waż na moście nie 
wolno stawać, tym
czasem z okna wychy
liła się miła, uśmiech
nięta kobieta ze sło
wami:
- Mission Catholi

que Polonaise? - 
Byliśmy tak zasko
czeni, że nikt z nas nie 
odpowiedział na jej 
pytanie. Doszła naj
wyraźniej do wnio
sku, że nie rozumie
my po francusku, 
więc tylko wskazała nam ręką, żeby je
chać prosto, prosto, a potem na prawo, 
jeszcze raz się us'miychnęła i już jej nie 
było. Popatrzyliśmy na siebie ze zdziwie
niem: - O co jej chodziło?
Ruszyliśmy prosto, bo innej możliwości 
nie było, minęliśmy niewielki rynek z cie
kawym ratuszem, ale słowa sympatycznej 
Francuzki wciąż nas intrygowały. Doszli
śmy do wniosku, że rejestracja naszego 
samochodu nasunęła jej myśl, iż dlatego 
się zatrzymaliśmy, że szukamy Polskiej 
Misji Katolickiej, która tu gdzieś musi 
mieć swój ośrodek. A jeśli tak, to faktycz
nie czemu go nie odwiedzić?
Niebawem pojawił się niewielki drogo
wskaz z nazwą Misji, nie musieliśmy więc 
nawet pytać jak dojechać. Droga prowa
dziła wprost do szeroko otwartej bramy, 
za którą, jak głosiła umieszczona tablica, 
mieścił się Dom Polskiej Misji Katolic
kiej im. Anny i Stanisława Kozłowskich. 
Z poda4ygs niżej adresu wynikało, że je
steśmy w La Ferte sous Jouarre. 
Słyszeliśmy wcześniej o tej miejscowośAi, 
to taki podparyski Otwock.
Wysiedliśmy z samochodu, zaczęliśmy się 
rozglądać. Było pięknie. I jaki spokój!

P
rzed domem z szarym, łupkowym 

dachem rozciągał się ogród, droga 
między drzewami biegła w górę, 
zachęcaja^c Ço '^ą^acf^ou. Z drngmj d^lroty^' 

ogrodu stały dwa pawilony, z jednym są
siadowała kaplioa. Za pawilonem widać 
było dwa rozbite namioty. I nigdzie żywej 
duszy.

Z wywieszonej na głównym budynku in
formacji dowiedzieliśmy się, że dom pro
wadzą polskie siostry ze Zgromadzenia 
Córek Maryi Niepokalanej, nigdzie jed
nak nie było widać żadnej zakonnicy. 
Usiedliśmy na długiej ławie przed domem 
i czykalis'm2, aż się któraś pojawi. A nuż 
można się tu będzie zatrzymać na nocleg? 
Niebawem pod dom zajechała toyota, 
wysiadła a z niej ładna, młoda kobieta z 
torbami pełnymi zakupów. Najmłodszy w 
naszym tswarzystwiy - student Wojtek na 
jej widok aż gwizdnął - Ale laska! - Czuł 
się potem głupio, gdy okazało się, że to 
przełożona - siostra Wiktoria, nie spodzie
wał się, że tutejsze zakonnice nie noszą 
habitów^.
Znalazły się wolne pokoje, odpowiadała 
nam cena, niska w porównaniu z hotelami 
w Paryżu, zatrzymaliśmy się zatem na noc. 
Następnego zjedliśmy śniadanie w towa
rzystwie Pani Anny Kozłowskiej, funda
torki tego ośrodka, która uśmiechała się 
do nas z portretu w jadalni (fot.). Mieli
śmy okazję się przekonać, że jej dar do
brze służy nie tylko pielgrzymom, pod
różnym i wczasowiczom, ale pomaga rów
nież dożyć godnie starośri. Kiedy wyszli-

śmy po ś'niadaniu przed budynek, siostra 
Wiktoria i pozostałe zakonnice wracały 
wlaś'nie z Mszy św. ze swymi podopiecz

nymi - staruszkami, które 
'!?• tu znalazły swą przystan.

' Za chwilę staliśmy się 
świadkami komicznej sce
ny: oto jedna z tych staru
szek pojawiła się nagle z 
ogromną walizką, rozyjrza- 
ła się wkoło konspiracyjnie 
i pos'piesz4ie wsadziła wa
lizkę do dużego pojemni
ka na śmieli. Powiedzieli
śmy o tym którejś' z zakon
nic, roześ'miala się: - To 
powtarza się codziennie, 
babcia nie chce stąd wy
jeżdżać.
Nam też się nie chciało... 
Po trudach podróży i przed 
pyrspekt2wą molocha - 
Pzr2ża, zapragnęliśmy na
sycić się klimatem tego 
miejsca. Działało na nas 
kojąco, nie tylko samym 

pięknem położenia i przyrody, ale przede 
wsz2stkim wyczuwalną atmosferą miłoś'ci 
do Boga, szacunku dla ludzi, żyozliwoś'cią 
dla podróżnych, przywiązaniem do Pol
ski.
Od tego czasu byłam tu jeszcze kilka razy, 
odwiedziłam również inne ośrodki Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji: ten na Kor
syce, 4iydalyko Bastii i ten najbardziej ob
legany - w Lourdes. Każdy z nich to wspa
niała wizytówka Polski.

iedawno znów znalazłam się w La 
Ferte sous Jouarre. Stwierdziłam, 
że nieco się tu zmieniło. Siostry 

mają dobre syrcy, znalazło się więc w 
ogrodzie miejsce dla wcale nie najpięk
niejszej rzeźby ojca Maksymiliana Kolbe
go, a obok domu - dla gipsowego odlewu 
figury Chrystusa. Jak zwykle poszłam w 
górę ogrodu, pod krzyż. Zawsze mnie in
trygowała tutejsza, oryginalna wersja 
Ukrzyżowanego (fot. na składoy). Zbola
ły Jezus tylko jedną rękę ma przybitą 
gwoździami, drugą trzyma uniesioną w 
niebo... Jaka myśl przyświecała artyście, 
który wykonał tę rzeźbę? I kto to był?

Ciąg dalszy na str. 9
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lwt<ego 2004^r..

jA kło by pomyślał, że ło już pół drugiego mie- 
sigca w nowym 2004 foku. W/c^^o^^aj walen- 

tynkowe szaleństwa, które ostatnio przybrały na pomysło
wości i dynamice, a od dziś dla wielu młodyck i dzieci - cóż 
bardziej przyjemnego - ferie zimowe. Ot^o radosna perspek
tywa dwóck nadckodzqcyck tygodni. AAoże nie wszystkim 
dopisze pogoda, ale dla tyck najbardziej zat^r^oskanyck war
to przypomnieć złotq myśl .Marka jAureliusz^c^s „ Ż^ycie jest w 
kolorze, który ma twoja wyobraźnia”. jA więc dla wszyst- 
kick, wszystkiego najlepszegol

—tak
XJAK Me -

'Tl^>ruCA^/<i<y.śó

MISYJNA_ # z z
POWSZECHNOŚĆ KOŚCIOŁA

Ks.
olska Misja Katolicka we Francji ma swoją długą i 
znaczącą hijstorię. Przeżywaoe w t^ym rioku 1^!8.
nica jej założeola jest okazją do zwróceoia uwagi na 

istotę misji w Ko
ściele powszech
nym i spojrzenia 
na Polaków, któ
rzy wyruszyli na 
Zachód Europy 

i albo jeszcze dalej, 
- aby szukać środ

ków do życia, swo
jego miejsca pracy 
i nowej ziemi obie
canej.
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Wżyciu dane 
mii było po- 

1 sługiwać dgsq^i^sfe^i^- 
sko w Niemczech 

j (1991 - Wiirzburg i 
1992 - Lohr), w 
Chicago (1996), a 
teraz od czterech lat 
we Francji. Nie są 
mi zatem obce ob
razki polskich ko
ściołów i sytuacje z 

Î życia emigrantów, a 
r L. także opirie, jakie 
'imi wymieniłem na te- 
■■■■I mat naszych roda- 

■ ków przebywających za granicą z miejscowymi duszpasterzami.

Spacerując w sierpriu 1991 roku-po ulicach Wiirzburga zo
baczyłem akordeonistę. Ze zniszczonego instrumentu wydo
bywały się, dobrze wszystkim znane, pieśni ze żelaznego repertu

aru ulicznych grajków. Na tekturze przy stołeczku była wypisana 
prośTa o wsparcie finansowe, a obok niej daty: 1939, 1945, 1981. 
Ta ostatnia data zwróciła moją uwagę, a gdy po chwili usłyszałem 
„Marsz pierwszej brygady” nie miałem wątpliwości, że to Polak. 
W tym samym mieście, gdy odwiedziłem wspólnotę po

lską w parafii św. Gertrudy, zauważyłem obrazki podobne 
do tych, które teraz - w każdą niedzielę - można dostrzec pod 
Kościołem Polskim w Paryżu. Co prawda, nie było gazeciarzy i 
samochodów z przesyłkami, ale ci, którzy wyszli po Mszy św. też 
szukali pracy i kontaktów.

Spacerując w sierpniu 1991 roku-po ulicach Wiirzburga 
baczyłem akordeonistę. Ze zniszczonego instrumentu wy

Ciąg dalszy na str. 5

PRZESZŁOŚĆ NIE USTEPU/E
Marian Miszat^ki

N
a areole międzynarodowej miniony rok ^js^niej 
oazoeczyła amerykańska okupacja Iraku. Amery
ka „skoosumowałe" wreszcie Folityczoie upadek ko
munizmu nz Rurjw a żiji^owskk kł^k^y l^c^lUycpue yc z^me- 

ryce wzmocolło bezpieczeństwo Izraela („Nafta i Izrael" - 
tak jeden z hierarchów kościoła koptyjskiego scharakte
ryzował powody amerykańskiej okupacji).
Czy jednak powstanie w Iraku rząd mający posłuch miejsco
wej ludnośki? Czy raczej będzie to rząd marionetkowy, sie
dzący na amerykańskich bagnetach? Czy też nastąpi podział 
Iraku? Takie pytania z roku minionego przechodzą na rok bie
żący. W związku z udziałem Polski w okupacji Iraku zadawa
ne jest też pytanie, 
czy rząd amerykań
ski zniesie wresz
cie obowiązek wi
zowy dla polskich 
obywateli?
Na gruncie euro- 
pe^jskim najbar- > 
dziej bodaj zna
czącym faktem, '• 
przynajmniej z 
polskiej perspekty- .
wy, było bruksel
skie fiasko nie- 
miecko-francu- 
skiego projektu 
konstytucji euro
pejskiej.
I J^iicw^î^zechnia się w Polsce pogląd, że Unia Europejska sta- 
wZ je się coraz bardziej instrumentem riemiecko-francuskiej 
polityki, z coraz wyraźniejszą i mniej kamuflowaną ambicją 
wspólnego stworzenia euro-imeerium, zdolnego rywalizować 
ze Stanamii Zjednoczonymi. Na łamach stołecznej „Rzeczpo
spolitej", Jan Nowak Jeziorański (nawet już on) przestrzegał 
niedawno, że takie imperium stałoby się rychło instrumentem 
już tylko niemieckim. Czy taka perspektywa jest korzystna dla 
Polski? Od czasu ubiegłorocznego, czerwcowego referendum 
w oeirii polskiej zaszły w tej mierze poważne przewartościo
wania i wyniki takiego referendum dzisiaj byłyby zupełnie 
inne. Pojawiają się też opinie, że Niemcy i Francja, przygnie
cione nader kosztowną polityką socjalną, mogą w przyszłoś'ci 
skłaniać się, owszem, do polityki mocarstwowej, ale tylko w 
odriesieriu do nowych, słabych członków rozszerzonej UE. 
W Polsce, wydarzeniem najbardziej brzemierrym w skutki 
było niewątpliwie właśnie czerwcowe referendum akcesyjne.

Ciąg dalszy na str. 6-7

4 15 lutego 2004 nasza strona internetowa: http i//Fe^so.club-irtérrét.fr/vket 3

irt%25c3%25a9rr%25c3%25a9t.fr/vket


GŁOS KATOLICKI Nr 7

PIERWSZE CZYTANIE

LITURGIA SŁOWA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

Jr 17,5-8
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który 
w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny 
do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. 
Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosła
wiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on 
podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 
strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone 
liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wyda
wać owoców.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,12.16-20 

Czytanie z Pierwszego Listu sw. Pawła A^postoła do Koryntian 
Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twier
dzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli 
nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chry
stus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostaje- 
cie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na 
zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładam^y, 
jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jed
nak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

EWANGELIA
Łk 6,17.20-26 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus zszedł z dwukastoma Apostołami na dół i zatrzy
mał się na równigie. Był tam duży poczet Jego uczniów 
i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz 
z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On zodniósł oczy na swo
ich ecgkiów i mówił: „Błogcsławieki jesteście wy, ubo
dzy albowiem do was należy królestwo Boże. Błogo
sławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będzie
cie nasyceki. Błcgcsławieni wy, którzy teraz płaczecie, 
albowiem śmiać się będziecie. Błcgcsławieni będzie
cie, gdy ludzie was zkiekawidzą i gdy was wyłączą spo
śród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowie
czego podadzą w pogardę wasze imię jako niecge: ciesz
cie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza 
nagroda w niebie. Tak samo bowiem zrzodkcwie ich 
czykili prOTokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo 
odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy te
raz jesteście syci, albowiem głód rierzien będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smu
cić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy lu
dzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich 
czynili fałszywym prorokom..

BŁOGOSŁAWIENI

Dzisiejsza Ewangełio to wstęp do Ka
zania na górze, wielkiej karty Chry- 
stusow/ej C^v^ianEWii, g^tlii^a tt^lt zaah wacha 

Gondhiegc i stała się kokstyturją życia 
świętych i błcgcsłowicnyrh, i nie tylko! 
Chrystusowe błogosławieństwa to ciągły 
przedmiot zadumy, medytacji, nadgiei i 
niezliczckych komentarzy. I my dzisiaj czę

sto zastana
wiamy się nad 
tym, co chce 
nam powie
dzieć Chrystus 
- dzisiaj - w 
czasie, kiedy 
współczesky 
człowiek nie 
jest zaintere
sowany posta
wami i życiem 
według wska
zań przekazy
wanych w bło-

gosławieństwach.
Rodzi się jednak ważne pytanie, czy 
błogosławieństwa to tylko drogowska
zy kierujące na trudne drogi prowadzą
ce do zbawienia? Wielu współczesnych 
egzegetów widzi w błogosławieństwach 
„la carte d’identite” Jezusa, to znaczy 
Jego dowód osobisty albo po prostu fo
tografię przedstawiającą Jego prawdzi
we oblicze i to, kim On był i jest dla

świata dzisiaj. Osiem przymiotów wy
starczy, by wyobrazić sobie, zapisać w 
pamięci Jezusa Chrystusa, Boga i Czło
wieka, głoszącego dobrą nowinę wszel
kiemu stworzeniu. A sam Chrystus, po
kazując nam siebie właśnie w taki spo
sób, podaje każdemu z nas najważniej
sze sytuacje życiowe, które każdego z 
nas mogą uczynić autentycznie szczę
śliwym, błogosławionym, czyli świętym. 
g g bogi w Ewangelii to nie ten, który 

nic nie ma, ale to człowiek, który nie 
może lo^ż^yli r^a nikogo Boga, o^t^ogi
w duchu, nie duchem, to nie ten, który 
jest ograkiczcky intelektuałkie, ale ten, kto 
uświadamia sobie swoją bezradkcść, swo
ją małość, a nawet kicośn, swoją niewy- 
starczalkos'ć, bezrodność, szczególkie te
raz w dobie intemetu, telefonu komórko
wego i ogrcmkegc postępu technirzgego. 
Jest to więc człowiek świadomy swojej 
nędzy, słabości, cgraniczeń i niemocy, to 
ten, który ma wszystko u-Boga (u-bogi); 
przciwieństwem jest ten, który Boga ma 
za nic, ozyli Boga ma na „ty” (Boga-ty) -
- Matka Teresa z Kalkuty...
Smutek to ból taki, jaki odczuwa się 
po stracie bardzo bliskiej osoby. Chry
stus błogosławi tych, którzy odczuwają ból 
z powodu zła i cierpień świata, którzy cier
pią, bo brak spokoju, pokoju, dobra, soli- 
darkcs'ci w życiu i postępowakiu człowie
ka XXI w.
- Ojciec Święty Jan-Paweł II.
Cisi to ci, którzy potrafią panować nad

swoim zachowaniem, charakterem, po
stępowaniem.
-Albert Chmielowski.
Sprawiedliwość to cnota człowieka do
brego i szlachetnego, a dążenie do spra
wiedliwości to powołanie każdego 
ochrzczonego.
- Ks. Jerzy Popiełuszko.
Miłosierdzie to dar obdarzania sercem 
ludzi cierpiących, zagubionych, potrze
bujących duchowej pomocy, nieko
niecznie jałmużny...
- Ks. Józe^f Wrzesiński.
Czyste serce, chodzi tu o człowieka, któ
ry nie ma ubocznych motywów, czło
wieka bezinteresownego.
- Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyńsk^i.. 
Czyniący pokój to Ci, którzy dbają o roz
wój wiedzy w sobie, postęp i dcbrcbyt.
Cierpiący prześladowanie to noszący, jak 
stygmaty, cierpienia własne i innych w swo
im wnętrzu, to cierpiący duchowo i fizycz
nie, wszystko dla Królestwa Bożego.
Prześladowani za Chrystusa i przebywa
jący za wiarę w więzieniach dzisiaj.
W kazaniu na górze, Chrystus i Jego 
dobra nowina zapisana jest jak spis tre
ści. Gdzie serce twoje tam również jest 
twój skarb! Pierwsze czytanie, psalm i 
czytanie drugie pomogą nam w odpowie
dzi na postawione poniżej pytanie - A gdzie 
jest serce moje ...?

Ks. Wąchała S. Chr.
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SŁOWO REKTORA PMK
„Wie żadna obca zbawi nas doktryna,
lecz miłość Ojczyzny i Boskiego Syna” (Ks. h. Kajsiewicz)

f6 lutego będziemy hburhdziO jubileusz 168. roczni
cy założenia przez przedstawicieli Wielkiej Emi
gracji Phlzkiej Misji Kathiiukiej we Francji.

W kontekście nadchodzących wydarzeń: wejs'^ia naszej Oj
czyzny do Unii Europejskiej - 1 maja, jak również, tego 
samego dnia, rozpoczęcia Sezonu Polskiego we Francji, 3 
maja w katedrze Notre Dame czeka nas wielkie spotkanie 
modlitewne i patriotyczne pod przewodnictwem kardyna
ła Jean Marie Lustiger. Czeka ono nas - spadkobierców 
Wielkiej Emigracji, o której na Polach Marsowych Ojciec 
Święty w 1983 r. mówił: „Jakżesz nie wymienić tutaj, ze 
wzruszeniem Wi^ielkiej Emigracji i t^ch, którzy ją tworzyli 
i ożywiali^. Jakżesz nie wspomnieć Mickiewicza, Norwida 
i Chopina. Darujcie, że wymieniłem tylko niektórych^. 
Jakżesz nie przypomnieć w tym momencie, że to tu, w 
Paryżu, powstało Zgromadzenie Księży Zmartwychwstań
ców - dla moralnego ratowania E.migracji, dla budowa
nia katolickiej Polonii^, j^ak mówi ich program. Wszyscy 
oni rozumieli swój pobyt tu w Paryżu j^ak^o służbę Ojczyź
nie i Narodowi. To było celem ich działalności kulturo
wej, politycznej i religijnej, i racją bytu. Tu, w atmosfe
rze wolności, chrześcijańska przeszłość narodu, nasza 
chrześcijańska tradycja były przechowywane na miarę po
trzeb konkretnej chwili, konkretnej sytuacji. Tu odradzała 
się moralnie Emigracja, która pogłębiała świadomość swo
jego posłanni^ctwa, by służyć Ojczyźni^e. Tak było wów
czas, tak było i być powinno zawsze, bo myśl emigracji, 
jej praca twórcza, jej wkład w wiarę, kulturę, w rozwój 
człowieka, Polski... świata jest prz^ecennym i koniecznym 
uzupełnieniem. Myślę o rzeszach waszych dziadków i oj
ców - prostych, uczciwych, dzielnych, pracowitych lu
dziach, którzy zmuszeni byli na obczyźnie szukać chlebak, 
którego nie zapewniła im Ojczyzna..., swoją pracowito
ścią i uczciwością zyskiwali sobie jednak zaufanie i sza
cunek. ”

Zapytajmy się Kochani Rodacy, wspominając 168. 
rocznicę Powstania Polskiej Misji Katolickiej, za
łożonej notabene przez osoby świeckie, czy takie 

słowa sT^O^g^od C^jł^iyo ró'wnież wn^i^i^ow^t^ie oo nas,
do ostatniej fali Emigracji, do nas, spadkobierców wiel
kiego dziedzictwa, które należy nie tylko zachować, ale 
nieustannie powiększać, ubogacać dla dobra nie tylko na
szego, ale i naszej Ojczyzny, która również dzisiaj tak bar
dzo nas potrzebuje dla zachoKanin swojej wolności, toż
samości, wielkości i trKałości narodu, z którego wyszli
śmy. „Miarą rzeczy i spraw w świecie stwhrzhnym jest 
człowiek, ale miarą człowieka jest Bóg. Dlatego też do 
tego źródła, do tej miary jedynej, którą jest Bóg Wcie
lony, Jezus Chrystus, musi zawsze powracać człowiek, 
jeśli chce byO człowiekiem i jeśli ludzki ma byO jego 
świat”. (J.P. II)
Niech inspiracją do dalszego budowania wspólnoty emi
gracyjnej i polonijnej będą dla nas słowa pierwszego Rek
tora Polskiej Misji Katolickiej we Francji Aleksandra Je- 
łowickiego - „Ten naród jest najszczęśliwszy i będzie naj- 
trwnlszn, którego wiara jest najświętsza, najżywsza, naj- 
Kierniejsza”.

