
Nr I tppp^(2^) zu/j

'■y. Ï
Dżi^tś Marlyjp’stata ^tę uPp niab^a^m, 
ntosąc Bagpk dt^óry.■ do Ntaj.. zstąipil^i 

w ' Nia^ rpmtąsrda1^.
■ (śW. Efrem' Surujczi^lk)

TYGODNIK POLSKI ZA GRANICĄ

Z)wiia.slbawanie’” • J. Tii^^retto (1582) - '



GŁOS KATOLICKI Nr 12

znana

z nieba nie

NIOSĄC 60^G^A
Anna Sobolewska

ziś Maryja stała się nam niebem niosąc Boga, który do Niej zstąpił i w 
Niej zamieszkał” - pisał święty Efrem Syryjczyk. W katolickim kalenda
rzu liturgicznym święto Zwiastowania przypada 25 marca, dokładnie dzie

więć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Dla ogromnej rzeszy wierzących jest to 
święto szczególnie ważne ze względu na zapowiedź narodzin Chrystusa.

Spośród czterech dwie Ewangelie, Mate- 
uszowa (Mt 1, 18-23) i Łukaszowa (Łk 1, 
27-55), opisują zdarzenie, którego główną 
postacią jest nikomu wcześniej nie 
młoda dziewczyna z Naza
retu. Wybrana przez Boga na 
Matkę Jego Syna miała stać 
się uczestniczką niepojętego 
dzieła Zbawienia. Bóg zain
terweniował kolejny już raz 
i kolejny raz zdecydzwał się 
objawić Bożą MiłośC. „Peł
nej łaski, błzgzsławizoej 
między niewiastami”, Dzie
wicy i Służebnicy powierzył 
opiekę nad całym stworze
niem. Maryja z pokorą i roz
mysłem przyjęła „wolę z nie
ba”, przekazaną przez Boże
go wysłannika, Anioła Ga
briela. Niebieski posłaniec 
zjawił się niesporsiewanie w 
Jej oasaretańskim domu i - 
przemawiając oajłagzdniej i 
najrelikatniej, jak potrafił - 
oznajmił, iż zostanie Matką 
Boga.

W
izyty posłańców
należą do czdziennycy wyda
rzeń, lecz na ile słowa Anizła 

poruszyły, a nawet przestraszyły Maryję, 
Ewangelia według św. Łukasza nie mówi. 
Ewangelista natomiast zwraca uwagę na 
rzztrzpnos'ć i refleksyjność Maryjnych od
powiedzi, na Jej łagodną uległośC: „Niech 
mi się stanie według Twego słowa”. Ser
cem i umysłem Maryi zawładnęła zaska
kująca wiadomość i chociaż Anioł już od
szedł, pozostało w Niej pragnienie połą
czenia się ze Stwórcą. Wprost z Jej serca 
popłynęły słowa kantyku, słyooegz „Ma
gnificat”.
Scena Zwiastowania w różnych szkołach 
malarstwa realizzwaoa i przedstawiana 
była setki, tysiące razy. Z rokumeotacji 
yistorycsnej wynika, iż między 1300 a 
1500 rokiem pzwstałz najwięcej dzieł do
tyczących Zwiastowania. Późniejsze wie
ki nie przynoszą już tak wielkiego zainte
resowania tym tematem. Większość fre
sków, złtarzy, mozaik, płócien wykonano 
na specjalne samówienia kongregacji re
ligijnych - z przeznaczeniem do klaszto
rów, kościołów czy kaplic - ale nie można 
zapominać, iż zdobiły one również pry
watne apartamenty i pałace. I chociaż licz
ne dzieła zaginęły, mamy możliwość po- 
dsiwiania wielu spośród tych, jakie prze
trwały próbę czasu.
Najbardziej cyarahterystycsoą cechą 
wszystkich soanycy seen Zwiastowania w 
ikonografii ar^stycznej jest bogactwo sym
boli, uwirzcsoione przede wszystkim w 

sztuce Zachodu - i to szczególnie w okre
sie Renesansu, znanego z wolozści ekspre
sji, a tym samym przyczyniającego się do 
powstania dzieł całkiem oiezczekiwanych.

P
rzykładem takiego rzkzoaoia jest 
płótno Tintoretta, malarza żyjące- 
go w drugiej pzłzwie wieku XVI 
w WenoojL

„Zwiastowanie”, będące jednym z elemen
tów gigantycznej pracy malarskiej, obej
mującej 56 zbrasów o różnych formatach 
przeznaczooycy dla weneckiej Scuola di 
San Rocco, to obraz mniej znany w płod
nej twórczośTi artystycznej Tintoretta. Ma
larz rozpoczął malować swoje kolzsaloe 
dzieło w 1564 roku, a ukończył je dopie
ro po 23 latach. Scenę Zwiastzwunia ma
lował od 1582 do 1587 roku. Jest to obraz 
powstały w końcowej fazie realizowania 
ogrzmnegz zamówieoiu, potwierdzający 
mistrzowskie opanowanie warsztatu ma- 
lurskiegz. Opowiadając o biblijnym zda
rzeniu łamie on dotycyczasowe kanony 
malurskie, głównie odmiennym niż u jego 
poprzedników bądź rówieśCików posługi
waniem się światłzcieoiem, a także roz
mieszczeniem ludzkich postaci. Dzięki 
konwencji, nazywanej najczęściej manie- 
ryzmem, która razi niektórych wyszuka
nym gestem bądź przesadną sztucznością, 
stwarza atmosferę napięcia i niezwykło
ści. Patrząc na ten obraz przeżywamy, jak
by równocześnie z Maryją, gwałtowne, 
wręcz brutalne wtargniecie Aoizła do Jej 
komnaty. Jakieś tchnienie, podmuch ener
gii cofa Jej sylwetkę do tyłu, jakby w ge
ście obrony, z wyraźnym zaznaczeniem 
przez artystę zaskoczenia i nierzwierza- 
nia na twarzy kobiety. Wlatujący przez 
otwarte drzwi Anioł ukazany został w po
zycji yoryzontaloej. Otoczony mnóstwem 

frunących za nim aniołków wskazuje pal
cem prawej ręki na umieszczonego w cen
tralnej częś'ci obrazu gołąbka. Złota syl
wetka ptaka zawisła nad postacią Maryi. 
To symbol Ducha Świętego i najważniej
sza postać w tintorettowskiej wizji Zwia
stowania. Anioł Gabriel jedynie towarzy
szy zdarzeniu. Odnosi się wrażenie, iż całe 
to zajśCie nastąpiło nagle, odrywając Ma
ryję od lektury, w której była pzgrąż.zou. 
W scenerii ni to dworskiej komnaty, gdzie 
szkarłatny baldacyim okrywa Jej łoże, ni 
to letniej wiejskiej rezyreocji z wirzkiem 

na skład narzędzi, spływa na ko
bietę Moc z wysoka.
Tego typu wizja malarska nie wy- 

j maga wielu roratkzwycy wy^ja- 
s'oień, liczy się przede wszystkim 
sama idea. Malarz zaakcentzwul 
atrybuty Istot Bzskicy i nie skupił 
się na rozmowie Maryi z Aniołem. 
Wiele w tym obrazie niepokoju, 
wiele emocji i ogromny ładunek 
energii - a wszystko to spraoilu 
kzlorystyczna głębia i bogactoz 
zrcieni, jak i ruch sylwetek. Hi
storycy sztuki przypuszczają, iż 
Tintzrettz znal prace oiejakiegz 
Jakuba, mnicha z X wieku, dzieło 

„I dosyć prymitywne, ale swoją kon
cepcją przypominające tintoret- 
towskie płótno. Trudno „Zwiasto
wanie” weneckiego mistrza po

U równywać z ówcześnie powstały
mi, innymi obrazami, choćby z ty- 

cjanowskim przedstawieniem, w którym 
„działanie poszczególnych postaci może 
być bardzo szlachetne, bardzo piękne w 
pomyśde, jednak w porównaniu z dzieła
mi Tintoretta, pozostaje zawsze w sferze 
codsieoności”. Tintoretta inspi.rzwała „tę- 
skozta do przestrzeni pzsaziemskicy, nie- 
zaspokojenie obecnym, ziemskim bytem, 
a że był to człzoieh o głębokiej wierze, 
starał się całe swoje życie wypowiadać 
artystycznie duchowy ruch swoich czasów 
- kontrreformację”.
Jego prawdziwe imię i nasoiskz brzmiałz 
Jacopo Robusti. Żył w latach 1518-1594.

J
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' 15^7 (Muzeum Sztuki, Filadelfia)
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Dokończenie na str^. 8
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Si marca 20^0‘^r*.

W^Cs^^awJir^m py2;nn okno nos do yiecmidłcc^r\ 
jnsncnn pykmip^t^i słońca i nas^^^d^t\awJta^m się ydd 

sc'mykldmi... wiostvy'. Bo to włdcyin dzisiiaj dkcn^É^^r;liiCîmc się 
kolnjyp^j, kdlnyddynowJéîi nmidyc pouc roku na tę cinplnisnc i 
ba rdz iefj pyny^ia^ń^t^^j ludzkiemu optc'minmowźi i... ma^ée^r^ir)m o 
nyliżdjqcé^j się py2csnłocc^i. Więc - pynnyicyingi, cafe łqki kro
kusów w dolinie Koccié^lis^^iéj - to z j1kyc. 2 fauny - skowź^^rït\ki 
i bociany, co w P^olsce przynoszą ponoć w' dnioyacr... dzieci. 
;A ze zjawisk asłyonkmi^cnyycr - dłuższe dni i więc^e^j światła, 
w któ rym lepiej widać twarze bli:źyic-r. fp Q )

A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, 
Mnie przyjmuje (Mt is ,5)

z ORÇDZIA 
JANA PAWtA II 

NA 
WIELKIPOST

Najdrożsi Bracia i Siostry!
ł. (...) Czas Wielkiego Postu - liturgia ponownie wzywa wierzą
cych do gruntownego nawrócenia i zaufania Bożemu miłosier
dziu. Temat wybrany w tym roku - „A kto by jedno takie dziec
ko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5) - skłania 
do refleksji nad sytuacją dzieci, które również dziS Jezus przy
wołuje do siebie i ukazuje jako przykład tym, którzy chcą stać 
się Jego uczniami. Słowa Jezusa każą zastanowić się, w jaki spo
sób traktowane są dzieci w naszych rodzinach, w społeczeństwie 
i w KoSciele. Są także bodźcem do odkrywania prostoty i ufno- 
Sci, jakimi powinien odznaczać się wierzący, naSdadując Syna 
Bożego, który dzielił swój los z maluczkimi i ubogimi. To miała 
na myS'li Święta Klara z Asyżu, gdy mawiała, że On „położony 
w żłobie, ubogi żył na ziemi i nagi pozostał na krzyżu” (Testa
ment, Źródła Franciszkańskie nr 2841).
Jezus kochał dzieci i patrzył na nie z upodobaniem, cenił bo
wiem ich prostotę i radoSć życia, ich spontanicznoSć i pełną za
chwytu wiarę (por'. Anioł Pański, 18.12.1994). Dlatego chce, 
aby wspólnota otwierała przed nimi ramiona i serce jak przed 
Nim samym: „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, 
Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5). Obok dzieci Pan Jezus wymienia 
„braci najmniejszych”, czyli biednych, potrzebujących, głodnych 
i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, uwięzionych. 
Jeżeli ktoS przyjmuje ich i kocha bądź traktuje ich z obojętno- 
Scią i odrzuca, to tak samo postępuje wobec Jezusa, gdyż On jest 
w nich szczególnie obecny.

2. Ew^a^n^^ll^ of^c^y^it^c^ai o dzieeii^stt^ie .leei^sa w ut^c^^im dor^u 
w Nazarecie, gdzie poddany swoim rodzicom „czynił postępy w 
mą0ros'ci, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 51). Stając 
się dzieckiem, zechciał mieć udział w Oos'wia0czenis ludzkim. 
„Ogołocił samego siebie - pisze apostoł Paweł - przyjąwszy po
stać sługi, stawszy się podobnym do ls0zi.

Ciąg dalszy na str.5

21 marca 2004

II po €^€

(Rys.

ZWIASTOWANIE ^^^ŚWI^TSZE/ 
MARYI PANNIE - U ŚW. GERMANA

W
czasach tuż poapostolskich niewiele mówiono o 
Maryy W ccntruum prrzpov^widanhi chrrzecćjaask^ńi 
gg orra ryélflnsji teeklogccnychi byhł pryn^Wa o zhb- 
wieniu w wi^ini^usiC

Ale już na początku II wieku Maryja pojawia się w pismach 
teologów takich jak Ignacy (+ 107), Justyn (+ 167), Ireneusz z 
Lyonu (+188), Orygenes (+ 254). Wiele uwagi po,Swięcał Maryi 
Efrem Syryjczyk (+ 373), znane są szczególnie jego Pieśni o 
Maryi, niektóre skomponowane w formie dialogu Maryi z Jezu
sem, z pasterzami czy mędrcami. Do tej metody nawiązał póź
niej Germanu, biskup Konstantynopola (+733).
Oto fragment jego Mowy na Zwiastowanie Najświętszej Maryi 
Panny. Widzimy w niej, jak Maryja stopniowo poznaje swe po
wołanie, a osobiS'cie przyjąwszy orędzie Anioła, wskazuje na 
reakcję otoczenia ze Sw. Józefem na czele, które nie zna tajemni
cy Wcielenia. Istotną rolę w owym dialogu odgrywają cytaty z 
Ewangelii oraz aluzje do wypowiedzi Starego Testamentu. W 
ten sposób kaznodzieja z VIII wieku starał się przybliżyć wier
nym tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi.

„Zwróćmy się, najmilsi^, do boskiego pozdrowienia archanioła 
Gabriela i posłuchajmy, co zwiastował Maryi, gdy do Niej przy

, szedł.
Anioł - Słuchaj, prze
sławna, wysłuchaj ta- 

’jemniczych słów Naj
wyższego: „Oto po

* czniesz i porodzisz 
Syna, i nadasz Mu imię 

X: Jezus”(Łk 1, 31).
Przygotuj się 

• ęj Scie Chrystus
; na przyj- 

Chrystusa - przy
byłem zwiastować Ci 
rzeczy zakryte od zało
żenia Swiata.
Bogurodzica - Odejdź 
z mego miasta i ojczy- 

człowiecze, 
: co prę

dzej me mieszkanie, 
uciekaj daleko od 
mego 0oms, ty, co do 
mnie mówisz, i nie 
przynoS' mnie skrom-

j ?)zny, człow 
jL. odejdź! Opuść
* H7P1 rriA młAo

nej takiej wieSci.
Anioł - Chcąc wypełnić stary plan i zlitować się nad oszukanym 
człowiekiem, Łaskawy i Miłosierny w swej dobroci chce stać się 
człowiekiem.

Ciąg dalszy na str.8
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PIERWSZE CZYTANIE
Joz 5, 9a.l0-12 

Czytanie z Księgi Jozuego
Pan rzeki do Jezuego: „Dzis zrzuciłem z was 
hańbę egipską”. Rozłożyli się obozem sy
nowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Pas
chę czternastego dnia miesiąca wieczorem, 
na równinie Jerycha. Następnego dnia Pas
chy jedli z plonu tej krainy, chleby przasme i 
kłosy prażone tego samego dnia. Manna usta
ła następnego dnia, gdy zaczęli jesć plon tej 
ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela 
manny, lecz żywili się tego -oku z plonów 
ziemi Kanaan.

EWANGELIA

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,17-21 

Czytanie z II listu św. Pawła do Koryntian 
Bracia: Jeżeli ktos' pozostaje w Chrystusie, 
jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe. 
Wszystko zas to pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił 
nam posługę jednania. Albowiem w Chry
stusie Bóg pojednał z sobą swiat, nie poczy
tując ludziom ich a-zejhów, nam zas' prze
kazując słowo pojednania. Tak więc w imie
niu Chrystusa spełniamy posłannictwo jak
by Boga samego, który przez nas udziela 
napomnień. W imię Chrystusa prosimy: po
jednajcie się z Bogiem. On to dla nas grze
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 
abysmy się stali w Nim sprawiedliwoscią 
Bożą.

Lk 15,1-3.11-32
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Pis'mie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z 
nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowiesć: „Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi częsć majątku, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, za
brawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam -ozt-wonil swój majątek, żyjąc 
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola, żeby pasł swinie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 
które jadały s'winie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: “Iluż to 
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się 
i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 
ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 
z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 
względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec 
rzekł do swoich sług: „Przyniescie szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu 
też pierscień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał 
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 
ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój 
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i 
nie chcial wejsć; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 
ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 
dałes nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z rie-ządnijami, kazałes zabić dla niego utuczo
ne cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jestes przy mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

à
Pustą, samotną drogą . / I V
z sercem ciężkim od win w ff/. rn \ 
i ze spuszczoną głową szedł
Marnotrawny syn. // /III i A \a

Pustą, samotną drogą

)^i^<óć synu, wróć z daleka, 
wróć synu, wróć Ojciec czeka, 
i wychodzi na drogę Ojca serce zbolałe 
wreszcie synu wróciłeś ■ tak czekałem.

Słowa te w poetyckiej formie ukazują 
prawdę, którą s'w. Jan wyraził w jed

nym, krótkim zdaniu: „Bóg jest Miłoscią”. 
Przypowiesć o marnotrawnym synu nie 
tylko jest jedną z najpiękniejszych, ale i 
jedną z najbliższych każdemu, kto ją czy
ta z wiarą. Któż z nas bowiem nie roz
trwonił - choć trochę - z tego majątku, 
który otrzymał od Ojca? Każdy czyn, który 
prowadzi do utraty stanu Łaski jest roz
trwonieniem jakiejs częsAi majątku, który 
dał nam Ojciec niebieski na ziemską wę
drówkę w stronę szczęs'liwej wiecznos'ci. 
Tymczasem my z większym czy mniej
szym rozmachem tracimy te skarby wiecz- 
nosci.

Różne są kategorie-i stany posiadanych 
dóbr, ale generalnie można by je za- 
szerea^l^'r^p^ć w ki Iku j^rLutairh. Ks. Józr^ff Bodziony

Są tacy, którzy roztrwonili 
t:rochę, ale opamiętali się i 
teraz kurczowo trzymają częsA, 

która pozostała. Tracą dalej, 
nies'wiadomi tego, iż stają się 
coraz biedniejsi, jednakże nie 
wracają.
Inna grupa to ci, którzy nie 
mają już nic do stracenia i g 
trwają w skrajnej rozpaczy, nie f 
wiedząc, co zrobić.
Ci, którzy obrali drogę Juda
sza, pozbyli się już wszystkie
go, łącznie z nadzieją na moż- 
liwosć powrotu i zrehabilito
wania się wobec hojnego Daw
cy.
Wreszcie pozostają jeszcze na- 
sdadowcy marnotrawnego mło
dzieńca z dzisiejszej Ewange
lii - decydują się na powrót. I 
nie doznają zawodu. 
W tym miejscu trzeba by 

nazwać tę przypowiesć 
„o miłosiernym Ojcu”, o Ojcu, 
który nie tylko przebacza na

wet najgorszy czyn, ale 
riejie-pliwip czeka, wy
chodząc naprzeciw po
wracającego człowieka. 
Skoro Bóg jest Miłos'jią, 
nie powinno to dziwić, 
ale mobilizować do po
wrotu. Oczywiscie nie 
chodzi o powracanie ze 
swiadomoscią, że Miłosc 
przebaczy, choć znów 
zgrzeszę, ale w-ajam do 
Ojca i nie chcę grzeszyć 
więcej.

WHelki Post i spo
wiedź wielkanocna 
to czeoac^ie Once rcjzglr- 

dającego się na zakręcie 
drogi, które dziecko wra
ca ze spuszczoną głową i 
z nadzieją. Powracający 
nie zawiedzie się - Bóg 
hojny jest w przebacza
niu.
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Ciąg dalszy ze slr^. 3

JAN PAWEŁ II NA WIELKI POST

A w zewnętrzkej postaci uzkaky za czło
wieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się postus;^num da s'd^iet^m i to s'o-^iei^m

krzyżowej” (Fłp 2, 7-8). Kiedy jako dwu- 
kastoletki chłopiec uozostał w ś’^^ątyki je
rozolimskiej, szukającym Go strapionym 
roZziaem pewiedzial: „Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliśaie, że powi- 
kinnnm być w tym, co należy do mego 
Ojca?” (Lk 2, 49). Prawdziwie całe Jego 
istniekie było nacechewane ufnym i sy
nowskim uodZaniem Ojcu kiebieskiemu. 
„Moim pokarmem - mówił On - jest wy- 
uełkić wolę Tego, który Mnie posłał, i 
wykonać Jego Zziełe” (J 4, 34).
W latach swego życia uublicznege powta
rzał wiele razy, że tylko ci, którzy potra
fią stać się jak dzieai, wejdą do Królestwa 
Niebieskiego (poi^. Mt 18, 3; Mk 10, 15; 
Lk 18,17; J 3, 3). W Jego nauczaniu dziec
ko stakewi wymowny obraz ucznia, we
zwanego, by z dziecisaą uległes'cią szedł 
za Boskim Mistrzem: „Kto się więc uniży 
jak to Zzieako, ten jest największy w kró
lestwie niebieskim” (Mt 18, 4).
„Stawakie się” maluczkimi i „przyjmowa
nie” maluazkich: to dwa wymiary tego 
samego kauczania, które Pan rżwkież w 
kaszyah czasach kieruje do swoich 
uazkiów. Tylko ten, kto czyni siebie „ma
luczkim” uetrafi przyjąć z miłeścią „naj
mniejszych” braci.
3. Lieci^i wienzząi' puć^ż^uCą wienn^i'^ pc^o^Z' 
żać za tym kauazakiem Pana. Chciałbym 
tutaj wspomnieć e roZzicaah, którzy bez 
wahania bierą na siebie eZpowiedzialneść 
za rędzinę winleZzietką; o matkach i oj
cach, którzy nie uznają za najważniejsze 
poszukiwania sukcesu zawoZewege i ka
riery, lecz troszczą się o urzekazanie Zzie- 
ciom tych wartości ludzkich i religijnych, 
które nadają prawdziwy sens istniekiu.

