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„NAUKA KRZYŻA” a
W rozmowie z Nikodemem
Chrystus wypowiedział zna
mienne słowa: "Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne". (J 3,16). 
Słowa te wprowadzają nas w 
samo centrum zbawczego 
działania Boga. Mówią o 
Bogu, który daje swojego 
Jednorodzonego Syna, aby 
człowiek "nie zginął, ale 
miał życie wieczne".

Chrystus, wcielony w czło
wieka Syn Boży, ma w swym 
zbawczym posłannictwie 
dotknąć zła u samych jego 
korzeni, które tkwią w 
grzechu i śmierci, one bo
wiem znajdują się u pod
staw utraty życia wiecznego. 
Chrystus wyzwala człowieka 
od grzechu i od śmierci. 
Przede wszystkim usuwa z 
dziejów człowieka panowanie 
grzechu, dając mu możliwość 
życia w łasce uświęcającej; 
Chrystus usuwa też panowa
nie śmierci, dając swoim
Zmartwychwstaniem począ
tek naszego w Nim zmartwychwstania. 
Jedno i drugie jest istotnym warunkiem 
"życia wiecznego", czyli ostatecznej 
szczęśliwości człowieka w zjednoczeniu 
z Bogiem. .

"Mowa Krzyża" świadczy więc, że w t ę 
duchową przestrzeń między Bogiem a 
ludzkością, w której zagnieździło się zło, 
grzech człowieka i panowanie śmierci, 
wszedł Chrystus i przez swą zbawczą

mękę na krzyżu, unicestwił niejako to zło 
(grzech i panowanie śmierci) i wprowadził 
dobro: nasze usynowienie Boże i 
perspektywę wiecznej komunii życia z 
Bogiem.

Wielki Tydzień, w który wchodzimy, 
będzie nam tę "naukę krzyża" przypominał,
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Z KRAJU

■ Po oświadczeniu Lecha. Wałęsy, że 
daje rządowi 2 miesiące na rozwiązanie 
najpilniejszych problemów kraju, doszło 
do konfliktu prezydenta i premiera. Józef 
Oleksy zapowiedział przedstawienie 
kalendarza prac rządu.
■ Premier J. Oleksy spotkał się z 
Prymasem Józefem Kard. Glempem. 
Tematem spotkania była sprawa konkor
datu i ustawy konstytucyjnej.
■ "Zaprogramowaniem konfliktu w 
ustawie zasadniczej" - nazwano wprowadze
nie przez szefa sejmowej komisji 
konstytucyjnej A. Kwaśniewskiego dodatko
wego zapisu o wychowaniu dzieci, który 
ma uwzględnić "postępowanie zgodne z 
wolą (dziecka”. Konstytucja mówi zarazem o 
"wychowaniu zgodnie z przekonaniami 
rodziców”. Nie wiadomo, czy konflikty 
rodzice - dzieci również będą rozstrzygane 
tym najważniejszym aktem państwowym..?
■ Prezes Unii Polityki Realnej, Janusz 
Korwin Mikke, zgłosił oficjalnie swoją 
kandydaturę do wyborów prezydenckich. 
UPR nie wyklucza rezygnacji swojego 
kandydata na krótko przed wyborami, 
jeżeli notowania w sondażach będą 
dawały większe szanse innemu przedstawi
cielowi prawicy. O uczynienie podobnego 
kroku, Unia apeluje także do innych 
kandydatów prawej strony sceny politycz
nej.
■ Sekretarz generalny SdRP J. Szmaj- 
dziński wykluczył wystawienie wspólnego 
kandydata na prezydenta przez SLD i 
PSL.
■ Odbyła się II tura Kongresu Zjednocze
niowego PPS. Do zjednoczenia ma dojść 
ostatecznie w czerwcu. PPS rozważa 
poparcie kandydatury prezydenckiej A. 
Strzembosza.
■ Rząd przeznaczył dodatkowe środki z 
rezerwy budżetowej na policję i UOP. 
Oficjalnie mówi się o zwalczaniu związków 
mafijnych, nieoficjalnie chodzi o zakończe
nie protestu płacowego policji. Kilka dni 
później NSZZ Policjantów zawiesił na 
czas nieograniczony akcję protestacyjną.
■ Odbył się Zjazd Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego Niemców. Mniejszość 
niemiecka na Śląsku Opolskim jest 
reprezentowana przez 22 gminnych 
burmistrzów i posłów sejmowych. Przewod
niczący TSKN H. Kohl upomniał się do 
władz RP o pieniądze przekazane przez 
rząd niemiecki dla b. żołnierzy Wermachtu, 
które nie trafiły do adresata. Gościem 
Zjazdu był J. Kuroń, którego mniejszość 
niemiecka jest gotowa poprzeć w wyborach 
prezydenckich.

JEGO OBECNOŚĆ NA ZIEMI
W 1850 roku Soren Kierkegaard 

pisał: "Minęło już osiemnaście wieków, 
gdy Jezus wędrował po ziemi, lecz to 
zdarzenie nie jest jak inne, które raz 
zdarzywszy się, wchodzą do historii i po 
upływie długiego czasu idą w zapomnie
nie. Nie, Jego obecność na ziemi nigdy 
nie stanie się faktem coraz bardziej 
minionym, jeśli wiara istnieje jeszcze na 
ziemi.". Odczytany poprzez wiarę Wielki 
Tydzień, staje się wydarzeniem wykracza
jącym poza czas, a jednak osadzonym 
mocno w historii człowieka i świata, 
gdyż jest kulminacją historii zbawienia, 
to znaczy historii, w którą wkroczył Bóg 
ze swoją niepojętą i odwieczną miłością.

Drogi Bracie, zapraszam Cię na 
dziwną drogę. Drogę, która wychodzi 
poza czas, ale jest w czasie, jest pewnie 
jak "ścieżka ponad reglami". To droga 
trzech, a może i czterech dni, które były 
kiedyś i są do dziś, a na pewno będą 
trwać wiecznie tak, jak wieczny jest Ten, 
którego spotkamy na tej drodze. Wejdźmy 
do Wieczernika. Jest On, który łamie 
chleb, jest też Dwunastu, ale jeden 
odchodzi w tym momencie. Jeśli możesz, 
to wsłuchaj się sercem w te słowa: 
"Bierzcie i jedzcie.. Ciało moje... za was 
wydane". Co On chce nam dać? 
Dlaczego umył im nogi!?

Jak dziwnie przybywa coraz więcej 
uczniów i łamanego Chleba! Jacy oni 
szczęśliwi! Wieczernik się napełnia i 
poszerza; Zobacz ilu Braci i Sióstr! Piją 
Jego Krew! Śpiewy umilkły, a On i Jego 
uczniowie wyszli. Smutno się zrobiło w 
Wieczerniku, jak i w duszy Jezusa. Czy 
słyszysz te słowa: "smutna jest dusza 
moja aż do śmierci"? Chyba tylko On 
jeden to zrozumiał. Czemu ja tego nie 
rozumiem?

Patrz, jak korzy się przed Ojcem, jak 
modli się wysiłkiem krwawego potu! 
Czemu nawet teraz nie ma mnie przy 
Nim w tej modlitwie? Może lepiej 
przespać? Czy lepiej przeczekać i 
zobaczyć co będzie dalej? Ale ty Bracie 
chyba wiesz, co będzie dalej? Pojmanie, 
parodia nocnego procesu i sąd wydany 
przez marionetkę! Pytasz, co mogłeś lub 
co możesz zrobić? Pomyśl, zwłaszcza, że

KOMENTARZ
Sondaże popularności zapewne znów 
o kilka oczek opuściły popularność 

panów prezydenta l premiera. Obydwa] politycy 
zapragnęli poprawić swó] obraz adresując do 
potencjalnych zwolenników Jasne przesłanie. 
Lech Wałęsa pragnie po raz kolejny przedstawić 
się jako polityk, trtóry komuchom nie popuści I 
oznajmia, że daje rządowi dwa miesiące na 
uporządkowanie spraw kraju.
Józef Oleksy ostro odgryza się prezydentowi - 
pytając: ''co to jest: zabawa z tą Polską?!!!" - 
pragnąc w ten sposób pokazać, że nie daje sobie 
w kaszę dmuchać. W ten sposób Józef Oleksy 
pokazuje, że jak na dawnego komunistę przystało, 

to naprawdę jest tu i teraz! Zobacz, jak 
zmęczony, zbity i krwią zlany, całuje 
krzyż, biorąc go na swe ramiona! 
Dziwna jest ta droga za Nim. Wiedzie 
przez cały świat: Afrykę, Europę, Azję, 
Amerykę...

Nie mogę dojrzeć Szymona, on był 
przecież dorosły! Co tu robią te głodne, 
bezdomne dzieci? Tego nie ma zapisa
nego w Ewangelii! Ktoś podbiegł, by Mu 
twarz otrzeć! Teraz upadł! Ale dlaczego 
na bruku jest tyle nie narodzonych i 
nieżywych niemowląt? Bo to też człowiek! 
Czemu zatrzymał się w tym miejscu? To 
przecież straszne miejsce, gdzie sprzedaje 
się ludzkie ciało dla rozrywki, a może i 
dla chleba?... Córki, Siostry moje, nie 
płaczcie nade mną... Nikt was nie 
potępił? Ja też... ale nie grzeszcie 
więcej! Jak straszna jest obojętność! 
Przebili Mu ręce i nogi, a teraz wisi 
między czasem a wiecznością! Obok 
Matka i Jan i ... i ja idę stanąć obok 
Jana, bo tam jest moje miejsce! Jakie to 
straszne i przykre: tylu kpi, powtarza 
slogany, złorzeczy... "Ojcze przebacz 
im"...

On umarł, a obok Matki, Jana, 
mnie!? jest tylu innych i stanąłeś teraz 
ty! Coraz więcej i więcej... rodzi się do 
nowego życia! Teraz trzeba pomóc 
złożyć Go ostrożnie! On naprawdę 
umarł za mnie, ciebie, wszystkich... Jaka 
cisza wokół nas i w nas! Na co czekamy? 
Odejdźmy już stąd, to tylko grób, jak 
każdy inny! Ale dlaczego taki jasny i 
pusty?! "Bo nie ma Go już tu, 
zmartwychwstał " Alleluja!!

Mój Bracie i Przyjacielu, to jeszcze 
nie jest koniec drogi! Idę do Galilei, by 
tam Go spotkać, bo wiem, że On czeka 
na nas!!

Ks. Wiesław GRONOWICZ

Radio: ”Fourviere Aub * (zakres: UKF 
88,2) - program: "Connaître la Pologne” - 
18.04., godz. 11.30.:
wiadomości z Polski - kultura polska. 
Animacja programu: ks. Wiesław Grono- 
wicz i młodzież polskiej parafii w Troyes.

Zapraszamy do słuchania

nie zatracił cechy pryncypalności. A naprawdę 
wygląda to tak jak we wspólnym resorcie obydwu 
panów, czyli np. MSW kontrolowanym zarówno 
przez prezydenta jak I premiera. Minister spraw 
wewnętrznych A. Milczanowski oznajmił z wielkim 
hukiem, że odtajni akta Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego do 1956 roku. Na ograniczenie czasu 
można na razie machnąć ręką, albowiem jest to i 
tak w rekomunlzowanej Polsce znaczny krok do 
przodu. Tylko, że... Tylko, że po pierwsze musza 
się jeszcze zgodzić pewne komisje, a po drugie I 
być może najważniejsze, ujawnienie nie będzie 
dotyczyć agentów UB. i wilk syty I owca cała. 
Zupełnie jak w kłótni premiera 1 prezydenta.

JAN KCIUK
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Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem 
wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 
strudzonemu, przez słowo krzepiące. 
Każdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył 
me ucho, a ja się nie oparłem ani nie 
cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i 
policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i 
wiem, że wstydu nie doznam.

DRUGIE CZYTANIE FIp 2, 6-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Filipian.

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do łudzi. A w tym co 
zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stawszy się posłusznym aż 
do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego 
też Bóg wywyższył Go nad wszystko i 
darował Mu imię ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się każde 
kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale 
Boga Ojca.

EWANGELIA Łk 23, 1-49 

f Męka naszego Pana Jezusa Chrys
tusa według świętego Łukasza.

w
Jezus przed Piłatem

Starsi ludu, arcykapłani i uczeni 
Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa 
przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: 
"Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 
nasz naród, że odwodzi od płacenia 
podatków Cezarowi i że siebie podaje za 
Mesjasza-Króla". Piłat zapytał Go: "Czy 
Ty jesteś królem żydowskim?" Jezus 
odpowiedział mu: "Tak, Ja Nim jestem." 
Piłat więc oświadczył arcykapłanom i 
tłumom: "Nie znajduję żadnej winy w 
tym człowieku." Lecz oni nastawali i 
mówili: "Podburza lud, szerząc swą 
naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie 
rozpoczął, aż dotąd." Gdy Piłat to 
usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest

LITURGIA SŁOWA
NIEDZIELA PALMOWA, ROK C

się 
Go

Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że 
jest spod władzy Heroda, odesłał Go do 
Heroda, który w tych dniach również 
przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo 
ucieszył. Od dawna bowiem chciał 
ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i 
spodziewał się, że zobaczy jaki znak, 
zdziałany przez Niego. Zasypał Go też 
wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu 
nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i 
uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 
oskarżali. Wówczas wzgardził Nim 
Herod wraz ze swoją strażą; na 
pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący 
płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu 
Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. 
Przedtem bowiem żyli z sobą w 
nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, 
członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł 
do nich: "Przywiedliście mi tego człowieka 
pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 
przesłuchałem Go wobec was i nie 
znalazłem w Nim żadnej winy w 
sprawach, o które Go oskarżacie. Ani 
też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto 
nie popełnił On nic godnego śmierci. 
Każę Go więc wychłostać i uwolnię."

Jezus odrzucony przez naród
A był obowiązany uwalniać im jednego 
na święta. Zawołali więc wszyscy razem: 
"Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza". 
Był on wtrącony do więzienia za jakiś 
rozruch powstały w mieście i za 
zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, 
ponownie przemówił do nich. Lecz oni 
wołali: "Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go." Zapytał 
ich po raz trzeci: "Cóż On złego uczynił? 
Nie znalazłem w Nim nic zasługującego 
na śmierć. Każę Go więc wychłostać i 
uwolnię." Lecz oni nalegali z wielkim 
wrzaskiem, domagając się, aby Go 
ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. 
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie 
zostało spełnione. Uwolnił im tego, 
którego się domagali, a który za 
rozruch i zabójstwo był wtrącony do 
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali 
niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, 
aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim 
mnóstwo ludu, także kobiet, które 

zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus 
zwrócił się do nich i rzekł: "Córki 
Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; 
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy 
mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, 
które nie rodziły, i piersi, które nie 
karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: 
Padnijcie na nas; a do pagórków: 
Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym 
drzewem to czynią, cóż się stanie z 
suchym?" Prowadzono też dwóch innych, 
złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czasz
ką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej 
Jego stronie. Lecz Jezus mówił: " Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". 
Potem rozdzielili między siebie Jego 
szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie 
Wielkiej Rady drwiąco mówili: "Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym". Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie". Był 
także nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: "To jest Król 
Żydowski".

