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Ciąg dalszy na str. 5

JAN PAWEŁ 11 W SZWAJCAR11

W
 dniach 5-6 czerwca 2004 r. Jan Paweł II odbył 103. podróż apo
stolską do Szwajcarii. Głównym punktem programu wizyty Ojca 
Świętego w tym kraju było spotkanie, w hali Bern Arena, z mło
dymi Szd^s^^t^asami uci^i^J^biiczi^i^^ymi cz I I^rapwym M^łanzk,‘ży

Katolickiej. Papieska pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Wstań”.

„Boże, błogosław Szwajcarię!” - powiedział Jan Paweł II, rozpoczynając swoją 
dwudniową wizytę w tym kraju. Ojca Świętego powitała na lotnisku Payeme 
pod Bemem jedynie oficjalna delegacja z prezydentem, Josephem Deissem, na 
czele. Witając szwajcarską ziemię, tuż po wylądowaniu, Jan Paweł II powie
dział: „Po raz trzeci Opatrzność Boża prowadzi mnie do tego szlachetnego 
kraju, do Szwajcarii, będącej skrzyżowaniem języków i kultur, aby spotkać się 
z narodem strzegącym starożytnych tradycji i otwartym na nowoczesność”. 
O dobrych stosunkach łączących od 20 lat Szwajcarię i Stolicę Apostolską 

przypomniał w przemówieniu powitalnym prezydent Konfederacji, Jo
seph Ê^ê^isD S;^(îf ^Ł^śispaa - f^o frt^ncuaku, wu,s^i i niemieemi - serde<^;rns 
powitał Jana Pawła II w imieniu Rady Narodowej Szwajcarii i wszys-nich 
mieszkańców tego kraju.
„Szuzególnie cieszy nas, że głównym celem wizyty jest spotkanie Waszej Świą
tobliwości ze szwajcarską młodzieżą, za co dziękuję mu całym sercem.” - po
wiedział Deiss. Podkres'lił, że s-nsukki między Szwajcarią a Stnliuą Apostolską,

od ns-atniej wizyty papieskiej w 1984 r., rozwinęły się i pogłębiły. Wspomniał 
przy tym o wyniesieniu do godności kardynalskiej teologa Domu Papieskiego, 
szwajcarskiego dnmikikakika o. Georgesa Marie Cottiera. Podkreślił, że wyra
zem ścisłych związków kraju z Watykanem jest Gwardia Szwajcarska, która w 
2006 r. będzie obchodziła 500-lecie.

Zs strony koś'cielnej Ojca Świętego powitał, ale bez wygłaszania przygoto- 
w^nego wcześ'niej przemówienia, biskup Bazylei Kurt Koch. Podziękował 
Gośmoś^i ń^a prayjrzkj ci^pro^^zr^r^iz no od^wie^zi^ S:^waż^aajL ri ramiania ni^is 

skopatu, Papieża witali też: bp Amedee Grab - jego prsewndkiczący, biskup 
eiecerji Lozanny, Genewy i Fryburga - Bernard Genoud, który jest głównym 
knordykatnrem wizyty i krajowy duszpasterz młodzieży bp Denis Theurillat. 
Wieuzorem (5 czerwca) w hali Bemo-Arena rozpoczęło się I Krajowe Zgro
madzenie Młodzieży Ka-nlicniej Szwajcarii z udziałem Jana Pawła II, na które 
przybyło ok. 13 tys. osób - znacskie więcej niż się spndziewann. Śpiew, entu- 
zjas-ycrne okrzyki i owacje na powitakie Papieża, trwały ponad 10 minut, 
Jnjć^a Świętego znwitał w hali Berko-Areka przewndkiczący Konferencji

Biskupów Szwajcarskich - bp Amedee Grab. „Ojcze Święty, dodawaj 
nam odwagi” - rozpoczął swe przejmujące przemówiekie, przerywane grom
kimi oklaskami - „bardzo dziękujemy, Ojcze Święty, że do nas przybyłeś. Je
zus powiedział Pintrowi: Umacniaj twoich braci! (Łk 22,32). Mimo coras 
większych -rudnnści nie obawiasz się, jako kastępca Piotra i Pawła, Apns-nła 
Narodów, endawać nam ndwagi”s- powiedsiał biskup.
„Młodzież, która Ciebie, Ojcze Święty, radośnie pozdrawia, zna, podziwia i 
kocha. Ta młnezież ma, podobnie jak podczas wielkich Światowych Dni Mło
dzieży, różne dnświadUzekia wiary i liturgii, Kościoła i społecseastwa. Rów
nież różne oczekiwania. Lecz chce działać na rzecz świata, który będzie budo
wany zdecydowanie na pokojowych podstawach, w pnszakowaniu godnnSci 
ludzkiej i przestrzeganiu podstawowych praw^.
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się dziwnie i smutno dzieje we współ- 
czesr^y/m, zachodnim świecie, iż zagrożone 

wydaje si^ by^, w swc^jcj istocie i roiiy zjawisko nawet 
tak naturalne jak ojcostwo. M^o^na uczenie spierać się 
nad przyczynami t^ki^go patolc^igi^znego stanu rzeczy, że 
emancypacja kobie^t, że osłabianie roli rodziny, że lekce
ważenie ttakich wartości jak w^^rność i odpowiedzialność 
- jednak fakt pozostaje faktem. Tymc^^asem nie ma nic 
bardziej nobilil^iujcąc^tzgo dla mężczyzny, jak założenie ro
dziny, jak zostanie prawdziwym ojcem. Z^właszcza, że 
bez nich naturalny świat skazany jest na... wymarc:ie^. jA 
zatemi... pamiętajmy dziś w szczeg/ólny sposób o własnym 
C^jc^u. (F>. O.)
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C^i^ii^tiśmy zmienić naród, zmieniiiś^my śuiiat 

ZMARL- RONALD REAGAiN 
Anna Rzeczj^i^^ta-Dyndtat

czèyncr 2004 roku, w przededniu 60-tej rocznicy 
alianckiego desantu w Normandii, w wieku 93 lat, w 
swym domu w Kalifornii zmarł Ronald Reagan, który

. ...... . . ...
5
w lawca o -
1989 był prezyden
tem Stanów Zjed
noczonych.
Od wielu lat cierpiał 
on na chorobę Al
zheimera, którą opi
sał zresztą w 1994 
roku, w liście 
otwartym do Ame
rykanów. Przez 
ostatni okres swego 
życia, były 40-sty 
prezydent USA nie 
pokazywał się pu
blicznie, nie poru
szał się o własnych 
siłach i nie rozpoznawał rodziny, która - mimo wszystko - czu
wała przy nim do ostatniej chwili.
Śmierć Ronalda Reagana przyjęta została z wielkim smutkiem 
przez wielu przywódców i polityków na s^^i^cie. Głęboko poru
szony był Papież Jan Paweł II, który - co podkreślają agencje 

prasowe - miał 
podobne, co Re
agan poglądy na 
komunizm i kwe
stie etyczne. Zda
niem byłego sze
fa polskiej dyplo
macji Bronisława 
Geremka, wraz z 
Ronaldem Reaga
nem odszedł je
den z wielkich ar
chitektów prze
mian współcze
snego świata. 
Obok Ojca Świę
tego był to czło
wiek, któremu 
zawdzięczamy 

“5*4^- zakończenie zim
nej wojny i upa-

(Bys. Leszek Biernacki)

OPATRZNOŚĆ 
STRZELIŁA PALCAMI

Stanisłau/ Michalkieuficz

C
o tu ukrywać - cuda się zdarzają! Kiedy w czwartek, 
27 maja, posłanka Anita Błochowiak przez 3 i pół go
dziny odczytywała w Sejmie swój „raport” dotyczący 
afery z leywmRy^, inymiwahd aw, '^^rat^a noa^e.

dek imperium sowieckiego.
Dokończenie na str. 12

Symptomem tego powrotu była nie tylko zapamiętana z czasów 
pierwszej komuny nuda, ale i ostentacyjne lekceważenie nawet 
pozorów przyzwoitości. Sejmowa Komisja Śledcza pracowała 
przez ponad rok przed kamerami telewizyjnymi i każdy, kto 
chciał, mógł wyrobić sobie na tę aferę pogląd na podstawie ta
kich samych materiałów, jak te, którymi dysponowała Komisja. 
Dlatego raport posłanki Błochowiak, stwierdzający w konklu
zji, że nic się nie stało i żadnej afery nie było, stanowił ostenta
cyjne zlekceważenie nie tylko pozorów przyzwoitości, ale i opi
nii publicznej: guzik mnie obchodzi, co sobie myślicie, guzik 
mnie obchodzi, jak było naprawdę. Przegłosujemy wszystko, co 
będziemy chcieli, a wy swoim oburzeniem możecie się wypchać. 
Taka była wymowa raportu posłanki Błochowiak. Więc kiedy 
wkrótce potem poseł Dyduch zapowiedział, że klub SLD zdecy
dowanie raport ten poprze, nie można było żywić wątpliwości, 
że „dobry Czerwony to martwy Czerwony” - jak mawiali kow
boje na Dzikim Zachodzie.
Najwidoczniej jednak, na widok takiej bezczelności, zniecier
pliwiona Opatrzność strzeliła palcami i wszystko potoczyło się 
inaczej. W piątek, tuż przed decydującym głosowaniem, część 
posłów SLD podniosła bunt i odmówiła poparcia raportu towa
rzyszki Anit^y^.

Ciąg dalszy na str. 12
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PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza
To mówi Pan: Na Dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję 
Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą 
nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się 
płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeru
zalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 3,26-29 

Czytanie z Łistu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteś'cie synami Bożymi w Chrystusie 
Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrys-tusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma 
już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani ko
biety, wszyscy bowiem jesteś'cie kimś' jednym w Chrystusie Jezusie. 
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteś'cie też potomstwem Abra
hama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

Łk 9,18-24
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim ucznio
wie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają 
Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; 
inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś' z dawnych 
proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo 
Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bo
żego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi 
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcy
kapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Je
śli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naś'laduje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Doś'wiadczenie życio
we ukazuje nam, 

że czlowi^t^lk wierząi^e^, ąc 
trudnych chwilach życia, w obliczu waż
nych decyzji oraz pytań, szuka pomocy 
i światła na modlitwie do Boga.

To jest droga, którą szedł i którą nam wska
zał sam Chrystus. On również, w kontek
ście kluczowych i ważnych wydarzeń, od
dalał się od ludzi, aby rozmawiać z Oj
cem. Jedną z takich sytuacji przywołuje 
nam dzisiejsza ewangelia. Otóż Jezus, po 
osobistej modlitwie, pragnąc przybliżyć 
uczniom prawdę o sobie, zadaje im - i dziś 
aktualne - pytanie: „Za kogo uważają mnie 
ludz.ie?” Odpowiedzi są różne - na miarę 
oczekiwań i doświadczeń ludzi tamtych 
czasów. Można i dziś rozważać - w wy
miarze teologicznym, społecznym czy du
chowym - co o Jezusie myś'lą ludzie w na-

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C

EWANGELIA
Za 12,10-11

LITURGIA SŁOWA

20 czerwca 2004strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net

szej rzeczywistości. Istotne jest jednak, 
aby człowiek sam sobie postawił to waż
ne i życiowe pytanie: „Kim dła mnie jest 
Jezus Chrystus?”. Dlatego Jezus idzie da
lej i pyta uczniów: „Za. kogo wy Mnie uwa
żacie?”, „Kim ja jestem dla was?” 
Ppiotr, w imieniu całej grupy, pod Bo

żym natchnieniem (jak zaznaczył sam 
Jezus - por. łow Mt ) m<iwi: „ Ty jei^te^ś Itle- 
sjasz, Syn Boga żywego" ( Mt 16,16). Od
powiedź bardzo dobra, ale tylko na płasz
czyźnie teoretycznej, zewnętrznej. Jezus 
wie, że Piotr, jak i jego współbracia, nie 
rozumieli w pełni, w tym momencie, co 
oznacza określenie: „Ty jesteś Mesjasz”. 
Być może, że i w ich myś'leniu było moc
no zakorzenione pojęcie Mesjasza, jako 
wyzwoliciela Izraela spod okupacji Rzy
mian. Jezus pragnie więc przybliżyć im 
prawdę o sobie, wypowiadając trudne, a 
może nawet przerażające dla uczniów sło
wa: „Syn Człowieczy musi wiele wycier
pieć, będzie odrzucony... z.abity, a trzecie
go dnia zmartwychwstanie ”. Jednocześnie 
zaznacza, że jest to droga, którą mają pójść 
oni sami, jako Jego uczniowie: „Jeśli ktoś 
chce być moim uczniem niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż i na
śladuje Mnie” (por. Ew). Jezus nie jest 
więc Mesjaszem według ich, czy naszych 
własnych wyobrażeń i marzeń, ale przy
chodzi, jako ten, który służy i oddaje 
życie za ludzi. Trzeba więc Go odkryć 
jako „cierpiącego Sługę” (por. 1 czytanie 
oraz proroka Izajasza).

/ak to należy rozumieć w odniesieniu do 
naszego osobistego życia? Pójś'cie za 

ChC^sryst^ir^, cie ci^eweg, u^waw^i^lii, wy
maga niekiedy dużych wyrzeczeń, nawet 
bohaterstwa. Ewangelia to nie tylko wie
dza o Chrystusie, ale przede wszystkim 
droga, którą trzeba podjąć, nią iść i 

często za to „płacić”. Przychodzą takie 
sytuacje w życiu, że nie jest łatwo docho
wać wierności Ewangelii. Trzeba ciągle 
na nowo podejmować krzyż, zawsze jed
nak z zaufaniem Chrystusowi, że On nas 
umocni i poprowadzi.
■Llaślagować Chrystusa to walczyć ze 
f ▼ złem, nienawiś'cią, niesprawiedliwo
ścią... Podejmując tę walkę wkraczamy 
tym samym na drogę budowania pokoju, 
braterstwa, sprawiedliwości... To właśnie 
oznacza, jak mówi dziś Chrystus w Ewan
gelii „że trzeba tracić życie, by je ocalić”. 
Czyli odchodzić od „świętego spokoju” we 
własnym gniazdku, od egoizmu i myśle
nia tylko o sobie, by iść w kierunku in
nych, by dla nich być, nawet po oddanie 
życia. Nie można iść tą drogą bez trwania 
w łączności z Chrystusem, bez otwarcia 
na Ducha Świętego. Przekonali się o tym 
apostołowie. Starajmy się naszym sło
wem, a zwłaszcza życiem dawać odpo
wiedź na pytanie: „Kim dla mnie jest 
Chrystus?” Nasza obecność na Mszy św. 
jest już odpowiedzią - bo w imię Jezusa tu 
przyszliś'my, aby słuchać Jego Słowa, kar
mić się Jego Ciałem.PPotrzeba nam Jednak, prosząc o po

moc Ducha Świętego, jeszcze raz 
przeir^z^.śkć: (ćzy f^iyyjm^ję u^hrCtusai i 
Ewangelię według mojej czy Jego wizji? 
Czy naśladuję Go i żyję Ewangelią w moim 
otoczeniu i w dzisiejszym świecie? Czy jest 
On Prz.ewodnikiem, Drogą i Prawdą mo

jego życia? Trzeba nam również zasta
nowić się: „Kim ja jestem dla Chrystu
sa? Czy Żyję dla Niego, na drodze otwar
cia się na drugiego człowieka oraz budo
wanie jedności?” (por. II czyt.)

4
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Ciąg dalszy ze str. 3
MN PAWEŁ II W SZWAJCARII

Na rzecz świata, w którym przezwyciężo
ne będą teruouanm, zniewolenie, dyktatura 
piebiądza, szowibizm.” - mówił z przeję
ciem puzewodnicząca Episkopatu.

Następbeoo dnia na Mszę św. z Papie
żem przybyło 70 tys. pielorzymów z 
całej Sîejvajt^arij, ariôwnûî m^jidal^-^. 

także katolicy z innych krajów Europy, 
w tym grupa 2,5 tys. pielgunymów z Pol-

Zanim Papież zabrał głos, podobnie 
jak to zwa0le bywało na wczes'biej- 

szych tego rodzaju spotOabiach, młodzi lu
dzie sOladali świadectwa wiary i życia. Elo- 
die Costet - jedna ze sOładającach świa
dectwo - oś'wiadczyła: „Wiele się mówi o , 
przyjaźni i wolbości, wiele się obiecuje, 
ale są to tylko puste słowa. W związku z 
tym ehciałabym zapytać Cię, Ojcze Świę
ty: jak uratować ludzkość zraniobą wła- 
sbam szaleństwem?” 

puzemówieniu, którego młodzi 
^^w^t^^t^îstnicy wysłuchali w wielkim sku

pieniu, Jan Paweł II wezwał ich do po
wstania, wsłuchania się w słowa zwracają
cego się do nich Chrystusa i pójścia za Nim. 
Nawiązując do hasła spotkania, naczerpbię- 
tego z 7. rozdziału Ewanoelii św. Łukasza, 
mówiącego o wskrzeszeniu młodzieńca z 
Nain, Papież podOueś'lił, że również dzisiaj 
ludzie mogą się znaleźć „w tym smutnym 
orszaku”, jaki szedł ulicami miasteczka, 
jeśli ulegną rozpaczy, jeśli świat kobsump- 
cji swymi mirażami pociąobie ich, oderwie 
od prawdziwej radoś'ci i wepehbie w prze
lotne puzyjembości, jeśli dadzą się omotać 
obojętnoś'ci i powiernehownos'ci, a w chwi
lach zła i eierpienia zwątpią w obecbość 
Boga i Jego miłość do każdej osoby. Prze- 
stmegł też przed próbami zaspokojenia 
„pragnienia miłości prawdziwej i czystej, 
uciekaniem się w bieuporząd0owabą uczu- 
ciowoś'ć”.
„Właśbie w takich chwilach Chrystus do 
każdego z was kieruje słowo, które wstrząsa 
i budzi: „Wstań! PrzajmCj wezwabie, któ
re postawi cię na booi!” - mówił dalej Pa
pież. Zaznaczył, że to „sam Jezus staje 
przed wami, Słowo Boże, które stało się 
Bogiem”. „ChuneScijaństwo nie jest po pro
stu księgą Oultuua lub ideologii, nie jest na
wet systemem wartoś'ci czy zasad, choćby 
bajwznioślejszach. Chrześcijaństwo jest 
osobą, obecnością i obliczem: Jezusem, 
który nadaje sens i pełnię życiu człowie
ka” - podkreślił Ojciec Święty.

W' chwilach, gdy Ojciec Święty miał 
trudności z czytabiem przemówiebia, 
młodzież skandowała, chcąc dodać mu sił. 

Przeuawabo okrzykami zbanymi z innych 
spotkań z młodzieżą, np. po hiszpańsku: 
,juab Pablo Segundo, te quiere todo el mun
do” (Janie Pawle II, wszyscy Cię kochają!), 
po niemieeku: „Johabnes Paul der Zweite, 
wir sind auf deiner Seite” (Janie Pawle II, 
jestes'ma po Twojej strobie), po polsku: „Ja
nie Pawle II, kochamy Ciebie!”.
Po odezatabiu przemówiebia Papież, wy- 
uaźbie odprężony i w dobrym bastuoju, od
mówił z zebrabymi modlitwę „Ojcze 
Nasz”. Zegbając się, zaprosił wszystkich 
zgromadzonaeh na Mszę św. na berneń
skich błobiaeh. Spotkanie zakończył wy
konany przez młodzież różnych krajów 
utwór pt. „Emiorabt”.

Ołosnebie światu Prawdy. „Wspólczesby 
człowiek pyta chuześ'cijan trzeciego tysiąc- 
iecia o prawdę” - mówił w homilii. „Nie 
wolno nam przemilczać odpowiedzi, bo 
ją przecież znamiy ! Prawdą jest Jezus Chry- 

1 stus, który przy
szedł na świat, by 
objawić i dać nam 
miłość Ojca. Jeste
śmy wezwani, by 
świadcnać tę praw
dę słowami, a 
przede wszystkim 
naszym życiem! - 
wyjaśniał Ojciec 
Święt^y^.
Papież wyraził 
uznabie dla służby 
pełniobej przez 
Gwardię Szwaj
carską, która od 
1506 roku odpo
wiada za bezpie-

czeństwo papieży.
Podczas Mszy św. pod przewodbictwem 
Jana Pawła II modlobo się także za tortu
rowanych i młodzież całego świata. Mo
dlitwę wiernych odmówiono w siedmiu ję
zykach.
„Wlej w nasze serca Twojego Ducha Świę
tego, umocnij w nas łaskę Chrztu Święte
go... Chcemy wstać i pójś'ć... Chcemy re
alizować swoje powołanie świętej wspól
noty.” - modlono się po francusku.