Z pełnym wZzięazności peZziwem my
ślę o tych, którzy podejmują się wy- 
choa^s^e^a^ n'^i ecż nae eUI^'n^żracs^ch tchdiiu- 

ści i starają się ulżyć im i ich krewnym w 
aieruiekiaah spoweCewanych przez woj
ny i urzemoc, przez brak jeCzenia i weCy, 
przez wymuszeną emigrację i tyle innych 
form niesurawiedliweści istniejących na 
świecie.
Obok takiej wielkeZuszkeści trzeba jed
nak destrzec również egoizm tych, którzy 
nie „przyjmują” dzieci. Nie brak nielet
nich głębeko zranionych przez przemec 
doroseych: kadużycia seksualne, przymu
szanie de prostrtuaji, wciąganie w sprze- 
Caż i zażywanie ksrkotyków; dzieci zmu
szane są Co uracy lub rekrutewake de woj
ska; na aale życie pozostają urazy niewin
nym z rodzin rezbitych; nie eszazędza ma
luczkich haniebny handel organami i ludź
mi. A co powiedzieć o tragedii AIDS i jege 
dewastujących kastępstwaah w Afryce? 
Mówi się, że plaga ta obejmuje miliony 
ludzi, z których wielu to zarażeki od uro
dzenia. Ludzkość nie meże zamykać eczu 
na tak zatrważający Cramait !

4. Cć^ż złee^o uccyr^ii^/ te dzieei, t.ż zzslu^- 
żyły na takie cierpienia? Z ludzkiego punk
tu widzenia niełatwo, a może nawet nie spo
sób odpowiedzieć na to niepokojące pyta
nie. Tylko wiara pomaga nam wniknąć w 
tak głęboką otchłań cierpienia. Stając się 
„posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzy
żowej” (Flp 2, 8), Jezus przyjął na siebie 
lcZzkie cierpienie i oświecił je jaśniejącym 
światłem zmartwychwstania. Swoją śmier
cią na zawsze zwyciężył śmierć.

Podczas Wielkiego Postu przygotowu
jemy do ponownicgo p^:^i^^ywania 
Tajemajit^y ^earchahiej, która (óświeca naa 

dzieją całe nasze istnienie, nawet jego naj
bardziej złożene i bolesne wymiaiy. Wielki 
Tydzień, poprzez wymowne obrzędy Tri- 
duum Pasahalnege, na nowo przybliży nam 
tę tajemnicę zbawienia.
Drodzy Bracia i Siostry, z ufneścią podą
żajmy wielkepestną drogą, ożywiani wzmo
żoną modlitwą, pokutą i wrażliwością na 
petrzebcjących. Wielki Post niech będzie 
szazegżlnie sposobną okazją, aby poświę
cić więcej troski dzieciom w środewiskc ro-

dzinnym i społecznym: one są przyszłoś'cią 
ludzkeści.
Z aharakterystyczną dla Zzieai prostotą w 
moZlitwie „Ojcze nasz” zwracamy się do 
Boga, nazywając Go tak, jak nas kauazył 
Jezus: „Abba”, Ojcze.
„Ojcze nasz!” - powtarzajmy często tę mo
dlitwę podczas Wielkiego Postu, powtarzaj
my ją z wewnętrznym uniesiekiem. Przy
zywając Boga, „Ojca naszego”, uś'wiadomi- 
my sobie, że jesteśmy Jego dziećmi i wspól
nie poazujemy się braćmi. W ten sposób 
będzie nam łatwiej otworzyć serce dla ma
luczkich zgoZnie z wezwaniem Pana Jezu
sa: „A kto by jedno takie Zziecko przyjął w 
imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5).
Z tą zachętą, za wstawienkictwem Maryi, 
Matki Wcielenege Słowa Bożego i Matki 
całej ludzkeści, proszę Boga o błegesławień- 
stwo dla każdego i każdej z Was.

Jan II, Pi^ipiei

W Teatrze Narodowym w Warszawie 
wieazorem 1 marca odbyła się ureczysta 
polska premiera filmu „Pasja” w reżyse
rii Mela Gibseka. Wśród sześciuset wi
dzów były wybitne osobistości ze świats 
Kos'aiełs, polityki, kultury i mediów.
Oto opinie o dziele kiektóryah z nich, 
wyrażane tuż po pokazie:
„Film mówi o sprawach zasaZniazych, o 
walce dobra ze ziem. W tym filmie do
bro jest piękne, ale zło jest znaczkie więk
sze” - mówił dzienkikarzom prof. Zbi
gniew Religa. „To nie był pokaz brutal- 
keśai. Ten film miał odzwieraiedlać 
prawdę i myśdę, że tak właśkie ona wy
glądała. Jestem pod wrażeniem tego fil
mu i cieszę się, że na nim byłem. Daje 
on bardzo wiele do mys'lekia. Myś'lę, że 
azłowiek usiądzie sam w domu i jeszcze 
raz będzie o nim myśdał. To film bardzo 
ważny i istotny” - powiedział znany kar
diolog.
Jerzy Zelnik: „Modliłem się w trakcie 
tego filmu chyba żarliwiej niż kiedykol
wiek w życiu” - powiedział KAI aktor - 
„To kamień milowy w historii kinema
tografii. Dzieło Gibseka dewoZzi, że 
choć można pekonać ciało, nie można 
zgłaZzić ducha. Wbrew różnym oskar
żeniom trzeba pewieZzieć, że ten film 
nie jest przeciwko komuś'. Tylko głupcy 
mogą uważać, że jest wymierzony w 
jakąś' naredowość, religię albo filezofię. 
Takie ataki budzą litość, bo cZowadniają 
kompletne kiezrezumiekie filmu. «Pa
sja» to film o miłes'ai”.
Mianem profanacji pestaai Chrystusa 
okreś'lił „Pasję” reżyser Adam Hanusz
kiewicz. Jego zdaniem w filmie Gibsona 
Chrystus jest terturowany zZeayZowanie 
bardziej aniżeli wynika to z przekazu bi
blijnego. „To najbardziej krwawy, sady
styczny horror, jaki kieZykelwiek po
wstał w HollyweeZ” - pewiedział reży- 
ser^. - „Jeśli pedazas tortur każdy z opraw
ców się śmieje, to jest to kicz”.
Bp Sławoj Leszek Głódź: „Film trafi nie 
tylko do serc wierzących, ale pomoże 
zrozumieć przesłakie Ewangelii ludziom 
nie posiadającym łaski wiary. Dla mnie 
jest to dobry film, choć domyślam się, 
że zdania mogą być tak różne, jak wi
dzowie, którzy zbierają się przed ekra
nem. Myślę, że nie jest za bardzo krwa
wy, chociaż patrząc na peszczngólke sce
ny starałem się widzieć i czytać przekaz 
Ewangelii, a w kiektżryah przrpaZkaah 
bliżej mi było do tekstu niż do obrazu.” 
We Francji znalazł się już Zystrybuter 
„Pasji” Mela Gibsona. Jest nim tunezyj
ski preZuaent filmowy Tarak Ben Am
mar. Film wejdzie na ekrany kin frakau- 
skich prawdopedebkie w ekresie Wiel
kanocy.

(iMi podstau^ie KAI U
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□ W Warszawie przebywał sekretarz ge
neralny NATO Hoop Scheffer, który roz
mawiał o możliwoś'ci przekazania polskie
go sektora w Iraku pod dowództwo 
NATO. Zmniejszyłoby to obecność woj
skową Polaków o 400 żołnierzy.
□ Kwaśniewski brał udział w pogrzebie 
prezydenta Macedonii Trajkovskiego, któ
ry odbył się w Skopje.
□ Prezydent RP bierze udział w spotka
niu na szczycie państw Grupy Wyszehradz- 
kiej. Szczyt odbywa się w Koszycach na 
Słowacji.
□ Z kolei premierzy państw Grupy Wy- 
szehradzkiej - Polski, Słowacji, Węgier i 
Czech obradowali na zamku w Kołodzie
jach pod Pragą.
□ Kwaśniewski złożył oficjalną wizytę na 
Malcie. Rozmowy dotyczyły m.in. stosun
ków dwustronnych, sytuacji w Północnej 
Afryce i na Bliskim Wschodzie.
□ SlD weszła w sojusz z Federacyjnym 
Klubem Parlamentarnym Jagielińskiego. 
W zamian za 15 głosów poparcia, wystar
czających do przegłosowywania ustaw 
związanych z planem Hausnera, FKP ma 
otrzymać kilka posad w ministerstwach. 
W skład tej grupy wchodzą osoby podej
rzane o korupcję, wyrzucone nawet z SLD 
i Samoobrony^. Sam Jagieliński miał kło
poty z lustracją. Premier Miller pytany o 
współpracę z takim gremium odpowiedział 
z typowym dla siebie humorem, że „plan 
Hausnera wart jest Mszy". Szkoda tylko, 
że na to „nabożeństwo" dzwoni akurat dia
beł...
□ Zbadanie twardego dysku komputera 
Jakubowskiej przyniosło nowe rewelacje 
w sprawie Rywina. Odzyskanie danych, 
które zostały zniszczone przez szefową ga
binetu politycznego premiera, odtworzy
ło kontakty Jakubowskiej z Czarzastym i 
Nikolskim w sprawie ustawy o radiofonii 
i TV, którym cała trójka przed komisją sej
mową uparcie zaprzeczała.
□ Miller nie jest już przewodniczącym 
SLD. Konwent tej partii wybrał nowe 
władze. W ciągu 2,5 roku sprawowania 
władzy popularność SLD spadła z prawie 
50% do 13/%. Nowym szefem partii wy
brano Janika, byłego szefa MSW.
□ Do sądu lustracyjnego wróciła sprawa 
Oleksego. Lustracja ministra spraw we
wnętrznych ciągnie się już 5 lat.
□ Do Iraku udała się misja parlamentar- 
no-rządowa, która na miejscu zapoznaje 
się z sytuacją w tym kraju żołnierzy z pol
skiego kontyngentu sił stabilizacyjnych.
□ Bumar ma raz jeszcze szansę na wygra
nie przetargu na dostawę broni do Iraku. 
Po skargach konkurentów przetarg, który 
wygrała firma Nour, postanowiono prze
prowadzić jeszcze raz. •
□ Ciekawy występ w.Brukseli miał SLD- 
owski marszałek Senatu Pastusiak. Stwier
dził on, że Polska jest gotowa odstąpić od 
zasad zapisanych w traktacie nicejskim. 

MSZ i rzecznik rządy zaprzeczyli tym re
welacjom i zmianie w stanowisku War
szawy. Albo Pastusiak wie lepiej, albo to 
zwykły szkodnik, który plecie, co mu do 
łba przyjdzie. Zresztą nie ma się czemu 
dziwić - przejście od tropienia imperiali
stów w PrL do teoretyka demokracji w 
RP każdemu mogłoby zaszkodzić...
□ Opozycja w Szczecinie zebrała już 
ponad połowę podpisów pod żądaniem re
ferendum mogącym usunąć M. Jurczyka 
ze stanowiska prezydenta miasta. Sam 
Jurczyk zamieszcza w miejscowej prasie 
ogłoszenia wyliczające jego osiągnięcia i 
wzywające do bojkotu referendum. Jur
czyk, dawny bohater sierpnia 1980 roku, 
mianował ostatnio na stanowiska w urzę
dzie miejskim byłych sekretarzy PZPR.
□ Ministerstwo skarbu przygotowuje pla
ny prywatyzacji kopalń. Wś'ród rozma
itych wariantów jest prywatyzacja przez 
giełdę lub inwestorów strategicznych. Za
interesowanym prywatyzacją jest hindu
ski koncern LNM, który nabył już Pol
skie Huty Stali.
□ Ambasador Rosji w Warszawie oznaj
mił, że Polsce nie należą się żadne od
szkodowania za wstrzymanie dostaw gazu 
w związku z zakręceniem kurków od ga
zociągu dla Białorusi. Zakłócenia w do
stawach spowodowały straty ekonomicz
ne w przemyśle chemicznym.
□ Dość nieoczekiwana sprzedaż Huty Czę
stochowa Hindusom z LNM, którzy na
byli wcześ'niej inne huty, spowodowała 
napięcie z Ukrainą. Ukraińska firma Don
bas była już uznana za strategicznego in
westora. Wycofanie się Polski z tej inwe
stycji może mieć daleko idące skutki dla 
interesów strategicznych. Kijów czuje się 
rozczarowany decyzją Warszawy. Oferta 
Donbasu była lepsza, ale strona polska 
zarzuciła jej niejasne pochodzenie kapi
tału.
□ „Balcerowicz musi odejść” i chyba odej
dzie... Nazwisko byłego ministra finan- 
só, a obecnie prezesa NBP znalazło się na 
liście kandydatów na prezesa Międzyna
rodowego Funduszu Walutowego.
□ Senat przegłosował zmianę decyzji Sej
mu i ustanowił 22% stawkę VaT na usłu
gi internetowe.
□ Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz 
otrzymał od sejmiku wojewódzkiego tytuł 
honorowego obywatela Dolnego Śląska. 
Kardynał ma 76 lat i sprawuje rządy w 
diecezji od 1975 roku.
□ Film „Pasja” Mela Gibsona pojawił się 
już w polskich kinach. We Francji nadal 
nie ma odważnego dystrybutora...
□ W wieku 88 lat zmarł Jeremi Przybo
ra, aktor, autor tekstów, librett, znany 
przede wszystkim z „Kabaretu starszych 
panów".
□ Groclin definitywnie rozstał się z Pu
charem UEFA, przegrywając w rewanżu 
z Bordeaux aż 1:4. Skoro jesteś'my przy 
sporcie, warto jeszcze donieść o powro
cie A. Gołoty. Bokser ma się zmierzyć 
nieoczekiwanie o tytuł mistrza świata z 
Byrdem 17 kwietnia.

««SZTA^jDAR

Jan

ztandar wyprowadzić” - to słyn
ne stwierdzenie Mieczysława F. 
Rakowskiego z roku 1990, kiedy

PZPR zakończyła formalnie swoją dzia
łalność i na jej miejsce powstała SdRP, 
a potem SLD. Czy teraz mamy do czy
nienia z sytuacją, kiedy będzie to po
wtórzone?

Sojusz Lewicy Demokratycznej rzeczywi
ście jest w tarapatach - w sondażach „zje
chał" do ^^-12 procent poparcia, a więc 
do poziomu SDRP z początku lat 1990! 
Wygrywając wybory w roku 2001 miał 
ponad 30 procent i przekonanie, że pręd
ko tego nie straci. Wystarczyły dwa lata, 
by zwycięstwo obróciło się w proch. Po
szukując gwałtownie wyjścia z sytuacji, 
SLD zdecydował się na ruchy kadrowe, 
ale z dużej chmury spadł bardzo mały 
deszcz: Leszka Millera zastąpił Krzysztof 
Janik, a wiceprzewodniczącymi partii zo
stali nowi ludzie (m.in. Katarzyna Piekar
ska), jednak bez politycznego znaczenia. 
Wszyscy orzekli zgodnie, że ten manewr 
niczego nie da i SLD już się nie podnie
sie.
Sojusz padł ofiarą własnego sukcesu - 
wydawało mu się, że elektorat lewicowy 
nie ma wyjścia i zawsze będzie głosował 
na partię wywodząca się z PZPR, obojęt
nie czego by ona nie narobiła. Ten mit do
prowadził do arogancji i braku wszelkich 
zahamowań natury moralnej - ludzie SLD 
zaczęli korzystać z władzy, jak tylko się 
da; z reguły szło o wielkie pieniądze po
zyskiwane nielegalnie z wykorzystaniem 
zajmowanych stanowisk. Mówiąc języ
kiem zrozumiałym dla wszystkich - była 
to zwyczajna kradzież. Pewność siebie lu
dzi SLD brała się z tego, że partii tej uda
ło się skupić wokół siebie wszystkie żywio
ły o charakterze lewicowym oraz ludzi z 
tęsknotą wspominających PRL. W Polsce, 
inaczej niż w pozostałych krajach dawne
go bloku wschodniego, nie powstały dwie 
silne partie lewicy: jedna jawnie postko
munistyczna czy wręcz wprost komuni
styczna i druga socjaldemokratyczna. Tak 
jest w sąsiadujących z Polską Czechach, 
tak jest na Słowacji. Tam dawna partia ko
munistyczna rozpadła się na dwie forma
cje, u nas nie. Dlaczego? Bo w Polsce udało 
się kierownictwu SdRP (SLD) sparaliżo
wać wszelkie inicjatywy zmierzające do bu
dowy partii lewicowej o charakterze orto
doksyjnym, nie akceptującej nowych roz
wiązań ekonomicznych, sprzeciwiającej się 
Zachodowi i jawnie odwołującej się do 
haseł narodowych. Praktycznie wszystkie 
partie ortodoksyjnie lewicowe bądź wprost 
używające w nazwie słowa „komunistycz
na" - porzuciły internacjonalizm i kosmo
polityzm, i wybrały program narodowym. 
Taki charakter ma Komunistyczna Partia 
Rosji, Komunistyczna Partia Czech i Mo-
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raw, a także partie postkomunistyczne 
na Słowacji i w Serbii. To połączenie 
wątków postmarksistowskich i narodo
wych (czy nawet nacjonalistycznych) jest 
jednym z najciekawszych zjawisk poli
tycznych lat 1990. Brak takiego rozwią
zania w Polsce był związany z bardzo 
silną opcją antykomunistyczną, prezen
towaną przez wiele ugrupowań postso- 
lidarnoś'ciowych. Kierownictwu SLD 
było to na rękę, gdyż stwarzało atmos
ferę oblężonej twierdzy^. Jeśli się wszy
scy nie zjednoczymy, to nas „załatwią" 
- zdawali się mówić i to dawało im do 

' ręki atut. Żadna inicjatywa o charakte
rze lewicowym, wywodząca się z krę
gów dawnej PZPR nie miała szans po

, wodzenia, gdyż traktowana była jako dy
wersja, działanie na korzyść prawicy^.
Jednocześnie Jednak śt^i^isłe kierownictwo 
SLD od strony ideowej prezentowało kla
syczną odmianę socliberalizmu, czego 
uosobieniem są tacy ludzie, jak Marek 
Borowski czy Wiesław Kaczmarek. Na 
SLD głosowali więc masowo ludzie 
wrogo nastawieni do liberalizmu gospo
darczego, nie zdając sobie sprawy, że 
głosują na ugrupowanie zgoła inne niż 
to sobie wyobrażają. Trzeba przyznać, 
że wyprowadzenie z błędu tych ludzi 
trwało bardzo długo. Kiedy kilka lat 
temu dobijający się do politycznej 
pierwszej ligi Andrzej Lepper zachęcał 
na jednym ze spotkań do głosowania na 
siebie, a usłyszał, że zgromadzeni chcą 
oddać głosy na Aleksandra Kwaśniew
skiego, krzyknął ze zdumieniem: „Lu
dzie, czy wyście powariowali?". Był 
bezsilny, bowiem polska prowincja wi
działa w Kwaśniewskim niemal następ
cę Edwarda Gierka, człowieka, który w 
jakimś' stopniu przywróci im PRL. Te
raz sytuacja zmieniła się o 180 stopni: 
polska prowincja uznała, że SLD i Kwa
śniewski to nie Jest to, że tak naprawdę 
ich wymarzonym ugrupowaniem jest 
Samoobrona i stojący na jej czele An
drzej Leppe^r-.
Jeśli tendencje widoczne od paru mie
sięcy w sondażach się utrzymają, to bę
dziemy mieli w Polsce prawdziwe trzę
sienie ziemi. Gwałtowny zanik Sojuszu 
już budzi panikę, nie tylko w szeregach 
partii Krzysztofa Janika. Groźba margi- 

. nalizacji SLD lub nawet Jej zniknięcia 
ze sceny politycznej wytworzy lukę, 
którą wypełni Andrzej Lepper^. I co wte
dy? Czy ktoś może sobie wyobrazić Lep- 

■ pera dostającego misję tworzenia rządu?
Jeszcze rok temu nikt nie mógł sobie 
tego wyobrazić - teraz już można. Para
doks polega na tym, że Lepper doszedł 
do politycznego znaczenia dzięki intry
dze SLD, miał być wentylem bezpie
czeństwa, „młodszym bratem" rzucanym 
na front tam, gdzie zażyczy sobie „brat 
starszy", czyli SLD. Wygląda na to, że 
„młodszym bratem" staje się powoli 
SLD.