Dobry łotr
Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie 
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i 
nas". Lecz drugi, karcąc go rzekł: "Ty 
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 
samą karę ponosisz? My przecież - 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił". I dodał: "Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królest
wa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę 
powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w 
raju".

Śmierć Jezusa
Było już około godziny szóstej i mrok 
ogarnął całą ziemię aż do godziny 
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona 
przybytku rozdarła się przez środek. 
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 
"Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mojego". Po tych słowach wyzionął 
ducha.

Po śmierci Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik 
oddał chwałę Bogu i mówił: "Istotnie, 
człowiek ten był sprawiedliwy". Wszyst
kie też tłumy, które zbiegły się na to 
widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, 
wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego 
znajomi stali z daleka; a również 
niewiasty, które Mu towarzyszyły od 
Galilei, przypatrywały się temu.
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■ "Martwimy się wieloma sprawami, które 
są prawdziwe i realne, ale za mało 
mówimy o Bogu" - stwierdził kard. Joseph 
Ratzinger. Podczas odbywającego się w 
podrzymskim mieście Anagni sympozjum 
nt. "nowej ewangelizacji" prefekt Kongre
gacji Nauki Wiary stwierdził, że ".Boga nie 
można poznać tylko za pomocą słów, tak 
jak nie można poznać człowieka tylko 
poprzez rozmowę z nim. Mówienie o Bogu 
wymaga zatem umiejętności modlitwy". 
Zdaniem kardynała zasadniczą treścią 
"nowej ewangelizacji" powinny być 
nawrócenie i modlitwa. "Nawrócenie to 
otwarcie się na drugiego człowieka, 
wyjście z samousprawiedliwienia" - 
podkreślił dodając, iż '"orędzie Chrystusa 
to nic innego, jak zaproszenie do zgody na 
dar nowej przyjaźni". Prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary zwrócił uwagę na niebezpie
czeństwo pokusy niecierpliwości, szukania 
szybkiego wielkiego sukcesu, a przede 
wszystkim wielkich liczb. "To nie jest 
metoda Boga, bo metoda Boga wyraża się 
w logice maleńkiego ziarna gorczycy. 
Należy zatem unikać w życiu z jednej 
strony zbytniej pewności, uważając, że 
drzewo już wyrosło, a z drugiej strony 
zbytniej niecierpliwości, nie mogąc doczekać 
się, kiedy będzie ono duże i silne" - 
powiedział.

■ Począwszy od niedzieli 26 marca I 
program Telewizji Polskiej będzie bezpośred
nio transmitował południową modlitwę 
'"Anioł Pański" prowadzoną przez Jana 
Pawła II. Umowę w tej sprawie podpisali 
16 marca prezes TVP Wiesław Walendziak 
i prezes rady nadzorczej Watykańskiego 
Ośrodka telewizyjnego (CTV) Emilio 
Rossi. CTV udostępni również fragmenty 
środowych audiencji generalnych Ojca św. 
w języku polskim (również bez prawa 
wyłączności). TVP otrzymywać będzie też 
z Watykanu codzienny 15-minutowy serwis 
informujący o działalności Papieża i 
Stolicy Apostolskiej. TVP zobowiązuje się 
udostępnić CTV własne materiały z życia 
Kościoła w Polsce.
■ Jan Paweł II mianował 18 bm. dwóch 
nowych członków Kongregacji d.s. Bisku
pów. Jednym z nich jest abp Józef 
Michalik, metropolita przemyski obrządku 
łacińskiego.

PSEUDOPOLACY - FATAMORGANA 
POLSKIEJ IDENTYCZNOŚCI (II)

W polonijnym duszpasterstwie pracuje 
kilka setek polskich księży. Ośrodków, 
w których odprawiane są na świecie 
polskie nabożeństwa jest kilkaset. 
Prowadzona jest w nich praca kateche
tyczna, kulturowa, charytatywna. Nie 
jest to łatwa praca, zważywszy choćby 
rozproszenie tych, którzy pragną z niej 
korzystać. Często połączona z wieloma 
niedogodnościami. Życzliwości ogółu 
towarzyszą jednak wspomniane wyżej 
zjawiska. Nadto pojawiają się nowe 
problemy związane z obecnością pols
kiego duszpasterstwa (nowy Kodeks 
Prawa Kanonicznego) w ramach adminis
tracyjnych lokalnych Kościołów.

Przyjrzyjmy się im choć pobieżnie: 
W wielu krajach rodzą się bardziej 
natarczywe niż poprzednio postulaty 
integracji polskiego duszpasterstwa z 
duszpasterstwem miejscowego Kościoła. 
Nawet tam, gdzie się im skutecznie 
sprzeciwiamy, oddajemy bez oporów 
religijną formację naszych dzieci w nurt 
katechizacyjny krajów zamieszkania... 
Jej często wątpliwa jakość wcale nam w 
tym nie przeszkadza. Zapomnieliśmy, że 
nasza katecheza była zawsze jednym z 
wektorów formowania osobowości 
Polaka. Przesycona elementami polskiej 
historii i literatury, tworzyła niepowta
rzalny stop formacji patriotyczno- 
religijnej. Czy naprawdę nie istnieją 
możliwości - szczególnie obecnie, kiedy 
wyjazdy do kraju nie stanowią problemu, 
kiedy wakacyjne przerwy zagospodaro
wują pseudosportowe zajęcia - zorganizo
wania szerokiego i taniego nurtu 
wychowawczo-formacyjnego dla dzieci i 
młodzieży z naszych polonijnych środo
wisk? To, co proponujemy, jest kroplą 
wody w oceanie potrzeb. Jeżeli nie 
zrozumiemy, że zainwestowane w ten 
nurt fundusze wkładamy do najlepszej z 
narodowych skarbon - to na nic się 
zdadzą nasze trudy podtrzymywania 
wiary i patriotyzmu odchodzącej 
generacji.
Do wielu przyczyn depolonizacji i 
dechrystianizacji naszych młodych 
pokoleń należałoby (mimo oporów) 
zaliczyć zbytnie przywiązanie do polskiego 
języka - jakoby najistotniejszego nośnika 
polskiej kultury. Wyrządziło ono 
niepowetowane straty... Nie chcieliśmy 
zrozumieć mechanizmów językowej 
integracji młodego człowieka, który w 
pewnym okresie swego dojrzewania 
kulturowego nie jest w możności 
identyfikować się z obu kulturami; 
mówić (zwłaszcza czytać i pisać) biegle 
w obu językach... I właśnie w tym 

momencie - najważniejszym w formacji 
ich osobowości - tracimy z nimi 
kontakt... lub wymagamy od nich (a 
zwłaszcza od ich nauczycieli), by uczyli 
się jednocześnie kilku rzeczy: polskiej 
kultury, jej historii, literatury, języka 
polskiego, a często i podstaw etyki i 
wiary katolickiej... nadto w języku dla 
nich (w tym momencie) drugorzędnym, 
a często bardzo niezrozumiałym... przy 
jednoczesnym wymaganiu od nich 
nadrobienia tego, co człowiek ssie 
niejako z mlekiem matki i aż nadto musi 
zdobywać wraz z siedzącymi na tej 
samej szkolnej ławie kolegami.
Zmuszamy je do wysiłku, który często 
jest znaczny i w ojczystym środowisku, a 
potem dziwimy się, że nie spełniają one 
pokładanych w nich nadziei... mimo, że 
to dla ich dobra decydowaliśmy się w 
ogóle na emigrację. Ileż tragedii polskich 
rodzin - rozejścia się dorastających 
dzieci z ich rodzicami - ma miejsce 
właśnie na tym podłożu!!
Stanowczo za wiele oczekujemy i 
wymagamy od dzieci i młodzieży z 
nowego pokolenia polskiej emigracji. 
Nie czynimy natomiast nic adekwatnego 
do sytuacji, w jakiej się znalazły np. 
przez doręczenie im lektury czy filmu na 
tematy związane z wartościami kulturo
wymi kraju ich rodziców, w języku dla 
nich dostępnym. Konieczność wydania 
stosownych podręczników czy lektur w 
językach dostępnych dla potomstwa 
kolejnego pokolenia naszej emigracji 
jest postulatem o bezwzględnym prioryte
cie - jeżeli chcemy by przekazało ono 
swym dzieciom dziedzictwo polskości. 
Dotyczy to także lektur z zakresu prawd 
katolickiej wiary i moralności.

Ta emigracja jest już obecna na 
obszarze naszego duszpasterzowania w 
bardzo znaczącej grupie.. Wiele setek 
tysięcy naszych rodaków wyjechało z 
kraju przecież w latach 1980 z małymi 
czy dorastającymi dziećmi. Dziś mają 
one po kilkanaście, a nawet dwadzieścia 
kilka lat. Tworzą oblicze naszej 
najnowszej emigracji. Jeżeli nie uczynimy 
nic dla ubogacenia ich świadomości 
autentycznymi wartościami polskiej 
kultury, będą decydowały i wypowiadały 
się w imieniu kolejnej fatamorgany niby 
- naszej emigracji... lub zerwą z nią i z 
polskością wszelkie więzy... mimo 
nacisków rodziców czy nawet wyrzutów 
sumienia. Będą także zarażały swą 
pseudo-polskością, kulturową byle- 
jakością, kreowaną nadto na wielko- 
światową ogładę tych Rodaków, z 
którymi stykać się będą np. przy 
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licznych wyjazdach do kraju ojców czy 
dziadków... czy podczas odwiedzin 
swych krewnych za granicą.

Czy pewne środowiska, dążące do 
zmiany identyfikacyjnych wzorców 
Polaków nie liczą na oddziaływanie tych 
mechanizmów? Czy na nie przypadkiem 
nie postawiły? Czy dlatego też polskie 
duszpasterstwa w świecie nie powinny - 
w mniej chaotycznej niż moja wypowiedzi - 
zasygnalizować te problemy i rozpocząć 
poszukiwania środków zapobiegających 
odpolszczaniu naszych polonijnych 
środowisk. I czy tylko polonijnych?

To co dzieje się bowiem w kraju, 
odkrywało swe oblicze już wiele lat 
przedtem wraz z napływającymi na 
Zachód kolejnymi falami emigracyjnymi...

Większość opuszczających kraj już w 
latach 80-tych Rodaków objawiała niechęć 
do identyfikowania się z wartościami 
polskiej kultury... wyzbywała się polskiego 
języka zaraz po przekroczeniu granicy, 
kiedy nawet jeszcze nie umiało się 
poprawnie powiedzieć Niemcowi czy 
Anglikowi "przepraszam"... unikała 
jakichkolwiek kontaktów z podobnymi 
sobie Rodakami-emigrantami... z polskim 
duszpasterstwem, a często w ogóle z 
katolickim Kościołem... A kiedy to nie 
miało w takich rozmiarach miejsca, to 
okazywała fizyczny wprost wstręt do 
wstępowania czy tworzenia jakichkolwiek 
polonijnych stowarzyszeń, klubów, 
organizacji. Natomiast nie uciekała 
przed gromadzeniem się na okazjonalne, 
towarzyskie czy poświęcone bezpłodnym 
dyskusjom politycznym lub - powiedzmy 
otwarcie - zakrapiane alkoholem spotka
nia. Zasadą zdawało się być: żadnych 
zobowiązań względem Rodaków, starego 
kraju; żadnego zaangażowania się w 
pracę społeczną, mogącą przyczynić się 
do zachowania swej czy swych dzieci 
kulturowej identyczności... nawet jeśli 
zaproszenie wychodziło z kręgów 
miejscowego duszpasterstwa polonijne
go... Przecież na polskie nabożeństwa 
przychodziło się i przychodzi samemu, a 
dzieci wysyła się do lokalnego kościoła 
lub pozostawia w domu przed telewizo
rem. Niewiele tylko ośrodków naszego 
duszpasterstwa w Europie, a sądzę, że i 
w świecie, działa dziś w oparciu o nową 
falę emigracyjną. Przyciąga ją do siebie 
przy takich czy innych okazjach, ale bez 
możliwości szerokiego zaangażowania w 
swe struktury i apostolskie działanie. 
Udział w niedzielnej Mszy św. to nieraz 
wszystko, na co potrafią się zdobyć 
Rodacy z tej fali. Potrzebę polskiej 
katechizacji ich dzieci stawiają jednak 
już pod znakiem zapytania... choć widzą 
skutki "wycinankowej" metody tutejszych 
katechetów...

Proszę nie zarzucać mi czarnowidztwa 
czy przerysowania negatywnych cech 
aktualnego obrazu polonijnych środowisk. 
Nie chowajmy przed tym obrazem głowy 
w piasek... Nie zachwycajmy się 
fatamorganą, gdyż codzienne nasze 
duszpasterskie doświadczenie rozwiewa 
jej złudne kształty... Jeżeli chcemy 
pomóc poprzez nasze duszpasterstwa w 
zachowaniu polskich wartości kulturo
wych - nie mówiąc już o pokusie 
ubogacania nimi kultury światowej, czy 
przynajmniej przyczynić się do wiecznego 
zbawienia naszych Rodaków - spójrzmy 
tej rzeczywistości w oczy z odwagą i 
zastanówmy się nad środkami, które 
mogłyby jej sprostać.

Wyjść jest kilka... Łącznie z tym, które 
proponują nieprzejmowanie się tymi 
procesami... gdyż polonijne duszpas
terstwo nie zniknie, skoro napływają 
ciągle nowe fale emigracji. Będą one 
ponoć zawsze szukać wsparcia w 
Kościele... Wiemy jednak, jak to wyglądało 
w ostatnim dziesięcioleciu: wielu 
wprawdzie przyszło na pomoc, ale kiedy 
się nieco dorobili, zapomnieli drogi na 
polskie nabożeństwa... a nawet do 
miejscowych kościołów. Inni, którzy 
mają dość zgrzytania zębów naszych 
gospodarzy na obecność polskich enklaw 
duszpasterskich na terenie miejscowych 
diecezji, parafii, krajów, proponują ich 
zlikwidowanie w imię jedności Kościoła. 
Pytają wraz z niejednym miejscowym 
duszpasterzem: czy wasze duszpasterstwo 
jest lepsze od naszego? Czy Polacy są 
innej wiary? Albo: czy nie należałoby 
skończyć z tym modelem duszpasterzowa- 
nia, który jest zbyt tradycyjny, fundamen- 
talistyczny i wprowadzić Polaków, 
przynajmniej tutaj mieszkających, w 
nowoczesne nurty "bycia Kościołem"?

