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?

seruii^

K^i*ta telefoniczna
MB 
POISK!
PoiSH a U

i H^rta

I

*1 I

I n
II

'w

'«®**^*’/'■I

H^i^mncia sneciaii^as
Kupiona = 1 M^i*ta preźeMol

B

Kri^l 1 Połączenie lokalne 1 Połączenie lokalne nsum^j^pinn^ssm
Dostęp z Pollki0811* i 0170 ■MigCal ibaicaiiiii

PoisHa 1300^min 100l^mm 3^l^n}in 50 min
Polska HonórKooia 120min I^O^O^min lOm^m 22^min
Francja flOOmin S^l^fliin 25l^Mfl OO^in
Francia Homórkowa lOOmin BOmin 2!^min
uza lOOOmin SOl^min

PHENIX TELECOM
www.phenixtel.net *• ważna aż do 31.11.2004

‘Dostęp możliwy tylko z telefonu stacjonarnego
7

http://www.phenixtel.net


Nr 39 GŁOS KATOLICKI

7 listopada 200Ą r.

Obchoidzoné W dniu 11 listopada Śu^^ęt^o 
Niepudłeg^oś^ci uświadamia nam nié t^ylłltn 
Waa^ie hist^oryt^z^nq t^t^go W^^^ ’̂^^zenia sprzed 

86 lat, alé té Wz^^^tkié f^aktg, kt^śre do nii^j p^r^owadzi^ły, i 
k^óre były przgcz^nq fuj braku zarówno W zgeiu s^po^e^czny^m 

j^uk i osobis^ypm. 123 łata nasi p^t^z^u^bowié czekati na ten 
dar. W t^ypm czasie Polska przesypia trzy rozbiory. I W^r^s^zcie, 
niémozliwé stało sie możliwym. Przyszła upragniona 
ność. Za niq Wiétu znanych i nieznanych płaciło ofiarą 
W^snégo ż^cia. Dziś, gdy W^it^t^iić Poitski stała sie rzeczy- 
Ws^^t^!Ściq możemy sobie postawić Wieté p^t^atń o W^sTtość 
W^th^^^i^tti. (Redakcja)

15 tat po zwycięskiej jesieni
Jerzy Klechta

5 lat temu, w 1989 r. Europa Środkowowschodnia wy- 
m dobyła się spod dyktatu sowieckiej Moskwy. Zwycię- 
< ska jesień! Druga „Wiosna Ludów”! Ile nadziei, ile 

wiosny byh) w star
cach i umysłach.
Ile siły!
Nie będziemy dziś 
obliczać, kto i na ile 
duży miał udział w 
zwycięstwie. Czy 
wszystkie rewolty 
w „demoludach”, 
od berlińskiej w 
1953, budapeszteń
skiej w 1956, po 
praską w ^^68? Czy 
też najdonioślejsza 
była rola polskiej 
„Solidarności”, ru
chu, który powstał 
w 1980 roku i któ
ry bezpośrednio, 
okupując to stanem 
wojennym, otwo- ü 
rzył drogę do wol- 
noś'ci - sobie i in
nym narodom? A 
może w tej „licytacji” należy mówić także o tym, że system 
komunistyczny zgniłby prędzej czy później. Dynamiczna i nie
bywale konsekwentna polityka rywalizacji i nacisku ekonomicz
nego i militarnego na Kreml, prowadzona przez prezydenta USA 
Reagana i premier W. Brytanii M. Thatcher, dobiła gnijącego 
potwora. Krach ZSRR był nieunikniony. Jednak rola i misja hi
storyczna Polaków z tego się bierze, że dali przykład innym „jak 
zwyciężać mamy”.
Dziś stawiamy sobie jednak całkiem inne pytania. Jak obecnie, 
15 lat od tamtego zwycięstwa, przedstawia się sytuacja Polski? 
Jaki mamy dorobek w poszczególnych dziedzinach życia (od 
lustracji po gospodarkę) na tle pozostałych, byłych „demolu- 
dów”? I pytanie fundamentalne: dlaczego większość Polaków 
czuje się zawiedziona? Dlaczego „smuta” i beznadzieja domi
nują w naszej codzienności? Co ciągnie nas w tył, co odbiera 
nam wiarę w jutro, radość życia, bez której nie da się zdobyć 
żadnej góry?
Dlaczego zmarnowany został kapitał, z którym Polacy wkracza
li w świat 15 lat temu. Kto jest winien?

Ciąg dalszy na str. 8

tumaniśt^óu)
Stanisław Michalkie^Wicz

Ę m u^ye<^^^^r^2^^erniku br. przypedłe S0 rocznica męczeńskiej 
MMM śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji Sejm 
WW przyjął jednogłośnie uchwałę, odczytaną przez mar
szałka Józefa Oleksego, która między innymi głosi, że „ode
brali Mu (tj. ks. Popiełuszce - SM) życie funkcjonariusze 
eperetu bezpieczeństwa komunistycznego państwa, otuma
nieni propagandą kłamstwa i nienewiści”.
Autorami tej uchwały byli podobno związkowcy ze Stoczni Gdań
skiej. Ciekawe dlaczego stoczniowcy przypuszczają, że morder
cy ks. Popiełuszki, kapitan SB Grzegorz Piotrowski i poruczni
cy SB Chmielewski i Pękala, działali pod wpływem „otumanie
nia”, a nie si^ii^iJomie i z zimną krwią? Proces toruński, cokol
wiek by o nim nie powiedzieć, nie dostarczył żadnych dowo
dów, by sprawcy zabójstwa ks. Jerzego dopuścili się tego czynu 
w „otumanieniu”, czyli stanie wyłączającym świadomość. Prze
ciwnie - nasilenie złej woli, zwłaszcza ze strony kpt. Piotrow
skiego było szczególnie wysokie, a przez cały czas procesu wi
dać było gołym okiem, że ukrywa swoich mocodawców już to z 
poczucia esprit de corps, już to z obawy o własne bezpieczeń
stwo. W tej sytuacji sugestia, jakoby ci „funkcjonariusze” zabili 
księdza, bo byli „otumanieni propagandą” z jednej strony świad
czyć może o poczciwości stoczniowców, którym zwyczajnie nie 
przychodzi do głowy, że można zabić kogoś na trzeźwo, ale z 
drugiej - o narastającym w Polsce klimacie pobłażliwości dla 
łajdaków. Piotrowski, Chmielewski i Pęlaka to w gruncie rzeczy 
też ofiary „komunistycznego państwa”, bo jakże inaczej określić 
ludzi „otumanionych propagandą kłamstwa i nienawiści”? Nic 
też dziwnego, że taką uchwałę Sejm, w którym większość mają 
dziś dawni członkowie PZPR, a więc „funkcjonariusze komuni
stycznego państwa” przyjął przez aklamację, a marszałek Olek
sy gładko ją odczytał i nawet się nie zająknął.
A przecież jeśli nawet by założyć, że Piotrowski, Chmielewski i 
Pękala z uwagi na swe „otumanienie” są w jakiejś części uspra
wiedliwieni, to z marszałkiem Oleksym, posłem Millerem, albo 
z prezydentem Kwaśniewskim już gorsza sprawa. Któż bowiem 
„otumanionych” otumaniał? Na szczeblu centralnym robił to 
niewątpliwie generał Jaruzelski i generał Kiszczak z pomocą red. 
Jerzego Urbana. Ale 
ta trójka, nawet gdy
by wyłaziła ze skór^y, 
nie potrafiłaby prze
cież „otumanić” tylu 
entuzjastów stanu 
wojennego. Tuma
niących było więcej.
Na prowincji tuma
nili pierwsi sekreta
rze komitetów woje
wódzkich PZPR; w 
Skierniewicach - Le
szek Miller, a w Bia
łej Podlaskiej - Józef 
Oleksy. Z kolei na 
odcinku młodzieżo- 
wo-sportowym tu
manił Aleksander 
Kwaśniewski. Skoro
zatem ich działalność przyniosła takie fructa, jak zabójstwo księ
dza Popiełuszki przez „otumanionych”, to co z nimi? Jakaś' od
powiedź musi chyba być udzielona, bo w przeciwnym razie od
czytywanie wspomnianej uchwały Sejmu akurat przez Józefa 
Oleksego, który przez cały czas jest niezmiernie z siebie zado
wolony, zakrawa na nową małpią złoś'liwość i naigrawanie się z 
męczeństwa księdza Popiełuszki.

Ciąg dalszy na str. 10
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C
PIERWSZE CZYTANIE

Mch 7,1-2.9-14
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich miecza
mi i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakaza
nej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedzia^ł: 
„O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy gotowi raczej zginąć 
niż przekroczyć ojczyste prawo”. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnie
nie, powiedział: „Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Po nim 
był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez 
obawy i mężnie powiedział: „Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, 
a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego 
otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już 
zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powie
dział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy 
nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma 
wskrzeszenia do życia”.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tes 2,16-3,5 

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawia Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 
łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy 
serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, Cracia, 
módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to 
jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie 
wszyscy mają wiarę. Wiemy jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do 
was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan 
skieruje serca wasze ku miłości Bożej i nieraliwości Chrystusowej.

EWANGELIA
Łk 20,27-38 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, któ
rzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 
i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze 
czyjś' brat, który miał żonę, a był bezdziet
ny, niech jego brat weźmie wdowę i niech 
wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i 
umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem 
trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiw
szy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc, którego z nich bę
dzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli 
ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzie
ci tego świata żenią się i za mąż wychodzą^. 
Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału 
w świecie przyszłym i w powstaniu z mar
twych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, 
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Boży
mi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, 
gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bo
giem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją”.
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£wangelia zawiera wie
le przypowieś'ci wska

zuj zcyą^ na nłus:zns^<^n zć- 
sad głoszonych przez 
Chrystusa. Wiele z nich po
siada wymowę o charakterze porządkują
cym życie osobiste i społeczne. Inne za
wierają mocny wydźwięk moralny, ale są 
i takie, które przedstawiają tajemnicę kró
lestwa niebieskiego. Jezus sam szukając 
obrazowego wyjaśnienia pewnych spraw 
stawia pytanie: z czym można porównać 
królestwo niebieskie (por^. Mk 4,30). W 
gronie faryzeuszów i saduceuszów nie bra
kowało jednak Jezusowi przeciwników, 
którzy stawiali podchwytliwe pytania i 
czekali na odpowiedź. Pytania te dotyczyły 
różnych spraw. W większości jednak prze
ciwnicy Chrystusa chcieli postawić Jezusa 
w konflikcie z prawem Mojżeszowym. W 
ten sposób usiłowali nagromadzić mate
riał dowodowy, na podstawie którego 
można byłoby oskarżyć Go i postawić 
przed sądem. W ostateczności - o czym 
mówi proces Jezusa - uknuto dwa takie 
oskarżenia. Pierwsze to stwierdzenie, że 
Jezus siebie nazywa królem, a drugie to 
nieposłuszeństwo polegające na nawoły
waniu ludzi do niepłacenia podatków ce
zarowi. Prawda była jednak inna. Jezus 
wskazuje na Królestwo Ojca i w jego wy

miarze głosi swoją misję jako Mesjasza, a 
co do płacenia podatków wypowiedział się 
wprost: „Oddajecie Cezarowi to co należy 
do Cezara^, a Bogu to, co należy do Boga” 
(Mt 22,21).
IJ^c^t^lem jaki przedstawili Jezusowi sadu- 
f ceusze w dzisiejszej Ewangelii nie na
leżał do zbyt ostrych. Nie atakowano Je
zusa, nie stawiano w kolizji z prawem, ale 
oczekiwano wyjaśnienia. Postawienie tej 
kwestii wynikało z samej postawy sadu
ceuszy, którzy nie wierząc w zmartwych
wstanie, stwierdzali, że oni widzą w śmier
ci absolutny koniec człowieka i nic poza 
tym. Mieli zatem uzasadniony problem, 
gdyż nauka Chrystusa o zmartwychwsta
niu naruszała ich tok myślenia i całą ich 
filozofię życia. Nie mając kompletnie żad
nej wizji rzeczywstości poza granicą śmier
cią, w sposób ziemski próbowali oni roz
ważać czyją żoną będzie ta, która miała 
trzech mężów. Poglądy saduceuszy nie 
dorastały zupełnie do pojęcia zmartwych
wstania. Chrystus usiłował przełamać tę 
barierę wskazując na Boga żywych nie 
tylko w wymiarze świata i ziemi, ale i poza 
granicą śmierci. W tej wizji Chrystus 
wskazywał na inny porządek istnienia. 
Ostatecznie obraz ten mógł nie odpowia

dać saduceuszom, ale to zależało już od 
tego czy słowo Jezusa dokonało przełomu 
w ich spojrzeniu na kwestię człowieka 
poza granicą śmierci - a więc w wymiarze 
zmartwychwstania.

77mat zmartwychwstania nie był czymś 
nowym. Świadczyć może o tym histo
ria liraci c^^-oar^a na Księdze NeaMi^l^^jbeis^J. 

Wypowiedź każdego z nich wskazuje na 
wiarę we wskrzeszenie czy też w ożywie
nie. W kontekś'cie wieczności najpełniej 
przemawia do nas świadectwo ostatniego 
z czterech braci, który orzeka: „Lepiej jest 
nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a któ
rzy w Bogu pokładamy nadzieję, że zno
wu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla 
ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do 
życia”.
ęk^iduii^usze nie przyjęli tej prawdy. Jest 
w ona dla nich obca. Mają swoją wizję 
życia, a wraz z nią aroClem, który nie zo
stanie tak długo rozwiązany, jak długo nie 
uwierzą oni w zmartwychwstanie.
Wiara w zmartwychwstanie wyzwala nas 
od takiego patrzenia. Jest ona warunkiem 
do sięgania w tajemnicę zbawienia, o czym 
ciągle przypomina nam Chrystus.
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to prawo wyboru. Wolność to możliwość działania odpowiedzialnego i świadome
go. Wolność to wielkie zadanie dla człowieka^. Wolność to granica, po której przekroczeniu 
człowiek zatraca swoją godność.
A fie sposób przytoczyć wszystkich defi- 
/ Vr^icji i haseł, którymi karmiono Polaków 
od ostatniej wojny. Marksiści, a za nimi ko
muniści głosili, że wolność to uświadomiona 
konieczność. Za tym stwierdzeniem szło inne: 
„jednostka to bzdura”. W tym systemie tota
litarnym, który pozornie obiecywał obywa
telom wszystko „czego dusza zapragnie” w 
wielu przypadkach wolność była faktycznie 
ograniczana. Nie mówiono prawdy, prawdę 
zakłamywano, a wreszcie kłamano i nie mó
wiono prawdy. W takiej rzeczywistości część 
polskiego społeczeństwa wzrastała, marzyła, 
myślała, szukała. Wielu uwierzyło, że dobra 
materialne (np. mieszkanie z przydziału par
tyjnego, talon na samochód) to prezenty, za 
które trzeba być wdzięcznym i milczeć, słu
chać, i chwalić. I tak wyrosła jakaś grupa lu
dzi „nibywolnych”, a w istocie ludzi zniewo
lonych i zdolnych do wszystkiego w imię ma- 
teriałistycznej ideologii.
t^d koniec lat siedemdziesiątych wiele 
f takich osób zrozumiało, że tak dalej nie 
można. Sami doszli do wniosku, że za to, co 
otrzymali płacą znacznie więcej, że muszą 
milczeć, a często sami stają przeciwko głoso
wi własnego sumienia. System ateistyczny nie 
zagłuszył tego wewnętrznego wołania w czło
wieku, który szukał i dążył do prawdy^. 
Wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papie
ża był wielkim znakiem łaski na drodze po
szukiwania prawdziwej wolności. Jego nauka 
ciągle powracająca do słów Chrystusa wska
zujących na fundamentalny związek wolno
ści z prawdą była dla ludzi z zakłamanego 
systemu wielce niewygodna. Stąd próbowa
no przemilczeć pewne wołania Ojca Święte
go. Prawda ta bolała wiele osób. W jej świe
tle uświadamiali sobie za jakie sprawy są od
powiedzialni. W roku 1984 kiedy Ojciec 
Święty wydal adhortację apostolską „Recon- 
ciliatio et paenitentia” (O pojednaniu i poku
cie) pierwsze wydanie tego dokumentu w ję
zyku polskim było ostro cenzurowane. W 
miejscu, gdzie Papież mówił o grzechu spo
łecznym, co do systemu i struktur ogranicza
jących człowieka była wstawiona w nawiasie 
[Ustawa o kontroli prasy, publikacji i wido
wisk ...].

ttl tym czasie dochodziły do głosu idee 
Vk „Solidarności” i hasło głoszone przez 
związkowców: „Nie ma wolnc^ści bez solidar
ności” i inne - towarzyszące mu „Nie ma so
lidarności bez mćłoścć”. To był kulminacyjny 
punkt, w którym wszystko, co związane z sys
temem marksistowskim stanęło w sprzeczno
ści, a szczególnie teza, że przyczyną rozwoju 
społecznego jest walka klas i nienawiść. 
Wówczas zaczęły do głosu dochodzić słowa 
ludzi z czarnych list, którzy wyszczególnieni 
byli na tzw. „Czarnej Liście Księgi Cenzury 
PRL”, a wśród nich byli m.in. Zbigniew Her
bert, Wojciech Młynarski, Stanisław Tym, Je
rzy Waldorff, Stefan Kisielewski, Czesław Mi
łosz i Jacek Kleiff.

Ip^udno sobie to wszystko dzisiaj wyobra
zić: miięso na kartki, ocet na półkach i buty
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Mb latach warto powrócić do tych zaka- 
f zanych słów: „ Mówiąc o grzechu społecz
nym trzeba przede wszystkim uznać to, że ze 
względu na ludzką solidarność, równie tajem
niczą i niepojętą, co rzeczywistą i konkretną, 
grzech każdego człowieka w jakiś sposób do
tyka innych (Reci^t^c^iili^ttc^...l6).

spod laty. Nie wystarczyło nawet posiadanie 
pieniądz)^. Można było je mieć, ale co z tego. 
Nie można było za nie nic kupić. Złotówki 
trzeba było wymienić w bramie u „konika” 
na dolary, a potem iść do Pewexu po zakupy^. 
Trudno było to wszystko pojąć.
W takiej oto rzeczywCstos'cC społeczeństwo 
polskie dorastało po raz kolejny do nowej 
wolności odwołując się do wydarzeń i do
świadczeń odzyskania niepodległości, dwóch 
wojen światowych i wreszcie systemu totali
tarnego.
Gdy jednak przyszedł czas wolności nie wszy
scy potrafili z niego w sposób właściwy ko
rzystać. Pojawiły się inne jej nadużycia o cha
rakterze osobistym. Ludzie zniewoleni przez 
system często mieli wygaszonego ducha in
wencji i odpowiedzialności. Niekiedy brako
wało im wiary, że ich wolny wybór będzie 
głosem, który się liczy i tak często usprawie
dliwiali swój osobisty marazm. Czas polskich 
dos'wCadczeń pozwolił wielu ludziom zrozu
mieć wolność w wymiarze „od” i w wymia
rze „do”. Faktem jest, że wyzwolenie z syste
mu stało się wezwaniem do realizacji w wy
miarze wolności samego siebie.
Xl^t^iec Święty Jan Paweł II w orędziu na 
\?<JIV Światowy Dzień Pokoju (1.1.1981 r.) 
zawarł słowa: „Wolności przecież nie otrzy
muje się w darze: trzeba ją nieustannie zdo
bywać. Idzie ona w parze z poczuciem odpo- 
wiedzCalnos'ci, która obowiązuje każdego. (...) 
Wolność jest miarą dojrzałości człowieka i 
narodu”.

n Serdeczne pozdrowienia i wyra
zy głębokiej wdzięcznoś'ci skierował 
pod adresem wszystkich misjonarzy 
na świecie Jan Paweł II w rozważa
niach przed modlitwą Anioł Pański. 
Z okazji obchodzonej w Koś'ciele 
Niedzieli Misyjnej zachęcił też wier
nych do ożywiania w sobie osobi
stej odpowiedzialności za misje.
□ Ogłoszone przez Papieską Radę 
lustitia et Pax „Kompendium nauki 
społecznej Kościoła” - popularnie, 
acz niepoprawnie zwane „katechi
zmem społecznym” - stanowi owoc 
pięcioletniej pracy tej dykasterii - 
przypomniał jej obecny przewodni
czący kard. Renato Martino.
Praca była „niezwykłe trudna, po
nieważ dzieło tego rodzaju nie ma 
precedensu, a redaktorom zależało 
na tym, aby miało ono wymiar uni
wersalny i oparło się biegowi cza
su, mimo że jesteśmy na etapie dzie
jów, który cechują gwałtowne i ra
dykalne przemiany społeczne, go
spodarcze i polityczne” - zauważył 
kard. Martino.
□ Wspólny kalendarz ekumenicz
ny, który będzie obejmował postaci 
świętych i męczenników, wspólnych 
dla całego chrześcijaństwa przygo
towuje Światowa Rada Kościołów 
(ŚRK). Gremium to skupia ponad 
300 wyznań (oprócz Kościoła kato
lickiego) ze wszystkich kontynen
tów.
□ W Republice Czeskiej pracuje 
prawie 200 polskich księży diece
zjalnych i zakonnych. Stanowi to 
jedną dziesiątą ogółu duchowieństwa 
katolickiego u naszych południo
wych sąsiadów.
Obecnoś'ci polskich kapłanów w tym 
kraju poświęcił swój najnowszy nu
mer „Katolicky Tydenik”. Według 
pisma polscy księża, pracujący w 
Czechach, najczęściej związani są z 
pracą duszpasterską jako probosz
czowie czy wikariusze. Niektórzy 
pełnią tak odpowiedzialne funkcje, 
jak np. ks. Artur Matuszek, który 
jest rektorem seminarium archidie
cezji praskiej, gdzie kształcą się i for
mują alumni z kilku diecezji.
□ Staliśmy się znów krajem misyj
nym. Od takiego stwierdzenia roz
poczyna się list pasterski biskupów 
niemieckich, odczytany we wszyst
kich parafiach katolickich tego kra
ju. Biskupi wzywają wiernych do 
większego zaangażowania w głosze
niu Ewangelii. Wskazali na postę
pujące zeświecczenie, ale także na 
pozytywny, charytatywny wymiar 
Kościoła w Niemczech.