Jan

□ Prezydent Putin mianował na nowego pre
miera Rosji Michaiła Fradkowa. Ma on 54 
lata i był ambasadorem Rosji przy UE. Wy
bór ocenia się Jako mało istotny, bowiem i 
tak rozgrywającym wszystkie karty pozostaje 
Putin.
□ W Rosji odbyły się wybory prezydenc
kie, w których brało udział 6 kandydatów^. 
Głównym faworytem od początku był aktu
alnie sprawujący ten urząd Wł. Putin. Ko
mentatorzy zwracają uwagę, że w RosJi nie 
było praktycznie żadnej kampanii wyborczej, 
a ci, którzy próbowali Ją robić, tracili szyb
ko na to ochotę, kiedy np. odwoływano im 
administracyjnie spotkania z wyborcami ze 
względu na przepisy... przeciwpożarowe.
□ Wybory parlamentarne w Grecji przynio
sły sukces konserwatystom, którzy otrzymali 
45,5% głosów. Na socjalistów głosowało 
40% Greków. Uwagę zwraca niezły wynik 
komunistów, którzy przekroczyli 5% próg.
□ W polskiej strefie stabilizacyjnej zginęło 
po samobójczych zamachach w Karbali 110 
osób. 70 osób zginęło po zamachach na 
meczety w Bagdadzie.
□ Wg telewizji Bośni i Hercegowiny za 
śmierć w katastrofie lotniczej prezydenta 
Macedonii Trajkovskiego odpowiedzialni są 
żołnierze francuscy z KFOR, którzy mieli 
popsuty radar mający naprowadzać prezy
dencki samolot.
□ Wybory w USA dopiero w listopadzie, 
ale kampania przedwyborcza rozpoczęta na 
dobre. Przeciwnikiem Busha będzie demo
krata Kerry.
□ W Iraku trwa wprowadzanie w życie tym
czasowej konstytucji dla tego kraju. Zastrze
żenia wobec nowej formuły zgłaszali szyic
cy członkowie 25-osobowej Rady Rządzą
cej.
□ Na Litwie rozpoczęła się procedura im- 
peachmentu prezydenta Paksasa. Za wcze
śniejszą dymisją prezydenta opowiada się 
większość posłów. Paksas może jednak po
wrócić na urząd prezydenta w przedtermi
nowych wyborach, ponieważ sondaże wska
zują rosnące poparcie dla jego osoby^.
□ Z Moskwy doniesiono o zabiciu jednego 
z najbardziej znanych czeczeńskich komen
dantów polowych Rusłana Giełajewa. 60- 
osobowy oddział GiełaJewa był ścigany w 
Dagestanie.
□ Irlandia ogłosiła, że zatrudniani w tym 
kraJu imigranci będą się mogli ubiegać o 
jakiekolwiek świadczenia społeczne dopie
ro po 2 latach pracy.
□ Wybory prezydenckie na Ukrainie wy
znaczono na 31 października. Wiadomo, że 
nie wystartuje już w nich Kuczma. Jednak 
ustępujący prezydent chce przeprowadzić w 
parlamencie zmiany konstytucji, które znacz
nie ograniczą uprawnienia Jego następcy^.
□ Potępienie związków homoseksualnych 
przez kościoły protestanckie w Szwecji spo
wodowało kontrakcję polityków, którzy chcą 
usankcjonować tego typu związki. Lewica 
zagroziła koś'ciołom cofnięciem im prawa

do udzielania ślubów.
□ Prawnicy obserwujący proces Milosze- 
wicia w Hadze zaapelowali o uwolnienie 
byłego prezydenta Serbii od zarzutu 
zbrodni ludobójstwa. Proces ten ma po
trwać do 2006 roku.
□ Sondaże polityczne w Niemczech daJą 
bezapelacyjną wygraną koalicji CdU- 
CSU, na którą chce głosować 49% ankie
towanych Niemców. Socjaldemokratów 
Schroedera popiera tylko 28%. CDU ma 
nowego kandydata na kanclerza kraJu, któ
rym został Horst Koehler. Ten mało zna
ny polityk i ekonomista urodził się w 1943 
roku w polskim Skierbieszowie.
□ Obalony prezydent Haiti Aristide oskarża 
USA o to, że został wydalony z kraju siłą. 
Waszyngton zaprzecza, a sytuacja na Ha
iti powoli się stabilizuje.
□ Przywódca cypryjskich Turków Denk- 
tasz ogłosił, że nie widzi możliwoś'ci za
warcia szybko porozumienia w sprawie 
zjednoczenia Cypru.
□ Wejście Rumunii do UE razem z Buł
garią w 2007 roku może się nie udać. 
Bruksela zażądała reform wymiaru spra
wiedliwości, administracji i ukrócenia ko
rupcji.
□ Po 6 tygodniach zamieszek w Wenezu
eli, rząd Chaveza podjął rozmowy o moż
liwości przeprowadzenia referendum w 
sprawie przyspieszenia wyborów prezy
denckich. Poprzednio komisja zakwestio
nowała prawie milion podpisów zebranych 
pod apelem o odeJś'cie Chaveza.
□ Komunistyczna partyzantka w Nepalu 
znów daje o sobie znać. Maoiści zaatako
wali ośrodki telekomunikacyjne królestwa. 
Szefowa opozycji w Birmie, laureatka po
kojowego Nobla, pani Aung jest gotowa 
do rozmów z rządem wojskowym. Do roz
mów, zdaniem ONZ, skłania się też szef 
junty gen. Nyut.
□ Premier Australii Howard potępił de
cyzję władz miejskich stolicy kraju Can
berry, które zezwoliły na adopcję dzieci 
przez pary homoseksualne.
□ Chiński rząd zapowiedział kontynuację 
reform gospodarczych, przy zachowaniu 
monopolu partii komunistycznej w życiu 
społecznym.
□ Znów wzrosło bezrobocie w Niemczech. 
Na początku marca liczba bezrobotnych 
w RFN przekroczyła ^^,3% ludności czyn
nej zawodowo.
□ 38% małych i średnich przedsiębior
ców węgierskich (PMI/PME) obawia się 
o los swoich przedsiębiorstw po 1 maja i 
przystąpieniu do UE. Na poprawę sytu
acji liczy tylko 28%.
□ Koreański koncern Hyundai-Kia wy
brał Jako miejsce inwestycji Słowację. 
Konkurentem dla tego kraju była oferta z 
Kobierzyc w Polsce. Nieoficjalnie mówi 
się, że przedłużające .się negocjacje mogą 
także zniechęcić do Żerania angielski Ro
ver. Licencja z Daewoo dla FSO na pro
dukcję „matiza" wygaśnie jesienią.
□ Do tegorocznej Pokojowej Nagrody No
bla zgłoszono rekordową liczbę 194 kan
dydatów. A pokoju jakby na świecie 
mnieJ...
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Ciąg dalszy ze sti^. 2

NIOSĄC BOGA

Był synem farbiarza thaoio. Urodził się w Wenecji, 
tam też umarł. Należał do grupy najbardziej utalen-

towar^Z^wU i^icyeaTty ^v^oesj ejjc^ki. ohitore^tt^ Mojego pr;^y- 
domek. Prawdopodobnie swoją knierę malarską rzspoczął 
od termiozwaoia w pracowni sławnego już Tycjana. Żadne 
dokumenty nie potwierdzają jednak tego faktu, a tylko 
pierwszy jego biograf, Carlo Ridolfi, wspomina o tym. 
Wiadomo natomiast, iż od 1539 roku był już malarzem 
niezależnym, pracującym na zamówienia osób duchow
nych i s^^^^kich, w tym patrycjuszy weneckich, dekoru
jąc wielkich rozmiarów malowidłami, między innymi: Pa
łac Dożów, Scuole Grandę di San Marco, kościoły San 
Silvestro, San Gizrgiz Maggiore. W 1564 roku mianowa
no go oficjalnym malarsem Scuole Grandę di San Rocco. 
Jego obrazy nie miały nic wspólnego z masową produkcją 
portretów czy aktów o tematyce antycznej. Na wielkich 
płóciennych płassczyzoach gloryfikował świętych męczenników, 
zaś plejadom aniołów powierzał wypełnianie boskich misji. Oży
wiając opowieści biblijne dążył do oiezwyhłos'ci. Chciał to robić 
lepiej i inaczej niż Tycjan. Pragnął dorównać Michałowi Anio
łowi, którego był admiratzrem. Według Tintoretta dzieło Tycja
na „było piękne, przyjemne dla oka, ale nie dość ekscytujące i za 
mało rramatyczoe”. Intensywność emocjzoalną, którą uważał 
za niezwykle ważną, zsiągał stosując „zasadę przeciwstawności, 
walk^i: światła z ciemnością, dobra ze złem, prawości z niepra
wością”. O „Ukrzyżowaniu” z ^^66 roku i „Ostatniej wiecze
rzy” (reprodukcja) z lat 1^^2-1594, sdzbiących do dzisiaj ko

ściół San Giorgio Maggiore, możemy mówić jak o arcydzie- 
lach, w których „pełen napięć manieryzm zastąpił klasyczną pro- 
pzrcjzoalnzść”. Najprawdopodobniej to on oamalzwał najwięk
sze płótno olejne o 22 metrach rługos'ci i 7 metrach szerohzs'ci, 
zatytułowane „Raj”, zdobiące do dzisiaj salę Wielkiej Rady w 
weneckim Pałacu Dożów. Pokazane publiczności po raz pierw
szy w roku 1592 było nie lada wydarzeniem. Zmarł podczas 
epidemii dżumy w wieku 76 lat i został pocyzwaoy weneckim 
klasztorze Santa Maria delFOrto, gdzie kiedyś, jako początkują
cy artysta, za jedyne sto dukatów zzdzbil ścianę chór^.

Anna Sobolewska

Ciąg dalszy ze str. 3

ZWIASTOWANIE - U ŚW. GERM^AlNA
Czemu więc Ty, pełna łaski, nie chcesz przyjąć mego pozdro
wienia?
Bogurodzica - Młodzieńcze, widzę twą miłą postać, promienie
jącą wszelkimi barwami, słyszę słowa, jakich nigdy nie słysza
łam; podejrzewam, iż przyszedłeś mnie uwieść.
Anioł - Wiedz dobrze i wierz, iż ja bardziej od Ciebie się zdu
miałem, gdy ujrzałem Twą piękność oblaną Bożymi łaskami. 
Patrząc na Ciebie myślę, że widzę chwałę mego Pana.
Bogurodzica - Boję się i drżę na twe słowa, bo przypuszczam, 
że chcesz mnie jak Ewę zssukać, lecz ja nie jestem podobna do 
niej. Jak możesz pozdrawiać pannę, której dotąd nie widziałeś? 
Anioł - Zwiastuję Ci wieś'ć rarzsną, zwiastuję Ci niepojęte zro
dzenie, zwiastuję Ci niewypzwierziane przyjście wielkiego Kró
la.
Bogurodzica - Gdy mi tak zapowiadasz i sapowiadać nie usta- 
jesz, powiem ci już, że nie wierzę w twą zapowiedź. Przyszedłeś' 
bowiem, aby zoiszcsyć me dziewicze piękno i wyrządzić przy- 
krzs'ć memu mężowi.
Anioł - Prorok Zachariasz i mąż Twej krewnej Elżbiety uwolnią 
Cię od tej niewiary. Idź do nich i zobacz, co się tam stało. Gdy 
moje słowa spełnią się w swym czasie, zrozumiesz wtedy moc 
niepojętej tajemnicy i poznasz wtedy znaczenie mych słów.
Bogurodzica - Szlachetna i bez skazy para, Joachim i Anna, są 
mymi rzrzicami. Czyż ja, ich córka, mam się kalać winą? Któż 
uwierzy, bym nie srzbiła nic złego? Jakże ja pochodząca z domu 
i rodu Dawida mogę służyć tak niezwykłym tajemniczm?
Anioł - Jak jesteś' Królewną i Panią, córką ziemskiego króla o 
królewskim majestacie, tak zwać się będziesz Tronem Boga i 
Panią.
Bogurodzica - Przyjmij ode mnie dary i odejdź, który rozma
wiasz ze mną. Jesteś aniołem czy człowiekiem - nie wiem; z 
zachowania widzę w tobie anioła, z wyglądu csłzwieka.
Anioł - Jestem pełen wiecznych słów. Powiem więc, iż Pan się z 
Ciebie narodzi, Król 'Wie^k^ów. „Będzie królował w domu Jakuba 
i królestwu Jego nie będzie końca” (Łk 1, 33).
Bogurodzica - Wstrząs'oięta jestem w duszy i nie wiem, co mam

myś'leć o tym grozę budzącym widzeniu. Sądzę, że słowa twoje 
są prawdziwe..., ale Józef wyda mnie w ręce sędziów. Pozdra
wiając mnie jako pannę, kierujesz słowa jak do zamężnej, znasz 
prawdę; kiedy, gdzie i jak to się stanie?
Anioł - „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię 
osłoni, dlatego Święte, które z Ciebie się narodzi, będzie nazwa
ne Synem. Bożym:. Nie bój się, Maryjo, z.nalazła.ś bowiem łaskę u 
Pana”(Łk 1, 35).
Bogurodzica - Przychodząc z nieba, przynosisz mi pełną wąt- 
pliwoś'ci tajemnicę, zapowiadasz przyjś'cie Ducha Świętego. Jak 
to będzie, powiedz, bym nie odmówiła wiary twojej wieś'ci. 
Anioł - Nie poddawaj się, Paonz, zwątpieniu. Już bowiem do
konały się me słowa i poczniesz Dziecię, bo „dla Boga nie ma 
nic niemożlrwegio’’ (Łk 1, 37). Zrodzisz Zbawiciela Pana, jedne
go z zżywiającej Trójcy, i staniesz się dla świata przyczyną nie
wypowiedzianej rarzści, jaką nie był nigdy żaden anioł ani żaden 
człowiek - Twe imię będzie błogosławione.
Bogurodzica - Boję się dnia niezwykłego zrorzeoia, boję się też 
Józefa i nie wiem, co się zdarzy. Pragnę pójść do domu Zacha
riasza i do mej krewnej Elżbiet^y^.
Anioł - Spójrz radośnie, przesławna - Ty stajesz się niebem, od 
siedmiu nieb pojemniejsza, świątynią, żywym przybytkiem Boga, 
wyższym niż inne przybytki i dziwniejszym. Staniesz się dla 
wszystkich chrześcijan przebłaganiem, dlatego powtarzam: ,JLi.ski 
pełna, Pan z Tobą., błogosławionaś Ty między niewiastami i bło
gosławiony owoc żywota Twojego”(Łk 1, 28).
Bogurodzica - Kimże ja jestem, która wzięłam początek z zie
mi? Jak się to stanie, że cały rodzaj ludzki do mnie się będzie 
uciekał? Jak obejmę rękami Chrystusa - światłość świata? Jak 
księżyc może nieś'ć niezachzrsące Słońce?
Anioł - Badając cały świat i nie znalazłszy podobnej do Ciebie 
matki, Najwyższy z miłości ku rodzajowi ludzkiemu postanowił 
stać się człowiekiem z Ciebie uświęconej.
Bogurodzica - Pieśnią chwalić będę Pana, „iż wejrzał na niskość 
służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie 
będą, wszystkie narod'y’’(Łk 1, 48).
Anioł - Dziewico, przyczyno niebieskiej rarzści, domie miły, 
prsersiwoy, przebłaganie całego świata, jedyna prawdziwie bło
gosławiona między niewiastami, przygotuj się już na mi-
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Miła Pani Mario Tereso.
Mam kłopot z moją ciocią. Mieszka we Francji od 50 lat i - choć 
jest prawdziwą Polką, za nic nie chce do Ojczyzny jechać nawet 
na krótki czas - od momentu wyjaz.du z kraju nigdy tam nie była. 
A czeka na nią liczna rodzina, jej już bardzo niemłode siost^ly!, 
brat, kuzynowie. Niektórzy członkowie rodziny odwiedzają ją w 
jejfl^c^ncuskim mie.szkaniu (centralna Fran^cja). A^le to nie to sam^o^. 
Krewni nie mogą się nadz^iwić, ż^e ciocic-patriotka^, niegdyś żoł
nierz AK, nie chce przyjechać w rodzinne stl^c^n^y/. Długo z ciocią. 
dyskutcwcłc^m, ale żadne argumenty do niej nie f^l^z^e^m^c^wic^jct, 
pczcstcje dziwnie uparta. Jest osobą wykształconą (historyk sztu
ki), pochodzi z zamożnej mieszczcńskiej rcdz^^n^yt, która kolekcjo- 
ncwcłc obrazy - niewiele z tego zostcłc uratcwcn^e. Jej ojciec 
został zcmordcwan^y^, chyba w Katyn^i^u^. Kilku kolegów AK-owców 
po wojnie lczstrzelano, w okresie, kiedy u nas rządzili „ doradcy 
sowieccy ”. Ciocia jest dobrze zorientowc^n^a, co się dzieje w Pol
sce, cgl.ądc polską telewizję, prenumeruje „ Gazetę Polską ”.
Mówi, że nie ma żadnych pretensji do Pclc^k^ó^wt, że wszystko zł^o, 
jakie w Polsce dokonalo się, to wina Hitlera i Stalin^a, jet^r^c^k^że 
ma ogromną pretensję o... obrc^z^yl. Twierdzi, że polskie muzea nie 
chcą cddcwać dzieł sztuki oflcrom hitlerowskiego i stalinowskie
go rabunku, i tu lista pretensji jest bardzo długa^, łącznie z tym,, 
że pcdcbno muzea wymuszają zostawienie obrazów w depozycie 
itd. Ciocia wytworzyła sobie ogromnie przesadzony obraz Polski 
i Polaków, mówi np., że Hitler i Stalin wyrwali z korzeniami z 
narodu polskiego wszelkie poczyńcie przyzwcitcści. Ja się już do 
cioci i jej poglądów trochę przyzwycz^aiłam^, choć ich nie podzie
lam, ale mój brat, gorący katclikt, działacz społeczny nie p^a^n^uje 
nad nerwam^i^, burzy się na jej uogólnienia, stara się ją przeko
nać, że Polacy to szlachetny i katolicki naród,, bardziej braterski 
i mający większe poczucie solidcrnos'ci niż ludz^ie na Zcch^cd^z^i^e. 
Te kłótnie są dla mnie bardzo bolesn^e. Nie wiem,, ^^c^k^ie mam 
zająć stanowisko? Dochodzi czasem do strasznych wprost awan
tur', a ja jestem bezrad^n^a. Chciałabym ich pogc^d^z^^ćt, ale ^a^k^?

S^ef^ania

skać. To mogłaby być tylkR jej własna decyzja. Rodzina z PRlskt 
RCwteCza ją we Francri i więź zostaje rRdtrzymana. Być może 
też pragnie ona w pamteci i w sercu zachować taki obraz Polskti 
jaki wywiozła, i może nie Rbchodzi jej to, jak dziś wygląda Kraj. 
Powody mogą być bardzo różne. Tak samRi jak widzéaie prze- 
szłRs'ci i ocena teraźntejszRs'ci może być inna. MtędzypokRleniR- 
wa różnica w poglądach nie musi jednak oznaczać zaraz dra- 
staczaych océa mtatoayrh erRki ludzi czy wydarzeń. Każdy ma 
prawo wtdzteć to wszystko na miarę swoich przeżyć i własnych 
- rzęstR bRlésnych - dos'wtadczeńi i warto to uszanowaći pozo
stając przy swoich roglądacś.

Maria Te^r^^sa Lui

W SPRAWIE BRAKU 
KROPKI N^D „I"

Szanowna Pani Siefaaio.
Car^tan Kamil Norwid pRwtedztał: „Umiemy się tylko kłócić 
albo kRrhaći ale nie umiemy się różnić ptękaté i mRcno”. Słowa 
te można Rdaies'ć do iégOi co Panią nierokoi w waszych rodzin
nych stosuakarh z ciotką. Wasza ciocta przeżyła razem ze swo
im rRkRłéntém ciężkie doświadczeata terroru hiilerowsktégo i 
siałtnRwsktégo. Wszyscy znamy najaowszq htsiortę i wtémyi ja
kie są iégR konsékweacjé w życiu naszego narodu i pRszczégCl- 
nych Pniaków. Ludzie, którzy przeżyli te okrornoścti jeszcze 
dziś, rR tylu latach budzą się z przérażéntémi bo we śnie rRwra- 
cają obrazy z rrzésłuchańi Rbozów czy walki. To są przeżycta i 
dramata até do zrozumienia przez rokRlentei które te sprawy 
zna tylko z ltieraiura czy Rpowtes'ct najbliższych, śwtadkCw mi- 
atRaarś czasów^.
Wadaje mi się, że rRwiaatśrte uszanować rRglqdy rtoct i tOi że 
lęki, jakie wantRsła z przeżyć tak a nie taaczej ukształiRwaly ją 
i jej rRgląda. Ma do tego pełne prawo. Jeżeli nie chce Rdwtédzić 
PRlskii to oznacza, że dzieje się tak ze względu na przeżactai 
kiCre Rbciążyly jej pamtęć w taki spRsCbi iż nie chce czy nie 
może tam jechać. Nie powinats'rie jej ani nakłaniaći ani naci-

styczne przyjście Chrasiusa.
Bogurodzica - Młodzteńczei niebieskiej radRs'ci zwiastunie, co 
rrzayałéś srRśrCd bezcielesnych duchów i rozmawiasz z gltaq. 
Jak długR jeszcze mCwtć będziesz do mnie? „Oto służebnica 
Pańsk^a, niech mi się stanie według słowa twego’'(Łk 1, 38^').
Tu jeszcze więcej tajémniczach i stosownych rzeczy pRwtédzia- 
ła pełna wszelkiej chwały blRgoslawiRna Panna”.

Tekst zarzérpatęiy z: Ojcowie Kościoła o Matce Boi^ej, 
tłum i red. ks. W. Kania, Niepokalanćw 1981, t. 1.5

Wybrał: ks. J. G^^yu^acct^tu^ki

^Fak się mówi, jaślt w wypowtadztach lub dyskusji nia stawia T się j^a^sno najważniajszaj spaawy, o któaą chodzie. Ala j^a tę 
kropk^^ jd ra'^u p^stpo^i^i^.
Od dłuższego czasu śledzę dyskusje (prasa, radio, telewizja) do
tyczące wejścia Polski do Unii Europejskiej. Na próżno je^d^n^ak 
szukam odpowiedzi na pytanie: jak w świetle prawa unijnego 
przedstawi .się sprawa własności dóbr sprzed września 1939 r., 
należących obecnie do obywateli UE? Jaką datę ustala się dla 
potwierdzenia prawa własności obywateli Unii., np. do z^iem^i:, 
domów leżących obecnie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej? 
Od pewnego czasu w pra.sie polsk^i^ej, do której mam okresowo 
dostęp, pojawiają się artyk^uilyi, których treść „krążmy” dook^oła 
tematu związanego z terenami Zachodniej Polsk^i., jej obecnymi 
mieszkańcam^i, stosunkami z rodzinami poprz^ednich właścicieli 
t-ych ziem^, obecnie obywatelami Niemiec i jec^n^ocz^eśnie Unii Eu- 
ropejsk^iej.
W żadnym z tych tekstów nie dotknięto sprawcy:, czyją własnością 
staną się te dobra wg prawa unijnego po 1 maja 2004 r.
W Europie nie ma nigdzie problemu przem^iesz^cz^ania ludności i 
przesunięć granic po roku 1945 r w tak dużej skali, jak miało to 
miejsce w Polsce. „Ziomkowstwa Niemieckie” skarżą się na „wy- 
pędzeni<e” 15 milionów ich ludności z ziem, które zajęła PRL po 
1 ^45 r. - w wyniku decyz,ii jc^ł:tc^r^s^k^iej. Polacy natomiast nie po
dają nigdzie dokładnej liczby naszej ludności., która musiału opu- 
s'cić polskie tereny na. wschód od Bugu.
Tą kropką nad „ i ” jest Jakt, że po przyłączeniu Polski do Unii 
Europejskiej włcściciele nieruchomości z przed 8 mcjc 1945 r 
na tzw. Ziemiach Zachodnich przyłącz^onych do PRL odzyskają 
swoje prawa własności. To będą, tak jak i my^, obywatele Uni^i., 
tyle że nie mówiący po polsk^u!
Ilj^:^:^cz^e jedno pytanie związane z tym tematem: dlaczego nikt o 

mtym nie mówi? Dlaczego na to pytanie nie udzielił odpowiedzi 
minister Cimoszewicz w czasie styczniowej wizyty w Paryżu? A 
pytanie to zostało mu wręczone na piśmie? Czyżby wśród obywa
teli polskich w kraju czy za granicą nikt o tym nie pomyślał? A 
przecież to pytanie powinien był postawić .sobie rząd polski i 
euroentuzjaści, agitujący za bezwarunkowym wejściem do Unii 
Europejskiej. Trzeba było precyzyjnie ustalić, na ja^k^ich warun
kach możemy „ bezpiecznie " przystąpić do Wspóln^c^ty.. 
Odpowiedź na te problemy pozostawiam Czytelnik^omL.