Z G^t^r^^^^tusowym i bratérseim aczdroóiienjém 
Ks. p^rał. St^anisław Jeż 

Rektor PMK We Fr^t^t^ćŻ'

15 lutego 2004

Ciąg dalszy ze str. 3
MISY/NA ...

W Chicago, w parafii św. Ryszarda (Kostner Ave.) na Mszach św. w 
języku polskim trudno było o wolne miejsce, podczas gdy na 

pozostałych nabożeństwach - w języku angielskim - ławki były zajęte 
zaledwie w trzydziestu procentach. Po liturgii, ludzie zgromadzeni na 
przykos'cielnnm placu długo rozmawiali ze sobą. Dzielili się swoim 
życiem, wspominali znajomych, opowiadali o wakacjach w Polsce i 
troskach dnia powszedniego.
Sądzę, że podobnie jest pod wszystkimi kościołami na świecie, gdzie 
gromadzą się Polacy. Szukają pracy, znajomych, kontaktów i możli- 
Kości spotkania się z kimś, porozmawiania po polsku. Tym miejscem 
kluczowym dla Polaków, gdy chodzi o gromadzenie się, zawsze był 
Kościół i jego duszpasterze. Tak już bowiem zapisane jest w historii 
polskiej emigracji, że tam, gdzie wyruszali nasi rodacy „za chlebem” 
czv „z biletem w jedną stronę”, tam był polski kapłan.

by odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakim stopniu realizoonne 
jest misyjne dzieło Kościoła, trzeba sięgnąć nie tylko do obrazCK 

„pod polskimi kościołami”, które utkwiły i trwają w naszej pamięci, 
ale do Ewangelii, Katechizmu i nauki Kościoła, będących fundamen
tem zbawczego orędzia.

W Nowym Testamencie dominuje rozumienie misji jako posłanni
ctwa, z uwzględnieniem konkretnych poleceń i powinności oraz 

obowiązków, jakie spoczywają na apostołach z racji poleconych im 
zadań. Taka gradacja wynika z daru Jezusa Chrystusa dla naszego zba
wienia. To On był tym, który został posłany przez Ojca. To w Nim 
ostatecznie wypełniło się słowo proroków. I wreszcie to On, trwając w 
miłości Ojca, objawił najpełniej osobę Stwórcy, a sam stał się drogą 
zbawienia dla wszystkich ludzi dobrej woli.

W słowach Chrystusa odnajdujemy najpełniej Jego ofiarny za-, 
mysł, przepełniony miłością do Ojca i wszystkich ludzi. Sło

wa Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcieo wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst
kie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20) są nakazem misyj
nym, z którego wynika, że Kościół posłany przez Boga do Ksznstkich 
narodów powinien być „powszechnym sakramentem zbawienia” (por^. 
KKK 849), głoszącym Ewangelię z nakazu samego Zbawiciela, 
«ami nakaz misyjny Kościoła ma swoje źródło w Trójcy Świętej. 
V Jego początek wynika z zamysłu Ojca, z posłania Syna i z posłania 
Ducha Świętego. Dlatego celem misji jest doprowadzenie ludzi wie
rzących do komunii na wzór tej, jaka istnieje między Ojcem i Synem w 
Ich Duchu miłości. Misyjna natura Kościoła ma w tym wnminrze swo
je najpełniejsze uzasadnienie (por. KKK 850).
Motywem posługi misyjnej jest miłość do Boga i do ludzi, która pro
wadzi drogą zbawienia do poznania prawdy (por. KKK 851). Dzieło to 
powinno być odzwierciedleniem Ducha Chrystusowego, z uwzględ
nieniem ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary (por. KKK 852), w 
bnldoKaniu jedności i dialogu.
f stotnym celem Soboru Powszechnego Watykańskiego II było ukaza- 
I nie apostolskiej i pasterskiej misji Kościoła, aby skłonić wszystkich 
ludzi do poszukiwania i przyjęcia miłości Chrystusa, która przewyższa 
wszelką wiedzę (por^. Ef 3,19).
Niektóre elementy pasterskiej troski Kościoła posiadają wyraźny aspekt 
misyjny. Wśród nich należy wyróżnić: głoszenie Ewangelii, określane 
inaczej przepowiadaniem misyjnym w celu wzbudzenia Kinry; poszu
kiwanie racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; celebrncjn 
snkramentów; umacnianie wspólnoty eklezjalnej; świadectwo apostol
skie i misyjne (por KKK 6).
Uwzględniając powyższe elementy zauważamy, że począwszy od bu
dzenia Kinrn, aż po świadectwo Kościół stara się być czytelnym zna
kiem wiary, jej rozumowego uzasadnienia, uświęcenia, jedności w 
WnminIze misyjnym.

ę misję wypełnia Polska Misja Katolicka we Francji. Formy tejże 
W działalności przekraczają niekiedy tradycyjne struktury duszpaster

stwa w naszej Ojczyźnie. Różnica języka, kultury, tradycji, obyczajów^, 
wartości, zasad i doświadczenia historii, stanowią niekiedy dodatkowy 
próg w prowadzeniu dialogu i ewangelizacji. Niech zatem Dzień Pol
skiej Misji Katolickiej będzie dniem wdzięcznoś'ci i pamięci, o tych i 
za tych, którzy nieśli ducha polskim emigrantom na francuskiej ziemi.

Kr. T^^c^ieuisz
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□ Prezydent Kwaśniewski nadal nie 
podjął decyzji w sprawie ewentualnych 
odwiedzin Wilna. Wizyta była przewi
dziana w związku z ^^-łeciem podpi
sania wzajemnego układu. Jej termin 
zbiega się jednak z procedurą impeach- 
mentu prezydenta Paksasa w litewskim 
Sejmie. Na marginesie próby usunię
cia prezydenta przez parlament, warto 
dodać, że polityczne notowania Paksa
sa w społeczeństwie nieoczekiwanie 
wzrosły.
□ Wizyty w Warszawie składali, prze
wodniczący europarlamentu Cox i mi
nister rolnictwa Holandii Veerman.
□ Wizytę w Słowenii złoży minister 
spraw zagranicznych Cimoszewicz. 
Rozmawiał on o UE i wzajemnych kon
taktach. Podczas konferencji prasowej 
minister oświadczył, że pozostawanie 
bez eurokonstytucji nie będzie niczym 
strasznym.
□ W Moskwie przebywał wicepremier 
Pol. Rozmawiał głównie o kształcie 
kontaktów gospodarczych po wejściu 
Polski do UE.
□ Nowym prezesem TVP został Jan 
Dworak, niezależny producent, były 
wydawca podziemny, dziennikarz me
diów katolickich w stanie wojennym. 
Dworak jest kojarzony z PO.
□ Ministrem skarbu mianowano Z. Ka
niewskiego, posła SLD z Łodzi.
□ Ministerstwo Rolnictwa zaprzeczy
ło informacjom prasy, że Polska zaskar
ży UE do Trybunału Europejskiego, z 
powodu jednostronnego złamania usta
leń traktatu akcesyjnego w sprawie do
płat do rolnictwa.
□ „Sprawa warszawska" skłóciła dzia
łaczy PiS i PO. Radni PiS przy popar
ciu LpR przegłosowali skierowanie do 
prokuratury sprawy nadużyć w zarzą
dzie miasta w czasach rządów polity
ków PO, Piskorskiego i Kozaka. Cho
dzi o budowę trasy i mostu siekierkow- 
skiego, które spowodowały wielomilio
nowe straty dla miasta. Raport w tej 
sprawie opublikowała także NIK.
□ Sporo zamieszania wokół przegra
nego przez Bumar kontraktu na dosta
wy uzbrojenia dla armii w Iraku. Pre
mier zagroził „rozważaniem na nowo 
stosunków z USA", inni politycy za
częli nawet wspominać o anulowaniu 
kontraktu na zakup F-16. Tymczasem 
okazuje się, że oferta Bumaru opiewa
ła na 554 min $, zaś' amerykańskie kon
sorcjum NOUR zaoferowało cenę 372 
min. Warto też dodać, że konsorcjum 
to obejmuje 2 firmy amerykańskie, 3 
irackie i 2... polskie. Polacy dostarczą, 
m.in. „kałasznikowy" i samochody 
Honcker z Andorii w.Lublinie.
□ PSL dokonało wyboru szefa w lu
belskim. Prezesem pSL w tym regio
nie został Z. Podkański, który znajduje

się w opozycji do szefa całego PSL - 
J. Kalinowskiego.
□ 5 min złotych wyasygnuje rząd na 
sfinansowanie Roku Polskiego na 
Ukrainie. Z pieniędzy tych zostanie 
postawiony pomnik Słowackiego w 
Kijowie i jego muzeum w Krzemień
cu.
□ Kongres Polonii Amerykańskiej 
włączył się w akcję nacisków na po
lityków USA, celem zniesienia obo
wiązku wizowego dla Polaków.
□ W Białymstoku obchodzono pa
mięć ks. Suchowolca. Zmarł on po 
podpaleniu plebani przez SB 15 lat 
temu.
□ Wg OBOF^, 41% ankietowanych 
Polaków uważa, że członkostwo w 
UE przyniesie więcej dobrego niż złe
go. Przeciwnego zdania jest 26%, 
25% uważa, że nic się nie zmieni.
□ Rosyjski koncern Łukoil rozważa 
wynajęcie Rafinerii Gdańskiej. Cho
dzi o zapewnienie dostaw benzyny do 
stacji koncernu w USA.
□ Litwa wprowadziła 30% cło zapo
rowe na import wieprzowiny z Pol
ski. Ma ono uniemożliwić zalanie ryn
ku tańszym mięsem z Polski przed 1 
maja.
□ W Gdańsku postanowiono nadać 
imię Czesława Niemena jednemu z 
miejskich skwerów^.
□ W lubuskim odkryto przypadek 
krowy zarażonej BSE.
□ Koncern Philipsa doniósł o prze
niesieniu swojego europejskiego cen
trum księgowości z Dublina do Łodzi. 
W związku z wyprowadzką, w ir
landzkim parlamencie złożono nawet 
interpelację.
□ Sejmowa komisja kultury zakoń
czyła prace nad tzw. małą nowelizacją 
ustawy o radiofonii i TV, która zo
stanie teraz przedstawiona pod gło
sowanie w parlamencie. Nowelizacja 
ma dostosować prawo audiowizualne 
do norm unijnych.
□ ŁKS Łódź będzie pierwszym za
granicznym klubem, który wystąpi w 
Iraku. Łódzki zespół rozegra dwa to
warzyskie spotkania, w tym jedno w 
świętym dla szyitów Nadżafie.
□ Władze Warszawy ogłosiły konkurs 
na odbudowę zachodniej części PI. 
Piłsudskiego. Do 2008 r. mają zostać 
odbudowane w przedwojennym 
kształcie, m.in. pałace Saski i Brueh- 
la.
□ Z okazji 20-lecia przyznania Po
kojowej Nagrody Nobla Wałęsie roz
strzygnięto konkurs plastyczny zwią
zany z tym wydarzeniem. Wygrała 
praca wykonana ze styropianu, która 
przedstawia b. prezydenta jako Da
wida.
□ Ruszył VII Rajd Historycznych Sa
mochodów na trasie Kopenhaga - 
Monte Carlo. W Rajdzie startuje pol
ska załoga na „syrence 104". Pojazd 
ten wziął udział w Rajdzie Monte Car
lo 40 lat temu, zajmując miejsce w 
trzeciej setce.

Ciąg dalszy ze str. 3

PRZESZŁOŚĆ NIE MSTęPU/E

Trzeba przypomnieć, że mimo olbrzymiej pro 
unijnej propagandy rządowej (wspieranej fun- 
dusza^mi j^ubłń^^ni^iz^i), viziçk) "w nim udział r^i^- 

spełna 55% obywateli, z których ok. 60% głoso
wało „za". Wynika stąd jednak, że to mniejszoś'ć 
obywateli podjęła akcesyjną decyzję. Czy w przy
padku tak doniosłej sprawy, przesądzającej o utra
cie suwerenności - próg ważnoś'ci referendum nie 
powinien być ustawiony znacznie wyżej niż wy
magana 50% frekwencja? Czy więc rzecrywis'cie ,
decyzja o akcesie zapadła demokratycznie? 
Początek roku przyniósł ożywione kontakty dy
plomatyczne na osi Berlin - Paryż - Warszawa, 
można odnieść wrażenie, że początkowo twarde 
stanowisko rządu Millera, upierającego się przy 
Nicei, mięknie, że rząd Millera gorączkowo po
szukuje formuły, dzięki której mógłby odejść od 
Nicei, pod pozorami, że to odstępstwo jest „ko
rzystnym dla Polski kompromisem". Gdyż staje 
się coraz bardziej oczywiste, że jedyną polityką 
lewicowych rządów w Polsce jest jak najszybsze 
podzielenie się władzą z Brukselą, aby zyskać w 
ten sposób polityczne alibi dla dalszego sprawo
wania rządów, aczkolwiek już tylko „namiestni- 
czych".Opinię taką potwierdza fakt, że kolejny 
rok rządów sLD-UP upłynął pod znakiem jaskra
wego zaniechania procesu niezbędnych reform w 
Polsce. Zaniechano prywatyzacji górnictwa, ustę
pując (zresztą interesownie) klice biurokratycz- 
no-związkowej, ustąpiono kolejarskim związkom, 
rezygnując z reform państwowej kolei. Kolejna 
„reforma" lecznictwa okazała się spektakularnym 
skandalem, kompromitującym całą lewicę: rząd 
(jako jej autora), lewicową większość parlamen
tarną (która tę groteskową ustawę uchwaliła), 
wreszcie Kwaśniewskiego (który podpisał ją, cho
ciaż wcześ'niej wetował rozsądne projekty ustaw, 
np. reprywatyzacyjną czy lustracyjną). Mimo walk 
frakcyjnych w obozie lewicy - nadrzędny interes 
nie reformowania gospodarki i ustroju państwa 
łączy rwalczające się frakcje i koterie, dla któ
rych ten właś'nie „płynny" stan państwa stwarza 
niebywałe możliwości „żerowania". Plan Hausnera 
to kolejne pozorowanie reform i tylko wzrost ob
ciążeń podatkowych obywateli zdradza prawdzi
we intencje lewicy. Zachodzi więc uzasadniona 
obawa, że akces do UE nie wymusi żadnych re
form, gdyż tubylcza biurokracja ubijać będzie 
swoje interesy z prawdziwymi suwerenami UE, 
ponad głową polskich obywateli i ich kosztem.
W takim kontekś'cie akces Polski do UE nie musi ‘ 
wcale oznaczać „uzdrawiania" polskiej gospodar
ki i polskiego państwa, ale podtrzymywanie sta
tusu Polski jako „chorego człowieka” Europy. Czy i
tego „chorego człowieka" wyleczy polityka nie
miecka, coraz bardziej dominująca w UE, z jej | 
tradycyjnymi celami, geopolitycznymi uwarun
kowaniami i poszukiwaniami zbliżenia z Rosją? 
Wydaje się zatem, że bieżący rok upływać bę

dzie w Polsce pod znakiem polityki pozor
nej, podporządkowanej partyjnemu interesowi rzą
dzącej lewicy, aby za wszelką cenę utrzymać się 
przy władzy, a jeśli ją oddać (np. w wyborach 
parlamentarnych) to tylko po to, by dzięki stwo
rzonym warunkom odzyskać ją przy pierwszej 
okazji. Taka namiastka polityki - niestety wiele 
na to wskazuje - zastępować nam będzie auten
tyczną politykę rozwiązywania palących proble
mów krajowych. Poświęćmy chwilę uwagi pierw-
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szym noworocznym oznakom takiej właśnie „polity
ki".
Zaraz po Nowym Roku Miller wygłosił „orędzie". 
Niemal we wszystkich komentarzach określano je Jako 
„schyłkowo-gierkowskie", więc puste, czcze i jało
we. Orędzie poprzedziło spotkanie premiera z prezy
dentem w szpitalnej izolatce, otoczone tajemnicą, nie 
tak wielką przecież, by nie domyślać się istoty spo
tkania, po którym „szorstka przyjaźń" przekształciła 
się najwyraźniej w przyjaźń bardziej „czułą". Wiele 
wskazuje zatem, że zawarto tam kompromis między 
zwalczającymi się lewicowymi frakcjami, na mocy 
którego Miller zgodził się wpuścić na listę wyborczą 
SLD (w wyborach do parlamentu europejskiego) lu
dzi desygnowanych przez Kwaśniewskiego, więc śro
dowisko Unii Wolności, którego Kwaśniewski jest za
kładnikiem i dłużnikiem. Taka „wspólna lista" może 
być pierwszym krokiem w kierunku przyszłego połą
czenia się UW i SLD, po niezbędnym „oczyszczeniu" 
kadr SLD-owskich z elementów zbyt jawnie krymi
nalnych. Przypomnijmy, że wcześniej zamysł taki usi
łowano realizować poprzez planowaną koalicję SLD 
i UW, ale rozpad UW (z której wyłoniła się Platfor
ma Obywatelska) uniemożliwił ów powtórny „histo
ryczny sojusz" lewicy, likwidujący ostatecznie nie
snaski z roku 1968. Wiele wskazuje na to, że „wspól
na lista" frakcji Kwaśniewskiego i frakcji Millera jest 
pierwszym krokiem w stronę zbudowania ponowne
go sojuszu „sił postępu".
Wiele wskazuje, że w zamian za to ustępstwo Millera 
- Kwaśniewski zgodził się na poluzowanie inflacji w 
Polsce. Bo właśnie w swym orędziu Miller zapowie
dział, że ludzie w Polsce będą mieć „więcej pienię
dzy". Ponieważ nic nie wskazuje (wręcz przeciwnie), 
by w Polsce nastąpić miał jakikolwiek „wzrost go
spodarczy" - to „więcej pieniędzy" może oznaczać 
tylko podjęcie proinf^acyjnej polityki przez rząd (na
stąpiły Już stosowne zmiany w Radzie Polityki Pie
niężnej). Poluzowanie in^acji może rzeczywiście po
skutkować w krótkim okresie czasu wrażeniem, że 
„obywatele mają więcej pieniędzy", ale, jak każda in
flacja, w dłuższym czasie poskutkuje wzrostem dro
żyzny i spadkiem siły nabywczej pieniądza. Najwy
raźniej postkomuniści skalkulowali to tak, żeby pierw
szy, złudny efekt nastąpił jeszcze pod ich rządami - 
natomiast „kac inflacyjny" nastąpił już po wyborach 
parlamentarnych i obciążył ich następców. Dzięki temu 
właśnie, będą mogli szybko odzyskać władzę, bo z 
gospodarką polską w obecnym stanie, obciążoną nad
to inflacją - nie poradzi sobie, bez Drastycznych roz
wiązań, żaden rząd.
Scenariusz polityczny, tajnie kreślony przez SLD- 
owskie pogodzone frakcje, łatwy jest więc do rozszy
frowania: wpędzić swych następców w tragiczną sy
tuację ekonomiczno-gospodarczą, aby obarczyć ich 
odpowiedzialnością, pogrążyć politycznie i na ich „ple
cach" odzyskać władzę, Domagając się wówczas od 
społeczeństwa twardych wyrzeczeń. Być może dzi
siejsza opozycja zasłużyła na taki nieubłagany scena
riusz (przynajmniej ta jej częśc, która także agitowała 
za akcesem bez uprzedniej reformy państwa) - ale na 
pewno na taki los nie zasługują obywatele, którym 
raz jeszcze przyjdzie płacić (coraz drożej) za takie 
„politykowanie". Można, oczywiście powiedzieć, że 
to sami obywatele demokratycznie zafundowali sobie 
takie polityczne elity, jakie mają przy władzy - ale 
można zauważyć, że w Magdalence, która przesądzi
ła o składzie tych elit i ich finansowym zapleczu, kar
ty rozdawali nie wyborcy, a postkomuniści wraz z 
dzisiejszym środowiskiem Unii Wolności... Nie dzi
wi zatem, że te dwie siły szukają dziś zbliżenia i de
mokratycznej legitymizacji.