Nie należy także zamykać oczu na fakt 
bardzo znamienny - ucieczkę polskich 
księży od polonijnego duszpasterstwa. 
Niektórzy z nich otwarcie oświadczają, 
że unikają go z powodu specyficznych 
uwarunkowań, związanych z powyżej 
wspomnianymi problemami oraz z 
istniejącymi przejawami bezinteresownej 
złośliwości, zazdrości szerokich kręgów 
polonijnych Rodaków... Oni także 
postulują zaniechanie tego duszpasterstwa 
i skierowanie kolejnych fal polskiej 
emigracji w nurty miejscowego Kościoła... 
Nie lekceważmy ich głosów... są one 
odnotowywane przez lokalne Kościoły - 
coraz bardziej składające się z obcokra
jowców. Zresztą los naszych duszpas- 
terstw w Stanach Zjednoczonych powinien 
być dla nas przedmiotem szczególnej 
analizy i prognozowania. Wiem, że 
narysowany obraz i wynikające z niego 
postulaty stanowią alarmujące wyzwanie 
dla naszych polonijnych duszpasterstw i 

działaczy polonijnego świata. Wywołuję 
ich rzeczywistość tylko w tym celu, by 
stały się przedmiotem dyskusji zmierzają
cej do podjęcia adekwatnych do ich wagi 
działań; do bardziej wnikliwych, poprzed
zających je analiz; do tworzenia faktów 
zapobiegających procesom, sprzyjającym 
utracie polskiej tożsamości w emigracyj
nych warunkach egzystencji.

Za jedną z nich uważam konieczność 
podjęcia refleksji nad formami naszej 
obecności w emigracyjnej prasie, radiu i 
telewizji. Ograniczmy się tylko do 
naszego europejskiego podwórka. Istnieje 
na nim kilka tytułów prasowych, które - 
łagodnie mówiąc - mają niewielkie 
nakłady z różnych powodów. Nie jestem 
za ich likwidacją. Wspólna jednak 
redakcja programowa - wypracowująca 
główny zarys problematyki, dostarczająca 
dobrze zredagowane artykuły o tematyce 
społecznej, przemyślanych wypowiedziach 
politycznych, udostępniająca wgląd w 
stanowisko Episkopatu, w najnowszą 
refleksję teologiczną - byłaby dziś 
konieczna. Nadto winna ona podejmować 
żywotne dla przyszłości polskiej emigracji 
tematy. Tylko w nielicznych emigracyj
nych publikatorach znajdujemy analizy, 
poświęcone emigracyjnej rzeczywistości. 
Większość z nich śledzi z taką czy inną 
bystrością wydarzenia nad Wisłą, 
całkowicie przeoczając procesy, które 
dzieją się w naszych środowiskach. Czy 
dobrze napisane artykuły w Polsce, 
Anglii, Niemczech czy Francji nie 
zasługują niejednokrotnie na przedruk? 
Marnujemy siły, czas, pieniądze... Może 
wartoby zaoferować naszej emigracji 
tygodnik "przedruków" - miast silić się 
na nowy tytuł wydawniczy?

Pozwólcie, że na koniec postawię 
również pytanie o to, co robimy, aby 
katolickiej prasie w Polsce udostępnić 
niezafałszowany obraz przemian zacho
dzących w Kościołach naszych krajów 
zamieszkania... Jedne z nich są pozytywne, 
inne tragiczne... Tym bardziej, że 
wydarzenia i przemiany w tutejszym 
Kościele są nieraz bardzo szeroko i 
tendencyjnie omawiane na łamach 
polskiej, lewicującej prasy, podpowiadają
cej ich wprowadzenie w Polsce, celem 
np. "udialogizowania" naszego Kościoła. 
Może uniknęlibyśmy w kraju wielu 
błędów, gdyby o możliwości ich popełnie
nia ktoś ostrzegł. Ośmielam się w tym 
względzie zaproponować pewne wspólne 
działania - lecz ponieważ wymagają one 
szerszego przedstawienia, nie uważam 
za wskazane rozwijać ich treści w 
kontekście tego, co zasygnalizowałem 
wyżej.

Ks. prał. Ksawery Sokołowski 
Rektor PMK w Szwajcarii
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LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO 
W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM 

JUBILEUSZU ROKU 2000

14. Należy jednakże podkreślić to, co 
wyraża Izajasz w słowach: "obwoływanie 
roku łaski od Pana". Jubileusz jest dla 
Kościoła takim właśnie "rokiem łaski”, 
rokiem odpuszczenia grzechów, a 
także kar za grzechy, rokiem pojednania 
pomiędzy zwaśnionymi, rokiem wielora
kich nawróceń, rokiem pokuty sakra
mentalnej i pozasakramentalnej. Tra
dycja lat jubileuszowych jest w 
szczególny sposób związana z udziela
niem odpustów i to bardziej szczodrych 
odpustów niż w innych latach. Obok 
Jubileuszów, które przypominają 
tajemnicę Wcielenia, jak każde stulecie, 
rok pięćdziesiąty, a także dwudziesty 
piąty, charakter jubileuszowy mają lata 
przypominające tajemnicę Odkupienia, a 
więc krzyż Chrystusa, Jego śmierć na 
Golgocie i Jego zmartwychwstanie. 
Kościół ogłasza wtedy "rok łaski od 
Pana" i stara się uczynić wszystko, aby 
z tej łaski mógł korzystać ogół 
wiernych. Dlatego Jubileusze bywają 
obchodzone nie tylko -"in Urbe", ale 
także "extra Urbem". Zwykle Jubileusz 
"extra Urbem" obchodzi się w roku 
następnym po Jubileuszu "in Urbe".
15. Jubileusze w życiu indywidualnych 
osób zwykle łączą się z datą urodzenia, 
ale obchodzone są także rocznice 
Chrztu, Bierzmowania, Pierwszej 
Komunii św., Święceń kapłańskich czy 
biskupich, zawarcia Sakramentu 
Małżeństwa. Niektóre z tych rocznic 
obchodzi się także na sposób świecki, 
ale chrześcijanie nadają im zawsze 
charakter religijny. W znaczeniu 
chrześcijańskim bowiem, każdy Jubileusz 
- 25-lecia kapłaństwa czy małżeństwa 
nazwany srebrnym, 50-lecia natomiast 
złotym, a 60-lecia diamentowym - 
stanowi szczególny rok łaski, którą dana 
osoba otrzymała poprzez jeden z 
wymienionych Sakramentów. To, co 
powiedzieliśmy o indywidualnych 
jubileuszach, odnosi się również do 
poszczególnych wspólnot czy instytucji. 
Tak więc obchodzimy stulecie czy 
tysiąclecie powstania jakiegoś miasta 
czy gminy. W życiu Kościoła podobnie 
świętujemy Jubileusze parafii czy 
diecezji. Te wszystkie Jubileusze 
osobiste czy wspólnotowe mają wielkie 
i szczególne znaczenie w życiu jednostek 
oraz w życiu odnośnych wspólnot.

POLSKIE SPRAWY
Bohdan USOWICZ

4 Sekretarz Episkopatu Polski, Ks. bp. 
T. Pieronek oświadczył, że wbrew temu 
co mówi A. Kwaśniewski (przew. 
sejmowej komisji konstytucyjnej), nie 
uzgodniono zapisu o stosunkach państwa 
i Kościoła. Kwaśniewski, który opowiada 
się za "neutralnością" tych stosunków 
powiedział, że toczony spór jest jedynie 
kwestią semantyczną. Wg bpa Pieronka 
"Kościół musi mieć swoją przestrzeń w 
życiu publicznym".
4 Policja w Szczecinie zlikwidowała 
sieć producentów narkotyków. Wg 
badań opinii społecznej, co trzeci Polak 
najbardziej obecnie obawia się mafii i 
gangów. Polska stała się jednym z 
głównych szlaków narkotykowych.
4 "Nie zaplanowane” dochody dewizowe 
z przygranicznego handlu narobiły 
dużego zamieszania w "planowanej" 
polityce finansowej państwa. Nadmiar 
obcej waluty spowodował wiele plotek, 
które starała się uciąć szefowa 
Narodowego Banku oświadczając, że 
nie przewiduje rewaloryzacji złotówki. 
A podobno od przybytku głowa nie 
boli...?
4 Wejście w życie układów z Schengen i 
zniesienie granic wewnętrznych 7 państw 

PORADY PRAWNE
Wiesław DYLĄG

OBYWATELSTWO PRZEZ URODZENIE.

Urodziłem się w Paryżu w 1980 roku. Od kilku lat razem z rodzicami mieszkam 
w Polsce. Obecnie moja rodzina zamierza ponownie przeprowadzić się do 
Francji. Jaka będzie moja sytuacja administracyjna (rodzice posiadają 
wyłącznie obywatelstwo polskie oraz karty rezydenta ważne 10 lat). Czy będę 
miał prawo do obywatelstwa francuskiego?
W przyszłym roku ukończysz 16 lat. Będziesz więc mógł skorzystać z 
procedury umożliwiającej obcokrajowcom urodzonym we Francji, w wieku od 
16 do 21 lat, nabycie obywatelstwa francuskiego.
Jednakże, osoba postulująca, musi udowodnić fakt ciągłego zamieszkiwania 
na terenie Francji przez przynajmniej 5 lat, licząc od momentu rozpoczęcia 
starań. Warunek ten nie dotyczy młodzieży, która uczęszczała do szkoły z 
francuskim językiem wykładowym przez okres co najmniej 5 lat.
Tak więc, jeżeli przed wyjazdem do Polski zaliczyłeś 5 klas szkoły francuskiej, 
będziesz mógł wyrazić chęć nabycia obywatelstwa francuskiego. Organami 
kompetentnymi są: merostwo, prefektura, żandarmeria lub sąd instancyjny. 
Tam należy złożyć wypełnione formularze, akt urodzenia oraz dowód 
ciągłości zamieszkiwania we Francji lub uczęszczania do szkoły francuskiej. 
Procedura toczy się pod nadzorem sędziego sądu instancyjnego, który ma 6 
miesięcy na odrzucenie rejestracji woli nabycia obywatelstwa. Może to 
uczynić, jeżeli uzna, że wyżej wspomniane warunki nie zostały spełnione, lub 
gdy zainteresowany popełnił określone ustawą przestępstwa.
W przypadku, gdy nie spełniasz wymogów 5-letniej francuskojęzycznej 
edukacji, pozostaje ci odczekanie pięciu lat. Wcześniej, bo w momencie 
ukończenia 18 lat, uzyskasz automatycznie prawo do karty stałego pobytu, 
ważnej 10 lat.

Unii Europejskiej, spowodowało wy
dłużenie kontroli granicznych m.in. na 
granicy polsko-niemieckiej. Strona 
niemiecka zaproponowała Polsce 
utworzenie 2 osobnych przejść dla 
obywateli Unii (bez kontroli) i 
pozostałych państw (z kontrolą). MSZ 
w Warszawie uznało taką propozycję za 
dzielenie podróżnych na dwie kategorie 
i stanowczo ją odrzuciło. Po sprawiedli
wości więc, obywatele "Europy" po 
stronie polskiej czekają w kolejce z 
innymi. Decyzja MSZ,, poza utrudnie
niem życia innym, nie zmienia w 
niczym faktu, że Polska nadal do Unii 
nie należy.
4 Tylko 15% ankietowanych stwierdziło, 
że były premier W. Pawlak spełnił swoje 
obietnice wyborcze.
4 Urząd do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych nadal chce utrzymać 
uprawnienia kombatanckie dla pracowni
ków UB i Informacji wojskowej. 
Przypomnijmy, że dzięki prezydenckiemu 
veto wymarzona przez obecny sejm 
ustawa został odrzucona. Tymczasem 
Urząd pragnie ją kolejny raz nowelizować 
i powrócić do tematu. Na czele urzędu 
stoi poseł A. Dobroński (PSL).
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IV KONGRES PSL W WARSZAWIE 
Z OKAZJI 100-LECIA RUCHU LUDOWEGO

18 - 19 LUTEGO 1995 r.

Będąc gościem Kongresu, jako emigracyjny 
wiciarz-ludowiec, uformowany ręką 
niezłomnego przywódcy SL Mikołajczyka - 
muszę wypowiedzieć się, jako jeden z tych, 
kiedyś młodych działaczy, angażujących 
się przy jego boku, a wierzących - w 
przyszłe zwycięstwo nad sowieckim 
imperializmem komunistycznym.

Na pewno, spojrzenie na obecną Polskę, 
nas działaczy tzw. niepodległościowych, 
których celem podstawowym była walka 
z komunizmem, narzuconym nam przez 
wojska sowieckie - musi być innym, na 
obecne "sojusze" i rozgardiasz krajowy. 
Kto z kim - i po co? Wszyscy znani 
przedstawiciele partii - partyjek mówią o 
dążeniu i służbie demokratycznej Polsce. 
Czy jest to prawdą? Nie! Tak przynajmniej 
mówi większość społeczeństwa - ta nie 
głosująca.