7 listopada 2004 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 5
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□ Sejm odrzucił projekt nowelizacji ko
deksu karnego autorstwa PiS, który przy
wracał karę śmierci. Po gwałtownej deba
cie przeciw karze śmierci głosowało 198 
posłów, „za” było 195, a 14 wstrzymało 
się od głosu. Karę śmierci popiera 77% 
ankietowanych Polaków. Posłowie PiS zło
żyli w związku z tym nowy projekt, który 
do kary śmierci dokłada także karę bez
względnego dożywocia. "
□ L. Kuczma odwołał swoją „pożegnalną” 
wizytę w Polsce. Oficjalnie zatrzymała go 
napięta sytuacja społeczna w kraju. Nie
oficjalnie podróż ta budziła wątpliwości 
nad Wisłą, gdzie odbierano ją jako popar
cie, za pośrednictwem Kuczmy, prorosyj- 
skiego kandydata Janukowycza.
□ Odtajniono notatki wywiadu dotyczące 
rozmowy w Wiedniu biznesmena Kulczy
ka z rosyjskim szpiegiem Ałganowem. 
Najwięcej komentarzy wywołuje powoły
wanie się Kulczyka na Kwaśniewskiego w 
załatwieniu prywatyzacji Rafinerii Gdań
skiej dla Rosjan. Sam prezydent twierdzi, 
że notatka mogła go nie dotyczyć. Afera 
wokół „Orlenu” zatacza coraz szersze krę
gi. B. szef UOP Czempiński podejrzewa
ny jest o finansowe poś'rednictwo pomię
dzy firmami Roth i Łukoil, które intere
sowały się prywatyzacją rafinerii. Nieja
sna jest też rola doradcy prezydenta Cio
ska, który miał być jednym z inspirato
rów spotkania Kulczyk-Ałganow^. Wiado
mo też o rozmowach Kulczyka z lobbystą 
Dochnalem, który obecnie przebywa w 
areszcie w związku z inną „prywatyzacją” 
(huty stali).
□ Skoro przy aferze „Orlenu” jesteśmy 
odnotujmy także kradzież laptopa z bagaż
nika ministra Kaczmarka i napad na pro
kuratora Kapustę, któremu skradziono 
teczkę z notesem zawierającym wszystkie 
informacje o sprawie „Orlenu”.
□ Sejm zapowiedział wielką debatę na 
temat sportu. Na sali znaleźli się jednak 
wyłącznie sprawozdawcy, z mównicy 
wiało nudą, a wszelkie propozycje zmian 
upadły.
□ Odbyło się 329. Zebranie Plenarne Epi
skopatu Polski. W czasie jego obrad Pry
mas Polski Ks. Józef Kard. Glemp poin
formował, że jest nadzieja na przyjazd w 
przyszłym roku Ojca Świętego do Pol
ski.
□ Pod koniec października na audiencji 
w Watykanie mają zostać przyjęci premier 
Belka i MSZ Cimoszewicz. Ich pobyt w 
Rzymie łączy się z możliwoś'cią przekaza
nia Janowi Pawłowi II oficjalnego zapro
szenia do złożenia wizyty w Polsce.
□ W Warszawie przebywał szef Komisji
Europejskiej Barosso. Była to częś'ć trasy 
objazdowej nowego komisarza po krajach 
UE. .
□ Sejm znowelizował ustawę podatkową 
dodając 50% próg podatkowy dla najbo
gatszych. Dochody do budżetu wynikną z 

tego niewielkie, ale propagandowo jest suk
ces.
□ Odbyła się druga część VIII Kongresu 
PSL. Określono miejsce Stronnictwa w cen
trum sceny politycznej. Upoważniono pre
zydium do prowadzenia rozmów zjednocze
niowych z partiami chrześciańsko-ludowy- 
mi. Z rozmów zjednoczeniowych wycofała 
się partia Centrum Zbigniewa Religii. 
Trwają negocjacje z SKL i ZChN.
□ Obradowała też mazowiecka Platforma 
Obywatelska. Przewodniczącego Kozaka, 
związanego tzw. „układem warszawskim” 
zastąpił B. Komorowski. Zapowiedział on 
wejście do Platformy Gronkiewicz-Waltz, 
kiedy ta zakończy swoją karierę w EBOR.
□ Krzystosik złożył w Bagadzie listy uwie
rzytelniające na nowego ambasadora RP w 
Iraku. Wcześniej reprezentował on przy am
basadzie Polski w tym kraju tzw. sekcję in
teresów USA, które nie utrzymywały kon
taktów z reżimem Husajna.
□ Polska ambasada w Kanadzie wysłała notę 
do MSZ tego kraju w sprawie niewłaściwe
go potraktowania polskiej delegacji senac
kiej na lotnisku w Calgary. Została ona pod
dana szczegółowej kontroli bagaży, a sena
tor Sienkiewicz i żona Pastusiaka musiały 
nawet ściągać obuwie.
□ Do aresztu trafił prezydent Gorzowa 
Wielkopolskiego zamieszany w budowlaną 
aferę korupcyjną. Tadeusz J. był wielokrot
nym posłem SLD.
□ SLD ma nowego szefa we Wrocławiu. 
Został nim b. oficer ZOMO Krajewski, któ
ry oświadczył, że jest „dumny z tego, że 
zaprowadzał ład i porządek w czasach sta
nu wojennego”.
□ Poseł Jaskiemia został uznany za „kłam
cę lustracyjnego”. Od wyroku przysługuje 
mu jeszcze apelacja do Sądu Najwyższego.
□ Ciekawe wyniki badań preferencji poli
tycznych Polaków podaje w październiku 
IPSOS. 28% ankietowanych chce głosować 
na PO, 18% na Samoobronę, 13% na PiS, 
11% na LPR. Kolejne na liście są SLD - 
8%, UW, PSL i SdPl po 5%. Zupełnie inne 
wyniki podaje natomiast Pentor^. Wg które
go prowadzi PO - 28%, dalej są: PiS - ^^%, 
LPR - 13%, Samoobrona - 12%. SLD może 
liczyć na 7%, SdPl i PSL na 5%. UW i UP 
są poza 5% progiem..
□ Nieprzyjemną przygodę przeżył poseł eu
ropejski z Ligi Polkisch Rodzin B. Pęk. 
„Nieznani sprawcy” rozkręcili mu śruby mo
cujące koła. Na szczęście koło odpadło w 
jego aucie przy szybkości 10 kilometrów 
na godzinę i nikomu się nic nie stało...
□ B. prezydent Czech V. Havel odebrał tytuł
doktora h.c. Uniwersytetu Wa:rszawskie- 
go- .
□ 18-latek z Zagania, którego złapano na 
kradzieży rur PCV z firmy budowlanej 
stwierdził, że rury były mu potrzebne do 
szkoły na zajęcia „kreatywności”. Młodzie
niec chciał uzyskać dobrą ocenę przedsta
wiając pracę wykonaną z owych rur, czyli 
„armatę do wystrzeliwania martwych kur
czaków”. Jej projekt znalazł w jednym z 
miesięczników. Mało kreatywna policja 
poleciła przebadać nastolatka, który oka
zał się jednak zupełnie zdrowy psychicz
nie.

Białoruski Makbet
Marek Brzeziński

Mś ii^isk jest teraz tym czym trzydzie
ści lat temu była Warszawa, Pra

ga czy Budapeszt. Moskwy celowo nie 
wymieniam, bo Moskwa nie zmieniła 
się od czasów Iwana Groznyego, Pio
tra Wielkiego i carycy Katarzyny.

Nie zmieniła się za Stalina i Chruszczo- 
wa - nie zmienia się i teraz za Putina. 
Rzecz jasna nie mam na myśli architek
tury i urbanistycznej koncepcji miasta - 
od cerkwi po socrealistyczne pałace. Ale 
poza tym to ta sama Moskwa - te same 
standardy. Ten sam sposób myślenia - jak 
za Rasputina - prezentuje delegacja ro
syjska handlująca wódką na targach spo
żywczych Paris Expo 2004 - gdzie twier
dzi w oficjalnych materiałach reklamo
wych, że jedyna i prawdziwa wódka - to 
tylko wódka rosyjska - po czym rozdaje
- w ramach promocji - puste butelki, któ
rych zawartoś'ć wcześ'niej wypito co do 
kropelki. Rosja jest Rosją tak jak Chiny 
są Chinami. I jednym i drugim tak dale
ko do Europy, Zachodu i demokracji jak 
mnie mieszkającemu na podparyskich 
przedmieściach, daleko jest do dojeżdża
nia do pracy na saniach psim zaprzęgiem 
Eskimosów . Zupełnie inna bajka roz
grywa się też w Mińsku. Chciałoby się - 
parafrazując króla Ubu - rzec... Białoruś 
czyli nigdzie. Czy to ta sama mentalność, 
o której kiedyś' w Londynie opowiadała 
mi w domku pod brzózkami pani Li- 
phard - córka Tadeusza Micińskiego za
mordowanego przez białoruskich chło
pów w czasie inwazji sowieckiej na Pol
skę. Czy ten chłop, jego sposób myśle
nia zmienił się od czasów gdy mordo
wano młodopolskiego poetę. Patrząc na 
dzisiejszą Białoruś bez ckliwych senty- 
mentalizmów - o pokrewieństwie sło
wiańskich dusz, trudno nie ukryć podzi
wu dla miażdżącej mocy sowieckiego 
szaleństwa, które sprawiło, że tak długo 
radziecki pogrobowiec może trwać i mieć 
się doskonale. Związku Radzieckiego już 
nie ma od dwudziestu lat a homo sowie- 
ticus istnieje na białoruskiej wsi w tak 
czystej formie, że chciałoby się tam 
utworzyć skansen czy inny rezerwat. 
Gdyby ta myś'l nie była tak przerażająca
- to by była zabawna. Białoruska wieś 
dała się tak bardzo wynarodowić i tak 
bardzo odczłowieczyć, że jej jedynym 
pragnieniem jest aby spełniło się zawo
łanie - „Sowchozie wróć!". Tamtejsza 
elita intelektualna bije na alarm bo język 
białoruski jest wypierany przez rosyjski. 
Rusyfikacja przebiega na Białorusi w 
sposób zdumiewający. Rosja to wielki 
brat i życzliwy choć surowy, ale zawsze 
pokrewna dusza, która obroni przed tą 
okropną Europą, przerażającą Europą... 
bo w ogóle nie znaną. Wiadomo tylko 
jedno, że jest ona zagrożeniem dla bia
łoruskiej stabilizacji, której stróżem jest 
Łukaszenka. I to dlatego tak wielu na 
niego głosuje. Bo trzeba spojrzeć praw-

6 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 7 listopada 2004 "/
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Biaforunki Makbet

dzie w oczy - z jednej strony fałszowanie 
wyników wyborczych, godne sowieckie
go satrapy, z drugiej jednak - ów Łuka- 
szenka cieszy się wzięciem, szczególnie na 
wsi. Chłop z natury rzeczy kocha to co 
ma i boi się zmian. Pod tym względem 
jest podobny do zasobnej klasy średniej, 
która też w zmianach widzi ryzyko utraty. 
Zbliżony punkt widzenia reprezentuje ko
munistyczna ekstrema - co widać na przy
kładzie francuskiej centrali związkowej - 
CGT blokującej jakiekolwiek próby re
form. CGT wspaniale by się czuła na Bia
łorusi. Bo o ile Rosja miała szansę na wy
klucie się tam demokracji - ten zarodek 
został jednak zduszony przez Putina, o tyle 
Białoruś pozostała w tej części Europy - 
jedyną republiką radziecką z dawnego 
ZSRr. Iwan Groźny chciał aby dzieci 
uczono jedynie do takiego poziomu by 
były w stanie odczytać modlitwę. Przed
stawiciele cara nigdy nie spotykali się po
jedynczo, w cztery oczy z cudzoziemcami 
w czasie wizyt na obcych dworach. Za
wsze w grupie bo wtedy łatwiej było szpie
gować i kontrolować. To samo znamy z 
radzieckiej rzeczywistoś'ci - to samo wciąż 
obowiązuje na Białorusi. Lukaszenka zna
komicie przygotował grunt pod wyboiy^. 
Ich wyniki były znane jeszcze zanim je 
przeprowadzono. Opracowano je z dokład
nością setnych części po przecinku. Tak 
jak na dworze Iwana Groźnego czy Wła
dimira Putina, tak i w Mińsku nie pracują 
dla despoty idioci ale ludzie wykształce
ni. Wszak inteligencja - jako mechanizm 
psybCologibzny - nie jest zjawiskiem ani 
pozytywnym, ani negatywnym. Jest to 
zdolnoś'ć przewidywania skutków swoich 
zachowań i wyciągania wniosków. Dopiero 
skutki inteligencji mogą być tragiczne albo 
radosne. Toteż spece w ekipie Łukaszenki 
dokładnie przeanalizowali strukturę demo
graficzną poszczególnych obwodów, wiek 
i nastroje, i dopasowali do tych danych 
wyniki referendum i wyborów^.

Dokończenie na str^. 13

□ II tura wyborów na Litwie zmniejszyła 
zwycięstwo populistycznej Partii Pracy. 
Wprowadziła ona do liczącego 141 miejsc 
Sejmu 39 posłów. Lewicowa koalicja so
cjaldemokratów obsadziła 31 miejsc, kon- 
serwatyś'ci - 25, liberalne centrum - 18, 
koalicja Paksasa - 11 i Partia Chłopska - 
10. 2 miejsca przypadły też Akcji Wybor
czej Polaków na Litwie, co utrzymuje stan 
posiadania polskiej mniejszości z poprzed
nich wyborów^.
□ Na Białorusi zakończyły się próby pro
testów po plebiscycie w sprawie powtór
nego kandydowania Łukaszenki. Białoru
ski prezydent ogłosił swoje zwycięstwo i 
nie przejął się protestami opozycji i mię
dzynarodowych środowisk. Pewną nowo
ścią jest polepszenie stosunków prezyden
ta z Koś'ciołem katolickim. Lukaszenka 
spotkał się z kończącym 90 lat Ks. Kazi
mierzem Kard. Świątkiem i obiecał po
moc państwa w odbudowie zabytkowych 
kościołów. Prezydent miał też anonsować 
swój udział w czasie Bożego Narodzenia 
we Mszy św. w katolickiej świątyni.
□ Napięta sytuacja panuje przed wybora
mi na Ukrainie. Ponad 100 tysięczny wiec 
zwolenników prozachodniego Juszczenki 
zakończył się próbami jego rozbicia ze stro
ny prowokatorów. Okazali się oni mili
cjantami przebranymi w cywilne ubrania. 
Na stacjach kolejowych nie sprzedawano 
biletów do Kijowa, ponieważ „popsuły się 
komputery”. Naprawdę chodziło o ogra
niczenie liczby manifestantów w stolicy. 
Opozycja nie ma równego dostępu do pra
sy, radia i TV. W sondażach małą przewa
gę ma prorosyjski premier Janukowycz. 
Tuż przed wyborami z trzydniową wizytą 
na Ukrainę przyjechał prezydent Putin, 
który w ten sposób wsparł swojego kan
dydata.
□ Gorączka wyborcza panuje w USA. 
Sondaże mówią o zaledwie 2 punktowej 
przewadze Busha nad Kerrym, a więc moż
liwości każdego rozstrzygnięcia.
□ B. prezydent Litwy R. Paksas złożony 
z urzędu, wygrał proces przed sądem. Pak
sasa uniewinniono z zarzutu ujawniania 
tajnych informacji rosyjskiemu biznesme
nowi Borysowowi. Usunięty ze stanowi
ska prezydenta Paksas otrzymał zakaz po
nownego ubiegania się o ten urząd.
□ W Iraku doszło do śmierci Estończyka 
i Bułgara, którzy wchodzili w skład mię
dzynarodowej dywizji pod polskim do
wództwem. Dywizja ta straciła dotąd 41 
żołnierzy, z czego najwięcej ofiar, bo aż 
13 ponieś'!! Polacy. W Iraku dochodzi do 
ataków na rządową policję. W zasadzce 
zabito m.in. 49 nieuzbrojonych rekrutów 
policyjnych, którzy jechali na szkolenie. 
Liczbę zaangażowanych terrorystów oce
nia się na 12 tys. bojownik^ów.
□ W Luksemburgu obradowali ministro
wie spraw wewnętrznych i szefowie re
sortów sprawiedliwoś'^ państw UE. Oma

wiano kwestię wprowadzania paszportów 
z danymi biometrycznymi.
□ Wielka Brytanią odrzuciła możliwość 
przystąpienia do wspólnej polityki imigra- 
cyjnej i azylowej UE.
□ Stolica Apostolska przedstawiła liczą
cy 500 stron Katechizm Społeczny Ko
ścioła Katolickiego. Przedstawia on na
uczanie Kos'bloła w rozmaitych aspektach, 
od problemu wojen po atakowaną dziś in
stytucję małżeństwa.
□ Po obliczeniu części głosów w wybo
rach prezydenckibC w Afganistanie wszyst
ko wskazuje na zwycięstwo pełniącego do
tąd obowiązki szefa państwa Hamida Ka- 
rzaja. Otrzymał on 54,9%.
□ Wybory w administrowanym przez ONZ 
Kosowie, które pozostaje formalnie czę
ścią Serbii wygrała partia demokratyczna 
I. Rugovy, na którą oddało głos 47% wy
borców^. Frekwencja wyniosła około 50%, 
a wybory zostały całkowicie zbojkotowa
ne przez mniejszość serbską.
□ Ustępujący ze stanowiska szefa Komi
sji Europejskiej Prodi potwierdził klęskę 
tzw. strategii lizbońskiej. Zakładała ona 
dogonienie do 2010 r. poziomu życia USA. 
Tymczasem Unia nie tylko nikogo nie 
goni, ale przepaś'ć wobec Ameryki jesz
cze się pogłębiła.
□ 17 ministrów spraw wewnętrznybC 
państw azjatyckich zebrało się w Ałma- 
Acie, aby radzić o problemach regionu. 
Uwaga spotkania w Kazachstanie skupiła 
się głównie na Iraku.
□ Tymczasem Iran przeprowadził udaną 
próbę z rakietą SCaCab-3, która swoim za
sięgiem obejmuje też Izrael. W Teheranie 
spodziewają się rychłego ataku Izraela na 
swoje instalacje atomowe.
□ Należące do strefy euro Niemcy, Por
tugalia, Włochy a także Grecja przekroczą 
ponownie, zdaniem analityków, w przy
szłym roku dopuszczalny deficyt budże
towy. Zdaniem KE Polska nie spełnia żad
nego kryterium wejś'cia do strefy euro i... 
chyba dobrze.
□ UE Przeznaczyła 100 milionów $ na 
utrzymanie i sfinansowanie afrykańskich 
sił pokojowych dla sudańskiej prowincji 
Darfur, w której Arabowie mordują lud- 
noś'ć murzyńską.
□ Strajk w norweskim przemyś'le nafto
wym znów może wywindować ceny ropy. 
Przedsiębiorstwa chcą zastosować lokaut 
(zwolnienie pracowników), co przejścio
wo może całkowicie wstrzymać wydoby
cie tego surowca.
□ Rząd Rumunii przyznał królowi tego 
kraju Michałowi I odszkodowanie za zna- 
cjonalizowane w 1948 roku mienie w wy
sokości 30 milionów euro oraz niewielki 
zamek w Sinaii. Zapłata jest raczej sym
boliczna. Król Michał I od 2002 roku 
mieszka na stałe w Bukareszcie.
□ 23 osoby zginęły po trzęsieniu ziemi w 
północnej Japonii. Ponad 100 osób zginę
ło z kolei w katastrofie kopalni w Chi
nach.
□ W Rosji przeprowadzono obławę na han
dlarzy narkotyków. W czasie akcji zatrzy
mano kilkudziesięciu milicjantów, którzy 
narkotykami dorabiali sobie do pensji.