Marian Misza Iski

□ Prezydent Ukrainy L. Kuczma 
oświadczył, że nie będzie się ubie
gać po raz trzeci o fotel prezyden
ta.
□ Rosyjski sztab generalny stwier
dził, że proces wycofywania wojsk 
z Gruzji potrwa 7 Do 9 lat. Tbilisi 
chciałoby skrócenia tego okresu do 
lat 3. W 2 bazach w Gruzji stacjo
nuje 8 tys. żołnierzy, 150 czołgów i 
240 wozów pancernych.
□ Premier Szwecji Pearsson ogło
sił, że jego kraj nie otworzy rynku 
pracy dla obywateli nowych państw 
UE. Pytany o wcześniejsze dekla
racje, stwierdził, że obecnie tylko 
Irlandia i Wielka Brytania podtrzy
mują taką chęć, a on sam jest re
alistą.
□ Prezydent Gruzji Saakaszwili zło
żył wizytę w Niemczech. Prezydent 
szukał w Berlinie poparcia dla idei 
wycofania z kraju rosyjskich wojsk 
i pomocy gospodarczej.
□ Wstrząsający reportaż wyemito
wała brytyjska BBC. Udowadnia on, 
że w Korei Północnej dokonuje się 
eksperymentów z bronią chemiczną 
i biologiczną na ludziach. Próbom 
podDaje się więźniów z obozów pra
cy.
□ Jan Paweł II przyjął listy uwie
rzytelniające od nowego ambasadora 
Republiki Chin - Tajwanu. Stolica 
Apostolska jest Jednym z niewielu 
krajów, które utrzymują kontakty 
dyplomatyczne z Taipei. Ojciec Św. 
przypomniał jednak, że jest to kraj, 
który „okazuje szacunek Dla różnych 
tradycji religijnych i szanuje prawa 
praktykowania innych religii". W 
tym samym czasie w Paryżu z ho
norami podejmowano prezydenta 
innej chińskiej republiki - Ludowej, 
która żadnej tradycji nie szanuje. 
Stolica Apostolska nie kieruje się na 
szczęście „wartoś'ciami" wyłącznie 
Dobrych interesów^.
□ A. Zakajew został przyjęty przez 
polityków niemieckich, z którymi 
rozmawiał o politycznym uregulo
waniu konfliktu w Czeczeni. Zaka- 
jew jest przedstawicielem nie uzna
wanego przez Moskwę rządu Ma- 
schadowa.
□ Po raz kolejny, z powodu choro
by oskarżonego, musiano zawiesić 
proces Miloszewicia w Hadze.
□ Łotewscy obserwatorzy przy eu- 
roparlamencie zaproponowali prze
głosowanie uchwały potępiającej 
komunizm. Ideę poparli obserwa
torzy z Węgier, Litwy i Estonii.
□ Głównym kandydatem demokra
tów na stanowisko prezydenta USA 
Jest obecnie John Kerry, weteran 
wojny w Wietnamie.

□ Wybory prezydenckie na Słowacji 
wyznaczono na 3 kwietnia. Najwięk
sze szanse na ten urząd mają, mini
ster spraw zagranicznych Kukań, były

' prezydent Mecziar i obecnie sprawu
jący to stanowisko Schuster^.
□ Prezydent Kazachstanu Nazarbijew 
ogłosił, że będzie się ubiegał po raz 
piąty o stanowisko prezydenta tego 
kraju. Wybory odbędą się w 2006 r. 
Kadencja wynosi tam 7 lat.
□ W Libii przystąpili do pracy in
spektorzy ds. rozbrojenia.
□ Po Francji, również Niemcy i Ho
landia zamierzają zarabiać na sprze
dawaniu broni do komunistycznych 
Chin. Kraje te opowiedziały się za 
zniesieniem embarga.
□ Były premier Francji Juppe został 
skazany na 18 miesięcy więzienia w 
zawieszeniu za fikcyjne zatrudnianie 
polityków z własnej partii w mero- 
stwie Paryża. Głównego winowajcę 
chroni prezydencki immunitet.
□ S. Husajn ma być sądzony przez 
trybunał iracki. Zaprotestował Czer
wony Krzyż, który uważa, że jest to 
sprzeczne z Konwencją Genewską o 
jeńcach wojennych.
□ Znów odwołano kilka lotów z Eu
ropy do UStA. Powodem było do
mniemane zagrożenie terrory
zmem.
□ Minister obrony Belgii został na
pomniany za niewyparzony „język", 
godny tylko swojego rządowego ko
legi od spraw zagranicznych Miche- 
la. Minister Flahaut „zalecił" publicz
nie Amerykanom głosowanie na de
mokratów i wybór innego prezyden
ta niż Bush.
□ Na Dominikanie Doszło do zamie
szek społecznych. Ogłoszono strajk 
powszechny, a w starciach z policją 
zginęło 8 osób.
□ Korea Płn zaproponowała Nigerii 
dostawę technologii rakietowych.
□ W Japonii ogłoszono Już jedenasty 
wyrok śmierci na sprawców zamachu 
na tokijskie metro.
□ Mydoom to nazwa wirusa kompu
terowego, który zainfekował ponad 
milion komputerów. Straty wycenio
no na 30 mld $.
□ Eksport technologii nuklearnych 
przyniósł Rosji w 2003 r. ok. 3 mld $.
□ W Niemczech odnotowano dwa 
przypadki podejrzeń o zachorowanie 
na „ptasią grypę".
□ 200 osób zginęło w katastrofie pro
mu w Kongo. 244 osoby rozdeptano 
na śmierć podczas corocznej piel
grzymki muzułmanów do Mekki.
□ W prawosławnych cerkwiach w Pe
tersburgu namawiano wiernych do 
przestrzegania przepisów drogowych. 
Z apelem Do duchowieństwa zwróci
ła się policja przerażona liczbą wy
padków.
□ Pijany Białorusin porwał tramwaj 
wodny w Wenecji i przez kilka go
dzin umykał po kanałach ścigającej go 
policji.

15 lutego 2004 nasza strona intErnetowa: http://perso.dlub-internet.f^/vkat 7

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


GŁOS KATOLICKI Nr 7

Ciąg dalszy ze str. 3

ZAGADKI LA FERTE

Gest Zbawiciela można rozmaicie intereretować, 
gorzej z nazwiskiem autora, którego nikt nie 
pamiięta.

Poszła też w zapomnienie historia kamienia z nie
kompletnym imieniem i nazwiskiem polskiej hra-

N.»

biny oraz nazwiskiem „Gejsztof^’, to też zagadka. 
Kamiień stoi obok krzyża, może pochodzą z tego 
samego okresu?
Piękny ogród strzeże nie tylko tych tajemnic. Nie 
wiadomo np. jak się nazywa wspaniałe drzewo, któ
re od wiosny po późną jesień zachwyca kaskadą 
liści, a gdy opadną - fascynuje korzeniami jak szpo
ny.

Z ZIEMI WŁOSKIE/
Adam Dt^o^rt^ńsS^i

N
ie będzie to wspomnienie Legionów gen. Jana Henryka Dąbrow
skiego, ale bliższe nam, bo sprzed 75 lat. W lutym 1919 r. kończyło 
się formowanie oddziałów polskich we Włoszech. Zasiliły one Ar
mię gem Jó^^i^fa JHi^llera (Bh^lOiti^ri) i f^rąez Frae^cję idot^ęły ^o OjczozOj^, 

by wziąć udział w wojnach o graoice RaeczyF0SF0lltej, a latem 1920 roku 
i w obronie niepodległości.
W obozach włoskich koło Turynu (La 
Mandria di Chivass) i Neapolu (Santa 
Maria Capua Vetterae) gromadzono od 
lata 1918 r. Polaków, w zdecydowanej 
większości jeńców z armii austro-węgier- 
skiej. O zorganizowanie tu narodowego 
wojska zabiegali przede wszystkim dzia
łacze paryskiego Polskiego Komitetu Na
rodowego, w tym Jan Zamorski i Kon
stanty Skirmunt. Dzięki ich staraniom do 
Rzymu przybyła specjalna misja wojsko
wa pod dowództwem majora Sztabu Ge
neralnego Francji Leona Radziwiłła. Rząd 
włoski zgodził się na formowanie pułków, 
ale początkowo nie był skłonny do połą
czenia tych formacji z pułkami i dywi
zjami! powstającymi we Francji.
Ogółem powstało we Włoszech 8 pułków______________________________
piechoty, pułk artylerii i pułk saperów oraz inne, mniejsze pododdziały. Zna
lazło się w nich ostatecznie około tysiąca oficerów oraz 37 tysięcy podofice
rów i szeregowych. Charakterystyczny był zestaw patronów tych oddziałów: 
wspomniany Jan Henryk Dąbrowski, bohater spod Racławic Bartosz Głowac
ki, Tadeusz Kościuszko, ks. Józef Poniatowski, Adam Mickiewicz (w czasie 
Wiosny Ludów tworzył w Rzymie Legion Polski), ochotnik wałczący w po
wstaniu styczniowym Francesco Nullo, bohater narodowy Włoch Giuseppe 
Garibaldi, Zawisza Czarny, Stefan Czarniecki.

l
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ARMIA POLSKA WE FRANCYI 
P 0 U 5 H ARMY IN FRANCE
RtCRUITmS CENTRE N ■

i fot. Barbara Stettner-Stefańska

Postanowiłam, że z wdzięczności za serdeczną go
ścinę w Polskiej Misji Katolickiej - Domu w La 
Ferte - muszę znaleźć rozwiązanie tych zagadek, 
potrzeba mi jednak na to nieco czasu. Odpowiedź 
na dwie pierwsze znajdę może u archiwisty oo. ob
latów, którzy przedtem byli właścicielami tego 
obiektu, ale z tym - jak się już dowiedziałam - trzeba 
się zwrócić do Belgii. O drzewo, kiedy znów po
kryje się liśćmi, zapytam w Ogrodzie Botanicznym. 
A Pani Anna Kozłowska z portretu w jadalni na 
pewno obdarzy mnie za to swym serdecznym uśmie
chem.

8

SANTA MARIA
To było miasteczko liczące około 20 tysięcy mieszkańców, odległe o 87 kilo
metrów od Neapolu. Piękne widoki, niezłe warunki bytowania, duża życzli
wość ludności. Tu formował się między innymi 3 pułk strzelców imienia 
księcia J. Poniatowskiego. Nie posiadał on początkowo uzbrojenia, większość 
żołnierzy nosiła austriackie mundury, dostała też na wyposażenie materace 
lub sienniki oraz koce. Ćwiczono gimnastykę, musztrę i erzerabiaro teorię 
wałki. Robiono to, z konieczności, według wzorców francuskich. Bardzo dużą 
uwagę przywiązywano do wychowywania patriotycznego i zajęć oświatowych, 
zwłaszcza pogadanek z historii i geografii Polski. Starano się pobudzić świa
domość narodową i samodyscyplinę. Starszych żołnierzy erzezraczano do 
prac porządkowych i administracyjnych.
Zdawano sobie sprawę, że jest to jednak rozwiązanie prowizoryczne. Czeka
no więc niecierpliwie na wieści z kraju i z Paryża. 4 marca 1919 r. 3 pułk 

strzelców dostał rozkaz wy
jazdu z Włoch. Został uro
czyście pożegnany przez 
miejscową ludnoś'ć i załado
wany do wagonów. We 
Francji droga przez Lyon 
wiodła do Fontainebleau, tu 
skierowano następnie uzu
pełnienia i kadrę, dokonano 
reorganizacji; tak powstał 1 
pułk grenadierów - wolty- 
żerów Armii gen. J. Halle
ra. Dowodził nim major 
francuski, ale jako dublera 
miiał Polaka i identyczny sys
tem obowiązywał w batalio
nach oraz kompaniach.

Dokończenie na str. 15
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MYS^. KTÓRA RYKNĘŁA
Stanisłau Michatkieu/icz

B
yć może starsi Czytelnicy pamiętają jeszcze znako
mitą, angielską komedię pod tym właśnie tytułem - 
„Mysz, która ryknęła”. Alpejskie księstewko Fenvick 
wypowWit^ia ww^t^jn ęw-or>.ęj.. . ;

Stanom Zjednoczo- ‘•SS*- - • -•
nym i nie tylko ją wy
grywa, ale w dodat
ku zostaje posiada
czem ultymatywnej i 
broni, w postaci bom
by uderzająco po
dobnej do piłki do 
rugby.

Do Fenvick przyby
wają specjalni wyslan- gfeg:.! 
nicy wielkich mo
carstw, m.in. bardzo 
podobny do Nikity ife;* 
Chruszczowa repre- «dS'j 
zentant „miłujących 
pokój ludzi radziec
kich”, którzy na wyścigi podlizują się nowemu dyktatorowi świa
ta. CIA usiłuje potajemnie odebrać bombę, ale misja się nie uda- 
je, słowem - uciechy co niemiara. Pezypomniała mi się ta kome
dia po zaskakującym wyniku głosowagia w Sejmie nad senacki
mi poprawkami do ustawy budżetowej. Ale od początku.
Od dawna wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego. SLD wy
grał wybory i zapewnił sobie miażdżącą większość w Sejmie i 
Senacie, dzięki której mógł w Polsce robić, co chciał, oczywi
ście w granicach wyznaczonych przez lichwiarzy, którzy pol
skim rządom pożyczają pieniądze i utrzymują państwo w stanie 
płynności finansowej. Aliści na skutek wrogich podszeptów, a 
także licznych kompromitających incydentów, SLD ogarnęła 
gorączka melioeacyjga. Ogłoszono z wielkim przytupem „wery
fikację”, a gojbaedziej kłopotliwych działaczy zwyczajnie za
częto wyrzucać nie tylko z Klubu Paelamegtaegego, ale nawet z 
partii. Tak było z byłym migisteem zdrowia Mariuszem Łapiń
skim oraz posłami Jagiełłą i Długoszem, zamieszanymi w aferę 
starachowicką wraz z b. wiceministrem spraw wewnętrznych, 
posłem Zbigniewem Sobotką. W rezultacie tych zabiegów, opi
nia o SLD wcale się nie zmieniła, tzn. wcale się nie poprawiła, 
natomiast miażdżąca przewaga zaczęła szybko topnieć. W koń
cu doszło do tego, do czego dojść musiało.
23 stycznia Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy 
budżetowej, z której Senat wykreślił był, m.ig. 550 min zł sub

, wencji dla PKP, zmniejszając ją do 196 min. Rząd był pewien, 
że Sejm poprawki Senatu zatwierdzi, tymczasem zostały one 
odrzucone, co prawda większością zaledwie 2 głosów, niemniej 
jednak. Było to pierwsze głosowanie przegeane przez rząd pre

- miera Millera od początku kadencji i to w dodatku w sprawie
rzutującej na realizację tzw. „planu Hausnera”, pełniącego obec
nie obowiązki brzytwy, za którą chwyta tonący rząd. Kiedy mi
nęło pierwsze zaskoczenie i ucichły lamenty, co teraz będzie z 
budżetem, okazało się, że sprawcą zamieszania okazał się poseł 
Roman Jagieliński, chłop z Marszałkowskiej stylizujący się na 
przedwojeggego dziedzica (wąsy, oficerki i bryczesy), a przy 
okazji posiadacz latyfundiów, których nie powstydziłby się na- 
stajaszczyj krupnyj pamieszczik. Ten pan Jagieliński był kiedyś 
członkiem PSL i nawet ministrem eołgictwo, ale rozstał się z 
macierzą i założył własną partię, która tak często zmieniała na
zwy, że nie mogę za nią nadążyć. Do obecnego Sejmu dostał się 
z listy SLD, z którym jego partia była „w koalicji”, ale zacho
wał odrębność organizacyjną. Do tej pory, tzn. do 23 stycznia, 
partia Jagielińskiego popierała SLD bez zastrzeżeń. Ale mark-
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siści twierdzą, że zmiany ilościowe powodują zmiany jakościo
we i na ich nieszczęś'cie, w przypadku Jagielińskiego akurat się 
to sprawdziło. Do jego partii bowiem zaczęli doszlusowywać 
posłowie usagięci z SLD otaz niektórzy dezerterzy z Samoobrony. 
Zemsta jest ponoć rozkoszą bogów, a cóż dopiero posłów urażo
nych boleśnie w swojej miłości własnej? Czegóż mógł bardziej 
pragnąć, dajmy na to, Mariusz Łapiński „z hańbą przepędzony” 
z SLD, jeśli nie upokorzenia tych, którzy go wyświecali z Klu
bu i partii? Podobnie poseł Jagiełło i poseł Długosz. Dezerter z 
Samoobrony, poseł Witaszek być może kombinował bardziej 
realistycznie, podobnie jak i sam Jagieliński, ale akaeot takie 
kombinacje były kompatybilne z marzeniami o zemście. Jagie
liński bowiem był teoktowany przez SLD niczym pokątna ko
chanka, podczas gdy taka Unia Pracy cieszyła się, a nawet pysz
niła wszystkimi uprawniegiomi legalnej żony. Tedy Jagieliński 
postanowił w sercu swoim, że jego partia, której aktualna nazwa 
wyleciała mi akurat z pamięci, musi być traktowana tak samo, 
jak Unia Pracy.
„Sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą!” Ścisłe kie
rownictwo SLD początkowo nie posiadało się z obarzenio i ob
myślało wyrafinowane sposoby skarcenia Jagielińskiego. Zamie
rzało np. przepędzić ze stanowisk czterech wicewojewodów i 
jednego „podsekeetoeza stanu”, rekomendowanych przez zmie
niającą nazwy partię, ale w miarę upływu czasu stygły emocje i 
do głosu dochodził pragmatyczny rozsądek. Ten pragmatyczny 
rozsądek doszedł ostatecznie do głosu 26 stycznia, Wedy SLD 
rozpoczął z Jagielińskim rozmowy. Podstawą tych rozmów, jeśli 
wierzyć deklaracjom Jagielińskiego, jest jego postulat traktowa
nia jego partii tak samo, jak Unii Pracy. Stwarza to dla SLD 
sytuację szalenie kłopotliwą. O ile bowiem zdarzają się przy
padki posiadania żony i pokątnej kochanki, o tyle posiadanie 
dwóch oficjalnych żon na raz raczej się nie zdarza, zwłaszcza na 
pewnym poziomie. Unia Pracy, jako żona oficjalna, ma na przy
kład wicepremiera, którym jest, ku uciesze wielu obywateli, 
Marek Pol. Jagieliński, mówiąc o równym traktowogia, daje do 
zeozumliegio, że też chciałby zostać wicepremierem. No tak, ale 
przecież wicepremierami, oprócz wspomnlagego Marka Pola, 
są już Hausner i Oleksy. Czy premier Miller miałby któregoś z 
nich zdegradować dla udelektowania Romana Jagielińskiego? Ale 
którego? Przecież wicepremier Hausner jest autorem sławnego 
„planu Hausnera”, będącego obecnie Wielką Nadzieją Czerwo
nych. Jego degradacja mogłaby być zinterpretowana, jako rezy
gnacja rządu ze zbawiennego planu, a to oznaczałoby, że „trup 
baeogowo, grób baronowo, plajta, klapa, kryzys, krach”. Z ko
lei Oleksy został wicepremierem i ministrem spraw wewnętrz
nych ze względu na siłę wyższą, więc degradowanie go w ogóle 
nie mieści się w pale. Już pobieżny rzut oka na te komplikacje 
pokazuje, jak trudne bywają „rozmowy peogeamowe”, bo tak 
właśnie scharakteryzował je Roman Jagieliński.
Leszek Miller, kiedy jeszcze nie był premierem tylko nieprze
jednanym, opozycyjnym krytykiem rządu łagodnego premiera 
Buzka powiedział, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie 
po tym j_ak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Miał to być taki 
dowcip, jeden z tych, w których Miller wówczas się specjalizo
wał, ale wygląda na to, że to może być steaszllwo prawda.

Sl&
Czeka

NASZ SYN!
Od trzech miesięcy 17-let- 
ni Łukasz jest chory na 
ostrą białaczkę.

go długie i kosztowne leczenie. Szu
kając środków zapewniających mu trans
fuzję krwi, chemioterapię i przeszczep szpi
ku, zwracamy się - za pośrednictwem Gło
su - do ludzi dobrej woli o wsparcie. 
Wszystkich prosimy też o modlitwę w in
tencji Łukasza. Za co z serca dziękujemy^.

Konto: Bank PKO S.A. V oddział w Łodzi 
ul. Piotekowsko 288, 90-959 Łódź, Pologne.
NRB: 62124015451978000011145972 - Jagas Barbara

nasza steoga internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat
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LA PAGE. DES FRANCOPHONES
de Richard Zii^i^lkiewicz (riczienk@f^^^i^<^i^t^tt.fr)

Syj^i^'^IRIE ET ILLUSION D'OPTIQUE

I
I y a un déséquilibre dans les relations polono-americaines. La Pologne, c'est- 
à-dire le pouvoir, la classe politique et la societe civile, voudrait y voir un 
partenariat strategiąue dans lequel notre pays serait traite d'egal a egal, 
comme me gragd nays t^ii' il £i l' aml^im^n lontri^.