Wypowiadając się na temat odbytego IV 
Kongresu, imponującym był jego przebieg. 
Przepełniona sala, przybyłymi z całej 
Polski delegatami, świadczyła o zaintere
sowaniu i wierności ludowym dążeniom. 
Sprawozdania Naczelnych Władz Stron
nictwa, dyskusja, poprawki statutowe - 
wszystko sprawiało wrażenie, że PSL z 
ul. Grzybowskiej, z wszystkimi członkami, 
mocno broni swej pozycji. Trzymanie się 
jedności mimo różnicy poglądów, ta 
spójność, jeśli będzie trwała, będzie 
podstawą przyszłej skutecznej działalności. 
Gorącymi oklaskami witano prezesa 
Waldemara Pawlaka. Ta burza oklasków 
i entuzjazm, świadczyły o pełnym 
poparciu. Oby tak pozostało na przyszłość. 
Sądząc według reakcji delegatów, czuło 
się panującą na sali atmosferę. Np. list 
Prezydenta RP, z pochwałami dla 100- 
letniej działalności Ruchu Ludowego i 
jego przywódców - odczytany przez 
specjalnego wysłannika - przyjęty został 
zdawkowymi oklaskami. Na tle wcześniej
szych posunięć Prezydenta - stawiania 
"raz na lewą, raz na prawą nogę", w 
zależności od okoliczności, oraz woli 
wykończenia "młodszego brata ludowego", 
jak i nieakceptowania silnej partii 
ludowej, pochwały zawarte w liście 
Prezydenta zostały odebrane jako 
nieszczerość! Ostrzeżeniem dla koalicji 
SLD-PSL była niepochlebna reakcja 
sali, na wspomnienie nazwiska A. 
Kwaśniewskiego, a jeden z delegatów, 
dobitnym głosem ostrzegł, "że wieś 
polską można tylko raz przeprosić"!
Po wszystkich minionych wydarzeniach, 
wiadomo, że koalicja jest tymczasowym 
"małżeństwem z rozsądku". Niedaleka 

przyszłość okaże, "tę trwałość". Chyba, 
że niesłuszne okażą się oskarżenia 
opozycji, że ludowcy myślą tylko o 
własnych wpływach i korzyściach. Chyba 
- że swą pracą i bezinteresownością, 
poderwą tę większość zniechęconych 
obywateli, do głębokich przemian i 
sprawiedliwości społecznej.
Wypowiadając się na temat "sojuszu" 
SLD-PSL, kojarzą mi się de wspomnienia 
z przeszłości o "przewodniej par^t^i^^" i 
satelictwie ówczesnego ZSL. Obecni 
liderzy SLD - wszyscy są "dziećmi" tego 
"przewodnictwa". I ponownie tkwią w 
nim. Wyczuwają to dobrze byli ZSL- 
owcy. Nasi PSL-owcy z ul. Grzybowskiej 
pamiętają te czasy - i gdzie nadarza się 
okazja, biorą rewanż za tamten okres. 
Lecz to nie wystarcza. Dlatego, że 
"sojusznicy" z "przewodniej" mają za 
sobą staż rządzenia, duże pieniądze i 
więcej głosujących na nich obywateli. 
Według mnie - jak podkreśliłem w 
rozmowach - lepiej było znaleźć się w 
opozycji, bo oprócz zdobywania jakiejś 
praktyki, za tę koalicję dostaje się 
porządne "baty".
Zadowolony jestem, że młody prezes W. 
Pawlak - stal się tylko prezesem, gdyż 
uważam, że na początek narodowej 
kariery polityka zajmowanie stanowiska 
prezesa, premiera i szefa klubu parlamen
tarnego było to za dużo obowiązków. 
Życzę koledze Prezesowi "wzżęcia się w 
garść", przemyślenia swych błędów, jak 
i ożywienia "dołów", które są fundamen
tem Stronnictwa - bo tam panuje 
zniechęcenie i brak nadziei.
Przyszłość Partii Ludowej, mającej 
słuszne ambicje stania się narodową, nie 
może stać się folwarkiem z dziedzicem, 
jego uprzywilejowanymi urzędnikami i 
wykorzystywanymi, opuszczonymi fornala
mi. Te czasy minęły, gdyby nie - to 
trzeba z nimi podjąć walkę!

Drugi dzień obrad rozpoczął się 
niedzielną uroczystą Mszą św. w 
warszawskiej katedrze, przepełnionej 
zielonymi sztandarami i tłumem ludow
ców. Uczestnictwo to, wryło mi się w 
pamięć, jak i słowa Ks. Prymas# 
Glempa, wzywającego do wspólnej 
modlitwy za zmarłych członków PSL i 
rozwój stronnictwa. Ks. Prymas podkreślił, 
że nasza wspólna obecność w katedrze 
nie może być traktowana koniunkturalnie. 
Tak! Wiara i modlitwa nie mogą być w 
życiu osobistym jak i narodowym - 
koniunkturą!
Dalsza część kongresu to wspaniały 
przemarsz do Grobu Nieznanego 

Żołnierza, złożenie wieńca i końcowe 
obrady w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury. Całość zakończyły występy 
słynnego zespołu Mazowsze.
Mimo tylu wrażeń dodatnich - nie 
opuszczają mnie myśli pesymistyczne. 
Jedną z nich jest pytanie: po co jesteśmy 
potrzebni - my emigranci? Wiemy, że w 
1945 r. pojawiły się dwie emigracje, 
przedwojenna - zarobkowa i druga 
powojenna - polityczna. Należę do 
drugiej, do której zmusił mnie, jak i 
wielu innych, reżim komunistyczny ze 
swym morderczym UB. Całe życie 
walczyliśmy z tym systemem i byliśmy 
wolnym głosem satelickiej Polski, 
podporządkowanej imperializmowi so
wieckiemu. Pomagaliśmy Polsce zawsze 
przy nadarzających się okazjach. Dziś, 
Ojczyzna jest wolna.

Stawiam pytanie tym, którzy będą czytać 
moje słowa: co wolna Polska robi dla nas 
emigrantów, naszych dzieci, wnuków? 
Żyjąc we Francji, staje mi w pamięci 
nasza obrona niezależności Biblioteki 
Polskiej w Paryżu przed panującą w 
Polsce komuną. I obroniliśmy ją. 
Natomiast Szkoła Polska w Paryżu, 
mająca służyć - w myśl jej fundatorów - 
dzieciom emigrantów, a opanowana 
przez komunistyczny PAN, służy nadal 
ludziom tamtej epoki, a nie pełnemu 
rozwojowi emigracyjnych dzieci. Szkołę 
tę ci "właściciele" zamieniają sobie na 
dochodowy hotel, systematycznie ogranic
zając przyjmowanie dzieci. Inne narodo
wości rozbudowują szkolnictwo dla 
swych dzieci - Polacy likwidują!
Byli ministrowie z PSL Aleksander 
Łuczak i Michał Strąk podejmowali się 
załatwienia tej sprawy. Zwłaszcza minister 
Łuczak, wziął na siebie zobowiązania. 
Naobiecywał i nic z tego! Wobec 
dręczącej nas tej sprawy, stawiam 
ponownie pytanie byłemu ministrowi 
edukacji, a obecnie wicepremierowi RP 
A. Łuczakcnw: kto rzze^ził munńiterstt^er^m’ 
Minister, czy urzędnicy komunistycznego 
PAN? Jeśli oni - to źle!, bo minister był 
bez władzy! Jeśli on - to też źle, bo 
zlekceważeni zostali emigranci, ich 
dzieci i wnukowie! Tego nie zapomnimy! 
A A. Łuczak uchodzi w opinii Stronnictwa 
za jego ideologa.
Dziwna w Kraju panuje atmosfera na 
temat emigracji zachodniej. Wydaje się 
naszym Rodakom, że my emigranci 
jesteśmy bogaci i winniśmy im stale 
pomagać. W takim rozumowaniu jest 
wielki błąd. Każdy emigrant zaczynał od 
zera i bardzo często niczego się nie 
dorobił. My tylko wzajemnie możemy się 
uzupełniać! Natomiast naszej młodzieży 
możemy pomóc przez otwieranie jej na 
naszą narodową kulturę.

Janusz BORO WOZAK - Sekretarz
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Pani Mario,
Jesteśmy małżeństwem od roku. Pobraliśmy 
się z wielkiej miłości. Właściwie jestem 
szczęśliwa, ale coraz większy niepokój 
budzi we mnie postawa męża.
Jest on bardzo autorytatywny, chce o 
wszystkim decydować sam. Nie sprzeciwiam 
się, jeśli chodzi o sprawy, na których 
znam się mniej niż on, na przykład gdzie 
spędzać urlop, co przygotować, kiedy 
zapraszamy oficjalnych gości i chcemy 
wypaść jak najlepiej. Także on decyduje, 
jakie mamy kupić prezenty dla moich jak i 
dla jego rodziców itd. Podałam kilka 
wydawałoby się mało ważnych przykładów, 
zauważam jednak, że obszar moich 
możliwości decyzji kurczy się błyskawicznie. 
Mój mąż jest człowiekiem mądrym, ma 
wyższe niż ja wykształcenie, większe 
obycie w świecie - ale kiedy się nie zgodził, 
abym kupiła sobie sukienkę, która mi się 
podobała, bardzo się zaniepokoiłam. W 
końcu chyba chociaż w tym wypadku 
mogę mieć prawo głosu.
Chciałabym także mieć coś do powiedzenia 
na tematy różnych spraw domowych. 
Doszło do tego, że on określa z kim mogę 
się przyjaźnić, a z kim nie. Robię się coraz 
mniejsza przy nim, wydaje mi się, że 
wkrótce on będzie określał, co mi ma 
smakować, a co nie. Kocham bardzo 
męża, nie chcę go urazić, ale czuję 
instynktownie, że kiedy się nie sprzeciwię 
teraz, to wkrótce nie będę miała w tym 
związku nic do powiedzenia. Jakie są 
granice ustępowania? Chociaż pracuję tak 
samo jak mąż, nie wolno mi sobie nic 
kupić bez jego akceptacji. Często sam mi 
kupuje coś z ubrania, także do naszego 
domu, co mi się nie bardzo podoba, ale 
boję się powiedzieć swoje zdanie, żeby nie 
zarzucił mi, że mam np. zły gust. Często 
mówiąc o naszych wspólnych znajomych 
stwierdza, że mają małomiasteczkowy 
gust, że się na niczym nie znają. Nie 
zauważyłam, aby komuś przyznał rację 
lub pochwalił.
Jak Pani myśli, jaką mam zająć postawę, 
aby nie rozdrażniać męża, a jednocześnie 
przeforsować swoje zdanie i mieć wpływ 
na pewne sprawy domowe.

Marzena

* *

Pani Marzeno!
Niepokój Pani jest w pełni uzasadniony. 
Próby podporządkowania sobie drugiej 
osoby i narzucanie swego zdania otoczeniu 
stanowi poważne zagrożenie dla prawidło
wych relacji z drugim człowiekiem. 
Mogą one przybierać różne formy, ale w 
każdym przypadku utrudniają współżycie, 
a nawet mogą stanowić niebezpieczeństwo 

dla trwałości związku. W małżeństwie 
taka postawa może wypływać nawet z 
najlepszych intencji, dla tzw. szczęścia 
rodzinnego, dla dobra współmałżonka, 
jednakże dobra pojętego egoistycznie, 
bez liczenia się ze zdaniem drugiej 
strony, według założenia, że tylko ja 
mam rację.
Potrzeba dominacji może mieć różne 
podłoże, wynikać z wzorów wyniesionych z 
domu, gdzie jedno z rodziców wykazywało 
silne cechy autorytarne, z charakteru 
lub też - co bywa najczęstszym 
przypadkiem - z głębokich kompleksów. 
Żona bowiem jest tą osobą najbliższą, 
której można udowodnić, że jest się 
najlepszym, najmądrzejszym i że ma się 
nad współmałżonką władzę niemal 
niczym nie ograniczoną.
Postawa autokrytyczna łączy się z 
brakiem szacunku dla drugiego człowieka, 
nieuznawaniem a priori jego prawa do 
inności, niedopuszczaniem nawet do 
wyrażenia poglądów, postaw, kryteriów 
wartości z góry przesądzając, że są one 
nie do przyjęcia. Podłożem wielu 
konfliktów małżeńskich i nieporozumień 
jest właśnie chęć dominacji, bez 
najmniejszej refleksji i dobrej woli 
wysłuchania życzliwie drugiej strony - 
wychodząc z założenia, że racja i tak jest 
po naszej stronie i szkoda czasu na 
wysłuchiwanie czyjegoś zdania.
Zdominowany współmałżonek odczuwa 
to - i słusznie - jako niebezpieczeństwo 
zamachu na własną osobę. Tak się często 
rozpoczyna walka o władzę, kto kogo 
zdominuje. Współmałżonek wykazujący 
cechy apodyktyczne jest przekonany, że 
to on ma najgłębiej pojętą rację i czyni 
to wszystko dla wspólnego dobra.
W przypadku takiej postawy męża Pani, 
trzeba najpierw rozpoznać, co jest 
przyczyną takiej postawy i próbować ją 
zmieniać. Nie jest to łatwe i trzeba 
uzbroić się w cierpliwość. Kiedy stwierdzi 
Pani, że wynika to u męża z poczucia 
mniejszej wartości, że np. w domu 
rodzinnym nie okazywano mu odpowied
niego szacunku, nawet w dzieciństwie i 
teraz właśnie on pokazuje: "kto tu 
rządzi", to przy dobrej woli, podkreślając 
dobre zalety (ale musi to być szczere), 
zwrócić uwagę, że np. w sprawach 
domowych, czy innych, które są domeną 
kobiety, może Pani zaufać i podzielić się 
odpowiedzialnością, że to jego odciąży i 
będzie mógł np. więcej czasu poświęcić 
na sprawy tzw. męskie, których w 
rodzinie jest niemało. Można także przy 
okazji oglądania filmu czy na przykładach 
z życia pokazać jak osoby autorytarne są 
nielubiane przez otoczenie, że znajomi 
unikają spędzania z nimi wolnego czasu 
itp.

Jednakże nie może Pani pozwolić na to, 
aby mąż narzucał we wszystkim swoją 
wolę w sposób bezwzględny. Można 
przyznać rację tam, gdzie ją ma z 
pewnością, natomiast nie do pomyślenia 
jest, aby w sprawach osobiście Panią 
dotyczących sam decydował. Jest to 
rodzaj ubezwłasnowolnienia, czemu 
trzeba się sprzeciwić. Każdą dobrą 
chwilę wykorzystywać na dyskusje, aby 
mąż pomału zrozumiał, że może mieć 
głos doradczy zawsze, ale Pani także ma 
prawo się wypowiedzieć i decydować. 
Na tym polega stosunek partnerski w 
małżeństwie, aby każda ze stron mogła 
wysłuchać racji drugiego cierpliwie i w 
przypadku różnicy zdań, decyzje skorygo
wać. Uświadomić można przy okazji, że 
różne poglądy wzbogacają, słuchając 
innych racji korygujemy swoje postawy - 
co jest związane z rozwojem naszej 
osobowości. Dobrze oprzeć się na 
jakimś przykładzie z bliskiego otoczenia, 
kiedy forsowanie na siłę własnych 
poglądów, nawet w najlepszej wierze, na 
ogół przynosi skutek odwrotny od 
zamierzonego i tacy "partnerzy" zamieniają 
się w zaciętych przeciwników, usiłujących 
na siłę przeforsować swoje racje.
Przywołać tu może warto słowa Sokratesa, 
który powiedział słynne zdanie: "Wiem, 
że nic nie wiem", aby dopuścić margines 
wątpliwości wobec różnych możliwości 
w rozwiązywaniu problemów, co daje 
szansę na głębszy wgląd w dane 
zagadnienie, większą otwartość na 
przyjęcie zdania innego człowieka.
Dużo się dziś mówi o respektowaniu 
poglądów innych, otwarciu się na różne 
postawy, uznawaniu upodobań i wartości, 
które nie zawsze pokrywają się z 
naszymi.
Jeżeli nasze relacje z otoczeniem nie 
układają się harmonijnie, warto się 
zastanowić, czy przyczyna nie tkwi w nas 
samych, czy przypadkiem nie mamy 
"patentu" na bezwzględną rację.
Może Pani wyszukać wiele przykładów, 
ile strat przynoszą postawy autorytarne, 
jak są nierozwojowe, jak niszczą przyjaźń, 
a nawet miłość.
Przykładów można mnożyć wiele, 
dostarcza ich codzienne życie. Pomimo 
wielkiego Pani uznania dla zalet 
intelektualnych męża i jego znajomości 
życia, musi Pani zdecydowanie wystąpić 
w obronie prawa do wyrażania własnych 
opinii, gustów i potrzeb - oczywiście nie 
raniąc miłości własnej męża. Trwanie w 
takim układzie podległościowym może 
okazać się w przyszłości zgubne dla 
waszego związku.
Życzę odwagi i pozdrawiam.