1 listopada 2004 nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat 7
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Ci^g dalszy z.e str^. 3

15 lat po zwycięskiej jesieni
Kto sprawił, że Polacy znowu kręcą się 
wokół własnej osi, zamiast z żywymi na
przód iść - po życie sięgać nowe.
Najłatwiej przy takim nagremadzeniu pro
blemów eDpewiedzieć, że wiNNi są „inni”, 
obcy, siły czyhające na zgubę Polski, oko
liczności zewNętrzne, sąsiedzi itp. Oczy
wiście, że Nie brak polityków i krajów 
mało nam życzliwych, Dla których Polska 
Nie jest żadnym pępkiem świata i którzy 
wcale nie są zainteresowani tym, abyśmy 
oDNosili sukcesy. Jawnym naszym prze
ciwnikiem jest Rosja Putina, silnajest opcja 
ANtypolska w Niemczech. Jednak wina za 
błędy ostatnich 15 lat spoczywa na nas - 
za zaniechaNie, zaNiedbanie krótko-

»

fotM. r Saniegïsfiy-

oraz głupotę.wzroczność, brak pamięci
OddzielNą kwestią jest oczywiście odpo
wiEdzialNość prawna czy moralna każde
go z nas iNDywiDualnie. Nie wszyscy 
kraDną, nie wszyscy głosowali na bandę 
Millera. Ale nikt nam z zewnątrz nie na
rzucał niczege i nikogo.
Najgreźniejszym zjawiskiem w III Rzecz
pospolitEj, Najcięższym jej balastem jest 
mafijneść, skala korupcji i potęga podzie
mia komuNistyczne-esbeckiege. Działa 
ono w strukturach państwa pelskiego poD 
różnymi szyldami. Za rządów SLD „pod
ziemie” to przeżywa swój renesANS. Funk
cjonuje z czynnym udziałem Kwaśniew
skiego i innych czołowych postkomuni
stów oraz służb wywiaDowczych. Działa 
ono np. NA szeroką skalę w ministerstwie 
finansów, w którym kluczowe stanowiska 
obsaDzoNE zostały ludźmi bezpieki. Mają 
oni dzięki temu dostęp Do Najważniejszych 
Danych fiNANsowych państwa i osób pry
watnych. Jakiż to oręż w walce politycz
Nej, jakież pole do popisu w szantażowa
Niu ludzi i wywieraniu ekreslonego naci
sku na wpływowe esobistes'ci życia gospo
darczego kraju. W Najbliższym eteczeniu 
prezydeNta, w ministerstwach, także w 
większoś'ci placówek Dyplomatycznych 
usadowioNo ludzi z przeszłością esbecką, 
jawnych i nieJawNych współpracowników 
tajnych służb PRL. Występując Jako pro
fesJoNaliści Najwyższej klasy, uzNawani są 
za ludzi NiezbęDnych dla wlas'ciwege funk- 
cjenewaNia państwa.

PoDziemie to, przeradzające się w całkiem 
oficjalne struktury, mające akceptację 
KwaśNiewskiego, i wielu liczących się 
Działaczy postkomunistyczNych (Miller 
odegrał tu kluczową rolę) zaczęło funk
cJonować Już w 1989 roku, wraz z upad
kiem PRL i narodzinami woIneJ Polsk^i. 
Krótko mówiąc: ciągłość w jego fuNkcJo
Nowaniu nie została w miNionych 15 la
tach zachwiANA, stąD sprawNie działają try
biki i mechanizmy awansów, korupcyj
nych przeDsięwzięć w stylu BaNanowych 
państewek latyNoskich czy krajów rządzo
nych przez kacyków afrykańskich. Głów
ny kacyk polski współdziała z NaJBogat
szym bizNEsmenem w kraju mając do po
mocy tajne służby, szpiegów moskiewskich 
nie wyłączając.
„SołidarNość” co prawda wygrała wybory 

, w czerwcu 89', wkrótce pre
mierem został Tadeusz Ma
zowiecki, a za czas Jakiś' pre
zydentem Rzeczpospolitej - 

i legenda ruchu antykomuNi- 
1 styczNEgo Lech Wałęsa, Jed

nak aparat PZPR i fuNkcJo
* M nariusze bezpieki zajęli decy- 
I * zyjne stanowiska w gospoDar

ce, w bankach, w sprywaty
zowanych zakładach państwo
wych, wszędzie tam, gdzie 
można zgromaDzić kapitał. 
Wielki kapitał równa się wła
dza. KomuNiści nigdy nie 
oDdali władzy, nawet gDy w 
1989 r. poNieś'li polityczną 
klęskę. Oni się natychmiast 

korzystNie ulokowali w podziemiu poli- 
tyczne-mAfiJnym, z którego wyszli po 
katastrofalNych błędach rządów soliDarNo
ściowych.
I w tym momeNcie popełNiliś'my grzech 
zaniedbania. Polacy pokazali Jak krótką 
mają pamięć. PopełNiony został historycz
ny błąd, który mś'ci się po dzień dzisiej
szy. UwierzoNo, że byli komuNiści zerwa
li ze swoją przeszłością, że w realiach pań
stwa demekratycznego - również i oni stali 
się demekratami. Może nie wszyscy uwie
rzyli, może nie wszyscy stracili głowę, ale 
tak już jest, że w demokracji liczą się gło
sy większości. Ta zaś oDrzuciła w wybo
rach prezydENckich Wałęsę, wyBieraJąc 
kłamcę Kwaś'niewskiego, a potem w wy
borach parlameNtarNych wyNiosła na 
pierwsze miejsce Millera i Jego bandę. 
Dwukrotna kadencja prezydeNcka Kwa
śniewskiego i postawienie dwukrotnie - w 
wyniku wyborów parlamentarnych - na 
czele rządu postkomuNistów, to Najwięk
sza porażka Polaków w miNioNym 15-le- 
ciu.
Przekonanie, że coś takiego jak eligarchia 
postkomuNistyczNA w III RzeczpospeliteJ 
przestała istnieć, wyrażała opiNiotwórcza, 
wpływowa grupa lewicy soliDarNościoweJ. 
Jej liderzy przystąpili do współDziałania z 
postkomunistami. Pojawiły się sojusze 
między innymi w zwalczaniu prawicy i 
Keścieła. RówNocześNie Nasilała się 
współpraca na polu ekoNomiczNym mię
dzy lewicą postkomunistyczną a „solidar- 

nos'ciewą”. Afera Rywina eBNażyła skalę 
tej korupcyjnej DziałalNości. Badana obec
nie przez komisję sejmową sprawa Orle- 
nu ukazuje, że w korupcyjnych przedsię
wzięciach uczestniczyli liderzy postkomu
nistów. Dopuścili się współdziałania z 
agentem Kremla. Zresztą to także nic no
wego. A kto 15 lat temu zajmował się 
kremlowską pomocą dolarową? Sam Mil- 
lei^. Teraz trzeba spłacać dług wdzięczno
ści.
Dlaczego należy uderzyć się we własne 
piersi? Dlatego, że Polacy dali przyzwo
lenie na powrót Oleksych, Millerów, Kwa
śniewskich. Nic bowiem nie usprawiedli
wia krótkiej pamięci, ani naiwności w tłu
maczeniu, że liczono, iż coś' się zmieni na 
korzyść.
JedNocześ'nie Polacy akceptują ebecność na 
forum politycznym takich kreatur, jak 
Andrzej Leppei^. SkąD się bierze ciągła 
popularNeść SamooBrony? Powie ktoś, że 
to efekt zawodu, zNiechęcenia sceną poli
tyczną, że zawsze populizm bierze górę, 
gdy ciężko się żyje. Nawet Jeśli to wszyst
ko prawda, to JedNak od myślącego czło
wieka, a za takiege przeciętny Polak się 
przecież uważa, należy oczekiwać pewne
go minimum rozsądku, rozwagi. Lepper, 
który raz za wzór stawia Hitlera, w tych 
dniach na przykład staje na Bacznos'ć przed 
dyktatorem Białorusi Łukaszenką, zaś gdy 
ma w tym iNteres w pas kłaNia się komu
Nistom, jest tworem, który w myślącym, 
cywilizowANym, Demekratycznie funkcjo
Nującym państwie nie miałby racji istNie
Nia. Hodowanie takich inDywiduów Jest 
działANiem przeciwko własnemu państwu. 
15 lat wolności w Europie ŚroDkowow
schoDNieJ to ogromny krok . Jeśli oDstaje- 
my w tym marszu wolneściewym oD in
nych krajów - byłych „demoludów” (od 
Czech, Węgier i Słowenii a nawet oD 
Łotwy, która będąc sowiecką republiką 
zNaJdowała się w o tyle gorszej sytuacji 
od nas) - to głównie przez zaNiedBanie. 
Nie wystarczyło przeskoczyć muru. W 
przeprowadzeNiu reform oczyszczających 
Polskę z totalitaryzmu nie uczyNiliś'my 
choćby tego, co zrobili mądrzy bracia 
Czesi.
Wszystko to nie znaczy, że minione 15 lat 
całkowicie zmamowaliśmy, że nie mamy 
na koncie sukcesów. Ale poNieważ to JeD
Nak Polacy Najwyżej nieśii sztandar buntu 
- zasługują na to, aby wznieść się na mia
rę zasług i oczekiwań. A więc co Dalej? 
NaJBłiższa okazja do przeprewadzaNia de
mokratyczNEj „rewolucji”, w demokra
tycznym kraju będzie możliwa Już za kil
ka miesięcy. Do wyborów prezydenckich 
i powszechnych przygotowywać się nale
ży już od dzisiaj. Najpierw jeDnak należy 
wystawić rachunek Kwaś'niewskiemu, Mil
lerowi i ich zapleczu, po to przede wszyst
kim, aby zlikwiDować podziemie mafij- 
ne-kemunistyczne. Obecna afera Orlenu 
może stać się dobrym do tego pretekstem. 
Czy jednak chorej polskiej Demokracji 
starczy na to sił i determinacji?

Jerzy Ktechta
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Msze śu/i^^te w intencji Oji^i^iyzn^ 
rozmou^^ z Ks. Ryszardem Wiszniewskim, patrotoęiem, 

duszpasterzem diecezji siedleckiej - animatorem Mszy za ^^iczyznę 
Paweł Osikowski: Jeżeli powiemy „Msza 
za Ojczyznę” na myśl natychmiast przy
chodzi nam Ks. Jerzy Popiełuszko, które
go 20. lecie męczeńskiej śmierci właśnie 
obchodzimy. Tymczasem Msze za Ojczy
znę mają długą tradycję, a w okresie sta
nu wojennego we wschodniej Polsce ko
jarzą się one z ks. Romanem Wiszniew
skim...
Ks. Roman Wiszniewski - proboszcz 
parafii Drelów w diecezji siedleckiej: Po 
wyborze Ks. Kard. Karola Wojtyły na Sto
licę Piotrową, na apel Papieża, by nie po
zostawiać go w tej posłudze samego, pra
wie we wszystkich parafiach diecezji sie
dleckiej, ale oczywiś'cie i w innych diece
zjach, 16 dnia każdego miesiąca, odpra
wiane były Msze św. w intencji Ojca Świę
tego, połączone z modlitwą „za Ojczyznę”. 
W stanie wojennym, zwłaszcza po śmier
ci ks. Popiełuszki przeistoczyły się one cał
kowicie w Msze św. za Ojczyznę. Wcze
śniej, w latach 80., zwłaszcza w dużych 
miastach, to zakłady pracy zamawiały 
Msze św. w tej intencji. Nie trzeba zapo
minać, że był to czas przywracania sym
boli religijnych w życiu publicznym. Lu
dzie wieszali krzyże w szkołach, w miej
scach pracy. Towarzyszyły temu modlitwy, 
uroczystości poświęcenia, a w kościołach 
przygotowywano specjalną liturgię. To w 
ten sposób powstawała owa tradycja. Po 
listopadzie 084 r., idąc za sugestią Ks. 
Prymasa Glempa, który powiedział, iż 
dzieło rozpoczęte przez Ks. Popiełuszkę 
potrzebuje kontynuacji, zaczęto odprawiać 
Msze św. za Ojczyznę na skalę całej Polski.

miniej ludzi uczestniczyło w tych Mszach 
św. u nas niż w dużych miastach, w stoli
cy. Myślę jednak, że ich oddziaływanie na 
okolicznych miieszkańców tutaj mogło być, 
zachowując proporcje, nawet większe.

P.O.: Czy bliskość granicy wschodniej 
PRL wpływała na nastrój i... ryzyko mo
dlitw za Ojczyznę?
Ks. R.W.: Na pewno towarzyszyła naszym 
Mszom św. za Ojczyznę wzmożona aktyw
ność milicji. Dostrzegaliś'my więcej mun
durów, patroli, w najbliższej odległości od 
kościoła zatrzymywały się milicyjne 
„budy”. Służyło to zastraszaniu tych, któ
rzy tłumnie przychodzili do świątyni, w 
tym także księży. Oprócz tego było wzy
wanie księży do Urzędu ds. Wyznań i na 
komendę milicji.

P. Osikou>ski\
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P.O.: Msze św. za Ojczyznę mają jednak 
dużo dłuższą tradycję w dziejach Polski... 
Ks. R.W.: Jest to tradycja mająca dobrych 
parę wieków. Stykamy się z nią nie tylko 
w źródłach historycznych, ale i w litera
turze. Rycerstwo polskie, królowie przed 
decydującymi rozstrzygnięciami, bitwami 
i innymi działaniami uczestniczyli w 
Mszach świętych w intencji dobra Ojczy
zny. W kościołach modlił się lud miast, 
organizowano procesje. Wydarzeniom 
1920 r. towarzyszył jak nigdy dotąd roz
modlony lud Warszawy, o czym wspomi
na i generał Weigand. Wcześniej na wielką 
skalę ze zjawiskiem tym mamy do czynie
nia w okresie Powstania Styczniowego.

P.O.: Mimo szykan zastraszenia, ludzie 
przychodzili... Dlaczego?
Ks. R.W.: Solidarność wyrosła w naszej 
Ojczyźnie ze wspólnoty ducha. Wyczuwa
liśmy to wszyscy. Wprowadzenie stanu 
wojennego strasznie zmroziło ten nastrój, 
więź, poczucie solidarności. Chciano za 
wszelką cenę oddzielić człowieka od czło
wieka. Tymczasem Msze św. za Ojczyznę 
przywracały nam świadomość, że mimo 
wszystko jestes'my razem, że tworzymy 
wspólnotę, a przybywający z różnych stron 
ludzie kierowani są tym samym, wspól
nym duchem - troski o Polskę, miłoś'ci 
Ojczyzny. Patriotyczne pieśni, modlitwa 
dawały poczucie braterstwa, wewnętrznej 
siły, wlewały w serca moc. Były też nie
wątpliwie pragnieniem wyproszenia bło
gosławieństwa dla Ojczyzny na przyszłoś'ć.

cy o tym, że dzieło życia zamordowane
go kapłana trzeba kontynuować, że to jest 
powinnoś'ć pracy w narodzie i dla naro
du, że trzeba inspirować modlitwę, ukie
runkowywać konkretne działania. Stara
liśmy się więc przekazywać okreś'lone 
wzory postępowania. Proponowaliśmy 
chrześcijańskie i narodowe postawy, któ
re oparte byłyby przede wszystkim na Pi
śmie Świętym, ale i na dorobku naucza
nia Prymasa Tysiąclecia, a nawet literatu
rze narodowej. Pragnęliśmy też przypo
minać, że ofiara życia poprzednich poko
leń, dziedzictwo ich pracy, twórczości i 
walki o wolność Ojczyzny i nas zobowią
zuje do godnego życia i zachowań. Wów
czas już dysponowaliśmy także tekstami 
kazań głoszonych przez księdza Popiełusz
kę w Warszawie, tak, że stawał się on dla 
nas swoistym autorytetem, na który mo
gliśmy się powoływać.

P.O.: Czym Msze święte w diecezji siedlec
kiej wpisywały się w charakter tych od
prawianych przez ks. Popiełuszkę, a na 
czym polegała ich specyfika?
Ks. R.W.: W obu przypadkach, tam w 
Warszawie i tu, w Białej Podlaskiej, da
wały one wiernym przede wszystkim 
ogrom mocy Ducha Świętego. Lud Boży, 
który przychodził do świątyni, na modli
twie tej nabierał mocy i stawał się silniej
szym powszechną wspólnotą Ducha. Tym 
samym zaczynało się i kruszenie łańcu
chów zniewolenia. A różnica? Zapewne

P.O.: Msze św. za Ojczyznę odprawiane 
przez ks. Popiełuszkę wywoływały we wła
dzach komunistycznych i panikę, i furię. 
Propaganda zarzucała kapelanowi Soli
darności nawoływanie do nienawiści(!), 
mieszanie się do polityki. Pociągało to za 
sobą pogróżki ze strony bezpieki. Czy ze
tknął się ksiądz z podobnymi sytuacjami? 
Czy miał ksiądz świadomość grożącego mu 
niebezpieczeństwa ?
Ks. R.W.: Coś takiego było, bo rzecz nie 
sprowadzała się jedynie do wzywania na 
milicję i przesłuchań. W styczniu ^^84 r. 
otrzymałem „anonim”, który... przestrze
gał mnie, bym uważał jeżdżąc samocho
dem na pojazdy z zamontowanymi pługa
mi przeciwśnieżnymi. Łatwo można so
bie wyobrazić, iż takim taranem nie trud
no sfingować wypadek, uderzając w jadą- 
ce auto czy spychając je z szosy'.

P.O.: Czy władze stanu wojennego sta
rały się wywierać presję na Kościół, na 
księżny, by zaniechali moralnego wspiera
nia narodu poprzez głoszone patriotycz
ne kazania i odprawianie Mszy św. za Oj
czyznę?
Ks. R.W.: Władze komunistyczne oskar
żały duchownych, którzy poruszali pod
czas kazań tematy narodowe i społeczne, 
że ingerują w dziedzinę polityki a to sta
wało się pretekstem wezwań na przesłu
chania. Stosowano również szykany wo
bec wiernych - uczestników Mszy. Stu
dentom grożono relegacją z uczelni, pra
cowników zakładów wzywano na rozma
ite rozmowy ostrzegawcze.

P.O.: Czy zamordowanie ks. Popiełuszki 
wpłynęło na zmianę treści głoszonych przez 
Księdza homilii?
Ks. R.W.: Lęk, zagrożenie istniały zawsze. 
Natomiast tuż po zbrodni na Ks. Jerzym, 
Ks. Prymas Glemp przekazał nam wszyst
kim bardzo znamienny komunikat mówią-

P.O.: Jak z perspektywy dwudziestu lat 
ocenia Ksiądz rolę Mszy św. za Ojczyznę, 
uczestnictwo w nich tysięcy wiernych? 
Czy dzisiaj fenomen takiego zaangażo
wania byłby możliwy?
Ks. R.W.: Masowe uczestnictwo w 
Mszach św. za Ojczyznę to był fenomen 
tamtych lat, to była potrzeba tamtych 
chwil - jednoczenia się, szukania wspól
noty ducha.

Ciąg dalszy na str. 12
fa
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Ciqg dalszy ze str. 3

Po^i^^t tumanistów

Jó!zef Piłsudski

AW ans quelques jours, le 11 novembre prochain, nous allons ceiebrer FArmistice 
#Ade 1918 qui a mis fin a la Premiere Guerre mondiale. En Pologne, le 11 novem

bre, c’est la fete nationale de Findependance que le pays a recouvree apres 
123 ans de jjartage «;t d^e domi ni^l^k^n t^tri^neer^e.
On ne peut pas parler de Findependance 
de la Pologne sans evoquer le personnage 
de Józef Piłsudski qui en a ete Fartisan.