Msza św. na błoniach Allwend, w Be- 
■nie, stanowiła centualny punkt Kra- 
jowegjo wegł IMłndzMeży Sievyj ci^wo^iej. iso

ski. To „duchowy cud Bema”, mówili or- 
Oanizatorny, którzy oczekiwali, że na spo- 
tkabie z Ojcem Świętym przybędzie o po
łowę mniej wiernych.
Na początku liturgii, Jan Paweł II pobło- 
OosIowII wodę pochodzącą z czterech 
głównych rzek w Szwajcarii, wlaną do 
specjalnej chrncielbiey przez młodych. 
Następnie poświęcebi zostali nią uczest
nicy Euchauastii. Rzeki te symbolizują po- 
sncneoólne wspólboty językowe Szwaj
carii.
„Wizyta Papieża w Szwajcarii jest wyra
zem jego miłości do miejscowego Kościo
ła” - powiedział 
witając Papieża 
bp Kurt Koch z 
Bazylei. Prosił, 
aby Jan Paweł II 
dodawał katoli
kom odwagi w 
ożywieniu tutej
szego chuześcijań- 
stwa i „nowej ra
dości” dla całej 
wspólnoty Ko
ścioła.

swej homilii, Jan Paweł II pono
wił wezwabie do wiernych, aby po

szli naprzód trudną drogą prowadzącą do 
„pełnej wspólnota” wszastkich chrześr!- 
jan. „Celebrowanie tajemnicy Najświęt
szej Trójcy stabowi co roku dla chrześci
jan mocbe wenwabie do zaabgażowabia 
się na rnecn jednośTi. To wyzwanie doty
czy wszystkich, pastemy i wiemach. Jest 
oczawiste, że znaczący wkład w sprawy 
ekumenizmu zależy od działań katolików 
na rzecz jedboś'ci między sobą.” - pod
kreślił Ojciec Święty.
Papież apelował do Kościoła w Szwajca
rii o „duchowoś'ć wspólboty”. „Kościół 
lokalny, w którym kwitnie duchowość 
wspólbota, będzie potrafił stale oczysz
czać się z zatruć egoizmu, które rodzą za- 
ndroś'ci, bieufbość, niepokoje oraz zgub
ne spunecnności” - mówił.

Papież podkueSliż, że celem wszelkiej 
ewanoelizacji, szcz^gól^i^ dziś, jest

Mszy św. Jan Paweł II udał się na obiad i 
odpoczabek do swojej uenydebcji, którą 
był podczas pielouzymki dom opieki pro
wadzona przez szwajcarskie zakonnice.
O godz. 16.45 odbyła się krótka ceremo
nia pożegbabia. O godz. 17.15 Ojciec 
Święty spotkał się z członkami Stowarzy- 
snenia Byłych Papieskich Gwardzistów 
Szwajcarskich, po czym udał się na odle
głe o 50 km. od Bema lomisko wojskowe 
Payeme, skąd, samolotem szwajcarskich 
libii lotniczych, odleciał o godz. 19.00 do 
Rzymu.
^Wyskoczenie, entuzjazmu, sukces - to sło- 
Mir wa, które bajczęs'ciej pojawiają się 
na pierwszych stronach szwajcarskich ga
zet, które komentowały zakończenie dwu
dniowej wizyty Jana Pawła II w Bemie.

Opr. Redakcja na podstawie KAI 
Fi^to^riafie (str. 2 i 5) P. Fedoroiwicz
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□ Politycy spodziewają się bardzo ni.skiej 
frekwencji w wyborach do europarlamen- 
tu. Ich zdaniem może ona nie przekroczyć 
przedziału 20-35% uprawnionych.
□ Wizytę w Polsce złożył prezydent Chin, 
H. Jńinto, kktry oov^widzH Waaszza^ę i Kra
ków. Rozmowy dotyczyły Iraku i ONZ. 
Z Polski, chiński przewodniczący udał się 
na Węgry i do Rumunii.
□ SLD odrzuciło zarówno pomysł Plat
formy przeprowadzenia wyborów parla
mentarnych na początku wrzes^ia jak i pro
pozycję socjaldemokratów Borowskiego - 
wybory na początku listopada. Pozostaje 
Belka, albo... termin sierpniowy, który 
podoba się jedynie Samoobronie.
□ Premier M. Belka zapowiedział zmia
ny personalne w PKN „Orlen". Zdaniem 
opozycji może to świadczyć o traktowa
niu firmy jako przyszłej „przechowalni" 
dla działaczy SLD, którzy po rozwiąza
niu Sejmu będą mieć kłopot z nowymi po
sadami.
□ Na Zamiku Królewskim w Warszawie 
odbyły się trzecie już nieformalne konsul
tacje Ukraina-NATO. Zawarto m.in. po
rozumienie o wykorzystaniu przez Sojusz 
ukraińskiego transportu wojskowego. Wg 
dyplomatów z Ukrainy nie ma jednak 
większych szans, aby Kijów otrzymał za
proszenie do NATO podczas czerwcowe
go szczytu NATO w Stambule.
□ Podczas pobytu w Normandii prezy
dent Kwaśniewski spotkał się z przywódcą 
Rosji, Putinem, który zaprosił go do zło
żenia wizyty we wrześniu w Moskwie.
□ W Gdańsku obradowali nad problemem 
bezpieczeństwa ministrowie spraw we
wnętrznych Polski, Finlandii, Węgier, Sło
wacji i państw nadbałtyckich.
□ PSL zaapelowało do premiera Belki, 
by zrezygnował z misji tworzenia rządu, 
który zdaniem ludowców, nie ma szans.
□ Trwa ping-pong pomiędzy prezyden
tem Warszawy a wojewodą mazowieckim. 
Wojewoda po raz trzeci zakwestionował 
wydany przez L. Kaczyńskiego zakaz pa
rady gejowskiej. Kaczyński znów zakazał 
i zam.iast parady ma się odbyć wiec. Ka
czyński w czasie spotkania wyborczego 
został zaatakowany przez zwolennika pa
rady, który obrzucił prezydenta stolicy tor
tem.
□ Tuż przed wyborami partie zgłaszają 
nowe projekty ustaw^. PiS zaproponowała 
„lustrację majątkową" od dyplomatów po 
wiceprezesów banków. PO - referendum 
w sprawie zmiiany konstytucji. W ramach 
kampanii wyborczej ostatnie podrygi wy
konała także UW, której kandydaci ma
szerowali w Łodzi w rytmie techno.
□ W Iraku zginęło 2 polskich ochronia
rzy pracujących dla firmy amerykańskiej. 
Obydwie ofiary służyły wcześniej w jed
nostce specjalnej „Grom". W Iraku porwa
no też pracownika firmy budowlanej „Je-

dynka" z Wrocławia. Jak na razie pory
wacze nie dali żadnego znaku, ale dyrek
cja w Polsce podejrzewa, że nie chodzi o 
politykę, ale o zemstę irackiego księgo
wego, którego zwolniono wcześniej z pra
cy- . .
□ Lider LPR, R. Giertych, wniósł pozew 
o zniesławienie przeciw prezydentowi 
Kwaśniewskiemu, który nazwał go „wy
bitnym adwokatem akceptującym wyry
wanie paznokci".
□ Na Jasnej Górze odbyła się X Pielgrzym
ka Przedsiębiorców, która jednak zgroma
dziła niewiele osób.
□ W klasztorze częstochowskim wysta
wiono dla wiernych pas sutanny Jana Paw
ła II, na którym znajdują się ślady krwi i 
dziury po kuli z zamachu na Ojca Śwęte- 
go, który miał miejsce 23 lata temu.
□ W Bełżcu, z udziałem prezydenta, od
było się odsłonięcie „Miejsca Pamięci" tam
tejszego obozu zagłady, w którym zginęło 
pół miliona żydów^.
□ Ruch rekolekcyjny „Światło-życie" ob
chodził 50-lecie powstania. Ruch założył 
sługa boży ks. F. Blachnicki.
□ Radni LpR w Krakowie wystąpili z pro
pozycją nadania jednej z krakowskich ulic 
imienia prezydenta USA - Ronalda Reaga
na. Kilka lat temu taką próbę w Warsza
wie utrącili radni SDL twierdząc, że Re
agan „jeszcze żyje". Po śmierci amerykań
skiego prezydenta ciepłe słowa poświęcili 
mu m.in. „amerykanista" Pastusiak, Si
wiec, a nawet Jaruzelski.
□ Wicepremier Haunser, odpowiadający 
również za służbę zdrowia, zaproponował 
małą odpłatność za wizyty lekarskie. SLD 
szybko wycofała się z pomysłu wskazu
jąc, że tego typu plan zaszkodzi w wybo
rach.
□ Na granicy panuje zamieszanie z prze
pisami o prywatnym imporcie używanych 
samochodów. Straż graniczna przestała 
wpuszczać auta na tymczasowych rejestra
cjach zachodnich.
□ W kilku strażnicach dokonano areszto
wań pograniczników i celników, którym 
zarzuca się przyjmowanie łapówek.
□ W Gdyni odbyły się największe woj
skowe manewry morskie na Bałtyku i w 
Europie, pod kryptonimem „Baltop 2004".
□ Polska nie zdąży do 2007 roku z wpro
wadzeniem paszportów z zakodowanymi 
odciskami palców^. Może to opóźnić o dal
sze lata możliwość bezwizowych podróży 
do USA.
□ W Krakowie zorganizowano akcję 
„graffiti przeciw przemocy", polegającą na 
zamalowywaniu hasłami poprawnymi po
litycznie, haseł niepoprawnych. Akcji 
nadano nazwę „Kraków w kolorach tę
czy". A może by tak policja pogoniła jed
nych i drugich nazywając to po imieniu 
wandalizmem? Przypomnijmy, że bur
mistrz Giuliani w Nowym Jorku przywró
cił ład zaczynając właśnie od zwalczania 
graffiti. Nawet tego „tęczowego"...
□ Lech Poznań zdobył piłkarski Puchar 
Polski wygrywając w dwumeczu z Legią 
Warszawa. Gorzej z kadrą, która przegra
ła towarzyski mecz ze Szwecją 1:3.

Ujednolicenie podatków W 
UE: Wiete hałasu o nic?

Jan M. Stankiewicz z Brui^i^t^ii

F
rancja i Niemcy powróciły do ulu
bionego refrenu - trzeba ujednoli
cić podatki bezpośrednie w Unii 
EuroE^jrkp^j, ki^^i^ss^wza tee t^d lerzedsrę- 

biorstw. Bo już nie tylko Irlandia, ale i 
nowi członkowie ostro konkurują w 
przyciąganiu inwestorów niskimi po
datkami.

Istny „dumping podatkowy” - grzmi kanc
lerz Niemiec, Gerhard Schroeder^. W do
datku przyciągają też obywateli bogatych 
państw członkowskich o wysokich docho
dach niskimi stawkami podatku od osób 
fizycznych - skarży się premier Szwecji, 
Goeran Persson. Obu socjalZemokratom 
wtóruje prawicowy rząd we Francji.
Temat nie jest nowy. Już wiele razy trafiał 
na czołówki z równym skutkiem, a wła
ściwie bez skutku. Podatki bezpośrednie 
pozostają w Unii mocno zróżnicowane. 
Były już przed 1 maja, bo ich poziom w 
Irlandii i Niemczech dzieliło prawie 26,5 
punktów procentowych (między odpo
wiednio 12,5 i 39 proc.). Dla Irlandii ni
skie podatki były oZ dawna częścią (nie 
jedyną!) strategii przyciągania inwestor^ów^, 
więc zażarcie broniła ona prawa każdego 
państwa członkowskiego Zo samodzielne
go wyznaczania stawki. Jej wielkim so
jusznikiem jest Wielka Brytania, dla któ
rej prawo veta w sprawach podatkowych 
to jedna z „czerwonych linii” - nieprze
kraczalnych granic kompromisu w roko
waniach nad kolejnymi traktatami, ostat
nio nad unijną konstytucją.
1-go maja obóz zwolenników niskich po
datków powiększył się o większość nowych 
państw członkowskich, w tym zwłaszcza 
o Estonię (nie opoZatkowuje ponownie 
inwestowanych zysków), Cypr, Litwę i 
Łotwę (stosują stawkę 15 proc.) oraz Pol
skę i Słowację (po 19 proc.). Sprawy po
datkowe decydują się nadal jednomyślnie. 
Bliskie zeru są więc szanse przeforsowa
nia - w dającej się przewidzieć przyszło
ści - jednolitej stawki podatku oZ przed
siębiorstw lub choćby „widełek”, to zna
czy przeZziału, w którym musiałyby się 
mieścić stawki 25 państw członkowskich. i 
Stawkę minimalną udało się uzgodnić dla 
VAT-u i akcyzy na niektóre produkty, ale 
nadal rozpiętość jest ogromna. Na przy- i 
kład, najniższą stawkę podstawową VAT- * 
u (w Luksemburgu 15 proc.) dzieli od naj- ‘ 
wyższej (w Danii 25 proc.) 10 punktów 
procentowych. Prócz tego są stawki obni
żone, w tym stawka zerowa na sporą gru
pę produktów w kilku krajach Unii. Po
dobnie daleko Zo ujednolicenia akcyzy. 
Jeśli chodzi o podatki bezpoś'rednie, za
czyna się oZ tego, że z odpowiednią pro
pozycją nie chce wyjść Komisja Europej
ska. „Kraje członkowskie o niskiej stawce 
podatkowej nie przyłączą się Zo tego. Za
tem uważam, że to wiele hałasu o nic” - 
skomentował rzecznik komisarza UE ds.
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jednolitego rynku i polityki podatkowej, 
holenderskiego liberała Fritsa Bolkenste- 
ina. „Komisja nie ma zamiaru wysuwać 
żadnych propozycji dotyczących stawki 
podatku od przedsiębiorstw” - postawił 
kropkę nad „i” cytowany rzecznik. Komi
sja może teoretycznie wystąpić z propo
zycją, której nie życzy sobie część państw 
członkowskich. Ale decyduje się na to 
coraz rzadziej. Ostatnio producenci wina 
skutecznie zablokowali prace nad projek
tem podniesienia minimalnych stawek ak
cyzy na piwo i mocny alkohol oraz wpro
wadzenia takiej minimalnej stawki na wino 
(w większości krajów produkujących wino 
nie jest ono obłożone akcyzą).
Natomiast Komisja uważa za dobry po
mysł ujednolicenie tzw. bazy podatkowej, 
czyli zasad naliczania podatku od przed
siębiorstw. Wyższa stawka podstawowa nie 
musi wcale oznaczać faktycznie wyższe
go obciążenia podatkami wszystkich przed
siębiorców. Polski sekretarz stanu ds. eu
ropejskich, Jarosław Pietras, bronił nie
dawno polityki podatkowej polskiego rzą
du w Brukseli, utrzymując, że w stosunku 
do produktu krajowego brutto Polski rze
czywisty poziom podatków w naszym kraju 
wcale nie jest wiele niższy niż u zachod
nich sąsiadów. Francja i Niemcy chętnie 
zaczęłyby od ujednolicenia bazy podatko
wej, ale przeciwnicy majstrowania przez 
Unię przy polityce podatkowej nie chcą 
nawet i tego.
Oczywiście nie można całkowicie lekce
ważyć zabiegów Francji i Niemiec, popie
ranych przez Szwecję i do pewnego stop
nia Holandię. Tak się składa, że są to 
wszystko tzw. płatnicy netto, czyli pań
stwa wpłacające do unijnego budżetu 
znacznie więcej niż z niego uzyskują. Rów
nolegle toczy się dyskusja o ramach bu
dżetowych Unii na lata 2007-2013. Płat
nicy netto zarzucają nowym państwom 
członkowskim, że chcą, „za niskie” docho
dy z podatków, uzupełnić dotacjami z unij
nego budżetu. Dają więc do zrozumienia, 
że jeśli nowi członkowie nie podniosą po
datków, oni, płatnicy netto, nie popuszczą 
w sprawie budżetu. Jakieś ramy finanso
we trzeba będzie jednak uchwalić, bo ich 
brak oznaczałby coroczne kłótnie o budżet, 
które wcale nie są na rękę płatnikom net
to. Nie zależy im też na paraliżu Unii, do 
którego doprowadziłoby zablokowanie 
negocjacji budżetowych.
To prawda, że niektóre nowe państwa 
członkowskie, w tym Polska, obniżyły 
stawkę podatku od przedsiębiorstw niemal 
równocześnie z wejściem do Unii, ale to 
w ostatnich latach tendencja powszechniej
sza w Europie i na świecie. Pobudzenia 
wymaga przecież nienajlepsza koniunktu
ra. Podobnie postępowała od lat Irlandia, 
której nikt nie zabrał unijnych dotacji, 
dopóki przysługiwały jej jako stosunko
wo uboższemu krajowi członkowskiemu. 
Jeśli teraz traci prawo do tzw. funduszu 
spójności, to dlatego, że jej poziom bo
gactwa w przeliczeniu na jednego miesz
kańca przewyższył średnia unijny.

Dokończenie na str. 9

□ Zmarł Ronald Reagan, 40-ty prezydent 
USA, który rządził w latach ^^80-82. Był 
głównym aktorem, który obalił sowieckie 
„imperium zła". Za jego rządów, zwanych 
„reaganomiką", USA przeżyły też prospe
rity ekonomiczne. Reagan chorował od lat 
na chorobę Alzheimera. Dożył 93 lat. 
Swoje zasmucenie wyraził też Ojciec Świę
ty-
□ Jan Paweł II po kilkumiesięcznej prze
rwie wznowił swoje apostolskie podróże. 
Sporym sukcesem nazwano pielgrzymkę 
do Szwajcarii, gdzie spotkał się z mło
dzieżą. W sierpniu Ojciec św. ma odwie
dzić sanktuarium w Lourdes.
□ W Arromanches obchodzono uroczy
ście 60. rocznicę lądowania aliantów w 
Normandii. Po raz pierwszy na uroczy
stościach pojawili się prezydent Rosji i 
kanclerz Niemiec. Uroczystości zgroma
dziły kombatantów i przywódców 16 
państw, w tym Polski.
□ Przed wizytą we Francji prezydent USA, 
G.W. Bush, odwiedził Rzym, gdzie został 
przyjęty na audiencji przez Ojca Święte
go. Prezydent wręczył Janowi Pawłowi II 
najwyższe cywilne odznaczenie amerykań
skie - Medal Wolności.
□ Dziewięć dużych ugrupowań milicji 
irackich zgodziło się złożyć broń. Ich 
członkowie wejdą w skład nowej irackiej 
służby bezpieczeństwa. USA i Wielka Bry
tania przedstawiły w ONZ trzecią już wer
sję rezolucji w sprawie Iraku. Sprzeciw 
zgłosiła już Francja. Do tej pory koszt 
operacji USA w Iraku wyniósł 120 mi
liardów dolarów^.
□ Al-Kaida zapowiada ataki na linie lot
nicze USA i państw zachodnich.
□ Wojsko izraelskie ostrzelało pozycje Pa
lestyńczyków w pobliżu Bejrutu, w Liba
nie. Agresję tłumaczono odwetem za wy
strzelenie rakiet w kierunku terytorium 
Izraela.
□ W Soczi na Krymie spotkali się prezy
denci Rosji i Białorusi - Putin i Łukaszen- 
ka. Oznajmili, że uregulowano problem 
dostaw gazu do Mińska. Gazprom nie 
wstrzyma dostaw i utrzyma ceny, ale Bia
łoruś sprzeda rosyjskiej firmie swoje pań
stwowe przedsiębiorstwo gazownicze.
□ Zamieszki wybuchły w Kongo. Mani
festanci zaatakowali bazę sił ONZ. Zastrze
lono też 2 żołnierzy RPA z sił pokojowych. 
B. prezydent Ruandy, Bizimunga, został 
skazany na 15 lat więzienia za korupcję.
□ Do dymisji podał się szef wywiadu USA 
- CIA - G. Tenet. Oficjalnie dymisja zwią
zana jest z sytuacją rodzinną, nieoficjal
nie z wpadkami agencji wywiadowczej w 
Iraku.
□ Zakończył się konflikt handlowy Unii 
Europejskiej z Rosją. Moskwa przestała 
uznawać certyfikaty weterynaryjne po
szczególnych państw, domagając się cer
tyfikatów ogólnounijnych. Wstrzymało to

eksport mięsa, ale ostatecznie Moskwa 
zaakceptowała obecne warunki do 1 paź
dziernika. '
□ -51% Brytyjczyków chce zmniejszenia 
stopnia integracji z UE, a 20% chce cał
kowitego zerwania związków z Unią.
□ Sąd amerykański uznał winnym „pra
nia brudnych pieniędzy" - co najmniej 114 
milionów dolarów - b. ukraińskiego pre
miera,- P. Łazarenko. Z kolei sąd niemiecki 
w Saksonii skazał b. dyrektora ukraińskie
go banku i b. deputowanego, Szerdyckie- 
go, za defraudację pieniędzy z funduszu 
pomocy dla ofiar nazizmu.
□ W albańskiej części Kosowa powtarzają 
się ataki Albańczyków na Serbów. Postę
powanie to skrytykował ostatnio J. Sola
na.
□ W Seulu odbyła się druga tura rozmów 
pomiędzy delegacjami Korei Południowej 
i Północnej. Obydwa kraje mają przywró
cić połączenia drogowe i dokonać prób 
łączności kolejowej.
□ USA zamierzają zredukować liczebność 
swoich żołnierzy stacjonujących w Korei 
Południowej o jedną trzecią.
□ Deputowani bułgarskiego parlamentu 
przegłosowali, w stosunku 93 głosów do 
5, zakaz przeprowadzania eutanazji.
□ W czeskiej elektrowni atomowej w Te- 
melinie w pobliżu granicy z Austrią na
stąpił nieduży wyciek radioaktywnym.
□ GM zamierza zainwestować 3 miliardy 
dolarów w Chinach. W kraju tym swój 
pierwszy salon sprzedaży otworzyło też 
Ferrari.
□ Ukraińcy policzyli, że w ich kraju żyje 
1715 osób, które przekroczyły 100 lat 
życia.
□ Producent dżinsów Levi Strauss zamy
ka swoje fabryki w Hiszpanii. Wcześniej 
zamknięto zakłady we Francji, Belgii i Ho
landii. Produkcja została przeniesiona do 
Polski, na Węgry i do Turcji.
□ Związki zawodowe zorganizowały w 
Brukseli protest przeciw decyzji Komisji 
Europejskiej ułatwiającej usługi na wspól
nym rynku. Związkowcy obawiają się 
konkurencji ze strony tańszych krajów 
Unii. Z kolei w Niemczech związkowcy z 
Opla protestowali przeciw przenoszeniu 
produkcji modelu „Zafira" do zakładów 
w Gliwicach.
□ Wg prasy brytyjskiej coraz więcej Po
laków, którzy przybyli do Londynu w po
szukiwaniu pracy zaraz po rozszerzeniu 
UE, obecnie, decyduje się na powrót do 
kraju.
□ Bałagan wizowy w Anglii spowodował 
zawieszenie rozpatrywania wniosków o 
wizy z Bułgarii i Rumunii. Wizę bizne
sową na Wyspy Brytyjskie otrzymał m.in. 
beznogi Bułgar^, który deklarował pracę na 
własny rachunek jako dekarz.
□ Jeden z czołowych francuskich polity
ków partii Zielonych, N. Mamere, mer 
miasta Begles, udzielił wbrew prawu, 
„ślubu" parze homoseksualnej.