Maria Teresa LUI
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PROGRAM TV PO
od 10.04 do 24.04.1995 r.

L O N I A
PONIEDZ1AŁK 10.04.95

6.55 Dzień dobry z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "5-10-15" - program dla d zieci i 

młodzieży (powt.)
10.00 "lest jak jest" 16 (19): "Do 
wszystkiego trzeba mieć talent" serial 
TVP (powt.) (napisy w j. angielskim)
10.30 Zaproszenie (powt.)
11.00 7 dni świat
11.30 Racja stanu
12.00 Wiadomości
12.10 Proogam ddia
12.15 "Nie ma mocnych" - film fab. prod.
poi. (1974 r.) reż. Sylwester Chęciński, 
wyst. Wł. Hańcza, W. Kowalski, A. 
Dymna, A. Wasilewicz i inni (powt.) 
(91’) . %
13.45 Skarbiec (powt.)
14.20 Leksykon Polskiej Muzyki Rozryw
kowej - Wanda Warska (powt.)
14.35 Spotkania a profesorem Wiktorem 
Zinem (powt.)
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Przegląd kronik filmowych
15.30 Historia: "Lata i stulecia"
16.00 Sportowy tydzień
16.30 Rai - magazyn dla młodzieży 
17.00 Teleexpress
17.15 "Urwisy z Doliny młynów": cz. II (4
i 5) serial dla dzieci *
17.45 Filmy animowane dla dzieci 
18.00 "W labiryncie": (61 i 62) - serial 
TVP reż. P. Karpiński
19.00 Magazyn kulturalny (powt.)
19.20 Dobranocka: "Opowiadania Mumin- 
ków"
19.30 Wiadomości
20.00 Spojrzenia na Polskę
20.15 Rockus pocus - magazyn muzyki 
młodzieżowej
20.45 "Polska Kronika Ogórkowa" - 
satyryczny program Michała Ogórka 
21.00 Panorama
21.30 Czarne, białe i w kolorze: 
"Gangsterzy i filantropi" - film fab. prod. 
poi. (1963 r.) reż. J. Hoffman, E. 
Skórzewski, wyst. G. Holubek, M. 
Maichrowski, W. Majewski, K. Opaliński 
i inni (82’)
22.52 Program na wtorek
23.00 '"Nie żałuję - recital E. Błaszczyk"
23.45 "Galena 2” - G. Herling- 
Grudziński i Mariusz Heamasdoafea o 
twórczości J. Lebensteina"
0.15 Program na wtorek
0.20 Wokół muzyki: "Camarata 2" - 

magazyn muzyczny
0.45 Gliny - magazyn policyjny
1.00 Zakończenie programu

WTOREK 11.04.95
6.55 Dzień dd^r z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości

9.10 Program dnia
9.15 "Urwrsyz D oliny Mtynyw" cz.II I4 

i 5)- serial dla dzieci (powt.)
9.45 Film animowcna dda dd^ee!

10.00 "W labiryncie" (61 i 62) - serial 
TVP, reż. P. Karpiński (powt.)
11.00 Przegląd kronik filmowych (powt.)
11.30 Historia: "Lata i stulecia" (powt.) 
12.00 Wiadomości
12.10 Prooaam dîna
12.15 Czarne, białe i w kolorze: 
"Gangsterzy i filantropi" - film fab. prod. 
poi., (1963 r.), reż. J. Hoffman i E. 
Skórzewski, wyst. G. Holubek, M. 
Maichrowski, W. Majewski, K. Opaliński i 
inni (powt.)
13.50 TTdaień Prońpyailia
14.00 Spojrzenia na Polskę (powt.)
14.15 "Rockus pocus - magazyn muzyki 
młodzieżowej (powt.)
14.45 "Polska Kronika Ogórkowa" -
satyryczny program Michała Ogórka 
(powt.) .
14 55 Powitanie, program dnia
15.00 Postawy: "Na przekór śmierci" - 
reportaż J. Sawickiego
15.30 Znaki czasu - program redakcji 
katolickiej
16.00 Historia - współczesność: "Od 
Poincare^ do Mitteranda"
16.30 "Lalamido, czyli porykiwania 
szarpidrutów - program dla młodzieży 
17.00 Teleexprńks
17.15 "Ciuchcia" - program dla dzieci 
18.00 "Niewdzięczność" - film fab. prod. 
po., reż. Z. Kamiński
19.00 Auto-Moto-Klub - magazyn sportów 
motorowych
19.20 Dobranocka: "Mały Pinaacin PóC 
Pok" - "W niewoli u rybaka" - film 
animowany dla dzieci
19.30 Wiadomości
20.00 '"Za chwilę dalszy ciąg programu" - 
satyryczny program W. Manna i K. 
Materny
20.30 "Twarze teatru po 20 latach - J. 
Michałowski"
21.00 Panorama _
21.30 "07 zgłoś się”: "Ścigany przez 
samego siebie" - serial TVP, reż. K. 
Szmagier
22.39 Prooaom nn śśoka
22.45 "Miłość i Magia" - widowisko 
muzyczne
23.55 Sylw^ku "OrreilSk w p^kkl XX 
wieku - . Wittlin" - film dok. H. Urbanka
0.05 Program na środę
0.10 "Skąd ta wrażliwość - Marek 

Grechuta"
0.45 "Spotkaaiń" - reportaż Beaty 

PostaikofS
1.07 Zakończenie programu.

ŚRODA 12.04.95
6.55 Dzicń dakro z Poolü
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia

9.15 "Ciuchcia" - program dla dzieci 
(powt.)
10.00 "Niewdzięczność" - film fab. ptod. 
poi., reż. Z. Kamiński (powt.)
11.00 Postawy: "Na przekór śmierci" - 
reportaż J. Sawickiego (powt.)
11.30 Historia - współczesność: "Od 
Poincare^ do Mitteranda" (powt.) 
12.00 Wiadomości
12.10 Prooaam ddńa
12.15 "07 zgłoś się": "Ścigany przez 
samego siebie" - serial TVP reż. K. 
Szmagier (powt.)
13.25 Sylwciki: "OrfsńSk w ppe^e XXL 
wieku - J. Wittlin" - film dok. H. 
Urbanka (powt.)
13.55 Sejmograf
14.05 Auto-Motn-Klub b magagaz azot■tów 
motorowych (powt.)
14.20 Magazyn przechodnia
14.30 "SpotUamń" - reportaż Beaty 
Postnikon (powt.)
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Dokument trochę inny
15.30 Z Polski rodem
16.00 Program publicystyczny
16.30 Luz - program dla młodzieży
17.00 ^^express
17.15 "Na polską nutę" - program dla 
dzieci (powt.)
18.00 Teatr sensacji: - "Stawka większa 
niż życie" ode. 4 - "E 19 działa" autor: A. 
Zbych, reż. A. Konic, wyk. St. Mikulski, 
B. Drapińska, J. Kurylukówna, W. 
Majerówna
19.00 "Pocztówka" - film dok. A. Titkowa
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Podróże do Polski - teleturniej
20.45 Prcrkńni z Butiku
21.00 Panorama
21.30 Adaptacje Literatury: "Samson" - 
film fab. prod. poi. (1961 r.) reż. A. 
Wajda, wyst. S. Merlin, A. Janowska, J. 
Ciecierski, T. Bartosik i inni (napisy w j. 
ang. (113’)
23.23 Program na czwartek
23.30 "Czarna Mańka" - film dok. B. 
Gorys-Damięckiej
23.51 Widowisko publicystyczne
0.35 Program na czwartek
0.40 Tylko dla melomanów: Kantaty

J.S. Bacha w wyk. Musica Antiąua Koln 
- "Aus der Tiefe" - "Z głębokości wiłam 
Cię Panie"

1.01 Zakończenie programu

CZWARTEK 13.04.95
6.55 DD^ee dobby z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Na polską nutę" - program dla 

dzieci (powt.)
10.00 Program publicystyczny
11.00 "Dokument trochę inny" (powt)
11.30 Z Polski rodem (powt.)
12.00 Wiadomości
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12.15 Adaptacje Literatury: "Samson"- 
film fab. prod. poi., (1961 r.) reż. A. 
Wajda, wyst. S. Merlin, A. Janowska, J. 
Ciecierski, T. Bartosik i inni (napisy w j. 
ang. (powt.) (113’)
14.00 "Za chwilę dalszy ciąg programu" - 
satyryczny program W. Manna i K. 
Materny (powt.)
14.30 "Twarze teatru po 2Ą latach - J. 
Michałowski" (powt.)
15.00 Powitanie, program dnia
15.05 "Summa... pp trzydziestu lataah" - 
spotkanie ze St. Lemem, maj 1994 ode.
7: "Nadzieja na przyszłość"
15.25 Kat^y
16.00 Gra - teleturniej
16.30 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.15 "Trzy plus jedna" 12/13 - "Motocross"
- serial dla młodzieży, reż. Peter Tucek
17.45 Katyń
18.00 Serial fab. prod. polskiej
19.20 Dobranocka: "Tajemnica szyfru 
Marabuta" - "Osaczeni" - film animowany 
dla dzieci
19.30 Wiadomości
20.00 Studio Kontakt
20.45 "Piosenki ..."
21.00 Panorama
21.30 Spektakl, który lubię i pamiętam:
J. Schejbalka proponuje: "Odwiedziny o 
zmroku" - autor: T. Rittner, reż. M. 
Wojtyszko, wyk.: M. Zajączkowska, M. 
Benoit, J. Schejbal, K. Miernicka
22.10 Prooram na piątek
22.15 "Mistrzostwa świata w 10 tańcach - 
Bielefeld ’94" cz. 3
22.45 Katyń
23.45 Program na piątek
23.50 Za metą
0.40 Zakończenie programu

PIĄTEK 14.04.95
WIELKI PIĄTEK

6.55 Dzieé ddbbr z PpIs^
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Trzy plus jedna” 12/13 - "Motocross"

- serial dla młodzikżd,rkż. Peter Tucek 
(powt.)
10.00 Serial fab. prod. poi. (powt.)
11.00 "Summa... po trzydziestu latach" - 
spotkania ze St. Lemem, maj 1994 ode. 7 
"Nadzieja na przyszłość" (powt.)
11.20 Katyń (powt.)
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Podróże do Polski - teleturniej 
(powt.)
13.00 Diariusz - magazyn rządowy
13.10 Biografie: "Oskarżony" cz. 2 - film 
dok. o Tadeuszu Żeleńskim-Boyu (powt.)
14.15 Studio Kontakt (powt.)
15.00 Mazurki Karola Szymanowskiego 
gra P. Kamasa
15.30 Powitanie, program dnia
15.35 Maggazy katolicH
16.00 Zaproszenie
16.20 Weekend
17.00 Teleekspress
17.15 "Tik - Tak" - program dla dzieci
17.50 Weekend

18.10 "Jese jat keet" 1 7/19 - - Co oywiesz z 
miłości" - serial TVP reż. M. Dejczer 
(napisy w j. angielskim)
18.38 Weekend
19.00 Hity satelity
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 "Misterium" - film dok. J. Grzyba i
K. Kubiaka
21.00 Panorama
21.30 "Tętno" - film fab. prod. poi., reż. 
G. Zalewski
22.42 Program na sobotę
22.50 "Tyle nn" ile trozka" - doo. J. 
Sosińskiego
23.31 Program na sobotę
23.35 Kinn nnq: "Szpkal przzmiekiekia"
- film fab., prod. poi., (1979 r.) reż. J. 
Kawalerowicz, wyst. P. Dejmek, J. 
Bińczycki, H. Bista, E. Dałkowska i 
inni

1.05 "Mała antologia kabaretu" ode. 2 - 
"Momus i miraż", reż. K. Krukowski, 
wyk. L.Korsakówna, K. Sienkiewicz, A. 
Janowska, T. Ross, T. Belczyńska i inni

2.12 Zakończenie programu

SOBOTA 15.04.95
WIELKA SOBOTA

8.00 Powitagiee program dnia
8.05 Hity satelity (powt.)
8.25 Brawo! Bii!
8.’( Zaproszenie (powt.)
9.10 "Ziatno" - program rotiakcjj 

katolickiej dla dzieci i rodziców
9.35 Brawo! Bis. (powtórzenie wybranych 

programów z tygodnia)
12.00 Wiadomości
12.20 "Znajomi z ZOO"
12.45 Teatr dla dzieci: "Ogrodnik i jego 
chlebodawcy" - J.Ch. Andersen, reż. K. 
Krupska-Wysocka, wyk.: M. Lipińska, J. 
Stach, B. Krafftówna, H. Machalica i 
inni
13.40 "Mała księżniczka" (27) - serial 
animowany dla dzieci
14.06 Święta z TV Polonia
14.30 Teatr telewizji: "Stroma ścieżka do 
nieba" autor: AJ Szczypiorki, scenariusz 
i reżyseria A. Konic, wyst. M. Zawadzka, 
O. Łukatzkwihy, H. Talar, R. królikowski i 
inni
15.40 Powitanie, program dnia
15.35 Film animowany dla dzieci
15.45 "Na całym świecie tego nie ma, 
tylko w Tyszkowicach" - film dok. J. 
Żukowskiej
16.30 "Potop" cz. 1 - film fab. prod. poi., 
(1974 r.) reż. J. Hoffman, wyst. D. 
Olbrychski, M. Braunek, T. Łomnicki,
K. Wichnarz i inni (154’)
19.15 Dobranocka: "Przygody misia 
Cwalgol*”
19.30 Wiadomości
20.00 Biografie: "A. Łapicki" - film dok. 
Luizy ektipbwihy
21.00 Panorama
21.30 "Między ustami a brzegiem pucharu”
- film fab. prod. poi. (1987 r.) reż. Z. 
Kuźmiński, wyst. J. Chmielnik, K. Gniew
kowska, H. Bista, A. Wesołowska i inni 
(114’)
23.30 Słowo na niedzielę

23.35 Jutro będzie fu"ro - reciial Igi 
Cembrydńtkiej, reż. Laco Adamik 
23.57 Prezenter, program na święta 
24.00 ""agic nn Jkó^c^" - füm ffg. nrob. 
poi. reż. W. Wójcik