C'est la raison pour laquelle, pour forcer la 
main aux Americains et faire preuve de 
bonne volonte - ce que certains ont pris 
pour de nalla^{^l^<r4oe ;, la Pologne a pris clai
rement le parti des Etats-Unis dans le con
flit irakien. Avec d'autres pays europeens, 
elle a signe une lettre de soutien incondi
tionnel, ce qui a fait grincer des dents sur 
les deux rives du Rhin. Elle a engage des 
troupes comptant plusieurs milliers de sol
dats et dirige une force militaire intematio- 
nale dans la zone centrale de Ul'ak qu'elle a 
sous sa resps4sabilité. Et je ne reviens pas 
sur le choix des FI6 qui a aussi fait, ici et 
la, couler beauosup de salive et d'encre il y 
a un an. En s'engageant ainsi, la Pologne 
avait égalément derriere la tete les privile
ges qu'elle pourrait en tirer, notamment les 
retombees éos4smiques sous formę de 
paquets de dollars sonnants et trébuohants 
qui viendraient s'investir dans le pays ou 
qui acheteraient ses produits. La Pologne 
etant un pays souverain, elle determine ses 
ohsix en politique internationale en toute 
i4dépendanoe, que cela plaise ou non. Je 
ne suis pas particulierement americanophi- 
le, mais les Etats-Unis, ce n'est tout de 
meme pas le diable. On leur doit aussi deux 
fieres chandelles dans les deux conflits 
mondiaux du siéolé demiei^. On peut etre a 
la fois pro-éurspéen et prs-amérioai4, cela 
n'est pas incompatible. Un pays peut avoir 
de bonnes relations avec l'Amerique, mais 
cela ne doit pas n(;r^J^<^cher de garder une 
certaine distance et son independance pour 
eyiter de tomber dans le piege de nll«îgé- 
monie amérioainé. Je constate en effet 
qu'Outré-Atla4tiqué on ne voit pas du tout 
la Pologne comme un parté4airé, mais plu
tôt comme un simple allie, un soutien par
mi d'autres, et comme un reservoir ou pui
ser des forces militaires pour venir epau- 
ler n;rImée amérioai4e dans le role de gen
darme du monde que les Etats-Unis veu
lent jouei^. 11 y a plusieurs indices qui me 
font penser cela. Le premier est la ques
tion sensible des visas. Un Americain se 
rendant en Pologne n'a pas besoin de visa 
pour entrer dans notre pays. Un Psls4ais 
qui veut aller aux Etats-Unis doit en obte
nir un. En outre, il n'est pas sur d'entrer 
sur le territoire americain car il peut etre 
refoule par les services d'immigration, 
meme s'il a un visa en regle, et etre oblige 
de rebrousser chemin dans le premier avi
on en partance pour la Pologne. Le traite
ment est donc inégal.„Récémme4t, le pre
sident Kwasniewski est alle rendre visite 
au president Bush. Ils ont discute entre 
autres de ce problémé. Pourtant, malgre

les tapes dans le dos et les embrassades, 
malgré nassuranoe d'une amitié sans faille, 
Aleksander n'a pas fait changer George W. 
d'avis. Les Polonais resteront dans la plus 
mauvaise categorie, celle dont on se mefie, 
alors que les c;ts2ens des pays membres 
de n'^nisn europeenne, dont la Pologne fera 
partie integrante a partir du ler mai pro
chain, sont mieux traites car ils n'ont pas 
besoin de visa. Meme la Turquie ne joue 
pas dans la meme categorie. Si l'on compte 
bien, a 100 USD piece, cela doit faire plu
sieurs millions de dollars que les Americains 
gagnent ainsi tous les ans sur le dos des 
Polonais, sachant que ceux qui sont refou
les a la frontière ne sont pas rembsurses et 
qu'ils ont du en outre payer leurs billets d'avi
on. Je suggere donc qu'a titre de reciproci- 
te, la Pologne instaure egalement des visas 
pour les Americains, afin de retablir l'équili
bre. Bien sur, le president polonais n'est pas 
revenu les mains vides. En 2005, les USA 
donneront a la Pologne six avions de trans
port militaire Hercules d'occasion, d'une 
valeur de 66 millions de dollars. C'est gra
tuit, mais combien cela represente-t-il d'an- 
nees de visas ? Quatre, cinq, dix, plus, moins 
? Pour continuer dans le domaine eosns- 
mique, la Pologne se voyait deja obtenir des 
marchés juteux en reosmpe4se de son en
gagement en Irak. Bush l'avait bien dit l'an- 
nee demiere en precisant aussi que les pays 
qui ne s'engageraient pas n'auraient rien. 
L'heure de verite est arrivee a la fin de la 
semaine demiere, une verite brutale dans 
sa nudite : ce n'est pas la sscleté polonaise 
Bumar qui a ete choisie pour equiper la nou
velle armee irakienne en cours de forma
tion. C'est un os4ssrtium americain qui a 
decrsohe ce contrat d'une valeur de 560 
millions de dollars. Dans ce consortium, il 
y a bien deux é4tréprisés psls4aises, mais 
ce sont des miettes que reçoit notre pays 
par rapport a la totalite du marohé. Il va 
sans dire que c'etait aussi un des points de 
disoussis4 entre les presidents Kwaśniewski 
et Bush. Peut-on encore se laisser bercer 
d'illusions sur les intentions americaines ? 
Je me demande ce que pensent les souve
rainistes pslsnais de ce manque de syme
trie, ceux qui vilipendent HEi^irope et n^r(^cu- 
sent de malveillance a n<;Jgard de leur pays. 
" Eux et nous " disent-ils a propos des rela
tions Pslsg4e-Unisn europeenne, en 
oubliant yolontairement de preoiser que " 
nous " est aussi contenu dans " eux ". Quit
te a decevoir ceux qui appellent a une inte
gration plus etroite avec les Etats-Unis, la 
Pologne ne sera jamais la cinquante et unie- 
me etoile du " Stars and Stripes ".

Pani Mario Tereso.
Od wielu lat mieszkam we Francji^. Ale 
dopiero od niedawna czytam ,, Głos Kato
licki”. Po prostu chodzę do J^f^ancuskiego 
kościoła^. Bliżej mi, no i przyz.wyczaiłam 
się do mej parafii. Powstał nawyk.. Tro
chę to się nie podoba mej znajomej. Aby 
mnie pociągnąć do polsko-katolickiego 
życia we Francji zaczęła mi przynosić Głos 
Katolicki. Zwróciła mi uwagę na pełne 
umiaru i rozsądku Pani dobre rady. Po
wiedziała mi: tak krytykujesz Pola^k^ó^w^, 
postaraj się raczej zrozumieć ich trudną 
sytuację na obcej ziemni. Zauważ też, jak 
ta Maria Teresa rzeczowo i spokojnie oce
nia różne, nieraz skomplikowane sytuacje 
Życiowe.
Mojej znajomej chodziło o to, że ja uwa
żam Polaków' za narwa^r^có^w,, skłóconych 
krzykacz^y, bezustannie szastających wza
jemnymi oskarżeniami. Powiedziałam też 
tej znajomej, że mój eks-proboszcz, stary 

^^rancuski kapłana, kilka razy mi powiedział, 
że Polacy „ .sami strzelają .sobie w nogi 
o.śmie.szają się na oczach Francuzów, bez
ustannie wygadując jedni na drugich^, są 
strasznie skłóceni, w przeciwieństwie do 
Bretończyków (ten .stary ksiądz pochodzi z 
Bretania), „nie tworzą wspólnego frontu ”. 
Podobne opinie wyraża też mój sąsiad, 
Polak z poch^o^z^er^^c^. Radzi mi, jak ognia 
unikać polskich organizacji, bo „tam tyl
ko awantury^, oczernianie się, dziwacznie, 
niszczące nerwy intrygi”.
Jak to naprawdę jest? Polacy są bardziej 
kłótliwi od innych narodów? Ciekawa je
stem Pani opinii?
Po lekturze w Głosie kilku „listów do 
Marii Tems^y” zaczynam sobie zdawać 
sprawę jak poważne problemy psycholo
giczne miewają tu n^odacy. Sama docho
dzę do wniosku, że ogrom napięć, poczu
cie zagrożeniem, muszą nieraz być przyczyną 
rodzenia się postaw agresywnych^. Ojciec 
mój mawiał: „Pamiętaj, że bestia nieraz 
kąsa ze strachu ”.
Moja znajoma jest dowodem, na to, że nie 
wszyscy Polacy wyżywają się w agresji i w 
naskakiwaniu na rodaków. Jest bardzo 
wyrozumiała, modli się stale o braterstwo 
i zgodę wśród Polaków. Apeluję o miłość 
bliźniego, mówi się miłujcie nawet nie- 
przyjacioły wasze, na.stawiajcie drugi po
liczek....
Kończę pro.sząc, by Pani mi całe to trud
ne zagadnienie przedstawiła w oparciu o 
swe obserwacje.

Barbara

Pani Barbaro.
Wszelkie uogólnienia nie oddają obiek
tywnej rzyozywistos'ci. Nie wydaje mi się, 
byś'my byli narodem szozegôlniy obdarzo
nym wadami czy też szczególnie popraw
nym i wyrozumiałym. Natomiast życie na 
ymigracji przysparza wiele prsblemô^b, 
cierpień i dsświadczyń, których w Polsce 
się nie zaznaje.

Ci^g dalszy na str. 16
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Badziak

ak to dobrze, że główni bohaterowie polskiej sceny politycz
nej zamierzają się przenieść po 1 maja do Brukseli. Szkoda 
tylko, że w Teatrze Wielkim Unii Europejskiej znalazły się za

ledwie 54 etaty dla tych aktorów, którzy za granie tam ról naszych przedstawicie
li, będą otrzymywać miesięcznie honorarium w wysokości 30 tysięcy euro. Wia
domo - jak to gwiazdy.

Nic więc dziwnego, że chętnych do wy
stępów na tej europejskiej estradzie jest w 
Polsce bardzo dużo i z każdym dniem ich 
przybywa. Już dziś pospiesznie rezygnują 
z tłustych posad krajowych, aby kandy- 
CoWać, choćby w charakterze błaznów, na
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europejskim kontynencie. U nas grają cały 
czas pierwszorzędne role szemrane, a więc 
zgodne ze swymi predyspozycjami w tak 
wielkim stopniu, że nie będą się w Bruk
seli musieli charakteryzować. A jak wiel
ce są oszczędni, pokazał to niedawno je
den z posłów Samoobrony podczas wizy
ty w Belgii. Mimo, ze otrzymał tam na 
miejscu wysoką dietę, nie wydał na noc
leg w hotelu ani centa, śpiąc całą noc na 
krześle w jednym z pokojów gmachu UE. 
Pierwszym artystą, który zrezygnował nie 
tylko z dotychczasowego szefowania, ale 
i kandydowania na kontynuowanie w dal
szym ciągu roli prezesa Telewizji Biało
ruskiej, Oddział w Warszawie przy ulicy 
Woronicza 17, to aktor występujący do
tychczas pod pseudonimem Brunatnego 
Roberta. Jego prawdziwe nazwisko Kwiat
kowski. Wielki przyjaciel sławnego pro
ducenta filmowego, który znany jest z 
tego, że ani przed sejmową komisja 
śledczą, ani przed wysokim sądem nie 
wydobywa z siebie żadnych słów, choć 
wcale niemową nie jest. I chyba nawet 
tylko dlatego, że być może pozbędziemy 
się go z TVP(B) na kilka lat, warto było 
głosować za naszym przystąpieniem do UE. 
Tam w Brukseli może mniej szkody nam 
przyniesie, grając podrzędną rolę statysty,

n^ż ja^k^o dyr^ektor na^cze^lny t^^^e^w/iz^ji 
b)li^/^^r^^j, rrr^sję kuli^ui^a^lną i społeczną
zredukowali prawie c^o z^e^r^ai, łansuj;|c w 
pierwaszym i d^ru^g^im progr^amie TVP tan
detę i f^r^c^s^t^a^ct^w^o oraz kr^e^uja^c cc^Czde^nnie 
w m^a^łym okienku swych małych kolegów 
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Drugim napalonym kandydatem do roli 
statuetki na europejskiej scenie jest nieja
ki Jaskiemia, b. szef klubu parlamentar
nego SLD, podejrzany mocno o przyjęcie 
łapówki od jednorękich bandytów w wy
sokości tylko o 7,5 min dolarów mniej
szej niż Rywin zażądał od Michnika. Za
pewnia codziennie Cziennikarzy na kon
ferencjach prasowych, że w Europie bę
dzie przynosił nam wielki zaszczyt. Dla
czego nie, jak prokuratura gdańska umo
rzyła dcchcdzenie przeciwko niemu, to 
wszystkiego się po nim możemy spodzie
wać. W Kraju znany jest z tego, że nie
zwykle wysoko ceni, właściwie chyba naj
wyżej ze wszystkich rodaków, intelekt 
Andrzeja Leppera. Ja pod tym względem 
jestem chyba na szarym końcu. Ale Ja
skiemia jest przecież prcfescrem, może 
akurat nie uniwersyteckim, lecz na inte
lekcie się zna jak mało kto, zwłaszcza na 
własnym, a jeśli idzie o Leppera to oczy
wiste. Nie będę też zaskoczony, jeśli się 
dowiem pewnego dnia, że Andrzej L. 
wspólnie z Jaskiemią, zamiast do Klewek, 
postanowili wybrać się do Brukseli. A co, 
intelektualiści nie są w Europie bardziej 
potrzebni niż w Klewkach?
Kolejnym kandydatem, który zamierza 
poświęcić swój wielki talent medialny ca
łej Europie, wykorzystywany dotychczas 
jedynie do promowania własnej osoby, 
jest niejaki Czarzasty. Imienia specjalnie 
nie wymieniam, gdyż starcpclski obyczaj 
powiada, że imię trzeba mieć dobre. Kim 
tedy jest Czarzasty? 
Przyjacielem Kwa
śniewskiego, człon
kiem Ordynackiej i w 
dodatku sekretarzem 
Krajowej Rady Radio
fonii i Telewizji. Ale 
w swoim mniemaniu 
jest jeszcze kimś' wię
cej. Lepszą opinię o 
sobie, lepszą od Cza- 
rzastego ma jedynie 
niejaki Gadzino
wski, niestety dzien
nikarz, serdeczny 
przyjaciel Urbana Je
rzego, zatruCnicny 
zresztą nie tylko w 
Sejmie w charakterze

posła, ale w tygodniku „NIE” jako zastępca 
redaktora naczelnego. Gadzinowski bez 
żadnego skrępowania, otwarcie, na oczach 
całego narodu, mówi to, co myśli, zwłasz
cza o sobie, a myśli, że jest wybitnie inte
ligentny, bo tak mówi, w dodatku uważa, 
że znakomicie pasuje na posła do Parla
mentu Europejskiego, no i w ogóle, że się 
na wszystkim zna. Oczywiście w swoim 
brukowcu o niczym innym nie pisze tylko 
zawsze krytycznie o duchowieństwie ka
tolickim. Zresztą wszyscy publicyści tego 
tygodnika mają na punkcie Kościoła jakąś 
niezdrową obsesję, o której miarodajnie 
mógłby się wypowiedzieć tylko jakiś wy
bitny psychiatr^a.
I pomyśleć, że tacy ludzie, tego typu ego
centryczne egzemplarze, megalomańskie, 
tchnące na kilometr kabotyństwem war
szawki wybierają się, o czym sami publicz
nie nie wstydzą się mówić, do Parlamentu 
Europejskiego. Oczywiście w dniu wybo
rów do tegoż Parlamentu naród musi jesz
cze na nich zagłosować, ażeby się tam zna
leźli. Mam jednak nadzieję, że moi roda
cy wykażą się sporą przytomnością i na 
zmanierowanych, zdemoralizowanych 
łatwą władzą polityków, którzy nad inte
res publiczny stawiają zawsze przede 
wszystkim własne dobro, 13 czerwca nie 
zagłosują. Ale jak innych z SLD, UP, PO, 
PSL czy UW nie będzie, a ci z PiS-u, czy 
LPR medialnie, wiadomo, będą pomija
ni, to co wtedy się stanie? Poza tym, jak 
znam życie, w tych wyborach weźmie 
udział zaledwie co trzeci lub, co czwarty 
Polak, więc cwaniacy będą mieli duże 
szanse i oni o tym dobrze wiedzą. A po
nadto na smakowite, intratne posady urzęd
ników UE wyboru będzie dokonywał sam 
premier Miller, indywidualnie, prywatnie, 
najwyżej przy pomocy zaufanej towarzysz
ki Jakubowskiej lub innej Waniek czy Bli
dy. A on dobrze znany jest z tego, że przy
jaźń ideologiczną zawsze wyżej cenił i ceni 
niż kwalifikacje czy kompetencje, czego 
dowodów personalnych, obecnie na szcze
blu rządowym lub wojewódzkim mamy 
aż nadto. Przepraszam, że wnikliwość dzi
siejszych refleksji pozwoliłem sobie roz
myć cokolwiek dawką ironii.

Association
„C^i^^ries National Polonia - Paris 2003" 

przypomina stowarzyszeniom i OTganizacjorn, że

Krajowy Kongres Polonii Francuskiej 

odbędzie się 12-14 marca 2004 roku 

w Palais du Luxembourg (siedziba Senatu)
i prosi o jak najszybsze zgłoszenie swojego udziału w tym 

tak bardzo ważnym wydarzeniu 
do Sekretariatu na adres: Mme Barbara Płaszczyńska, 

4 rue Albert Pichon, 78 140 Velizy, 
Telefon/Fax 01 34 65 08 83, 

e-mail :barbara.plaszczynski@ laposte.net
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MICHEL GALABRU
Hénrlte Róg

/eden z najpopularniejszych francu
skich aktorów komediowych Michel 
GaGt^i^u (^bcl^ohzi zr tym roku 1^0-lecie 

swowh urot^î^id. l^oM; ^ie on pnszczy^t^ić Ito- 
gatą, ponad SO-letnią karierą w teatrze, 
filmie i telewizji.
Aktor od 3 lutego zaplanował w paryskim
Teatrze Marigny swój spektakl „On nous a menti”, którego jest 
współautorem. Mówi w nim o swym życiu, jak również o życiu 
Francuzów. Spektakl zaprezentuje później podczas tournee po 
Francji i krajach francuskojęzycznych.
Środki masowego przekazu zwracają zawsze uwagę na wielki 
talent Michela Galabru i zauważają, że jest on wspaniały zarów
no w filmie, jak i w teatrze. Aktor jednak preferuje teatr, gdyż 
daje mu on możliwość bezpośredniego kontaktu z publiczno
ścią, a to aktorowi przynosi największe zadowolenie.
Z teatrem związany jest od najmłodszych lat. Ukończył z pierwszą 
nagrodą Konserwatorium Paryskie. Następnie zaangażowany 
został do prestiżowej Comedie Franęaise w Paryżu, gdzie wy
stępował przez wiele lat. W filmie debiutował w 1951 r. Zagrał 
od tego czasu główne role w ponad 100 filmach, których reżyse
rami byli najwybitniejsi francuscy reż.yserz,y.
Występował u boku najsłynniejszych francuskich aktorów, kre
ował główne role w filmowych ekranizacjach sztuk Moliera „Ską
piec” i „Mieszczanin szlachcicem”. Wielki sukces przyniósł mu 
obraz „Sędzia i zabójca” Tavemiera, za który Francuska Akade
mia Filmowa przyznała mu w 1976 r. „Cezara”, uznając go za 
najlepszego aktora filmowego roku.
lUL ichel Galabru gra z powodzeniem różne role fil
" Przyznaje, że swoją wielką karierę filmową za
wdzięcza legendarnej postaci kina francuskiego, jaką wciąż po
zostaje zmarły w styczniu 1983 roku Louis de Funes. Galabru 
zagrał u boku tego znakomitego komika w serii niezapomnia
nych filmów o żandarmach z Saint-Tropez. Filmy te wylanso-

wały Galabru, podobnie jak Jeana Lefe- 
bvre'a, i do dziś chętnie oglądane są na 
całym świecie, w tym i w Polsce. Toteż 
podczas mojego spotkania z aktorem, w 
styczniu br., nie obeszło się bez wspomnień 
o Louis de Funes, którego i ja osobiś'cie 
znałem.
Aktor mówił mi, że często wraca myśla
mi do chwil, kiedy razem kręcili zdjęcia 
do wspomnianych filmów. Szybko za-bruzH.

przyjaźnił się z de Funes'em, mimo że początkowo wydał mu 
się on niedostępny i zachowujący dystans. Był wymagający i z 
perfekcją podchodził do swego zawodu. Galabru potwierdza, że 
do dziś Louis de Funes pozostaje w sercach Francuzów i w ich 
wdzięcznej pamięci. Michel Galabru mówił mi także, że komik 
ten, kręcenie zdjęć, np. do wspomnianego filmu o żandarmach z 
Saint-Tropez, rozpoczynał od uczestnictwa we Mszy św. De Funes 
był głęboko wierzącym katolikiem i przywiązywał wielką wagę 
do modlitw^y^-
Warto więc na marginesie przypomnieć, że Louis de Funes w 
1981 r. w jednym z wywiadów telewizyjnych powiedział, że 
Bóg o promieniująco towarzyszy mu w życiu od najmłodszych 
lat, jak również w jego karierze filmowej, którą Stwórcy za
wdzięcza. Aktor mówił wówczas, że nie widzi pana Boga, ale 
czuje Go.
Wracając do Michela Galabru trzeba przyznać, że dopiero roz
mawiając z nim widzi się, że jest on człowiekiem bardzo uprzej-
my, bezpośrednim i obdarzo
nym nadzwyczajnym humo
rem. Mimo 80 lat odznacza się 
wielką żywotnością. Jest nadal 
aktywnym.
Ten znany francuski aktor fil
mowy i teatralny przekazał dla 
czytelników „Głosu Katolickie
go” swoje własnoręczne życze
nia.