w 20 czerwca 2004 nasza strona internetowa: http ://perso.club-internet.fr/vkat 7
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NIE TYLKO KATYŃ
£u^^ Ziófkowska

T
ę zbrodnię określano jako „Katyń-bis”. Straszliwa ge
henna tysięcy Polaków - ofiar więzień NKWD w czerw
cu 1941 r. - jest mało znanym, zapomnianym roz
działem na^smj hrst^orh.

Po zajęciu przez wojska sowieckie, we wrzes'niu 1939 r., wschod
nich województw II Rzeczypospolitej zaczęły się masowe aresz
towania. Odbywały się one bez jakiejkolwiek decyzji władz są
dowych czy prokuratorskich, były częścią systematycznych, pla
nowych działań eksterminacyjnych wobec ludnoś'ci polskiej. 
Tych, których nie deportowano w głąb ZSRR, osadzano w wię
zieniach. Od września ^^39 r. do końca czerwca 1941 r. w około 
200 więzieniach NKWD przetrzymywano dziesiątki tysięcy ko
biet i mężczyzn uznanych przez władze sowieckie za „wrogów 
ludu”, głównie polską inteligencję, urzędników państwowych, 
prawników, lekarzy, nauczycieli, uczniów, a także pracowników 
leśnych, osadników wojskowych, byłych legionistów. Na tere
nie więzień odbywały się „rozprawy sądowe”, polegające na 
odczytywaniu skazanemu wcześniej orzeczonego wyroku. Aresz
towanych przetrzymywano w potwornych warunkach. Głód, 
choroby, niewyobrażalna wprost ciasnota, brud, robactwo, wie
lokrotne przesłuchiwania w ciągu nocy, tortury, karcer - prowa
dziły do wycieńczenia i często śmierci.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w trzeciej dekadzie 
czerwca 1941 r. przystąpiono do likwidacji więzień i ewakuacji 
więźniów. Nie wszystkie więzienia ewakuowano. Z ponad 30 
utworzonych na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi niektóre, 
jak te w Baranowiczach, Lidzie i Oszmianie, po ucieczce straż
ników zostały otwarte przez okoliczną ludność i wiele osób od
zyskało wolność. W więzieniach przeznaczonych do ewakuacji, 
więźniów skazanych na karę śmierci, a także niezdolnych do 
marszu mordowano, a pozostałych kolumnami, pod konwojem, 
pieszo pędzono na wschód.
W^'wołano wszystkich poza mury, ustawiono na szosie 
Kazali wziąć się pod ręce, otoczyli strażą NKWD w ten sposób, 
i^e na każdą piątkę wypadł jed^en z pistoletem lub karabinem^, a 
na cztery piątki jed^en z erkaemem^. Nikt z nas nie wiedzia^ł, co się 
stai^o. Kazano nam maszerować z uprzednim ostrzeżeniem: Szag 
w bok - prinimaju orużje. (...) Nietrudno wyobrazić sobie kolum
nę marszową składającą się z ludzi w zniszczonych łachmana^ch^, 
wynędzniałych^, poż^ółkłych jak kościotrupy od głodu i zaduchu 
panującego w celach^, wreszcie łudzi pozbawionych przez tyle 
miesięcy ruchu^, których pognali dobrze wypoczęci enkawud^z^i^śc^i^. 
(...) Ludzie słabli, pa^da^l^i^, a do tych, którzy nie mogli się pod
nieść, strzelali lub kilkakrotnie przebijali ich bagnetam^i. (frag
ment wspomnień ,,Karta”3/91) Zwłoki ofiar pozostawiano na po
boczach drogi, nie troszcząc się o ich pogrz^eba^n^ie. (J. Janusz- 
czak, „Marsz śmierci”) , 
Szczególnie dużą liczbę 

więźniów pognano ,^^ro- 
gami śmierci” z więzień w 
Mińsku, Wilejce i Berezwe- 
czu k. Głębokiego. W Miń- - 
sku skazanych na śmierć roz
strzeliwano prawdopodobnie 
w pobliskich Kuropatach. 
Marsz kilku tysięcy ludzi 
ewakuowanych z dwóch miń
skich więzień zakończył się 
26 czerwca, 80 km od mia
sta, w Czerwieni (dawniej 
Ihumeń - fot.). Osoby, któ
rych nie zastrzelono w czasie 
drogi, wymordowano na te- ; 
renie tamtejszego więzienia 
oraz w trakcie nalotów nie- 7' 
mieckich na szosie za Czer
wienią. Dziś o tragedii przy
pominają białoruskie i litew- 

V Jt. »
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skie znaki pamięci, a także polski krzyż z napisem: Ofiarom 
mińskiej szosy śmierci zamordowanym w 1941 r. Rodacy oraz 
krzyż poświęcony senatorowi II Rzeczypospolitej, Tadeuszowi 
Giedroyciowi, który zginął w czasie ewakuacji. W 2000 r. pod 
Czerwienią stanęło kolejne polskie upamiętnienie - stylizowana 
drewniana pieta zwieńczona kapliczką. Od 1989 r., co roku w 
czerwcu, „Martyrolog Biełarusi” i Białoruskie Stowarzyszenie 
Ofiar Politycznych Represji organizują uroczystości ku czci ofiar, 
tzw. „żalbiny”.
W Wilejce, w pobliżu więzienia i w samym budynku, w którym 
dziś mieści się szpital, zamordowano i pogrzebano ok. 1200 więź
niów, w większości Polaków^. Część ich szczątków wydobyto w 
trakcie prac budowlanych prowadzonych w 1994 r. i pochowa
no na miejscowym cmentarzu, gdzie władze wystawiły pomnik 
- metalowy krzyż i duży granitowy głaz (fot.) z napisem po 
białorusku:

8 20 czerwca 2004

Ratuj nas Chryste od losu ofiar zamęczonych i rozstrzelanych w 
wilejskim więzieniu w czasie jego istnienia^. Błogosław Boże du
szom poległych ojców^, braci i sióstr naszych^, których imion do
tąd nie zna^m^y^. Większość zmarłych do dziś spoczywa w nie
oznaczonych dołach śmierci. Na drodze ewakuacji w pobliżu 
wsi Kasuta spoczywa około 60 ofiai^. Na ich mogiłach w 1991 r., 
staraniem wilejskiego 
oddziału Związku Pola
ków i Białoruskiego 
Frontu Narodowego, 
stanęły dwa połączone 
ze sobą krzyże, katolic
ki i prawosławny (fot.).
W więzieniu NkWd w Çs 
Berezweczu, mieszczą- ’ * 
cym się w dawnym 
XVII-wiecznym klasz- 5' 

' torze bazylianów, w 
Ç dniach poprzedzają--^'^ 
'é cych ewakuację zamor- "I 

dowano kilkuset aresz- " 
towanych, rozstrzeli- 
wując ich, wieszając, ' ’ ' 

; zamurowując żywcem 
w celach. Więźniów, 
którzy zostali ewaku- • 
owani, wymordowano 
w trakcie nalotu nie
mieckiego w miejsco- '• 
wości Taklinowo, 
obecnie Nikołajewo 
(obwód witebski). Na mogile kryjącej szczątki, wedle niepre
cyzyjnych danych, około 2 tysięcy osób, staraniem Rady Ochro
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, na wniosek rodzin stanął w 

' j 1993 r. pomnik w formie betonowego muru z zakratowanym 
J okienkiem i napisem Berezwecz 1941 oraz wysokim krzyżem.

/ « Na terenach włączonych do Ukraińskiej SrR szczególnie złą 
-aü’viH sławę zyskały więzienia lwowskie. Poza aresztem śledczym przy

strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net
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ul. Pełczyńskiej było ich trzy: tzw. Brygidki przy ul. Kazimie
rzowskiej, przy ul. Łąckiego i najcięższe na Zamarstynowie (fot.). 
Zaczęły się zapełniać od paź
dziernika 1939 r. W grudniu, po 
obowiązkowej rejestracji ofice
rów służby stałej i rezerwy, 
aresztowano około 2 tysiące 
osób. Wiosną 1940 r. areszto
wano dużą grupę harcerzy. Po 
wybuchu wojny sowiecko-nie
mieckiej i zwolnieniu części 
więźniów kryminalnych, we 
wszystkich lwowskich więzie
niach rozpoczęły się masowe 
mordy. Do dzis' nie ma w pełni 
wiarygodnych danych dotyczą
cych miejsc chowania zmarłych, 
personaliów pomordowanych 
więźniów oraz ich liczby. Sza
cuje się, że w czerwcu 1941 r. 
w lwowskich więzieniach po
zbawiono życia 3,5 do 7 tysię
cy osób. Z relacji świadków i 
ustaleń Okręgowej Komisji Ba- - 
dania Zbrodni przeciwko Naro- j""’! 
dowi Polskiemu w Łodzi wia
domo, że więźniowie „Brygidek” i z Łąckiego chowani byli w 
zbiorowych mogiłach na Cmentarzu Janowskim. Ofiary Zamar- 
stynowa spoczęły na znajdującym się nieopodal więzienia cmen
tarzu, który po wojnie przeznaczono pod budowę domków letni
skowych. Władze ukraińskie w 1994 i 1999 r. przeprowadziły 
tam oraz na terenie więzienia częściowe ekshumacje, przenosząc 
szczątki na Cmentarz Łyczakowski. Zarówno na tym cmentarzu, 
jak i na Cmentarzu Janowskim stanęły upamiętnienia ukraińskie. 
Kilkuletnie starania o włączenie naszych specjalistów do ekshu
macji i wydanie zgody na postawienie polskich upamiętnień po
zostały bez odpowiedzi.
W więzieniach i na „drogach śmierci” zgładzono łącznie około 
20-30 tysięcy więźniów. Przez pół wieku zbrodnię tę pomijano 
milczeniem. Od kilkunastu lat Okręgowa Komisja Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, obecnie Instytut Pa
mięci Narodowej, prowadzi śledztwa w sprawach więzień NkWD. 
Niemniej jednak nasza wiedza, pochodząca głównie z zeznań 
świadków i nielicznych ujawnionych dokumentów sowieckich, 
nadal jest fragmentaryczna. Dane liczbowe są jedynie szacunko
we a przekazy, po tylu latach, często sprzeczne. Sytuację może 
zmienić jedynie udostępnienie archiwaliów: rosyjskich, białoru
skich i ukraińskich, a także niemieckich.
Ważną publikacją jest praca Krzysztofa Popińskiego i dwóch au
torów rosyjskich „Drogi śmierci”, zawierająca relacje świadków 
i wybór dokumentów Zarządu Więziennictwa i Wojsk Konwojo
wych NKWD (Wydawnictwo „Karta”, 1995). Świadectwa tych 
nielicznych, którzy ocaleli są wstrząsające, jak opis mińskiej „drogi 
śmierci” w niezwykłych wspomnieniach Grażyny Lipińskiej „Je
śli zapomnę o nich...” (Editions Spotkania, 1990) oraz relacjach 
zebranych przez Joannę Januszczak w tomie „Marsz śmierci” (Vo- 
lumen, 1999). Te książki to próby oddania słowami bezmiaru 
ludzkiego cierpienia, ludzkiej tragedii. To dramatyczne wołanie 

• tych, którym mimo wszystko udało się przeżyć, o prawdę i pa
mięć o tych, co zginęli.
W „Apelu” Rodzin i Przyjaciół Zamordowanych w Berezweczu 
czytamy: Tej zbrodni na bezbronnych i niewinnych ludziach doko
nało radzieckie NKWD, na rozkaz najwyższych władz partyjnych i 
państwowych^, bez sądu, bez możliwości jakiejkolwiek obrony lub 
walki, a następnie bez prawa do godnego pogrzebu. W tym roku 
przypada 63. rocznica likwidacji więzień - zbrodni ludobójstwa 
dokonanej na tysiącach Polaków na Wschodzie. O ile zbrodnia 
sowiecka popełniona na polskich oficerach wiosną 1940 r. ma 
obszerną literaturę, a w Katyniu, Miednoje i Charkowie wybudo
wano cmentarze wojenne, to dramat polskich więźniów pozostaje 
nieznany, a na „drogach śmierci” po dziś dzień jest wiele grobów 
nieujawnionych i nieupamiętnionych.
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Jadą i W^4^<cają
Bogdan Usou^iicz

J
ednym z głównych tematów prasy po 1 maja był pro
blem wyjazdów Polaków w poszukiwaniu pracy za gra- 
nica^.

Na początku dominowały doniesienia o masowych wyjazdach, 
szczególnie do Wielkiej Brytanii i Irlandii, które bez zastrzeżeń 
otworzyły swoje rynki pracy przed obywatelami „nowej Unii". 
Na początku maja zabrakło nawet biletów autokarowych do 
Londynu, czekało się około tygodnia.
Przed wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy, jeśli nie ma 
się znajomych na miejscu, pozostaje bardzo często szukanie w 
Internecie. W urzędach pracy trudno mówić o jakimś wysypie 
ofert. Jest jedno stanowisko w Wielkiej Brytanii, a właściwie na 
wyspie Jersey, gdzie szuka się fryzjerki. 250 funtów tygodnio
wo, język angielski i obowiązkowe wcześniejsze przeszkolenie 
w salonach „Welli". W Hiszpanii poszukują mechanika, 20 ofert 
pracy - od hydraulika po piekarza - zgłosił Cypr^. I to wszystko. 
Urzędy pracy informują też o wstrzymaniu naboru do Norwe
gii na stanowiska związane ze służbą zdrowia.
Prawdziwy wysyp ofert nastąpił wśród prywatnych oferentów^. 
W Internecie powstało około 300 nowych serwisów. Swoje stro
ny po polsku ma nawet firma z Dublina. Są „hotele w Szkocji”, 
„praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii”, „prace w hotelach 
Anglii” (za 7 tys. funtów), „Nowość! Irlandia”.
J^^stey^, otwarcie rynków pracy stało się także rajem dla oszu- 

Z Anglii i Holandii napłynęło już sporo doniesień o 
oszustwach w pośrednictwie pracy. Kandydat, który zapłacił za 
„pewny adres” od 100 do 500 zł, konstatuje na miejscu, że ów 
adres nie istnieje. Ambasada brytyjska w Warszawie otworzyła 
nawet specjalne numery telefonów, pod które można zgłaszać 
przypadki nadużyć lub oszustów. Ostrzeżenie przed tego typu 
praktykami ogłosił też polski MSZ.
Jednak na razie nic nie wskazuje na to, że pęd do pracy na 
Zachodzie zostanie powstrzyma^ny. Urzędy pracy zapowiadają 
zatrudnienie w każdym z nich asystenta EUReS (unijny system 
wymiany ofert), ale to dopiero przyszłość. W ubiegłym roku 
wyjechało do pracy na Zachód legalnie ok. 320 tys. osób. Praca 
sezonowa w Hiszpanii, Niemczech (szparagi) czy na Cyprze 
będzie oferowana na podobnym poziomie, co w latach poprzed
nich - z tendencją do niewielkiego wzrostu. Włosi ogłosili, że 
są gotowi przyjąć 20 tysięcy dodatkowych pracowników ponad 
tegoroczny limât. Jak zwykle sezonowych pracowników potrze
buje Cypr - hotele, restauracje. Oficjalnych ofert z Wysp Bry
tyjskich jest niewiele. Szperając po Internecie znalazłem intro
ligatora, kilka ofert dla zawodów budowlanych („wynagrodze
nie stałe i systematyczne" ok. 8.5 tys. zł. miesięcznie), „au pair”. 
W Holandii wystarczyła plotka o możliwości legalizacji prawa 
do pracy przez uzyskanie numeru podatnika, by przed tamtej
szymi urzędami potworzyły się kolejki Polaków ogarniętych 
manią składania podatkowych deklaracji. Nie pomogły wyja
śnienia Holendrów, że złożenie podatków nie ma nic wspólne
go z zezwoleniem na pracę.
Najbliższy Polsce - rynek niemiecki - wydaje się już nasyconym. 
Jak zwykle jednak istnieje możliwość znalezienia pracy w rol
niczych pracach sezonowych. Po szparagach przyjdą przecież 
truskawki. Jednocześnie rząd Niemiec wydał wojnę zatrudnie
niu „na czarno”. Kłopoty mają polskie firmy budowlane obec
ne na tym rynku od wielu lat. Niektóre „zwijają” swoje intere
sy. Jak na razie nie będzie też swobodnego przepływu biznesu 
w rejonach przygranicznych, choć takie możliwości teoretycz
nie istnieją. Opustoszałe miasteczka wschodnich landów, gdyby 
nawet chciały przyciągnąć Polaków, są skrępowane przepisami 
krajowymi. Otwarcie salonu fryzjerskiego czy pralni w Górlitz 
sąsiadującym ze Zgorzelcem, jest praktycznie niemożliwe ze 
względu na szereg barier administracyjnych. Drobni przedsię
biorcy i kupcy zostają więc po polskiej stronie, świadcząc nadal 
usługi dla klientów zza rzeki.