1.30 Program muzychela
1.50 Zakończenie programu

NIEDZIELA 16.04.95 
WIELKANOC

8.00 Powitanie, program dnia
8.05 Żegluga do końca świata" - film 

dok. A. Ra0omiCtkiego
8.35 Jerzy Waldorff - "Połowy na rzece 

wspomnień" ode. 5 - "Wakacje w Radziejo
wicach"
9.20 Rodo pokkie i Chlapawswy cyb^sy 

w j. angielskim)
9.50 Transmisja Mszy św. Zmartwychws

tania oraz Urbi et Orbi
12.55 "Wetoleko AlletlLlla"
13.20 "Arabella” ode. 1 (13) - film fab. 
dla dzieci
13.50 Spotkania z prof. Wiktorem Zinem
14.10 "RdSumeKabaretobwj Lisis Przebal 
jów”
14.30 Wspomnień czar: "Barbara radzi
wiłłówna" - film fab. prod. poi. (1936 r.), 
reż. J. Lejtes, wyst. J. Smosarska, 
W.Zacharewicz, L. Pancewiczow*, L.eli- 
chowska i inni (napisy w j. angiel. i inni 
17.00 "Potop" cz. 2 - film fab. prod. poi. 
(1974 r., reż. J. Hoffman, wyst. D. 
Olbrychski, M. Braunek, T. Łomnicki, 
K. Wichnia^ i inni (133’)
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Kardynał Józef Glemp dla Polonii
21.20 "Kabaret Starszych Panów" cz. 5
21.30 "Kochaj albo rzuć" - film fab. prod. 
poi. (1977 r.) reż. S. Chęciński, wyst. Wł. 
Hańcza, W. Kowalski, A. Dymna, H. 
Budno-Łbya i inni (997’)
23.26 Program na poniedziałek
23.30 "My i nasz dom" - Kora Jackowska 
i Kamil Sipowicz
23.50 "Karczma na bagnach" - film fab. 
prod. poi., reż. Z. Lech.
0.57 Zb. Górny przedstawia: Mały 

Przewodnik operowy cz. 1
1.40 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK 17.04.95 
WIELKANOC

Rendez vous z "Przekrojem” na 50-lecie 
8.00 Powitanie, program dnia
8.05 Bobrze, cyy na Wigrach jest 

dobrze - film przyrodniczy Bożeny i Jana 
Walen^ków -napisy w j. angielskim)
9.00 "Połowy na rzece wspomnieć” cz. 6 

- "Muzyka w kajdanach"
9.40 Rody polskie - Sobańscy

10.00 Rendez vous z "Przekrojem"
10.30 Maciej Niesiołowski - "Z batutą i z 
humorem”
10.50 Rendez vous z "Przekrojem”
11.20 Denver ostatni dinozaur
11.45 Rendez vvo" z "Zroykaolem"
12.15 Winen^ kkbahtt - prooratn dla 
dzicci
13.00 "ESD” - film fabularny prod. poi. 
93’
14.35 Czar par - finał

TV 2 GŁOS KATOLICKI Nr 14 9 kwietnia 1995



16.40 Randez vous z "Przekrojem
17.00 Teleekspress
17.15 "Trzy misie": "leśne święto" - serial 
dla dzieci
17.40 Benefis zespołu "Skaldowie" cz. 2
18.40 Rendez vous z "Przekrojem
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Rendez vous z "Przekrojem"
20.20 Wiosenny Park - program rozryw
kowy
21.15 Czarne, białe i w kolorze: "Dzięcioł" - 
film poi., reż. J. Gruza 93'
22.45 Program na vrtorek
22.55 Rendez vous z "Przekrojem"
23.10 Beelnudn wyspa

0.05 Filmy baletowe G. Lasoty - "Lanie"
0.30 Zb. Górny przedstawia: Kraina 

śmiechu
I. 25 Zakkócczme paogramu

WTOREK 18.04.95
6.55 Dzień dobry z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Tik-tak" - pr. dla dzieci (powt.)

10.00 "fest jak jest" ode. 17/19 - "Co ty 
wiesz o miłości", reż. M. Dejczer
10.30 Przez Patagonię i Ziemię Ognistą: 
"Żegluga do końca świata" - film dokum. 
11.00 Rody Polskie - "Chłapowscy", 
"Sobańscy"
12.00 Wiadomości
12.15 "Dzięcioł" - film fab. ,
13.50 "Exppees Rekprterów" - '^lcjep too"
14.00 Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze"
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Postawy - "Mój wiek XX
15.30 Znaki czasu
16.00 Historia-współczesność - "Kwiecień 
1920"
16.30 Lalamido
17.00 Teleexpress
17.15 "Ciuchcia" - pr. dlaa dzieci
18.00 "Dom moich synów" - film reż. G. 
Zalewski
18.55 "Markowscy" reportaż
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 "Za chwilę dalszy ciąg programu"
20.30 "Podróże literackie pana Kornela w 
Zakopanem"
21.00 Panorama
21.30 "07 zgłoś się": "Strzał na dancingu"
22.55 Program na środę
23.00 "Wielka radość, a ty co?" - 
Elektryczne gitary
23.55 Aktorzy Jerzego Antczaka

0.40 "50 lat później" - reportaż
1.05 Zakkócczme paooramu

ŚRODA 19.04.95
6.55 Dzień dobry z Polski, Powitanie 
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Ciuchcia" - pr. dla dzieci

10.00 "Dom moich synów" - film
II. 00 Postawy - "Mój wiek XX
11.30 Historia - współczesność - "Kwiecień

1920" (powt.)
12.00 Wiadomości
12.15 "07 zgłoś się": "Strzał na dancingu’1
13.40 "50 lat później" - reportaż (powt.)
14.20 Sejmograf
14.30 "Podróże literackie pana Kornela w 
Zakopanem" (powt.)
14.55 Pytanie, paoóram dnia
15.00 "Dokument trochę inny"
15.30 Rewizja nadzwyczajna
16.00 Program publicystyczny
16.30 Alternativi
17.00 Teleekspress
17.15 "Wiosenny koncert" - pr. dla dzieci 
18.00 "Stawka większa niż życie" - 
"Kryptonim Edyta"
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Jeden z dziesięciu
20.25 '"Tam i tu" - film dok. W. 
Krasuckiego
21.00 Panorama
21.30 Adaptacje Literatury: "Austeria" - 
film poi., reż. J. Kawalerowicz
23.10 P^omm nn ccwwaee
23.20 "Kraina łagodności" cz. 8
23.50 Godzina szczerości - K. Piesiewicz

0.45 Henryk Debich proponuje: Pieśni 
hebrajskie Maurycego Ravela

1.00 Zakończenie programu

CZWARTEK 20.04.95
6.55 Dziee ddory c P^ski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Wiosenna kkóaekt"- pn dla

10.00 Pytania o Polskę
11.00 "Dokument trochę inny" (powt.)
11.30 Rewizja nadzwyczajna" (powt.)
12.00 Wiadomości
12.15 "Austeria" - film fab. poi.
14.00 Jeden z dziesięciu (powt.)
14.25 "Tam i tu" - film dok. W.
Krasuckiego
15.00 Powitanie, program dnia
15.05 Summa...po tozeydziektu latach: 
spotkania ze St. Lemem - "Czego nie 
wiemy?"
15.25 Express Reporterów
15.35 Magazyn katolicki
16.00 Gra - teleturniej
16.30 Muzyczna jedynka
17.00 Teleekspress
17.15 "Trzy plus jedna" - "Powrót ostatni" - 
serial dla młodzieży
17.45 Filmy animowane
18.00 "Pogranicze w ogniu" ode. 2(24) -

19.05 "Auto-Moto-Klub"
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Studio kontakt
20.45 Dziennik TV - pr. J. Fedorowicza
21.00 Panorama
21.30 Spektakl, który lubię i pamiętam: 
Telewizyjny Teatr Rozmaitości - "Uśmiech 
losu", autor: W. Perzyński, reż., W. Nowak
22.40 Program na piątek
22.50 Piosenki z "Piwnicy przy Krypcie"
23.20 "Szczęśliwe przypadki Oswalda 
Bugela" - film dok. St. Kubiaka

0.05 Za metą
0.55 Zakończenie programu

PIĄTEK 21.04.95
6.55 Dzieé ddo^r c PolsU
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 "Trzy phis je<kda" odc,13(osL) - 

"Powrót ostatni" - serial dla dzieci (powt.)
9.45 Filmy animowane

10.00 "Pogranicze w ogniu" ode. 2 (24) - 
serial TVP (powt.)(aaplsy w j. angielskim)
10.55 Summa...po trzydzîestu latach: 
spotkania ze St. Lemem maj 1994 ode. 8 
(powt.)
11.15 "Auto-Moto-Klub" - magazyn sportów 
motorowych
11.35 Magazyn katolicki (powt.)
12.00 Wiadomości
12.15 Za metą
13.05 Biografie: "A. Łapicki" - film 
dokumentalny, reż. L. Josifowicz (powt.) 
14.05 Diariusz - magazyn rządowy
14.15 Studio kontakt (powt.)
15.00 Powitanie, program dnia
15.05 "Jak ryż śpiewa" - reportaż
15.35 Sylwetki: "Józef Mehoffer" - film 
dokumentalny
16.00 "Świecąca góra" - reportaż o 
amerykańskiej Częstochowie
16.20 Zaproszenie
16.40 """z nas jesz<^^^ pamiętasz" - 
program rozrywkowy
17.00 Telkekspress
17.15 "5 - 10 - 15" program dla dzieci
18.00 "Trzy misie" - serial animowany dla 
dzieci
18.30 "Jest jak jest" ode. 18/19/ - serial 
TVP
19.00 Hity satelity
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 "K. Piasecki i jego goście" cz. 2
20.45 Magazyn kulturalny
21.00 Panorama
21.30 "Z biegiem lat, z biegiem dni" ode. 
1(8) - Kraków 1874" - serial TVP, reż. A. 
Wajda (napisy w j. angielskim)
22.25 Prooram cn soogo
22.30 "Odnaleźć człowieka" film dok. B. 
Gorgol
23.00 Pałer - magazyn wibracji muzycznych
23.45 Kino nocą: "Smierćdwie1ię1lóroba’' - 
film fab. prod. poi., (1991), reż. W. Nowak, 
wyk. M. Kasprzyk, A. Majcher, H. Bista, 
B. TTSzldewicz i inm C2’
0.55 "Mała antologia kabaretu" ode. 3 

"Sfinks i czarny kot"
2.05 Zakończenie programu

SOBOTA 22.04.95
8.00 Poóytame, proo^m dma
8.05 Hity satelity (powt.)
8.25 ̂ ^awwo Bis!
8.50 Zanaorkzme Sppo^.)
9.10 "Ziarno" - program katolicki
9.35 Beamyl Biss

12.00 Wiadomości
12.10 Proóram ddîa
12.20 "Znajomi z ZOO"
12.45 Teatr dla dzieci: "Szególnie małe
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sny", autorka: A. Osiecka, reż. I. 
Młodecki
13.20 "Mała księżniczka" ode. 28 - dla 
dzieci
14.00 Wojenko, wojenko: "Dezerter" - 
film fab. prod. poi. (1958), reż. W. 
Lesiewicz
15.20 Koncert laureatów Kabaretowej 
Listy Przebojów "Paka’ 94"
15.50 Listy od telev^ûlzôv/
16.00 Sport z satelity
17.00 Teleexpress
17.15 Sport z satelity
18.00 Teatr Komedii: "Nowy Don 
Kichot", autor: A. Fredro, reż. i real. 
TV/ B. Borys-Damięcka
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Cztery czwarte
20.40 "Sscny domowe" ocle. 1
21.00 Panorama
21.30 "Rebus" - film fab. prod. poi., 
(1977), reż. T. Zygadło, wyk. Zb. 
Buczkowski, M. Frąckowiak, E. Jarosik, 
G. Kownacka i inni 86’
22.55 Prooram nn nni^e^^^^

23.00 Słowo na niedzielę
23.05 Popis mistrzowski T. Budzisz- 
Krzyżanowskiej
0.45 "Z biegiem lat, z biegiem dni ..." 

ode. 1 - serial TVP, reż. A. Wajda 
(powt.) (napisy w j. angielskim)

1.40 Za^k^c^ć^c^ce^ie programu

NIEDZIELA 23.04.95
8.00 Prwittniel prooram dîna
8.05 StudioKodiakC t mograenprCominy
8.50 Jerey WaHleAt "Porocłdya rzeze 

wspomnień" ode. 7 - "Stare Powązki. U 
siebie"
9.25 Prdonyn mllzeycey
9.55 T^obymisjj z urodzeytoćci św. 

Wojciecha w Gnieźnie
12.00 "Polskie ABC"
12.45 "Piraci" - teleturniej dla młodych 
widzów
13.15 "ArabeUl" ooi. 2(13) t terial tab. 
dla dzieci
13.45 "Tata, a Marcin powiedział..." - 
"Tolerancja"
14.05 "Papież Jan Paweł II w Australii 
1995" - film dok. J. Domaradzkiego
14.25 Ojczyma ppCczczyzna" "O archaicz
nych kategoriach gramatycznych"

14.40 M. Niesiołowski: "Z Batutą i z 
humorem"
15.05 Spotkanie z prof. W. Zinem
15.25 Tde Rinn czzb hozzIc troda - 
Zb. Wodecki
16.00 Biografie: "Konstanty Ildefons 
Gałczyński" - film dok. J. Zajicek 
17.00 Telnnxpress
17.15 Denver - ostatni dinozaur
17.40 Wspomnień czar: "Ja tu rządzę" - 
film fab. prod. poi., (1941), reż. M. 
Krawicz, wyk. Zb. Rakowiecki, M. 
Ćwikliński, Ina Benita, J. Orwid i inni 
98’
19.20 Dodeo"lndka: "PrcwebieBa""aaera 
Gąbki"
19.30 WiabomoCci
20.00 "Kabaret Starszych Panów"
21.15 "Śmierć Johna L." - film fab. proO. 
poi. (1988), reż. G; Strachota i inm 104’ 
23.00 Program na poniedziałek
23.05 "Wesoło czyli smutno” - K. Kutza 
rozmowy o Górnym Śląsku" - biesiada 
czwarta z biskupem Alfonsem Ndesolnm 
24.00 Standarty jazzowe gra Kwartet 
Janusza Muniaka

0.30 Sportowa niedziela
0.55 Zakończenie programu

* OGŁOSZENIA * KOMUNIKATY *
GABINET DENTYSTYCZNY

* CHIRURG DENTYSTA (mówiący po polsku) - T.46.47.47.00 (Paris XVI)

Polska pinkboyib
* POLSKA PIEKARNIA zaprasza codziennie (oprócz niedziel) od 6.30 do 
21.00. Polskie pieczywo i ciastka. Przyjmujemy zamówienia na 
uroczystości rodzinne. 18, rue Vieille du Tempie - 75004 Paris, tel.: 
42.78.38.25. M° St Paul lub Hotel de Vllle.

Polskie wędliny
* MANOREK, producent polskich wędlin poleca swoje wyroby na targu w Les 
Lllas w Aulnay s/s Bols, Charenton Le Pont oraz w Saint Denis I Argenteull. 
Informacje tel. 39.93.42.00. (repondeur).