Anna

Jacques Delors urodził się w 1925 r. W 
swej bogatej karierze związkowo-poli- 
tyc^r^^j był uiięd:^;/ inn;nn^i dort^o^t^Jd w Ko

misariacie Planowania, należał do ekipy 
premiera Jacques’a Chaban-Delmas’a, 
wykładał na Uniwersytecie, został wybra
ny do Parlamentu Europejskiego, był mi
nistrem finansów Franęois Mitterrand’a i 
wreszcie, przez 10 lat, stał na czele Ko
misji Europejskiej w Brukseli, 
f^st - jak dotychczas - jedynym fran- 
w cuskim politykiem, który odmówił sta
rania się o najwyższą, prezydencką funkcję 
w państwie, chociaż wszystkie sondaże 
typowały go na zwycięzcę. Dlaczego tak 
postąpił? Co dziś myśli o tej decyzji z 1995 
roku? Pytanie to z pewnością, w jakiś 
sposób, męczy go samego, skoro od niego 
właśnie rozpoczynają się jego „Pamiętni
ki”, wydane niedawno przez wydawnictwo 
Plon. Dowiadujemy się z nich, że analogi
cznych rezygnacji w jego życiu było wię
cej. Odmówił na przykład stanowiska pre
miera, które zaproponował mu dwa j^t^zy 
prezydent Mitterrand - w 1983 i 1992 roku. 
Być może dzisiaj tego żałuje, być może nie. 
Z pewnością miał ważne powody, aby zro
bić tak, a nie inaczej. Problem Jacques’a 

Delors’a zawsze polegał na tym, że lubił 
idee, ale nie lubił polityki i że wolał związki 
zawodowe od partii politycznych. W ciągu 
40 lat działalności politycznej, spróbował 
bardzo wielu partii, mniejszych i większy
ch: MRP - Mouvement Republicain Popu
laire - ruch nawiązujący do przedwojen
nej tradycji chrześcijańskiej demokracji , 
Młoda Republika, PSU (Parti Socialiste 
Unifie), PS (Parti Socialiste). W żadnej z 
nich nie czuł się dobrze. Nienawidził kon
gresów, trybun, wielkich zebrań, 
przeróżnych komunikatów i końcowych 
wniosków. W swej książce wspomina, że 
za każdym razem krył się gdzieś w kącie 
sali, w obawie, że zostanie wezwany na 
trybunę. Była to być może odpowiedź na 
ewangeliczny nakaz pokory - Jacques De
lors już we wczesnej młodości angażował 
się w ruchy o charakterze chrześcijańskim 
- lub też wrodzona nieśmiałość, która to
warzyszy mu przez całe życie. Nie lubi być 
w centrum zainteresowania, nie lubi, by 
go obserwowano, nie lubi być „gwiazdą” 
-jak sam mówi w swoich wspomnieniach. 
Czy w tej sytuacji można zostać prezyden
tem - człowiekiem, z którego oczu nie 
spuszczają miliony ludzi? Dorzucić do tego 
należy pewien kompleks potomka rodzi
ny chłopskiej, kogoś, kto wykształcił się 
praktycznie sam i kto przez całe życie za
chował głęboki podziw dla dyplomów Re
publiki Francuskiej. Zapewne dla zrekom
pensowania niemożności odebrania w 

młodości odpowiedniego wykształcenia, 
Jacques Delors wyrobił w sobie wielką 
dyscyplinę i zamiłowanie do pracy. W 
swym środowisku zyskał opinię „praco- 
holika”, wyczerpującego nie tylko siebie 
samego, ale także wszystkich współpraco
wników. I chociaż Delors w swym życiu 
pasjonuje się bardzo wieloma dziedzina
mi - kinem, jazzem, piłką nożną i jazdą 
na rowerze - to ma reputację kogoś bar
dzo poważnego, kogo niełatwo rozś
mieszyć i kto nie lubi żartować. O tym, że 
tak nie jest, że Delors ma ogromne, ale 
bardzo subtelne poczucie humoru, mogli 
się przekonać ci, którzy uczestniczyli w 
debacie zorganizowanej w Ambasadzie 
Polskiej w Paryżu, na temat „Polska i Fran
cja w Europie”. Mogli tam oni usłyszeć 
również słowa podziwu, jakie Jacques 
Delors skierował pod adresem Polaków^. 
„Trzeba przypomnieć Francuzom - mówił 
między innymi - jaki heroiczny był wkład 
Polaków w historię. Trzeba im uświado
mić, jaka była droga Polski i fakt, że rychle 
jej włączenie do Unii Europejskiej to wiel
ką szczęście”.
Ilaictji^es Delors uważa siebie za huma- 
w nistęsceptyka. Chętnie cytuje świętego 
Augustyna, Pascala, Emmanuela Mouniei^. 
Czuje pokrewieństwo z jansenistami i jak 
oni jest przekonany, że ludzkiej natury nie 
da się zmienić. Dlaczego więc zaczął pa
rać się polityką? Z obawy, że będzie nie
potrzebnym.

) 
J
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□ Ponad 20 lat rektorem, przełożonym i 
kustoszem Polskiego Sanktuarium Naro
dowego w Wiedniu-Kahlenbergu jest ks. 
Jerzy Smoliński, kapłan Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa (zmartwychwstaniec); ur. 16 
października 1922 r. w Woli Szydłowiec- 
kiej.
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Ks. J. Smoliński wstąpił do Zgromadze
nia Zmartwychwstania Pana Naszego Je
zusa Chrystusa w 1941 r. Święcenia ka
płańskie otrzymał 2 kwietnia 1949 w Kra
kowie. W czasie II wojny światowej 
uczestniczył w konspiracji przeciwko 
okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. 
Po trzykrotnym wyroku śimierci, wyda
nym przez gestapo (za rozbicie baterii 
czołgów niemieckich i ocaleniu ośmiu ty
sięcy poborowych żołnierzy polskich), 
awansowany do stopnia kapitana. Absol
went: Niższego Seminarium Duchowne
go Księży Salezjanów ^^37-1939 i Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(studia teologiczne) 1(^^5-1949. W latach 
^^■49-1951 student Konserwatorium Mu
zycznego w Krakowie, wykładowca ję
zyka łacińskiego w Średniej Szkole Mu
zycznej w Krakowie i wicerektor Niższe
go Seminarium Duchownego Zmar
twychwstańców w Krakowie. Katecheta 
i wikariusz: w Złocieńcu 1951-1952, w 
Drawsku Pomorskim 1952-1954; wice
rektor Niższego Seminarium Duchowne
go w Krakowie ^^55-1956; katecheta w 
Kościerzynie 1956-1959; rektor kościoła 
Maryi Królowej w Poznaniu 1959-1972; 
rektor kościoła Zmartwychwstania Pań
skiego w Krakowie ^^72-1974; mistrz no
wicjatu i przełożony w Radziwiłłowie 
Mazowieckim 1974-1976; prowincjał 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia Poznań 
-Wairszawa ^^76-1983; rektor, przełożo
ny i kustosz Polskiego Sanktuarium Na
rodowego w Wiedniu-Kahlenberg 1983
. W ostatnich pięciu latach wygłosił dla 
grup pielgrzymkowych i turystycznych 
26.784 prelekcji, a muzeum kahlenber-

Oil 11 li^t A.

skie odwiedziło ok. sześ'ciu milionów Po
laków (oprócz innych narodowości). Uho
norowany licznymi dyplomami uznania 
oraz odznaczeniami, m.in. Orderem Zasługi 
RP (III), Medalem Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, złotym medalem „Za zasłu
gi Dla obronnoś'ci kraju”, Krzyżem Zasłu
gi Ritter d. I Klasse (nadany przez Zakon 
CorDon Bleu du Saint Espirt, za szczegól
ną działalność zbratania międzynarodowe-

■
 go), złotą odznaką „Za 
zasługi w pracy społecz
nej Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr”.

B
 TURCJA
□ W piłkarskich druży
nach tureckich gra 4 
Polaków: Dąbrowski, 
Majdan, Ziarkowski i 

! Zając. Roman Dąbrow
ski zdobył z Besiktasem 
Stambuł tytuł mistrza 

kraju. Ma obywatelstwo 
tureckie i nazywa się 
"1 obecnie Kaan Dobra.

POLSKA
□ Akademickie Centrum Kultury Uniwer
sytetu Gdańskiego ogłasza w 2004 r. trze
cią edycję Konkursu Literackiego na pro
zę. W konkursie, bez ograniczeń wieko
wych, mogą wziąć udział profesjonalni i 
nieprofesjonalni autorzy z kraju i z całego 
świata piszący w języku polskim. Szcze
gółowe informacje można uzyskać pod nr 
telefonu: 00 48 58 55 29 300.

NORWEGIA
□ Nakładem Wydawnictwa AKME w War
szawie ukazała się bardzo interesująca książ
ka „Pamiętnik mojego męża”, którego au
torką jest Janina Zagrodzka-Kawa. Mój mąż

- pisze autorka we wstępie - nie miał za
miaru pisania pamiętników, choć go często

do tego zachęcałam, znając Jego bogatą i 
ciekawą biografię. Również przyjaciele w 
czasie spotkania w.Domu Kombatanta w 
Paryżu nalegali, aby o sobie napisał. Kie
dy stanowczo się wzbraniał, powiedziałam: 
„To ja o tobie napiszę’’. „Jak możesz pi
sać mój pamiętnik?” - zapytał zdumiony. 
„ Napiszę pamiętnik mojego męża ". Po po
wrocie do Oslo zaczął jednak notować swo
je wspomnienia, które potem dyktował mi 
w wolnych chwilach..
Bohater pamiętnika Franciszek Kawa, ab
solwent Politechniki Lwowskiej, sporto
wiec, biegacz (mistrzostwo Polski 1923) i 
narciarz olimpijczyk (St. Moritz ^^28), był 
żołnierzem Ii Brygady Legionów oraz 
ochotnikiem dwóch wojen światowych. Od 
1959 r. na emigracji w Norwegii. Jego 
żona Janina Zagrodzka-Kawa, autorka pa
miętnika, od ponad 40 lat mieszka w Nor
wegii. Tłumaczka książek o norweskim ru
chu oporu i autorka dwóch tomików po
ezji: „Zebrane nad fiordami” (1999) i „Nor
weskie nastroje” (2000). Honorowy czło
nek Towarzystwa „Kultura” w Oslo.

USA
□ W Ambasadzie RP w Waszyngtonie mia
ło miejsce uroczyste wręczenie nagród Pol
sko-Amerykańskiego Towarzystwa Histo
rycznego, w którym uczestniczyło ponad 
stu naukowców z różnych, amerykańskich 
ośrodków akademickich.

HISZPANIA
□ W rozegranym w Madrycie turnieju pił
karskim emigrantów, I miejsce zajęła dru
żyna Polonii hiszpańskiej, nie przegrywa
jąc ani jednego meczu.

SYRIA
□ Polscy archeolodzy odkopali w staro
żytnym mieście Palmyra mozaikę z III 
wieku p.n.e.

WIELKA BRYTANIA
□ Popularna londyńska gazeta „Evening 
Standard” umieściła w Dodatku „Metro” 
listę 50 rzeczy, które w 2004 r. powinien 
zrobić każdy mieszkaniec tego miasta. Na 
liście koncertów, wystaw, kursów i cieka
wych miejsc, które warto odwiedzić, zna
lazł się również Polski Ośrodek Społecz
no-Kulturalny w Londynie [DP 16/2004]
□ W dniu 24 grudnia 2003 r. zmarł w 
Orpington chorąży artylerii Engelbert Ma
rian Urbanowicz, uczestnik wojny polsko- 
bolszewickiej i II wojny światowej, od
znaczony Croix de Guerre, Złotym Krzy
żem Zasługi i innymi medalami polskimi, 
francuskimi i brytyjskimi. Natomiast 27 
grudnia 2003 r. zmarł w Londynie rot
mistrz ADam Romer, oficer 24 Pułku Uła
nów. Przeszedł szlak bojowy przez Fran
cję, Belgię, Holandię, Niemcy^. Odznaczo
ny Krzyżem Walecznych.
□ Niedawno ukazało się bardzo interesu
jące kompendium wiedzy o Polsce w ję
zyku angielskim „The Polish Cultural and 
Scientific Heritage at the Dawn of the 
Third Millennium” - zbiór tekstów napi
sany przez 50 autorów^.
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O KONGRESIE POLONII... AMERYKAŃ<^^LE/ W NYC 
Rozmowa z prezesem KPA W Nou^iym Jorku F^t^i^lkiem Milewskim

Bogdan Dobosz: Jak przedstawia się sy
tuacja Kongresu Polonii Amerykańskiej 
w Nowym Jorku, organizacja struktur i 
liczebność członków?
Frank Milewski: W stanie Nowy Jork 
znajduje się jedynie oddział Kongresu, któ
rego główna siedziba znajduje się w Chi
cago. Sam stan Nowy Jork podzielony jest 
aż na trzy częś'ci. Południowa z miastem 
Nowy Jork, region ś'rodkowy i zachodni z 
Buffalo, gdzie jest silne skupisko polonij
ne. KPA skupia rozmaite organizacje po
lonijne. Ich członkowie są jednocześ'nie 
członkami Kongresu. Są to organizacje 
koś'ciełne, społeczne, kombatanckie itd. 
Oznacza to przynależnoś'ć do KPA kilku 
tysięcy indywidualnych członków^. Orga
nizacje te wysyłają swoich delegatów, na 
ogól dwu, na zebrania Kongresu.

BD: Jakie są podstawowe działania i za
dania KPA w terenie?
FM: Trzeba by się cofnąć do okresu za
kładania Kongresu w USA w 1944 r. Był 
to jeszcze okres wojny. Polonia dokony
wała prób jednoczenie się już wcześniej. 
Powstawały i znikały rozmaite organiza
cje. Wojna jednak wymusiła zjednoczenie 
się Polonii dla obrony interesów Polski po 
wojnie. Przeważyły czynniki zewnętrzne. 
Reprezentowanie interesów Narodu Pol
skiego było tu celem nadrzędnym. Jeste
śmy obywatelami USA, ale i Polakami. I 
Zjazd odbył się w Buffalo w maju 1944 r. 
Później zaczęły się tworzyć oddziały sta
nowe i pododdziały w rozmaitych mia
stach. Na 50 stanów, KPA działa obecnie 
w ponad 30. Wszędzie tam, gdzie istnieją 
skupiska polonijne.

BD: Czy zmieniają się zasady działania 
KPA? Czy po 1989 r. stanęły tutaj nowe 
wyzwania?
FM: Nadal naszą podstawową działalno
ścią jest organizowanie nacisku na władze 
USA w rozmaitych sprawach dotyczących 
kraju. Przykładem dla lat 90. może być 
lobbing na rzecz włączenia Polski do 
NATO. Po upadku komunizmu i odzyska
niu suwerennoś'ci w 1989 r., niektórzy 
działacze polonijni uważali, że czas dzia
łalności KPA się skończył. Tak jednak nie 
jest. Można nawet powiedzieć, że zakres 
możliwości działania Kongresu nawet się 
zwiększył. KPA od zawsze był organizacją 
typu „public relation”. Jest wiele dziedzin, 
w których trzeba nadal upowszechniać i 
promować dokonania Polski i Polonii. 
Trzeba formułować i przedstawiać, tak 
potrzeby tutejszej Polonii jak i Polski.

BD: Jak wypada porównanie siły naci
sku Polonii z innymi grupami etniczny
mi w USA?
FM: Na pewno większe i silniejsze są gru
py - włoska i żydowska. Liczebność Pola
ków czy Amerykanów polskiego pocho
dzenia oblicza się na ok. 10 min osób. W

samym Nowym Jorku mamy prawie milion 
Polaków. Ja mogę bliżej opowiedzieć o tym, 
co się dzieje na naszym podwórku nowo
jorskim. Nowy Jork jest niewątpliwie świa
towym centrum mediów. Staramy się więc, 
żeby był tutaj słyszalny i „polski głos”. Jedną 
z najważniejszych akcji jest obrona dobre
go imienia Polski i Polaków. Obecnie je
stem prezesem oddziału KPA - południo
wej części stanu Nowy Jork, ale od 20 lat 
zajmuję się właśnie obroną dobrego imie
nia Polski. Dotyczy to szczególnie mediów^. 
Walka ta przynosi obecnie znacznie lepsze 
rezultaty niż np. 30 lat temu. Nałożyły się 
na to i inne elementy - fakt, że Polska jest 
krajem, który obalił komunizm czy krajem, 
z którego pochodzi Ojciec Św. To podnosi 
naszą pozycję w USA.

BD: Jak obecnie układają się stosunki z 
krajem, z politykami w Polsce? Trzeba tu 
powiedzieć, że np. prez.es KPA Edward Mo
skal stal się obiektem ataków prasy, takie 
w kraju.... I to często właśnie za bronienie 
dobrego imienia Połski i Polaków.
FM: Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie 
- jaka to prasa stawia takie zarzuty? Są gru
py, które atakują Polaków już ponad pół 
wieku i nie spodziewamy się, żeby obecnie 
sytuacja się zmieniła. Musimy np. bronić 
polskiej historii ze znacznie większym wy
siłkiem niż gdzie indziej. Uważamy, że Pol
ska ma wspaniałą historię, ale nie dostrze
gamy tej dumy wśród krajowej lewicy, któ
ra lubi przepraszać nie zawsze tych co trze
ba.

BD: Przejdźmy do dokonań Kongresu...
FM: Staramy się promować Polskę i Pola
ków. Zapoznawać Amerykanów z naszą hi
storią. Wykorzystujemy tu np. silne środo
wisko kombatanckie, byłych więźniów, oso
by, które ratowały Żydów, naocznych świad
ków wielu wydarzeń, które chciano by dziś 
zafałszować. Robimy wszystko, by ich świa
dectwa dotarły do opinii amerykańskiej. Dla 
przykładu, od kilku lat staramy się przy
wrócić właś'ciwe proporcje dla rocznicy 1 
września. Przypomnieć, że to wówczas, od 
ataku na polskie państwo zaczęła się II woj
na. Nie zapominamy też o Katyniu.
Nasze akcje są często bezpośrednie. Tak było 
w przypadku książki Grossa o Jedwabnym. 
Jan Gross pojawił się w ramach promocji 
swojej pracy, m.in. na uniwersytecie w No
wym Jorku. Do sali na Manhattanie wysła
liśmy wówczas „szwadron prawdy”. Aku
rat tak się złożyło, że w Nowym Jorku 
mieszkał pan Bolesław Apolinary Domitrz, 
który jako młody chłopak był w Jedwab
nym i widział palącą się stodołę. Była to 
niespodzianka dla Grossa. Domitrz był bli
żej miejsca wydarzeń niż świadkowie auto
ra. Zaprzysiągł swoje zeznania, które 
mówią, że widział ludzi w niemieckich mun
durach dokoła stodoły i Polaków, którzy ze 
strachu chowali się w chałupach. Po wystą
pieniu naszego „szwadronu” dyskusję o Je-

dwabnym szybko zakończono.

i
I
I
I

I

I

BD: Jak wyglądają poglądy polityczne 
Polaków w USA, czy są bliżej Republi
kanów, czy Demokratów?
FM: Powszechnie uważa się, że Polacy 
głosują na Republikanów, którzy pomo
gli nam obalić komunizm. Wcześ'niej ra
czej popierali Demokratów, gdzie było 
więcej polityków polskiego pochodzenia. 
Politycy mogą czynić koncesje wobec 
grupy etnicznej wtedy, kiedy postrzegają 
ją jako mocną. Osobiście startowałem 
kiedyś' do miejskiego senatu z listy re
publikańskiej, ale często współpracuje
my z demokratami, np. na Manhattanie, 
gdzie rządzą. Mamy dobre kontakty z 
gubernatorem Patakim. KPA nie jest ani 
republikański, ani demokratyczny, choć 
niedawno jeden z polityków demokra
tycznych mówił mi z pretensją, że jeste
śmy postrzegani jako elektorat republi
kański.

(

i

BD: Mówił Pan o poparciu Polonii Ame
rykańskiej^ przy wchodzeniu Polski do 
NATO, a jak wygląda to w przypadku 
UE?
FM: Prywatnie mam argumenty i za, i 
przeciw. Jest to już jednak sprawa za
kończona i teraz trzeba myśleć jak dzia
łać, by wejś'cie do Unii wyszło Polsce 
na dobre.

j

1

1

BD: Na zakończenie prosiłbym o kilka 
słów o sobie.
FM: Moja rodzina pochodzi z emigra
cji, która przyjechała tu za chlebem. Oj
ciec pochodził z Łomży, matka z okolic 
Rzeszowa. Przyjechali do USA jako lu
dzie bardzo młodzi. Polskość była więc 
wszczepiana nam w domu, ale i w szko
le parafialnej, która uczyła patriotyzmu, 
łączyła katolicyzm i polskoś'ć. Dewiza 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” najlepiej odda- 
je zasady, które z tego wychowania po
chodziły. Tej dewizy nie da się zapo
mnieć. To była heroiczna Polonia, która 
wychowała w duchu polskości swoje 
dzieci, z niewielkich groszy, jakie zara
biała pozostawiła po sobie wiele kościo
łów i organizacji. Teraz będziemy to prze
kazywać najnowszej emigracji.