Homme d’Etat et patriotę polonais incon
testable, il tire ses convictions patriotiques 
de Féducation qu’il a reęue de ses parents 
durant son enfance. II est ne en 1867 a 
Zulowo près de Wilno. Son pere a partici
pe a l’insurrection de 1863 et sa mere, des
cendante d’une grandę familie lituanienne, 
lui a inculque les valeurs patriotiques ine- 
branlables qui l’ont inspire durant toute sa 
vie. II va au lycee a Wilno puis entreprend 
des etudes de medecine a Funiversite de 
Kharkov. A 19 ans, il est arrete pour avoir 
participe a un complot contrę le tsar et 
deporte pour cinq ans en Siberie. A son 
retour en 1892, il adhere au parti socialiste 
polonais (PPS). En 1894, il devient repre
sentant de la section lituanienne au comité 
central ouvrier du parti et redacteur en chef 
de son organe, ï'Ouvrier. II est arrete en 
1900 mais reussit a s’evader de la prison 
de Saint-Petersbourg en simulant une ma
ladie mentale. En 1904, il fait un sejour au 
Japon pour tenter d’obtenir un soutien con
tre Fennemi commun russe, mais son plan 
est contrecarre par son adversaire politi
que, le national-democrate Roman 
Dmowski qui etait anime par des senti
ments pro-russes. Rentre en Pologne, 
Piłsudski organise des groupes paramilitai
res qui prendront une part active aux sou- 
levements qui eurent lieu dans le Royaume 
au moment de la revolution de 1905. Trois 
ans plus tard, en Galicie, dans le cadre du 
PPS-Fraction revolutionnaire, issu de la 
scission du PPS, il participe avec Sosn- 
kowski et Sikorski a la’(^i^(^<^lLion de FUnion 
pour la lutte active (ZWC) dont il prend le 
commandement. En accord avec les auto

rites autrichiennes, la ZWC organise officiel
lement des societes de tir pour se preparer a 
l’insurrection dans le Royaume. En 1912, 
Piłsudski devient le commandant en chef de 
l’union des societes de tir, il en renforce le re
seau et organise la formation militaire des ca
dres. Au debut de la guerre, des legions polo
naises sont creees et se battent sur le front 
russe au cóte de Farmee autrichienne. Com
mandant de la 1tre brigade, Piłsudski met sur 
pied, en octobre 191^^, FOrganisaiion militaire 
polonaise (POW), a caractere clandestin, des- 
tinee a s’implanter dans toutes les regions po
lonaises. A la fin de 1915, avec l’avancee des 
Allemands et des Austro-Hongrois sur le front 
est, tous les territoires polonais se retrouvent 
sous Eoccupation des Etats centraux. Le 5 
novembre 11916, les deux empereurs annon
cent la creation d’un royaume de Pologne apres 
la fin des hostilites et creent a Varsovie un 
Conseil d’Etat provisoire au sein duquel 
Piłsudski est charge des questions militaires. 
En mars 1917, les legions polonaises sont mi
ses a la disposition de ce Conseil et les Alle
mands obligent les recrues a leur preter ser
ment d’obeissance, ce que Piłsudski et ses 
hommes refusent categoriquement. Son atti
tude est dictee par la prevision de la chute des 
Etats centraux, apres celle de la Russie, et la 
victoire de PEntente. En juillet, les Allemands 
Farretent et Fémprisonnént a Magdeburg. Les 
legionnaires rebelles sont enfermes dans un 
camp d’intemement. En août 1917, le Conseil 
d’Etat provisoire est remplace par un Conseil 
de Regence. Le 8 janvier 1918, le president 
americain Wilson presente sa celebre declara
tion dont le treizieme point conceme la crea
tion d’une Pologne independante avec acces a 
la mei^. II sera suivi en juin par la France, la 
Grandę-Bretagne et FItalie. L’automne 1918 
voit Feffondrement de FAutriche-Hongrie. Le 
9 novembre, l’empereur allemand abdique et 
la republique est proclamee. Piłsudski est libe- 
re. II arrive le 10 a Varsovie, aureole de la gloi
re que lui confere son intemement qui a fait de 
lui le symbole de la lutte pour Findependance. 
Le 11 novembre, le Conseil de Regence lui 
confie le commandement militaire. Plus tard, 
il lui accorde le pouvoir civil et le nomme Chef 
d’Etat provisoire, fonction confirmee au de
but de 1919 par la Diete. Pour fixer les fron- 
tieres de la Pologne, il faudra six guerres avec 
les pays voisins pendant trois ans, dont la guerre 
polono-sovietique qui verra la defaite des bol
cheviks apres la bataille de Varsovie d’aout 
1920, menee avec succes par Farmee polo
naise commandee par Piłsudski. Cette victoi
re, qualifiee de „ miracle de la Vistule ”, ren
force 1’aura du Marechal.

Suite à la page 15

„W duchu chrzesicijańskim nie ma 
miejsca na zemstę, ale porządek praw
ny wymaga, aby motywy i sprawcy 
tej zbrodni zostali ujawnieni” - po
wiedział prymas Józef Glemp w ho
milii podczas uroczystej mszy św. w 
20 rocznicę śmierci ks. Jerzego. Oko- 
licznoś'ć, że w duchu chrześcijańskim 
rzeczywiś'cie nie ma miejsca na ze
mstę, szalenie spopularyzowała grzech 
przeciwko Duchowi Świętemu. Roz
maici szubrawcy nie tylko czują się 
całkowicie bezkarni, ale zaczynają 
nawet sprawiać wrażenie, jakby my- 
śleli, że przysługuje im jakieś' natu
ralne prawo do przebaczenia. W tym 
duchu sformułowany został apel o 
przebaczenie byłym tajnym współpra
cownikom uB i SB, oczywiście z 
okazji 20 rocznicy śmierci ks. Popie
łuszki, bo ksiądz Popiełuszko „zło do
brem zwyciężał”. To przebaczenie ma 
być bezwarunkowe i bezosobowe, bo 
nie ma, rzecz prosta, mowy o tym, 
by dawni tajni współpracownicy się 
pokajali, ani nawet - by się przyznali. 
Nie. Mamy wyjść naprzeciw ich pra
gnieniu, by ich nikczemną przeszłość 
na zawsze okrył mrok tajemnicy^. 
Nawet i na to można by ostatecznie 
się zgodzić, chociaż niewątpliwie cier
pi z tego powodu i „porządek praw
ny” i przyzwoitość, której resztki skło
niły Judasza do założenia sobie na szy
ję powroza. Można by się zgodzić, 
gdyby dawni konfidenci SB nie roz
pierali się na najgodniejszych miej
scach, nie wpychali się do wszystkich 
możliwych komitetów honorowych, 
ani nie próbowali nikomu mentoro- 
wać w charakterze autorytetów mo
ralnych. Tymczasem jest akurat od
wrotnie; podejrzewany o dłuuugolet- 
nią współpracę z SB w charakterze 
tajnego współpracownika o pseudo
nimie „Historyk” prof. Jerzy Kło- 
czowski z niezwykłą skwaphwoś'cią 
przyjmuje rolę autorytetu moralnego 
i w takim charakterze występuje m.in. 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu pod
czas sesji o wielonarodowym dzie
dzictwie Rzeczpospolitej Obojga Na
rodów i jego znaczeniu dla dzisiejszej 
Europy. Jakże mu tu przebaczyć, sko
ro najwyraźniej nie poczuwa się do 
żadnej winy? Nie można przebaczyć 
już nawet nie dlatego, żeby ktoś nie 
chciał, tylko po prostu dlatego, że ani 
nie ma komu, ani nie ma czego. Jak 
się okazuje, można tumanić nie tylko 
propagandą nienawiś'ci. Również pro
pagandą pobłażliwoś'ci.
Na początku stworzenia ś'wiata świa
tło zostało oddzielone od ciemności. 
Czy teraz musi być odwrotnie?

Sitanisłau Michatkieuficz
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cy w końcu naprawdę wyleczyli się z nostalgii za Peerelem i niecierpliwie ocze
kują zejścia postkomunistów ze sceny politycznej.

Kryzys państwa jakiego udało im się do
konać po pięćdziesięciu latach sprawowa
nia władzy w dalszym ciągu się pogłębia, 
choć zdawało się, że po odejś'ciu Leszka 
Millera od koryta rządowego już gorzej 
być nie może. Może. Ci bowiem, których 
ojcowie i to nie tylko ideowi, ale i natu
ralni, zaraz po wojnie odbierali ziemię i 
fabryki przyzwoitym, zamożnym Pola
kom, tak się teraz rozpanoszyli, że ów
czesna nacjonalizacja w porównaniu do 
obecnego zawłaszczania przez nich majątku 
narodowego, zwanego subtelnie prywaty
zacją, zda się być z perspektywy czasu pro
cederem uczciwszym od teraźniejszego. 
Tamci pod przeróżnymi hasłami szerze
nia sprawiedliwości społecznej niszczyli 
tylko prywatne fabryki i majątki ziemskie, 
próbując następnie pod presją swych to
warzyszy ze Wschodu skołchozować, czy 
powiedzmy skołchozić całą Polskę, co im 
się zresztą do końca nie udało. Ich potom
kowie natomiast tak ideowi, jak i natural
ni, przypominam, bez żadnego skrępowa
nia przejmują teraz rejentalnie na własność 
całą gospodarkę państwową huty, kopal
nie, monopol spirytusowy i zapałczany, 
PKO BP nie wyłączając, gdyż kradzież 
mienia publicznego dla synów i wnuków 
dawnych politruków nie jest czymś' hań
biącym, wprost przeciwnie, przynosi za
szczyt, dając dowód przedsiębiorczoś'ci. 
Tak więc jesteś'my świadkami koronnymi, 
jak synowie, nie tylko ideowi, lecz także i 
naturalni - podk^-eś'lam - budowniczych so
cjalizmu w PRL, budują tymi samymi 
metodami kapitalizm w III Rp^.
Nie da się oczywiście ukryć, że na tak tra
giczną sytuację, jaka w dzisiejszej Polsce 
panuje, bardzo duży wpływ ma prezydent 
Aleksander K., który już dziewiąty rok 
postkomunizuje nasze państwo i mam na
dzieję, że kiedyś' poniesie za to konse
kwencje. Na szczęś'cie jego kadencja 
wkrótce się kończy, a ponieważ Polska 
mimo wszystko nie jest jednak Białoru
sią, więc jego żona Jolanta K., zrezygno
wała z przejęcia po mężu prezydentur^y. 
Moi cudowni rodacy tak są skołowani 
przez dzisiejszą medialną i realną rzeczy- 
wistoś'ć, że gdyby przystąpiła do wybo
rów prezydenckich mogłaby je jeszcze 
wygrać. Motywów jej rezygnacji z bycia 
prezydentem, zamiast prezydentową, nie 
znam. Być może obawiała się, że jej mąż, 
który w ub. roku zadeklarował publicz
nie, że jeśli stanie przed sejmową komisją 
śledczą, gotów jest zatańczyć i zaśpiewać, 
w sytuacji, gdy ona zostanie prezydentem 
gotów jest z radości naprawdę zostać śpie
wakiem i tancerzem równocześnie. 
Żarty na bok, niestety być w Polsce pre-

zydentem to nie tylko wielki zaszczyt, jak 
to się wydaje obecnemu lokatorowi Bel
wederu, ale i wielki obowiązek. Już w tej 
chwili paru kandydatów przymierza się do 
tej odpowiedzialnej funkcji państwowej. 
I Tuskowi i Belce, oraz Kaczyńskiemu 
Lechowi, także podobno i Geremkowi śni 
się po nocach Pałac na Krakowskim Przed- 
mies'ciu. Pewien jestem, że i Lepperowi 
marzy się fotel, zamiast taboretu. Ale i ja 
też mam swojego kandydata, który nie 
wątpię, jest znacznie lepszy od wyżej wy
mienionych, choć nie jest tak opalony jak 
Lepper, tak niski jak Kaczyński, tak sym
patyczny jak Tusk, tak wygadany jak Ge
remek i tak mały jak Belka, ale w to miej
sce syna ma najwyższego w polskim Par
lamencie. Niebawem będzie ów syn za
pewne i największy, gdyż w oczach Pola
ków przyglądających się przebiegowi prac 
sejmowej komisji śledczej w sprawie Or- 
lenu, rośnie on szybciej, niż popularność 
Rokity w poprzedniej komisji. Na imię ma 
Roman i to nie przypadek, bo w tej rodzi
nie pamięć o Dmowskim jest kultywowana 
od dawien dawna. Oczywiś'cie mowa cały 
czas o znanej, wspaniałej, wyjątkowej ro
dzinie Giertychów, tym symbolu klasycz
nej starej polskiej inteligencji, które to 
wartoś'ciowe środowisko Polaków zostało 
w całym XX wieku bardzo przetrzebione 
przez okupantów niemieckich i sowiec
kich. I dlatego tym, którzy przetrwali i 
żyją nadal wierni najwyższym polskim 
wartościom - Bogu, Honorowi i Oj
czyźnie, należy się wyjątkowy szacunek. 
Familia Giertychów jest właś'nie jedną z 
tych, która kultywuje polskość, uczciwość, 
wiarę, szacunek dla tradycji narodowej. 
To jest po prostu zwykły symbol starej 
polskiej inteligencji, która niestety znaj
duje się w zaniku, a przecież przynosiła i 
przynosi tak wielki zaszczyt Polsce. Dzia
dek Romana, Jędrzej Giertych swą klasą 
intelektualną i przywiązaniem do polskich 
narodowych wartości oraz aktywnością 
publiczną i polityczną dorównywał Roma
nowi Dmowskiemu. Z kolei jego syn 
Maciej, ojciec Romana, nawiasem mó
wiąc, wybitny naukowiec, profesor uni
wersytecki, swym formatem i osobowo
ścią jak i przywiązaniem do tradycji na
rodowej dorównuje swemu ojcu. Dawniej 
takich rodzin było wiele, teraz są w zani
ku i dlatego należy im się podwójny sza
cunek. Ponieważ Jędrzej Giertych już nie 
żyje, a Roman jest jeszcze za młody, moim 
kandydatem na prezydenta RP jest wła
śnie Maciej, obecnie eurodeputowany Par
lamentu Europejskiego, w której to insty
tucji Liga Polskich Rodzin uzyskała 10 
mandatów. Dobry wynik LPR spowodo-

wał, że środowiska okrągło-stołowe od tej 
pory zwalczają tę narodowo-patriotyczną 
partię wszystkimi dostępnymi sposobami. 
Polscy eurosceptycy, którym przewodzi w 
tym Parlamencie Europejskim właśnie 
Maciej Giertych robią w Brukseli i Stras
burgu kawał dobrej roboty, sprzeciwiając 
się metodami parlamentarnymi tworzeniu 
z Unii Europejskiej europejskiego super- 
państwa, w którym narody będące człon
kami tej organizacji, posiadającej również 
wiele zalet, z czasem straciłyby swą toż
samość. To właśnie dzięki polskiej grupie 
europarlamentamej (ogółem 54 osoby) w 
Europarlamencie ujawniona została, trzy
mana dotychczas w głębokiej tajemnicy 
niewyobrażalna eurobiurokracja, która z 
kasy UE wyciąga rocznie miliony euro, 
ustalając w t.zw. grupach roboczych, a jest 
ich w samej tylko Komisji Europejskiej 
3094 (każda ma swą siedzibę, sekretariat, 
obsługę) jak ma wyglądać standardowy 
ogórek czy banan, jaki jest dopuszczalny 
przeciąg w stajni i oborze, jak definiować 
otuliny wokół gniazd bocianich i tysiące 
innych absurdów^.
Wynika z tego jasno, iż szkoda Macieja 
Giertycha, wybitnego naukowca, biologa, 
człowieka szerokich horyzontów, by mar
nował swój cenny czas, niczym szefowie 
PSL - w Parlamencie Europejskim. Po
trzebny jest w Kraju! Czytam zawsze od 
deski do deski jego pismo „OPOKA w 
KRAJU”, które to dzieło zapoczątkował 
w 1969 roku jego ojciec Jędrzej w Lon
dynie, a syn Maciej kontynuuje do tej pory 
w Kórniku pod Poznaniem. Jego wszech
stronne komentarze i pogłębione analizy 
sytuacji politycznej w Polsce zasługują 
naprawdę na uwagę, gdyż poszerzają naszą 
wiedzą o współczesnej Polsce, która nie
stety dzięki różnorodnym miernotom po
litycznym znalazła się w zasięgu tak głę
bokiego kryzysu. Tylko prawdziwi polscy 
patrioci tego formatu co Giertychowie, 
uczciwi, rzetelni i prawdomówni, są w sta
nie uratować nas od klęski etycznej, na 
krawędzi której znalazł się nasz naród w 
pierwszej dekadzie XXI wieku.
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Dokończenie ze str^. 9

Msze śuf. za O^^czyznę 
rozmou/a z Ks. R. Wiszniewskim
To dawało niezbędne wówczas ukojenie. 
Msze święte za Ojczyznę spełniły tak ro
zumianą rolę. Czy owocuje to i dzisiaj? 
Mam nadzieję, że ci, którzy wtedy garnęli 
się do ołtarza, modlili, nie tylko zresztą pod
czas tych specjalnych Mszy św., przenieśli 
przyś'wiecające im intencje na swoje życie, 
że można je odnaleźć w ich sposobie wy
chowywania dzieci, traktowania spraw spo
łecznych. Wielu uczestników tamtych mo
dlitewnych spotkań znalazło się obecnie we 
władzach samorządowych wolnej Polski. 
Mam więc przekonanie, iż tamten „zasiew” 
owocuje do dnia dzisiejszego.

P.O.: Czy w III RP przydałyby się takż^e 
takie Msze św. za Ojczyznę? A jeżeli tak^, to 
jaskie prz^esłanie winny one nieść ze sobą? 
Ks. R.W.: Nie mam żadnych wątpliwości, 
że i dzisiaj modlitwa za Ojczyznę jest po
trzebna. Z pewnością nie w takiej formie 
jak w latach 80. i w stanie wojennym, ale 
istnieje taka potrzeba. Trzeba nam bowiem 
nadal przypominać, że Ojczyzna to wciąż 
nasz wspólny, zbiorowy obowiązek, że każ
dy z nas ma wobec niej do spełnienia swo
je zadania... wyznaczone przez Opatrzność. 
Bóg kieruje losami człowieka - stawia go 
w określonych warunkach - wobec własne
go życia i Ojczyzny - i to ma zaowocować 
dobrem. W dobie przemian, poszukiwania 
dróg - stylu i sposobów na życie jest szcze
gólnie istotne - by odwołać się także w sta

raniach o Ojczyznę do modlitwy, do Boga.

P.O.: Czy takie niemodne we współcze
snej Europie pojęcia jak patriotyzm, 
uczciwość w życiu publicznym, wspólne 
dobro, Ojczyzna mają jeszcze jakieś zna
czenie?
Ks. R.W.: Według mojego doświadcze
nia nic się w Polsce pod tym względem 
nie zmieniło. Ojczyzna jest ta sama, żyją 
w niej ci sami ludzie. Pojawiły się nato
miast nowe wyzwania, ale dalej wciąż 
czymś pięknym pozostaje patriotyzm, na
wet wówczas kiedy znajdują się tacy, któ
rzy robią sobie z tego kpiny, ale to są wy
jątki. Dla reszty naszych rodaków jest to 
wciąż ten sam dom rodzinnym.

P.O.: Czy z tego wynika^, że społeczeństwo 
polskie nie jest dziś bardziej zdemoralizo
wane, niż było za Solidarności, w okresie 
Mszy św. za Ojczyznę?
Ks. R.W.: Nie można powiedzieć, że jest 
zdemoralizowane. Temu całkowicie za
przeczam! Na pewno jest wiele zła, o nie- 
prawościach informują środki masowego 
przekazu, jednak w swojej zasadniczej 
większości ludzie żyją uczciwie. Ta uczci
wość kosztuje ich często bardzo wiele, ale 
modlą się, koś'cioły są - jak przedtem - 
wypełnione, w szkole trwa katecheza. Za
tem mówić o zdemoralizowaniu na jakąś' 
ogromną skalę nie wolno. Natomiast na 
pewno są tacy, którzy chcą taki obraz Pol
ski tworzyć.

P.O.: Co sprowadziło Księdza do Paryża, 

w czasie gdy obchodzono tu 20. rocznicę 
męczeństwa Ks. Popiełuszki?
Ks. R.W.: Właśnie to pewne duchowe po
krewieństwo z nim przywiodło mnie do 
Francji, gdzie tak żywo się o nim pamię
ta.

P.O.: Jak zatem ocenia Ksiądz spektakl 
„Do krainy obfitości”ptzy^otowany przez 
Teatr Polskiej Misji Katolickiej „ Tabor”, 
a będący sceniczną medytacją nad me
chanizmami życia społecznego na bazie 
wydarzeń ostatnich lat z historii Polski? 
Ks. R.W.: Bardzo się cieszę, że mogłem 
w tym wydarzeniu uczestniczyć. Duże 
wrażenie zrobiła na mnie najpierw postać, 
w której domyślałem się wizerunku Pry
masa Tysiąclecia - kard. Wyszyńskiego, 
później oczywiś'cie „Biały Ojciec”, który 
nie ma rydwanów, zastępów wojska, ale 
ma laskę pielgrzyma, która symbolizuje 
wielką moc. Silnie odbierałem to w od
niesieniu do przemian, jakie w ciągu 
ostatnich dwudziestu paru lat zaistniały 
w naszej Ojczyźnie. Przejmująca była sce
na „grabieży”, która dla mnie przywoły
wała wydarzenia „okrągłego stołu” - je
den drugiego grabi, jeden drugiemu wy
rywa co tylko może. Autor sztuki musi 
bardzo dobrze znać realia Polski i posta
wy częś'ci środowisk. Dla mnie jednak, 
najważniejszym przesłaniem tego spekta
klu na przyszłoś'ć całego narodu pozostają 
dla słowa pieśni „... Chrystus wodzem, 
Chrystus królem, Chrystus władcą 
nam... ”.