Ps. Dla pełnej jasności przytaczam informację (nadaną przez 
telewizję f^r^^n^cuską dn.. 22 stycznia br-. o god^z:. 19^5 o wyrok^u 
Trybunału Praw Człowieka w Strasbur^gu^, który wydał wyrok 
uprawniający do wszczęcia starań o zwrot majątków prz^edwo- 
jennym włcScicielom^. W prasie krajcwej w „Nowej Myśli Pol
skiej” (nr 8 z 22 lutego br.) ukazał się nctomiast list pr^o^. Macie
ja Giertycha z dn. 29 stycznia 2004 r. skierowany do premiera 
Millera, sygnalizujący kapitalne znaczenie tego wyroku dla Rze
czypospolitej Polsk^i^ej.
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LA ' PAGE DES . FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@f^r^i^i^t^i^i^t.fr)

PARFUM DE FEMME

L'hebdomadaire Wprost a évalué la 
corruption en Pologne a 5 milliards 
de dollars. C'est une estimation impos

sible a verifier, mais cela parait beau
coup.
Ce serait environ 40% de ce que la Polo
gne pourrait recevoir annuellement de 
fl^nion europeenne dans le prochain bud
get communautaire a partir de 2““7. Cela 
ferait une centaine d-euros en moyenne par 
Polonais et par an. On est dans l-incertitu- 
de la plus totale ąuant au montant du phe- 
nomene mais, ce dont on est certain, c-est 
que les dirigeants au pouvoir s-y attaquent 
mollement, et il n-y a la rien de plus „nor
mal” car certains d-entre eux en sont partie 
prenante. On ne va tout de meme pas Scier 
la branche sur laąuelle on est assis et qui 
peut rapporter gros ! J-en veux pour preu
ve r-^^ffaire Rywin dans laąuelle c-est le 
marche des medias televises qui est en jeu. 
Si Rywin a demande a Michnik 17 mil
lions de dollars, c-est qu'„ils” avaient esti
me que pour le donneur, la societe Agora, 
le rapport serait plusieurs fois superieur a 
la mise. Qui sont ces „ils” ? Les comman
ditaires, „le groupe qui detient le pouvoir” 
comme l-a dit Rywin au moment où il a 
propose la transaction. II ne faut pas refle- 
chir longtemps pour penser qu-il ne peut 
s-agir que du plus haut pouvoir de U^tat, 
c-est-a-dire du Premier ministre et du pre
sident de la Republique. L-un aurait pu 
commanditer et r-^^tre fer^ner les yeux. Je 
mets cela au conditionnel car ce ne sont 
que des supputations. On en est encore, 
pour Fii^^tant, a la redaction du rapport 
officiel par le president de la Commission 
parlementaire d-enquete, Tomasz Nałęcz, 
vice-president de la Diete, membre de l-UP, 
parti allie au SLD a qui il doit des places 
au parlement et des postes ministeriels. 
Quelque chose me dit que dans ces condi
tions, il pourrait tenter - ce qui se sent deja 
dans ses declarations - de charger des sous- 
fifres afin d-epargner les chefs. L-un des 

membres de la commission, le depute Zbi
gniew Ziobro du PiS, a deja redige son 
propre rapport et designe nommement Les
zek Miller et Aleksander KwaSniewski qu-il 
propose de trainer devant les tribunaux. Il 
convient de preciser que c-etait deja son 
hypothese de depart, au moment de la mise 
en place de la commission. Les travaux de 
cette demiere r-^i^i^iaient donc conforte dans 
ses convictions intimes. On va peut-être 
bientót avoir des revelations croustillantes 
apres la lecture du disque dur d-un des prin
cipaux protagonistes, probablement l'„ hom
me” de main qui a tout organise. J-ai mis le 
mot homme entre guillemets car il s'agit 
en realite d-une femme, Aleksandra Jaku
bowska, ex-vice-ministre de la Culture au 
moment des faits et actuellement chef du 
cabinet politique du Premier ministre. Un 
tel poste donnę la mesure de la confiance 
que ce demier a en elle. J-ecris ces lignes le 
8 mars et j-ai des scrupules a montrer du 
doigt une femme le jour ou l-on fete les 
Femmes avec un grand F, mais Aleksandra 
Jakubowska demontre que les femmes - ou 
certaines d-entre elles avec un petit f - sa
vent aussi etre les egales des hommes dans 
la magouille et la mediocrite. Avant la sai
sie de son disque dur, Mme Jakubowska 
avait pris soin d-effacer les donnees com
promettantes qui y figuraient, mais ft^lffa- 
cement n-a ete que logique. Ceux qui s-y 
connaissent en informatique sauront de quoi 
je parle. Physiquement, les fichiers effaces 
etaient encore inscrits sur le disque. Cela a 
donc ete un jeu d-enfant pour des informa
ticiens chevronnés, disposant des outils 
adequats, de recuperer ces donnees qui sem
blent bien designer cette dame comme che
ville ouvriere de l-affaire, comme princi
pale manipulatrice des faits et des person
nes. La question est de savoir si elle a agi 
seule, en franc-tireur, ou avec fé^^i^i^i^'timent 
- sinon sous les ordres - de son chef, Les
zek Miller^. Un peu plus d-un an apres le 
debut des travaux de la commission, ces 

revelations sont un rebondissement pro
pre a réveiller Vt^^i^ntion d-un public qui 
commençait a se demander si on saura 
un jour la verite, rien que la verite, mais 
toute la verite. La reponse complete a 
cette interrogation sera difficile a obte
nir'.

EN BREF
Leszek Miller a abandonne son poste. Pas 
de Premier ministre mais de chef du 
SLD. C-est un fidèle, Krzysztof Janik, 
qui le remplace. Sa mission sera de ten
ter de redorer le blason d-une formation 
de plus en plus rejetee par les citoyens 
qui rejettent aussi le gouvernement et son 
chef. Pourtant, malgre cela, on est main
tenant a peu pres sur que Miller et son 
equipe resteront jusqu-au bout de leur 
mandat. La coalition SLD-UP a trouve 
un autre partenaire, le FKP, Club parle
mentaire federatif, cree par le Jagielińs
ki dont je vous ai deja parle. Avec cette 
coalition, le SLD retrouve tous les mem
bres qu-il avait exclus suitę a des affaires 
trop bruyantes. Les ironies de la politi
que font revenir par une porte derobee 
ceux qu-on avait sortis par la porte prin
cipale. Le elub compte aussi des transfu
ges de Samoobrona. C-est donc une sorte 
d-auberge espagnole a la polonaise qui, 
contrę des avantages en naturę, soutien
dra le gouvemement. En poussant le rai
sonnement jusqu-au bout, il ne serait pas 
etonnant qu-un ministre limoge retrouve 
un poste au gouvemement, ce qui serait 
une compromission impardonnable. Le 
principal objet de la coalition nouvelle, 
c-est le plan de reforme des fmances pu- 
bliąues, dit plan Hausner, du nom du mi
nistre qui en est r-^i^teur. La PO lui a dit 
non, d-ou la necessite pour le SLD de 
trouver une alliance pour ne pas sombrer 
definitivement. La Po a toutefois vote 
quelques lois du plan contribuant ainsi 
au maintien du gouvemement en place. 
Elle n-a probablement pas voulu precipi- 
ter les choses a un moment ou les coali
tions PO-PiS au plan local battent de 
r-^^le, mettant en doute la capacité des 
liberaux et des conservateurs a assurer 
ensemble la direction du pays.
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SL-D RZĄDZI - SAMOOBRONNA ROŚNIE W SIŁĘ
Bogdan

lest nowa koalicja rządząca. Braku- / jące SLD do przeipchni^cia w sejmie 
planu Hausnera głosy da grupa Roma
na Jagielińskiego zwana Federacyjnym 
Klubem Parlamentarnym.
W zamian „ludzie” Jagielińskiego otrzy
mają kilka stanowisk w resortach ministe
rialnych. Ta^ wygląda wynik „konsultacji”, 
które w sprawie planu Hausnera SLD prze
prowadziło ze wszystkimi ugrupowaniami 
parlamentarnymi. W plan nie dała się wcią
gnąć nawet Platforma Obywatelska i stało 
się jasne, że pozostaje powrót do negocja-

Dobosz

cji z FKF^. Interesy są tu wspólne. SLD 
zyskuje 15 głosów potrzebnych do prze
głosowania ustaw związanych z planem 
Hausnera, a „parszywa 15” posiedzi jesz
cze w sejmowych ławach, a nawet wzbo
gaci portfele o kilka pensji rządowych. 
WczeSniejsze rozwiązanie Sejmu oznacza
łoby dla ludzi Jagielińskiego koniec przy
gody z parlamentaryzmem. W stosunku do 
kilku posłów z tej gr^py toczy się postępo
wanie karne. Są tu odszczepieńcy z Samo
obrony, skompromitowani działacze SLD 
- Jagiełło czy Łapiński. Sam szef grupy 

Jagieliński, który odszedł z PSL, miał 
problemy z lustracją. Na tego typu lu
dziach wspierają się obecne rządy SLD. 
Z dalszego pogrążania się postkomu

nistów można by się tylko cieszyć, 
gdyby nie... Gdyby nie konsekwencje 
wprowadzenia planu Hausnera (Federa- 
liSci bronią jedynie KRUS - ubezpieczeń 
rolniczych, co akurat wydaje się warte 
reformy) i gdyby nie to, że dalsze dryfo
wanie w obranym kierunku otwiera 
drzwi do rządzenia... Samoobronie. Lep
per prezentuje się jako opozycja antysys- 
temowa. Jego popularnoSć roSnie. Zra
żony efektami rządzenia elektorat SLD, 
nawet ten twardy, już przenosi się do Sa
moobrony. Również antyleppe- 31
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ażdy piszący profesjonalista musi liczyć się z tym, że jego 
teksty nie przez wszystkich będą akceptowane. To oczywiste 
i ja się z tym zawsze liczę. Ale niedawno otrzymałem list od 

człowieka nazwiskiem Andrej Sapielkin, suponujący mi, że nienawidzę Rosjan i 
wspólnie z całą redakcją „GK” cieszymy się ze wszystkich aktów terrorystycz
nych, jakie mają ostatnio miejsce w Moskwie. Już kiedyś tu wspomniałem, że nie 
dzielę narodów na dobre i złe, lecz tylko ludzi na przyzwoitych i niegodziwych.

„Cóż za radość dla pa^na Badziaka (oraz 
dla całej szanownej redakcji)! W metrze 
moskiewskimi, wskutek wybuchu zorganizo
wanego przez Czeczenów z^ginęło 39 tak 
nienawidzonych przezeń (oraz przez cała 
szanowną redakcję) Rosjan^. Nieco za ma^łc^, 
ale też nie źle. Oby cały ten naród zbrod
niarzy i przestępców zginął narcyz.. Oto by
łoby uniesienie dla Badziaka (oraz dla 
całej szanownej redakcji). Ale nie wszyst
ko od razu: zbyt wielka radość może spo
wodować atak sercem, trzeba^ więc się 
oszczędzać; zdrowie p. Badziaka jest o wie
le cenniejsze od życia jakichś bydląt:, które 
rozniesiono w kawałki w wagonie metr^a. 
Dobrze im tak^, ciemięzcom Czecz^en^ó^w^, 
Polaków i innych narodów świa^ta. Doznali 
więc zemsty ze strony szlachetnych wojow
ników Islam^u^. 39 to stosunkowo niewiełc^, 
mniej niż przed tym., w teatrz^e, ale następ
nym razem niewątpliwie będzie więcej... 
Na pocieszenie dla p. Badziaka (oraz dla 
całej szanownej redakcji) trzeba powie
dzieć, że ta liczba nie jest jesz^cze ostatecz
na. Wtzdług różnych podliczeń liczba ofiar 
może wynosić około 50 osób. Są jesz^cz^e 
umierający w szpitala^chi. Cóż za radość, 
cóż za radość dla pana Badziaka (oraz dla 
całej szanownej redakcji)! 
Ps. Póki pisałem ten list, nadeszła jesz^cz^e 
jedna radosna wiadomość. W Moskwie 
zawalił się dach aąuaparku i wskutek tego 
zginęło 25 Ruskich^. Szkod^a^, że tym razem 
to nie był akt terrorystycz^n^)^, ale mniejsza 
o to. Jednak budowała ów aąuapark fir
ma turecka^, więc - tak czy owak - nie obe
szło się bez Islamu: to ponowna pom^sta 
Ałłaha na ciemięzcach Czeczenów i innych 
szlachetnych narod^^w^, pomsta za prz^estęp- 
stwa Dzierżyń^sk^iego, Stalina itd. Wyobra
żam sobie, jak uno.si się z radości p. Ba^-

dziak (oraz cała szanowna redakcja)”. 
Szanowny Panie Andreju Sapielkin! Pra
gnę zauważyć, że wyobraźnia pańska po
nosi Go w niewłas'ciwym kierunku. Ro
zumiem, że bolesna prawda moich tekstów 
o zbrodniach i zbiorowej krzywdzie, ja
kie rosyjscy komunisci i nie tylko komu- 
nisci wyrządzili mojemu narodowi na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, 
bardzo Pana drażni i irytuje. Współczuję i 
rozumiem Pański stan ducha, lecz proszę 
z kolei i mnie zrozumieć, że opisując re
lacje polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie, 
nadrabiam to, co przez tyle lat zaborów i 
komunistycznego zniewolenia naszego na
rodu było celowo przemilczane lub swia- 
domie zakłamywane.
Prawdą jest, że w ostatniej wojnie, w któ
rej dwaj sojusznicy zdradziecko napadli na 
Polskę i zagarnęli cały nasz Kraj, w pro
porcjach 52 : 48 poniosło smierć 6 milio
nów obywateli polskich, ale samych ro
dowitych Polaków Rosjanie zamordowali 
więcej niż Niemcy. To było dotychczas 
tabu, podobnie jak tabu jest do tej pory i 
chyba pozostanie na zawsze, że „wyzwa
lając” w 1945 roku Polskę sołdaci sowieccy 
zgwałcili kilka tysięcy polskich kobiet i 
to często, na oczach ich bliskich, córek i 
synów. Żadne z tych małych wówczas 
dzieci, które widziały, jak całe tłumy czer- 
wonoarmiejców gwałcą ich matki, nie pi
snęło dotąd na ten temat ani jednego sło
wa. Ale pamięć o tym poniżeniu i upoko
rzeniu ich rodzicielek trwa i będzie w nich 
trwać do końca życia. Wiem, co piszę.
Ponieważ należę do tego schyłkowego 
pokolenia, które przeżyło ostatnią okupa
cję włas'nie jako dziecko, czuję się samo
zwańczym rzecznikiem prasowym tej od
chodzącej w siną dal generacji. Przypo-
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rowska propaganda wydaje się przynosić skutki od
wrotne od zamierzonych. Spora częs'ć społeczeństwa prze
stała wierzyć mediom. To, że tej partii brakuje zaplecza in
telektualnego (za wyjątkiem np. Czarneckiego, który dla ra
towania Samoobrony rzucił się doń z ZChN), paradoksalnie 
działa na korzys'c tego ugrupowania. Nie ma tu „grup trzy
mających władzę”, Rywinów, układów starachowickich, war
szawskich... Są najwyżej „przekręty” zbożowe czy nie za
płacone kredyty, na które wyborca jest gotowy przymknąć 
oczy. Wygląda na to, że dopóki Samoobrona nie pokaże w 
praktyce na co ją stać, czyli nie dorwie się do władzy, żaden 
niewierny Tomasz-wyborca nie zmieni swoich preferencji. 
Rządy SLd oparte na FKP tylko przyspieszą proces narasta
nia negatywnego elektoratu. Niestety, czekanie na kontakt 
Samoobrony z empirią może się dla kraju skończyć kata
strofalnie. Na sukces Leppera zapracowała prawie cała klasa 
polityczna III RP. Sam tego chciałeS, Grzegorzu Dyndało...

21 marca 2004

mnę więc jako rzecznik 
panu Andrej owi Sapiel- 
kinowi, iż tylko między 
grudniem 1939 r. a koń
cem lipca 1941 roku en- 
kawudziSci wypędzili z 
rodzinnych domów 
około 2 milionów mo
ich braci i sióstr, ws'ród 
których jedną trzecią 
stanowiły dzieci. Tysią
ce z nich wskutek tego 
zostało na tym wygna
niu sierotami lub półsie- 
rotami. Tylko dzięki 
temu, że Hitler zdradził 
swego wypróbowanego 
sojusznika i napadł na 
niego w czerwcu 1941

r., to wkrótce potem, dokładnie 30 lipca 
tegoż roku powstał tzw. układ Sikorski- 
Majski, na mocy którego wszyscy Polacy 
przebywający na *terprie ZSRR zostali 
objęci amnestią i mogli od 12 sierpnia za
kładać sierocińce dla tych biednych, sa
motnych dzieci. W krótkim ' 
czasie zor
ganizowa
no na tere
nie ZSRR 
aż 85 ta
kich siero
cińców, w «v 
których 
opiekę i - 
pomoc 
znalazło f ł 
kilkanascie • tysięcy 
małolatów^. ł 
Wiesci o 
tragicznej 
sytuacji 
Polaków z 
Związku ; 
Sowiec - :!t5. i,
ki^n docie- «4*^
rały w 
swiat, czego efektem były dary, jakie ów 
swiat zaczął im przysyłać i dzięki temu 
polskie dzieci w sierocińcach nie umarły 
z głodu. Warto przypomnieć, kim byli ci 
ofiarodawcy, co uratowali życie tysiącom 
maleństw. Najbardziej szczodry był Ame
rykański Czerwony Krzyż oraz organiza
cje żydowskie z USA, tudzież oczywiscie 
Polonia Amerykańska, a także szereg sto
warzyszeń społecznych - przede wszyst
kim z Kanady, Nowej Zelandii, Persji, 
Syrii i Turcji.
Muszę Panu, panie Andreju S„ powiedzieć 
otwarcie, że władze sowieckie z wielką nie
chęcią patrzyły na te transporty żywnosci 
i odzieży, jaką dostarczały Polakom hu
manitarne organizacje zagraniczne. Pię
trzyły trudnosci, wprowadziły nawet okre
sowo cła na te przysyłane dary, nie chcia- 
ły udostępnić magazynów itp. Budynki, 
w których mies'ciły się te sierocińce, były 
przeważnie ruderami, a w pokojach bra
kowało łóżek i poscieli. Oto wspomnienia 
jednego dziecka: „Miescilismy się w ma
łym baraku kołchozu. Podłoga była gli
niana, sciana wilgotna, b-ak szyb w oknach. 
W domu było tylko 12 łóżek, większosć z 
nas spała na podłodze. W kuchni brakowa
ło naczyń, tak że obiady jedlismy na raty. 
Jadalnia w nocy służyła jako sypialnia”. 
Wspomnienia drugiego malucha: „Wszy
scy bylis'my jednakowo ubrani w bluzki z 
amerykańskich piżam. Chłopcy sami zbu
dowali piec, smażylismy na nim i piekli- 
smy ryby i żółwie. Cieszylismy się bar
dzo, jak dostalismy piłkę wypchaną watą 
oraz gitarę, i przydzielono nam ogród do 
zabawy. Zasadzilis'my w nim kartofle”. 
Żadnych deklaracji, podsumowania i ko
mentarza nie będzie. W kraju, gdzie jedna 
z caryc nosiła suknie równą wartos'ci 18 
tysięcy wsi pańszczyźnianych, a Stalin 
zagłodził w ciągu półtora -oku na smierć 
6 milionów ludzi - to normalka.

stosunkowo

* *
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SKŁONNOŚCI, KTÓRE SIÇ ZBRODNIĄ
Zć T Patu^e Osikolffski

Ludzkie skłonności, upodobania, gusty 
i... preferencje, a nawet uczuciowość 

są, jak powszechnie wiadomo, wypadkową 
uwarunkowań genetycznych i nabytych do
świadczeń czyli całego procesu osobowe
go rozwoju i wychowania, od poczęcia i 
urodzenia aż po kres życia. O ile jednak 
nasz wpływ na własne i bliźnich właści- 
woś'ci dziedziczone jest raczej skromny o 
tyle na zdobywanie, najważniejszej dla póź
niejszych losów jednostki wiedzy, nie da 
się przecenić. Tym bardziej, że determi
nujące całą przyszłą osobowoś'ć człowieka 
są zwłaszcza pierwsze wzory, schematy za
chowań i uczuć, jakie nabędzie on we wcze
snej młodości. Są one bowiem dodatkowo 
wyznaczane tzw. krytycznymi okresami dla 
rozwoju danego typu zachowań i emocji. 
Ich zaburzenie praktycznie uniemożliwia 
w późniejszym wieku prawidłowe, normal
ne, odpowiedzialne życie. Dobrze oddają 
to zresztą znane polskie przysłowia - 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie...” i 
„Czego Jaś' się nie nauczy...”. 
Tyłe, że w realnym życiu przyjmuje to, w 
odróżnieniu od przypowieści, zupełnie dra-

matyczne formy, które nauka nazywa w 
skrajnych przypadkach psychopatią, brakiem 
wyższych uczuć, a nawet seksualnymi de
wiacjami.
Otóż człowiek rodzi się z pewnymi, poten
cjalnymi predyspozycjami - do odczuwania 
emocji, potrzeb, do określonego, gatunko
wego reagowania - jednak to, co stanie się 
ich treścią, co zostanie w nie wpisane, w za
sadniczy sposób zależy od środowiska, w któ
rym przyszło mu żyć, zwłaszcza od rodziny. 
To w domu dziecko obserwuje i uczy się tre
ści wszystkich wyższych uczuć. To właśnie 
te pierwsze doś'wiadczenia wpisują się w jego 
psychikę w sposób niemalże nieodwracalnym, 
formując osobowość na całą resztę życia. Zu
pełnie analogicznie rzecz się ma z pierwszy
mi, najwcześniejszymi doznaniami i prze
życiami natury uczuciowo-seksualnej. Bar
dzo głęboko zapadają one w psychikę, w 
sposób znaczący determinując całe później
sze życie w tej dziedzinie.
Stąd nie jest rzeczą obojętną z jakiego typu 
wzorami i orientacjami płciowości dziecko 
się zetknie - zarówno w domu, w szkole, 
wśród rówieśników czy w mediach.