(
1

1
1
1
1
1
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Krzyżóu^ka Rocznicowa > proponuje Marian Dziu/niet
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Poziomo:
A-1. Naucza zasad wiary katolickiej; A-11. Codzienna mo
dlitwa; B-9. Roślina warzywna; C-1...................Jasnej broni
Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie!”; C-11. Klątwa ko
ścielna; D-9. Po przeciwnej stronie przodu; E-1. Smaczliwka; 
E-11. Twórczyni dzielą; F-7. Przemoc dokonana na niewin
nej osobie; G-1. „Firanka” w oknie więziennej celi; G-13.......
Brama w Wilnie; 11. Nieosiągalne dla duszy wielkiego grzesz
nika; ....... Maryja (rozgłośnia radiowa); K-1. Diapozy
tyw; K-13. Dziecięcy „pojazd” na śnieżną zimę; Ł-1. Tytut 
indyjskich władców lokalnych; Ł-13. Włóczęga, wędrówka; 
M-7. Kamizelka ratunkowa; N-1. „Rodzinne” zgromadzenie, 
organizacja, związek; N-11. Kamień półszlachetny (lapis
lazuli); 0^-7. Drapieżnik z rodziny psów (bajkowy chytrus); P
1. Niechęć, odraza, wstręt; P-9. J.E. Jan......... , Ambasador
RP we Francji; R-7. Podłużny wykop; S-1. Spec od kotłów; 
S-9. Wojskowa straż przednia.
Pionowo:
1-A. Szata liturgiczna; 1-G. Wytrawny znawca rzeczy pięk
nych; 1-N. Miasto w Rosji z hutą aluminium (ponoć najwięk
szą na świecie ?); 2-E. Szybki obrót czegoś dookoła osi; 2-Ł. 
Anglosaska jednostka powierzchni gruntów; 3-A. Puls; 3-G. 
Pierwotniak, pełzak; 3-N. Człowiek zaczynający uprawiać 
jakąś sztukę, naukę; 4-K. Ks. mgr Stani^łiaw..., nasz Rektor; M 
5-A. Długie okrycie wierzchnie podszyte futrem, zapinane 
pod szyją, z dłuGimi rękawami sięgającymi do ziemi, noszo
ne w Polsce w XVI w. przez prałatów i kanoników; 5-Ł. Twór
ca albo odtwórca dzieła sztuki; 7-A. Zajmuje się ochroną śro
dowiska; 7-M. Cyklista, rowerzysta; 9-A. Splin, zobojętnie
nie; 9-M. Dawniej: żer, pokarm dzikich zwierząt; 11-A. God
ność kościelna naszego Rektora; 11-M. Rączka przy zamku 
drzwi; 13-A. Słodki wypiek; 13-Ł. Poprzedza skok w dal; 14- 
G. Znane uzdrowisko w Belgii; 15-A. Harcownik; 15-1. Prze
pływa przez Wiedeń; 15-N. Amortyzator; 16-E. Cyrk lodow
cowy; 16-Ł. Tytuł powieści L. Tyrmanda; 17-A. Mara, widmo; 
17-G. Kleryk mający najwyższe z czterech niższych święceń; 
17-N. Kofeina występująca w herbacie.

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie. 
Życzymy powodzenia.

(Ret^iakcja)

Dokończenie ze str. 8

Z ZIEMI WŁiOSKIE/
Atrakcją stały się strzelania, ćwiczenia w 
większych zgrupowaniach. Cieszyło jed
nolite umundurowanie barwy blue-hori
zon (jasnoniebieskiej) i czapki rogatyw
ki. Na naramiennikach kurtek i płaszczy 
widniał orzeł w wersji jagiellońskiej. Nie
co później, doszła także odznaka noszona 
na prawej stronie kurtek mundurowych - 
orzeł z białego metalu (posrebrzany) w ob
ramowaniu rombu - oraz orły na czap
kach. Pułk dostał pełne uzbrojenie, w tym 
karabiny Lebel.

W końcu maja strzelcy-grenadierzy do
tarli do Polski. Po wielu innych jesz
cze zmienć^^^ j^ułłh leu ^tten ir^^ł ymner 4m 

Wziął on udział w zaśk^l^i^irach z Bałty
kiem i zapisał piękną kartę bojową w 1920 
roku. W czasach zaś pokojowych stacjo
nował w Białymstoku, gdzie zasłużył so
bie na nieoficjalne miano „Dzieci Białe
gostoku”, a sztandar ufundowany przez 
społeczeństwo wręczył sam Marszałek Jó
zef Piłsudski. Co ciekawe, pułk za patro
na dostał gen. Dąbrowskiego. Pamiętano 
o „zagranicznym” rodowodzie, goszczo
no delegacje włoskie, z wielkim zadowo

leniem przyjęto w darze trąbkę, która mia
ła przypominać jakże daleką Santa Marię.

MANDRIA Dl CHIVASSO
Pierwsi wojskowi Polacy przybyli tu do
piero 4 grudnia 1918 roku. Wycieńczenie 
organizmów i trudne warunku bytowania 
fatalnie odbiły się na ich stanie zdrowia. 
Wypełniały się szpitale, zabrakło miejsca 
na grzebanie zmarłych na miejscowym 
cmentarzu. Szybko jednak podjęto dzieło 
zmierzające do naprawy tej sytuacji, ofiar
nie zachowywały się miejscowe władze cy
wilne i wojskowe, dotarła pomoc Czer
wonego Krzyża, pojawili się także księża 
salezjanie z Piemontu. Rozwijano różno
rodne zajęcia, również wychowawcze, 
sportowe, rekreacyjne, nawet ogrodnicze. 
Działała dobrze wyposażona biblioteka, 
utworzono zespół muzyczny i teatralny, 
wydawano tygodnik „Żołnierz Polski we 
Włoszech”. Położenie stało się na tyle 
dobre, że z obozu wysyłano pomoc dzie
ciom polskim zbiegłym z Odessy i ufun
dowano stypendia dla synów wojskowych 
w Polsce.
O przyjaznych stosunkach polsko-wło
skich ś'wiadczy choćby ten fragment ar
tykułu opublikowanego w miiejscowej pra

sie: „Oficerowie pełni delikal^r^c^s'ci, dobre
go wychowania i serdeczności, szczerości 
i dobroduszności zjednali sobie od razu ich 
(mieszkańców) sympatię i wiele rodzin za
praszało ich do Turynu, dokąd swobodnie 
przyjeżdżali prawie codziennie dzięki 
środkom transportu, które mieli do dys
pozycji, zakochani w pięknie naszego mia
sta”. W sumie, przez obóz w Mandrii prze
szły około 22 tysiące żołnierzy, co stano
wiło trzecią część Armii gen. J. Hallera. 
„Więźniowie zamorzeni i przygnębieni, 
synowie narodu poniżonego i uciśnione
go, w Mandrii di Chivasso stali się żołnie
rzami swojej zaledwie odrodzonej ojczy
zny, którą mieli osłaniać z bronią w ręku. 
W tym nadzwyczajnym przejściu do czy
nu, zamyka się znaczenie istnienia Armii 
Polskiej wyćwiczonej we Włoszech pod 
koniec Wielkiej Wojny” (cytat z: „Ogni
sko Polskie w Turynie. Pięćdziesiąt lat hi
storii”, Turyn 2002). Dzięki staraniom 
Polonii turyńskiej i przyjaciołom włoskim 
upamiętniono miejsca pobytu żołnierzy 
polskich, ich groby.
Los sprawił, że w 1944 roku nasi rodacy 
znów pojawili się licznie w Italii, ale to 
już całkiem, inna historia.

Adam D^l^rońsl^i
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/akie są polskie drogi - wszyscy doskon
ale wiemy. Gdy wybieramy się do kra

ju samod'^oc^Ê^m - grozi nam najgoi^sz.e. V/ 
przeciwieństwie do innych krajów byłego 
obozu komagistycznego (Czech, Słowacji, 
Węgier) niewiele się zmieniło w Polsce na 
pezestezeni ostatnich lat. Jest w tym naj
większa „zasługa" polityków lewicy SLD- 
UP. W dzienniku „Fakty" (2 lutego) czyta
my:
20^ min zł zmarnowane przez rok, drogie 
ekspertyzy, 12 aut za 2 min zl- Dotarliśmy 
do raportu NIK o autobusach. Nie pozosta
wia on wątpliwości: za katastrofalne opóź
nienie w ich budowie odpowiada Marek Pol 
i jego resort infrastruk^tr^ry^. „Nie mam w tej 
sprawie nic do powiedzenia" - oświadczył 
Marek Pol, gdy poprosiliśmy go o komen
tarz do druzgocącego raportu-. A szkoda, bo 
jest o czym porozmawiać. Kontrolerzy Izby 
piszą bez ogródek: jeśli tempo budowy au
tostrad będzie nadal takie samo jak pod rzą
dami Marka Pola, to wymagania Unii Eu
ropejskiej spełnimy najwcześniej za 40 lat! 
W raporcie jest napisane wprost: do 2003 r 
miało powstać 750 km autos'trad. Powstało 
tylko 136 km. W rezultacie w całej Polsce 
mamy tylko 410 km autostrad, z czego 109 
zbudowano jeszcze przed II wojną światowej. 
Pol nie tylko nie potrafi wybudować auto
strad, ale trwonił pieniądze przeznaczone 
na ten cel. Tu kontrolerzy NIK są bezwzględ
ni. Z pieniędzy na budowę dróg kupowano 
auta osobowe i sprzęt. Wydawano też góry 
pieniędzy na zupełnie zbędne ekspertyzy i 
raporty. Ogólnie wynagrodzenie firm, dorad
czych przekraczało kilkaset zł za godzinę. 
Sam Pol nie widzi żadnych powodów do 
skruchy. Oświadczyła, ze spotyka się z wielo
ma głosami uznania za to, co zrobił dla pol
skich autostrad. Od kogo ? „ Od polskich kie
rowców!"- o.ś^^iadczył.

Dokończenie ze str. 10

Polski „Newsweek" ( 1 lutego) przedsta
wia zatrważający eaport o alkoholi

zmie mikk^^h cicæci:
W Polsce 18 proc. młodzieży jest zagrożone 
alkoholizmem. Fakty, których rodzice nie 
chcą przyjąć do wiadomości, są przeraża
jące. Z badań Stowarzyszenia Anonimowych 
Alkoholików wynikam, że główną przyczyną 
śmierci i wypadków wśród szesnasto-, dwu
dziestolatków jest wódka.. Pijane dzieci to 
nie jest problem rodzin z marginesu^. Ani sub
kultur: dresiarzy, blokersów czy skinów.. Zda
niem socjologa Eugeniusza Moczuka rodzice 
często doskonale zdają sobie sprawę, że ich 
dziecko piło, ale przymykają na to oczy. 
Zewsząd bombardowani są informacjami o 
jesz.cze większym zagrożeniu, jakim są nar
kotyki, tłumaczą więc sobie, że to na szczę
ście tylko wódka, a nie heroina czy LsD. 
Wielu rodziców nie ma nic przeciwko te-^nu, 
Żeby ich trzynastoletnie dzieci wypity od cza
su do czasu małe piwo. Istnieje rodzaj spo
łecznego przyzwolenia na picie. Wedle za
sady: mu pijemy, mogą też pić nasze dzieci..

f ■ kazał się nowy - 39 numer „Karty". Trudno 
przecenić wartość tego periodyku, zajmują

cego sgo „l^mlj^nô pntnl;lon" naiejć^^v IPoljk^. W 
ostatnim numerze uwagę zwraca publikacja do
tycząca waeszawskiego kałaca Kultury i Nauki : 
Pałac Kultury i Nauki został nazwany przez Bo
lesława Bieruta „pomnikiem wielkiej epoki sta
linowskiej". Jest nim do dziś... To^warzysz Stalin 
z.decydował, że W-^-rszawapozostanie stolicą Pol
ski. Już we wstępnych dyskusjach nad kształtem 
nowego oblicza „socjalistycznej stolicy" i jej no
wym centrum uwaga architektów skupiła się, m.in. 
na kwadracie ulic Chałubińskiego, Świętokrzy
skiej, Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich - tam 
też miał stanąć okazały Narodowy Dom Kultu^r^. 
Ale zanim to rozstrzygnięto w lipcu 1951 roku 
odwiedził Warszawę Wiaczesław Mołotow i zło
żył Polakom propozycje nie do odrzucenia.
Rosjanie rękoma Polaków i głównie za ich pie
niądze wznieśli budowlę, która miała być sym
bolem obecności sowieckiej w sercu Polski. Dziś 
wyburzenie architektogiczgego i polityczgego 
molocha rodem z Moskwy okazuje się bardzo 
drogie, pałac funkcjonuje i pozostagie symbo
lem ohydy stalinowskich czasów^.

Odbiór społeczny Millera i całej jego forma
cji jest coraz gorszy. Najnowsze badania 
pokazują, że żaden polityk III RP nie miał tak 

niskiego poparcia. Sięga ono niewiele ponad 10%. 
Jak podaje PAP (30 stycznia), wg Pentora po
parcie dla Platformy Obywatelskiej sięgnęło 27%. 
Wszyscy rywale pozostali w tyle. Traci jednak 
PiS (10%). Koalicję SLD-UP popiera 15%. Liga 
Polskich Rodzin, podobnie jak PSL może liczyć 
na poparcie 8% Polaków. Natomiast warszaw
skie „Życie" (2 lutego) podaje, że gdyby wybo
ry do kaelamentu Earopejskiezo odbyły się obec
nie, to na pierwszym miejsce znalazłaby się Plat
forma Obywatelska - 28% głosów. Takie są wy
niki sondażu, pezeprowadzogego przez Polską 
Grupę Badawczą. Platfoema zdobyłaby 18 man
datów w Paelamegcie Europejskim. Na drugim 
miejscu znajduje się SLD-UP oraz Samoobrona^. 
Na te partie chciałoby głosować 15% responden
tów, giezmiegga jest również wysokość poparcia 
dla LPR. W Parlomegcie Europejskim na dzień 
dzisiejszy nie znalazłaby się Unia WolnośAi.

Trudności w posługiwaniu się ję
zykiem. Nie każdy opanował język 
francuski, często praca na czarno 
powoduje wykorzystywanie Pola
ków, niepłacenie im należnej kwo
ty, problem braku świadczeń so
cjalnych itp. Powoduje różne roz
goryczenia. Także Polacy przybyli 
z kraju często zbyt wiele wymagają 
od Polaków, którzy są tu od wielu 
lat, uważając, że należy im się 
szczególna opieka i troska, za
zdroszczą, jeżeli komuś się powio
dło. Droga jednak do pewnej sta
bilizacji jest trudna, pełna wyrze
czeń, cierpień, a nawet upokorzeń. 
Nie wszyscy to rozumieją. To są 
dodatkowe stresy przeżywane poza 
własnym krajem.
Co do problemu solidarności, to 
warto wiedzieć, że istnieje bardzo 
wiele organizacji polonijnych, któ
re pomagają jednoczyć się Pola
kom. Między innymi: Association 
des Medecins d'Origine Polonaise 
de France organizuje konferencje 
naukowe, wymienia doświadczenia 
naukowe, udziela w różnych for
mach wzajemnej pomocy koleżeń
skiej. Istnieje także Stowarzysze
nie Polskich Kombatantów, Stowa
rzyszenie Inżynierów Polskich, As
sociation „Concord”, która m.in. 
zbiera od Francuzów oferty pracy 
i jako wkładkę zamieszcza je w 
każdą niedzielę w Głosie Katolic
kim. Przy polskich parafiach na 
terenie całej Francji istnieją różne 
formy organizowania się Polaków, 
m.in. chóry parafialne, grupy te
atralne, grupy taneczne, różne gru
py modlitewne wzmacniające naszą 
wiarę. W Paryżu istnieje Stowarzy
szenie św. Wincentego, które wspo
maga Polaków w potrzebie. Pol
ska Misja Katolicka w Paryżu od 
lat wydaje bezpłatnie żywnos'ć dla 
Rodaków pozostających bez pracy. 
Obecnie organizuje się Kongres 
Polonii Francuskiej, aby poprzez 
zjednoczenie różnych organizacji 
polonijnych stworzyć wspólny 
front w działaniu na rzecz Polski 
w strukturach francuskich. To są 
tylko niektóre formy działalności 
Polaków we Francji. Znam narze
kania i destrukcyjne postawy Po
laków, ale zamiast biadolić nad tym 
jacy to są Polacy okropni itp., włą
czyć się w pracę dla wspólnego 
dobra. Pamiętając słowa Księgi 
Psalmów (34,15) idźmy za nimi: 
„Odstąp od złego, czyń dobro; szu
kaj pokoju, idź za nim”. Serdecz
nie pozdrawiam.

L^i'
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ŚRODKI PŁATNICZE ai
CZEKI I INNE ŚRODKI PŁATNICZE

Kontynuując problematykę związaną z czekami dziś podjęte 
zostanie zagadnienie przyjęcia czeku bez pokrycia, a na
stępnie omówione będą, występujące w obrocie handlowym, inne środki płatni

cze.
W przypadku przyjęcia czeku bez pokry
cia o wartości równej lub mniejszej 15 euro, 
bank, który w2emitował taki czek jest zo
bowiązany zapłacić kwotę w przeciągu 
miesiąca od daty jego wystawienia, bez 
względu na to, czy na koncie jego klienta 
są wystarczające środki finansowe. Bank 
jest zwolniony z odpowiedzialnoś'!!, jeśli 
czek został skradzis4-'.
W S2tuaoji, kiedy czek nie zostanie uregu
lowany po upływie trzydziestu dni od daty 
jego przedstawienia w banku lub uzupeł
nienia przez dłużnika funduszy na uiszcze
nie czeku, konsument może zwrócić się do 
banku o wydanie oświadczenia o niezapła
ceniu określonej na czeku kwoty. Bank 
dysponuje piętnastoma dniami na wysła
nie takiego oświadczenia.
Konsument może również ponownie 
przedstawić czek do płatności, jeśli i tym 
razem czek nie zostanie uregulowany, bank 
przesyła autsmat2cznie klientowi oświad
czenie o niezapłaceniu. Wierzyciel powi
nien przesłać dłużnikowi listem poleconym 
SSbiadczenie wystawione przez bank.
ŁP oszksdswa4y może bezpss'rednio 
W zwrócić się do komornika, który po
wiadomi o oświadczeniu, o niezapłaceniu 
bystawcę czeku bez pokr2oia, zobowią
zując tym samym dłużnika do zapłaty. 
Dłużnik ma piętnaście dni, od zawiado
mienia komornika, na przedstawienie do
wodów, że zapłacił wymaganą kwotę. 
Jeśli płatność nie nastąpi, komornik opie- 
czętowywuje oświadczenie o niezapłace
niu formułą egzekucyjną, która zyskuje 
taką samą ważność jak orzeczenie sądo
we. Komornik może wszcząć wszelki środ
ki jakimi dysponuje, np. zajęcie nierucho
mości, ruchomości czy wypłaty do odzy
skania kwoty, na jaką czek był wystawio
ny i związanych z podjętą procedurą kosz
tów.
Jeśli czek został wystawiony przez osobę 
zakazaną bankowo (por. poprzedni arty
kuł), informacja ta powinna znaleźć się na 
sświadozeniu o odrzuceniu płatności. W 
przypadku, gdy bank zaniedbał odzyska
nie od swojego klienta czeków, jest on zo
bowiązany do zapłacenia wierzycielowi 
kwoty wystawionej na jednym z tych cze
ków. Wierzyciel, oprócz wymienionej na 
czeku bez pokrycia kwoty, może się rów
nież domagać odszkodowania związanego 
z poniesionymi przez niego opłatami, np. 
koszty odrzucenia czeku przez bank. Kwe
stie związane z przyjęciem czeku bez po
krycia uregulowane są przez artykuły od 
L 131-47 do L 131-55 i artykuły L 131-70 
do L 131-86 Kodeksu monetarnego i fi
nansowego.

Plrzy używaniu czeków, jako środka 
płatniczego, istotne jest zachowanie 
pewr^e^cn (^i^kunk^r^uivn, i^by ab preys^r^lys 

ści, w przypadku nieuzasadnionych rosz
czeń ze strony osób trzecich, móc wyka
zać swoją niewinność. Należy pamiętać, 
że okres ważności czeku wynosi rok i 
osiem dni w przypadku czeków banko
wych i rok dla czeków pocztowych. Po 
przekroczeniu tego okresu tracą one waż
ność i bank nie jest zobowiązany do ich 
opłacania.
Konsument powinien zachować kupony 
czeków, wyciągi bankowe i pocztowe w 
okresie dziesięciu lat, ponieważ w przy
padku sporu są one podstawą dowodu rze
czowego na piś'mie. Poleca się również 
zachowanie poleceń preievement w okre
sie ich ważności.
I nnym, mniej popularaym środkiem 
I płatniczym jest tzw. portmonetka elek
troniczna (porte-monnaie electronique), 
uregulowana uchwałą z 10 stycznia 2003 
roku dotyczącą zatwierdzenia rozporządze
nia z nr 2002-13 Reglamentao2jnegs Ko

mitetu Bankowego i Finansowego ( Comité 
de la réglementation bancaire et fman- 
ciére). Jest ona podobna do karty płatni
czej z tą różnicą, że służy do uregulowy- 
wania codziennych zakupów o niskiej war
tości, opłaty za parking itp. Zastępuje ona 
tym samym używanie monet i banknotów 
o niskiej wartości. Konsument jest ogra
niczony w używaniu tej formy płatności 
do wysokości kwoty, jaką przekazał na 
konto karty. Karty można używać we 
wszystkich punktach sprzedaŻ2 akceptu
jących tę formę płatniczą. Kartę wprowa
dza się do czytnika, sprawdza kwotę za
kupów i następnie wydaje polecenie za
płaty. Co do zasady, kwoty płacone w ten 
sposób nie mogą przekroczyć wysskos'ci 
30 euro w przypadku jednorazowych za
kupów. Jeśli konsument przekrsozy tę 

kwotę, instytucja, która dokonuje opera
cji może sprawdzić dowód tożsamości. We 
wsz2stkich przypadkach kwota maksymal
na, jo^ką można uiścić portmonetką elek
troniczną wynosi 150 euro. W przypad
ku, kiedy karta nie pozwala na identyfi
kację klienta, np. karta parkingowa, pła
cona kwota nie może przekroczyć 30 euro. 
Stan funduszy na karcie można powięk
szyć używając do tego automatu banko
wego lub urządzenia sprzedawcy, wpro
wadzając kartę, wystukując specjalny kod 
i wskazując kwotę o którą konsument ży
czy sobie powiększyć stan swojej portmo
netki elektronicznej.
^^oza kartą bankową, czekiem, gotó- 
P wką i portmonetką elektroczniczną 
można wyróżnić jeszcze inne środki płat
nicze. Jednym z nich jest przelew auto
matyczny (prelevement automatiąue), któ
ry pozwala regulować klientowi opłaty w 
stosunku do świadczeniodawców zwycza
jowych (opłaty za gaz, telefon itp.). Kon
sument wydaje polecenia płatności, na 
rzecz swego wierzyciela, kwoty odpowia
dającej tej na fakturze. W ten sposób moż
na uniknąć comiesięcznych procedur oso
bistego płacenia za różnorakie rachunki. 
Aby móc korzystać z tej formy płatności 
należy wypełnić specjalny formularz, zło
żyć na nim podpis oraz załączyć RIB (re- 
leve d’ientite bancaire). Pozwolenie takie 
ma charakter czasowy i może zostać w 
każdym momencie zerwane na prośbę 
klienta.

rzelew (virement) jest zezwoleniem 
P klienta dla banku na przekazanie 
określonej kwoty z jego konta na inne kon
to, nawet jeśli to konto znajduje się w in
nej instytucji bankowej lub zagranicą (dla 
państw UE maksymalna kwota nie może 
przekraczać 15 245 euro). Tej formy płat
ności można używać okazjonalnie lub re
gularnie w zależności od uznania konsu
menta.