Rr^z^r^a^it^ł PaUt^łł Osikou^iski

Anna Rzeczycka-Dyndal

an Ciechanowicz urodził się na Wileńszczyźnie w 1946 roku. W 
Wilnie zaczynał swą karierę nauczyciela akademickiego. Dzisiaj 

pracuje jakoVykładowca w Instytucie Filologii Germańskiej w Rzeszowie. 
Oprócz tego, kieruje pismem litewskim 
„W kręgu kultury" i pisze książki o tema
tyce historycznej i filozoficznej. Dotych
czas opublikował 25 tomów, które wyda
ne zostały w 6 krajach na świecie - oczy- 
wiś'cie na Litwie i w Polsce, ale także w 
USA, Kanadzie, w Niemczech i na Biało
rusi. Główne pole zainteresowań Ciecha
nowicza to losy wybitnych Polaków i osób 
polskiego pochodzenia oraz ich zasługi dla 
cywilizacji światowej. Bohaterami książ
ki, która ukazała się w 1999 roku i która 
zatytułowana jest: „Z rodu polskiego" są 
twórcy polskiego pochodzenia z tak róż
nych dziedzin nauki i sztuki, jak matema
tyka, fizyka, technika radiowa, medycy
na, prawoznawstwo, malarstwo, muzyka 
i wojskowość. Są wśród nich wykładow
cy uniwersytetów rosyjskich, szwedzkich, 
angielskich, niemieckich. Jest genialny 
kompozytor Piotr Czajkowski, jest inny 
muzyk - twórca pierwszego, rosyjskiego 
hymnu państwowego - Józef Kozłowski, 
jest laureat nagrody Nobla z fizyki Piotr 
Kapica. Swą książkę „Zdobywca Azji” 
Ciechanowicz poświęcił z kolei Mikoła
jowi Przewalskiemu - wybitnemu podróż-

nikowi, jednemu z najsłynniejszych bada
czy przyrody Azji, potomkowi dawnej 
szlachty małopolskiej, którego ród przez 
wiele pokoleń walczył z moskiewskim 
zaborcą. Historia 6 wielkich azjatyckich 
wypraw Mikołaja Przewalskiego jest dla 
autora po trosze pretekstem do dokonania 
próby społeczno-psychologicznej interpre
tacji czegoś, co nazywa on „charakterem 
transgresyjnym". Charakter ten - zdaniem 
Ciechanowicza - posiadają osoby, ukierun
kowane na osiąganie życiowych sukcesów, 
zdolne do czynów nowatorskich, nonkon- 
formistycznych i odkrywczych.
Jedną z ostatnich prac Jana Ciechanowi
cza jest „Musica peregrina. Osoby pocho
dzące z Litwy i Polski w obcej kulturze 
muzycznej i teatralnej". W książce tej zna
lazły się niezwykle interesujące dane do
tyczące losów między innymii kilkudzie
sięciu wielkich kompozytorów i muzyków^, 
mających korzenie polsko-litewskie i dzia
łających w Rosji, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych. Czytelnicy znajdą w tym 
opracowaniu fascynujące rodowody i bio
grafie Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, 
Michaiła Glinki, Dymitra Szostakowicza, 

Mścisława Rostropowicza, Aleksandra 
Wertyńskiego, Władimira Wysockiego i 
innych.
Ciechanowicz jest też autorem fundamen
talnego herbarza szlacheckich rodów Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. 5 tomów 
„Rodów rycerskich" zawiera w sumie 8 
tysięcy nazwisk oraz wiele cennych infor
macji o rodzinach szlacheckich, które dziś' 
są narodowości polskiej, litewskiej, bia
łoruskiej, ukraińskiej, niemieckiej, łotew
skiej, żydowskiej lub austriackiej. W 
książce zamieszczono tysiące niepubliko
wanych przedtem dokumentów archiwal
nych. Na tym zresztą polega jedna z naj
większych zasług Jana Ciechanowicza - z 
uporem i cierpliwością szpera on po trud
no dostępnych archiwach, dociera do 
źródeł, do których nikt nie dotarł. A po
nieważ zna osiem języków i ma bardzo 
rozległą wiedzę, w jego książkach znaleźć 
można informacje naprawdę unikalne. 
Autor stosuje przy tym bardzo ciekawą, 
często zaskakującą metodę analizy psycho
logicznej, tak że ma się wrażenie, iż jego 
bohaterów poznaje się jakby od nowa. 
Przyjemnie jest poza tym poczytać o tym, 
jak wiele osobistości polskiego pochodze
nia zasłużyło się dla nauki i kultury świa
towej. „Polacy mają z czego być dumni" - 
głosi Ciechanowicz - powinni to wiedzieć 
i pielęgnować własną historię i własną toż
samość".
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-? “• " Redaguje ' od t1 Jat ZbignieO A. Judgcki

„Closer”. Z racji swojego nazwiska była 
dość nieufnie traktowana w świecie aktor
skim. Mimo to zaczęła robić karierę i za
grała w kilku filmach. O swoich kielec
kich korzeniach i przywiązaniu do starej 
ojczyzny mówi zawsze ze wzruszeniem.
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WATYKAN
□ Tysiące depesz, nie tylko od chrześ'ci- 
jan, ale również miedzy innymi z krajów 
islamskich otrzyma! Jan Paweł II w dniu 
dwudziestej szóstej rocznicy swojego pon
tyfikatu. Rzecznik Watykanu Joaquin Na
varro-Valls powiedział, że w wielu z tych 
depesz znajdują się podziękowania za apele 
o pokój na świecie, a także za słowa o 
chrześcijańskich korzeniach Europy.
□ Z okazji 26. rocznicy pontyfikatu Jana 
Pawła II nakładem Wydawnictwa Diece
zji Pelplińskiej „Bemardinum” ukazała się 
bardzo interesująca książka-album (format 
B-5, 608 stron, 164 barwne fotografie, 
twarda oprawa) pt. Polacy w Watykanie. 
Zawartoś'ć tej publikacji to zarys historii i 
działalności poszczególnych dykasterii 
tworzących Kurię Rzymską oraz instytu
cji związanych ze Stolicą Apostolską. 
Przedstawia też ona pokaźną grupę Pola
ków w różny sposób wspierających Jana 
Pawła II w pełnieniu Jego misji w sercu 
chrześcijaństwa. Czytelnik znajdzie w niej 
ponad 400 życiorysów naszych rodaków^, 
w tym wiele publikowanych po raz pierw
szy.
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Władysław Marian Zarębczan
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Autorem książki jest ks. Władysław Za- 
rębczan, duszpasterz, wykładowca, dzien
nikarz, doktor filozofii i teologii, od 23 
lat żyjący i pracujący w Rzymie, obecnie 
w Kongregacji ds. Ewangelizacji Naro
dów. Autor licznych artykułów w prasie 
polskiej, polonijnej i włoskiej oraz publi
kacji książkowych, m.in. Wi^^ki^ińskie zbli
żenia. Wiięlki jubileusz w Rzymie (Toruń 
2001). Osoby zainteresowane nabyciem tej 
publikacji proszone są o kontakt pod ad
resem: W. Zarębczan - Seminario Vesco- 
vile, via G. Gori 11, 01036 Nepi (VT), 

Italie; e-mail: ladislaow@yahoo.com lub 
Wydawnictwo „Bemardinum”, ul. Bp Do
minika 11, 83-130 Pelplin, Pologne; tel. 
00 48 58 536 1757; fax 00 48 58 536 17 
26; e-mail: kolportaz@bemardinum.csc.pl

NIEMCY
□ Wieloletni duszpasterz Polonii mona
chijskiej, b. twórca i redaktor miesięczni
ka „Exodus” ks. Czesław Nowak zakoń
czył swoją misję w Niemczech i powrócił 
do Polski.

POLSKA
□ Poczta polska wyemitowała znaczek z 
podobizną Witolda Gombrowicza. Razem 
ze znaczkiem można kupić okoliczno
ściową kopertę.
□ Nakładem Wydawnictwa „CAN” uka
zał się słownik biograficzny Kto jest kim 
w Kielcach. Publikacja zawiera rozdział 
poświęcony Kielczanom mieszkającym w 
różnych krajach świata.

WIELKA BRYTANIA
□ W dniu 22 października 2004 r. zmarł 
w Coventry Adam Leon Marek, żołnierz 
12. Pułku Ułanów Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii, uczestnik walk pod Monte Cas
sino i całej kampanii włoskiej. Odznaczo
ny Krzyżem Walecznych, Krzyżem Mon
te Cassino oraz innymi odznaczeniami pol
skimi i brytyjskimi.

USA
□ Jedną z pierwszych polskich aktorek, 
którym udało się zaistnieć w Hollywood 
jest pochodząca z Kielc Dagmara Domiń- 
czyk. Między innymi zagrała główną rolę 
w 2002 r. w filmie Kevina Reynoldsa „Hra

bia Monte Christo”.
Dagmara wyjechała z rodzicami z Polski, 
kiedy miała zaledwie 7 lat, gdyż ojciec jej, 
działacz „Solidarności” musiał opuścić kraj. 
Jako uczennica High School of Performing 
Arts otrzymała prestiżowe stypendium La 
Guardii dla najlepszego absolwenta. Po
tem została stypendystką na wydziale ak
torskim renomowanego Camegie Mellon 
University, który ukończyła w 1998 roku. 
Zadebiutowała na Broadwayu w sztuce

UKRAINA
□ Do końca marca 2005 r. trwać będzie 
Rok Polski na Ukrainie - wielka promocja 
Polski, przebiegająca na różnych płaszczy
znach: politycznej, ekonomicznej, społecz
nej i kulturalnej.

AUSTRALIA
□ W Canberra Museum and Gallery poka
zano bardzo interesującą wystawę pt. „Pol
skie osadnictwo w regionie Camberry”. 
Wystawa przypomniała jak ważną rolę ode
grali emigranci z Polski w kształtowaniu 
się społeczności Canberry i przyczyniali się 
do przetrwania i rozwoju kultury polskiej 
w Australii. Większość eksponatów to pa
miątki rodzinne Polaków, którzy wyemi
growali do Australii. Wystawie towarzy
szyło wiele imprez dodatkowych, m.in. 
pokaz filmów polskich.

Dokończenie ze str. 6-7

Białoruski Makbet

Cel był jeden - zapewnienie despocie wła
dzy pod płaszczykiem pseudo-demokra- 
tycznych pozorów - a ci, którym to się nie 
podoba - poznają smak milicyjnej pałki. 
W psychiatrii radzieckiej istniała choroba 
znana jako - „psychoza reformatorska". Ci, 
którzy chcieli zmienić „jedynie sprawie
dliwy system na s'wiecie", wprowadzać 
reformy - musieli być opętani a zatem 
nadawali się jedynie do zamykania w szpi
talach psychiatrycznych. Łukaszenka i jego 
reżim reprezentują ten sam sposób myśle
nia, ale tłumiąc reformy zapominają o 
Szekspirze. Lady Makbet widziała na 
swych dłoniach plamy krwi. „Precz prze
klęta plamo! Precz mówię" - powiadała w 
obłędzie szorując ręce. Łukaszenka na 
swoich dłoniach widzi zmory plam demo
kracji i w takim samym opętaniu próbuje 
je zmyć - powtarzając za Lady Makbet - 
„Czyliż te ręce nigdy się obmyć nie 
dadzą?". Makbet był pewny swego bo wła
dzę miał stracić wtedy gdyby poruszy się 
las Birnam - a wiadomo, że drzewa nie 
mogą chodzić. Łukaszenka jest pewien 
swego, bo białoruska wieś jest jak ów las - 
samodzielnie chodzić nie jest w stanie. Ale 
u Szkspira drzewa jednak ruszyły. W Miń
sku - na razie uczynił to młodniak - stu
denci, którzy mają świadomość potrzeby 
wolności. Wprawdzie las Bimam mszył w 
stronę zamku dunzynańskiego dopiero w 
piątym akcie, ale i raczkujące białoruskie 
elity też muszą dojrzeć i wtedy pójdą na 
pałac Makbeta w Mińsku.

Marek Brzeziński
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VCez. D

Bieżące zmusiły nas cztery tygodnie temu do przerwania publikacji wspomnień powstańczych por.
Andrzeja Karpińskiego, dzisiaj, i jeszcze w kolejnym numerze GK, pragniemy powrócić do relacji naocznego 
świadka tamtych tragicznych dni. Redakcja

na patrol w rejonie Domu Kolejowego nie przedstawiało specjalnego 
Ww niebezpieczeństwa. Wystarczyła dobra lornetka skierowana na drugą stronę
ulicy aby poznać intencje wroga. Tak było w ciągu dnia, w nocy konieczne stawa
ło się patrolowanie naszego odcinka.
Obawialiś'my się bowiem, że Niemcy nie 
mogąc dopaść nas w jasny dzień, użyją 
podstępu i pod osłoną nocy podkraDną się 
na tyły naszego Domu. Nasz Dowódca 
uważał w tej sytuacji, że jeDynie żołNierze 
patrolujący okolice mogą w razie 
czego pednieść alarm i zapobiec 
zaskoczeniu.
Zaraz po kolacji sierżant wywo
łał tych, którzy mieli wykoNywać 
to zadANie - figurowałem na liście 
jako pierwszy, co uznałem za 
przyjemną niespoDziaNkę, gdyż 
póŹNiej będę mógł wcześNiej się 
położyć, zapomnieć o głodzie i 
spokeJnie przespać całą noc. Podał 
mi eBewiązuJące tej nocy hasło i 
odzew, uzbroił w karabiN, kilka 
naboi oraz graNat (filipinkę). Za- 
salutewałem i eDmaszerewałem. 
Noc była pochmurna, dookoła pa
nowała gęsta mgła... chyba pierw
sza oD początku powstania. Trasa 
dwugedziNnego patrolu była za
wsze ta sama. Rozpeczynałem ją 
oD Chmielnej poprzez Żelazną i 
Złotą i z powrotem Do Chmiel
neJ, tak w kółko, aż Do zmiany. 
Kiedy opuszczałem bramę domu 
na Chmielnej, by przejść na drugą stronę 
ulicy, usłyszałem nagle Dobrze mi skądś 
znany głos: - Hasło! Kto idzie? 
Szybko edpewieDziałem, a po chwili Do
rzuciłem: - To ty, Edek?
- Tak. Jestem tu z Krysią na patrolu. A ty 
czego się tu wałęsasz?
- Też jestem na patrolu... chociaż miałem 
być podczas powstania razem z tobą, tym
czasem znalazłem się w zgrupowaniu 
„Chrobry II”. Cały dzień czekałem wtedy 
na miejsce naszej zbiorki i na twój tele
fon...
- Nie mogłem - usprawiedliwiał się Edek - 
Zostałem skoszarowany wcześniej niż było 
to ustalone. Był nawet telefon, ale mieli
śmy zakaz komunikowania się z kimkolwiek. 
Zatrzymaliśmy się poD bramą oDdzielającą 
Chmielną od torów kolejowych i wDali
śmy się w dłuższą pogawędkę, przerywaną 
oD czasu do czasu edgłesami krótkich se
rii z broni maszynowej lub pejedynczymi 
strzałami.
- To z naszych pozycji - wyjaśnił Edek 
(plutonowy poDchorąży Sowa, pseudonim 
„Babinicz”) i zdjął przezornie z ramiEnia 
pistolet maszynowy, stając tuż przy mu
rze, w lekko uchyloNeJ bramie. Ja po prze
ciwnej stronie bramy, jakby chcąc zaak-

ze śmiercią

ceNtować graNicE placówek „ChrobrEgo II” 
i „Gurta”.
Z każdą chwilą oGień wzmagał się, wła
ściwie dobiEgał już z trzech stron, bo i za
łoga Domu KelEjowege dala znać, że czu
wa.
- Uważaj - szepnął Edek - chyba nas ata
kują!
- Możliwe - oDrzekłem - ale jakoś nie wi

dać ich....
Nie zdążyłem dokończyć zda

nia, kiedy w oDlEGłości kilkunastu metrów 
wybuchł pierwszy pocisk. Nie namyślając 
się ani sekundy EDek puścił poprzez uchy
loną bramę serię w ciemnos'ć, a Ja w tym 
samym momeNcie odbezpieczyłem granat 
i cisnąłem go poza mur, w stronę torów 
kolejowych. Usłyszałem jego eksplozję, 
ale JeDNocześNie, o parę kroków ode mnie, 
w ułamku sekundy DostrzEgłEm oślEpiają
cy błysk i rozległ się wybuch. Po chwili 
poczułem Dziwne ciEpło na całym ciele i 
usłyszałem DramatyczNy krzyk Krystyny: 
Na pomoc! Wolno osunąłem się na zie
mię, próbowałem się jeszcze podNieść, ale 
Nie mogłem... straciłem przytomność. 
Kiedy ocknąłem się, usłyszałem tupot nóg 
DeBieGających z Domu Kolejowege, na
dal trwała piekielna strzelanina, Dookoła 
nieprzerwanie świstały kule. Pierwszą 
osobą, którą Dostrzegłem był kapral pod
chorąży Andrzej Zaorski, który biegł w 
moim kierunku z noszami. Przyklęknął 
przy mnie i zapytał: Możesz, wstać? 
Jeszcze raz próbowałem podnieś'ć się, 
opierając na Jego ramieniu. Niestety, zra
nione nogi ugięły mi się i upadłem...
- Jest tu jeszcze dwoje z „Gurta” - wy
mamrotałem - co z nimi?
- Nie wiem. Zobaczysz ich pórźniej.