Ciąg dalszy na str^. 10-11
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@fr<anciei^i^t.ifr)

MACZEK, l.'NJV^AINCU

/
M^s^j^ine que vous avez suivi les cérémonies du soixantième anniversaire du 
debarquement en Normandie. Vous avez pu constater que la Pologne etait 
presente au sein des Allies et que le president de la Republique, Jacques 
Chirac, ia i-emiss m Ll^gioe i^’nodi^i^i^i- î^u gt^u éi^s^l IV^^chat h^utoavf^ioi de la 1ère 

division blindee polonaise. Les medias français n'ont pas fait mention des pilo
tes ni des navires polonais, engages, des le premier jour, dans les operations du 
debarquement. Ils n’ont pas manque, en revanche, de parler de l’action decisive 
des blindes polonais dans la liberation de la Normandie. Une ceremonie a eu lieu 
au cimetiere polonais d’Urville-Langannerie, tandis que la ville de Potigny fe- 
taient les Polonais.
La lere DB polonaise, c’est le generał 
Stanisław Maczek. Ne a Lwów en 1892,

il fait des etudes de lettres et de philoso
phie, puis se retrouve mobilise dans l’ar- 
mee autrichienne pendant la Grandę Guer
re. A la fin des hostilites, il s’engage dans 
1’armee polonaise en creation et participe 
a la reconquete de Lwów et a la guerre 
d’independance de la Pologne contrę 
TUnion sovietique. En 1924, il termine 
1’Ecole superieure de guerre a Varsovie. 
En 1939, avec le grade de colonel, il se 
voit confier le commandement de la lOe 
brigade de cavalerie motorisee. A 1’eclate- 
ment de la Seconde Guerre mondiale, il 
participe avec elle aux combats qui ont lieu 
dans le sud-est de la Pologne, entre Cra- 
covie et Lwów. Le 19 septembre, il doit 
cesser les combats et se rend en Hongrie 
puis en France ou il est nomme generał de 
brigade. łł commande d’abord les divisions

Dokończenie ze str. 9
Jadą i W^tacają

Ciekawostką jest małe zainteresowanie 
Polaków Grecją. W związku z olimpiadą, 
pojawiło się ok. 10 tys. ofert pracy z tego 
kraju. Polacy zainteresowali się 1 tys. 
Może to być spowodowane nastawianiem 
się na stałą emigrację, do czego Grecja 
mniej się, podobno, nadaje.
Dość niepokojącym zjawiskiem jest nato
miast chęć wyjazdu z Polski np. lekarzy^. 

de Tarmee polonaise stationnées a Coet- 
quidan puis reprend le commandement de 
sa lOe brigade de cavalerie motorisee re- 
constituee, avec laquelle il participe aux 
combats a Champaubert-Montgivroux, 
dans la Marne et a Montbard. Encercle a 
Moloy, près de Dijon, le general Mac
zek doit se résigner a ordonner la 
destruction du materiel et la re- j 
traite. Apres la capitulation de À 
la France, il passe par la Tuni
sie, le Maroc et Gibraltar pour 
se rendre en Grande-Bretagne, 
où il va creer, a partir de fe- 
vrier 1942, lapr^emiere division 
blindee polonaise. Apres deux 
ans de preparation, forte de plus 
de 06000 hommes, elle debar
que en Normandie le 1 er aout 1944 
et integre le 2e corps de la l ere ar- 
mee canadienne. Dans le cadre de 
l’operation Overlord, la lere DB prend part, 
du 7 au 23 aout, a la bataille de la poche de 
Falaise, ou les Polonais font preuve d’une 
bravoure exceptionnelle face aux divisions 
allemandes telles que la lere division SS « 
Hitlerjugend » ou la 12e division SS « Adolf 
Hitler ». Elle se rend maître de la cote 262, 
la « Massue », et prend Chambois. Les Po
lonais font plus de 5000 prisonniers. Ils 
signent ainsi la defaite des Allemands en 
Normandie et Feffondrement du front en
nemi. La lere Division se lance ensuite a la 
poursuite des Allemands. Elle traverse la 
Seine le 31 aout par le pont « Varsovie » 
construit par les sapeurs polonais. Abbe
ville est prise par les chasseurs de Podhale 
a la suitę de durs combats. Ensuite, la lere 
DB libere, notamment, Saint-Omer puis 
passe en Belgique pour liberer Ypres le 6 
septembre. C’est ensuite au tour de Gand,

Po 1995 roku kraj opuściło ok. 16 tys. 
absolwentów medycyny^. Obecnie mówi się 
o „drugiej fali” emigracji. W izbach le
karskich, zajmujących się potwierdzaniem 
dyplomów, panuje tłok. Zniechęceni pa
nującym bałaganem w służbie zdrowia, 
lekarze szukają pracy głównie w Niem
czech i Holandii. Chęć wyjazdu deklaruje 
aż 30 tys. lekarzy. Podobnie jest z pielę
gniarkami. Tylko od 2 do 8 maja, 60 pie
lęgniarek ze Szczecina złożyło deklaracje 
wyjazdu. Znalezienie pracy w zawodzie 

Lokeren, Saint-Nicolas d’etre liberees par 
les hommes du generał Maczek. Apres la 
campagne de Belgique, la lere DB nettoie 
la region d’Anvers de toute presence alle
mande, puis libere de nombreuses villes 
belges et néerlandaises, dont Breda le 27 
octobre. La demiere etape de la route du 
generał Maczek le mene en Allemagne du 
17 avril au 4 mai 1945 et se termine par la 
capitulation de la forteresse et de la base 
de la Kriegsmarine de Wilhelmshaven, le 5 
mai. Apres les hostilites, le generał Mac
zek est promu generał de division et nom
me commandant du ler corps polonais en 
Ecosse, puis de 1’ensemble des unites po
lonaises en Grande-Bretagne. Apres sa de
mobilisation, il s’occupe de la reinsertion 
des soldats polonais, puis se retire defini
tivement a Edimbourg. En 1961, il publie 
ses memoires de guerre dans un livre inti
tule « Od podwody do czołga » (« Avec 
nos blindes » - Presses de la Cite), pour 
lequel il reçoit en 1965 un prix deceme par 

la societe Sikorski de Glasgow et le cer
cie de 1’association des anciens com

battants polonais en Ecosse. En 
k 1990, il est promu au grade de 
k generał d’armee. Le generał 

Maczek a reęu de nombreuses 
decorations polonaises et al- 
liees : ordre de l’Aigle blanc, 
deceme par Lech Wałęsa, en 

; ordre Virtuti Militari 3e, 
4e et 5e classe ; ordre Polonia

Restituta lere et 3e classe ; 
Croix de guerre ; Croix d’or du 

merite avec glaives ; Comman
deur de la Legion d’honn^i^r ; Croix 

de guerre avec palmę (France) ; Com
mandeur de 1’ordre du Bain et Distin
guished Service Order (Grande-Bretagne) 
; ordre d’Oranje-Nassau (Pays-Bas) ; 
Grand Officier de 1’Ordre de la couronne 
avec palmę ; Croix de guerre avec palmę 
(Belgique). łł est citoyen d’honneur de 
nombreuses villes liberees par sa division, 
notamment de Breda qui a donnę son nom 
a la plus longue artere de la ville, menant 
au centre. Au moment ou les pays occi
dentaux l’honoraient, le pouvoir commu
niste instalłe en Pologne Pa destitue de sa 
nationalite polonaise. Le generał Maczek 
est mort a l’age de 102 ans, en decembre 
1‘^'9‘i, 1’annee ou l’on commemorait le 50e 
anniversaire du debarquement en Norman
die et les exploits de sa division. Sa de- 
pouille repose dans le cimetiere militaire 
polonais de Breda, au milieu de ses com
pagnons d’armes.

n

utrudnia im odmienny od unijnego system 
kształcenia i uznawania dyplomów^. Pomi
mo tego, że większość krajów UE wpro
wadziła kilkuletnie ograniczenia w dostę
pie do swych rynków pracy, pozostawio
no kilka furtek, właśnie dla specjalisl^ć^w^. 
Reszta nadal podejmuje się pracy sezono
wej lub „na czarno”. Wyjątkiem pozostaje 
Wielka Brytania i Irlandia. Sporo wy
jeżdżających chce pozostać tu na stałe. 
Pierwsze zawiedzione nadzieje zaczęły już 
jednak schładzać atmosferę.
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Odjęcia jakie niedawno o 
się psychiczne i fizyczne 
w bagdadzkim więzieni

ników amerykańskiej interwencji w Iraku.

Straszenie ludzi śmiercią podczas przesłu- 
chiwań oraz pozbawianie ich snu i pokar
mu, to czysto enkawudowskie metody wy
dobywania prawdy z poniżanego człowie
ka. Moje pokolenie starszych Polaków 
wiele na ten temat wie i nie budzi to do
brych skojarzeń. Wiadomo dlaczego. Po 
rozwiązaniu Armii Krajowej przez Ko
mendanta Głównego, gen. Leopolda Oku
lickiego, jej żołnierze zwolnieni z wojsko
wej przysięgi, wracali wczesną wiosną 
1945 roku do swych domów, do swych 
rodzin i wtedy właśnie zaczęły się ich 
aresztowania i prześladowania przez 
oprawców z NkWd, MO i SB. Jednych 
brutalnie maltretowano tu na miejscu, 
morząc ich z reguły głodem i brakiem snu, 
drugich wysyłano bezpośrednio do łagrów 
sowieckich, często wspólnie z zawodowy
mi rosyjskimi kryminalistami, t. zw. urka- 
mi. Nasi rodacy nie znali jeszcze wtedy 
okrucieństwa funkcjonariuszy SMIERSZ- 
u, ani wyrafinowanego sadyzmu urków i 
stawali się nierzadko ofiarami tak jednych, 
jak i drugich.
W długotrwałej, wielotygodniowej pod
róży wagonem towarowym na Sybir, znu
żeni i znudzeni urkowie zabawiali się mię
dzy sobą w sposób straszny, nigdzie nie 
spotykany, poza Związkiem Radzieckim, 
w cywilizowanym świecie. Dwóch urków 
siadało do gry w karty o kromkę chleba. 
Ten, który wygrał zjadał ją na poczeka
niu, ten który przegrał, zmuszony był speł
nić polecenie zwycięzcy i wykonać w nocy 
podczas snu towarzyszy, wyrok na tym, 
którego mu właściciel kromki chleba 
wskazał. Obaj oprawcy nie mieli w tym 
względzie żadnych ograniczeń, wyrok za
leżał wyłącznie od ich ponurej fantazji, 
ukształtowanej w sowieckich aresztach 
śledczych. Najczęś'ciej przegrany zmuszo
ny był kogoś zgwałcić, płeć nie odgrywa
ła tu żadnej roli, ale bywało, że musiał też 
uciąć komuś ucho, nos, rękę lub nawet 
głowę. Czynił to oczywiś'cie w nocy z za
skoczenia, tak żeby nikt nie zdążył mu w 
tym bestialstwie przeszkodzić. Jeśdi ta ludz
ka bestia, by się od tego uchyliła, złodziej
ski kodeks honorowy nakazywał to samo

obiegły cały świat, ukazujące znęcanie 
_ _ _ : nad jeńcami wojennymi osadzonymi
bagdadzkim więzieniu, nie przysporzyły w Polsce zwolen-

uczynić z nią. Strażnicy sowieccy ten 
śmiertelny hazard akceptowali i nie prze
szkadzali w pociągu praktykować urkom 
tego upiornego procederu. Wielu Polaków 
i wiele Polek padło ofiarą tej strasznej gry 
rosyjskich złoczyńców^.
Ale i ci żołnierze podziemia, którzy za
raz po wojnie cały czas przebywali 
w krajowych aresztach pod olaem sowiec
kich oficerów, poddawani byli niezwykle 
brutalnej przemocy podczas przesłuchań, 
a w sądzie sprawa kończyła się zwykle 
długoletnim wyrokiem lub karą śmierci, 
wykonywaną natychmiast. Represje te sto
sowane właśnie wobec Akowców, którzy 
się ujawnili, spowodowały, że wielu z tych 
leśnych chłopców zaczęło się ponownie 
organizować i wracać do podziemia. W 
mojej rodzinnej okolicy największą le
gendą cieszył się wśród ówczesnych na
stolatków „Wa:rszyc” (fot.) i jego podwład
ny „Grot” (fot.). Partyzantka odtworzo-
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Zaczynają się powroty z Wielkiej 
Brytanii. Są często powodowane brakiem 
znajomoś'ci angielskiego, ale też rozcza
rowaniem. Okazuje się, że na swoje wy
nagrodzenie trzeba ciężko zapracować, a 
ceny mieszkań i żywnoś'ci są wysokie. Pro
sta kalkulacja mówi, że lepiej wracać do 
kraju...
Wydaje się, że zjawiska wyjazdów za pracą 
nic nie powstrzyma. Ich prawdziwą wiel- 
koś'ć można będzie ocenić dopiero za kil
ka miesięcy. Szczególnie niepokojąco

34 20 czerwca 2004

na przez „Wajrszyca” na naszych terenach, 
na przełomie marca i kwietnia 1945 roku, 
nosiła miano: Konspiracyjne Wojsko Pol
skie. Organizacja podziemia, które się 
szybko rozrastało, liczyła sobie w stycz
niu 1946 roku już 2200 partyzantów i 
obejmowała swym zasięgiem południowe 
powiaty województwa łódzkiego oraz 
częś'ć województwa śląsko-dąbrowskiego, 
a także Koło i Konin w Poznańskiem.

Najbardziej spektakularnym czynem tych 
zdesperowanych wojowników był nocny 
atak na gmach więzienny w Radomsku. 
W jego efekcie, w dniu 20 kwietnia 1946 
r., wolność odzyskało 57 partyzantów, ale 
niestety na krótko. Siły Armii Czerwonej 
i bezpieczeństwa wewnętrznego błyska
wicznie się zmobilizowały i rozbiły dwa 
silne oddziały partyzanckie, w tym wła- 
s'nie oddział legendarnego „Grota”, który 
wśród harcerzy naszego miasteczka ucho
dził, jak byś'my to dziś powiedzieli, za po
stać kultową. Wielu żołnierzy KWP aresz
towano podczas Świąt Wielkanocnych w 
ich rodzinnych domach. Wszyscy wkrót
ce stanęli przed Sądem Okręgowym w 
Piotrkowie i w trybie doraźnym, po kil- 
kunastominutowym procesie w dniu 7 
maja ^^46 roku, 12 z nich, w tym także 
„Grot” (Jan Rogólka), zostało skazanych 
na śmierć. Wyrok wykonano natychmiast, 
ciała pomordowanych wywieziono i wrzu
cono do bunkra poniemieckiego w Bąko
wej Górze. Po paru zaledwie dniach żoł
nierze KWP odkryli, przy pomocy miej
scowej ludności, to miejsce i dokonali w 
nocy ekshumacji swych przyjaciół. Ciała 
ich towarzyszy broni były w sposób okrut
ny okaleczone, miały wbite w głowy 
gwoździe, wykłute oczy, obcięte dłonie, 
połamane kończyny dolne i górne oraz 
żebra, powyrywane języki, zdartą z głów 
skórę.
Biorąc pod uwagę współczesny system ner
wowy moich odbiorców resztę opisu im 
oszczędzę. Niestety ludzie, którzy tego do
konali nigdy nie zostali ukarani. I może 
właśnie dlatego znów pojawiają się na 
świecie tego typu zimni, wyrachowani, 
okrutni oprawcy^.

wyglądają wyjazdy specjalistów. Zatrzy
manie tej fali emigracji może spowodo
wać tylko odwrócenie sytuacji gospodar
czej w kraju. I nie chodzi tu o zapewnie
nia, że „jest już lepiej” czy „w gospodarce 
drgnęło”, ale o stworzenie szans, poczu
cia, że można zarobić i żyć godnie także 
we własnym kraju. Negatywnego przykła
du dostarcza tu Francja. Kraj bogaty, a po
mimo tego opuszcza go coraz więcej mło
dych ludzi szukających swojej szansy za 
Oceanem czy kanałem La Manche. Skrę-

powana etatyzmem ojczyzna wyznaczyła 
im bowiem bariery rozwoju zawodowe
go, od kołyski po emeryturę. Tymczasem 
rozwój i gospodarczy postęp to stworze
nie mitu kariery „amerykańskiej" - od pu- 
cybuta po milionera. Jak na razie nad 
Wisłą, rząd zajmuje się obmyślaniem spo
sobów wyciągania pieniędzy od ludzi, któ
rzy ciężko na nie zapracowali. Niestety „dał 
nam przykład Bonaparte”... jak etatyzm 
wprowadzać mamy!

Bogdan
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Dokończenie ze str. 3

RONALD REAGAN

40-sta prezydent Stanów Zjednoczo
nych był jednym z najbarwniej
szych i najbardziej podziwianych, 

ale też najb<e^dzie^j kc^t^tl^ow^^rryjoych aj^ta 
tyków, jacy kiedykolwiek zasiadali w Bia
łym Domu. Jedną z głównych cech jego 
charakteru był ogromny optymizm, wynie
siony prawdopodobnie z rodzinnego domu. 
Od rodziców, którzy występowali w ama
torskich teatrach, zaraził się też zamiłowa
niem do sztuki aktorskiej. Po studiach so
cjologicznych i ekonomicznach, był naj
pierw komentatorem sportowym w radio, 
a potem wyjechał do Hollywoodu, gdzie 
zagrał w ponad pięćdziesięciu filmach tzw. 
„serii b". Karierę polityczną rozpoczął w 
1966 r., kiedy został wybrany z ramienia 
partii republikańskiej na stanowisko guber
natora Kalifornii. Prezydentem Stanów 
Zjednoczonych został późno - w 1979 roku, 
miał już 69 lat i dwie nieudane kampanie 
puezadenckie za sobą. Ameryka przeżywała 
wówczas depresję, sytuacja na świecie była 
niedobra - w Iranie rozgrywał się dramat 
zakładników, Afganistan został zaatakowa
ny przez Związek Radziecki, w Nikaragui 
nastąpił komunistaczny przewrót. Przyj
mując nominację na prezydenta, Ronald 
Reagan obiecał Amerykanom, że przywróci 
im wiarę we własne siły i w geniusz naro
dowy. „Będziemy na nowo przykładem 
wolności i światłem dla tych wszystkich, 
którzy w tej chwili są tej wolności pozba
wieni" - powiedział w trakcie inwestatuIa^, 
dając sygnał do odnowy moralnej, gospo
darczej i militamej swego kraju. W 79 roku, 
jego marzenie o odbudowie prestiżu Ame
ryki podzielało 51 procent wyborców. 4 lata 
później, gdy walczył o drugą kadencję, było 
ich już 59 procent. Największe zasługi 
Ronald Reagan położył bez wątpienia w po
lityce zagranicznej. Postawił sobie za za
danie walkę z totalitaunam systemem so
wieckim, który określił historacznam dzi
siaj mianem „imperium zła". W roku 1980- 
ym poparł działanie polskiego związku za
wodowego Solidarność. Rok później, po
tępił wprowadzenie stanu wojennego. W 
1983 roku, rozpoczął finansową konstruk
cję słynnej „wojny gwiazd", czyli progra
mu obrony strategicznej, który mial zapew
nić całemu teuatorium Stanów Zjednoczo
nych ochronę przed ewentualnym atakiem 
nuklearnym. Projekt ten, przewidujący 
umieszczenie na ziemskiej orbicie sateli
tów obronnych, miał dwie wielkie zalety: 
puzaśpieszył rozwój amerykańskich badań 
naukowych i technologicznych i ostatecz
nie zdusił Związek Radziecki, który nie był 
w stanie podjąć wyzwania i zmuszony był 
wycofać się z wyścigu zbrojeń.
Ronald Reagan opuścił Biały Dom w 1989 
roku, w pamiętnym roku wielkich prze
mian w Europie wschodniej. Ostatnie jego 
oficjalne przesłanie do rodaków brzmialo: 
„Chcieliśmy zmienić ^a^r^ód, zmieniliśmy 
świat".