Międzybankowy tytuł płatności (titre 
interbancaire de paiement-TIP) 

polega oa 'by4łaW2 słazniz wizyzyciela ^li^êl- 
nikowi dokumentu ze wskazaniem kwo
ty, jaką ten drugi musi zregzlować. Dłuż
nik podpisuje się na dokumencie i odsyła 
go wierz2cielowi, załączając swój RIB (re- 
leve d’ientite bancaire). TIP zostanie prze
kazany do banku dłużnika przez wierzy
ciela i bank w formie przelewu dokona 
scłlaty długu swojego klienta,
■ edną z „najmłodszych” form płatnoś-ci 
! jest regulowanie swoich rachunków za 
pomocą internetu lub minitelu. Środka 
tego należy używać ze szczególną ostroż
nością, gdyż uzyskane za pomocą Inter
netu informacje mogą być wykorz2st2wa- 
ne przez nieuczciwe osoby. Jeśli jednak 
dokonuje się zakupów przez internet, aby 
się przed tym uchronić, należy wybierać 
znane nam strony internetowe posiadają
ce dobre zabezpieczenie danych osobo
wych swoich klientów (art. L 133-1 Ko
deksu monetarnego i finansowego).
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1 KIM I PO CO?

pewnym zaniepokojeniem można obserwować wzrasta- 
^^jącą rolę dawnej, proreżimowej organizacji France-Polo

gne przy obecnym jed^n^ocz^eniu Polonii we Francji.
Konto tej organizacji obciąża wiele przykrych spraw. Przypo- 
mnijmy choćby mało znany epizod z 30 grudnia 1949 roku, kiedy 
to miało miejsce w Paryżu podłożenie ładunku wybuchowego 
pod budynek ambasady PRL. Do dziś nie wiadomo czy czynu 
tego dokonał jakiś zdesperowany eks-ż.ołnierz., czy też była to zwykła 
prowokacja. Wybuch nieznacznie uszkodził fasadę budynku, ale 
stał się przyczyną ostrych ataków na patriotyczną emigrację żoł
nierską^, która przebywała wówczas we Francji. Prasa komuni
styczna pisała o „ reakcyjnych zbrodniarzach ", krajowa prasa re
żimowa donosiła o „zbrodniczej działalności emisariuszy gen. 
Andersa w kraju i kontaktach pomiędzy reakcyjnymi skrytobój
cami w Polsce i sztabem Andersa Z okazji tego epizodu głos 
zabierała i organizacja France-Pologne. Uwagę zwraca frag
ment biuletynu Stowarzyszenia „ France-Pologne, Am^itié Fran- 
co-Poloni2i.sie". W komunikacie stowarzyszenia z pocz.ątku 1950 
roku czytamy komentarz na temat zamachu pod ambasadą PRL, 
w którym wymienia się Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, 
czyli „ludzi Andersa i Mikołajczyk^c^", jc^ko „faszystów". O b. 
Żołnierzach Brygady Swiętokrzzyskiej autor z „France-Pologne" 
pisz^e, że są to „ zbrodniarze wojenn^i,, którzy jak np. Bohun-Dq^- 
browski, mordowali ludzi niczym hitlerowcy". Biuletyn mówi też, 
że pracujący dla DST, byli polscy żołnierze służą jako „ instru
menty przyszłej wojny amer^^kańskiej". „France-Pologne" wy
dała też np. sowiecką wersję „Procesu 16" w Moskwi^e:. W tym 
komunistycznym bełkocie, z czasów zimnej wojn^y^, nie byłoby może 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że organizacja „ France-Pc^l^c^^r^e;, 
Amitie Franco-Poh^^na^s^ ” nadal działa, a nawet zabiera się za 
jednoczenie ^r^a^^cuskiej Polc^r^i^i.
Ta proreżimowa organizacja powstała już w czerwcu 1944 rok^u^. 
Jej współzałożycielem był francuski komunista Frederic Jolliot- 
Curie, który zakładał również Stowarzyszenie Przyjaźni Francu- 
sko-Sowieckiej. Niepodległościowa emigracja po II wojnie świa
towej nie miała zresztą żadnych złudzeń, co do ideologicznej pro
weniencji tej organizacji. Np. w sprawozdaniu kpt. art. Jana Szyn
dlera, który w 1947 roku brał udział w odczycie zorganizowanym 
przez „ France-Pohog^^ " w Lille, znajduje się podsumowanie szko
dliwej dla niepodległości działalności tego stowarzyszenia.,, Fran
ce-Pologne" oswajała francuską Polonię z PRL-em przez długie 
lata..
uĄM^f^ć^i^cz^esna ekipa „France-Pologne" nigdy nie odcięła, się 
ww od działalności swoich popr^z^ec^^i^k^ć^w.. Przez lata „Przy

jaźń Francusko-Polska" była tubą oficjalnej propagandy PRL. 
Przyciągała nowych członków, nieświadomych politycznej sytu
acji potomków górników z Polsk^i,, np. przywilejem zniesienia ofi
cjalnej wymiany pieniędzy przy podróżach do PRL. Przypomnij- 
my, że zagraniczny turysta musiał wówczas wymienić pewną kwotę 

franków- i każdej innej „twardej waluty" po niekorzystnych dla 
.siebie cenach, wg tar^f^pań^stwo^wych^. Członkowie „France-Po
logne " byli z tego przykrego i rozbójniczego obowiązku zwalnia
ni. Obecnie organizacja ta deklaruje się jako stowarzyszenie apo
lityczne. Rzeczywiście, po 1989 roku jej działacze ze zdziwieniem 
stwierdzili, że są „sierotami" po PRL. Urzędnicy ambasady za
częli nagle omijać ich uroczystości, zapraszani księża nie chcieli 
ograniczyć się do oprawy^, czyli Mszy .św., ale pamiętali prze
szłość i walkę z Kościołem^, skończyły się też materialne profity. 
Tworzenie nowego Kongresu Polonii Francuskiej jest dla tej or
ganizacji, która, chyba mocno na wyrost, twierdz^^, że ma 10 ty
sięcy członków, szansą na powtórną legitymizację w polonijnym 
środowi.sku. Swoją drogą spora częs'ć działaczy to ludzie mający 
związek z Polską wyłącznie np. przez zony, zajmujący się organi
zowaniem spotkań towarzyskich^, filatelistycznych, itp., którzy 
dziwią się, że ktoś może ich nie lubić. „France-Pologne", która 
przez wiele lat korzystała z pomocy PRL ma jedynak zorganizo
wane struktury, układy i może odgrywać w nowo tworzonej struk
turze polonijnej rolę niewspółmierną do tego, co rzeczywiście 
reprezentuje. Warto tu dodać, że to ta organizacja dość głośno 
protestowała przeciw- zapisowi w „Karcie Polaka" wzmianki o 
chrześcijańskich korzeniach Polonii. W kraju działacze PZPR 
od dawna są już socjaldemokratami, ich satelici na emigracji^, 
jako działacze „apolityczn^i", próbują uzyskać legitymizację do 
działalności ogólnopolonijnej...
„^ary" Kongres przez wiele lat współdziałał z Polską Misją 
5 Katolicką, w „nowym" szuka się jakiejś formuły „laickiej", 
podpo^raje^c s^ic tezą o „ loidcas'c^i iRcpuebkL', m" której Ke"F m^a 
działać. Zacieranie polskiej specyfiki nie wróży tu dobr^z^e.
Sporo dyskusji wywołało też używanie języka frc^r^cl^sk^iego ja^k^o 
oficjalnego języka Kongresu i obrad. Była to poniekąd koniecz
ność, bowiem wiele osób chcących rearezentoóać Polonię, pol
skiego po prostu nie zna. Stawia to jednak pod znakiem zapyta
nia „polskość" prz^ed^sięwz^i^ęci^a. Czy nie będziemy tu mieli raczej 
do czynienia z grupą ^francuskich polonofdów? Czy decydując 
się na tego typu działalność nie warto pouczyć się języka przod
ków? Sam znam kilka przykładów takowej „répoloniz^acji'.
Dyskusje ideowe wydają się tu szczególnie znaczące. Czy przyszly 
KPF będzie tylko f^^.s^d^ową instytucją, przyklepującą paneuro
pejską kooperację aols^o-frc^cll^sk^„,, czy też będz^ie, wzorem Kon
gresu w USA., bronił interesów i dobrego imienia starego kraju, 
pomagał tutejszejmolonii iprz^ebywającym we Francji molakom? 
Pytań tych można by postawić bardzo wiele. Tym bardziej, że 
rola wspomnianego óczeSniej Stowarzyszenia „ aranc'é-mologne, 
Amitió^r^c^r^co-aolonaise " musi tu budzić óątalióoSci.

Jan Kciuk

* SPRZEDAM DZIAŁKĘ Z DOMEM 
- Sprzedam działkę - 20 ha z domem - 10 pokoi, 

w okolicach Kampinosu (pod Warszawą).
Tel. 01 48 19 69 06; 06 78 97 72 60.

* FACHOWYCH I SKUTECZNYCH 
LEKCJI FRANCUSKIEGO UDZIELA 
studentka Sorbony - T. 06 66 57 95 17

PRZ^^ACI]EŁE„GŁOSU
Mme Jeanine Śliwa 70,00 euro
Mr Michel Golon 158,00 euro
Mr Stanisław Bartnik 100,00 euro
Mr Miron Ciechelski 65,60 euro
Mr Bolesław Konieczny 65,60 euro
Mme Stephanie Krauzewicz 65,60 euro
Mr Bronisław Regdosz 70,00 euro
Mme Helena Backiel 70,00 euro
Mme Theodore Kurowiak 70,00 euro
Mr André Rajezowski - 65,60 euro

Wszystkim Czytelnikom, którzy wspierają Głos Katolicki
„prenumeratą przyjaciół” składamy serdeczne 

podziękowania. (Redakcja)

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Ks. Piotr Michniak - Noeux Les Mines
NN z Sailly -Labourse
NN
Ks. Stanislaw Kata - Orleans
Mr Wacław Kaluzny - Provins 
Ks. Karol Kapusiciak - Saint Etienne

Ofiarcilau/com składamy serdeczne
Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: 

Mission Catholique Polonaise, 
263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 

wpłacając na: CCP 1268-75 N PARIS 
lub czekiem, zaznaczając: „Na Tydzień Miłosierdzia”.

55O,OO euro 
5O,OO euro 
5O,OO euro 

132,5O euro 
14,OO euro

21O,OO euro

„Boig mpłeć".

18 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 15 lutego 2004
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PONIEDZIAŁEK

6““ U stóp Ostrego Wierchu 6'“ Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8" Pogoda 8'“ Woroni
cza 17 8““ Klan - serial 8*“ Eurotel - magazyn 
9““ Pies, kot i... - serial 9'“ Wehikuł czasu 9““ 
Moje miasteczko - serial 9““ Laboratorium - 
magazyn 10'“ Wieża Babel - magazyn 10““ 
Katalog zabytków 10*“ Zimowy show kabare
towy 11““ Kulisy i sensacje l2““ Wiadomości 
12'“ Sensacje XX wieku - widowisko 13““ Jak 
cudne są wspomnienia - serial 1*““ Ojczyzna- 
polszczyzna 1*'“ Kochaj mnie - serial I*** Za
olzie - magazyn 15““ Wiadomości 15'“ Kabaret 
Moralnego Niepokoju 16““ Klan - serial 16““ Co 
F^ć^ni r^a 0?? 1(5““ E^àîE^i^o t)(^mu - i^ei^aal
17““ Teleexpress 17'“ Sportowy Express 17““ 
Gość Jedynki 17““ Wehikuł czasu 18““ Moje 
miasteczko - serial 18““ Polskie miasta i mia- 
j^te^c^ż^ł^a - ^(^f)ort£^ż 1tî““ Ne tyll<o dć k^c^ma^ndc^- 
sów 19““ Kurier z Warszawy 19'“ Dobranocka 
19“ \A/^^c^(^nco^c;i S^foori ^0““ P^cjc^c^rda 1^0'“
Klan - serial 20““ Jak cudne są wspomnienia - 
serial 21““ Sportowy tydzień 22““ Kochaj mnie 
- serial 22““ Tam gdzie jesteśmy - reportaż 23““ 
Panorama 23““ Sport 23““ Pogoda 23““ Spra
wa dla reportera O““ Pegaz 0““ Monitor 0*“ Biz
nes - perspektywy 0**“ Zwierzenia kontrolowa
ne - Jerzy Stuhr 1'“ Mały pingwin Pik-Pok - se
rial 1““ Wiadomości 1“7 Sport 2““ Pogoda 2'“ 
Klan - serial 2““ Jak cudne są wspomnienia - 
serial 3““ Sportowy tydzień *““ Kobiety Białego 
Domu - serial *'“ Kochaj mnie - serial *““ Tam 
gdzie jesteśmy - reportaż 5““ Sprawa dla re- 
f^c^r^^ra ^““ Mc^rii^^c^r 5^““ E^iz^r^e^s - p^ejrs^p^e^ł^^^w^y

WTOREK n^.(^:^.^<^ł04
6““ Polska znana i mniej znana 6'“ Kawa czy 
herbata 8““ Wiadomości 8'' Pogoda 8'“ Woro- 
riic^^a 17 “J2“ H^A^n - s^ejrai i Eui^otfî i -
9“ Pies, kot i... - serial 9'“ Plastelinek i przyja
ciele 9““ Dwa światy - serial 10““ Współczesna 
proza polska - film dok. 10““ Romantyczne pod
róże do Polski - reportaż lO”” Ze sztuką na ty 
1125 Muzyka w zabytkach 11“o Kobiety Białego 
Domu 12““ Wiadomości 12'“ Plebania - serial 
12““ Sportowy tydzień 13““ Tylko tato - serial 
13““ Koncert życzeń 13““ Salon Kresowy I*’” 
Eurofolk Sanok 1*““ Zaproszenie 15““ Wiado
mości 15'0 30 lat na scenie Wiktora Zborow
skiego 16““ Klan - serial 16““ Lista przebojów 
17““ Teleexpress 17'“ Sportowy Express 17““ 
Gość Jedynki 17““ Plastelinek i przyjaciele 18“ 
Dwa światy - serial 18““ Magazyn olimpijski 19““ 
Wieści polonijne 19'“ Dobranocka 19““ Wiado
mości 19““ Sport 20“ Pogoda 20'“ Klan - serial 
20““ Plebania - serial 21 “ Wideoteka 2l ““ Tylko 
tato - serial 22““ Ze sztuką na ty 22““ Hit kultury 
23““ Panorama 23““ Sport 23“* Pogoda 23““ Fo
rum O'“ Polskie miasta i miasteczka O““ Moni
tor O** Plus minus 1'“ Dziwny świat Kota File- 
mona 1““ Wiadomości l”^ Sport 2““ Pogoda 2'“ 
Klan - serial 2““ Wieści polonijne 2““ Plebania - 
serial 3'” Wideoteka 3*“ Tylko tato - serial *'“ 
Magazyn olimpijski 44’ Ze sztuką na ty 5““ Słyn
ne uwertury 5““ Monitor

ŚRODA
Boo Niepodobni Bi” Kawa czy herbata 8“ Wiado
mości 8” Pogoda 8” Woronicza 17 82” Klan - 
serial 8*” Eurotel - magazyn 9“ Pies, Kot i... - 
serial 9”“ Budzik 93” Trzy misie - serial 10““ 
Plus minus - magazyn 10““ Mój własny Ursy
nów 10““ Polskie miasta i miasteczka 11““ Fo
rum 11““ Film animowany 12““ Wiadomości 12”’ 
Wieści polonijne 12““ Hit kultury 12““ Opowieści 
Cmentarza Łyczakowskiego IS’’ Magneto - film 
fab. 14““ W wyśnionej Ojczyźnie 15““ Wiado
mości 15'“ Na zdrowie 15*“ Film animowany 
16““ Klan - serial 16““ Stacja PRL - film 16““ 
Maria Iwaszkiewicz opowiada 17““Teleexpress 
17'“ Sportowy Express 17““ Gość Jedynki 17““ 
Budzik 18““ Trzy misie - serial 18““ Opowieści 
Cmentarza Łyczakowskiego 18*“ Dobre książki 
19'“ Dobranocka 19““ Wiadomości 19““ Sport 
20“4 Pogoda 20'“ Klan - serial 20““ Rozmowy 
przy stole 21'“ Magneto - film fab. 22““ W wy
śnionej Ojczyźnie 23““ Panorama 23“ Sport 23““ 
Pogoda 23“° Irak 2004 234“ Ktokolwiek widział 
O'“ Słynne uwertury 0““ Monitor 0*“ Biznes 0*“ 
Dobre książki 1'“ Opowiadania Muminków 1““ 
Wiadomości 1“7 Sport 2““ Pogoda 2'“ Klan - se
rial 2““ Rozmowy przy stole 3'“ Magneto - film 
fab. 4*“ Irak 2004 4““ W wyśnionej Ojczyźnie 5'“ 
Opowieści Cmentarza Łyczakowskiego 5““ W 
wiedeńskim nastroju 5““ Monitor 5““ Biznes

CZW^^RTEK
6““ Witold Knychalski - reportaż 6'“ Kawa czy 
herbata 8““ Wiadomości 8" Pogoda 8'“ Woro
nicza 17 8““ Złotopolscy - serial 8““ Eurotel - 
magazyn 9““ Pies, kot i... - serial 9'“ Bajeczki 
Jedyneczki 9““ Papierowy teatrzyk 9““ Niebez
pieczna Zatoka - serial 10““ Sekrety zdrowia 10““ 
Kwadrans na kawę 10*“ Brzuch - magazyn 11““ 
Irak 2004 11'“ Słynne uwertury 11““ Ktokolwiek 
widział 12““ Wiadomości 12'“ Rozmowy przy 
stole 12*“ Skarbiec 13'“ Teatr Telewizji - Siła 
komiczna 1*““ Powrót - film dok. I*”! Przeboje 
na orkiestrę 15““ Wiadomości 15'“ Raj - maga
zyn 15““ Podróże kulinarne 16““ Złotopolscy - 
serial 16““ Szerokie tory - reportaż 17““ Tele
express 17'“ Sportowy Express 17““ Gość Je
dynki 17““ Bajeczki Jedyneczki 17*“ Królewna 
Śnieżka 18““ Niebezpieczna Zatoka - serial 18““ 
Kawalerowie Virtuti Militari 18*“ Skarbiec 19'“ 
Dobranocka 19““ Wiadomości 19““ Sport 20“* 
Pogoda 20'“ Złotopolscy - serial 20““ Forum Po
lonijne 21““ Teatr TV - Siła komiczna 22*“ 
Dokument - film dok. 23““ Panorama 23““ Sport 
23““ Pogoda 23““ Tygodnik polityczny O2” Moni
tor O*) Biznes O*“ Skarbiec 1'“ Film pod strasz
nym tytułem - serial 1““ Wiadomości 1“7 Sport 
2“ Pogoda 2“* Pogoda dla kierowców 2'“ Złoto
polscy - serial 2““ Forum Polonijne 3““ Teatr TV 
- Siła komiczna *““ Powrót - film dok. 5““ Prze
boje na orkiestrę 5'“ Hit kultury 5““ Monitor 5““ 
Biznes