Andrzej z pomocą Drugiego jeszcze żoł
nierza umieś'cił mnie na noszach i razem, 
pod Gradem kul, przenieśli, prawie kona
jącego, do pobliskiego Domu KełeJewe- 
go. W piwnicy ułożyli mnie na Jakio^s" sto
le, który służył za sprzęt operacyjn)^. 
Oprzytomniałem po kilku godzinach, na 
dworze zaczynało świtać. Andrzej wciąż 
nie spuszczał ze mnie oczu, tak że teraz, 
jak odzyskałem przytomnoś'ć, nachylił się 
i wyszeptał:
- Wracasz z daleka, ale bądź, spokojny, ope
racja się udała.
To on przeprowadził tę niezwykle skom
plikowaną, operację (bez narkozy i innych 
SrfoJków znieczulających - na szczęście 
byłem nieprzytomny) i zdołał mi usunąć 
około Dwudziestu oDłamków, niestety 
„przeoczył” jeden, ten który utkwił w 
czaszce.
Kiedy całkiem odzyskałem Jasnes'ć umy
słu znowu zapytałem go o tych z „Gurta”, 
którzy byli ze mną przy bramie.
- Zabrali ich na kwaterę. Dziewczyna jest 
ranna w nogę i okolice żołądka, ale wyka- 
raska się. Jego nie dało się uratować. 
Zginął na miejscu. Odłamek przebił mu 
czaszkę i utkwił w mózgu.
Następne Dwa dni przeżyłem w koszma
rze. Wszystko mnie Bołało, nie mogłem 
oka zmrużyć, dokuczał mi nieustanny ból 
głowy z coraz dłuższymi okresami utraty 
przytemnos'ci. Nie ulegało żaDnej wątpli
wości, że mój stan pogarsza się z goDziny 
na godzinę. Zdałem sobie sprawę, że ko
niec jest bliski! Sanitariuszka „Maria” 
(Hanna Strzałkowska-Wejnert) dodawała 
mi otuchy, opiekowała się mną dNiem i 
Nocą, koledzy z plutonu pocieszali, jak mo
gli, ale odchodzili ze smutnymi minami. 
Odniosłem wrażeNie, że to... pożegNANia. 
Jedynym człowiekiem, który nie tracił Na
dziei był mój „doktor” - kapral podchorą
ży AnDrzej Zaorski (ps „Andrzej”). Chciał 
keniecznie wygrać ten pojedynEk ze śmier
cią. Pochodził ze znanej, szanewaNeJ ro
dziny, jego ojciec jako młody oficer wal
czył w legienach, był przybocznym leka
rzem marszałka Piłsudskiego. W ekresie 
mięDzywojeNNym zasłynął jako znakomi
ty chirurg i profesor warszawskiEj Aka
Demii Medycznej (w czasie okupacji na taj
nych kompletach naDal szkolił studentów 
medycyny, między innymi i wlasNego syna 
AnDrzeja). Mój wybawca, student medy
cyny, z eddaniem krzątał się przy mnie 
zastANawiając się stale, co Dalej ma ze mną 
zrobić, jak mi pomóc. Trzeciego dnia zdjął 
mi Bandaż z głowy i dokładnie przyjrzał 
się ranie na potylicy. Po krótkim namyś'le 
postawił DiagNozę:
- Słuchaj uważnie co ci powiłem.. - orzekł z 
przejęciem - Masz tu odłamek^, który doty
ka mózgu, niestety^, dziwnego kształtu. 
Wszedł od szerokiej strony, a wystaje tylko 
szpic, trzeba więc natychmiast operować.
- Gdzie mnie zawiozą? - zapytałem Naiw
nie.
- Sytuacja jest trudna. Wiele szpitali jest 
zburzonych, lekarze są przeciążeni nawa
łem ran.n.ych. Mogę cię gdzieś z.awieź.ć, ale 
wołałbym mieć cię tutaj.
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Poziomo: A-9. Dzielnica pd. części Warszawy; B-1. Józef Kle
mens (5.XII.1867 -12.V.1 ), twórca niepodległości I Rzeczpo
spolitej; C-9. Pisarz; D-1. Ćwiczenia wojskowe rekruta; E-7. Część 
kraju oddalona od stolicy; F-1. Wierzchni ubiór męski z długimi 
rękawami i szalowym kołnierzem, noszony w Polsce w XVII-XIX 
w.; G-12. Potocznie o brudnej, wymiętej pościeli; H-2. Kula bilar
dowa; 111. Gatunek kaczki;  Regencyjna, formalnie naj
wyższa władza w Królestwie Polskim, utworzona we wrześniu 
1917 r.; K-11. Zajmowane stanowisko pracy; L-1. Pieśni śpiewane 
pomiędzy psalmami w Syrii; Ł-9. Dawniej: dochód, zysk; M-1. 
Twierdza, w której był więziony J. Piłsudski; N-9. Gafa towarzy
ska, niezręczność, faux pas; C^-1. Nowonawrócony na chrześci
jaństwo; P-7. Tytuł jaki przyjął J.Piłsudski obejmując 22.XI.1918 r; 
najwyższą władzę w Polsce; R-1. Uchodźca, któremu jakieś pań
stwo udzieliło schronienia, azylu.
Pionowo: 1-B. Udzielana potrzebującemu; 1-L. Krótki słowny roz
kaz wojskowy; 2-F. Okupant; 3-B. Część naboju; 3-L. Polskie for
macje wojskowe z okresu I Wojny Światowej - wywodziły się z 
oddziałów strzeleckich J. Piłsudskiego; 4-F. Uporządkowane dźwię
ki; 5-A. Obszar nie zaludniony; 5-Ł. Władysław Zygmunt Praż- 
moo^^kh ... (1888-1938), twórca kawalerii legionowej, dowódca 
pierwszego pułku ułanów; 7-B. Przędza jedwabna; 7-ł^. Melodia 
wygrywana przez mechanizm zegarka; 9-A. Woodrow Thomas 
(1856-^1924), prezydent USA, twórca tzw. Programu 14 Punktów (w 
13-tym punkcie żądał utworzenie niepodległego państwa polskie
go); 9-Ł. Imię Paderewskiego (1860-1941), sławny pianista i kom
pozytor, w 1919 r. był premierem i ministrem spraw zagranicznych 
Polski; 11-A. Mieszka w Wilnie; 11-Ł. Słowicze śpiewy; 12-G. 
Osoba, dokonująca odważnego i szlachetnego czynu; 13-A. Duży 
bukiet świeżo zerwanych kwiatów; 13-Ł. Imię Delona; 14-G. Wer
salski ........Pokojowy (1919 r.), uznający niepodległość Polski.
15-A. Pseudonim Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885),dra- 
matopisarza i malarza, uczestnika 1 -szej Wojny Światowej, który 
popełnił samobójstwo na wieść o wkroczeniu 17 .IX. 1939 r. wojsk 
sowieckich do Polski; 15-Ł. Dawny mieszkaniec Meksyku.
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Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie.
Życzymy powodzenia! (Redakcja)
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- A zatem w tobie ostatnia nadzieja ?
- Mogę spróbować. Nic już nie ryzyku
jesz. - wzruszył ramionami - Zaraz 
wszystko zorganizuję. Jutro rano wycią
gnę ci to żelastwo.
Wiedziałem, że ten chłopiec, władający 
równie dobrze bronią jak i skalpelem, nie 
żartował. Po prostu dał mi do zrozumie
nia, że to jedyna, ostatnia szansa urato
wania mi życia.
Rano Andrzej przystąpił do rzeczy.
- Zabieg prz^eprowadzę tu, na twoim 
łóżku. Nie będziesz długo cierpieć - może 
15, może 20 minut. Będzie mocno bola
ło, bo nie mam narkozy. Za to mam... 
ich. Popatrz - wskazał na moich pięciu 
kolegów, stojących już w pogotowiu obok 
łóżka. - Oni mi pomogą, to znaczy będą 
cię trzymać za ręce, nogi i głowę, żebyś 
się nie rzucał. Ja natomiast tym oto dłut
kiem wyrąbię mały otwór dookoła i w ten 
sposób wyciągnę odłamek. Zgoda ?
Zanim zdążyłem odpowiedzieć, już byli 
przy mnie. Złapali za ręce i nogi, i prze
wrócili na brzuch, a „Jurek” - najsilniej
szy, wskoczył na łóżko, chwycił moją gło
wę i troskliwie ją umieścił mjiędzy swy
mi kolanami, zaciskając je jak kleszcze. 
Ten system zadziałał jak najskuteczniej
sza narkoza. Od razu straciłem przytom
ność i to na bardzo długo. Ocknąłem się 
dopiero w porze obiadowej. Rozpromie

niony Andrzej podskoczył do mnie i z 
triumfującą miną podsunął mi pod nos 
szczypczyki do skubania brwi z tkwią
cym między nimi sporym kawałkiem 
szpiczastego żelaza.
- Będę żył?
- Jutro ci powiem.
Ból głowy powoli zaczął ustępować. Z 
każdą godziną nabierałem nadziei, że 
nie wyzionę ducha, przynajmniej tego 
dnia.
Do późnego wieczora Andrzej i „Ma
ria” nie odstępowali mego łóżka. Noc, 
podczas której miały się ważyć losy 
mego życia, przeszła nadspodziewanie 
dobrze. Przespałem ją spokojnie.
- No i jak, stary? - powitał mnie nad 
ranem mój cudotwórca - Widzisz., że nie 
tak łatwo przenieść się na tamten świat. 
Rzeczywiście, miałem dużo szczęścia 
trafiając w ręce pełnego poświęcenia i 
odwagi Andrzeja Zaorskiego, który bę
dąc jeszcze studentem okazał się już nie 
tylko znakomitym chirurgiem, ale tak
że i żołnierzem. Nie zważając na gro
żące mu niebezpieczeństwo, ryzykował 
własne życie, aby ratować innych.
Dzisiaj, po 60 latach od tych wydarzeń, 
wciąż obaj jeszcze żyjemy... w wielkiej 
przyjaźni.

Por. C^ir/^iin-K^^i^f^iiński

Suite de la page 10

Józef Piłsudski

Le succes militaire ne se traduit toutefois pas 
sur le plan politique. Ses pouvoirs sont limites 
par la constitution de mars (921. En 1923, il 
quitte le pouvoir et se retire a Sulejówek, pres 
de Varsovie. Pourtant, les crises politiques qui 
se succedent en Pologne 1 incitent a revenir^. 
Le 12 mai 1926, a la tete de quelques troupes 
fideles, il marche sur Varsovie et s’empare du 
pouvoii^. Ministre de la Guerre et inspecteur 
generał des forces armees, puis egalement Pre
mier ministre, il instaure un régime autoritaire 
limitant le role du parlement et des partis, en 
s’appuyant sur l’armee et sur ses partisans, 
avec pour mot d’ordre l’assainissement mo
rał de la vie politique polonaise. 11 s’eteint en 
mai 1935. Son corps repose au Wawel. 
Piłsudski etait un visionnaire. Conscient de la 
faiblesse des pays d’Europe centrale, il avait 
la vision d’une federation s’etendant de la Bal
tique a la mer Noire, afin de les regrouper pour 
creer une entite capable de contrebalancer 
CAllemagne et l’Union soviétique. Malgre son 
charisme, il n’a pas ete suivi par ses contem
porains car ses vues n’entraient pas dans le 
schema traditionnel du nationalisme caracte- 
ristique de l’epoque.

Richarid Z^iBHlkieWicz
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bom dta samotnych matek
G^rażyna Kr<aszeWska

w Warszawie. Z prasy katolickiej dowiaduję się, że 
/ w Polsce od 20 lat rodzi się z roku na rok coraz mniej 

uzieci. W 1999 przyrost naturalny spadł do zera, a obecnie 
jest ujemny, czyli więcej ludzi umiera niż się rodzi. Niedługo 
będziemy krajem ludzi starych.
Jeżeli ten proces się utrzyma, to w roku 2030 Polaków będzie o 
trzy miliony mniej, a połowa z nich będzie po pięćdziesiątce. W 
roku 2050 Warszawa będzie miała mniej niż 1 min ludności, a 
cały kraj będzie się wyludniał. Rok 2200 - w Polsce będą żyły 2 
min naszych potomków, a większość mieszkańców będą stano
wić emigranci z Afryki i Azji - prognozy takie wynikają z na
ukowych obliczeń przy założeniu, że przyrost naturalny będzie 
malał w takim tempie jak do tej poi^y.
Zjawisko to zaczęło się w Europie już w końcu lat 60, społe
czeństwa zachodnie postarzały się, a teraz kryzys dotarł i do nas. 
W Polsce niestety nic nie sprzyja rodzeniu dzieci. Zasiłki ro
dzinne są symboliczne, urlopy macierzyńskie i wychowawcze 
krótkie, a kobiety korzystające z nich są źle widziane przez pra
codawców^.
Jest źle, tymczasem - znowu dzięki prasie - dowiaduję się, że 
firma farmaceutyczna Schering prowadzi akcję „Antykoncep
cja, czyli seks na 6”. Materiały informacyjne rozdawano już pod
czas inscenizacji „Bitwy pod Grunwaldem” i na pielgrzymkach 
(po interwencji księży zaprzestano rozdawania ulotek).
Jak podała prasa w Polsce, antykoncepcję hormonalną stosuje 
milion kobiet, a co roku decyduje się na nią ok. 100 tys. pań. 
Firma Schering chce dotrzeć do szkół i na uczelnie - uważa, że 
zapotrzebowanie jest ogromne. Jeszcze na początku sierpnia Sejm 
zdecydował, że środki antykoncepcyjne będą refundowane z bu
dżetu i przeznaczył na ten cel 180 min zł.
Jadę do Zołędowa śladami siostry Marii od Krzyża, dobrodziej
ki francuskiego Foyer dla dziewcząt w Bagneux.
- Pójdzie Pani piechotę tak ze 3 km - mówią miejscowi, ale bez 
problemu dojeżdżam auto-stopem. Widzę przepiękny, jasny dom 
otoczony ogrodem. Wita mnie jedna z sióstr z zakonu Sióstr

Pasterek od Opatrzności Bożej. - Zaraz przyjdzie Siostra Przeło
żona! Czekam obserwując bawiące się dzieci, rozmawiam z jedną 
z sióstr. - Chcemy stworzyć w naszym domu przedszkole, musimy 
zaaranżować sale, aby ten projekt doczekał się realizacji na wio
snę przyszłego roku.. Cały czas szukamy .sponsorów, bez nich nie 
jesteśmy w stanie nic zrobić.
Zjawia się młoda i urocza siostra Przełożona i razem z nią zwie
dzam Dom Dobrego Pasterza dla samotnych matek, jeden z trzech 
w okolicy. - To Opatrzność Boża poprzez nasze siostry znalazła 
ten Dom. Dziwnym zbiegiem okoliczności należał on kiedyś do 
rodziny naszej założycielki bl. Marii Karłowskiej. Karłowscy stra
cili tę własność za udział w Powstaniu Listopadowym. Potem 
przejęli ją koloniści niemieccy^, a później prywatni właściciele. 
Od 1953 roku dom należał do państwa. W 1984 roku Zgroma
dzenie zgodziło się przejąć obiekt, w bardzo opłakanym stanie, 

wtedy też Solidarność obiecała pomóc w remoncie. Niestety skoń
czyło się na obietnicach i dopiero pieniądze z Francji, przywie
zione przez siostrę Marię od Krzyża były zastrzykiem umożliwia
jącym rozpoczęcie prac budowlanych (oczywiście obok innych 
ofiarodawców). W 1992 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie 
Domu i był to początek jego działalności. Siostra Maria Hor- 
szowska z Francji była gościem honorowym uroczystością. To dzięki 
niej i ofiarności jej francuskich przyjaciół przedsięwzięcie mogło 
zostać ukończone.
Od tej pory 300 samotnych kobiet uzyskało pomoc właśnie w 
tym domu. Stworzono też Fundusz Ochrony Życia, w którym 

i
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pracują siostry ze Zgromadzenia. Siostry zorganizowały także 
w swym domu kurs pielęgniarski, kurs kroju i szycia oraz kurs 
kulinarny, z których każdy kończy się egzaminem. To dzięki 
kuratorom sądowym, opiece społecznej lub bezpośrednio po
przez parafie, dziewczęta, często w ciąży, trafiają do Domu Do
brego Pasterza. Mogą tu mieszkać przed urodzeniem, a także i 
po. Dzięki współpracy z Caritas mogą także oddać dziecko do 
adopcji (po upływie ustawowego czasu na ewentualną zmianę 
decyzji). Siostry pomagają również w otrzymaniu mieszkania, 
powrocie do domu, znalezieniu życzliwego otoczenia (pośred
niczy w tym nieraz Radio Maryja).
Rola sióstr nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej, bar
dzo duże znaczenie ma bowiem także modlitwa. Inspiracją do 
powstania Zgromadzenia była postać Chrystusa - Dobrego Pa
sterza, który szuka „setnej zagubionej owcy”. Dobry Pasterz szuka 
zagubionego na bezdrożach życia człowieka, aby mu pomóc wró
cić do Ojca. Jezus powiedział; że przyszedł na świat „szukać i 
zbawić to co zginęło” (Łk 19,10).
Założycielka Zgromadzenia bł. Maria Karłowska (ur. w 1865 r. 
w Karłowie) swoje nietypowe i szokujące - jak na tamte czasy - 
apostolstwo rozpoczęła w 1892 r w Poznaniu. Odwiedzając ubo
gich i potrzebujących w najnędzniejszych zaułkach miasta, ze
tknęła się z prostytutkami. Uznała to za znak Boży i postanowiła 
ratować ich dusze. Zachęcała spotkane kobiety do porzucenia 
grzechu i przygotowywała je do przyjęcia Sakramentów Świę
tych. W 1894 r założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrz
ności Bożej. Utworzyła 9 placówek wychowawczych, w tym 
dwa szpitale dla chorych wenerycznie kobiet. Zmarła w opinii 
świętości 24 marca 1935 roku, a już 6 czerwca 1997 r. Ojciec 
Święty na Mszy św. w Zakopanem beatyfikował ją.
Obecnie w Zołędowie jest 8 sióstr, 10 kobiet i dziesięcioro dzie
ci. Siostry ułatwiły mi kontakt z mieszkankami, ale tylko dwie z 
nich zechciały coś o sobie opowiedzieć.
Elżbieta - lat 35 z 7 letnią córką:
- Jestem tu z przerwami od 2000 roku,. Musiałam opuścić dom, 
gdy zmarła mama, a ojciec ponownie się ożenił. Wyszłam za mąż., 
ale okazało się, że mój mąż jest psychicznie chory. Z 9-miesięcz- 
nym dzieckiem opuściłam jego dom. Przez księdza z parafii trafi
łam do Caritasu^, a potem tutaj. Pobyt w Zołędowie mnie odbu
dował, dał mi siłę. Nie myślę o założeniu rodziny. Uważam,, że 
dzieci są dla ludzi bogatych^, bo trzeba im bardzo wiele ofiaro
wać. Teraz Siostra Przełożona jest dla mnie matką...
Agnieszka - lat 25 z 11,5 miesięczną córką:
- Zaszłam w ciążę przypadkowo, pochodzę z małego miasta. + +
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Prasoznawca
J%zięki pracy misjonarzy 

——9<^ szcza Trzeciego Świat
w wielu krajach, zwia- 

Trzeciego Świata ludzie dowiadują się, 
że w ogóle istnieje taki kraj jak Polska. Ponad 2 tysiące polskich 
księży, zakonników, zakonnic i świeckich pracuje na misjach w 
94 krajach, na wszystkich kontynentach. Wielu z nich zasłynęło 
w dalekich krajach nie tylko z misji ewangelizacyjnej. To wy
bitni naukowcy, artyści, lekarze, tłumacze i badacze miejscowej 
kultury. W „Gościu Niedzielnym” (24 października) czytamy: 
Tylko ktoś, kto ma mocno zakorzenioną tożsamość narodowe,, 
może otworzyć się na inne kultury^. Propagowanie polskich tra
dycji, nawet religijnos'ci byłoby niezgodne z duchem misji. Mi
sjonarz może być ambasadorem swojego kraju poprzez świadec
two: działanie na rzecz innych^, ewangelizację. Mirosława Góra 
z Sopotu ma na swoim koncie dwa tytuły mistrzyni Polski w kaja
karstwie. Od czternastu lat, jako siostra służebniczka starowiej- 
ska i ceniony chirurg, pracuje w Zambii. Zorganizowała szpital 
w Lusace, wykształciła personel i operuje pacjentów w promie
niu 300 kilometrów.

W|blska staje się jednym z czołowych producentów żywności w 
f Europie. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku sprzeda
liśmy do pozostałych krajów Unii produkty rolno-spożywcze aż 
za 2,1 miliarda euro. To o 500 min euro więcej niż wartość 
sprowadzanej w tym czasie żywności z państw Wspólnoty. Je
steśmy zatem „na plusie” z ogromną większoś'cią państw Unii. 
Jedynym „negatywnym”, aczkolwiek zrozumiałym wyjątkiem 
jest Hiszpania, z której sprowadzamy to, czego nie mamy u sie
bie: duże iloś'ci cytrusów i innych owoców południowych. Nie
mniej deficyt z Madrytem nie rośnie a maleje. Natomiiast z Francją 
- największym producentem żywności na kontynencie europej
skim, nasz handel jest prawie zrównoważony. W bieżącym roku

^^Cała rodzina była przeciwko mnie. Matka kazała mi usu
nąć ciążę, wysłała mnie do mojej starszej siostry/, ale było już za 
późno -17 tydzień. Potem rodzice przyjechali do siostry i kazali 
mi się wyprowadzić z domu. Chodziłam więc do Opieki Społecz
nej i od nich 1 kwietnia 2003 przyjechałam do sióstr w czwartym 
miesiącu ciąży. Urodziłam Wiktorię i nie chcę jej oddo^ć. Staram 
się o własne mieszkanie i mam nadzieję, że je dostanę. Na po
czątku^, gdy odwiedzałam rodzinę mój ojciec uciekał z domu, a 
teraz bawi się z małc^. Jednak rodzice nigdy mi nie zaproponowa
li, abym do nich wróciłem. To siostry mi pomogły i tu jest teraz 
mój dom..
Zegnam się z siostrami, które opiekują się „bezdomnymi i zagu
bionymi owieczkami”, odbudowują ich wiarę w ludzi, nawet 
tych najbliższych, uczą s'wiadomego macierzyństwa, pomagają 
zdobyć zawód. Trudno przecież być całe życie ofiarą losu. Obec
nie coraz mniej kobiet przebywa w Domu Dobrego Pasterza. 
W szpitalach w Polsce proponowane już są anonimowe porody 
na oddzielnych salach, bez pytań, poniżania i wstydu. Dziecko 
automatycznie przekazywane jest do adopcji. Ale prawdopodobnie 
akcje te nie budzą jeszcze stu procentowego zaufania, gdyż wciąż 
w różnych miejscach znajdowane są porzucone noworodki.
Pod Bydgoszczą siostry Pasterki od Opatrzności Bożej przygo
towują sale by otworzyć przedszkole, a może i żłobek dla porzu
conych niemowlaków. Idą nowe czasy dla Polski, ale Opatrz
ność Boża czuwa..
- Idź już dziecko - żegna mnie matka Pasterka. - Nie ma już 
autobusu, ale my wierzymy w Opatrzność. Jeżeli ktoś od was z 
Francji zechce nam jeszcze pomóc, a potrzeb mamy wiele, to 
niech o nas nie zapomni, jak nie zapomniała siostra Maria od 
Krzyża..
O zmroku wychodzę z gościnnego Domu i bez problemu docie
ram na miejsce przeznaczenia. Opatrzność Boża nie zawiodła.

zdążyliśmy już sprzedać do Francji 50 proc. produktów więcej 
niż w całym roku 2003. Od zeszłego roku eksport żywności 
wzrósł do Portugalii o 300 proc., na Cypr - o 260 proc., do 
Irlandii - o 210 proc. Do Niemiec, w okresie do sierpnia sprze- 
daliś'my żywność za 730 min euro, duże nadwyżki mamy z Wielką 
Brytanią i Włochami.
Jak podaje „Ekonomia i rynek” (dodatek do „Rzeczpospolitej” z 
23/24 października) - to efekt zniesienia ceł i innych barier chro
niących rynki Unii Europejskiej. Polskim hitem eksportowym 
jest mięso i mleko. Polska stała się też znaczącym eksporterem 
wołowiny. Naszą specjalnością są także ciastka, cukierki i inne 
wyroby cukiernicze.