Anna Rzeczycka-Dynt^iat

Ciąg dalszy ze str. 3
OPATRZNOŚĆ STRZELIŁA PALCAMI

Zakłopotany przewodniczący Janik wy
nalazł na poczekaniu formułę, że w 
takim i^^^mie nie bi^dzię żadni^j^o e^łosowa- 

nia, tylko się powie, że Sejm „przyjął ra- 
por-t posłanki Błochowiak do wiadomo
ści”. W tej sytuacji 32 posłów SLD, w 
prnekonabCu, że głosowania już nie będzie, 
wyszło sobie z Sejmu na miasto. Tymcza
sem na sali, poseł Giertych z LPR złożył 
do laski marszałkowskiej wniosek, by prze
głosować raporty pozostałych członków 
Komisji, jako tzw. „wnioski mniejszości”. 
Marszałek Oleksy bajpieuw się opierał, ale 
unbawsny, że wniosek i tak polegnCe w gło
sowaniu, w końcu go dopuścił. Najwidocz
niej myślał, że klub SLD jest w komple
cie. Tymczasem, ku powszechnemu zdu- 
miebiu, wniosek Giertycha puzesnedl! 
W tej sytuacji, w atmosfeme berwowos'ci 
puzajęto procedurę, że w kolejnych gło
sowaniach odpadać będzie raport, który 
uzyska bajmbiej głosów, zaś' ten, który 
ponostabie, zostanie skobfrontowany z ra
portem posłanki Błochowiak i w ten spo
sób wyjaśni się ostateczbie, jaką wersję 
wydameń Sejm uzna za prawdziwą. Roz
poczęły się głosowania, z których zwy
cięsko wyszedł raport posła Ziobro, za
wierający najdalej idące wnioski: posta- 
wiebie przed Tuabunalem Stanu prezyden
ta Kwaśniewskiego, b. premiera Millera, 
b. ministra spuawiedliwości Kurczuka, a 
przed sądem - b. ministra Wagnera, b. 
mibistra Nikolskieoo, b. wicemCbister Ja
kubowską oraz b. prezesa TVP Kwiatkow
skiego i sekuetauza KRRiTV Cnarzastego. 
Pobieważ raport posła Ziobro unaskał bez- 
wzolędbą więksnos'ć głosów, opozycja 
uznała, iż pokonał on tym samym raport 
posłabki Błochowiak i opuś'ciła salę. 
Stało się tak m.in. dlatego, że za raportem 
posła Ziobro zagłosowali również posło
wie Samoobroby, a sam prnewodbiczący 
Lepper pozostał głuchy na proś'by Mille
ra („Andrzej, proszę, błagam...”), żeby 
klub Samoobrony przanajmniej wyszedł 
przed tym głosowaniem z sali. Lepper nie 
dał wydrzeć sobie takiej sposobności do 
nękabia Tuabunalem Stanu zniebawidzo- 
beoo prezydenta Kwaśbiewskiego. Bez 
wahania rzucił na pożarcie Millera, a już 
bastępbeoo dnia Samoobroba uonpoczęła 
nbierabie podpisów pod wnioskiem o po- 
stawiebie puezydebta przed Trabubalem 
Stanu pod zamutem złamabia prawa. An
drzej Lepper jako unus defensor prawo- 
rządnoś'ci! Tego Ben Akiba nie przewi
dział!
Ta okoliczbość wprawia w pewne zakło- 
potabie zarówno Platformę Obywatelską, 
jak i PiS. Wprawdzie i one głosowały za 
raportem posła Ziobro, ale sytuacja w któ
rej musiałyby zaprząc się do uadwanu po
wożonego przez Andrzeja Leppera była
by dla nich banbyt ambarasująca. Dlatego 
też Platforma Obywatelska już nie jest tak 
bardzo pewna, czy i prezydent powibien 
zostać postawiony przed Trabubałem Sta
nu, chociaż co do Millera nadal bie ma

wątpliwoś'ci. PiS wybrnął z sytuacji ina
czej; poseł Ziobro przesłał swój raport do 
prokuratury jako zawiadomienie o prze
stępstwie, co pozwala zachować pozory 
akcji autonomicznej, niezależnej od poczy
nań Leppera. LPR natomiast wezwała pre
zydenta, by dobrowolnie zrzekł się urzę
du.

Tymczasem 28 maja upłynął ostatecz
ny termin wysunięcia sejmowego kan
dydata i^ia pramir^t^a rs^i^du i duicji^ti^cj^ti yw 

tej sprawie znowu przeszła w ręce prezy
denta. Jego faworytem nadal jest Marek 
Belka. W międzyczasie okazało się, że nie
formalna lustracja premiera Belki została 
dokonana przez min. Siemiątkowskiego z 
Agencji Wywiadu właśnie na polecenie 
prezydenta Kwaśniewskiego, który teraz 
tłumaczy się gęsto, że zwyczajnie chciał 
się tylko dowiedzieć, czy wszystko jest w 
jak najlepszym porządku. Te wyjas'nienCa 
są trochę podobne do wynurzeń samego 
Belki, że wprawdzie może coś tam i palił, 
ale się nie zaciągał. Na razie prezydent 
zwleka z ponownym zgłoszeniem kandy
datury prof. Belki, licząc widocznie na to, 
że w ostatniej chwili instankt samozacho
wawczy przemówi do posłów z taką siłą, 
że wyłamią się z wszelkiej dyscypliny, byle 
tylko dotrwać do końca kadencji. Dodat
kowo prezydent straszy wyznaczeniem 
wyborów na sierpień, kiedy to co najmniej 
2, a może nawet 3 min ludzi przebywa na 
wakacjach. Ten argument zaczyna coraz 
silniej działać zwłaszcza na Platformę, któ
ra obawia się, że sierpniowy termin grozi 
zwycięstwem Samoobrony. Jej zwolenni
cy na zagraniczne wakacje raczej nie wy
jeżdżają. Toteż proponuje, by wybory od
były się najwcześniej we wrześniu. Sęk 
jednak w tym, że prawo zobowiązuje pre
zydenta do rozpisania wyborów „nie
zwłocznie” po rozwiązaniu Sejmu, a pre
zydent musi rozwiązać Sejm, jeśli jeszcze 
raz odmówi on votum zaufania rządowi 
Marka Belki. Z uwagi na to, że Sejm musi 
głosować votum zaufania do 13 czerwca, 
zgodny z prawem termin wyborów powi
nien przypadać w sierpniu. W takiej sytu
acji przesunięcie wyborów na wrzesień czy 
później nosiłoby znamiona bezprawnego 
zamachu na demokrację, czego z pewno
ścią nie omieszkałby wykorzystać Andrzej 
Lepper do oskarżenia prezydenta i podże
gaczy o zamach stanu. Tym razem mógł
by mieć za sobą i Trybunał Konstytucyj
ny i Sąd Najwyższy, jeśli oczywiś'cie iu- 
stitia nie dałaby się skorumpować. Więc 
albo rząd Belki uzyska jednak votum za
ufania i przeczołga Polskę przez kolejny 
rok, albo demokraci, broniąc demokracji 
przed Lepperem, zdecydują się na jej po
gwałcenie. Nie da się ukryć - cuda i para
doksy!

) 

I

c 
F 
I 
t 
I 
F 
c 
ś 
j 
s 
I 
l

S^anisłau Michalkit^uTicz
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Redaguje od 11 lat Zbigniew A. Judgcki

FRANCJA
□ Znanymi działaczami społecznymi i 
polonijnymi we Francji jest rodzeństwo 
Helena i Edward Papalscy z departamen
tu Pas-de-Calais. Helena Papalska z męża 
Kaczmarek, urzędnik, tłumacz, śpiewacz
ka i społeczna działaczka katolicka uro
dziła się ^^26 r. w Marles-les-Mines. Ze 
średnim wykształceniem, pracowała, m.in. 
jako jedna z pierwszych nauczycielek pol
skiego pochodzenia we francuskiej szkole 
podstawowej w St Omer, a następnie była 
urzędnikiem w głównym biurze zagłębia 
węglowego w Auchel.

5

1-

20 czerwca 2004

Przez 20 lat jako lektor nagrała na kase
tach ok. 200 książek dla niewidomych (po
nad 3000 kaset). W latach ^^^7-1950 była 
prezesem Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej w Marles-les-Mines. 
Od 1966 jest członkiem (solistka i zastęp
ca dyrygenta) chóru „Millenium” w Mar- 
les-les-Mines. Wieloletnia katechetka w 
Calonne Ricouart i organistka w parafiach 
Calonne Ricouart i Marles-les-Mines. Ani
matorka polsko-francuskich Mszy św. 
Współorganizatorka pielgrzymek ludzi 
chorych do Lourdes. Współzałożycielka i 
wieloletnia sekretarka Fundacji Jana Pawła 
II we Francji. Od lat społecznie pomaga 
stowarzyszeniom polonijnym, organiza
cjom politycznym i społecznym oraz in
dywidualnym osobom w pracach admini
stracyjnych (pisanie listów, tłumaczenia 
polsko-francuskie).
Jej brat Edward Papalski urodzony 1929 
r., również w Marles-les-Mines, przez po
nad 30 lat pracował w administracji fran
cuskich kopalń węgla w Auchel, Bruay la 
Buissiere i Lens. Następnie pełnił m.in. 
funkcję: sekretarza Rady ETR w Lens 
1972-1975; korespondenta-sprawozdawcy 
dziennika „Narodowiec” Lens 1955-1965; 
przedstawiciela CFDT na departamenty 
Nord i Pas-de-Calais biur Dimo-Soginor- 
pas HBNPC (północne zagłębie węglowe)

1980-1985; radnego gminy Hesdigneul- 
les-Bethune 1977-1983; wiceburmistrza 
Hesdigneul-les-Bethune 1983-2001 (od 
2001 honorowy wiceburmistrz). Przez kil
ka lat był również wiceprezesem Rady Ad
ministracyjnej Banku Credit Mutuel Pas- 
de-Calais.
Inicjator i organizator zlotów polonijnych 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej (KSMP) w Vaudricourt 1955
1980; inicjator i współorganizator budo
wy domu „Millenium” w Marles-les-Mi
nes. Zastępca sekretarza generalnego 1954
1965, a następnie wiceprezes 1965-1971 
Kongresu Polonii Francuskiej; prezes Ka
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Pol
skiej we Francji ^^54-1965 (prezes hono
rowy 1965-). Założyciel i prezes: Stowa
rzyszenia „Millenium” we Francji (prezes 
fundator i dyrygent chóru „Millenium” 
1985-) 1966-1985, Association Loisirs 
Education Culture w Hesdigneul-les- 
Bethune (prezes fundator ^^99-) 1984
1999. Autor artykułów w lokalnej prasie. 
W ^^84 r. był inicjatorem emisji francu
skiego znaczka pocztowego upamiętniają
cego 50. rocznicę masowej emigracji Po
laków do Francji. Jako solista-piosenkarz 
nagrał płyty z polskimi piosenkami wspól
nie z orkiestrą B. Nowaka i E. Lorka. Re
prezentant Polonii francuskiej w sesji po
soborowej (Watykan II) laikatu. Za wie
loletnią pracę zawodową, polityczną i spo
łeczną uhonorowany został licznymi od
znaczeniami, m.in.: Ordre National du 
Mérite (V), Ordre des Palmes Academi
ques (III), Medaille d’Honneur du Trava
il, Medaille de la Jeunesse et des Sports, 
Medaille d’Honneur des Societes Musica
les et Chorales, a także medalem Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. Historię chó
ru założonego i prowadzonego do dziś 
przez E. Papalskiego opisał E. Gogolew
ski w książce La Chorale „Milleniutn” de 
Marles-Calonne-Auchel (Pas-de-Calais).

WIELKA BRYTANIA
□ Od kilku dni fasadę budynku przy 8 
Lennox Gardens w południowo-zachod
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nim Londynie zdobi tablica pamiątkowa 
informująca, że w tym domu w latach 
1967-1993 mieszkał Edward Raczyński, 
ambasador II RP w Wielkiej Brytanii, a w 
latach 1979-1986 prezydent na uchodź
stwie. Tablicę odsłonił dr Stanisław Ko
morowski, ambasador RP w Wielkiej Bry
tanii.
□ 14 maja zmarł w Londynie ppłk Mie
czysław Białkiewicz, żołnierz samodziel
nej Brygady Strzelców Karpackich, uczest
nik walk o Tobruk i na pustyni Libijskiej. 
Oficer 4. Pułku Pancernego „Skorpion” 
ranny w walkach nad Adriatykiem. Wie
loletni członek władz Związku Tobrukczy- 
ków. Odznaczony, m.in. Orderem Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych.
□ 21 maja zmarł również w Londynie płk 
dr Stanisław Wąsik (ur. ^^08 r. w Tobol- 
sku na Syberii), uczstnik kampanii wrze
śniowej 1939 i kampanii 1940 w 2. Dy
wizji Strzelców Pieszych. Współzałożyciel 
i członek władz naczelnych Stowarzysze
nia Polskich Kombatantów i Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Lon
dynie. Członek władz naczelnych PPS na 
obczyźnie w latach 1950-60, a następnie, 
od 1990 r., przewodniczący Centralnego 
Komitetu Zagranicznego pPS. Członek, a 
ostatnio prezes Rady Głównej Związku 
Rzemieślników i Robotników Polskich w 
Wielkiej Brytanii. Odznaczony Krzyżem 
Walecznych, złotą i srebrną odznaką ho
norową SPK, Kombatanckim Krzyżem 
Zasługi SPK w wielkiej Brytanii, Kom
batanckim Krzyżem Zasługi Federacji 
Światowej SPK oraz brytyjskim War Me
dal 1939-45.
□ W londyńskiej Bloxham Galleries moż
na jeszcze do 20 czerwca oglądać wysta
wę obrazów Izabelii Kay.

SZWECJA
□ 29 maja w Sztokholmie odbył się wal
ny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Kon
gresu Polaków w Szwecji. Uchwalono 
zmiany statutowe mające na celu decen
tralizację zarządzania i zacieśnienie współ
pracy między poszczególnymi ośrodkami. 
Przyjęto zmiany strukturalne w Prezydium 
powołując zespoły problemowe: informa
cji, kontaktów i współpracy organizacji 
kongresowych; kultury; młodzieży; kon
taktów zewnętrznych; społeczny; gospo
darczy. Wybrano nowe władze. Prezesem 
został Michał Bieniasz (grafik i rysownik, 
ur. 1951, od 1989 prezes oddziału Stow. 
Polskich Kombatantów w Szwecji; w 1989 
wybrany delegatem do Rady Narodowej 
w Londynie; prezes i współzałożyciel 
Związku Dziennikarzy Polskich na Zacho
dzie; jego karykatury polityczne publiko
wane były w szwedzkich pismach i w lon
dyńskim „Dzienniku Polskim”; prace gra
ficzne prezentował na licznych wystawach, 
m.in. we Francji). W okresie mijającej 
kadencji powołano Fundację Kultury Pol
skiej, otwarto Centrum Kultury w Vaste- 
res i przyjęto do Kongresu dwie nowe or
ganizacje. Ilość członków indywidualnych 
wzrosła o 50 %.
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Poziomo: A-l. Osoba, która 
darzy Cię przyjaźnią (najwier
niejszym jest Twój Ojciec!); A- 
15. Rozwój, progres; B-10. 
Elektroda tranzystora; C-l. 
Duża paka; C-15. Postać anioł
ka w sztuce religijnej; D-8. 
Kapłan; E-1. Okres p^.pr^edza- 
jący Boże Narodzenie; E-15. 
Nie zawodowiec; G-1. Daw
niej: dzierżawa; I-I. Proklama
cja, manifest, apel; I-I5. Osoba 
analizująca dzieła sztuki (nie 
mylić z krytykantem); K-1. 
Niedozwolony w zapasach, ale 
niezbędny w ubiorze eleganc
kiego mężczyzny; K-15. Popu
larnie o ciężkiej pracy; L-6. Po
nowne popełnienie przestęp
stwa przez osobę już karaną; 
Ł-1. Publ^^zne zieleńce; Ł-13. 
Tak zwraca się kochająca żona 
do swego umiłowanego męża; 
M-6. Taniec hiszpański; N-1. 
Amortyzatory w pojazdach; N- 
11. Dział nauki i techniki zaj
mujący się otrzymywaniem 
metali z rud i ich przetwarza
niem.
Pionowo:
1-A. Sposób.i^i^^gowania na 
określone sytuacje, poza; 1-K. 
Roślina na przyprawowe zie
le; 2-G. Pułapka na kierowców 
przekraczających dozwoloną szybkość jazdy; 3-A. Ogólny stan fizyczny i psychiczny człowieka; 3-K. Objęcie wyższego stanowiska; 5-E. Wysyła 
list; 6-A. Krewny w linii męskiej; 6-K. Przestarzałe: zespół kół zębatych, przenoszących ruch w maszynie z jednej części na inne- 8-A. Uchwyt do 
mocowania narzędzi skrawających; 9-K. Pieszczotliwie o poTomku; I0-A. Medykamenty; 11-K. Dziura, wyrwa; I2-A. Pozycja w gimnastyce; I3-K. 
Muzułmański- podatek jako jałmużna; 15-A. Robota, zajęcie; 15-K. Hak wkręcany w końce podkowy; I6-E. Największa wyspa w archipelagu Balearów; 
18-A. Rodzaj gry w karty; 18-1. Trójnożny statyw; 19-E. Stopnie oceniające uczniów; 20-A. Rodzaj gry w karty (ale innymi od I8-A kartami)- 20-1,’ 
Pomarszczenie zajmowane lub wynajmowane przez wojsko. ’

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

K^^żó^ka-na Dzień Ojca. - proponuje Marian Cz^iW^i'iet -

i ■■

Widziane z Paryża, drukowane w Warszawie, napisane przez
Andre Glucksmanna, zamieszczone w „Rzeczpospolitej” (5

6 czerwca, w tłumaczeniu Grzegorza Dobieckiego) może zainte
resować Czytelników „GK”. Dotyczy doniosłych wydarzeń sprzed 
60 lat. Lądowanie aliantów w Normandii przeszło do historii 
jako jedna z najważniejszych bitew II wojny s^^wiitowej. Wielką, 
bohaterską w niej kartę zapisali polscy żołnierze. Autor cytowa
nego poniżej artykułu osadza wydarzenia sprzed lat w czasach 
nam współczesnych. Wspominając desant aliancki próbuje od
powiedzieć na ważne pytania związane z aktualną sytuacją w 
świecie, jest ona ważna i dla Polaków, i dla Francuzów:
W dzisiejszych czasach na lewo i prawo rozprawia się o „ umoco
waniu mięidzyniarro^rnwyn". To jedyne, prawdziwe, miało swoją 
inaugurację u wybrzeży Normanda. Jeżeli Organizacja Narodów 
Zjednoczonych - acz może się nieraz kojarzyć z rupieciarnią - nie 
przypomina jednak do końca smutnej Ligi Narodów, to dzieje się 
tak dlatego, że założyciele ONZ przyrzekli w San Francisco, iż 
Niemcy i Japonia nie zostaną ani podbite, ani skolonizowane, 
lecz jedynie wyzwolone z jaszyzmu... Lądowanie w Normandii 
uzasadnia niedawne interwencje w Kosowie, w Afganistanie i w 
Iraku, nawet bez pozwolenia Rady Bezpieczeństwa. Z decydują
cego powodu: ta wstępna legitymizacja, uzyskana w Norm^c^nc^i^i, 
poprzedzała ukonstytuowanie się ONZ, i jej wymowa ma większe

znaczenie niż wszelkie następne preceden^sy, wynikające z orze
czeń ONZ^, przyznających tylko sobie pr^erogatywy wznoszenia jU^n- 
damentów prawa międzyna^rodowego. Tym bar^z^^e^j, ż^e w dzie
siątą rocznicę ludobójczych mor^^ó^w>, dokonanych na narodzie Tutsi 
w Rwandz^ie, niczyjej pamięci nie może ujść wspomnienie przera
żającej bezradności ONZ... Czy Stany Zjednoczone mogą jeszcze 
domagać się prawa do ingerencji w imię krwi przelanej za wy
zwolenie Europy? Tak. Mimo wszelkich niedawnych niegodz.iwo- 
ści, do jakich doszło w irackich więzieniach? Wbrew aktom mo
ralnie nie do zniesienia, szkodliwym politycznie i strategicznie 
absurdalnym, za które USA ponoszą całkowitą odpowiedzialność? 
Tak. Albowiem - na dobre i złe - Stany Zjednoczone poz.ostają 
demokracją... Przypomina^m, że Francja - tak chętnie udzielają
ca lekcji innym - w ciągu ostatnich 40 lat nie oskarżyła, nie 
osądziła ani nie skazała żadnego ze swoich żołnierzy, którzy tor
turowali w czasie wojny algiersk^iej. Dopiero w 2000 r ji'ancuski 
parlament uznał, że tzw. wydarz^enia algierskie były wojną. Pięć
dziesiąt lat po ustaniu walk, w 1995 r., prezydent Chirac uznał 
odpowiedzialność Francji za to wszystkie, co wydarzyło się w la
tach 19^0-1945 (deportacja Żydów do obozów z^agłady, łapanki 
organizowane przez j^t^an^c^ską policję - w tym najwięk^s^za, w 
V(^l'(^^'Hiv w 1943r. - przyp. tłum.)... Gdzie indziej - proszę posłu
chać różnicy w tonie - rządzi omerta^. Kwiecień 2004. Pierwszy 
zapis na wideo: systematyczne tortury, wydłubane oczy/, wyrwanie 
ręce i nogi rzekomych bojowników, piramida CIAL. Drugi zapis: 
egzekucja matki i jej pięciorga dzieci (od 12 miesięcy do 7 lat) w 
okolicach Szatoj, w Czeczenii. Dwa świadectwa, nakręcone przez 
rosyjskich zołnier^zy^, prz^eraż^onych tym., co zrobili ich towarzysze 
broni. Te zdjęcia publikuje jeden, jedyny moskiewski dzień-
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nik., „Nowaja Gazietia” i nic z tego nie wynikam. Żadne radio, 
żodno stacja telewizyjna nie zwraca na nie uwagi. Podobnie jak 
wymiar sprawiedliwości. Milczy hierarchia wojskowa i politycz
na. Świat nabiera wody w usta. Bush jest przyjmowany protesta
mi. Putin - jak brat... Poszanowanie dla praw człowieka to zaś 
miara naszej zdolnos'ci do oparcia się temu, co nieludzkie. 
Mądry tekst, przypominający i to, że tzw. poprawność politycz
na zamyka usta wobec nieprawości. Do listy nieludzkich zacho
wań dodać należy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ter
roryści palestyńscy zasługują na potępienie. Dlaczego jednak 
milczy się widząc na ekranach telewizyjnych zbrodnie Izraela 
wobec bezbronnych, wobec palestyńskich dzieci i kobiet?