PIĄTEK 20(02.2004
6““ Bliżej Europy - reportaż 6'“ Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8" Pogoda 8'“ Woronicza 
17 8““ Złotopolscy - serial 8““ Eurotel - maga
zyn 9““ Pies, kot i... - serial 9'“ Gdybym był Do
rosły 9““ Śpiewaj z nami 9““ Molly - serial 10““ 
Orle Gniazda - serial 10““ Prawdziwy koniec 
wielkiej wojny - serial 10““ Tygodnik polityczny 
Jedynki 11““ Tradycja Pikardyjska 12““ Forum 
Polonijne 12*“ Hity satelity "“““Wiadomości 13'“ 

Sukces (2) - serial 1*°“ Koncert „Ich Troje” 15““ 
Wiadomości 15'“ Bao-bab, czyli zielono mi - 
serial 15“ Telewizyjny.przewodnik po kraju 16““ 
Złotopolscy - serial 16^^“ Kapela Buki - koncert 
16““Szept prowincjonalny 17““Teleexpress 17““ 
Gość Jedynki 17““ MoIIY - serial 18“ Koncert 
„Ich Troje” 19““ Wieści polonijne 19'“ Dobra
nocka 19““ Wiadomości 19““ Sport 20“* Pogoda 
20'“ Złotopolscy - serial 20““ Mówi się... - po
radnik 20““ Hity satelity 21'“ Sukces (2) - serial 
22““ Szept prowincjonalny 22““ Bao-bab, czyli 
zielono mi - serial 23““ Panorama 23““ Sport 
23““ Pogoda 23““ Porozmawiajmy O““ Monitor 
O*” Biznes O““ Telewizyjny, przewodnik po kraju 
1'“ Przygód kilka wróbla Ćwirka 1““ Wiadomo
ści 1“7 Sport 2““ Pogoda 2'“ Złotopolscy - serial 
2““ Wieści polonijne 2““ Hity satelity 3““ Mówi 
się... - poradnik 3““ Sukces (2) - serial 4'“Kon- 
cert „Ich Troje” 5““ Bao-bab, czyli zielono mi - 
serial 5““ Monitor 5““ Biznes

SOBOTA 2L(^:^.^(^ł04
6““ Na dobre i na złe - serial 6*“ Kapela Buki - 
koncert 7““ Echa tygodnia 7*“ Wieści polonijne 
8““ Wiadomości 8" Pogoda 8'“ Telewizyjny 
przewodnik po kraju - magazyn 8““ Ziarno - pro
gram katolicki 9““ Wirtulandia 9*“ Marco i Giną
- serial 10““ Mówi się... - poradnik 10““ Ludzie 
listy piszą 10*“ Podróże kulinarne 11'“ Książki z 
górnej półki 11““ Klan (3) - serial 12““ Wideoteka 
"3““ Wiadomości 13'“ Strachy - serial 1*““ Tam, 
gdzie jesteśmy - reportaż 15““ Święta wojna - 
serial 15““ Zielona miłość 2 - serial 17““ Tele
express 17““ Sportowy Express 17““ Na dobre i 
na złe - serial 18'“ Na kłopoty Bednarski - serial 
19'“ Dobranocka 19““ Wiadomości 19““ Sport 
19““ Pogoda 20““ Strachy - serial 2l““ Wniebo
wzięci - film 21““ Sceny nocne - film 23*“ Pano
rama O““ Sport O“* Pogoda O'“ Na dobre i na złe
- serial 1““ Salon Kresowy - film dok. 1'“ Maury
cy i Hawranek - serial 1““ Wiadomości 1*“ Sport 
1“7 Pogoda 2““ Akwarium, czyli samotność 
szpiega - serial 2““ Strachy - serial 3““ Na kło
poty Bednarski - serial 4““,Wniebowzięci - film 
54“ Sceny nocne - film 7““ Święta wojna - serial

NIEDZIELA 22.^2.^^O4
7““ Eurofolk Sanok 8““ M jak miłość - serial 9'“ 
Słowo na niedzielę 9'“ Z kapitańskiego salonu 
9““ Latające misie - serial 9““ Książki z górnej 
półki 10““ Zabawy językiem polskim 10““ Za
proszenie 10““ Opale moje życie - reportaż 11““ 
Złotopolscy (2) - serial 12““ Anioł Pański 12'“ 
Niedzielne muzykowanie 13““ Transmisja Mszy 
Sw. z kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie 1*““ Rycerze i rabusie - serial 
1*““ Fama 2003 - spektakl 15*“ Biografie 16““ 
Francis Goya gra polskie przeboje - recital 17““ 
Teleexpress 17““ Śportowy Express 17““ Dzien
nik tv Fedorowicza 17*“ M jak miłość - serial 
18““ Salon Lwowski 18*“ Zaproszenie 19'“ Do
branocka 19““ Wiadomości 19““ Sport 19““ 
Pogoda 20““ Na zdrowie 20*“ Akwarium, czyli 
samotność szpiega - serial 21*“ 30 lat na scenie 
Wiktora Zborowskiego 22““ Kabaret Moralnego 
Niepokoju 23*“ Panorama O““ Sport O“* Pogoda 
O'“ M jak miłość - serial 1““ Latające misie - 
serial 1““ Wiadomości 1*“ Sport 1“7 Pogoda 2““ 
Na zdrowie 2*“ Biografie 3““ Zaproszenie 3““ Ry
cerze i rabusie - serial **“ Opale-moje życie - 
reportaż *““ Ludzie listy piszą 5““ Z kapitańskie
go salonu
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE 
JEŹDZI DO 57 MIAST W POLSCE

euR<jL>hn^!S
POŁĄCZENIA AUTOKAROWE 00 POLSKI

TO NAJKRÓTSZA DROGA DO KRAJU

7, rue bUPHOT (obok kości^a J
Tel. 01 40 15 09 09

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

Tel 01 49 72 51 52
KANCELARIA ADWOKACKA

MARATA ClCH0SZ 

usługi prau/ne 
u/ języku francuskim i polskim.

TEL/FAK. 01 LS 66 00 S6 59, Ai de Suffren 
75007 Paris

ESPACE POLOGNE
28, av. Gal De Gaulle 
9354^1 Bagnolet
Tél. 01 49 72 51 52
M° ^Gallieni,. llign^ 3

paris 5™
55, rue St Jacques 
75005 Paris
Tel. 01 43 54 11 99

PARIS 9™
75^bis, bd de Clichy ...
75009 Paris
Tel. 01 44 63 00 66

LICENCJONOWANE LIANIE AUTOKAROWE DO POLSKI

v y

INSTITUT PRIVE FRANCE-EUROPE CONNEXION
établissement prive de^i^i^t^ig^nement supérieur 
enregistré au Rectorat de l'Academie de Paris

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

Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19

T£Ł./^I^A^X: Ol 44 24 05 66
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

PARIS 75010 (AT 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

REGULARNE LINIE AUTOKAROWE 

imeRcaRS 
ti^^i^llKliioiiiooin INTERNATIONAL ■ FRANCE

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

Av. Paul Appell - 75014 Paris 
M": Porte d’C^i^leans (linia 4), 
tel. 01 45431818
e-m^il: pt.orl^ans@inte^rcars.fr

I

]

UW^AGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo; ogłoszenia 
ekspresowe we wkładce G.K. - 5 euro („szukam pracy” - 3 euro).

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

TEŁ. 06 15 09 43 86

Wyi^wca:
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 

Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 
http://perso.dub-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr

I VJ LI V, I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektoroublikacji: ks. Rektor Stanisław Jeż. ledOkiOm OiU^i^wskij.
Zespół: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak Si. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.

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

Druk^^, Indica - 27, rue de,s Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.
Wr^i^iunki prenumeraty:

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

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

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

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 04.02.2004 

r KUPON P^ï^NUMER^A^TY 
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I □ bonamentu (renouvellement)

lO Rok(53 4o€) □ Czekiem
I O Pól roku (2^,30^) O CCP '?777 U Paris
I O Przyjaciele G.K. (65,i^0* ) O Gotówką

Nazwisko:........................................................................
imię:.....................................................................
Adres:...............................................................................
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Nr 7 GŁOS KATOLICKI

XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80/ /

is^ieri^iceU
Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 

AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

?

SAMOLOTY do Polski i do innych krajów świata

Białystok, Katowice, Nowy Sącz, Rzeszów,
Bielsko-Biała, Kędzierzyn Koźle, Nowy Targ, Sandomierz,
Bolesławiec, Kielce, Nysa, Sanok,
Bydgoszcz, Kłodzko, Opatów, Stalowa Wola,
Częstochowa, Kraków, Opole, Tarnobrzeg,
Gdańsk, Krosno, Poznań, Tarnów,
Gliwice, Krościenko, Pszczyna, Toruń,
Gorlice, Legnica, Rabka, Ustrzyki Dolne,
Jasło, Lesko, Racibórz, Warszawa,
Jędrzejów, Maków Podhalański, Rybnik, Wroclaw,

Żywiec.

I

TRANSPORT TOWAROW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

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

Otwarte 7 dni w tvgodniv

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)

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

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

ECOLE „NAZARETH"
COURS PRIVÉ (^’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

14 LAT DOŚWIADCZENIA W P^ARYŻU; KADRA FRANC^i^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 cT^issas - Paris VI.

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

Język angielski - dwa razy w tyg. (po południu) - od 8 MARCA. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITÉ SOCIALE.

NOWÉ GRUPY OD 10 MARCA 2004 R!
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83

PSYCH^Ł^G-TERAF^E^^TA; TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

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

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

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:

I

* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 
sądowy - tłumacz przysięgły 

105 bis, bd de Grenelle, 75015 PARIS, 
telefax 01 43 06 00 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20 

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

Coi^i^:rnic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIÉY

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

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE

Z , LYONU
I 8 INNYCH MIAST WE FRANCJI

DO 30 MIAST W POLSCE

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

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

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

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

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

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

POPROZE PO POLSKI

* ÉXPRÉSS-BUS - wyjazdy i przesyłki ekspresowe z L'rancji, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

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

do Pol^ski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* ŁUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^C^LSKI - O^I^SiZ^YNA,

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
* ÉUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

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

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

DO Polski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17
* WACTUR - NOWA, OFICJALNA linia AUTOKARO^WA

PARYŻ - USTRZYK! DOLNE. Tel. 06 79 50 18 95
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ZAPOLSKA W PARYŻU

2
2 stycznia w Centrum Kulturalnym Musee de 
Montmartre oidbyła si<ę konferencja pt. „Gabri^- 
l^a Zapolska, dziiennikarka, aktiorka, pilarka, k^^- 
ra mieszkała ea Iłlor^tmaon^i^ ipotl koi^j^dc XIX -wX’ prw^ 

zentowana przez panią dr Elżbietę Koślace-Virol. Tek
sty Zapolskiej czytały aktorki - Valérie de Monza i Isa
belle Hemery. (Red.)

Przyjazd Gabrieli Zapolskiej do Pa
ryża jesienią 1889 roku zbiegł się z 
otwarciem Wystawy Powszechnej i 
oddaniem do użytku wieży Eiffle’a. 
Uzyskawszy akredytację jako kore
spondentka „Przeglądu Powszech
nego" i „Kuriera Warszawskiego", 
Gabriela Zapolska, od pierwszych 
dni pobytu w stolicy Francji, zaczęła 
zwiedzać interesujące ją miejsca i 

opisywać sceny z życia codziennego miasta.
W 1958 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich opubli
kował wybór jej artykułów (dwa tomy, z tego 600 stron 
dotyczyło właś'nie Paryża), które mogą stanowić niezwykle 
cenny materiał do badań źródłowych końca XIX wieku we 
Francji. Także spora część korespondencji Zapolskiej z okre
su paryskiego - między 1889 a 1895 r. (ok. 200 listów), 
ukazuje, chociaż nieco inaczej, wydarzenia, które opisywa
ła w swych korespondencjach znad Sekwany^.
Przetłumaczone przeze mnie na francuski artykuły i listy 
Zapolskiej, przy współpracy z Arturo Nevill, znalazły się 
obecnie w repertuarze francusko-polskiej grupy teatralnej. 
Pierwszy paryski wieczór poświęcony Gabrieli Zapolskiej 
na Montmartrze został zorganizowany 22 stycznia w uro
czym Muzeum Montmartre (12 rue Cortot), z udziałem za
proszonych, oficjalnych goś'ci i francusko-polskiej publicz
ności.
Wielu Francuzów miało dzięki temu okazję do poznania, 
nie tylko nieznanej Polki - aktorki i pisarki, ale również 
odkrycia jej oryginalnego postrzegania paryskiej rzeczywi
stości, odbiegającego z pewnością od pocztówkowego sza
blonu. Opisy te dotyczą wielu znanych w epoce miejsc, 
takich jak, np.: „PElysee Montmartre", kabaret „Mirliton", 
w którym śpiewał Aristide Bruant czy też pierwszych wra
żeń z wjazdu cudzoziemki na szczyt wieży Eiffle’a lub od
noszących się do zwiedzanych pawilonów Wystawy Po
wszechnej, a nawet opisu śniegu w Paryżu. Widziane sto lat 
temu oczyma Gabrieli Zapolskiej, ożyły dziś' autentycznym, 
pulsującym życiem. Opisy Zapolskiej są tym bardziej su
gestywne, że - w czasie, gdy nie było „obrazowych” mass
mediów - autorka starała się oddać piórem nie tylko dzien
nikarskie informacje, ale przede wszystkim utrwalić atmos
ferę i koloryt opisywanych scen. Podobne zastygłym w zło
tych bursztynach owadom, w jej artykułach można odna
leźć szczegóły, zaskakujące trafnoś'cią spostrzeżeń i finezją 
narracji. Jest w nich i krzyk, i gwar miasta, opis jego miesz
kańców, są ich zwyczaje. Są też opisy pór dnia - wschody i 
zachody słońca. Zapolska zamknęła w swej publicystyce 
własne, niepowtarzalne i wciąż poruszające wrażenia, emo
cje i uczucia.
Cały ten bogaty materiał literacki doskonale nadaje się do 
skomponowania sporego spektaklu, który zresztą już się 
sprawdził na deskach sceny i wkrótce znowu zostanie po
kazany w kolejnych miejscach w Paryżu i również poza 
stolicą Francji.
Najbliższy spektakl będzie miał miejsce w znanej restaura
cji „Le Train Bleu" przy Gere de Lyon 1 i 8 marca. Założo
na przez Anca Visdei - znaną reżyserką i autorkę wielu sztuk 
teatralnych granych we Francji i zagranicą - grupa teatral
na zaprasza Państwa tia „wędrówkę” po Paryżu Gabrieli 
Zapolsk^^j !

PRZY GROCIE MASS,^1BIIELSKIE/
Ks. Jan

/
ak kiedyś na spotkanie Zbawiciela spieszyli do Betlejem 

kierowani prssez anioła pasterze, a śladami t^ajemniczej 
gwi^^zdy t]^^e,j króhtwie, obeicnie, n^a w^r^źną pr^iśbę Matki 
Bożej spiess^pi łuc^ziie ze ws:^yW^l^id^ k:cn»na^, a wśród nit^d i IPolacio 

do Lourdes.

GOŚCINNIE OTWARTE PODWOJE BELLEVUE
Dom Polskiej Misji Katolickiej w Lourdes jest to wyjątkowo odpo
wiednie miejsce na spędzenie Świąt Bożego Narodzenia dla wszyst
kich, którzy pragną je przeżyć po chrześcijańsku, w polskiej i rodzin
nej atmosferze.
Oświecone drzwi z daleka witają gości i zdają się mówić przybywają
cym, że to tutaj właśnie na nich czeka, zgodnie z polskim przysło
wiem, „gość w dom - Bóg w dom”. Wszystko w Bellevue, cały wy
strój wewnętrzny i zewnętrzny, a zwłaszcza bardzo bogato przyozdo
biona jadalnia z przygotowanymi do Wieczerzy stołami stwarza świą
teczny nastrój.

WIGILIA
Z chwilą pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie, ks. Jan Betlej - 
kapelan Polskiego Domu, uroczys'cie odczytał Ewangelię o Narodze
niu Jezusa Chrystusa i pobłogosławił Opłatki, którymi, zgodnie z pol
skim zwyczajem, wszyscy łamali się składając sobie świąteczne życze
nia. Jest to najlepsza okazja, aby poznać nowych znajomych i w at
mosferze wzajemnej życzhwoś'ci spożywać wspólnie Wigilię.
Spożywanie kolejnych, niezwykle smakowitych potraw przygotowa
nych przez nasze Siostry przeplatane było śpiewem kolęd.
Podobnie jak w ubiegłym roku, najmłodszych uczestników czekała 
jeszcze bardzo miła niespodzianka. Pod koniec Wieczerzy, radość dla 
maluchów i nie mniejsza dla dorosłych, zwłaszcza dla rodziców, bo 
przychodzi św. Mikołaj z prezentami dla wszystkich dzieci (fot. 1). 
Ważna i piękna jest to tradycja, bo zostanie w pamięci najmłodszych, 
jak została w naszej, do końca życia, jako miłe wspomnienie otrzyma
nia tak upragnionego daru w tym Świętym Dniu Bożego Narodzenia, 
jako przedsmak Wiecznego Daru, jakim jest sam Pan.

PASTERKA
Po wigilijnym, radosnym oczekiwaniu, nastąpił najbardziej podnio
sły moment Świąt Bożego Narodzenia. W Kaplicy polskiego Domu 
została odprawiona uroczysta Pasterka (fot. 2 - „Żłobek”), podczas 
której powitano kolędami przybywającego Zbawiciela.
Goście spędzający Święta w Domu PMK w Lourdes mają to wyjątko
we szczęście, że mogą każdego dnia na miejscu uczestniczyć w Mszy 
św. odprawianej w języku polskim, a jednocześ'nie w Sanktuarium w 
języku francuskim.
Wielu naszych Rodaków, korzystając z tej możliwości, było na Pa
sterce lub witało Nowy Rok o północy w Grocie massabielskiej, która 
w okresie Bożego Narodzenia szczególnie przypomina Grotę betle
jemską. Może właśnie dlatego Matka Boża wybrała sobie to miejsce 
na spotkanie ze św. Bernadettą, a przez nią i z nami. Przecież gdyby 
nie było Groty betlejemskiej, nie byłoby też Groty massabielskiej i 
nie byłoby ani Świąt Bożego Narodzenia, ani polskiego Domu Belle
vue w Lourdes. Na szczęście Syn Boży przyszedł na świat i wszystko 
jest tak jak jest.

WIECZÓR KOLĘD
Dwutygodniowy okres świętowania w Domu polskim został zakoń
czony niezwykle udanym „Wieczorem kolęd”. Śpiewano na nim piękne, 
stare kolędy, a jednocześnie podano całkiem nową kuchnię szwedzką 
- nawet bardzo smaczną, bo przygotowaną po polsku i przez Polki. 
Tak się dziwnie sklada,/e w okresie Bożego Narodzenia zawsze przy
pada też uroczystość Świętej Rodziny, czyli Święto naszych Sióstr 
Nazaretanek. Właś'nie każdy dzień od Bożego Narodzenia do Trzech 
Króli jest dniem Świętej Rodziny i ich świętem, które one świętują 
podwójnie, pracując dla nas. Pamiętając o tym, mówimy „Bóg za
płać” w imieniu wszystkich, którzy z ich gościnności korzystają.
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POLONIJNE SP<OTKANIA
JASEŁKA W CORBEIL-ESSONES

l-

sw. Pawła wP
o raz pierwszy w kościele 
Corbeil-Essones, który jest centrum gro
madzenia się wszystkich Polaków w Esso
nes, odbyły sdb - w næd zæ^; 11 i^tl^cznia 2004 r., 

po Mszy św. o godz. II™’- Jasełka.
Dzieci pod kierunkiem ks. Marka Kacprzaka 
przedstawiły „żywy żłóbek”. Dzieci zagrały sce

ny biblijne: Zwiastowanie Najś'więtszej Mari Panny, Nawiedze
nie św. Elżbiety, Narodzenie Pana Jezusa, 
Pokłon pasterzy i Wizyta Trzech Mędrców 
ze Wschodu. Sceny były przeplatane śpie
wem kolęd przez wszystkich obecnych. 
Kiedy przyszedł św. Mikołaj, by wręczyć 
prezenty, dzieci przywitały Go entuzja
stycznie. Większoś'ć dzieci zaprezentowa
ła przy tej okazji wierszyki o tematyce 
bożonarodzeniowej oraz grała na instru
mentach melodie polskich kolęd.
Radości było co niemiara, kiedy Mikołaj 
wyjmował prezenty z worka i wręczał je 
dzieciom.

I Po skończonym przedstawieniu i wizycie 
BMrik św. Mikołaja, wszyscy obecni udali się do

salki przykoś'cielnej, aby spożyć 
wspólnie obiad. Zapachniało 
polską kiełbasą i świątecznymi cia
stami. Była więc okazja do wspól
nego, miłego spotkania. Wszyscy 
chwalili zaangażowanie zarówno 
dzieci jak i rodziców^.
Nasza Parafia pragnie, m.in. w ten 
sposób jednoczyć Polaków za
mieszkałych w Essones.
Zapraszamy na kolejne polonijne 
spotkanie.
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Dzwonie taniej do POLSKI i po całym SWIECIE
(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)Lokaln - - ...0811...^* Lokaln 0811..

* Dodatkowa opłata z telefonu staclonarnego. Warunki określone przez A R.T. 
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funku|onu|e w kabinie.

POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
QI 45 53 94 48 iradium@iradium.^r 'www.iradium.fr

Obsługa polskich Kliei^ti^w : 7 dni w tygodniu od 9:OO Do 21:OO (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart
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