W skrajnych przypadkach, kiedy dziec
ko styka się w najbliższym środowisku, 
w domu, z patologią życia rodzinnego i 
seksualnego - począwszy od rozbitych 
małżeństw rodziców, poprzez związki 
homoseksualne jednego z nich a na 
skłonnościach pedofilskich kogoś z naj
bliższego otoczenia (w domu, czy w 
szkole) kończąc, kiedy staje się ono na
wet bezpośrednią ofiarą zboczeń - sza
lenie często dochodzi dodatkowo i do 
psychoseksualnego wypaczenia jego 
własnej osobowości. Jako osoba doro
sła sama jest jakby skazana na dewia
cyjne, bywa, że i zbrodnicze zachowa
nia seksualne, także wobec własnych 
dzieci.
Czy we współczesnym świecie patolo
gicznego wręcz liberalizmu obyczajo
wego są jeszcze jakieś szanse aby wy
rwać się z tego diabelskiego, zaklętego 
kręgu zbrodniczych dewiacji? Teore
tycznie „tak”, trzeba by „tylko” rzeczy
wiście skutecznie odizolować np. pedo- 
fili od społeczeństwa (dopóki nie pod
dadzą się radykalnemu leczeniu), wy
cofać się z promowania związków ho
moseksualnych, jako naturalnych, rów
norzędnych w prawach rodzicielskich z 
normalnymi, heteroseksualnymi mał
żeństwami i... odbudować rodzinę, jako 
podstawę bytowania człowieka.

Ol

Anna Rzeczycka-Dyndial

Î
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6 grudnia^ ub.r. Iran dotknięty został jednym z największych trzęsień zie
mi w swej historii. Miasto Bam, położone w odległości 1200 km na połu
dniowy wschód od Teheranu, zniszczone zostało w 80%.

Budynki, które się nie zawaliły, są tak po
ważnie naruszone, że przebywanie w nich 
wiąże się z ryzykiem. Straty ludzkie są 
ogromne - na cmentarzu w Bam pochowa
nych zostało 41 tys. ofiar - jedna trzecia 
ludnoś'ci miasta sprzed katastrofy. Wielu z 
tych, którzy ocaleli, wyjechało. Reszta - 
od 25 do 30 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci 
- ma w perspektywie wielomiesięczne ko
czowanie w namiotach Czerwonego Krzy
ża i innych międzynarodowych organiza
cji humanitarnych. Powoli jednak Bam 
wraca do życia: gaje palmowe, jedno z pod
stawowych źródeł dochodów mieszkańców 
miasta, nie ucierpiały od trzęsienia ziemi i 
na nowo ktoś się nimi zajmuje. Dzieci, któ
re powróciły do szkoły, po lekcjach bawią 
się na zrujnowanych ulicach. 
Miasto Bam od wieków słynęło ze swej 
wspaniałej cytadeli, którą ludzie lubiący 
kino pamiętają z filmu „Pustynia Talarów” 
Valerio Zurliniego według powieś'ci Dino 
Buzzatiego. Forteca ta, zbudowana z nie- 
wypalanej gliny prawdopodobnie w pierw
szym wieku naszej ery, przetrwała wojny, 
obce najazdy i inne zawieruchy dziejowe. 
Przez niemal 20 wieków górowała dumnie 
nad okolicą, starym miastem położonym 
wokół niej i gajem palmowym, rozpoście-

rającym się u jej stóp. Trzęsienie ziemi 26 
grudnia 2003 roku było dla niej zbyt gwał
towne - większoś'ć murów zawaliła się, 
monumentalna porta rozsypała się w proch, 
samo stare miasto jest zrównane z ziemią. 
Przez wieki cytadela w Bam, położona w 
pobliżu pustyni Lut, była jednym z etapów 
„jedwabnego szlaku”. W ostatnich czasach 
stanowiła punkt spotkań przemytników 
opium z Afganistanu. Ale była także jedną 
z głównych atrakcji turystycznych w Ira
nie. Rocznie odwiedzało ją 300 tys. przy
byszów. W jej murach mieścił się poza tym 
ośrodek badań historycznych. Trzęsienie 
ziemi całkowicie go zniszczyło, przepadła 
większość jego wyjątkowo cennych doku
mentów^.

Historia fortecy w Bam jest mało znana. 
Zabytek nigdy właściwie nie został „prze
badany” przez archeologów. Nie było o 
tym zresztą mowy, gdy mury stały, pra
ce archeologiczne wiązały się bowiem z 
ryzykiem niepotrzebnych zniszczeń. Pa
radoksalnie - dopiero teraz, po straszli
wym trzęsieniu ziemi, prawdziwe bada
nia archeologiczne staną się możliwe. 
Będzie można prawdopodobnie ustalić, 
w jaki sposób i kiedy powstawały po
szczególne fragmenty cytadeli. Władze 
irańskie nie zamierzają się śpieszyć. Do 
decyzji o ewentualnej odbudowie potrze
bują szczegółowej dokumentacji. Projek
ty koordynować będzie UNESCO, które 
w kwietniu chce zorganizować wielkie 
spotkanie archeologów, architektów i 
historyków sztuki. Jest pewne, że prace 
rozpoczną się od wykopalisk archeolo
gicznych. Potem pojawi się pytanie: co 
robić z tym, co z cytadeli się uratowało? 
Zostawić zabytek w takim stanie, w ja
kim znajduje się w tej chwili, po trzęsie
niu ziemi? Przeprowadzić odbudowę? Z 
technicznego punktu widzenia odbudo
wa jest możliwa. Będzie to wymagało 
jednak wielkich pieniędzy i bardzo dużo 
czasu, prawdopodobnie kilkudziesięciu 
lat. Myśli się oczywiście o tym, by w 
takim wypadku zastosować kryteria an- 
tysejsmiczne, których dwa tysiące lat 
temu, gdy cytadela powstawała, nie bra
ło się pod uwagę. Budowniczowie Bam 
nie mogli wiedzieć, że żyją w jednym z 
najbardziej narażonych na trzęsienia zie
mi punktów ziemskiego globu.
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□ Znanym i cenionym polskim architek
tem we Francji jest Witold Mołodyński, 
urodzony w Ustrzykach Dolnych, absol
went Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
1950-1954, Politechniki Krakowskiej 
1954-1956 i Uniwersytetu Paryskiego 
1970-1972.
W Polsce pracował 
w Wojewódzkim 
Biurze Projektów 
w Gliwicach 1*956- 
1958; w Miasto- 
proJekcie w Gliwi
cach 1958-1959; 
założyciel i kie
rownik Pracowni 
Urbanistycznej w 
Sanoku 1960
1965. Na zlecenie Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki opracował 
program zagospodarowania turystycznego 
Bieszczad ^^64-1965. Laureat międzyna
rodowego konkursu urbanistycznego na 
hale targowe w Bilbao (Hiszpania). Za
trudniony przez B.A.C.O.P.A. w Paryżu 
opracowywał podobne plany. Projektant 
centrum sportu samochodowego i wypo
czynku w Pas-de-Calais, centrum handlo
wego w Rennes. Współpracownik E.P.A- 
MARNE przy projektowaniu: ZI, centrum 
Noissy le Grand, dworca RER i dworca 
autobusowego. OD 1973 projektował dla 
Ingénierie S.C.O.R.E. OD 1975 pracował 
w zespole dla biur projektowych: 
C.F.M.K., T.E.CH.N.I.P, L.I.T.W.I.N., 
S.E.E.E, S.PE.I.Ch.I.M i KREBS w Pa
ryżu (projektant Zakładów Chemicznych 
poD Inowrocławiem), BOUYGES, Clamai^, 
BOUYGES, St. Quentin en Yvelines, 
E.S.T.E, RATP (współpraca przy projek
towaniu metra w Algierze, Rouen i Pary
żu). Po przejściu na emeryturę zajmuje się 
inwestycjami na własnym terenie. Kore
spondent „Gazety Bieszczadzkiej” 1997-. 
Członek TOrDre Des Architectes.
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BELGIA
□ 26-27 marca 2004 r. w Leuven (Bel
gia) odbędzie się sympozjum naukowe pt.: 
„Przez Belgię Do Europy? Polskie 
uchodźstwo a idee europejskie”. Organi
zatorami są prof. Dumoulin i dr Godde- 
eris z Uniwersytetu Katolickiego w Leu
ven. Szczegółowe informacje pod adresem 
e-mail: Dunaj@euro.ucl.ac.

1

POLSKA
□ W dn. 30 maja - 5 czerwca odbędą się 
V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
im. Jana Stypuły w Łomży. Tegoroczna 
edycja będzie miała szczególny charakter, 
ponieważ rok 2004 jest „Europejskim 
Rokiem Edukacji przez Sport”. Koszt 
uczestnictwa zespołów polonijnych pokry
wa stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

od, ■ 11. l«t , Zbięnieul A. Judyeiki

oddział w Łomży. Termin nadsyłania zgło
szeń Do 20 kwietnia. Informacje i regula
min igrzysk poD adresem: Oddział Stow^. 
„Wspólnota Polska” w Łomży, ul. Koper
nika 9, 18-400 Łomża; e
mail: owmwz@lom-
za.com; tel/faks (00 48) 86 
216 72 43.
□ Instytut Nauk Politycz
nych Akademii Bydgoskiej 
przygotowuje ogólno
polską konferencję oraz 
publikację na temat: funk
cje i zadania elit w środo
wiskach polonijnych. Pre
zentowana tematyka doty
czyć będzie oddziaływania 
grupowego i postaw indy
widualnych Polonii. Zasy
gnalizowana tematyka cieszy się obecnie 
dużym zainteresowaniem politologów, hi
storyków i socjologów, choć jak dotąd nie 
znalazła odzwierciedlenia w literaturze 
przedmiotu. Pracownicy naukowi zainte
resowani powyższą tematyką zaproszeni są 
do ewentualnego uczestnictwa w planowa
nym przedsięwzięciu oraz określenie pro
pozycji tematu referatu lub komunikatu do 
30 kwietnia; teksty autorskie należy prze
syłać do 30 czerwca. Szczegółowe infor
macje: prof. Jacek Knopek, Instytut Nauk 
Politycznych Akademii Bydgoskiej, ul. 
Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, tel/ 
faks (0-52) 32 59 246, e-mail: jkno- 
pek@wp.pl

WATYKAN
□ Od 15 do 21 lutego w Domu Polskim 
Jana Pawła II w Rzymie odbyły się VII 
Światowe Rekolekcje Podhalańskie, w któ
rych wzięło udział ponad 170 osób. W tym 
roku były one poś'więcone modlitwie. Jako 
pierwsi pojawili się górale z USA: Chica
go, Los Angeles, Passaic, Garlield, Seatle. 
Zaraz po nich dołączyła grupa muzykan
tów z Kanady, na czele z Januszem Gąsie
nicą Mracielnikiem. Tego samego dnia za
częli przybywać górale z Francji, Niemiec, 
Ukrainy i Grecji. Kiedy przed Domem 
Polskim pojawiły się 3 autokary z uczest
nikami rekolekcji z Polski, witała ich gó
ralska muzyka. Razem z 
nimi przybyli górale z Au
strii i Czech. Okazało się, że 
w tym roku w rekolekcjach 
weźmie udział aż 19 księży. ( 
Bardzo bogata okazała się w 
tym roku również oprawa 
muzyczna. Oprócz grupy z 
Kanady, przygrywali nam «?> 
muzykanci z okolic Jabłon
kowa, Istebnej i Koniakowa 
oraz kilkunastoletni Paweł 
Wcisło wraz z siostrami 
Kasią i Moniką z Bukowiny 
Tatrzańskiej. Podczas spo
tkania referaty m.in. wygło

sili: prof. Stanisław Grygiel z Uniwersy
tetu Laterańskiego w Rzymie, prof. Sta
nisław Hodorowicz, rektor Państwowej 
Wyższej Podhalańskiej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu, Hanna Suchocka, am
basador RP przy stolicy Apostolskiej. 
Uczestnicy spotkania spotkali się z Janem 
Pawłem II na audiencji ogólnej oraz na 
indywidualnej w Sali Klementyńskiej.

Przywitano go muzyką i głośnym śpie
wem, a następnie każdy mógł podejść oso
biście Do Jana Pawła II, by otrzymać oso
biste błogosławieństwo papieża. Wielu nie 
mogło powstrzymać wzruszeń i emocji. 
Wszyscy otrzymali oD Ojca Świętego pa
miątkowe różańce. Radoś'ć zebranych była 
tak wielka, że nie zabrakło również tańca 
góralskiego, któremu z zadowoleniem 
przyglądał się Jan Paweł II. VII Świato
we Rekolekcje Podhalańskie zakończyły 
się uroczystą Eucharystią, której przewod
niczył ks. prał. Mieczysław Łukaszczyk z 
Nowego Targu. Dwukrotne spotkanie z Oj
cem Świętym, pielgrzymka do św. ojca 
Pio, wspaniałe wykłady, zwiedzanie Wa
tykanu i Rzymu, ciekawi ludzie, którzy 
pojawili się na rekolekcjach - sprawiły, że 
można było gołym okiem dostrzec swo
istą euforię uczestników rekolekcji i wiel
kie dziękczynienie zanoszone do Boga za 
możliwość przeżycia tak wspaniałych 
chwil. Dzięki przekazowi telewizji polskiej 
o rekolekcjach podhalańskich dowiedział 
się cały świat, a ich uczestnicy wyjechali 
z ogromnym ładunkiem radości i z moc
nym postanowieniem, by Jeszcze więcej 
się modlić, stawać się lepszym człowie
kiem i swoim przykładem pociągać innych 
do dobrego. Organizatorem Rekolekcji 
Podhalańskich jest od siedmiu lat ks. Dr 
Władysław Zarębczan z Rzymu.

jft
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MICHNIK W... GACIACH?
Stanisław Michatkieu/icz

S
ejmowa Komisja Śledcza przygotowuje sprawozdanie, 
a właściwie sprawozdania, bo każdy członek pisze wła
sne. Formalną przyczyną są różnice w ocenie zebrane
go mgterû^tu daiuodowogoweltt każdy rc^zumie, m eaden z 

posłów nie chce stracić takiej okazji do pokazania się z jak 
najlepszej strony.
Jak czytamy w Piśmie Świętym, „z obfitoś'ci serca usta mówią”, 
zwłaszcza przed wyborami, które mogą zostać przyspieszone. 
Jedni piszą swoje raporty szybciej, inni wolniej. Akurat na po
czątku marca ukończył swój raport poseł Jan Maria Rokita, więc 
„Rzeczpospolita” mogła opublikować go już 2 marca, poświęca
jąc nań całe kolumny druku.
Najważniejszym elementem raportu przygotowanego przez po
sła Rokitę jest stwierdzenie, że spółka Agora, niezależnie od pro
pozycji Rywina, zawarła z premierem Millerem porozumienie o 
korzystnym dla siebie podziale rynku medialnego. W uzasadnie
niu tego oskarżenia poseł powołuje się na udokumentowane przez 
Komisję okoliczności i czyni to nader przekonująco. Co więcej, 
teza z raportu posła Rokity znakomicie wyjaśnia przyczyny, dla 
których ani premier Miller, ani prezydent Kwaśniewski nie za
wiadomili formalnie prokuratury o całej sprawie, zaś' minister 
Sprawiedliwości i prokurator generalny Grzegorz Kurczuk, cho
ciaż o całej sprawie wiedział, to nic nie robił, bo - według ofi
cjalnego tłumaczenia - czekał na zakończenie „śledztwa dzienni
karskiego”, jakie rzekomo prowadziła „Gazeta Wyborcza”. Wy- 
jaś'nia to też przyczynę, dla której Michnik zdecydował się opu
blikować wyniki owego - pożal się Boże - „dziennikarskiego 
śledztwa” dopiero 27 grudnia, a więc w pół roku po nagraniu 
rozmowy z Rywinem. Dlaczego? Bo zorientował się, że został 
wykiwany. Dlaczego w takim razie tak uporczywie głosił, że 
Miller jest w tej sprawie poza wszelkim podejrzeniem? Tego już 
raport Rokity nie wyjaś'nia, ani nawet nie próbuje, ale ja sta
wiam tezę, że prawdopodobnie z tej samej przyczyny, dla której 
po spenetrowaniu archiwów MSW nie kandydował już potem na 
posła, dla której konsekwentnie występował przeciwko jakiej
kolwiek lustracji i dla której udelektował gen. Kiszczaka, na
czelnego ubeka stanu wojennego, tytułem „człowieka honoru”, 
ale dopiero całkiem niedawno. Być może nie nabrał w związku z 
tym pewnoś'ci, czy tytuł ten przyjął się już gen. Kiszczakowi, 
czy jeszcze nie i stąd ta przezornoś'ć, nawet podczas ataku.
Z raportu Rokity wyłania się taki oto obraz sytuacji: wystąpiły 
nieporozumienia między dwiema bandami, próbującymi zdomi
nować rynek mediów elektronicznych w Polsce. Nie tylko dlate
go, by ciągnąć zyski z reklam, ale również dlatego, by zyskać 
monopol na mentorowanie narodowi tubylczemu w warunkach 
tzw. integracji europejskiej. Uchwycenie takiego monopolu jesz
cze przed formalnym Anschlussem zapewniało monopoliś'cie 
dobrą pozycję polityczną, z możliwością przejęcia z czasem rów
nież formalnej władzy w ramach tej autonomii, jaka zostanie 
pozostawiona państwom członkowskim UE. Przykład włoskie
go premiera Berlusconiego z pewnością działał mobilizująco. 
Jedna banda pretendentów do rządu dusz reprezentowała intere
sy środowiska, które w uproszczeniu można okreś'lić jako no
menklaturowo-ubeckie. Interes tego środowiska polega na pod
trzymaniu gwarancji zachowania dotychczasowych wpływów w 
instytucjach państwowych (przede wszystkim w wojsku i taj
nych służbach, za pośrednictwem których można skutecznie od
działywać na instytucje „oficjalne”) oraz nabytków uzyskanych 
kosztem mienia publicznego w ramach tzw. uwłaszczenia no
menklatury. Posiadanie monopolu, a przynajmniej dominującej 
pozycji na rynku mediów elektronicznych niewątpliwie sprzyja 
tym podstawowym interesom. Banda druga - to spółka Agora, 
nieformalnie reprezentująca na terehie Polski interesy lobby 
żydowskiego, które nie traci nadziei na zrealizowanie swoich 
roszczeń majątkowych, szacowanych na 30-60 mld dolarów. 
Realizacji tych roszczeń, a następnie zagwarantowaniu możli- 

woś'ci spokojnego korzystania z przejętego w ten sposób mająt
ku również sprzyjałoby posiadanie monopolu, a przynajmniej 
znacznych wpływów na rynku mediów elektronicznych w Pol
sce. W tej sytuacji musiało dojść do zderzenia i doszło.
Atutem spółki Agora w tym konflikcie była możliwość wywo
łania klangoru w Europie i poza nią, i Agora użyła tej broni, 
zmuszając Millera do symulowania intencji kompromisu niby 
to z „nadawcami prywatnymi”. Oczywiś'cie o żadnych „nadaw
ców” nie chodziło i kiedy, już po zaszantażowaniu Millera Ry
winem, zarysowała się szansa na kompromis tylko z Agorą, po
rzuciła ona wszelkie pozory i otwarcie walczyła o „swoje”. Wi
docznie jednak i Miller, i środowisko nomenklaturowo-ubeckie 
doszło do wniosku, że klangor nie jest już taki straszny (czy aby 
nie z powodu widocznego konfliktu między „twardym jądrem” 
UE a Stanami Zjednoczonymi?) i że Michnik to papierowy ty
grys, bo do żadnego kompromisu na razie nie doszło. Przeciw
nie - walka trwa nadal, czego dowodem jest poprawka, jaką do 
ustawy telewizyjnej posłanka Jakubowska zgłosiła przed dwo
ma tygodniami (!) jeszcze raz i w brzmieniu takim samym, jak 
wtedy, gdy Michnik nagrywał Rywina.
Wydaje się, że w tym momencie środowisko nomenklaturowo- 
ubeckie ma trafną intuicję. Najważniejszym bowiem atutem 
Michnika była możliwość urządzenia klangoru.
Skuteczność tego klangoru jednakże zależy od tego, jaka jest 
pozycja Michnika w oczach polskiej opinii publicznej. Wpraw
dzie antylustracyjna histeria w 1992 r. poderwała zaufanie do 
intencji redaktora „GW”, ale nadal sporo ludzi obdarzało go 
szacunkiem z uwagi na jego opozycyjną przeszłość. Na ten sza
cunek liczył Michnik, publikując 27 grudnia 2002 r. opowieść, 
jak to przyszedł do niego Rywin, a on go nagrał. Rzucił na szalę 
swoją reputację w przekonaniu, że nikt nie odważy się na takie 
świętokradztwo, by potraktować go „prądem”. I tu się chyba 
pomylił, bo ani przeciwna banda nie zamierzała walczyć z nim 
na klęczkach, ani też poseł Rokita nie zamierzał poświęcać swo
jej życiowej szansy dla podtrzymywania gasnącego kultu Mich
nika. Przedstawiając w swoim raporcie oskarżenie Agory o za
warcie z Millerem porozumienia o charakterze wprost korup
cyjnym, Rokita odziera Michnika z resztek nimbu, jakim ten 
próbował jeszcze osłaniać swoje wstydliwe zakątki. Stając się 
częścią skorumpowanego establishmentu pozbawił się najważ
niejszego elementu swej potęgi: autorytetu, do którego mógłby 
się odwołać. Raport Rokity czyni z Michnika postać groteskową, 
bo cóż to za autorytet w gaciach, a może nawet już bez?
Otrzymawszy taki potężny cios, Michnik broni się słabo i nie
udolnie. Idzie w zaparte, oskarżając Rokitę o kolportowanie „fan
tazji i fikcji”. Ale to nie są żadne „fantazje” ani „fikcje”, tylko 
udokumentowany godzina po godzinie, a niekiedy nawet minu
ta po minucie, rzeczywisty przebieg wypadków. Tego nie moż
na już ani zbyć szmoncesem, ani unieważnić zaporowym: „może 
jeszcze oskarży mnie, że byłem kapo w Oświęcimiu!” To jest 
żałosne widowisko, bo Michnik jest zbyt inteligentny, żeby nie 
wiedzieć, że już przegrał. Nie tylko zresztą on. Jego porażka jest 
fragmentem większej całoś'ci. To łamie się układ okrągłego stołu.