Î 
)

15 lat temu skończył się w Polsce komunizm. Tak nam dobrze z 
tego powodu. Jednak dlaczego jest nam dziś tak bardzo źle? 
Refleksje na ten temat snuje na łamach „Tygodnika Powszech
nego” (6 czerwca) socjolog prof. Edmund Wnuk-Lipiński: 
Średnie wynagrodzEniE w Polsce wynosiło nieco ponad 200 tys. 
starych złotych^, których siła nabywcza była znikoma, bo w skle
pach królował ocet. Wzrost cen w 1989 r. przybrał już charakter 
hiperinflacji i choć szok inflacyjny miał dopiero nadejść, 3,5- 
krotne podniesienie cen w ciągu owego roku było trudne do znie
sienia^. Na ulicach dominowały syrenki, trabanty i małe fiaty; od 
czasu do czasu przemknął luksusowy polonez lub nawet zachod
nie auto. W sklepach Pewexu wąska elita, dysponująca tz,w. 
twardą waluta,, nabywała tak luksusowe dobrać, jak amerykań
skie gumy do żuciem, dżinsy zachodnich marek, płatki śniadanio
we i soki pomarańczowe, piwo duńskie lub niemieckie, a nawet 
kafelki do łazienki, hiszpańskie albo włoskie. To było zaledwie 
15 lat temu, kiedy w wyborach Polacy odrzucili system komuni
styczny, nie do końca zdając sobie sprawę z tego^, co go zastąpią. 
Dziś nie ma Układu Warszawskiego i rWpG, ani NRD i ZSRR. 
Inflacja nie przekracza 2 p^t^oc., złotówka jest wymienialna i sama 
stała się twardą walutą, a byle sklepik na prowincji przypomina 
ówczesne luksusowe Pewex^y. Polska jest w NATO i UE. Średnia 
długość życia wzrosłam, spożycie alkoholu spadło, syrenki stały 
się sentymentalnym rarytasem kolekcjonerów osobliwości moto
ryzacyjnych^, a wolność tak spowszedniała, że spora część Pola
ków przestoje ją cenić, tęskniąc do dyktatury Andrzeja Leppera. 
No tok, ale skoro jest tok dobrze, dlaczego jest tak źle? Dlaczego 

większość sądzi, że jest coraz gorzej i że kiedyś' było lepiej? Dla
czego wszechobecna jestj^t^u^str^a^cja, by nie powiedzieć wściekłość, 
a kogoś, kto optymistycznie ocenia dokonania, traktuje się jok 
dziwo i frajera, który dał się nabrać, bo'nie zna „prawdziwego 
życia”? Dlaczego „dawniej było lepiej”?
Z wolnością przyszedł kapitalizm, do którego ludzie „Solidarno
ści ” - ruchu w istocie kolektywistycznego - nie byli przygotowani 
ani przez dotychczasowe doświadczenie życiowe (bo niby skąd 
miało się ono wziąć w ustroju komunistycznym), ani przez soli
darnościowe elity^. Solidarnościowcy, paradoksalnie, nie byli też 
przygotowani do przyjęcia trywialnego faktu, że wymarzona wol
ność jest nierozerwalnie związana z ryzykiem., niepewnością jutra 
i możliwością porażki. Wydawałoby się, że ludzie dawnego reżi
mu powinni być jeszcze gorzej przygotowani do kapitalizmu i wy
zwań wolności. Stało się zupełnie inaczej: byli pierwszymi bene
ficjentami możliwości,, jaskie stworzył upadek komunizmu, co za
owocowało powstaniem „politycznego kapitalizmu” i „uwłasz
czeniem nomenklatury”. Wielu prominentów dawnego systemu 
dokonało udanej konwersji kapitału politycznego w ekonomicz
ny, który w kapitalistycznych regułach gry dawał im uprzywilejo
waną pozycję na rynku. Tymczasem rzesze tych^, którzy 4 czerwca 
1989 r. udzielili kredytu zaufania solidarnościowej kontrelicie, 
znalazły się w trudnej sytuacji ekonomiczniej: albo z powodu bez
robocia^, albo szalejącej inflacji (w 1990 r. ceny wzrosły niemal 
siedmiokrotnie!), która pochłonęła domowe oszczędności, a wie
lu wpędziła w pułapkę zadłużenia kredytowego.
Wabiliśmy się no wolność i niepodległość, mamy własne pań
stwem, jesteśmy otwarci na świat, ale gubimy wartości,,o które są 
spoiwem wspólnoty i j^t^r^d^o^mentem przyjaznego państwa i społe
czeństwa.. Jeśli przestajemy być wspólnotą opowiadającą się po 
stronie tych samych wartości podstawowych, co ma nas łączyć? 
Tylko interes, bez etycznych powinności? Czyż to nie Jan Paweł 11 
ostrzegał nas kilka lat temu, że „ demokracja bez wartości łatwo 
się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm? Nie ro
zumieliśmy tego ostrzeżenia. Niektórzy z komentatorów wietrzyli 
nawet w tych słowach zawoaloware wezwanie do stworzenia cze
goś na kształt państwa wyznaniowego lub wzięli je za lapsus języ
kowym. A teraz mamy w Polsce ponad 20% zwolenników „zaka
muflowanego totalitaryzmu” i nie można wykluczyć, że będzie 
ich więcej.

7

Pèlerinage a Thierenbach 
Rendez-vous annuel

e L
es communautés polonaises de l’Est de la France, mais 
aussi de Suisse et d’Allemagne, se sont retrouvés lundi 
a la basilique de Thierenbach pour leur pèlerinage annuel.

Depuis 75 ans, ils sont plusieurs centaines a se retrouver, parmi 
eux, les membres des associations patriotiques et culturelles avec 
leur porte-drapeaux, les enfants des ecoles en costume folklori
ques, les dames du Rosaire Vivant, le groupe folkloriąue „Aigle 
Blanc”, les scouts de Bollwiller portant l’image de la Vierge Noire. 

Cette annee, la celebration eucharistique était presidee par l’evê- 
que Mering dont la premiere participation a Thierenbach remon
tait a 1977, alors qu’il etait jeune pretre et venait de terminer ses 
etudes au seminaire de Strasbourg.
Recteur du pelerinage depuis 1975, le Chanoine Sifferlen, lui sou
haita la bienvenue, de meme que le cure Ryszard Górski.
A Tissue de l’office religieux, rehausse par les chorales, ainsi 
reunies que dirigees par Patrice Panek et accompagnees par Jean- 
Michel Panek aux orgues, le saint sacrement a ete porte en pro
cession autour de la basilique, porte-dreapeau en tete, les enfants 
se relayant pour jeter les petales de fleurs.
Cette joumee de la fete polonaise s’est terminee a la fin de Papres- 
midi, par Toffice marial et la benediction sacrementelle.

(tatogsam a© ÆWæsea 
K^t^ioUckich StoWanzyszen Mężów 

Polskich We Fre^t^cc'i
Czcigodny Ksiądz prał. St. Jeż - rektor PMK.

Z okazji pięknego Jubileuszu święceń kapłańskich, 
pragnę w imieniu Związku Mężów Katolickich, 

złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg w Trójcy Jedyny, 
obdarzy Ks. Rektorat, licznymi łaskami, a Matka Najświętsza 

niech wspomaga w codziennym kapłańskim życiu, 
niech udzieli dobrego zdrornwia, długiego życia 

za wierną służbę Bogu i Kościołowi 
i niech wypełnia serce radością.

Pamięcią jesteśmy przy Drogim Jubilacie i zapewniamy o 
modlitwach w intencji Ks. Rektorat. Szczęść Boże.

Wiktor Borgus - prezes Związku
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UMOCNIENI 
DUCHEM SwIĘT^YM

w środowisku, w którym ludzie są daleko od Boga.. Dlate 
.^^o potrzebuję darów Ducha Świętego i siły, aby zachować 
wiarę i stawić czoła trudnościom codziennego życia. Potrzebne 
mi jest światło, które rozświetli mój umysł» (Weronika). «Trudno 
mi jest rozmawiać o Bogu w dzisiejszym otoczeniu, ponieważ nie 
czuję się zrozumiana, a wręcz krytykowana. Pragnę przyjąć sa
krament bierzmowania, aby Duch Świ^ę^ty^, który ji^ż dużo mi po
mógł, poprzez dary z którymi przyjdzie, działał we mnie i mnie 
umacniał» (Ania).

Takie fragmenty z listów młodych ludzi, kierowanych do Ks. 
Biskupa, z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania, 
są obrazem naszej rzeczywistości, w której nie jest łatwo iść za 

Chrystusem, być Jego świadkiem i żyć Ewangelią. Potrzebuje 
dziś człowiek, zwłaszcza młody, na drodze swojej życiowej piel
grzymki umocnienia darami Ducha Św, które dokonuje się w 
sakramencie bierzmowania.
Grupa młodych ludzi z naszej wspólnoty od dwóch lat przygo
towywała się do przyjęcia tego sakramentu. Bezpośrednim eta
pem był dzień modlitwy - połączony z przystąpieniem do sakra
mentu pokuty - przeprowadzony w okresie wielkopostnym pod 
kierunkiem ks. Jana Mikulskiego, opiekuna „Kościoła Domo
wego” w Polsce. W maju zaś odbył się dzień skupienia, w klasz
torze Sióstr Redemptorystek w Landser wraz z przybyłym z 
Afryki misjonarzem - ks. Sławkiem Głodzikiem.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego - 29 maja - Ks. Biskup 
Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, udzie
lił 13 młodym ludziom oraz 3 osobom dorosłym, sakramentu 

bierzmowania w kościele św. Teresy w Mulhousie.

W swojej homilii - nawiązując do listów bierzmowanych - Ks. 
Biskup podkreślił wagę daru mądrości w życiu człowieka oraz 
skierował wezwanie do ich żywej obecności w życiu Kościoła. 
Wydaje się, że w sercach tych młodych ludzi była obecna świa
domość tego co przeżywają i do czego są powołani. Wyrażają to 
choćby niektóre fragmenty pisanych listów. «Cette étape de mon 
existence represente, pour moi. l ’ (^a^c^compH.ss^ment de ma 3e 
me sens capable de donner, de transporter ma croyance, de m'af-

firmer au-dela des limites du ąuotidien. 3'ai maintenant enoie 
d'entrer dans cette nouoelle oie de chretien accompli qui ne se 
limite plus a simplement receooir»(Aurelie).
«Wierzę, że Duch Sw. natchnie mnie nadzieją, siłą i mądrością, 
abym mogła w moim dalszym życiu postępować godnie i obda
rzać wszystkich miłością» (Asia). «Po przyjęciu bierzmowania 
chcę być przykładem wiary dła innych oraz żywo obecnym w życiu 
Kościoła» (Eryk., Magda, Kamila).
Wszyscy młodzi prosili Ks. Biskupa w swoich listach o modli
twę: «Bardzo proszę o modlitwę za mnie i za młodzież w tym 
trudnym i niebezpiecznym okresie życica., byśmy podejmowali trafne 
decyzje i nie zboczyli z wyznaczonej nam przez Boga drogi» (Ka
rol) oraz zapewniali o modlitwie «Myt, młod^z^i^, jesteśmy z Ks. 
Biskupem i wspieramy Cię naszą modlitwą» (Weronika.).
Przedstawiciele bierzmowanych, dziękując Ks. Biskupowi za 
udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, wyrazili go
towość współpracy z darami Ducha Św oraz bycia nadal żywo 
obecnymi w życiu Kościoła. Należy wyrazić wdzięczność rodzi
com, którzy odegrali istotną rolę na drodze przekazu wiary swo
im dzieciom, ich katechetce pani Krystynie Trześniewskiej oraz 
służącym pomocą w katechezie i przygotowaniu liturgicznym 
paniom: Renacie Miciuda i Annie Bisch.
Ojciec św. Jan Paweł II w jednym z „Listów do młodych” napi
sał: «Bardzo często stajecie na rozdroż.u, nie wiedzące, którą dro
gę wybrać, dokąd iść; tyle jest dróg błędnych^, tyle łatwych pro- 
poz.ycji, tyle niepewnoścî... To Jezus jest dla was Drogą, która 
prowadzi do Ojca. Drogą jedyną...».
Trzeba nam wszystkim wspomóc tych młodych ludzi modlitwą 
i przykładem życia, aby tą Drogą szli, niosąc światło wiary i 
Ewangelii, współpracując z darami Ducha Świętego, które otrzy
mali.

 Ks. Ryszarid Góósl^k
OFIARY NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Ks. Zdzisław Karoń Strasbourg 200.00 euro
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dalsze ofiary prosimy przysyłać na adres:
Mission Catholique Polonaise, 263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris, 

wpłacając na: CCf^ 1268-75 N PARIS
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21 czerwca 2004 r.
25. rocznicę święceń kapłańskich obchodzi

KS. PAWEŁ PANICZ OMI
z. tiej szczegółnej okazji 

Rektor we Francji

ks, p^dł, .^-f^ctniisław

i R^dldkc^ja ^^łosu Katolickiego" 

składają ^t^tyllaf^aw/i

życzenia obfi^^h łask Bożyab 

i wsz^l^iej pomyśinaś^ci.

24 czerwca 2004 r.
35. rocznicę święceń kapłańskich obchodzi

KS. EDOUARD KAWALEC
2 tej szczegi^^lnej okazji 
R^k^tor PMIK we Francji 

ks. p^ał. Stł^anistaw

i Redak:c:ja „Głosu Katoliickiiego'' 

składają ć^:^ciigoijnemu j^UuliiOtt^owi 

życzenia obfitych łask E^oż^ych 

i wszelkiej pomyśłności.
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Prawo do odpowiedzi na artykuł Jana Kciuka opublikowany w Glosie 
Katolickimi, mówiący o stowarzyszeniu „France - Pologne, Amitié fran
co-polonaise”

Panie redaktorze, nasze stowarzyszenie 
chciałoby odpowiedzieć na artykuł „Z kim 
i po co?”, który ukazał się na łamach 
„Głtysu” 15 lutego 2004 r. (miesiącprz^ed 
kongresem Polonii w ParyżM). Artykuł ten 
podważa dobre imię stowarzyszenia „ Fran^- 
ce-Pologne Amitie jr̂^c^n^co-polonaise”. W 
związku z tym pragniemy sprostować pew
ne ^a^kty i poglądy w nim prz^ed^stc^wi^c^r^e.
1. Artykuł podważa dobre imię naszego sto
warzyszenia „France-Pologne” obwiesz
czając, iż „organizacja ta (France-Polo
gne) dość głośno protestowała przeciw za
pisowi w „Karcie Polaka” wzmianki o 
chrzes'cijanskich korzeniach Polonii ”. Za
pis podkreślający szacunek dla wartości i 
tradycji chrześcijańskich w „ Karcie Polo
nii ” został zatwierdzony podczas kongresu 
w Lens w lipcu 2002 r. na którym nasze 
stowarzyszenie było obecnie. Przypomnieć 
zatem należy, że nasze stowarzyszenie, wraz 
z innymi grupam^i^, czynnie przyczyniło się 
do zredagowania „Karty Polonii” (po
cząwszy od czerwca 2001 r aż do lipca 2002 
r. ). Nasz ówczesny pr^z^ewo^d^r^^cz^ci:^y^, dr Grze
siak (powołany na wiceprzewodniczącego 
kongresu w Lens prz.ez. śp. Jean-Pierre 
Grzeszczyka - prz^ewodniczącego Kongre
su Polonii we Francji), głosował, w imie
niu całego stowarzyszenia (poprzez pod
niesienie ręki) za zapisaniem „wartości i 
tradycji chrześcijańskich ” w „ Karcie Po
lonii ”. Należy pod^k^r^eśl^i^ć, że był on współ
twórcą „Karty Polonii”.
2. Zaskakujące jest również stwierdzenie, 
iż stosunek naszego stowarzyszenia do Ko
ścioła katolickiego został poddany kryty
ce. Ponownie należy przypomnieć, iż na
sze stowarzyszenie zorganizowało „ Carre
four de la Polonia de Rochefort”, na któ
re to zostały zaproszone nie tylko stowa
rzyszenia polonijne, ale również Polska 
Misja Katolicka^, reprezentowana przez licz
nych członków, na czele z jej Rektorem, 
prał. Jeżem. W takich okolicznościach^, w 
bardzo przyjaznej atmosfer^z^e, powstała 
idea zmierzająca do powołania Rady Po
lonii Francuskiej.
3. Nasze zaskoczenie było jesz^cze większe 
po przeczytaniu fragmentu artykułu^, który 
oskarżał nasze stowarzyszenie o walkę z Ko
ściołem. Przypomnieć tu należy, iż nasze

Od Redakcji: Wydaje nam się, iż podpi
sane pod niniejszym listem Stow. „France 
- Pologne” Rochefort niesłusznie poczuło 
się adresatem tekstu J. Kciuka „Z kim i po 
co”, gdyż dotyczył on organizacji powstałej 
w 1944 r., tymczasem Asocjacja z Roche
fort została zarejestrowana trzydzieści 
osiem lat później, stąd można powiedzieć, 
iż dalsze roztrząsanie tematu jest bezprzed
miotowe. Inna rzecz, że przyjmując na
zwę „France - Pologne” trzeba się liczyć 
z tym, iż będzie się ona kojarzyć części 
Polonii nie tylko z dziejami stowarzysze

stowarzyszenie, France - Pologne, zostało 
stworzone w 1982 r., tuż po ogłoszeniu w 
Polsce stanu wojennego, w celu niesienia 
pomocy Krajowi^, ludności polskiej oraz 
Kościołowi. 14 stycznia 1982 r. wyruszył z 
Rochefort do Polski konwój z 25-tonami 
żywności^. Następnie, 6 lutego 1982 r, zo
stałem osobiście przyjęty w klasztorze Cy
stersów w Nowej Hucie przez ojca Pawła 
Młynarza, z którym do dzisiaj łączą mnie 
bliskie więzi. Konwój ten zawierał dwie 
przyczepy lekarstw i żywności^. Współpra
cowałem wtedy z ojcem Platerem,, który to 
następnie przyjechał do Rochefort, aby wy
głosić konferencję.
W1992 r świętowaliśmy 10-ą rocznicę po
wołania naszego stowarzysz^en^ia. Z tej 
okazji odprawiona została przez, księdza z 
Polskiej Misji Katolickiej - Marka Kowal
czyka - Msza Sw. Od tej pory, w Roche
fort, co roku odprawiana była Msza Sw. 
przez kapłana z Polskiej Misji Katolickiej. 
A w 1998 r., mieliśmy nawet zaszczyt go
ścić w Rochefort Rektora PMK we Fran
cji^, Ks. pr^c^^, Jeżai.
Chcielibyśmy również bronić honoru człon
ków „ France - Pologne ” z Roch^efor^t, któ
rzy z wielkim zaangażowaniem poświęcali 
wiele wysiłku pomagając Polsce. Mam tu 
na myśli szczególnie panią Danutę Liebig, 
wspólzalorzycielkę stowarzyszenia oraz 
pana Pierr’a Ler^oy^, prz^ewoź^t^i^k^a, który 
bezpłatnie transportował pomoc humani
tarną do Polski. Nie ma ich już wśród nas 
i nie należy plamić ich pam^ięci.
4. Pi^r^a^i^ńi^i^^y z^^t^r^t^iiź siię do ws^zz^^^it^i^i^lh 
Czytelników w celu sprostowania historii 
stowarzyszenia „ France - Pologne ’”. Otóż 
„France - Pologne”, praprzodek wszyst
kich stowarzyszeń „France - Pologne”, 
powstało w 1920 r., w momencie odrodze
nia się państwa polskiego. Może się ono 
poszczycić nie tylko pomocą w odradzaniu 
się pań^stwa polskiego, ale także wspoma
ganiem takich akcji jak odrestaurowanie 
pomnika Kościuszki w Montigny sur Lo- 
ing w 1924 roku jak i wzniesieniem ko
lumny Adama Mickiewicza na placu Alm^a 
w Paryż.u.
Podczas 11 wojny światowej, stowarzysze
nie zostało rozwiązane przez nazistów. Po 
wojnie, w 1946 roku, zostało reaktywowa