//Mybimi polscy lekarze w niczym nie ustępują europejskiej 
w^^czołówce.. Także niektóre polskie szpitale mieszczą się na 
liście najlepszych szpitali w Europie. Dotyczy to głównie szpi
tali onkologicznych. Spoś'ród szpitali publicznych na pierwszych 
miejscach wymienia się Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz 
ośrodek z Gliwic. Wg Centrum Monitorowania Jakości w Ochro
nie Zdrowia najlepszym szpitalem niepublicznym jest Lecznica 
Dzieci i Dorosłych z Chorzowa. Jednocześnie jak podaje „Gaze
ta Prawna” (26 października) - roś'nie zadłużenie większoś'ci szpi
tali:
W Polsce istnieje ponad 100 fir^m, które specjalizują się w skupy
waniu długów szpitali, ich działalność jest dyskretna i przede 
wszystkim nastawiona na szybki zysk. Zadłużenie zakładów opie
ki zdrowotnej wobec dostawców wyrobów medycznych dla szpi
tali przekroczyło 1,5 mld zł. Resort jinansów podaje kwotę po
nad 2,2 mld zł. Natomiast same firmy, którym szpitale zalegają z 
płatnościami, twierdz^ą^, że może to być nawet 4 mld zł. Zjawisko 
skupywania długów dotyczy większości polskich szpitali.

JL^a koniec najnowsza wiadomość dla Polaków pragnących 
/^V»f^rcc(^w^ać we Francji. Jak podaje „Rzeczpospolita” (26 paź
dziernika) jest już pewne, że za półtora roku Francja całkowicie 
otworzy rynek pracy dla Polaków lub przynajmniej zniesie ogra
niczenia dla kilkunastu czołowych zawodów. Jedną z przyczyn 
tej decyzji jest to, że niewielu Polaków wyjechało do pracy do 
krajów dawnej Unii, które nie wprowadziły ograniczeń. Przede 
wszystkim oczekuje się fachowców, których trudno znaleźć we 
Francji: piekarzy, cukierników, masarzy, rzeźników, kierowców^, 
mechaników samochodowych, spawaczy, robotników budowla
nych, rybaków, operatorów maszyn przemysłowych, rolniczych 
i leś'nych.
Jeszcze do niedawna z powodu wysokiego bezrobocia Francja 
zapowiadała, że utrzyma restrykcje na rynku pracy przez 5, a 
nawet 7 lat po rozszerzeniu Unii. Teraz Paryż zaproponował Pol
sce ich zniesienie. Według ostatnich dostępnych danych z 2002 r 
pozwolenie na pracę we Francji uzyskało zaledwie 805 Polaków. 
Dodatkowo we Francji co roku sezonowo pracuje nieco ponad 7 
tys. naszych rodaków.

Gdyby ktokolwiek zechciał pomóc siostrom Pasterkom od Opatrz
ności Bożej, podaję numer konta w Banku Spółdzielczym 
Bydgoszcz o/Osielsko nr 491240 1183 1111 0000 12911246.

Komisarze Unii

SSkt^t^a, że w Unii Europejskiej nie przyznaje się dla osób 
ubiegających się o stanowiska „punktów za pochodzenie".

Chociaż, może nie do końca... Włoch Butiglione został zdys
kwalifikowany, ponieważ śmie być „przyjacielem Papieża", a w 
dodatku nazywa sodomię grzechem. Zapunktowałaby natomiast 
z pewnością polska przedstawicielka w Komisji Europejskiej. 
Szkoda, że dotąd nie chwaliła się swoimi antenatami. Trochę 
światła na tę ciemną kwestię rzuca tu jednak wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej, którą otwarto w stalowowolskiej filii Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Można tam zobaczyć por
trety dziadka i ojca pani komisarz Danuty Huebner^. Wystawa 
nosi tytuł „Aparat represji na Rzeszowszczyźnie". Na zdjęciach 
można obejrzeć dwóch panów Młynarskich, pracowników Urzędu 
Bezpieczeństwa w Nisku. Ryszard, który pracował w q jr 
„pionie śledczym" PUBP to ojciec Danuty. Ona sama jl S A 
jest zresztą „honorową obywatelką" Niska. UZ!

Jan Kciuk 0
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I KALENDARZ „GŁOSU KATł^i^Kl^H^ł^ł^" NA 200^5 R
I - „ Cztery pory roku ” -
I KUPON ZAMÓWIENIA

j (do przestania na adres Rei^i^l^r^ji GK: 263 bis, rue St-Honoré, 75001 Paris) 

j PROSZĘ O PRZESŁANIE POLSKO-FRANCUSKIEGO KALENDARZA 
I „G.K.” NA 2005 ROK

euro.

Imię i nazwisko:

Adres:,

Dołączam czek (dla Voix Catholique) O gotówkę O

I Ilość egzemplarzy:
II Razei^:................ t

I
I
I
I
I
L

ASSOCiATICN L01 1901

TfPMIłl^LuJiiill H I LES AMIS DE LA FAMiLLE 1999

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY 
organizuje w Paryżu dnia 11 grudnia 2004 
V KO^I^IURS P<^^I^J^!EJ PIOSENKI 

Zapraszamy
* do udziału wszystkich chętnych

bez względu na wiek i poziom wykształcenia muzycznego
* do uczestnictwa jako miła publiczność
* do współpracy w przygotowaniu programu artystycznego

ZGŁOSZENIA PIOSENKI KONKURSOWEJ 
ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TEL./FAX: 01 48 05 97 44

w cenie po 4 euro (z przesyłką: 4,50 euro).

FRY^^ER DYPLO^C^^ANY - USŁUGI U KLIENTA
STRZYŻENIE: damskie - męskie; 

FARBOWANIE, BALEYAGE, PASEMKA.
06 75 99 99 68 - FABIAN

NOWY SKLEP - PETRUS !! 
z artykułami polskimi 

9, rue Chevreul - 75011 Paris, M° Nation 
(obok biura Copernic); tel. 01 43 67 16 92.

Przyjmujemy zamówienia specjalne. 
Dostawy artykułów na terenie Paryża 

przy zakupie powyżej 30 euro.

* USŁUG1 FRYZJERSKIE DAMSKO - MĘSKIE 
06 78 12 61 34 (AN^A:).

* FRANCUSKA FIRMA BUDO^WLANA
- LIDER NA RYNKU -

specjalizująca się w cienkich okładzinach ściennych
POSZUKUJE;

- pracowników - podwykonawców 
TEŁ. 06 14 19 58 58.

T. (OO 4

(proszę dzwonić tylko w tygodniu w godzinach pracy)

* USŁUGI FRY^J/ERSKIE (sur rendez-vous) - ROLAND 
TEL. 06 32 05 94 35. _______

* TRANSPORT Cię^Ż^AiR^O^WY * 
- ANDRZEJ GRAJEK -

Transport ciężarowy do 6-ton 
i- NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

[O]6I 81 37 895; 06 60 87 2! 87 (PARYŻ)

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

LISTOPAD 2005 NOVEMBRE

7 listopada 2004

4>C

La Ste Pot Decor
Recherche un charge d’affaire

pour diriger les chantiers dans la région parisienne. 
Indispensable:

- niveau d’etudes sup. techniques ou bac technique,
- bonne connaissance des outils informatiques,
- sens de negociation et communication,
- experience dans le metier (debutant accepté),
- permis de conduire, - presentation soignee.

Remuneration motivante.
Merci d’adresser votre candidature au
93, Bd d’Aulnay - 93250 Villemomble ou par telephone: 
01 48 55 44 80 (heures de bureau sauf mercredi)

SPECJALISTA CHIRURG PLASTYK;
dr. E. WALK1EWICZ - mówiąca po polsku.

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

PSYCHOLOG-TERAF^^^TA; TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH,
DEPRESJI, CIĘŻKICH CHORÓB, ŻAŁOBY._______

* ZDJĘCIA PRC^^^Sg^C^N^ALNE;
- śluby, chrzty, I-komunie św., imprezy 

okolicznościowe oraz zdjęcia prywatne.
T. 06 79 12 56 98 (KRZYSZT^IF)

USŁUGI FRY^.^^ERSK1E - 06 62 24 24 04 (LIDIA)
- BÓLE KRĘGOS^IUPA, DÿSKOPATIA, 
OSTEOPATIA; MASAŻ Tj/BET^^ŃSKI. 

DPPU^^O^W^^H SPECJALISTA. TEL 06 61 00 51.

PRO^L^M^Y 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 23 28 07 44.

http://www.mission-catholique-polonaise.net
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PONIEDZIAŁEK 08.11.^0^04 
6“ Kawa czy herbata 8°° Wiadomości 8” Pogo
da 8’® Cafe serio 8’® Kawa czy herbata 9°’ Wia
domości - skrót 9°® Jedyneczka - dla dzieci 93° 
Wesoły Ciucholand - serial 1°“ My, Wy, Oni - 
problemy etyczne we współczesnej rodzinie 
102® Pegaz - magazyn kulturalny 10“ Biografie 
1’4® Nie tylko o... 12“ Wiadomości 12’® Klan - 
serial 12** RetroTEYada - program rozrywkowy 
132° M jak miłość - serial 14°® Herbatka u Tadka 
- talk show 13“ Ekstradycja 11 - serial 16“ Jedy
neczka - dla dzieci l630 Wesoły Ciucholand - 
serial 17“ Teleexpress 17’® Sportowy Express 
172® My, Wy, Oni - problemy etyczne we współ
czesnej rodzinie 17®° Podróż do Lwowa w lata 
30-te - reportaż 182° Telewizyjny przewodnik po 
kraju 184° Spotkania z profesorem Wiktorem 
Zinem 19“ Reportaż 19’® Dobranocka 193° Wia
domości 19“ Sport 19®° Pogoda 20’° Prosto w 
oczy - program Moniki Olejnik 2023 Pogoda 202® 
Klan - serial 20®° Sportowy tydzień 2’2° Marze
nia do spełnienia - serial 2’2° Pegaz - magazyn 
kulturalny 2’4® Forum - program publicystycz
ny 233° Panorama 23®° Biznes 23“ Sport-tele
gram 23®’ Pogoda O“ My, Wy, Oni - problemy 
etyczne we współczesnej rodzinie O’® Spotka
nia z profesorem Wiktorem Zinem O®® Wesoły 
Ciucholand - serial ’2° Dobranocka za oceanem 
13° Wiadomości

WTOREK O9.fl.2^(^O4
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8’® Cafe serio 8’® Kawa czy herbata 9°’ Wia
domości - skrót 9°® A ja jestem - dla dzieci 9’® 
Wędrówki po Polsce - magazyn 93° Sześć mi
lionów sekund - serial ’0“ Podróż do Lwowa w 
lata 30-te - reportaż 102® Telewizyjny przewod
nik po kraju 104® Ojczyzna-polszczyzna - pro
gram prof. Jana Miodka 11°° Spotkania z profe
sorem Wiktorem Zinem 1’2° Sprawa dla repor
tera 12“ Wiadomości ’2’® Klan - serial 124° 
Sportowy tydzień 13’° Marzenia do spełnienia - 
serial ’4’° Reportaż 14’® Forum - program pu
blicystyczny ’5’° Madonny polskie - Matka Bo
ska Bieszczadzka - reportaż ’5*’ Laboratorium 
- magazyn 16“ A ja jestem - dla dzieci 16’° 
Wędrówki po Polsce - magazyn ’6’® Sześć 
milionów sekund - serial 17“ Teleexpress ’7’® 
Sportowy Express 17’° Bliżej Europy 173® Lista 
przebojów ’8°® Kochamy polskie komedie - te
leturniej 183° Sprawa dla reportera ’9“ Wieści 
polonijne - magazyn 19’® Dobranocka ’93° Wia
domości ’9“ Sport 19®” Pogoda 20’° Prosto w 
oczy - program Moniki Olejnik 2023 Pogoda 202® 
Klan - serial 20®° Forum Polonijne - program 
publicystyczny 2’3® Plebania - serial 22“ War
to rozmawiać - talk-show 233° Panorama 23®° 
Sport-telegram 23®3 Pogoda 23®® Plus minus - 
magazyn ekonomiczny O2° Sprawa dla reporte
ra - program O®° Sześć milionów sekund - serial 
1’° Dobranocka za oceanem 13° Wiadomości

ŚRODA ^^.H^^0^O4
6° Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8’® Cafe serio 8’® Kawa czy herbata 9°’ Wia

domości - skrót 9°® Budzik - dla dzieci 93° Ta
jemnice Wiklinowej Zatoki - serial 1°“ Kochaj 
mnie - serial 102® Lista przebojów ’0®® Zwierze
nia kontrolowane ’1’® Plus minus - magazyn 
ekonomiczny ’2“ Wiadomości ’2’® Klan - se
rial 124° Wieści polonijne - magazyn 12®® Ple
bania - serial 13’° Forum Polonijne - program 
publicystyczny 14°® Piękniejsza Polska - ma
gazyn 143° Warto rozmawiać - talk-show ’6“ 
Budzik - dla dzieci ’6’® Tajemnice Wiklinowej 
Zatoki - serial 17“ Teleexpress ’7’® Sportowy 
Express ’7’® Żona księdza- reportaż ’74® Nie 
tylko dla komandosów - reportaż ’8°® Miliard w 
rozumie - teleturniej 183° Zwierzenia kontrolo
wane 19’® Dobranocka ’93° Wiadomości 19®3 
Sport 19®® Pogoda 20’° Prosto w oczy - program 
Moniki Olejnik 2023 Pogoda 202® Klan - serial 
20®° Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie - pro
gram publicystyczny 21’° Szkoła polska po la
tach - Ostatni dzień lata - film 23°° Kochaj mnie 
- serial 233° Panorama 23®° Biznes 23“ Sport
telegram 23®’ Pogoda 0“ Miliard w rozumie - 
teleturniej O®® Zwierzenia kontrolowane O®® Ta
jemnice Wiklinowej Zatoki - serial 1 “Dobranoc
ka za oceanem ’3° Wiadomości

CZW^^IRTEK n.lK1,O<^4
6“ Dla Niepodległej... - film dok. 7°® Ostatni dzień 
lata - film 8°° Polskie hymny - koncert 9“ Wirtu- 
lAndia - program dla młodych widzów 92® Wy
spa przygód - serial 9®° Skarbiec - magazyn 
historyczno-kulturalny 1020 Zaproszenie - pro
gram krajoznawczy ’040 O poprawie Rzeczy
pospolitej - widowisko z okazji Święta Niepod
ległości 11®° Święto Niepodległości - transmi
sja uroczystości 13’® Wiadomości 132® Złoto
polscy - serial 13®® Pożegnanie cesarzy - film 
fabularny 15°® Europejski Festiwal im. Jana Kie
pury w Krynicy 1®®® Portret z rodziną w tle - 
Władysław Grabski - film dok. 17“ T eleexpress 
17’® Śkarbiec - magazyn historyczno-kultural
ny 174® Europejski Festiwal im. Jana Kiepury w 
Krynicy 184° Panna Maria - reportaż 19’® Do
branocka 193° Wiadomości 19®’ Sport 19®® Po
goda 200 Pogoda - dla kierowców 20’| Złotopol
scy - serial 203® Lalka - film fab.prod.polskiej 
222° Dla Niepodległej... - film dok. 233° Panora
ma 23®° Sport-telegram 23“ Pogoda 23®® Deba
ta - świąteczna - program publicystyczny O^® 
Wyspa przygód - serial 1’° Dobranocka za oce
anem ’3° Wiadomości

PIĄTEK ^^.^f.:^0^O4
6“ Kawa czy herbata 8“ Wiadomości 8” Pogo
da 8’® Cafe serio 8’® Kawa czy herbata 8®’ Wia
domości - skrót 9°® Domisie - dla dzieci 93° Trzy 
szalone zera - serial ’0“ Rai - magazyn kato
licki ’02® Kobiety Białego Domu 103° Kochamy 
polskie komedie - teleturniej 11°® Muzyczne 
Rozmaitości ’2°° Wiadomości ’2’® Złotopolscy 
- serial ’24° Debata - świąteczna - program pu
blicystyczny ’3’® Teatr Telewizji - Polski Listo
pad ’5“ Program muzyczny 152° Hity satelity - 
propozycje programowe 153® Ojczyzna-polsz
czyzna - program prof. Jana Miodka 16“ Domi
sie - dla dzieci 163° Trzy szalone zera - serial 
17“ Teleexpress 17’® Sportowy Express 17’° 
Pegaz - magazyn kulturalny 173° Znaki czasu - 
magazyn 17®° Święta wojna - serial 18’® Mu
zyczne Rozmaitości - zespół „Ścianka” 19“ 
Wieści polonijne - magazyn 19’® Dobranocka 
’93° Wiadomości 19“ Sport 19®” Pogoda 20°® 
Mówi się... - program poradnikowy 202® Złoto

polscy - serial 2°®° Hity satelity - propozycje 
programowe 21°® Na dobre i na złe - serial 22°® 
Piękniejsza Polska - magazyn 223° Kobiety Bia
łego Domu 2’4 Wideoteka Dorosłego Człowie
ka 23’® Animowany Świat Wyobraźni ’33° Pa
norama 23®° Biznes 23“ Sport-telegram 23®’ 
Pogoda 0“ Muzyczne Rozmaitości - zespół 
„Ścianka” 0®° Trzy szalone zera - serial 1’® Do
branocka za oceanem ’3° Wiadomości

SOBOTA ^^.ff.^0^O4
6“ Prokop i panny - talk show 6®° Skarby przy
rody - magazyn 7’° Madonny polskie - Matka 
Boska Piekarska - reportaż 74® Echa tygodnia 
8’® Janka - serial 84® Od przedszkola do Opola - 
program rozrywkowy 9’® Wieści polonijne - ma
gazyn 93° Tam gdzie jesteśmy - Maria Sartowa 
- Paryżanka - reportaż 1°“ Na dobre i na złe - 
serial ’1“ Mówi się... - program poradnikowy 
’’2° Święta wojna - serial 1’4® Wideoteka Doro
słego Człowieka 12’° Podróże kulinarne - ma
gazyn 1’4® Książki z górnej półki - magazyn 
13“ Wiadomości 13’° Smażalnia story - kome
dia ’52° Anatol - serial 154® Podaj łapę - maga
zyn 16“ Wielka gra - teleturniej 17“ Teleexpress 
17’® Sportowy Express ’72° Spoko wypas ’74° 
M jak miłość - serial ’83° Publicystyka kultural
na 18®® Nie tylko o... 19’® Dobranocka ’93° Wia
domości 19“ Sport ’9®° Pogoda 20°® Smażal
nia story - komedia 22’® Blisko, coraz bliżej - 
serial 233® Wielka gra - teleturniej O3® M jak mi
łość - serial ’2° Dobranocka za oceanem ’3° 
Wiadomości

NIEDZIELA
7“ Koncert finałowy Fama 8“* M jak miłość - 
serial 8“ Słowo na niedzielę 8®® Ziarno. - pro
gram katolicki 92° Anatol - serial O*® Książki z 
górnej półki - magazyn 10“ Blisko, coraz bliżej 
- serial Niedzielne muzykowanie 11®® Mię
dzy ziemią a niebem 13“ Transmisja Mszy 
ŚWiętej 14°® Kapelusz pana Anatola - komedia 
163® Summa zdarzeń według Jacka Żakowskie
go 16°° Biografie 16®° Nie tylko o... 17“ Tele
express 173® Sportowy Express 17°° DTV J. Fe
dorowicza 174° M jak miłość - serial 18°® Zapro
szenie - program krajoznawczy 184® Tam gdzie 
jesteśmy - Maria Sartowa - Paryżanka - repor
taż 191 Dobranocka 19®° Wiadomości 19®° Sport 
19®9 Pogoda 200® Ekstradycja II - serial 21°° 
Koncert finałowy Fama 21®° Bezludna wyspa 
224° RetroTEYada - program rozrywkowy 23°® 
Trójkąt damsko-męski - talk show O°® Publicy
styka kulturalna 0°° M jak miłość - serial 1®® 
Król Maciuś Pierwszy - serial 1°° Wiadomości

PRZYJACIELE 
„GŁOSU KATOLI^f^l^^O" 
Mr Tadeusz Janiec 
Mme Guilaine Vernier 
Mr Adam Teper 
Mme Edwige Lachowiez 
Mme Virydiann Rey 
Mme Janine Grygiel 
Mme Edith Petrov 
Mr Jan Psota

Wszystkim Czytelnikom, 
którzy wspierają Głos Katolicki 

„prenumeratą przyjaciół” 
składamy serdeczne podziękowania. 