Z okazji Sezonu Kultury Polskiej „Nova Polska” 2004 we Francji, 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Polskiej (APAP) przygotowu
je publikację numeru specjalnego najbardziej prestiżowego pisma 

artystycznego Francji - Beaux-Arts Magazine, poświęconego pol
skiej sztuce.
Ukaże się w on nakładzie 12 tys. egz. Bogato ilustrowany, 68-stronico- 
wy, zawiera zarys rozwoju sztuki w Polsce od końca XIX w. do czasów 
współczesnych, z uwzględnieniem relacji polsko-francuskich. Będzie 
to pierwsza publikacja tego typu w języku francuskim.
Numer specjalny Beaux-Arts Magazine poświęcony Polsce dostępny 
będzie podczas trwania Sezonu Polskiego (01.05 - 31.12) w księgar
niach Flammarion Press oraz FNAC na terenie Francji, a także w miej
scach, gdzie prezentowane będą wystawy polskiej sztuki.
APAP proponuje Państwu nabycie tej publikacji drogą koresponden
cyjną. Cena: 10,8 euro wraz z przesyłką. Prosimy wysłać czek dla 
„ApAP”, na adres: APAP, c/o Mme Jakubowski; 176, av dl|tć^iie; 75013 
Paris. Dodatkowe informacjie 06.60.05.92.63 lub 06.11.28.88.09. lub 
wysłać e-mail: ewa bela@club-intemet.fr lub ewabj@cnoos.fr
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POLSKA
W UNII EUROPEJSKIE/ m)

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnie za sobą 
liczne zmiany w wielu dziedzinach życia. Należy pa

miętać i^e r^iektói^e zt^sa^dy obowiï^zo^^^cz ui^ą^<^d zeaja
2004 roku będą obowiązywać w dalszym ciągu. Pomimo nad
rzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym 
państw członkowskich nie można zapomnieć, że porządek 
prawny wspólnotowy opiera się na zasadzie subsydiarności i 
w dużej ilości przypadków obowiązujące obecnie regulacje 
prawne na szczeblu krajowym zachowają swoją aZtualeość 
i ważność. Tak jest na przykład w przypadku prawa rodzin
nego i zasad regulujących nabycie i utratę obywatelstwa. 
Należy pamiętać, że punktem wyjścia do wszelkich poszuki
wań prawnych jest w dalszym ciągu prawo krajowe, które 
co do zasady powinno być dostosowane do prawa wspólno
towego.
•W dzisiejszym artykule dokończona zostanie problematyka 
yWbywatelstwa europejskiego. Podjęta zostanie również kwe

stia tzw. podwójnego obywatelstwem. Relacja prawa wspólnoto
wego do istnienia podwójnego obywatelstwa i kwestii admini
stracyjnych dotyczących zawierania małżeństw potwierdza, że 
prawo europejskie nie będzie ingerowało w każdą dziedzinę życia. 
Określanie warunków nabywania i utarty obywatelstwa Unii 
Europejskiej leży, zgodnie z prawem międzynarodowym, w ge
stii każdego państwa członkowskiego Wspólnot^y^. Zapisy trakta
towe podkreślają akcesoryjność oraz zależność obywatelstwa Unii, 
które to jest nieodłącznie związane z obywatelstwem państwa do 
Wspólnoty należącym. O utracie obywatelstwa decydują więc 
państwa zgodnie z zapisami prawa krajowego przy jednocze- 
sn^ uwzględnieniu zapisów prawa międzynarodowego.
łT uropejska Konwencja o Obywatelstwie, która weszła w życie 
Sr 1 marca 2000 roku, określa przypadki utraty obywatelstwa. 
Zgodnie z art. 7 Konwencji państwo nie może przewidywać w 
swym prawie wewnętrznym utraty obywatelstwa z wyjątkiem 
takich przypadków jak: zrzeczenie się obywatelstwa, dobrowol
ne nabycie obywatelstwa innego państwa, nabycie obywatelstwa 
za pomocą oszustwa, fałszowania danych, ukrycia istotnych fak
tów, odbycia dobrowolnej służby w obcych siłach zbrojnych, 
postępowania szkodzącego żywotnym interesom państwa, braku 
związku między państwem a obywatelem stale zamieszkującym 
za granicą, niespełnianie warunków przewidzianych przez pra
wo wewnętrzne państwa, które doprowadziły do nabycia oby
watelstwa przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, przy
sposobienie dziecka, które nabywa obywatelstwo obce przyspo
sabiającego. Państwa zobowiązane są ponadto do unikania przy
padków bezpaństwowości.
Jeśli chodzi o tzw. podwójne obywatelstwo, kwestia ta jest ure
gulowana przez przepisy prawne poszczególnych Państw Człon
kowskich. Za przykład może służyć prawo polskie, według któ
rego zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o oby
watelstwie polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 28, poz. 
353 z późn. zm.) „obywatel polski w myśl prawa polskiego nie 
może być równocześnie uznany za obywatela innego państwa”.

Prawo Unii Europejskiej w swoich przepisach nie reguluje 
k’westii podwójnego obywatelstwa. .Jednakże artykuł 17 (^x.

Art. 8r wp^row^aow^r^d' c^o przepistep/ Trakhrtu utum^st^n^jw^ego 
Wspólnotę Europejską na mocy Traktatu o Unii Europejskiej 
(tzw. Traktat z Maastricht) w wersji smieoiznej przepisami Trak
tatu Amsterdamskiego stanowi, że „.. .u^sta^nawia się obywatel
stwo Unii. Każda osoba posiadająca obywatelstwo Państwa 
Członkowskiego staje się obywatelem Unii.. Obywatelstwo Unii 
uzupełnia, ale nie zastępuje obywatelstwa narodowego”. Ozna
cza to, iż obywatelstwo europejskie ma tylko i wyłącznie cha
rakter zależny i uzupełniający w stosunku do obywatelstwa kon

kretnego Państwa Członkowskiego. Należy to rozumieć w ten 
sposób, że uzyskanie obywatelstwa Unii może nastąpić tylko wraz 
z nabyciem obywatelstwajednego z Państw Członkowskich, zgod
nie z przepisami tego państwa, a jego utrata jest uzależniona od 
utraty obywatelstwa Państwa Członkowskiego. Takie unormo
wanie zostało potwierdzone przez Państwa Członkowskie w de
klaracji nr 2 w sprawie obywatelstwa Państwa Członkowskie
go dołączonej do Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którą 
„k^’estia posiadania przez daną osobę obywatelstwa takiego czy

innego Państwa Członkowskiego jest rozstrzygana wyłącznie w 
oparciu o prawo krajowe danego Państwa Cz'łonkowskiego. Pań
stwa Członkowskie nogą wydawać oświadczenia informujące, 
kogo uważają,, biorąc pod uwagę cele Wspólnoty, za swoich oby
wateli, w drodze deklaracji składanej Prezydencji, i mogą w ra
zie potrzeby zmieniać powyższe oświadczenia”.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Polacy za
mierzający poślubić obywatelkę/obywatela Unii Europejskiej za
dają sobie pytanie czy po 1 maja nastąpi zmiana obecnych zasad 
zawierania małżeństwa.
Jeśli chodzi o formalności, jakie trzeba będzie wypełnić, biorąc 
ślub za granicą z obywatelką/obywatelem UE, to każde z obec
nych 15 państw członkowskich posiada odrębne, wewnętrzne 
regulacje dotyczące zawierania małżeństwa.

Kwestie związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym nie 
podlegają bowiem ustaleniom prawa wspólnotowego. Dla
tego też w razie zaistnienia sytuacji powiązanej z obszarem praw

nym więcej niż jednego państwa, czyli chociażby w przypadku 
wstępowania w związek małżeński poza granicami kraju ojczy
stego obywatela Polski (będącego jednocześnie obywatelem Unii 
Europejskiej) z inną osobą posiadającą obywatelstwo europej
skie, o niezbędnych formalnościach władne rozstrzygać będzie 
prawo prywatne międzynarodowe.
Prawdopodobnie wejście Polski w struktury unijne, a co za tym 
idzie - otwarcie granic i stosowanie zasady swobodnego prze
pływu osób - spowoduje wzrost liczby małżeństw zawieranych 
przez obywateli Polski z obywatelami innych państw-członków 
Unii. Warto zatem podkreślić, iż na mocy prawodawstwa pol
skiego cudzoziemiec, będący w związku małżeńskim z obywa
telem polskim może w sposób uproszczony nabyć polskie oby
watelstwo. Obcokrajowiec, który pozostaje co najmniej 3 lata w 
związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie 
i uzyskał w Polsce zezwolenie na osiedlenie, może złożyć oświad
czenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego przed właściwym 
miejscowo wojewodą. Przyjęcie deklaracji cudzoziemca nastę
puje w drodze decyzji wojewody i jest jednoznaczne z nabyciem 
obywatelstwa polskiego.

Kwestie związane z podatkiem VAT orazptzy^ładowe limity obo
wiązujące w ruchu transgranicznym pomiędzy pa^ństwami człon
kowskimi zostaną prz^edstawione w kolejnym artykul^e.
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V"' FUNDUSZ MIŁOSIERDZIA 
CHRZEŚCIIAŃSKleGO

Wietkepos^a PMK tP Beneluksie

„Cł^tcemy zobaczyć Jozusk.” (j 21)

Czcigodni Księża, Drogie Siostry Zakonne, Kochani Rodacy. 
Wielld Post zamyka Kościół w 40-oniach. Czterdzieści dni 

stiJinow'i symbol ludzlkiego czasu. Czasu, który ma być f)o- 
czuciem radości i wdzil^c,<nltleci. Rśtdośei, ouś cłic^my tty'c inni, 
zawsze lepéi. Dtlatego pRtr:zébu.jemy nieustannegyR rcawrócenia. 
ZZawatrzenie się, jako ludoi wibry, w Jezusa Chra'stusa, z^uważa- 
nia GII na dsod^a naszego ziemskiego pielgrzymowania. O to 
proszq pi^lgrZamt z Eîwangelii św. Jeno, Z\drara,jąo się irI^ FilipiI: 
Chcemy eobaczoć Jezusa (J 12, 21). Bo Chcystus je st „irrnyi’, 
ciekawszy niż my, ma coś, cz^go nam brak;. On cZek.a każdeJio, 
rłuchd każdego, kRclia każdlegg i to „aż do grRy)zełéj déskt”, i 
béz wznłledu na tok, c^y ktoś stania ]'R u i,w popirzeUw czy t(é^ nie. 
On jdst też wymagający i bézkoroipromisRwa w' dążeniu do Boge. 
PropRnute nam wielkie żnid'Ri obfite plRda w Wielkina Pościa. 
ZaprRwdé powiadam ^Wam, jjeśli zûirno jjsz.ymcy, pé^dlso.y na cia- 
miię, nie obumrz.a, poizostam^ tylko zHarnam, a jeśli obnmrz.a!, 
przynieaie płmn obfity (J 12, 224). Człowiek na Ziét^i jutt jak 
ziarno, ale pzy , ,Rbuorlrze dl^ Boga i człowieka”?
Powiada Pan daloj człowiekowi na Ziemr: Keo miluja tylko swo
ja życie - straci je.ktalk^olwiek chce Mi sIużpć, nie^h plóJdz:t^ 
za Mną... Kai.dego, kto Mnie służy, uczci Mcij Ojci<^c (h 12, 26). 
PrRpIizarje trudne, ale pczecież Błożu, zatem pewna. Wamai2ają 
„'ięc od nas w czasie 'W'iéłkiégo Postu „zawrCdema” z nanaéq 
drogi ü i,nawrdcenia” na Crokę Boga. „Nawrócenie” tRwarzysZy 
na.m w' lircirnii Kościoła tego czbsu. I słusznió, bo ktR się nawra
ca - myśli inacKei, sięga wzrokitem p oz^a ś-wiat rzecZy. W głębi- 
narh duszy oCnatCu.je BRda. I Wielki Post west radoś'cią. Ale jyst 
także WdZięCznR^ciąi bo Wielki r'ost przygotowuje nas dR Zmar- 
tWyChWStanr^ Chratstusa. A przPz nie Chrysrns przyniósł czło- 
WiełcRwi pewnCŚć i radośC „z życia dalé.ji’. I to jerzt RstatecZny 
pOéłódi by' w poś'cie sławić Bog^. A jédnlty”^smir jaytać: co mamy 
cr-^dc^'.^ Ty pa/taniet „iCziei’ za nami każd^ge dnia..

Wid zisz żebrzącén;R - pytasz simbie - co uczaaić? Jesteś' śWiaC- 
kiem wypadkc n a drodze i znRicu powstaje pyt^nid: co 
crZyaiii? CZyiiasZ o trzęsi<tnic zierzlr i mimo woli zbuntRd/anR 

WRlaaZ: cóż cCzynić? Kolega stawia ci poriolRmi I znRwc pyiaaZ: 
CII UrZyaić? Wali ci się małżeństwo , rozsypu^je miłość w rodzi
nie - przes'ladcje cię RWR pytaait;; co tezay uczynić? Tyle biéCa 
k'okCł nas i obok nas. Tyle wołania o cśiéui buty dla i:iZiérkai 
leRlrStiaO dl a Sta.lCa i em^ratdi ktCrému nie; yiiystarcza n^ dłużą. 
Oto pyiaaia| C^to wołania z twol<îj ulicy, miasta i z tzgo świum, i 
z naszej OjrzyZna.. Takie pytania z przesziRścii z iéraz i w przy- 
SZrriSCi sta^ia_ją sobiie ludpie. Bo to ,iWażki iémaii’. Stal e kr^iy- 
my^ wokół takich iémaiów jak uyiCsiwIii bogactwo), posiadanie, 
rhRrotrai powinnR^ć s|:iołéc zna czy śmierć. 'Vniellti Post jeSi przy- 
pOmnieniemi by nie prizywiązy wnć się do ws^asikiégRi ale dZia- 
lić się z inoa'oyi. KtR tylko gromadZi bogadiwa, ten ani nie zro- 
ZUOsiał nauki Cśrysiu^ai ani nie poiąi iarlémnicy luCzkiego życia, 
któremu granicę wt/znarza śnéiéry. ^i.iR rRważni^ ili^kiu.je swq 
lliCZką égZySienCjdi ten wie, że na ziemi nie sposób zgromailziq 
trwałt^gR zkaryu. Śmierć kończy materi alne bRgactznR. mrzeba 
więc st^wać siig bogatym dIa Brigo. Takim yRgactwdm jest mi
łość. Miłość Zaś jest; dziel eaiéro si^ z Crugim. A jesw to t^k ismt- 
nei że ś^. 'an od ter•zyża powie nam: „W wieczoree swégIł żalIia 
- sądzony będziesz z mi lości”. Dloiego w Wielkiim Pośrte Ko- 
śctói proponuje odkzyota wartości iradacyjnyrŚ^ dróg dRskRna- 
leni^ rślrześrtjeńrCłeyR: mRCliIw'yi pociu i jairlśucnc.. ^i[odlitdia 
winaa „wypływać z serca . .Jest i^ięc orotm darem dln B oga i zada- 
œm dlw crłRwteka w■'pRtrzeiytd. Post jest rRdermr^waniem IIfia- 
Ze, WyrZerZenia, aby lepiej zylédaoczać się z ia'mi kogn kRcŚIain. 
Jał mużna zaś jes t i,spRjrzentlém” w sir•onę drugiegOI w ktenśa0u

(

bliźaiégR. Sw. Augustyn morao podkreśnał, że człowiek tak na
prawdę „ma tylko tRi co dał drugiemu”. Dał z serca. Jałmużna 
jednak nie może być uspokojeatem swojego sumienia albo po
zbyciem się czegoś niepotrzebnego. Jest darem rzalt cząstką sie
bie, mojej pracyi RczUi zmęczenia. Taki dar ubogaca obie stro
ny. Dającego i oirzymującego. Chrystus powie waraźnte: Gdzta 
jastskaab wasz - tam będzta saaca wasza (Łk 12, 34).
l^reeayjmy tak Wielki Post. W raCRŚct. We wdztęcznRŚct. Zo- 
W baczmy Chrystusa. Zauważmy bhźatego. Nie jestem sam! 
Obok tCzié bliźni. Wstydzi się prosić. Taką ma dumę. Czeka, aż 
go kiRŚ inny „odgadaie” i pomoże. Obok mnie tyle nteurRrząd- 
kowanych zawiści, krzywCi kłótni - a my rzékama na okazję. 
Po co? Od zaraz powiedzmy - przerraszami proszę, Cztękujęi 
nie gniewam się. Nie będę ludzkiej biedy wahczał - znacie ją aż 
za dobrze.
Pragnę Was wszasiktrh poprosić z całégR serca o Waszą rRmRr 
dla tej codziennej, luCzkiéj i emigracyjnej btéCy. O Wasz dar 
serca. O Waszą jałmużnę Wielkiego Postu, by kiRŚ inny się 
uSmtecśaqli nie był glodayi znowu się odnalazł. Zwracam się do 
wszystkich Rodaków, Co PolRnü i Emigracji. Do Was Rodacy 
będący tu „za chlebem”! Do Was, sezRnowacś robointkCk i tu- 
rastów. Do munCurowach przy NATO i do tych już w tasiyiu- 
cjach unijnych, do wszystktcś - bez względu na „nasze” czy „wa
sze” - o radosne i spoaiaatczae spojrzenie w głębię sérrai się- 
gaięcté do ktészéni i oftśrowaaie Daru Mi^osioryzia, by zara
dzić choć trochę btedzié tu i w Ojczyźnie, naszym RoCakRmi 
bliźniemu. Cokolwtak uczyntltśctajadnamu z tych baact moich 
najmntajszych - Mntaścta uczyntlt - mówi Jezus Cśrasius. (Mt 
25, 40).
Wszystkim zaś życzę błRgRsławtonacś dni Wielkiego PRsiUi 
pokoju serca, szrzęśhwegR sumienia i umęczenia w kochaniu 
rzlowtéka.

Z Carem mRdhiwy i z wielkim „Bóg zapłać”.

_ prał. Ryszard Sztyłk^a
Rektor K^t^i^fi^lkiej! u> krajack Beneluksu

Ofiary można przesłać na konto: Mission CathkIiquo Polo
naise ASBL, rue Jourdan 80; 1060 Bruxollos 
nr: 427-91440S1-12 z dopiskiem: „Fundusz Miłksioryzik”i

KOMUNIKAT
W Wielki Piątek, 9 kwietnia 2004 r. o godz. 20^ 

w kościele Saint Martin w Henin-Beaumont (Pas de Calais) 
odbędzie się liturgia Męki Pańskiej.

Ks. Luc Dubrulle, duszpasterz, wykładowca Teologii i Etyki, 
skomentuje ostatnie Słowa Pana Jezusa na Krzyżu. 

Kwartet smyczkowy „Joachim” zagra sonaty J. Haydna. 
Stowarzyszenie „Vanda” przy parafii miasta Henin-Beaumont, 

będące inicjatorem tej „ilustracji” Męki Pańskiej, 
prosi Rodaków o solidarną obecność 

i medytację osnutą na Ostatnich Słowach 
wypowiedzianych przez Chrystusa Ukrzyżowanego. 

Wstęp wolny.

16 strona internetowa PMK: www.missikn-ckthkIiquo-pklknkiso.not 21 marca 2004
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Krszyżóu/ka z P^^ter Noster r3)

- proponuje Maryla bziu/niiet

H

a

?

«

Poziomo:
A-11. Jeden z grzechów głównych; B-5. Lampart, leopard; C-1. Nie
osiągalne dla duszy grzesznika; C-11. Nadnaturalny dar udzielany 
człowiekowi przez Pana Boga; D-5. Pomieszczenie wynajęte lub za
jęte przez wojsko w czasie działań wojennych; E-1. Muzułmańska 
twierdza, cytadela; E-11. Brak wszelkich dźwięków; F-6. Strój, ubiór; 
G-1. Ocena niedostateczna; G-10. Zapowiedź kary, zemsty; H-6. Do 
ścierania tablicy lub do ręcznego mycia naczyń; 11. Dawniej: uchwyt 
na bramach; 110. Statek wodny zbudowany z pni drzew; J-6. Miano. 
Pionowo:
1-A. Nóż do korowania drewna; 2-E. Okres poprzedzający Boże Naro
dzenie; 3-A. Płyn; 4-E. Najgłębsze jezioro świata; 5-A. Odcinek cza
su w historii; 6-F. Duży garnek; 7-A. Żydowski arcykapłan z czasów 
Chrystusa; 8-F. Kawon; 9-A. Klient w urzędzie; 10-F. Święta (III w.), 
męczenniczka z Katanii (Sycylia); 11-A. Budowla będaca siedzibą 
króla; 12-E. Wynik dzielenia; 13-A. Przypadek, traf (pojęcie prawni
cze); 14-E. Zebranie towarzyskie w celach rozrywkowych; 15-A. Su- 
kulent, który kwitnie tylko raz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A OJCZE

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

! 
y

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 1004

»

r

)

PARAFIA WNIiEBOWZIÇCIA NMP 
W PARYŻU

(263 bis, rue Saint-Honore) 
Program rekolekcji od 20 do 26 marca 2004 r. 
Sobota (20 marca): rozpoczęcie rekolekcji 1830. 

Niedziela (21 marca): M.sze s-w. z kazaniem rekolekcyjnym: 
800, 930, 1100, 1600 i 1930.

Od poniedziałku 22.03 do piątku 26.03.2004 r.: 
Msze s-w. z nauką rekolekcyjną o godz.: 8“', 18°’i 200’. 

Rekolekcje prowadzi ks. Prałat Jan Nowakowski 
z par. s-w. Pawła Apostoła w Bochni.

5 

t 

t
I

»
l

_ _ •
PARAFIA SW. GENOWEFY - PARYŻ XVI

(18, rue Claude Lorrain)
Program rekolekcji od 21 do 24 marca 2004 r. 

Niedziela (21 marca): Msze Sw. z kazaniem rekolekcyjnym: 
930, ll30, 18“’.

Od poniedziałku 22.03 do Srody 24.03.2004 r.: 
Msze s-w. z nauką rekolekcyjną o godz.: 18°’i 20“’. 

Rekolekcje prowadzi ks. Lech Gralak
- Dyrektor i Kierownik Artystyczny zespołu „Oratorium”.

r 
t

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 
PARYŻ XVII

(20, rue de Legendre)
Program rekolekcji od 31 marca do 4 kwietnia 2004 r. 