nia o takiej nazwie działającego przed 1939 
r., ale przede wszystkim z czasem blisko 
pięćdziesięciu lat wysługiwania się peere
lowskiemu reżimowi. Notabene Zarząd z 
Rochefort gładko prześlizgnął się nad tym 
wątkiem listu Kciuka, nie zauważając, że 
„France - Pologne” (1944) nigdy nie zdy
stansowało się oficjalnie od swojej wsty
dliwej przeszłości. I stąd właśnie pojawi
ły się uzasadnione niepokoje J. Kciuka co 
do obecnej, także tej antychrześcijańskiej 
roli różnych duchowych spadkobierców 
„France - Pologne” (założonego w 1944 

ne przez j^r^c^r^cu^sk^ich zwolenników reżimu 
stalinowskiego w Polsce. Lecz w 1993 roku, 
jego nowy prz^ewodnicz^ący Jean-Louis 
d’A^t^c, przy współpracy z „France - Polo
gne” z Rochefor^t, zmienił diametralnie 
skład zarządu oraz statuty stowarzyszenia, 
aby stworzyć f^ed^erację stowarzysz^eń 
„France-Pologne” wyzwoloną - na wzór 
pań^stwa polskiego wyzwolonego od komu
nistycznego jarzma.
Reasum^uje^c, ani międzywojenna^, ani te
raźniejsza pozycja stowarzyszeń „France 
- Pologne ” nie splamiła w niczym swego 
imienia. Pragniemy podkreślić, że nie 
mamy nic przeciw autorowi tego obraża- 
ją^cego artykułu^, Janowi Kciukowi. Jeste
śmy pr^z^ek^or^c^r^i, iż gdyby spotkał on śp. 
ojca dr Grzesiaka, który to w 1940 r zo
stał zatrzymany na froncie ^r^c^r^cuskim z 
bronią w ręku, a następnie został wywie
ziony do oboz^u^, wymieniłby z nim po przy- 
ja^ciełsku uwagi i wspomnienia na temat 
wojny. Takie same braterskie spostrzeże
nia mógłby również przytoczyć ojcu Pani 
Au^tin-Kom^a^l■^r^l^i^k^lej, aktualnej przewodni
czącej „France - Pologne” Rochefort, któ
ry pełnił f^u^^k^cje polskiego ministra peł
nomocnego w Szwajcarii na pocz^ątku i 
podczas 11 wojny świa^to^w^ej.
W^-rażamy natomiast ogromny żjal, iż oso
by odpowiedzialne za publikacje „Głosu 
Katolickiego ”, które mimo przyjacielskich 
więzi nas łącz.ących, zdecydowały się na 
wydrukowanie listu otwartego tak nam 
ubliżającego i to na miesiąc przed Kon
gresem Polonii w Paryżu, na którym to 
miały odbyć się (13-marca 2004) wybory 
do Rady Polonii Francuskiej. To właśnie 
stało się bezpośrednią przyczyną odmowy 
naszego uczestnictwa w Kongresie. Fakt 
zredagowania jednostronnej wersji statu
tów Rady oraz przyspieszona organizacja 
wyborów przez ekipę organizującą Kongres, 
stanowiły kolejne przyczyny naszej decy
zji- '
Kwestia poruszona w artykule „Z kim i po 
co? ” była w rzeczywistości przejęciem kon
troli nad Radą Polonii oraz zdefiniowa
niem „Polonii”^^rancuskiej. Biorąc ten j^akt 
pod uwagę, oczywiste staje się, iż naszła 
koncepcja Rady Polonii oraz otwarcia na 
społeczeństwo francuskie jak i na wszelkie 
nurty filiozoficzno-religijne nie odpowia
dała koncepcji przedstawionej przez arty
kuł opublikowany w „ Głosie Katolickim ”.

Ze^rrz^ri Stowarzyszenia „F^^nce - 
Poloęne" Roichtefoirt

r.). Zarząd z Rchefort odżegnując się słusz
nie od tego typu akcji wydaje się, dość 
„dyplomatycznie”, nie dostrzegać, że jed
nak takie bardzo silne tendencje występo
wały podczas przygotowań do paryskiego 
kongresu i kto był ich autorem. Natomiast 
musimy stwierdzić, że niczym nie upoważ
nionym fantazjowaniem jest sugerowanie, 
iż Kwestia poruszona w artykule „Z kim i 
po co?” była w rzeczywistości przejęciem 
kontroli nad Radą Polonii oraz zdefinio
waniem „ Polonii ” f^tar^cuskiej.
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Z^i^i^tąd Koła Związku RezerWist^óui 
i byłych Woi^iskoWych W Ti^i^o^^s 

podaje wszystkim Rodakom do publicznej wiadomości, 
iż coroczna pielgrzymka na wojskowy, polski 

cmentarz w Auberive / Reims 
będzie miała miejsce 4 lipca 2004 (niedziela). 

Program:
- godz. 1030- Msza św. celebrowana przez kapelana Związku 
w Troyes ks. Wiesława Gronowicza; przywitanie przedstawi
cieli Polski i Francji; dekoracje zasłużonych.
- godz. 1230 _ wspólny obiad w Auberive.

Na uroczystość tę serdecznie zapraszam^y^.
W imieniu Zarząd Związku 

Prezes Stanisław Grądzik

Z^^isy do szk^^y u/ Dammarie tes Lys
Szkoła Polska przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. 

w Dammarie les Lys 
rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2004-2005.

- Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godziny 14^’ do 190’ 
(katecheza, język polski, historia i geografia).

- Rok szkolny rozpocznie się w sobotę 11 września o godz. 
15“, w sali parafialnej przy kościele Podwyższenia Krzyża Św.
(81, rue Adrien Chatelain, 77190 Dammarie les Lys).

- Od września dzieci będą się uczyć w klasach: I, II, III, IV i V 
szkoły podstawowej oraz w przedszkolu.

- Możliwość stworzenia klasy dla dzieci, młodzieży lub doro
słych nie mówiących po polsku.

Informacje i zapisy - tel. 01.64.23.63.81 (do 15 lipca i od 25 
sierpnia) lub tel. 01.60.70.28.58 (do 25 czerwca i od 25 sierp
nia).

IFAP
Institut oe Formation a l'Assistance

AUX

IFAP (Instytut Doskonalenia Zawodowego Personelu Pomocniczego 
w Rodzinie) proponuje Panu/Pani bezpłatne* szkolenia zawodowe 

(„formation continue”) oraz wynagrodzenie pieniężne. 
W ramach podjętej nauki: kurs języka francuskiego, 

różnorodne formy doskonalenia zawodowego w języku francuskim. 
Jeżeli jest Pan(i) zatrudniony(a) u osób prywatnych jako 

^^^mpl^ye(e) familial(e) declare(e)” i Pana(i) praca polega na:
- opiece nad dziećmi; - pomocy osobom starszym

lub niepełnosprawnym; - utrzymaniu domu (sprzątanie, prasowanie);
- dysponuje Pan(i) zgodą jednego z pracodawców

na uczestnictwo w szkoleniu. 
Profesjonalna kadra pedagogiczna, grupy: 6-8 osób; 

dogodny dojazd: M' St Lazare (linie: 3,12,13).
Zapisy i szczegółowe informacje w języku polskim pod numerem: 

06 22 58 52 32.
* *wedlug artyk^u 933-2 Kodeksu Pracy każdy pracownik zatrudniony u osób prywat
nych jako „employe(e) familialje)" ma prawo do 40 godzin bezpłatnego szkolenia 
zawodowego w roku, a także prawo do wynagrodzenia pieniężnego w ramach owego 
szkolenia.

Institut de Formation a l’Assistance aux Personnes - 
121, rue Saint Lazare - 75008 PARIS; Tel/Fax: 01 42 94 03 09; 

E-mail: ifap.formation.wanadoo.fr

* DO WYNA/^CIA NA *
LAZUROWE W^^BRZEZE - NICEA - 

kawalerka 35 przy morzu, 
kuchnia, łazienka, TV Polonia, TV4, TVN, 

lipiec - sierpień: 50 euro dziennie za'3-4 osoby (maksimum), 
"^i^r^iesień: 35 euro.

Tel. 01 45 10 80 11 (po godz. 19); 
po 30 czerwca tel/fax: 04 93 83 54 91 (wieczorem - Adam).

Z/AZD KATOLICKI W OSNY
- 4 LIPCA 2004 -

pod przewodnictwem
Ks. kard. Józefa Glempa - Prymasa Polski

Księża Pallotyni, College St Stanislas
2, rue de Patis, 95520 OSNY

KOŚCIÓŁ PRZED KONIECZNOŚCIĄ ŚWIA^D^CZ^ENIA 
O MIŁOSIERDZIU BOŻYM.

Program:
Godz. 900 - 10*1: okazja do spowiedzi oraz czas na modlitwę; 
godz. 1045: Procesja; godz. II*’: Msza św. koncelebrowana, prze
wodniczy i głosi kazanie Ks. kard. Józef Glemp; godz. 123’: 
przerwa, okazja do spotkań (kuchnia polska); godz. ^^3’: proce
sja do Groty MB z Lourdes - nabożeństwo Maryjne; godz. 153’: 
program artystyczny, w wykonaniu zespołu kleryków z Semi
narium księży Pallotynów z Ołtarzewa i występ zespołu arty
stycznego; godz. 18“: zakończenie Zjazdu.
Osny - miejsce, gdzie od ponad pięćdziesięciu lat wiele pokoleń 
naszych Rodaków przybywało na spotkania i na modlitwę.

Informacje: 01 34 35 31 30 lub 01 30 30 73 06.

PRZYJACIELE
»GŁOSU

Mme et Mr E. i J. Ostrowski 65,60 euro
Mme Janina Balabuszyńska 75.00 euro
M. Francois Prałat 70.00 euro
Mme Helene Krasiński 65.60 euro
Mme Zofia Kieda 65.60 euro

Wszystkim Czytelnikom, którzy wspierają Głos Katolicki 
„prenumeratą przyjaciół” 

składamy serdeczne podziękowania. (Redakcja)
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Z^ispól Szkól przy Ambasadzie RP U Paryżu
w dniach od 4 maja do 25 czerwca

prowadzi zapisy uczniów do Szkoły Polskiej - 
przy 15, rue Lamande w Paryżu oraz jej oddziałów i filii 

na rok szkolny 2004/20’5.
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: 

15, rue Lamande, 75017 Paris, (M°: Rome lub La Fourche),

Tet. 01 42 28 66 38, (ax 01 42 28 63 82.
- BÓLE KRĘGOSIUPA, DYSKOPATIA, 
OSTI^^^^^^I^IA, MASAŻ TYBET<AŃSKI. 

DYPLOMOWANY SPECJALISTA. TEL. 06 61 67 00 51.

PROBLEMY Z KOMPUTEREM?
tania, szybka i fachowa pomoc u klienta w domu lub w firmie.

- SERWIS sprzętu informatycznego
- MONTAŻ i modernizacja komputerów

- DORADZTWO przy zakupie
- INDYWIDUALNE szkolenia i korepetycje

- INSTALACJE sieci komputerowych, INTERNET
- INSTALACJA i utrzymanie systemów operacyjnych 

Windows 98/ME/XP, GNU/Linux, BSD - wersje polskie i francuskie 
wszystko za rozsądną cenę , w dogodnym miejscu i czasie.

ZADZWOŃ: Ol 57 63 99 Ol; 06 77 96 50 79.
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* USŁUGI KOSMETYCZNE * 
06 26 39 26 96.

* przep^r^c^wadzki *
-DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 15 09 43 86
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POLONIA

21-27 CZERWCA 2004

PONI^iEDZlAŁEK
6“ Ile jest życia - serial 6®° Festiwale, festiwale 
74’ Hiszpańska misja - reportaż S’o Wiadomości 
8^2 Pogoda Klan - serial 845 Kasztaniaki S®” 
Do przerwy O’ - serial 92° Widokówki - magazyn 
935 Moje miasteczko - serial lO’® Galeria malar
stwa polskiego 10” Eurotel 1025 Laboratorium - 
magazyn 1045 Wieża Babel - magazyn 11°® Ka
talog zabytków 11” Rewizja nadzwyczajna 114» 
Ojczyzna-polszczyzna 12“ Wiadomości 12” 
Biografie 13“ Rodzina Kanderów - serial 14“ 
Ja, alkoholik 143° Szerokie tory - reportaż 15“ 
Wiadomości 151* Klan - serial 153® Koncertu pie
śni i piosenek żydowskich 163° Do przerwy O’ - 
serial 17°° Teleexpress 17’® Sportowy Express 
172° Gość Jedynki 173® Ile jest życia - serial 182® 
Smak Europy 184° Rozmowy na nowy wiek 19“ 
Kobiety Białego Domu 19’® Dobranocka 193° 
Wiadomości 19®® Sport 200® Pogoda 20” Klan - 
serial 2’3® Rodzina Kanderów 2’3® Od Aten do 
Aten 22°° Ja, alkoholik 222® Tam gdzie jesteśmy 
23°° Panorama 232° Sport 2323 Pogoda 233° Fe
stiwale, festiwale 02° Galeria malarstwa polskie
go 03° Monitor O” Biznes - perspektywy 0®° Moje 
miasteczko - serial 1’® Maty pingwin Pik-Pok 13° 
Wiadomości

12” Wieści polonijne - magazyn 122® Forum 
13” Poznań' 56 - dramat 1®°° Wiadomości 1®” 
Klan - serial 153® Wielkie chwilepolskiego fut
bolu 163° Do przerwy O’ - serial 170°Teleexpress 
17’® Sportowy Express 172° Gość Jedynki 173® 
Ile jest życia - serial 182® Witaj Europo - serial 
184® XX lecie Stowarzyszenia im. W. Warneń
czyka w Bułgarii - reportaż 19’® Dobranocka 
193° Wiadomości 19®” Sport 2°°® Pogoda 2°” 
Klan - serial 2’3® Rozmowy przy stole 21°® Po
znań' 56 - dramat 23°° Panorama 232° Sport 
2324 Pogoda 232® Ktokolwiek widział 23®® Festi
wale, festiwale O®® Karrypel kontra groszki - 
serial 1’® Opowiadania Muminków 1® Wiado
mości

WTi^łREK 22.O6.(^(^^4
6°° Ile jest życia - serial 64® Festiwale, festiwale 
73® Malarz z Sędziszewa - reportaż 8“ Wiado
mości 8’2 Pogoda 8’® Klan - serial 84° Kaszta
niaki 84® Do przerwy O’ - serial 9’° Plastelinek i 
przyjaciele 93® W krainie władcy smoków - se
rial 10°® Eurotel 1°’® Ciało i wyobraźnia 1’3® Od 
Platona i Newtona... 11°® Rozmowy z Tadeuszem 
Konwickim 112° Sensacje XX wieku 1’4’ Ojczy
zna-polszczyzna 12“ Wiadomości 12” Pleba
nia - serial 123® Kabaret Starszych Panów 132® 
Historia herbowego Iwa 134° Od Aten do Aten 
14°® Zielona karta - serial 143° Przed finałem 
1®“ Wiadomości 1®” Klan - serial 153® Benefis 
Jerzego Gruzy 163° Do przerwy O’ - serial 17“ 
Teleexpress 17’® Sportowy Express ’72° Gość 
Jedynki 173® ng jest życia - serial 182® Magazyn 
olimpijski 19“ Wieści polonijne - magazyn ’9’® 
Dobranocka 193° Wiadomości 19®” Sport 20°® 
Pogoda 20’° Klan - serial 2’3® Plebania - serial 
21°° K^BAret-ro 21®° Zielona karta - serial 222° 
Przed finałem 224® Przeboje na orkiestrę 23“ 
Panorama 232° Sport 2324 Pogoda 233° Nie od 
razu Kraków zapomniano - reportaż 234® Forum 
- program publicystyczny O3° Monitor O4® W kra
inie władcy smoków - serial 1” Śpiewaj z nami 
1’® Przygody Kota Filemona ’3° Wiadomośc^i

ŚRODA 23.O6.(^(^^4
6’° Ile jest życia - serial 6®® Festiwale, festiwale 
8“ Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® Klan - serial 84® 
Kasztaniaki 8®® Do przerwy O’ - serial 92° Wkoło 
natury - teleturniej ’94® Karrypel kontra groszki 
10’° Eurotel 1’2° Na skrzydłach Ikara 1’4° Młyny 
na skraju puszczy - film dok. 11” Kulisy PRL-u 
114° Ojczyzna-polszczyzna 12°° Wiadomości

CZW^łRTEK 24^^6.:^^04
6°° Najważniejszy dzień życia - serial 7°° Fe
stiwale. festiwale 8“ Wiadomości 8’2 Pogoda 
8’® Złotopolscy - serial 84° Kasztaniaki 8®° Do 
przerwy O’ - serial 9’® Talent za talent 94° Nie
bezpieczna Zatoka - serial 1’’° Eurotel - maga
zyn 1’2° Sekrety zdrowia - magazyn 1’4° Wy
przedzić chorobę - magazyn 1’®® Antologia Li
teratury Emigracyjnej 11” Ojczyzna-polszczy
zna 1’2® Ktokobiek widział 12“ Wiadomości 
12” Bliscy a dalecy - film dok. 13“ Rozmowy 
przy stole 133° Eurofolk Sanok 2001 142° Naj
dłuższe błota Europy 144® Antonio Vivaldi - Pory 
roku - Lato 1®°° Wiadomości 1®” Złotopolscy - 
serial 1®3® Galeria malarstwa polskiego 1®4® 
Szept prowincjonalny - magazyn 16°® Podróże 
kulinarne 163° Do przerwy O’ - serial 17“ Tele
express 17’® Sportowy Express ’72° Gość Je
dynki 173® Najważniejszy dzień życia - serial 
184° Szerokie tory - reportaż 19’® Dobranocka 
193° Wiadomości 19®” Sport 2°°® Pogoda 2’“ 
Pogoda dla kierowców 2’’° Złotopolscy - serial 
2’4’ Bliscy a dalecy - film dok. 21’® Lato z kla
syką 222® Piękniejsza Polska - magazyn 224® 
Smak Europy 23“ Panorama 232° Sport 232’ 
Pogoda 233° Antonio Vivaldi - Pory roku - Lato 
234° Sprawa Przybyszewskiej - film dok. O’’ 
Monitor O4° Biznes - perspektywy O4® Niebez
pieczna Zatoka - serial 1” Śpiewaj z nami 1’® 
Proszę słonia 1’° Wiadomości

PIĄTEK 25.(^<^.(^(^<04
6“ Najważniejszy dzień życia - serial 7“ Fe
stiwale, festiwale 74® Smak Europy 8°° Wiado
mości 8’2 Pogoda 8’® Złotopolscy - serial 84® 
Kasztaniaki 8®° Do przerwy O’ - serial 92° Drzwi 
do lasu - magazyn 94® Maszyna zmian - serial 
1’’® Eurotel 1’2® Polski dom 1’®® Z pamięci 
wyjęte - film dok. 11’® To twoja droga - reportaż 
1’3® Mówi się... 12“ Wiadomości 12” Sprawa 
Przybyszewskiej - film dok. 13'°° Wszystkie 
pieniądze świata - serial 14“ Muzyka łączy 
pokolenia 144® Galeria malarstwa polskiego 
1®°° Wiadomości 1®’° Złotopolscy - serial ’S’® 
Hity satelity 1®®° Bar Atlantic - serial 162° Smak 
Europy 16’° Do przerwy O’ - serial 17°° Tele
express 17’® Sportowy Express 172° Gość Je
dynki 17’® Najważniejszy dzień życia - serial 
18’® To twoja droga - reportaż 19“ Wieści polo
nijne 19’® Dobranocka 19’° Wiadomości 19®” 
Sport 2’°® Pogoda 2’’° Złotopolscy - serial 2°’® 
Hity satelity 2’®° Wszystkie pieniądze świata - 
serial 21®° Forum Polonijne 22’® Bar Atlantic - 
serial 23°® Panorama 2’2® Sport 23’’ Pogoda 
23’® Festiwale, festiwale O’’ Monitor O” Biznes 
- perspektywy O®° Maszyna zmian - serial 1’®

* DO SPRZEDANIA 
DOM W^POŁSCE *

. Bardzo ładny, komfortowy 
dom w Polsce.

Świebodzin (województwo lubuskie, 
70 km od Świecka - granica z Niemcami) 
- 380 m2; trzy kondygnacje: 6 pokoi, 
salon 50m2- z marmurowym kominkiem, 
bogaty drewniany wystrój wnętrz: 
dwie kuchnie, oszklona weranda, 
dodatkowo duży taras, łazienka, 
prysznic, WC, pralnia, spiżarnia, wędzar
nia: dwa pomieszczenia - kotłownia, 
piwnica, nowe plastikowe okna i elewa
cja, piękny ogród 5 arów, dwa garaże - 
cena: 500 tys. zł (110 tys. euro).

TEŁ. (OO 48) p0]60l 79 13 54.