Lekcje
* lekcje języka FRANCUSKIEGO - Indywidualne I grupowe (5 osób) - 
przez profesora, specjalistę w nauczaniu j. francuskiego (dyplomy 
Sorbony). Tel. 44.24.05.66. Paryż XIII.
* NAUKA J.FRANCUSKI EGO; TŁUMACZENIA; REDAGOWANIE pism 
urzędowych. Tłumacz przysięgły przy sądzie apelacyjnym w Wersalu. T. 
39.16.39.21.
* ROMANISTKA, studia doktoranckie na Sorbonie - LEKCJE 
FRANCUSKIEGO, TŁUMACZENIA. T.: 45.56.01.46.
* NAUKA FRANCUSKIEGO - nauczycielka z dyplomem Sorbony. 70 F/godz. 
40.02.06.02.
* w zamian za lekcje INFORMATYKI udzielę lekcji J. FRANCUSKIEGO. 
T.45.26.16.53.

Usługi
* TRANSPORT, PRZEPROWADZKI - T.45.83.39.08.
* PORADY PRAWNE- Wiesław DYLĄG przyjmuje na umówione spotkania 
Tel:40.58.16.84; Fax.45.75.25.80.

Lokale
* WYNAJMĘ MIESZKANIE (3 pokoje - 70m2) w Bouglval (20 min atobusem z 
La Defence). 3400 FF (ox.) T.46.05.35.36.
* Pracownik GŁOSU KATOLICKIEGO wynajmie lub kupi (na raty) mieszkanie 
w centrum Paryża. Tel.40.58.19.36. (repondeur)
* AGENCJA GAJEWSKI WYNAJMUJE I SPRZEDAJE nieruchomości w 
WARSZAWIE T.(19.48.22) 45.04.70.(mówimy po francusku).

Różne
* Osoba samotna (65 l) pragnie korespondować, także z kimś samotnym. 
T.88.32.82.66.
* Udostępnię komputer wraz z drukarką, czytnikiem CD, programami: DOS, 
WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS - osobom pragnącym pisać lub uczyć 
się pracować na tych programach. T.41.10.89.60.

Prace
* SZUKAM GODZIN - prasowanie, sprzątanie. T.42.43.72.17.

WIELKI TYDZIEŃ i WIELKANOC
W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W PARYŻU:

- NIEDZIELA PALMOWA - 9 kwietnia: Msze św. o g.: 8.00, 
9.30, 11.00 (po polsku), 12.30 (fr.i łac.); 15.30 - Gorzkie 
Żale; Msze św.: 16.00 (po polsku), 17.30 (po fr.); 19.00 - 
Droga Krzyżowa; Msza św. - 19.30 (po polsku); 20.30 - 
Misterium Męki Pańskiej - Spektakl. Poświęcenie palm w 
czasie każdej Mszy św.
- WIELKI CZWARTEK - 13 kwietnia: Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej - g. 20.00, Adoracja (Pana Jezusa w Ciemnicy) do 
godz. 24.00.
- WIELKI PIĄTEK - 14 kwietnia: Droga Krzyżowa - g. 
15.00 i 11.00; Lituzora Męki PrbceCel - g. 22.00; Adoraajj 
(Pana Jezusa w Grobie) całą noc.
- WIELKA SOBOTA -15 kwietnia: Poświęcenie pokarmów 
od g. 8.30 - 19.30; Liturgia Wielkiej Soboty g. 20.00.
- WIELKANOC 16 kwietnia: Msze św. - g.: 8.00, 9.30, 11.00
- po polsku; 12.30 - (j. fr. i łac.); 14.00 - Msza św. + chrzest 
po polsku i fr.; 15.30 - Nieszpory; Msze św. - g. 16.00 - po 
poi.; 17.30 - po fr.; 19.30 - po polsku.
- PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 17 kwietnia: Msze św.
- g.: 8.00, 9.30, 11.00 po polsku; 12.30 - po fr.; 13.30 - Msza 
św. + ślub, 14.30 - Msza św. + ślub; 15.30 - Nabożeństwo; 
Msze św. - g. 16.00 - po polsku, 17.00 Msza św. + ślub, 18.00 
Msza św. + ślub, 19.30 - po polsku.

POLSKA PIEKARNIA

"LA MAISON DU BLINIE"
* PIEKARNIA * CUKIERNIA * GARMAŻERIA *

TEL.: 16(1) 34.53.65.63.
"KOKTAILE" i PRZYJĘCIA - DOSTAWA DO KLIENTA 
HURTOWY WYRÓB: makowców, serowców, babek, 

CHLEBÓW KMINKOWYCH, PIEROGÓW, BARSZCZU.
NISKIE CENY
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Kronika polonijna
Redaguje Zbigniew A. Judycki

HISZPANIA
I Pod koniec ubiegłego roku w 
ambasadzie polskiej w Madrycie odbyło 
się I Ogólne Zgromadzenie, istniejącego 
od roku pierwszego i jedynego w 
Hiszpanii Stowarzyszenia Polaków "Orzeł 
Biały". W okresie swojej dość krótkiej 
działalności Stowarzyszenie ma już na 
swym koncie kilka sukcesów. Wśród nich 
wymienić należy: powstanie zespołu 
folklorystycznego kultywującego polski 
taniec, który występował już publicznie 
w Torcjon de Ardoz i Guadalajara; 
zorganizowanie sobotniej szkoły dla 
dzieci polonijnych z nauką języka 
polskiego, historii i geografii, religii oraz 
gier i zabaw sportowych; we współpracy 
z "Caritasem" w Alcala de Henares 
kontynuowane są kursy języka hiszpańs
kiego i kultury hiszpańskiej dla osiadłych 
w Hiszpanii Polaków. Rozwijana jest 
działalność sportowo-rekreacyjna. Istnieją 
już: drużyna piłki nożnej, sekcja 
narciarska, sekcja tenisa ziemnego, 
sekcja turystyki górskiej. Prowadzone są 
kursy nauki pływania. Podczas Ogólnego 
Zgromadzenia wybrano nowy zarząd: 
Janina Reguła (prezes), Tadeusz Grygaj- 
tis, Barbara Kurasz, Jadwiga Malinowska, 
Dariusz Piekarski, Adam Potoczek, 
Lucyna Przybycińska. (BSWP)

NIEMCY
■ W dniu 18 marca prof. Karl Dedecius 
otrzymał doktorat honoris causa Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Doktorant jest tłumaczem literatury 
polskiej i jej popularyzatorem w 
Niemczech oraz twórcą Instytutu Spraw 
Polskich w Darmstadt. Prof. Karl 
Dedecius jest doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu 
Łódzkiego.

FRANCJA
I Na mocy dekretu Prezydenta Republiki 
Francuskiej z dnia 8 marca 1995 roku 
postanowiono przenieść prochy Marii 
Curie Skłodowskiej i jej męża Pierre 
Curie do Panteonu.

POLSKA
I Ostatni numer Kwartalnika Towa
rzystwa Naukowego Płockiego zawiera 
bogaty materiał dotyczący XVI Sesji 
Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i 
Bibliotek Polskich na Zachodzie, która 
odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w 
Fawley Court pod Londynem.
I Sejmowa komisja Łączności z Polakami 
za Granicą zajęła się ochroną dóbr 
dziedzictwa kultury polskiej poza krajem. 
Profesor Tadeusz Polak-pełnomocnik

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

rządu ds. polskiego dziedzictwa kulturo
wego poza granicą, poinformował na 
konferencji prasowej o już podpisanych i 
dopiero przygotowanych obustronnych 
umowach z krajami, w których znajdują 
się polskie zbiory.
I Polscy konserwatorzy zabytków 
zaprezentowali swoje osiągnięcia na 
specjalistycznych targach w Stanach 
Zjednoczonych. Amerykanie byli zasko
czeni polskimi osiągnięciami w tej 
dziedzinie i są zainteresowani ścisłą 
współpracą.

WIELKA BRYTANIA
I W styczniu br. został powołany przy 
Wydziale Humanistycznym Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn) - 
Zakład Biografistyki polonijnej. Zgodnie z 
zatwierdzonym statutem, do zadań 
Zakładu należy m.in. prowadzenie 
badań naukowych i ogłaszanie prac z 
zakresu biografistyki polonijnej; prowa
dzenie Centralnego archiwum Osobowego 
Polonii; organizowanie sympozjów 
naukowych i wykładów publicznych z 
zakresu biografistyki polonijnej; współ
praca z instytucjami i stowarzyszeniami, 
zajmującymi się zagadnieniami polonijny
mi. Organem doradczym Zakładu 
Biografistyki Polonijnej jest Rada 
Naukowa, której członków powołuje 
dyrektor Zakładu, za zgodą dziekana 
Wydziału Humanistycznego.
I Nakładem Polskiej Fundacji Kultural
nej w Londynie wznowiono książkę 
Stefanii Kossowskiej "Mieszkam w 
Londynie". Ten interesujący zbiór 
felietonów i reportaży przed trzydziestu 
laty, w bardzo małym nakładzie wydał 
Bolesław Świderski w Londynie.

LITWA
I Od 1962 roku działa w Wilnie Polski 
Teatr Ludowy, założony przez aktora, 
reżysera i scenografa Aleksandra 
Czernisa. Początkowo zespół organizował 
wieczory poezji i muzyki, nawet z 
udziałem Litewskiej Orkiestry Symfonicz
nej. Od roku 1965 do 1993 przedstawił 
33 premiery. Wieloletnim kierownikiem 
artystycznym zespołu była Irena Rymo- 
wicz, która znalazła swą zastępczynię w 
Irenie Litwinowicz. Podczas ubiegłorocz
nych Wileńskich Spotkań Teatralnych 
Sceny Polskiej, Polski Teatr Ludowy 
zaprezentował własną wersję "Pana 
Jowialskiego" Aleksandra Fredry. (Nowi
ny) ... ..
I Litwini podjęli się konserwacji 
przedmiotów związanych z życiem Józefa 
Piłsudskiego. W Centrum Konserwacji 
przy Muzeum Sztuk Pięknych w Wilnie 

trwają prace przy rekonstrukcji zabytko
wej, pochodzącej z XVIII wieku 
chrzcielnicy. Chrzcielnica została odnale
ziona w zakrystii jednego z kościołów 
przez pracowników Ambasady Polskiej 
w Wilnie. Służyła w liturgii chrztu Józefa 
Piłsudskiego. Prace przy renowacji 
chrzcielnicy wspomaga finansowo strona 
polska. Litwini zapewniają fachowców z 
Wileńskiego Centrum Konserwacji 
Zabytków. Im także powierzono m.in. 
odnowienie cudownego obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej.
I Po trzech latach starań, w trzecią 
rocznicę utworzenia Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, organizacja 
byłych żołnierzy AK okręgu wileńskiego 
została zarejestrowana w litewskim 
ministerstwie sprawiedliwości. Władze 
Litwy jednak nie wyraziły zgody, żeby w 
nazwie organizacji figurowały słowa 
Armia Krajowa. Ostatecznie przyjęto 
nazwę: Klub Polskich Weteranów 
Wojennych na Litwie.
I Ważą się losy gazet mniejszości 
narodowościowych na Litwie - polskiego 
"Kuriera Wileńskiego" i rosyjskiego 
"Echa Litwy". Obu redakcjom grozi 
likwidacja. Litwy nie stać - jak twierdzi 
rząd - na dalsze utrzymywanie gazet. 
Jest to ze strony rządu decyzja raptowna 
i nieoczekiwana, bez określenia zasad 
prywatyzacji.

UKRAINA
I Pod koniec ubiegłego roku bp Jan 
Olszański ordynariusz diecezji kamieniec- 
ko-podolskiej poświęcił nową świątynię 
w miasteczku Poniuka koło Połonnego 
(obwód chmielnicki).

Bp Jan Olszański, który w 1942 r. we 
Lwowie otrzymał święcenia kapłańskie, 
został w 1991 r. wyniesiony przez Jana 
Pawła II do godności biskupiej i 
ustanowiony ordynariuszem diecezji 
kamieniecko-podolskiej, nieco mniejszej 
obszarowo niż terytorium Polski. W 
diecezji zamieszkuje ok. 25 milionów 
ludności.
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ZE ŚWIATA LA PREVENTION ROUTIERE

■ Przedstawiciele 52 państw podpisali w 
Paryżu tzw. "Pakt stabilności w Europie". 
W związku z tym wydarzeniem w stolicy 
Francji przebywał również polski minister 
spraw zagranicznych Wł. Bartoszewski.
■ Rosja przedstawiła NATO dokument, 
w którym nie zgadza się na rozszerzenie 
Paktu. "Plan Kozyńewa" (MSZ Rosji) jest 
wyrazem wyraźnego usztywnienia stano
wiska Moskwy.
■ Od 26 marca zostały zniesione 
wewnętrzne granice pomiędzy Francją, 
Niemcami, Hiszpanią, Portugalią i krajami 
Beneluksu. Zaostrzono kontrolę granic 
zewnętrznych, w tym granicy Unii 
Europejskiej z Polską.
■ Na Litwie odbyły się wybory samorządo
we. Zwycięstwo odniosły partie prawicowe. 
O dużym sukcesie wyborczym może 
mówić Akcja Wyborcza Polaków na 
Litwie, która wygrała wybory w tzw. 
polskich kręgach, a jej kandydaci zostali 
wybrani do władz samorządowych wszędzie 
tam, gdzie zostały wystawione Listy Akcji.
■ Wojska rosyjskie szturmują kolejne 
miasta bronione przez Czeczeńców. 
Pomimo zapewnień Moskwy o rozwiązaniu 
konfliktu metodami politycznymi, rosyjscy 
dowódcy kontynuują zbrojną likwidację 
problemu.
■ Serbowie w Bośni ogłosili powszechną 
mobilizację. Atak sił muzułmańskich 
przyniósł ostatnio kilka pozytywnych 
efektów.
■ Separatyści z Nadniestrza, którzy nie 
uznają władzy Kiszyniowa zorganizowali 
wybory parlamentarne. Przy okazji wyborów 
zamieszkujący Nadniestrze w większości 
Rosjanie opowiedzieli się w referendum 
za pozostawieniem na tym obszarze 
rosyjskiej XIV armii. Działalność separatys
tów wywołała falę niezadowolenia w całej 
Mołdawii i wzrost nastrojów prorumuńs- 
kich.
■ Policja japońska ustaliła sprawców 
zatrucia gazem w tokijskim metrze setek 
pasażerów. Terrorystami okazali się 
członkowie sekty "Najwyższa Prawda", a 
zarekwirowane w siedzibie sekty środki 
chemiczne wystarczyłyby do zabicia 4 
min. ludzi.
■ Po Rwandzie, wojna plemienna Tutsi i 
Hutu grozi sąsiedniej Burundii. Ze stolicy 
Burundii ewakuowała się już większość 
mieszkańców.
■ Prokuratura w Moskwie wszczęła 
śledztwo przeciw nadużyciu siły przez 
milicjantów usuwających wiernych z 
kościoła katolickiego na Małej Gruzińskiej.

udowadniał, że alkoholizm, który jest przecież 
chorobą, nie może pozbawiać prawa kierowania 
samochodem. Co więcej, alkoholik po wypiciu 
pewnej dawki, będzie prowadził lepiej niż po 
trzeźwemu, kiedy to widzi różowe słonie.