Od Srody 31.03 do soboty 3.04.2004 r.: 
Różaniec 18-™; Msza Sw. z nauką rekolekcyjną o godz.:19°° 

Konferencja o godz.:1945.
Niedziela (4 kwietnia): Msze s'-w. z kazaniem godz. II®® i 19°°. 

Rekolekcje prowadzi ks. Leszek Soprych z Nancy.

PARAFIA MB - PARYŻ XIX
(29, rue de Belleville)

Program rekolekcji od 25 do 28 marca 2004 r.
Od czwartku 22.03 do soboty 27.03.2004 r.:
Msza s-w. z nauką rekolekcyjną o godz.: 1930.

Niedziela (28 marca):
Msze Sw. z kazaniem godz. 1130 i j 700. 

Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Styrczula.

W BRUKSELI
Dla dorosłych

NIEDZIELA 28 MARCA 2004 
(godz. 800, 1030, 1630, 1830) ^raz poniedziałek, wtorek i s'l^oda 

(codziennie o godz. 19”), tj.
od 28 marca do 31 marca br. w koS'ciele N.D. de la Chapelle.

Nauki stanowe: 
dla kobiet - w poniedziałek 29 marca po Mszy Sw. 
dla mężczyzn - we wtorek 30 marca po Mszy Sw. 

dla młodzieży
od czwartku 1 kwietnia br. do soboty 3 kwietnia: 
codziennie o godz. 20^°^’ w PMK (rue Jourdan 80). 

dla dzieci
w sobotę 3 kwietnia br. o godz. 170’ 

w Polskiej Misji Katolickiej.
Spowiedź rekolekcyjna:

dla dorosłych: od poniedziałku do s'rody 31 marca 
od godz. 180* w N.D. de la Chapelle 

dla młodzieży: piątek 2 kwietnia po Mszy Sw. w PMK, 
dla dzieci: sobota 3 kwietnia godz. 16-’° w PMK.

NB. Wszystkie nauki rekolekcyjne dla dorosłych głoszone są w 
kościele Notre Dame de la Chapelle (Place de la Chapelle 1 ). 

Rekolekcje dla młodzieży i dzieci odbędą się 
w kaplicy PMK (rue Jourdan 80).

Nauki rekolekcyjne głosi O. Franciszek Zok OMI,

STOWA1RZYSZENIE „POLONICA""
W AIX EN PROVi^NCE 

OGŁASZA KONKURS FOTOGRAf^lC^Z^NY 
PT. „^K^NA NA POLSKĘ"

Temat konkursu jest wolny: krajobraz, kultura, tradycje, sceny 
z życia Polski itp. Zdjęcie powinno pochodzić z okresu 1993
2004.
Każdy uczestnik przesyła jedno zdjęcie. Format: 20x30 cm. 
Zdjęcie powinno być opisane: imię i nazwisko autora, adres, 
data i miejsce powstania zdjęcia oraz tytuł. Zdjęcia prosimy 
nadsyłać na adres: POLONICA, „Le Ligouree” Maison de la 
Vie Associative, 13090 Aix en Provence, Francja. Tel./fax: (0)4 
42 95 14 05 / (0)4 42 20 78 04 / (0)4 42 50 62 26.
e-mail: polonica@aixpolonica.net
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2004 roku. 
Regulamin konkursu na stronie: www.aixpolonica.net
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JESZCZE GWIAZDKA...
W LE CREUSOT

(
1 stycznia wspólnota polska w Le Creusot przeżyła ważną 
uroczystość. O godz. IS^* w wypełnionej sali domu pol- 
sks^kio odł^yhy się j^ps^tkakie luplaitkt^v^t^.

Pani Aleksandra Brugnaux, prezeska KTM powitała gości i zło
żyła wszystkim życzenia noworoczne. Grupa małych dzieci-przed- 
szkolaków z werwą zatańczyła polkę ku uciesze wszystkich go-

12

Wietkanoc
Od 10 do 17 kwietnia

krajobrazy 
Bastia i Cap Corse 

Balagne, Pustynia Agriat
tradycje 

śpiewy polifoniczne 
rzemiosło, brocciu

zajęcia na wolnym powietrzu
Szlak Robinsona 
kajaki i „zodiaki”

bogactwo duchowe 
wspólnoty w Corbara

ści. Następnie miejscowi „artyści” przedstawili Jasełka. Śpiewy 
wykonał lokalny chór parafialny. Oprawę muzyczną zapewnił 
p. Fryderyk Antoniak i młody skrzypek Jean-Baptiste Świadek. 
Nie sposób wymienić wszystkich „artystów”, lecz całemu ze
społowi należą się gorące brawa. Po części artystycznej miejsco
wy duszpasterz ks. Zdzisław Początek złożył wszystkim życze
nia, łamiąc się opłatkiem. Przybył i s'w. Mikołaj z dużym ko
szem słodyczy, którymi obdarował dzieci, seniorki i seniorów^. 
Resztę popołudnia wszyscy spędzili w miłej, rodzinnej atmosfe
rze.
Szczególne uznanie należy się dla p. Aleksandry, która napisała 
scenariusz Jasełek na łóżku szpitalnym i doprowadziła do ich 
wystawienia. Jeszcze raz brawa dla „artystów” i organizatorów, 
oraz staropolskie Bóg zapłać za radosne spotkanie w polskiej 
wsPólnocie. Uczestniczk^a

\0l12 lat
pobyt dla dzieci
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Mission Decouvertes
Barbara Dec, relation clientele

we współpracy z Polską Misją Katolicką - association Concorde

01 30 72 Ul 08 06 H 03 5952

C^fthedrate de Sen lis (60)
dimanche 4 Avril a l^łhlS

Médit^a^ti^ns Poétiques de Jean-Paul II: 
**^0 Ti^ipty^Ąue Romain".

L'organiste titulaire de Notre Dame de Senlis, 
Claude Moreau,

jouera une musique inédite pour accompagner le texte lu par 
le comedien Andrzej Seweryn, 

societaire de la Comedie Française.

£'association de ces deux artistes, mettant leur talent et leur 
cieur dans la presentation de ce texte unique (jamais suc
cesseur de Pierre n'avait donnę un enseignement sous forme 

poetiąue) est un evenement artistiąue et culturel important. 
A a musiąue de Claude Moreau est absolument epoustou- 
*wlla^nte et d'une puissance bouleversante.
Ce texte et cette musiąue sont une association merveilleuse 
procurant une intense emotion..
A a Fondation Jean- Paul II, dont l'un des objectifs est la 
Aw diffusion de l'enseignement du Saint Pere, est foi^r^i^nisatri- 
ce de cette soiree. L'entree sera librę.

W dniu 2 marca 2004 r. odeszła od nas, 
przeżywszy 94 lata

Sp. harcmistrzyni
Maria Jetsika z domu Ti^i^iecka

- wdowa po harcmistrzu Kazimierzu Jelskim,
- działaczka polonijna we Francji od 1932 r.,

- uczestniczka ruchu oporu, polska nauczycielka 
w Pas de Calais, Nord i środkowej Francji.

Pogrzeb odbył się dnia 5 marca 2004 r. 
w Instytucie Świętego Kazimierza w Paryżu.

Ż^tęn^ją Ją, p0gri^:geni uf smutku: 
dzieci, Unukk z ca^ą rodziną

♦ LŁKCfE FRANCUSKIEGO;
NAUCZYCIELKA - udziela lekcji j. francuskiego,

- pomaga w odrabianiu zadań domowych i redagowaniu listów.
_______ T. Ol 45 46 91 37; 06 63 8 9 55 45._______

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

strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21 marca 2004
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POLONIA

22-28 MARCA
PONIEDZIAŁEK 22.03

6““ 10 minut tylko dla siebie 6’5 Kawa czy her
bata 800 Wiadomości 8" Pogoda 8’* Woronicza 
17 82s Klan - serial 850 Eurotel 900 Marceli Szpak 
dziwi się światu 9" Wehikuł czasu 9“ Moje mia
steczko - serial 955 Laboratorium 10’5 Wieża 
Babel 10’“ Ulica Szarlatanów 11’5 Stacja PRL 
120 Wiadomości 12’5 Sensacje XX wieku 13“5 
Jak cudne są wspomnienia - serial 14““ Ojczy- 
zna-polszczyzna 14’5 Kochaj mnie - serial 14*“ 
Polacy nad Newą 15““ Wiadomości 15’“ Póki 
co żyjemy... - koncert 16“ Klan - serial 16’5 Co 
Pani na to? 165“ Kobiety Białego Domu 17““ Te
leexpress 17’5 Sportowy Express 17““ Gość 
Jedynki 17’5 Wehikuł czasu 18““ Moje miastecz
ko - serial 18’5 Berliński express 18’5 Obserwa
tor wojskowy 19’5 Dobranocka 19’“ Wiadomo
ści 1959 Sport 20“5 Pogoda 20’“ Klan - serial 
20’ Jak cudne są wspomnienia - serial 21’“ 
Sportowy tydzień 22““ Kochaj mnie - serial 22’“ 
Podróż do Lwowa 23““ Panorama 2’” Sport 
Pogoda Sprawa dla reportera O““ Pegaz 0’5 
Monitor 04“ Biznes 045 Zwierzenia kontrolowane 
1’5 Mały pingwin Pik-Pok 1’“ Wiadomości ’5 
Sport 2“’ Pogoda 2’“ Klan - serial 2’“ Jak cudne 
są wspomnienia - serial ’’“ Sportowy tydzień 
4““ Kobiety Białego Domu 4’“ Kochaj mnie - 
serial dok. 4’5 Tam gdzie jesteśmy

WTO1REK 23.03
6““ 10 minut tylko dla siebie 6’5 Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8” Pogoda 8’4 Woronicza 
17 8’5 Klan - serial 85“ Eurotel 9““ Marceli Szpak 
dziwi się światu 9’“ Plastelinek i przyjaciele 9’5 
Dwa światy 10““ Polska droga do samodzielno
ści w sztuce 10’5 Podróże za horyzont 1055 ze 
sztuką na ty 11’“ Przeboje z filharmonii 115“ Ko
biety Białego Domu 12““ Wiadomości 12’“ Ple
bania - serial 12’5 Sportowy tydzień 13’1 Zielo
na karta - serial 13’5 Ludzie listy piszą 1’55 Sa
lon Kresowy 14’“ Orkiestra Świętego Mikołaja 
142 Mieszkać w Korczewie - reportaż 14’5 Za
proszenie 15““ Wiadomości 15’“ Benefis Anny 
Seniuk 16““ Klan - serial 16’5 Lista przebojów 
17““ Teleexpress 17’5 Sportowy Express 17’“ 
Gość Jedynki 17’5 Plastelinek i przyjaciele 18““ 
Dwa światy - serial 18’5 Magazyn olimpijski 19““ 
Wieści polonijne 19’5 Dobranocka 19’“ Wiado
mości 195“ Sport 20“5 Pogoda 20’“ Klan - serial 
20’“ Plebania - serial 21“ Zielona karta - serial 
21’“ Ze sztuką na ty 22“5 997-magazyn 2’00 
Panorama 2’’“ Sport 23’* Pogoda 2’’“ Forum 
O’5 Berliński express O’5 Monitor O4“ Plus mi
nus ”05 Kolory 1’“ Wiadomości ”5 Sport 2“’ 
Pogoda 2’“ Klan - serial 2’“ Wieści polonijne 2-'' 
Plebania ’’5 Wideoteka ’4“ Zielona karta " 
Magazyn olimpijski 4’5 997-magazyn

ŚRODA 24.03
6““ 10 minut tylko dla siebie 6’5 Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8’’ Pogoda 8’4 Woronicza 
17 8’5 Klan - serial 85“ Eurotel 9““ Marceli Szpak 
dziwi się światu 9’“ Budzik 9” Trzy misie 10““ 
Plus minus 10’5 czarne orły - film 1055 Forum 
1140 Przeboje z filharmonii 12““ Wiadomości 
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12” Wieści polonijne 
12’5 Nasza przestrzeń - 
reportaż 12’5 Jest takie 
miejsce 13” Hydroza- 
gadka - komedia 14” 
Koncert R. Rynkowskie
go 15““ Wiadomości 15’“ 
Na zdrowie Jagielski 15“ 
Impresje - film 16““ Klan 
- serial 16’“ Smak Euro
py - reportaż 16’“ Rewi
zja nadzwyczajna 17““ 
Teleexpress 17’5 Sporto
wy Express 17’“ Gość Jedynki 17’“ Budzik 1755 
Trzy misie 18’“ Jest takie miejsce 18*“ Dobre 
książki 19’5 Dobranocka 19’“ Wiadomości 195’ 
Sport 2“““ Pogoda 20’“ Klan - serial 2“““ Być 
Polakiem 2““ Irak 2004 21” Hydrozagadka 22” 
Koncert R. Rynkowskiego 23““ Panorama 23” 
Sport 23” Pogoda 23“ Linia specjalna 23” Su
plement O’5 Monitor O4“ Biznes O4’ Dobre książ
ki 1’“ 0powiadania Muminków 1““ Wiadomości 
157 Sport 2“’ Pogoda 2’“ Klan 2” Być Polakiem 
2“ Kabaret Pod Bańką 3’“ Hydrozagadka 4’“ 
Koncert R. Rynkowskiego

CZ^AI^'TEK 25.03
6““ 10 minut tylko dla siebie 6’5 Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8” Pogoda 8’4 Woronicza 
17 8’5 Złotopolscy - serial 8““ Eurotel 9““ Marce
li Szpak dziwi się światu 9“5 Jedyneczka 9’“ 
Niebezpieczna Zatoka - serial 10““ ’60 stopni 
dookoła ciała 10’“ Jak twórczo rozwiązać pro
blemy 1045 Brzuch 11“5 Linia specjalna 11’“ Su
plement 12““ Wiadomości 12’“ Być Polakiem 
12’“ Polaków portret własny 12““ T eatr TV - Pro
ces 15““ Wiadomości 15’“ Raj - magazyn 15’5 
Podróże kulinarne 16““ Złotopolscy - serial 16’5 
Szerokie tory 17““ Teleexpress 17’5 Sportowy 
Express 17’“ Gość Jedynki 17’5 Jedyneczka 
18““ Niebezpieczna Zatoka - serial 18’5 Lasy i 
ludzie - magazyn 1845 Polaków portret własny 
19’5 Dobranocka 19’“ Wiadomości 195’ Sport 
2“““ Pogoda 2“” Pogoda dla kierowców 2“’“ 

' Złotopolscy - serial 2“““ Przychodzimy tu od lat 
2“” Teatr TV - Proces 23““ Panorama 23’“ Sport 
23” Pogoda 23““ Tygodnik polityczny O’“ Smak 
Europy O’5 Monitor O4“ Biznes O45 Polaków por
tret własny 1’“ Bajeczki Jedyneczki 1’5 Film pod 
strasznym tytułem ”’“ Wiadomości ”57 Sport 
2“’ Pogoda 2“* Pogoda dla kierowców 2’“ Złoto
polscy - serial 2““ Znak pokoju - film 3’“ Teatr 
TV - Proces 5’5 Przychodzimy tu od lat

PIĄTEK 26.03
6““ 10 minut tylko dla siebie 6’5 Kawa czy her
bata 8““ Wiadomości 8” Pogoda 8’4 Woronicza 
17 8’“ Złotopolscy - serial 8“ Eurotel 9““ Marce
li Szpak dziwi się światu 9’“ Drzwi do lasu 9““ 
Molly - serial 1“““ Wisła 1“’“ Prawdziwy koniec 
wielkiej wojny ”045 Antologia Literatury Emigra
cyjnej 11““ Tygodnik polityczny Jedynki 11*“ 
Smak Europy ”2““ Wiadomości ”2’5 Znak po
koju - film 12““ Hity satelity 13’“ Sukces (2) - 
serial 14““ Szansa na sukces 1“““ Wiadomości 
1“’“ Bao-bab - serial 1“““ Telewizyjny przewod
nik po kraju 16“ Złotopolscy - serial 16’“ Smak 
Europy 16““ Szept prowincjonalny 17“ Tele
express 17’“ Sportowy Express 17’“ Gość Je
dynki 17““ Molly - serial 18““ Szansa na sukces 
”9““ Wieści polonijne ”9’5 Dobranocka ”9’“ Wia
domości 19“’ Sport 2“““ Pogoda 2“’“ Złotopol
scy - serial 2“““ Mówi się... 2“““ Hity satelity

OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

E^i0,00 euro
30,00 euro 

120,00 euro 
1^10,00 euro

Ks. Paweł Panicz OMI - Freyming Mertebach
Mme Suzanne Krawczyk - Auxerre
Mme Wiktoria Kluczny - La Ricamarie 
Mr Edmond Marciniak - La Ricamarie

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres: Mission Catholique Polonaise, 
26’ bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, 
wpłacając na: CCP 1268-75 N PARIS

21’0 Sukces (2) - serial 22“5 Szept prowincjo
nalny 22’“ Bao-bab - serial 2’““ Panorama 2’’“ 
Sport 2’’’ Pogoda 2’’“ Porozmawiajmy O’“ 
Monitor 045 Biznes 0“ Telewizyjny przewodnik 
po kraju,1’“ Śpiewaj z nami 1’“ Przygód kilka 
wróbla Ćwirka 1’“ Wiadomości 157 Sport 2“’ 
Pogoda 2’“ Złotopolscy - serial 2’5 Wieści polo
nijne ’50 Hity satelity ’“5 Mówi się... ’’5 Sukces 
(2) - serial 4’5 Szansa na sukces

SOBOTA 27.03
6““ Na dobre i na złe - serial 65“ 10 minut tylko 
dla siebie 7“5 Echa tygodnia 74“ Wieści polonij
ne 8““ Wiadomości 8” Pogoda 8’5 Telewizyjny 
przewodnik po kraju 8’5 Ziarno - program kato
licki 9“5 5-10-15 9’0 Marco i Gina - ode. 12 (se
rial) 10““ Mówi się... 10’“ Pamiętaj o mnie... - 
koncert 104“ Podróże kulinarne 11’“ Książki z 
górnej półki 11’“ Klan (’) - serial 12’5 Wideoteka 
”’““ Wiadomości 1’’“, Układ krążenia 14” Tam 
gdzie jesteśmy 15“5 Święta wojna - serial 15’“ 
Podróże Pana Kleksa 17““ Teleexpress 17’“ 
Sportowy Express 17’5 Na dobre i na złe - serial 
”8’5 Na kłopoty Bednarski - serial 19’5 Dobra
nocka 19’0 Wiadomości 195’ Sport 20““ Pogoda 
20“5 Układ krążenia 2’45 Zabić Sekala - dramat 
2’4“ Panorama 0““ Sport 0“4 Pogoda 0’“ Na do
bre i na złe - serial 1“ Salon Kresowy 1’5 Mau
rycy i Hawranek 1’“ Wiadomości f’ Sport ”5 
Pogoda 2® Uwaga! Zmiana czasu (z 2.00 na 
’.00) ’““ Zabić Sekala 45“ Biała wizytówka 545 
Układ krążenia 7’“ Na kłopoty Bednarski

NIEDZIELA 28.03
8’0 Kapela Pieczarków - koncert 8’5 M jak mi
łość - serial 9’“ Słowo na. niedzielę 9’5 Zaolzie - 
magazyn 9’“ Latające misie - serial 955 Książki 
z górnej półki ”0“5 Zabawy językiem polskim 
”0’0 Zaproszenie 105“ Nie od razu Kraków za
pomniano - reportaż 1105 Złotopolscy (2) - serial 
12““ Anioł Pański 12’“ Niedzielne muzykowa
nie 12“ Lacrimosa z Requiem ”’““ Transmisja 
Mszy Świętej - z kościoła św. Mikołaja w Papo
wie Toruńskim 14“5 Przyłbice i kaptury - serial 
15““ Wenezuelska Polonia - reportaż 15’“ Wiel
ka 0rkiestra Świątecznej Pomocy 16““ Biogra
fie 17““ Teleexpress 17’“ Sportowy Express 17” 
Dziennik tv J. Fedorowicza 174“ m jak miłość - 
serial 18’5 Salon Kresowy 184“ Zaproszenie 19’5 
Dobranocka 19’“ Wiadomości 195’ Sport 20““ 
Pogoda 20“5 Na zdrowie Jagielski 2045 Biała wi
zytówka - serial 214“ Bezludna wyspa 22’“ Ka
baret Maćka Stuhra 2’’“ Wenezuelska Polonia 
2’40 Panorama 0““ Sport 0“4 Pogoda 0’“ M jak 
miłość - serial 055 Tęczowa bajeczka 1“5 Latają
ce misie - serial ”’“ Wiadomości ”4’ Sport ”5 
Pogoda 2““ Na zdrowie Jagielski ’4“ Biografie 
’’5 Zaproszenie ’55 Przyłbice i kaptury - serial 
445 Cztery pory roku 45“ Lacrimosa z Requiem 
455 Nie od razu Kraków zapomniano - reportaż
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NAJWIĘKSZA FIRMA AUTOBUSOWA W EUROPIE 
JEŹDZI DO 57 MIAST W POLSCE

TO NAJKRÓTSZA DROGA DO KRAJU

I POŁĄCZENIA A^UTOKAROWE OO POLSKI

7, rue (obok kościoła)
Tet. O1 15 O9 O9

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

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

Tel 01 49 72 51 52
VOYAGES

PARIS 75010 (AT Gare du Nord)
93, rue de Maubeuge
TEL. Ol 42 80 95 60

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

ESPACE POLOGNE 
28, ov. Gd De Gautle 
9354^1 Bagnole 
Tel; O! .49^ 12 51 52 
M° Gallieni, üign^ 3

PARIS 5“*
55, rueSI^-kK^tjues 
75005. Paris
Tel. Ol ' 43 54^1^1 99

PARIS 9“^ 
75bis, bd de CSdiy 
75009- Paris .
Tel. 01 44 63 00 ^66

V. y

INSTITUT PRIVE FRA^^l^-E^^OPE CONNEXION
etablissement prive d'enseignement superieur 
enregistré au Rectorat de l 'Académie 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 godz. 15 do 19
TEL./^^^X: Ol 44 24 05 66

Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

niiii'ii'iii"ii|iii'iiniiiii iMBBaiaiiaiiBaiiiiiiiii» INTERNATIONAL - FRANCE

REGULARNE LINIE DO POLSKI 
! ! ! PROMOCJA ! ! !

99 EURO
- bilet w dwie strony'* - 

(szczegółowe informacje w naszych biurach) 
n cena od...