Przygód kilka wróbla Ćwirka ’3° Wiadomości

SOBOTA 26.06.;^004
6°° M jak miłość - serial 64® Galapagos - film 6®® 
Z pustego i Salomon... 7°® Echa tygodnia 73® 
Zaproszenie 8°° Wiadomości 8’2 Pogoda 8’® 
Gwiazdy sportu 8®® Ziarno - program redakcji 
katolickiej 9“ Marco i Gina - serial 92® Wilk^i - 
film przyrodniczy 1’°® Książki z górnej półki 
1’’® Witaj Europo 1’3® Forum Polonijne 1’2® 
Wieści polonijne 1’4° Polonia w Warnie - repor
taż 12“ Lato z klasyką 13“ Wiadomości 13’° 
Jan Serce - serial 14“ Kora Ola, Ola! - koncert 
144° Tam gdzie jesteśmy 1®” Święta wojna - 
serial 153® Zapis czasu 163® Marco i Gina - se
rial 17“ Teleexpress 172° Sportowy Express 172® 
Gość Jedynki 1745 M jak miłość - serial 182® 
Galapagos 183® z pustego i Salomon... 184° Za
proszenie 19“ Gwiazdy sportu 19’® Dobranoc
ka 192° Kulfon co z ciebie wyrośnie - serial 193° 
Wiadomości 19®’ Sport 2’“ Pogoda 2’°® Jan 
Serce - serial 21“ Polska na Grand Place (kon
cert z Brukseli) 22“ Aria dla atlety - film oby
czajowy 234® Panorama O°® Sport O’ Pogoda 
O’® M jak miłość - serial 1“ Salon Kresowy 1’® 
Kulfon co z ciebie wyrośnie - serial 1“ Wiado
mości

NIEDZIELA 27.(06.(^^(04
6’° M jak miłość - serial 72° Zapis czasu 82° 
Słowo na niedzielę 8’® Latające misie - serial 
8®® Konin 2001 Koncert Galowy XXII Dziecięce
go Festiwalu Piosenki i Tańca 94® Kanclerz - 
serial 1’4® Wielkie chwile polskiego futbolu 11’® 
Witaj Europo 12“ Anioł Pański - transmisja 
modlitwy 122° Niedzielne muzykowanie 1’4® 
Książki z górnej półki 13“ Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Nauczyciel
ki Młodzieży w Warszawie 14” Gniewko, syn 
rybaka - serial 1®’° Gala Piosenki Wczasowej 
w Kołobrzegu 162° Biografie 17“ Teleexpress 
172° Sportowy Express 17’® Dziennik telewizyj
ny J. Fedorowicza 174° M jak miłość - serial 
18’® Eurofolk Sanok 20(^019’® Dobranocka 193° 
Wiadomości 19®’ Sport 2’“ Pogoda 2’°® Kanc
lerz - serial 21“ Herbatka u Tadka 21®® Koncert 
pieśni i p^^senek żydowskich 22®° Wielkie chwile 
polskiego futbolu 23”® Panorama O°® Sport ’“ 
Pogoda O’’ Pogoda dla alergików O’® M jak mi
łość - serial 1“ Latające misie - serial 1’° Wia
domości

ń
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NAJWIĘKSZA FIRMA.; AUTOBUSOWA W EUROPIE 
.... JEŹDZI ■ DO 57 MIAST W POLSCE

euR<»>hv^!S
POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI

AROIINA
7, rue bbUPHOT (obok kościoła J 

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

TO NAJKRÓTSZA DROGA DO KRAJU

Tel. : 01 49 72 51 52
LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES
PARIS 75010 (M 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, av. 'Gal De Gaulle 
9354^1 B^gnolet 
Tel. 01 49 72 51 52 
Nl° Gaiïieni, ligne 3

PARIS 5“
55, .rue St .Jacques 
75005 Paris
Tel. 01 ''43' 5^11 99

PARIS 9““
75ba^,l>dde<Sichy 
75009' Paris
Tel. 01' 44'63 00 66

K.

ihre^tcans
iiIIIIBEIMBl^^ INTERNAT^lONAL - FRANCE

REGULARNE LINIE DO POLSKI

PROMOC/E WAKACY^/NE
115 EURO'

INSTITUT PRIVE FRANCE-EUROPE CONNEXION
etablissement prive de^i^^eig^nement supérieur 
enregistre au Rectorat de 1 Academie de Paris

KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

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

KURSY WAKACYJNE W LIPCU.

* bilet w dwie strony, wykupiony min 10 dni przed 
wyjazdem, szczegółowe informacje w naszych biurach

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: 100’-163’.

Av. Paul Appell - 75014 Paris
M ■ Porte d’Orléans (linia 4), 

tel. 01.45.43.18.18, 
e-mailp)t^^i'le^ans@intercars.fr

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

Sobota 10“-163'’, Niedziela: 11“-14“’.

- 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./^f^A^Xi Ol 44 24 05 66
Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

* USŁUGI FRYZJiERSKIE ♦
Tel. 06 32 05 94 35 (ROLAND)

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU 9.06.2004^

;'‘'k ' 
Adres biura

36, rue Rii^hard Lenoir, 75011 Paris ,/
przy stacji - Metro Volitaire

tel.: 01 43 71 60 20

e-mail: biuroqp^ry^@autoorbisbus^.pl

I

i

ł
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2

Wyid^^cia:
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. 

|/ATA1 |^|/| http://perso.dub-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
KATOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dyrektor publikacji-, ks. Rektor Stanisław Jeż. Redaktor-. Paweł Osikowski.
Zespół: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne, Stanisław Wójcikowski.

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

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

Abonament roczny: 53,40 euro; abonament półroczny: 28,30 euro. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, 1)60 Bruxelles - 

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

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

r KUPON PR^E^NUMER^A^T^Y
I (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATzA/ABONNEMENT/
I Głos Katolicki - Voix Catholique
. 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

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

Nazwisko:....................................................................
Imię;.....................................................................
Adres:...........................................................................
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SAMOLOTEM do Warszawą,

Katowic, Wrocławi,^... już od 60 euro!

TEL: 01 40 20 00 80/

IS ER VI C
Z PARUZA, ■ UALENCEN^.

AUTOKAREM^ DO. ■. 26
Białystok, 
Bielsko-Biała, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk, 
Gliwice, 
Gorlice, 
Jasło, 
Jędrzejów,

REIMS, METZ, FREtJMING 
MIAST W POLSCE

Katowice, Nowy Sącz,
Kędzierzyn Koźle, Nowy Targ, Sandomierz,
Kielce, Nysa,
Kłodzko, Opatów, S^l^sll^w^a Wolć,,
Kraków, Opole, Tarnc^t^r^^^c,,
Krosno, Poznań, Tar^n^ć^w/,
Krościenko, Pszczyna, Toi^uńi,
Legnica, Rabka, l^slrży^kt' E^c^n^e,
Lesko, Racibórz,
Maków Podhalański, Rybnik, ^l^c^ck^wz, 

Żywiec.
TRANSPORT Ti^lWARÓW, PRZEPROWADZKI, PRZESYŁKA PACZEK, 

WYNAJEM! AUTOK,ĄRÓW NA IMPREZĄ TURi/STjfCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS 
M' 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) 

tel./fax: 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakrocz@aol.com). 
Forma^lnos'ci prawno-administracyjne, notarialne, asystowanie w sądach 

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

ECOLE „NAZARETH"
y COURS PRIVE d’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Zajęcia poranne - 29, rue de BeIIevîIIe - Paris XX;
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XiI; 
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d'Assas - Paris VI. 

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

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

Liptowy kurs intensywny: 28.06 - 24.07; Nowy rok szkolny od 17.09.
ZAPISY; 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83

Co^^rnic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC
6, rue des Immeubles 

Industriels 
75011 Paris (M° Nation) 

tel. 01 40 09 03 43

COPERNIC
23, rue Desaix 

69003 Lyon 
tel. 04 72 60 04 54

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE

Z PARYŻA, LYONU I 8 INNYCH MIAST 
WE FRANCJI DO 30 MIAST W POLSCE

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

BILETY NA TANIE LINIE LOTNICZE

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

*TOPPEIWTREJPECO: XI

fRÉNOYATION D^^IPA^R^J-FMFNL gp’
TRAVAIL SOIGNE-SErIEUX-PRIX INTÉRESSANTS.

TEL. 06 68 43 89 37 GAYROCH.

SPECJALISTA CHIRURG PLASTYK;
dr. E. WALKIEWICZ - mówiąca po polsku.

13, Rond Pt Andre Malraux - 92100 Boulogne (M" Porte St Cloud)
TEL. Ol 46 99 22 OO (40)

PO POLSKI:
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PSVCHOL^CG-TERAf^É^U^TA; TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku;

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH; 
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanislaw 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.

UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K.:
- 0,8 euro/słowo; przy powtórzeniach: od 3 razu ■ 0,5 euro/słowo; 
ogłoszenia ekspresowe - wkładka G.K. 5 euro („szukam pracy” - 3 euro).

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

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

DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
* LUKSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO Pc^LSKI - 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 P^O^LSKJ; PRZEWÓZ PACZEK.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51
* WACTUR - OFICJALNA linia AUTOKAROWA

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

Tel. 01 42 26 57 94 (po 16““); 06 79 50 18 95.
* EUROPA-BUS - PRZEWÓZ OSÓB i TOWARÓW 

do POLSKI.
Tel . Ol 46 51 27 53; 06 87 79 94 57
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UiniiUersi^tt^t:
Par^ż 2-11 (ijpca 2f)0lt

K^)^syczne kor:zenie przyszłośi^i 
cykt ufyl^CradoW, konwersatoriów 

i seminariów, prowadzonych przez 
profesorów KUL

Organizatorzy: Studium Filozoficzno- 
Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II przy 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz 
Wydział Filozofii KUL.
Celem Letniego Uniwersytetu Filozoficz
nego, który odbędzie się w dn. 2-11 Lip
ca, jest prezentacja klasycznych osiągnięć 
mysdi europejskiej i przygotowanie uczest
ników do prowadzenia racjonalnego dia
logu z kulturą współczesną. Wykłady 
obejmą 3 bloki tematyczne: - podstawy ro
zumienia swiata, - współczesne problemy 
moralne, - życie społeczno-polityczne.
Wykłady plenarne: - Filozofia jako fun
dament kultury; - Klasyczna koncepcja 
kultury; - Religia wyrazem ostatecznej 
transcendencji człowieka; - Racjonalne 
podstawy moralności; - Moralne dylematy 
współczesności; - Klasyczne pojmowanie 
polityki; - Podstawy jedności Europy; - 
Klasyczne korzenie przyszłości Europy.
Seminaria pod wspólnym tytułem: Co 
mają nam dziś do powiedzenia wielcy my
śliciele Europy? poświęcone będą m.in. 
Sokratesowi, Platonowi, Arystotelesowi, 
Sw. Tomaszowi, Janowi Pawłowi Hi.
Dzienny program zajęć: 73°-8'5 - Msza św.; 
8'5-9°° - śniadanie; 9'5-10°° - wykład plenarny; 
10°°-11°° - Konwersatorium (w grupach); 11'5
1245- Dyskusja plenarna; ISoo-Moo-obiad; 14°°- 
153° - czas wolny; 1530-17°° - seminarium (co 
drugi dzień); 19°° - kolacja.
- W dni, kiedy nie będą odbywać się se
minaria, organizatorzy proponują wspól
ne zwiedzanie Paryża, m.in.: Sorbony, In
stytutu Katolickiego, Instytutu Polskiego, 
pMk, Opery, Sacre-Coeur, Notre-Dame, 
Kaplicy Cudownego Medalika, Dzielnicy 
Łacińskiej, Wersalu, Luwru.
- Wykłady i seminaria w języku polskim 
będą odbywać się w Ośrodku Przemienie
nia Pańskiego im. A. Frąckowiak: 20, rue 
Marsoulan, 75012 Paris. Metro: Nation.
- Zakwaterowanie w Paryżu: w zarezer
wowanym hotelu.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami Let
niego Uniwersytetu mogą być wszyscy za
interesowani wielkimi problemami na
szych czasów. Organizatorzy zapewniają 
noclegi oraz całodzienne wyżywienie.
Opłata za udział - łącznie z zakwaterowa
niem i wyżywieniem wynosi 400 euro (dla 
osób nie korzystających z wyżywienia i 
zakwaterowania - 100 euro). Opłatę moż
na przekazać gotówką, czekiem lub prze
lewem na konto: „Paroisse Polonaise de 
Paris" BNP Paribas ^^016925.
Zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane są 
do końca czerwca (będzie to podstawą 
otrzymania karty uczestnika) przez Sekre
tariat Studium - 263 bis, rue St-Honore, 
75001 Paris, France. Xel- +33 (0)1 55 35 
32 25; e-mail: studiumkul@free.fr 
Uwaga: ilość miejsc ograniczona - decy
duje kolejność zgłoszeń.
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Normandzka rocznica
F^t^t^r^itszek L. Ćtuifk

Ęw w tym roku przypadała 60 rocznica lądowania aliantów w Normandii. 
Obchodzono ją bardzo uroczyście i z wielkim rozmachem. Rocznica ta 

WW była nie tylko czasem sztucznych ogni, parad, spotkań i oficjalnych im
prez, był to przede wszystkim ważny moment pamięci o wojskowych i cywilnych 
ofiarach, ludziach 
którzy zginęli w nor- 
mandzkiej batalii.

Mieszkańcy tego re
gionu Francji wciąż 
pamiętają radość wy
zwolenia spod nie- i 4 
mieckiej okupacji, jak | 
i... zburzone całe mia- ! 
steczka i gminy. Ci co 
żyli w Caen, stolicy 
regionu bombardo
wanej przez aliantów, 
szczególnie w takiej Cm^cMo: ame^kansk « ClleMItesu-Me 
chwili jak ta mają przed oczyma obraz znisz
czonego w 80 proc. miasta. Sobotnie wy
danie lokalnego dziennika „Ouest Fance” 
zamieściło wstępny artykuł pod tytułem „My 
nigdy nie zapomnimy”. Jest w nim hołd 
oddany alianckim wojskom, które w licz
bie 136 tys. wylądowały na tutejszych pla
żach 6 czerwca 1944 r. by walczyć i oswo
bodzić Europę od nazistów. Potrzebne były 
te słowa podzięki, ale chyba najlepszym jej 
wyrazem jest modlitwa za ofiary wojny. Dla
tego katolicy z departamentu Calvados po
stanowili modlitwą - „za dusze poległych i 
pokój na świecie” - uczcić obecną rocznicę. 
W sobotę (5 czerwca) po południu wypeł
niła się po brzegi największa świątynia Caen, 
ufundowana przez Wilhelma Zwycięzcę - 
kościół pod wezwaniem św. Stefana. Mo
dlitwom przewodniczył specjalny wysłan
nik papieża, ks. kard. Joseph Ratzinger 
wspólnie z ks. kard. Francis Georgem z 
Chicago, kilkoma francuskimi biskupami i 
licznymi księżmi.
Rozpoczęto ją od odś'piewania francuskiej 
pieś'ni „Boży Lud”. Po odczytaniu fragmen
tu Ewangelii według Św. Mateusza i odśpie
waniu psalmu, głos zabrał kard. Ratzinger^, 
który mówił o pilnej potrzebie pokoju we 
współczesnym świecie. Stwierdził on, że 
inwazja aliantów w Normandii była spra
wiedliwa. Umożliwiła wyzwolenie Europy 
spod panowania nazizmu, zapewniając każ
demu narodowi dach ojczysty i sprawiedli
wość. Mówca postawił pytanie, czy dzisiaj 
można mówić o sprawiedliwej interwencji? 
Na pewno nie wtedy, gdy niesie ona nie
sprawiedliwości, bo wówczas pokój jest za
grożony. Powodowana nawet najlepszymi 
intencjami, nie może być aktem zemsty na 
przeciwniku. Powinna jej przyświecać idea 
kooperacji z nim. Musi też być przez 
wszystkich odczuwana jako coś sprawiedli
wego i dobrego, przywracającego ludziom 
własny dom.
Modlitwy w kościele Św. Stefana zakończyły 
się prośbą do Boga o pokój, odmówieniem 
„Ojcze Nasz” i śpiewem chóru, który wy
konał fragment „Messi” Haendela.

i^ów^ne międzynarodowe uroczystości 
^<z udziałem 23 głów i państw i sze
fów rządów odbyły się w Arromanche, 
gdzie prezydent Francji, Jacques Chirac, 
wręczył m.in. odznaczenie Legii Hono
rowej polskiemu generałowi Michałowi 
Gutowskiemu.
Ważną rolę w walkach o Normandię ode
grali Polacy, zwłaszcza I Dywizja Pan
cerna Stanisława Maczka. Pokonała ona 
pod Falaise-Chambois mocne niemiec
kie ugrupowania i w ten sposób otwo
rzyła aliantom drogę na Paryż. Polacy 
wzięli wówczas do niewoli 5113 nie
mieckich żołnierzy, w tym jednego ge
nerała, zniszczyli 55 czołgów i 245 in
nych pojazdów^. Sami stracili 325 ludzi, 
w tym 21 oficerów. Jednym z uczestni
ków tych walk, mieszkającym obecnie 
w Potigny był Michał Kuc, który powie
dział: Odczuwałem wielką radość kiedy 
wówczas swoim czołgiem wjeżdżałem do 
mojego obecnego miastem. Generał Ma
czek był wyśmienitym dowódcą, dbają
cym o swoich żołnierzy i chyba dlatego 
nazywaliśmy go „Bacą". Polscy żołnie
rze, którzy polegli podczas walk o Nor
mandię, spoczywają na cmentarzu woj
skowym w Urville-Langannerie. Tutaj 
odbyły się w niedzielę (6 czerwca) głów
ne, polsko-francuskie uroczystości. Przy
był na nie prezydent Kwaśniewski i pre
mier Francji, Jean-Pierre Raffarin. Obec
ny był też biskup połowy Wojska Pol
skiego, Sławoj Leszek Głódź. Niestety 
organizatorzy imprezy nie zaprosili na 
nią duszpasterza tutejszej Polonii, ks. Ma
riana Kurnyty.
Złożono wiązanki kwiatów. Przemawia
li prezydent Kwaś'niewski i premier Raf
farin. Chociaż dziwnie zabrzmiały sło
wa wypowiedziane przez byłego partyj
nego aparatczyka, kiedy dziękował on 
Francji za pomoc udzieloną Polce w... 
1920 r. w chwili „sowieckiej agresji”. 
Premier Raffarin zapewnił zebranych, że 
Francja i Francuzi żywią w swoich ser
cach wielką wdzięczność za czyn poi-
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u) po pr<^iu^/ Wi^ć^ić suf. St̂efa^n
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W uroczystościach 
uczestniczył książę Karol

Men^stu^to

Normandzka
■ '• ♦ i.

zlozenie fat^iatottf przez premiera Rafarti

•y skiego żołnierza czasu II woj -
ny światowej.
Ks. bp. Sławoj Leszek 
Głódź powiedział na
szemu „Głosowi Kato
lickiemu”, że przybył
by modlić się za dusze P 
tych, którzy polegli „za .. ' 
naszą i waszą wol
ność”. Jego zdaniem na ijJ 
cmentarzach wojsko- 
wyelt iic Ft^a^cji spo- 
czy^w^a 43 pts. źolnierzy 
polsku:!^, JcM to prze
pustka do Unii Iśuro- 
[>ejskhj. f^owinniśmy 
byli tam wejść na za- 

■2 sadzie zadość uczynię-

EJtł 'vM

WOÏS
PO'R

LA FKAftK

-

f^o^t^ik W Po^iyny, na którym umieszczono pamiątkową tablicę

nia, na równych prawach i przy dużej po
mocy ze strony Zachodu, bo po II wojnie 
światowej nie zostaliśmy objęci Planem 
Marchala.
Prezydent Kwaśniewski odsłonił też w 
Potigny pamiątkową tablicę umieszczoną 
na pomniku poświęconym ofiarom Ił 
Wojny Światowej.



Dzisia/ /esit święto mo/ego

cartes telephone 

partenaire officiel

NOVA l»OI.SKzK
, UNH SAISON ('OLONAISK (SM FRANCK 

■WAl A caceWCT łOO4

* Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z telefoną l^omiórkowego. Nie funkujonuje w kabinie. 

poszukujemy DYS'FRYBUTOROW kart w całej FRANCJI

(CZAS KOMUI^IKACJI NA KARCIE ZA 15€ )
Lokalny 0811...* Lokalny

90 113
io«^

0811...*

0145 53 94 48 iradium@iiradmi^.^r www..iradium.,fr
Obsługa polskich Kliei^ti^w : 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart

mailto:iradium@iradium.fr
http://www.iradium.fr