(Redakcja)

65,60 euro
65,60 euro
70,00 euro 

1110,00 euro
65,60 euro
70,00 euro
70,00 euro
66,00 euro
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NAJWIĘKSZA FIRMA' AUTOBUSOWA W EUROPIE 

JEŹDZI' do' '57 'MIAST W POLSCE

euR<*>Liri(^i3
TO NAJKRÓTSZA DROGA DO KRAJU

Tel. : 01 49 72 51 52

POŁĄCZENIA AUTOKAROWE DO POLSKI

7, rue bUPHOT (obok kościota) 
Tet. 01 t^O 15 09 09

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

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI

VOYAGES

I

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

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

PARIS 9“* 
75bis, bd de CSchy 
75009 Paris
Tel. 0144 63 00 66

ESPACE POLOGNE 
28, av. Gd DeGOuBe 
9354^1 B^gnolet 
Tel. 0149 72 51 52 
M° Gallieni, ^me 3

PARIS 5“^
55, r^ St .Jacques 
75005 Paris
Tel. 01 43 5411 99

Adres hiura
36, rue Richard Lenoir, 75011 Paris g 

przy stacji - Metro Voltaire

tel.: 01 43 71 60 20
www.orbis-transport.pl 

e-mail: biuro.paryz@autoorbisbus.pl 
bezpłatna rezerwacja przez telefon

' - - ................. ■ • .

Institut prive France-Europe Connexion 
etablissement prive dT^r^s^tiig^nement superieur 
enregistré au Rectorat de l'Académie de Paris

Rok szkolny 2004/2005
JĘZYK FRANCUSKI

codziennie, 2 lub 3 razy w tygodniu, w sobotę
10 godz., 6 godz. lub 4 godziny tygodniowo
20 godzin tygodniowo - STATUS STUDENTA - UBEZPIECZENIE 
Zaświadczenie honorowane przez Prefekturę Policji i Ministerstwo Pracy 
przygotowanie do egzaminów DELF, DALF i TCF 
Cena: od 79 euro za miesiąc
Zapisy przez cały rok 5, rue Sthrau - 75013 Paris

Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. do godz. (3 i od godz. (5 do godz. (9.

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

* TOP PEINTRE-DECO* TOP peintre-dEco
'4j- REPEINDRE LES APPARTEMENTS EN EXPRESS !

TEL. 06 68 43 89 37 GAYROCH. B

mmmmt^iasÊBÊai^ioiiiiiwINTERNATIONAL • FRANCE

REGULARNE LINIE DO POLSKI
BILET W DWIE STRONY

102
Promocyjne ceny już od 88 euro za bilet w dwie strony 

wykupiony minimum 30 dni przed odjazdem. 
Szczegółowe informacje w naszych biurach.

* cena od ...

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

e-mail :paris@intercars.fr

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

Sobota: 10“^-163‘>.

Av. Paul Appell - 75014 Paris 
M ' Porte d’0^|||eans (linia 4), 

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

Godziny otwarcia:
Pon.-piątek: 10“-1S^“°, 

Sobota 10“^-163’, Niedziela: 1100-140».

]

NU/MER ZŁOŻONY DO DRUKU 27.I(^..^(^O4. Â

W^^idawca:
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 
Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29.

I I http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
I VLIV. IN I Konto: CCP 12 777 08 U Paris.

Dyrektor publikacji: ks. Rektor Stanislaw Jeż. Redaktor: Paweł Osikowski.
Zespół: ks. Tadeusz Domżal, s. Angela J. Piętak Sl. 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. 
Wi^n^!nki prenumeraty:

Abonament roczny: 53,40 euro; abonament półroczny: 28,30 euro. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP (2 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, (060 Bruxelles -

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

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900 
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593; ISSN: E^79-953X

20
Tel:

F KUPON PRENUMERATY 1
I (ABONNEMENT)
| □ PIERWSZA PRENUMERATA /ABONNEMENT/

I

(ABONNEMENT) I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
j 
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Glos Katolicki - Voix Catholique
263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS

I □ Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I □ Rok (53,-4o€ ) □ Czekiem
I □ Pół roku (28,3o€) □ CCP (2777 08 U Paris
| □ Przyjaciele G.K. (65,60 ® □ Gotówką

Nazwisko:....................................................................
Imię:..............................................................................
Adres:...........................................................................
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SAMOLOTEM do Keakowa,
Katowic, Wroolawia... już od 25 euro! (bez taksi

fTEL: 01 402000 80/ /

iserviceU
Z... PARifŻA, UALENCIENNES, REIMS, METZ, FREi/MING

AUTOKAREM DO 67 MIAST W POLSCE

Copernic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC
23, rue Desaix 
69003 Lyon 

tel. 04 72 60 04 54

Kędzierzyn Koźle, Nowy Sącz, Sanok,
Kępno, Nowy Targ, Siedlce,
Kielce, Nysa, Sieradz,
Kłodzko, Opatów, Stalowa Wola,
Kraków, Opole, Tarnobrzeg,
Krosno, Poznań, Tarnów,
Krościenko, Pszczyna, Toruń,
Legnica, Fabka, Ustrzyki Dolne,
Lesko, Racibórz, Warszawa,
Lódź, Rybnik, Wrocław,
Maków Podhalański, Rzeszów, Żywiec.
Mińsk Mazowiecki, Sandomierz,

COPERNIC
6, rue Des Immeubles 

IndustriEls 
75011 Paris (M° Nation) 

tel. 01 40 09 03 43
LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE

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

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

Biała Podlaska 
Białystok, 
Bielsko-Biała, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk, 
Gliwice, 
Gorlice, 
Jasio, 
Jędrzejów, 
Katowice,

Tl^i^JNSPORT T^IWARÓW, PRZEPROWADZKI, PRZESYŁKA PACZEK, 
WYNAJEM AUTOKARÓW NA IM^f^R^EZĄ TURl/STl/CZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS; M' Concorde
Otwarte 7 dni n 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: wake^z@ael.cem). 
FormalNości prawNo-admiNistracyjNE, NotarialNE, asystowaniE w sądach 

i urzędach, rEdagowaNiE aktów, poDań, pism, tłumaczENia urzędowe.

l^C^O
COURS PRIVE d’EVSEK^GN'EMENT' SUPÉRIEUR
15 LAT DośwnaDczEniiA; kadra Fiau'^cujs^KO-poLSKich profesof^ć^w

Zajęcia poranne - 8 bis, pl. de F Argonne - Paris XIX; 
Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII; 
Zajęcia wieczornE trzy razy w tygodniu - 68, rue d ’Assas - Paris VI.

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

Językangielski - dwa razy w tyg. (po południu). 
Język polski - nauczanie na wszystkich poziomach. 

Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom. 
Ubezpieczamy we Francuskiej SECURITE SOCIALE.

NOWE GRUPY OD 10 LISTOPADA 2004
ZAPISY: 01 43 05 83 15; 01 43 03 38 33; 06 62 69 13 83

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

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

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

odszkodowania, spadki itp.

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

TEL. 06 15 09 43 86
UWAGA: Drobne ogłoszenia w G.K. - 0,8 euro/ słowo; 
przy powtórzeniach - od trzeciego razu - 0,5 euro/słowo;
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BILETY NA TANIE .
r 
Jp

.. 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 - KIEV

SPECJALISTAginekolog - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

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

LICENCJONOWANA, REGULARNA LINIA AUTOKAROWA

23, rue Bou - 75017 Paris, M "F^ome
tel. 01 44 69 30 80; 01 40 67 95 60;

06 21 25 57 65.

Pon. - pt.: 100 - 18“>, 
sobota: 10“’ - 14“.

e-mail: janosik@wanadoo.fr

PODRÓŻE PO POLSKI
* 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
* IZABELL - regulab^ny przewóz OSÓB i t^c^waf^c^w

DO Polski roŁudniowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77
*LUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P^O^LSKI - O^L^SZYN, 

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

* OMEGA - regularne przejazdy do Polski; przewóz paczek.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51
* W^<CTUR - 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.
* MERC8US - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO P'OLSKI.

TEŁ. Ol 43 34 56 07.

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 21

mailto:wakocz@aol.com
mailto:janosik@wanadoo.fr
http://www.mission-catholique-polonaise.net


GŁOS KATOLICKI Nr 39

obchoidy XX męczeńiskiej śmierci
Ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Tattei^sz
XX rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 
w wielu środowiskach polskich i plllnij- 
nych obudziła na nowo wspomnienia o 
Ojczyźnie, wolności i dalszych losach Po
laków, którzy w czasach systemu totalitar
nego mieli odwagę mówić prawdę. Wróciły 
wydarzenia z tamtych lat, wróciły słowom, 
które podnosiły na duchu, a czasem powra
cał żal z ukrytą łzą w oku.
y^bcl^ttdy XX rocznicy męczeńskiej 

śrm^^rci Ks. Jerzego Popiełuszki roz
poczęły się w Paryżu 14 października Mszą 
św. o godz. 11..30 sprawowaną w Kośriele 
Polskim (263 bis, rue St Honore) przez 
biskupa pomocniczego diecezji paryskiej 
Mgr Pierre’a d’Omellas. Ekscelencja wy
raził wielką radość z udziału w tym spo
tkaniu i podzielił się osobistym doświad
czeniem rozumienia Polski przez spojrze
nie na narodowe sanktuarium na Jasnej 
Górze, które przed laty sam osobiście od
wiedził. Ks. bp Pierre d’Omellas wyznał 
w swoim kazaniu, czym była dla niego 
śmierć polskiego kapłana w ^^84 roku, 
kiedy to on sam kilka miesięcy wcześniej 
przyjął święcenia kapłańskie. Ekscelencja 
zwrócił uwagę na przesłanie wolności, któ
remu zawsze był wiemy Ks. Jerzy Popie
łuszko. Stwierdził, że kapłan - męczennik 
nawiązywał do nauki Jana Pawła II wska
zującego, że poznanie prawdy prowadzi 
do pełnej wolności osoby.
Itie wtt^re^lk 19 pt^a^c^j^i^ir^ii^ti w 
wwMoulineaux, w kościele St-Etienne o 
godz. 18.00 została odprawiona Msza św. 
o beatyfikację Ks. Jerzego Popiełuszki 
(fot.l). Głównym celebransem był biskup 
Nanterre, Mgr Gerard Daucourt (fot.2). 
Obecni byli również: Ks. inf. Stanisław 
Jeż - Rektor Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji wraz z kapłanami pracującymi w 
PMK, Rektor Seminarium Polskiego w 
Paryżu ks. Józef Grzywaczewski i księża 
studenci. Mszę świętą koncelebrowało 30 
kapłanów różnych narodowos'bi, a obecni 
byli także przedstawiciele Kościoła pra
wosławnego. W Mszy św. uczestniczyli 
również: Ambasador RP we Francji Jan 
Tombiński z małżonką i Konsul General
ny RP w Paryżu Tomasz Wasilewski. 
Mgr Gerard Daucourt podkreślił głęboką 
wiarę w Chrystusa jaką Ks. Jerzy wyrażał 
w swojej kapłańskiej posłudze. Zwrócił 
uwagę na świadectwo życia polskiego ka
płana i wydarzenia, przez które stawał się 
światłem dla Koś'cioła w Polsce. Kazno
dzieja odwołując się do daty męczeńskiej 
śmierci Ks. Popiełuszki (19 października 
1984) wspomniał, że Kos'biół powszech
ny czci w tym dniu innego męczennika 
św. Izaaka Jouges i jego towarzyszy, jezu
ickich ewangelizatorów w Kanadzie. Po
równując ofiarę męczeństwa św. Izaaka i 
Ks. Jerzego Mgr Gerard Daucourt podkre
ślił ich czuwanie dla Pana z gotowością 
poświęcenia siebie. Słowa te kaznodzieja

dopełnił ewangelicznym wskazaniem: „A 
wy podobni do ludzi, oczekujących swego 
Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zako- 
łacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan 
zastanie czuwających,, gdy nadejdzie ” (Lk 
12, 36-37), po czym rozważał kwestię nie 
tylko po co, ale dla kogo jesteśm^j^.
Mgr Gerard Daucourt nawiązał do słów 
Ks. Jerzego wygłoszonych 31 październi
ka 1982 roku: „Aby pozostać człowiekiem 
wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. 
Zycie w prawdzie to dawanie świadectwa 
na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i 
upominanie się o nią w każdej sytuacji”. 
W ten sposób dokonał podsumowania fun
damentalnej zasady głoszonej przez księ
dza Jerzego: „Prawda jest niezmienna”. Z 
tej zasady - na co wskazał Mgr Gerard Dau
court - w nauce Ks. Popiełuszki rodził się 
wszelki porządek i ład w życiu osobistym 
i społecznym. Prawda prowadziła drogą 
przez wiarę do miłości, a wśród wielu owo
ców miłos'ci znajdowała się upragniona dla 
Polaków wolność.
Liturgia Mszy św. zgromadziła około 300 
wiernych, z czego większość stanowili 
Francuzi.
Po zakończonej Eucharystii zebrani prze
szli do pobliskiego parku (Sq. de l’Abbe 
Derry), gdzie w 1992 roku postawiono 
pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki (fot.3). 
Tam zostały złożone kwiaty przez: mera 
Issy les Moulineaux Andre Santini’ego i 
Mgr Gérard’a Daucourt - biskupa Nanter
re; Ambasadora RP we Francji Jana Tom- 
bińskiego i Ks. inf. Stanisława Jeża - Rek
tora PMK we Francji oraz Konsula Gene
ralnego RP Tomasza Wasilewskiego.
Po złożeniu kwiatów odśpiewano Hymn 
Polski i pieśń „Ojczyzno ma”, która to
warzyszyła spotkaniom modlitewnym za 
Ojczyznę i była śpiewana w czasie Mszy 
ś'w. sprawowanych przez ks. Jerzego Po- 
piełuszkę w kościele św. Stanisława Kost
ki na Żoliborzu w Warszawie.

Następnie głos zabrali Ambasador RP Jan 
Tombiński i Mer Andre Santini, którzy w 
osobistych refleksjach ujęli postać polskie

? go kapłana - męczennika jako świadka i 
jego służbę dla dobra każdego człowieka. 
Ostatnim punktem w programie wtorko
wego wieczoru było spotkanie w Centre 
de Loisirs de 9Abbe Derry (fot.4), gdzie 
książkę „Sermons pour la Patrie et Camets 
Intimes” zaprezentował Jean Offredo. 
Czwartkowy koncert (21 X br.) polskiej 
pianistki Magdaleny Żuk w Auli Konser
watorium Niedermeyer w Issy Les Mo
ulineaux zgromadził ponad 200 osób. 
Utwory Chopina i Szymanowskiego były 
dla wielu słuchaczy - czym dzielili się z 
innymi - przypomnieniem ducha polsko
ści, co niosła ze sobą prezentowana mu
zyka.
tÊt piątek, 22 października 2004 r. w 

Kościele Polskim (263 bis rue St 
Honore) o godz. 19.30 rozpoczął się „ Wie
czór Pamięci poś'więcony Ks. Jerzemu 
Popiełuszce. Na wstępie Ks. inf. Stanisław 
Jeż witając zgromadzonych i przedstawia
jąc sylwetkę kapłana - męczennika, który 
był posądzany przez ówczesne władze o 
działalność polityczną postawił pytanie: „O 
jakie wartoś'ci upominałby się dziś męczen
nik sprzed dwudziestu lat? ”.
Projekcja filmu dokumentalnego o posłu
dze Ks. Jerzego Popiełuszki jako światła 
Chrystusowej prawdy pt. „Jestem gotowy 
na wszystko” przybliżyła zebranym wy
darzenia poprzedzające dramatyczne mor
derstwo Księdza przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa.
Następnie Jean Offredo omawiając książ
kę „Sermons pour la Patrie et Camets In
times” (fot.5) wskazał na główne nurty 
służby i świadectwa Ks. Jerzego i zwrócił 
uwagę na ich wymowę teologiczną i spo
łeczną. Prelegent omawiając kazania pod
kreślił, że w nauczaniu Ks. Popiełuszki wi
doczna jest droga: „wolność - sprawiedli
wość - prawda” oraz „Polska - Ojczyzna - 
naród”. W świetle tych wartości Ks. Jerzy 
Popiełuszko głosił naukę prowadzącą do 
odzyskania wolności wewnętrznej (osobi
stej) i zewnętrznej (społecznej) oraz skry
stalizowania się tożsamości chrześcijań
skiej i narodowej.
Jl (|a zakończenie tygodnia poświęcone- 

< V go Ks. Jerzemu Popiełuszce Teatr 
PMK „Tabor” wystawił sztukę „Do kra
iny obfitości” (fot.6,7). Jak informowały 
zaproszenia była to „Medytacja scenicz
na, nad niektórymi mechanizmami życia 
społecznego na bazie wydarzeń ostatnich 
lat”. Przedstawienie polskiej rzeczywisto
ści z ostatniego dwudziestolecia nie było 
tematem łatwym. Zaprezentowana przez 
Teatr „Tabor” sztuka potrafiła wprowadzić 
widzów w stan głębokiej zadumy, ale nie
kiedy wyzwalała i śmiech. Dylemat Pola
ka, któremu obiecywano wiele nowych, 
ale i „obfitych” rzeczywistości trwa dalej. 
Ścierające się ze sobą systemy filozoficz
ne, wartości prezentowane przez ludzi, ich 
mentalność i bariery w podjęciu decyzji 
osobistych znalazły wyraz właś'nie w tej 
sztuce.
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^^i^ryskie obch^^^iy XX męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego
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W osobach występujących na scenie były ukryte tematy bardzo 
obszerne np. dziewczyna, która symbolizowała Polskę. Nie za
brakło też ideologów partyjnych w postaci Wróżki i Pustelnika. 
Ścierające się ze sobą mys'li i poglądy wytwarzały przeróżne 

dylematy, nad którymi dominował totalitarny system niszczący 
lub wprowadzający w błąd osobę jako jednostkę. Kwestia z kró
lem symbolizującym przełomowego Gorbaczowa, w centrum 
której dominował czerwony fotel była pełnym apogeum w top
nieniu dawnych struktur. Rycerz przedstawiający postać Lecha 
Wałęsy, doradcy partyjni i vox populi - to wyraziste elementy 
tamtego czasu, które kiedyś smuciły, a dzisiaj bawią i śmieszą. 
Z radością trzeba stwierdzić, że sztuka „Do krainy obfitości” 
została zaprezentowana na dobrym poziomie, w interesującej 
oprawie scenicznej, z doskonałą grą wielu aktorów zespołu pro
wadzonego przez Ks. Józefa Bodzionego, który sztukę wyreży
serował.
i//^z^stkie przeżycia w tygodniu poświęconym Ks. Jerzemu 
wW Popiełuszce uświadomiły Polakom przebywającym w Pa
ryżu jak głęboko przekonują słowa poparte świadectwem życia 
człowieka, który w imię prawdziwej wolności był gotowy na 
wszystko.



W jesiennej Galerii GK:. . ^,Sé comprendré" Łuicji Szostak

La lumiere. Elle illumine notre oeil. 
Brulante ou nonchalante, apaisante ou 
violente, elle eclaire la tacher, 
illumine l'ombre, ^e^conde l'harmonie.

Ce royaume, Uartiste l'explore avec 
sagesse et audace. D'ou une succession 
d'oeuvres qui libérent nos sens hors 
des limites de la ref erence.

L'i^magination, princesse des batailles 
interieures, peut se lever devant ces 
espaces vibratoires, sommeiller et se 
cabrer,̂ s ’ t^i^i^i^ii^votser et aimer^.

Une exposition rerelatrice de 
l'appétit de vivre de l'artiste et qui 
offre un festin a l'oeil du visiteur "

NOVA 1’0 l.5K>\

1666minUSA

* Dodatkowa opłata z telefSwfstacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkcjônujë-w kabin

Kanada 1666 min

EUROPA 125Omin

GSM Polska 113iï.in

www.iradiumLr

„Expo Lumieres et Sens” - 
du 20 novembre au 18 décembre 2004^. 
Exposition des plus récentes créations 

de Lucfa Szostak 
a VAtelier du j^our

14, rue Ferdinand Fabre Paris XV° 
(M° Convention);

ouvert du mardi au samedi 
de Uh a 19h.

Pour cette exposition d'automne, 
l’artiste se laisse pénétrer par elle 
et la transforme en tissus d'emotions 
drapes dans la simple couheur : 
pastelise, sanglante, epaisse, 
légère, la lumière s'i^nstalle en reine 
de la matiere.

L ’’artiste offre d'autres libertés: 
l'allegorique '"Muses d'automne", 
^i^t^t^t^igante '"Confidences", le 
puissant "Ange de_^eu", le mysterieux 
"Bassin vegetal". Commie pour rappeler 
que les formes et les couleurs servent 
a condenser la lumiere.
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