139 bis, rue de Vaugirard - 75015 Paris
M’ Falguiere (linia 12), 
tel. 01.42.19.99.35/36, 

e-mail :paris@intercars.fr

Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 10-°-19“’, 

Sobota: 10°°-1630.

APWOkAT

* SPRZEDAM DZIAŁKI:
- Sprzedam 4 uzbrojone, ogrodzone działki budowlane, 

każda po 50 arów - 9 km od PRZEMYŚLA 
01 43 76 83 11; 06 85 81 88 84.

Av. Paul Appell - 75014 Paris 
M ' Porte d’O^rléans (linia 4), 

tel. 01.45.43.18.18, 
e-mail :pt.orleans@intercars.fr

Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 10O’-19o>, 

Sobota 10°°-1630, Niedziela: 11 “-M”.

POeA^k PI^^WNB

- prowadzenie spraw na terenie Polski 
(nieruchomiości, mieszkania itp).

- Francja - - Polska -
tel. 01 64 08 32 20; tel. (0048 22) 633 80 57.

NUtMER ZŁOŻONY DO DRUKU K^.<03.:^004
Wyidiawca:

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. 
1/ A^/^I http://perso.club-internet.fn/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr

I UI V. INI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stani.sław Jeż. R^edak^^ot^: Paweł Osikowski.
Zespól: ks. Tadeusz Domżał, s. Angela J. Piętak SI. NSJ.
Opracowanie eraficzne: Stanisław Wójcikowski.

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

Druk: Indica - 27, rue de,s Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32.
Warunki prenu^n^ei^e^ty: 

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, 1060 Bruxelles -

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

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60.593 Tel:

r KUPON PRENUMERATY
I
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Głos Katolicki - Voix CathoIique
I 263 bis, rue Saint-Honorć - 75001 PARIS
I n Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,40 € ) □ Czekiem
I □ Pól roku (28,^(^^ ) □ CCP 12777 08 U Paris
I □ Przyjaciele G.K. (65,f^0 ) □ Gotówką

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

(ABONNEMENT)

I

J

I
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XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80//

I^ER VICeU
Z PARYŻA, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 

AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

SAMOLOTY do Polski i do innych krajów świata ‘

Bialystok, 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, Wrocław, 

Żywiec.

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

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

Otwarte 7 dni w tygodniu

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ 
W. A. KOCZOROWSKI

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

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

teł./fax: 01 46 6045 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.

ECOI^E „NAZARETH"
COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14 LAT DOŚWIADCZENIA W P^ARYŻU; KADRA FRANCU^l^t^-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 dAu^sas - 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.

NOWE GRUPY OD 10 MARCA 2004 R!
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 ^^3 83 ’ ' '

PSYCHOLOG-TERA^^TA; TEI. 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 (GAYROCH)

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

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

tel./fax: 01 43 06 00 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20 
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, emerytury, 

odszkodowania, spadki itp.

21 marca 2004

Copernic
PARIS - Lyon - Varsovie - kiey

COPERNIC
6, rue des Immeubles 

Industriels 
75011 Paris (M° Nation) 

teł. 01 40 09 03 43

COPERNIC
23, rue Desaix

69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 56

LICENCJC^N^WANE LINIE AUTOKAROWE

Z PARYŻA, 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

* PRZEPROWADZKI ♦
-DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEŁ. 06 15 09 43 86

PODRÓŻE PO POLSKI
* EXPRESS-BUS - wyjazdy i przesyłki ekspresowe z Francji, 
Belgu, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

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

do Pot.sKi południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* LUKSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^OLSKI - O^I^SZYN,

Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów.

Tel. 01 48 22 45 26: 06 62 75 50 06: (00 48 12) 284 12 50
* OMEGA - regularne przejazdy do Polski; przewóz paczek.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51
* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

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

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

DO Polski - w czwartki i niedziele. Tel. 01 48 06 84 17
* WAi^TUR - OFICJALNA linia AUTOKAROWA

PARYŻ - USTRZYKI DOLNE.
Wyjazdy z Paryża w soboty, z Polski w czwartki.

Tel. 01 42 26 57 94 (p^i 16°'); 06 79 50 18 95.
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Priasoznawca

Plostkomunis'ci zbliżają się do całkowi
tej klęski, choć należy patrzeć ostroż
nie na srriu£^c^tu^i g d^lLtS L^st partńą jti^-

siadającą silne zaplecze ekonomiczne, usa
dowioną w kluczowych os'rn^dkach gospo
darczych, bankach i mediach. Na razie 
SLD dokonał - wzorem PZPR - roszady 
personalnej, ale nie jest to zmiana metod i 
celu działania. Tym celem nie jest prze
cież dobro kraju. Tymczasem posiadająca 
coraz większe poparcie społeczne Platfor
ma Obywatelska postanowiła zmienić stra
tegię polityczną i uznała, że jej głównym 
przeciwnikiem jest Samoobrona. Znany 
politolog, pani prof. Jadwiga Staniszkis na 
łamach „Rzeczpospolitej” (8 marca) 
stwierdza^:
PO nie jest w stanie trafić do małomia
steczkowych wyborców .Samoobrony. Za
trzymanie Samoobrony może mieć sens o 
tyle, o ile nie zaczną jej popierać niezde
cydowani. Platforma jest w .stanie odebrać 
elektorat SLD. Wy^ł^órna^ przewodniczące
go Janika pokazuje, że Sojusz nie ma przed 
sobą wielkiej przyszłości. Platforma może 
więc uszczknąć kilka procent od SLD. Oczy
wiście może także dalej zyskiwać kosztem 
PiS. Poza tym Platforma, ogłaszając nowe 
otwarcie, powinna operować konkretami, 
a nie tylko hasłami. Powinna przedstawić 
nową szczegółową wizję dotyczącą euro
peizacji państwa. To, adresowane do ma
sowego wyborcy, mogłoby dać nadzieję. 
Ble^ i spektakularne hasła już nie będą 
działać.

Rząd traktują rodzinę jako bala,st, któ
ry zmusza jedynie do wydatków^.

Taka j^<^lityka iprowar^i^i c^o ruioy orj^ani- 
zmu narodowego i państwowego. Rodzi
na nie może być traktowana jako towar 
rynkowy. Czytamy o tym w „Tygodniku 
Powszechnym” (7 marca) w wypowiedzi 
prof. Ireny Kotowskiej, demografa i eko
nomisty, wiceprzewodniczącej Wydziału 
Nauk Społecznych PAN:
Europa problemem niskiej dzietności żyje 
od początku lat 70. W Polsce ujawnił się 
on dopiero w trakcie transformacji. Śred
nia liczba dzieci rodzonych przez kobietę 
spadła z 2,08 w 1989 r. do 1,61 w 1995 r. 
Od początku transformacji wydłużyło się 
też nasze życie - mężczyznom o 4 lata, ko
bietom o 3. Po 2010 r. może nam brako
wać osób w wieku produkcyjnym.. Niepo
koje związane z zagwarantowaniem wypła
calności świadczeń są więc głęboko uza- 
.sadnione. Ani polskie prawo, ani obycza
je nie doceniają pracy i czasu po.święco- 
nego rodzinie. Co prawda, w starym syste
mie emerytalnym urlopy macierzyński i 
wychowawczy traktowano przy obliczaniu 
świadczeń tak samo jak okresy składkowe, 
jednak po 1991 r. okresy opieki miały 
mniejszy przelicznik. W nowym systemie 

emerytalnym składki za urlop wychowaw
czy są opłacane z budżetu państwa. Tyle 
Że na poziomie płacy minimalnej. Pracy 
kobiet, zajmujących się jedynie domem,, nie 
uznaje się za podstawę do świadczeń. W 
ten sposób uzależnia się je materialnie w 
100 proc, od partnera. Co stoi na prze- 
szkodz^ie, żeby wprowadzić uprawnienia do 
.świadczeń dla kobiet za pracę w rodzinie 
(wykonywaną de facto też dla społeczeń
stwa) albo ulgi podatkowe dla rodzin utrzy
mywanych przez jedyną osobę, bo druga wy
chowuje dzieci? Trudno się dz.iwić, że ko
biety wykonujące uciążliwe zawody nie 
chcą słyszeć o dłuższej pracy, zwłaszcza że 
w dominującym wzorcu podziału rodzin
nych obowiązków kobiety mają drugi etat 
w dom^u. Nie dość, że dochody rodziny 
zmniejszyło bezrobocie, to państwo wyco
fało się z wielu świadczeń ją wspomaga- 
ją^cy^cł^. Rodzinę poz^ostawiono samej so
bie, nie zauważając, że transformacja roz
budziła też pewne aspiracje. Młodzi ludzie 
nie decydują się na dzieci dlatego, że chcą 
wygodnie żyć. Praca wymaga coraz wię
cej wysiłku, nie tylko w sensie posiadanej 
wiedzy^, ale też czasu i uwagi, jaką trzeba 
posiadać. Politycy muszą zrozumieć, że 
wspieranie rodziny to nie wydatek, ale in
westycja. Mówiąc o godzeniu ról rodzin
nych z zawodowymi należy myśleć nie o 
„pracujących matkach ”, ale o rodz.icach, 
bo to oni będą grupą dominującą. Moż^e 
warto wprowadzić ograniczony czas pracy 
dla rodziców?

Tak, jak Polacy szukają pracy w Nie- 
m(^;^(^(^li c:^:^ PT—ttac w pró

bują na wszelkie sposoby znaleźć pracę 
przybysze ze Wschodu. I podobnie, jak 
nasi rodacy uciekają się do różnych spo
sobów, aby legalnie przedłużyć pobyt np. 
we Francji, także cudzoziemcy zza Buga 
szukają rozwiązań, aby legalnie przeby- 
i^ać w Polsce. Skutecznym „patentem” na 
przedłużenie pobytu w naszym kraju oka
zało się zapisanie na studia. W polskim 
„Newsweeku” (7 marca) czytamy: 
Metoda „na indeks” jest prosta. Najpierw 
cudzoziemiec znajduje uczelnię, która ze- 
chce go przyjąć. O taką nietrudno, biorąc 
pod uwagę, że działa u nas 125 uczelni 
państwowych i 287 niepań.stwowych, go
towych za opłatą przyjąć na studia każde
go. Gdy cudzoziemiec ma już zgodę, do- 
staje wizę studencką od polskiego konsu
la. Wy.starczy, by jeszcze zapłacił za pier^’- 
szy semestr i automatycznie dostanie in
deks oraz zaświadczenie o tym^, że studiuje 
w Polsce. Wóiwczas urząd wojewódzki nie 
może odmówić wydania karty pobytu, 
uprawniającej do pozostania w Polsce dłu
żej, niż przewiduje to wiza. Z taką kartą 
bez przeszkód można studiować i -jeśli nie 
wpadnie .się w ręce straży granicznej lub 
policji - także dorabiać. Wielu po otrzy
maniu wizy studenckiej natychmiast znika 
z uczelni.

O®®
Jakubczak

© W słabiutkim stylu piłkarze Groclinu zakoń
czyli marzenia o awansie do 1/8 finału Pucharu 
UEFA. W rewanżowym spotkaniu trzeciej run
dy Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp. przegrał 
w Bordeaux z Girondins 1:4. Na własnym bo
isku Groclin uległ Francuzom 0:1. Po raz kolej
ny powtórzył się scenariusz. Rozbudzone na
dzieje, niezła gra do pewnego etapu rozgrywek i 
w końcu brutalna prawda o możliwościach ro
dzimych futbolistów, porażka i odpadnięcie z 
wielkim hukiem. Ekipa francuska podcięła nam • 
skrzydła w ciągu dwóch minut pierwszej poło
wy, kiedy to Planus (w 41 min) i Chamakh (42) 
strzelili bramki. Obie w niemal identyczny spo
sób - głową, po dalekim dośrodkowaniu. Trzeci 
gol padł także po głębokim dośrodkowaniu, a 
pechowym strzelcem „samobója" był Kriżanac, 
który zaskoczył Liberdę. W 74 minucie Riera 
wykorzystał rzut karny, sprokurowany przez 
Pawlaka. Honorowe trafienie dla Wielkopolan 
zaliczył Wieszczycki.
© Z trzema medalami wróciła do kraju ekipa 
polskich pięściarzy z mistrzostw Europy, które 
zakończyły się w chorwackiej Puli. Polakami, 
których mogliśmy podziwiać w walkach półfi
nałowych byli Rżany (51 kg), Liczik (54 kg) i 
Kuziemski (81 kg). Wszyscy trzej trafili na wy
jątkowo wymagających rywali. Przegrali, ale 
wywalczyli brązowe medale i olimpijskie kwali
fikacje.
© Pechowo dla Polaków przebiegały dziesiąte 
halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w 
Budapeszcie. Nasza reprezentacja wraca bez 
medalu. Stolica Węgier nie przyniosła szczę
ścia polskim lekkoatletom. Blisko podium 
(czwarte lokaty) były: sztafeta kobiet 4x400 m i 
rewelacyjny 23-letni Tomasz Majewski z rekor
dem kraju w pchnięciu kulą (20,83 m). Za to łez 
polało się w polskiej ekipie sporo. Jako pierw
sza płakała 24-letnia Monika Pyrek z powodu 
słabego wyniku 4,50m w skoku o tyczce (piąta 
lokata), potem 27-letnia Lidia Chojecka po nie
udanym biegu na 1500 m (ósma), a na końcu 
Zuzanna Radecka, Monika Bejnar, Małgorzata 
Pskit i Grażyna Prokopek. Ta czwórka ambit
nych zawodniczek była blisko brązowego me
dalu w sztafecie 4x400 m. Wydarła go Polkom 
rewelacyjnym finiszem Rumunka lonela Tirlea. 
Na osłodę pozostał rekord kraju - 3.30,52.
© Duże wyróżnienie spotkało najlepszego pol
skiego siłacza Mariusza Pudzianowskiego. 
Polak został zaproszony do Columbus w stanie 
Ohio przez samego Arnolda Schwarzeneggera. 
Dominator - tak nazywają Pudzianowskiego 
znajomi - wziął w USA udział w turnieju „Arnold 
Classic" organizowanym dla najsilniejszych lu
dzi świata. Polakowi, podobnie jak przed rokiem, 
bardzo niewiele brakowało, by stanął na podium 
(Pudzianowski zajął piąte miejsce, za co dostał 
nagrodę 5 tys.$).
© Małysz nie wystartuje w trzech ostatnich kon
kursach Pucharu Świata w skokach narciar
skich. „Dla niego sezon już się skończył. Adam 
odczuwa skutki upadku w Salt Lake City. Jest 
obolały, przechodzi rekonwalescencję. Ostat
nie zawody Pucharu dobiegają już końca i w tej 
sytuacji jego udział w którymkolwiek z konkur
sów jest niemożliwy” - powiedział trener Tajner.
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CO CZWARTY BOCIAN TO... POLAK

R
ok temu przyjechała do mnie z Paryża przyjaciółka z czasów studenckich 
ze swym mężem - Francuzem i dorosłą już córką urodzoną nad Sekwaną. 
Chciała pokazać swym najbliższym, dlaczego tak wciąż tęskni za Polską. 
Kiedy późrnyj ■wj^jt^J^dw^li, ko było dlb iłkd już ji^sn^e: - (jnodzi o te Izociany,

prawda? Nam też będzie ich brakować.

WPISAŃ* W POLSKI KRAJOBRAZ 
Wprawdzie symbolem naszej państwowo
ści jest orzeł, rzadki, dumny ptak, ale tyl
ko niewielu Polaków widziało go w wa
runkach naturalnych. Bociana natomiast 
wcale nie trudno spotkać, a już w północ
no-wschodnich i wschodnich rejonach Pol
ski wręcz nie sposób go nie zauważyć. To 
prawdziwe królestwo bocianów, z ich

gniazdami na dachach domów i stodół, na 
kominach, wieżach kościelnych, słupach 
energetycznych, drzewach. Gniazda są 
potężne, ich średnica dochodzi nieraz do 
2 m, a ważą i po kilkadziesiąt kilo-. 
gramów. Sam bocian też jest duży: ■ 
stojący mierzy około 80 cm, a roz- - 
piętość jego skrzydeł dochodzi do 2 r 
m. Ten powszechnie znany i łubia- , 
ny ptak przylatuje do nas na wio- • * 
snę, żeruje na łąkach, towarzyszy 
krowom na pastwiskach, dumnie jj» 
kroczy po polach, gdzie trwa orka. 
Jest nierozłącznie związany z krajo
brazem polskiej wsi, stał się niemal 
jej symbolem. O bocianach pisał

Fakt, że polska populacja bociana jest tak 
liczna, nakłada na nasz kraj szczególną 
odpowiedzialność za losy tego gatunku. 
Od kilku lat polskie bociany mają nawet 
swoje święto: w wigilię Dnia Dziecka - 
31 maja. W wielu miejscowościach orga
nizowane są wtedy różnego rodzaju im
prezy związane z bocianem, wycieczki 
ornitologiczne, prelekcje, rajdy rowerowe. 
Dzień Bociana, ogłoszony przez Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół „Pro Natura”, ma 
zwrócić uwagę na szczególne miejsce, ja
kie zajmuje bocian w polskiej kulturze i 
krajobrazie, a przede wszystkim na potrze
bę ochrony tego zagrożonego ptaka. Temu 
celowi służy także adresowany do szkół 
edukacyjny program Bocian, a przede 
wszystkim ogólnopolski Program Ochro
ny Bociana Białego i Jego Siedlisk reali
zowany od ^^94 m.in. poprzez wykony
wanie platform lęgowych: solidnych pod
staw pod istniejące i przyszłe gniazda oraz 
odtwarzanie dawnych bocianich żerowisk 
i prowadzenie właściwej gospodarki rol
nej na terenach, które służą bocianom jako 
miejsce zdobywania pożywienia.

BOCIANIA STOLICA

Są w Polsce miejsca, które bociany 
u|^(^(^(^ł^i^l^^ sto^iie s^i^c^^e^‘^ólni(e. B(oei;^uH^| 
stolicą jest Żywkowo, wioska położona ki

lometr od granicy z Rosją w gminie Gó-

gniazd. Są wszędzie, na dachach budyn
ków, na drzewach, w powietrzu, obok 
hodowanych tu niewielkich, ale wytrzy
małych koników polskich... Dwór państwa 
Toezydłowskich szczęśliwie przeżył cza
sy' dwóch wojen światowych i epokę ko
munizmu, wciąż pozostając w rękach tej 
samej rodziny. Można się w nim zatrzy
mać, a wtedy kontakt z bocianami jest 
jeszcze bliższy. Ich klekot będzie nas wzy
wał do wstawania jeszcze przed wschodem 
słońca i do spania tuż po zachodzie. Pod
glądane z jedenastometrowej wieży wido-

Mickiewicz, Norwid, malował je "" 
Chełmoński... Przez całe lata do obowiąz
kowej lektury kolejnych roczników pol
skich uczniów należały „Kajtkowe przy
gody” Janiny Porazińskiej, poświęcone 
bocianowi, który pozostał w Polsce na 
zimę. Normalnie bociany odlatują od nas 
w sierpniu - wrzes'niu. Mają przed sobą 
do pokonania trasę około 10 tys. km. Kie
dy my siadamy do Wigilii, one wreszcie 
docierają do Afryki, gdzie zimują. Na po
czątku lutego wyruszają do nas z powro
tem.

Ostatnie, V Międzynarodowe Liczenie 
Bociana w Polsce, które odbyło się 
w latach ^^94-95, wykazało u nas 40 tys. 

bocianich par! Z polskich gniazd wylatu
je co roku ok. 100 tys. młodych bocia
nów, co czwarty bocian na świecie jest... 
Pola]^:^iem!

» 
iR

rowo Iławeckie. Usytuowana w dolinie 
strumienia, w sąsiedztwie stawów, bagien 
i torfowisk, liczy ok. 40 mieszkańców i 
^^0-170 bocianów! Statystycznie przeszło 
4 bociany na 1 człowieka! Nic dziwnego, 
że na dachach bywa.tu i po kilka gniazd. 
Bociany mają się w Żywkowie bardzo do
brze, bo mieszkańcy wsi dbają o ich gniaz
da, a na podmokłych łąkach w odległości 
ok. 1 km od wsi utworzyli „użytek ekolo
giczny” o powierzchni blisko 100 ha, aby 
ptaki mogły spokojnie żerować.

EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA 
W 2000 r. miano Europejskiej Wsi Bocia
niej zdobyło Pentowo, położone na Pod
lasiu, 2 km od Tykocina. Tu na terenie 
gospodarstwa Henryki i Bogdana Toczy- 
łowskich znajduje się ponad 20 bocianich

kowej uraczą nas bogatym repertuarem 
ukłonów, zarzucania głowy głęboko na 
plecy, wspólnego klekotu... Na naszych 
oczach będą rosły bocianie pisklęta, które 

na widok nadlatującego rodzica syczą 
i klapią dziobami, a potem obstępują 
go, kłaniają się, głaszczą dziobkami 
jego dziób, aby wypluł z wola zdo
bycz, którą im przyniósł. Pentowo to 
również dobra baza wypadowa, aby 
stąd wyruszyć na wycieczkę rowe
rową Podlaskim Szlakiem Bocianim. 
Liczy on dokładnie 206 km i nie 
omija ciekawych zabytków, uroczych 

mi małych miasteczek z wielką historią, 
sielskich wsi. Wiedzie też przez trzy 
parki narodowe: Narwiański, Biało

wieski i Biebrzański.
Szczęśliwy dom, gdzie boćki są. W Pol
sce mamy do bociana bardzo serdeczny sto
sunek i uważamy go za sympatycznego 
sąsiada. Wciąż żywe jest przekonanie, że 
ptaki te zakładają gniazda w gospodar
stwach dobrych ludzi i odwrotnie: że tam, 
gdzie bocian ma gniazdo, będzie .się szczę
śliwie wiodło. Bywa, że gdy zabraknie go
spodarza, bocian zmienia gniazdo. Tak 
było np. z gniazdem na dachu chaty w Mo
rusach koło Tykocina, która należała do 
znanego przyrodnika, fotografika i reży
sera filmów dokumentalnych Włodzimie
rza Puchalskiego. Co roku gniazdowały na 
niej bociany, ale gdy w ^^79 r. Puchalski 
zmarł na Antarktydzie i został tam pocho
wany, więcej się nie pojawiły.

Barbara Stettner-Stefańska
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Dzwonić taniej do POLSKI i po całym SWIECIE j
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Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z^telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.
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K>rrt)i POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI...........
0145 53 94 48 iradium@iradium.^r www./rad/um.fr

.. Obsługa polskich Kliei^tijw : 1 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart
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