Zakwestionowano również wymowę statystyk, 
prezentowanych na planszach. Być może Ich 
dobór był zbyt "łopatologiczny". Pokazywanie 
jednak, że większe I szybsze samochody 
powodują więcej wypadków, okazało się dla 
racjonalnych Francuzów zupełnie zrozumiałe, 
albowiem samochody takie po prostu jeżdżą z 
reguły na dłuższych trasach. Spytano za to o 
statystykę wypadków śmiertelnych z udziałem 
pokazanych "mercedesów", "sofranów" I "peugotów 
605". Planszy takiej ze względu na odwrotne 
rezultaty oczywiście nie przygotowano. Wychwytywa
nie manipulacji stało się wręcz podstawową 
zabawą w ciągu dwóch dni trwania kursu. 
Osobiście dałem wciągnąć się w dyskusje 
dwukrotnie. Pierwszy raz nie wytrzymałem 
udawadnlanla, że Francuzi potrzebują dalszego 
ustawowego ograniczania szybkości. Moje 
zastrzeżenie, że przedstawione statystyki mówią, 
że np. Anglicy I Niemcy, którzy jeżdżą szybciej, 
powodują mniej wypadków - zbyto odpowiedzią o 
wyższości kultury drogowej tych narodów nad 
Francuzami, jako jedyny obcokrajowiec w 
towarzystwie spytałem wówczas - czy z tego 
powodu Francuzom należy się mniej wolności i 
czy koniecznie wprowadzanie owej "kultury" musi 
odbywać się drogą represji?

Za drugim razem spór toczył się o wolność 
wyboru zapinania pasów. Uśmiechnięta jadowicie 
Instruktorka z dużą satysfakcją zaprezentowała 
statystyki wypadków. Uparcie powróciłem jednak 
do problemu wolności I zauważyłem, że zapinanie 
pasów przez kierowcę dotyczy wyłącznie jego 
samego, jazda bez pasów nie powoduje 
zagrożenia dla Innych, zaś nawet wyraźne chęci 
samobójcze nie są karane. Stąd też penalizacja 
(m.in. zabieranie jednego punktu za brak pasów) 
tego rzekomego wykroczenia jest wyraźnym 
zamachem na wolność osobistą kierowcy. Pani 
postanowiła zamknąć dyskusję tezą o samoobronie 
społecznej. Wg niej śmierć kierowcy obciąża 
znacznie budżet społeczeństwa, które musi np. 
wypłacać wdowie rentę. Słuchając do tej pory 
spokojnie, wespół kursanci przyszli ml w 
nieoczekiwany sukurs, zauważając przytomnie, że 
kwestia odszkodowań należy do sieci ubezpieczeń, a 
nie do społeczeństwa. Rozwyając tę myśl 
dodałem, że "Assurance" powinno mleć np. prawo 
zawierania kontraktów z zaznaczeniem obowiązku 
zapinania pasów lub pobieranie większych opłat. 
Mieszanie jednak do tej całej sprawy policji jest 
nie w porządku. Starcie zostało wygrane.

Dyskusje tego typu zdominowały przebieg całego 
stażu, a kiedy zmęczeni stażyści przysypiali na 
ławkach, panie Istruktorkl szybko realizowały 
kolejne punkty programu obowiązkowego. W 
takim to momencie czasowego uśpienia sali 
wkroczył do dyskusji, nie odzywający się dotąd 
ani jednym słowem, kierowca "camlonu" - Murzyn. 
Rzecz dotyczyła przyczyn wypadków drogowych. 
Panie podzieliły je na przyczyny dotyczące 
kierowcy, pojazdu I otoczenia. I kiedy wydawało 
się, że kolejny punkt programu ujdzie Im na sucho, 
nieoczekiwanie zabrał głos wspomniany Murzyn, 
rzucając krótko - "to nieprawda, wszystko jest 
związane z fataltte""...

Kiedy dobrnęliśmy do końca drugiego dnia, pot 
rosił czoło instruktorek, a zmęczenie obalało 
uczestników kursu. Z uzyskanymi dyplomami 
wszyscy szybko pobiegli do swoich samochodów. 
Wciskając gaz do deski mogłem nareszcie 
znaleźć odrobinę relaksu.

Bohdan USOWICZ

Zdarzyło ml się napisać felieton, dotyczący 
państwowych restrykcji wobec automobil Istów. 
Kierowanie samochodem, zamiast spodziewanej 
przyjemności, staje się coraz częściej przyczyną 
stresów. Jest to temat obszerny I poszukiwanie 
"złotego środka" pomiędzy potrzebą bezpieczeńst
wa, a pozostawieniem jednostce pewnego 
obszaru wolności, zapełnić może wiele stron 
maszynopisu. Poniżej chciałbym jedynie przedstawić 
kilka refleksji, dotyczących zapobiegano wypadkom 
we Francji, w oparciu o oanîntrawane od 
niedawna kursy "La preventlon routlere".

Kilka miesięcy temu zostałem sfotografowany 
przez radar na autostradzlei Przesłane kilka 
tygodni później zdjęcie identyfikowało moją 
osobę, wskazując wykroczenie "za 4 punkty". 
Przyznałem się do winy I pogrążyłem w 
oczekiwaniu na nieuchronny Trybunał. Ust, który 
otworzyłem kolejnych klika miesięcy później 
Informował, że mogę skorzystać z szansy zamiany 
kary na dwudniowy staż, organizowany przez 
stowarzyszenie "La preventlon routlere". Kalkulacja 
kosztów (cena kursu - 1400 FF, ewentualny 
mandat być może jeszcze droższy), chęć 
zachowania 4 punktów w prawie jazdy, 
spowodowały mój jednoznaczny akces na 
zaproponowany staż.

W trwającym dwa dni kursie wzięło udział 16 
osób. 13 - przekroczyło dozwoloną szybkość, 2 - 
zasiadły za kierownicą po wypiciu zbyt dużej 
dawki alkoholu, 1 - przejechał czerwone światło. 
Skład społeczny zgromadzonych w sali odbijał 
cały przekrój społeczny - od emerytowanego 
dyrektora, studentki, szefa agencji reklamowej, po 
zawodowych kierowców, garażystę i bezrobotnego.

Dla nikogo z uczestników nie ulegało wątpliwości, 
że staż jest formą kary za popełnione 
przekroczenie. Na kurs zapisywano się po 
dokonaniu podobnej kalkulacji co niżej podpisany. 
Tym nie mniej wysiłki dwóch pań Instruktorek, by 
wzbudzić dyskusję, bywały momentami uwieńczane 
sukcesem. Naczelnym przesłaniem pogadanek, 
przeźroczy, filmów czy pracy w grupach było 
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, związane 
z rozwijaniem dużej szybkości. Tutaj też pojawiało 
się najwięcej oporów wśród kursantów. 22-letnl 
piekarz, który na swoim "eskorcie" podróżował z 
prędkością 180 km/godz. nijak nie poczuwał się 
do winy. Emerytowany dyrektor ze szczerością 
godną dziecka upierał się, że wbrew opinii 
specjalistów jest zdolny do prowadzenia 
samochodu 200 km/godz. przez kilka godzin. Na 
pytanie Instruktorki - czy czynił takie próby? 
odpowiedział, że i owszem, często w ten sposób 
pokonywał trasę Paryż - Lyon. Wszyscy rzucili się 
do obliczania "średniej" starszego pana na tej 
trasie I wyszło, że szybkość musiała być mniejsza. 
Nasz dyrektor z rozbrajającą szczerością 
przytaknął, że owszem, albowiem musiał zwalniać 
przed "peagem" I w momentach, kiedy Inne 
samochody tarasowały mu drogę.

Ostry spór był toczony również w kwestii danych 
na temat niebezpieczeństw alkoholu. Tutaj pewien 
pan, z mocno czerwonym nosem, wyraźnie się 
obudził i zgłosił zastrzeżenie, że nie każe się 
pijanych przechodniów, którzy stanowią także 
zagrożenie dla ruchu na drogach. Zakwestionowano 
legalność pobierania krwi, a sympatyczny 
garażysta zaczął zastanawiać się nad historią, 
kiedy to "balonik" wykazał w jednym wypadku 
duże stężenie alkoholu we krwi, zaś w szprtalu 
żadnego pijaństwa się nie dopatrzono. Anarchlzacja 
kursu wyraźnie się posuwała l zmęczone 
Instruktorki, przestając się wdawać w racjonalne 
dyskusje, przystąpiły po prostu do realizacji 
założonego programu.

Ciąg dalszy nie okazał się wcale łatwy. Pan z 
czerwonym nosem uparcie powracał do tematu I
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""KRAKOWSKA WRAŻLIWOŚĆ”
- azyti o dalszej współpracy między Regionem Burguudi i Ziemią Krakowską - 

Zaledwie kilka tygodni po podpisaniu 
oficjalnej umowy o wszechstronnej 
współpracy między Regionem Burgundii 
a Województwem Krakowskim, o której 
pisano w Głosie Katolickim 5 marca 
1995 roku, zaczęto realizować jej 
pierwsze punkty.
I tak 16 marca 95 roku w Galerii Rady 
Regionalnej Burgundii dokonano uroczys
tego otwarcia wystawy malarskiej 
zatytułowanej "Krakowska wrażliwość", 
z udziałem Ambasadora Polski Jerzego 
Łukaszewskiego i Prezydenta Rady 
Regionalnej Burgundii Jean-François 
Bazin oraz przedstawicieli Dijon i 
Okręgu.
Przemówienia, jakie wygłosili z tej 
okazji zarówno Ambasador Polski jak i 
Prezydent Rady Regionalnej Burgundii, 
były bardzo znamienne.
J.F.Bazin przypomniał licznie 
zebranym gościom histo
ryczne związki między Bur- 
gundią i Polską, wymienia
jąc postać Marii de 
Gonzague, która poślubiła 
króla Polski Władysława IV 
i Księżniczki Marii Bur- 
gundzkiej, która została żoną 
Jana III Sobieskiego. To dla 
niej słynny zwycięzca spod 
Wiednia, układał przepiękne 
listy miłosne, dając w ten 
sposób dowód uczuć i literac
kich umiejętności. Do dzisiaj 
listy do Marysieńki i... zbudo
wany przez króla pałac w 
Wilanowie, nazwany "małym 
Wersalem", są znakomitymi
przykładami sztuki barokowej w Polsce. 
Nie zabrakło również nazwiska Paul 
Cazin, właściwie jedynego 
tłumacza literatury polskiej 
francuski.
Jeszcze raz przypomniano 
bogatą historię emigracji polskiej w 
basenie Montceau-les-Mines, której 
początki sięgają końca XIX wieku. Do 
dziś w tamtym regionie rozbrzmiewa 
język polski, a w Le Creusot nazwy ulic, 
to nazwy polskich miast, bądź Polaków, 
zasłużonych dla własnego kraju. 
To wspomnienie polskich emigrantów 
połączyło "wczoraj z dziś", na czym 
następnie koncentrowali się obaj 
przemawiający.
J. F. Bazin bardzo rzeczowo przedstawił 
zaplanowane poczynania na rzecz 
Krakowa i jego województwa. Mówił o 
rozpoczętych już pracach w dziedzinie 
kultury i edukacji. Przykładem realizacji 
powyższych planów był wernisaż i 
uczestniczący w nim polscy licealiści z 
Liceum Europejskiego im. Charles de 
Gaulle w Dijon.

do dziś 
na język

zebranym

Prezydent wspomniał również o podjętych 
przygotowaniach, niezbędnych do rozwoju 
turystyki na ziemi krakowskiej. Wkrótce, 
w maju bądź w czerwcu br., wyjedzie do 
Krakowa robocza grupa, której skład 
będą stanowili przedstawiciele różnych 
agencji turystycznych, działających w 
Dijon i Burgundii. Jednym słowem 
ludzie odpowiedzialni, którzy na miejscu 
w Krakowie podejmą niezbędne działania 
w tej dziedzinie.
Nie na turystyce i nie na kulturze 
kończyły się propozycje, kierowane z 
Burgundii do Krakowa. Podnoszono 
również konieczność wspóldziałań w 
dziedzinie przemysłu spożywczego i 
rolnego.
Wachlarz propozycji ze strony burgundz- 
kiej jest duży, a znając tutejszego 

i

Otwarcie wystawy: od lewej stoją: Ambasador RP J. Łukaszewski, M. Gobin - dyr. galerii Format, Z-ca 
Prezyd. Dijon M. Chevignand, Prezydent Dijon J.F. Bazin

Prezydenta Rady Regionalnej i jego 
ekipy można być optymistą i wierzyć, iż 
plany ich nie pozostaną tylko na 
papierze.
Mówił również o tym Ambasador RP we 
Francji Jerzy Łukaszewski, który 
korzystając ze swego pobytu w Dijon 
spotkał się także z polskimi licealistami i 
ich dyrektorem G. Cunin na terenie 
szkoły. I nie była to tylko wizyta 
kurtuazyjna, bowiem młodzi Polacy 
stawiali Ambasadorowi konkretne pytania 
i adresowali petycje.
Wystąpienia w Radzie Regionalnej 
Burgundii, zarówno jej Prezydenta jak i 
Ambasadora, kończyło otwarcie wystawy 
malarstwa, dokonane przez jej komisarza 
panią Małgorzatę Gobin, właścicielkę 
galerii sztuki współczesnej "Format" w 
Krakowie.
Ona to przy współpracy Urzędu Miasta 
Krakowa i Konsulatu Polski w Lyonie 
zorganizowała tę ekspozycję, by dzięki 
zaangażowaniu władz Rady Regionalnej 
Burgundii, mogli ją obejrzeć mieszkańcy 
Dijon i regionu.

Wystawa udostępniona jest publiczności 
od poniedziałku do piątku w Galerii 
Rady Regionalnej Burgundii w Dijon, 
17 Bd de Tremouille do 12 kwietnia br. 
W swoim expose M. Gobin podkreśliła, 
iż autorzy obrazów, między innymi: 
Grzegorz Bednarski, Adam Brincken, 
Leszek Misiak, Jerzy Nowosielski, 
Zbigniew Sprycha, Jacek Waltoś i inni, 
to malarze nie tylko znani w środowisku 
krakowskim czy polskim, ale również 
europejskim i światowym. Prezentowali 
oni swoje dzieła na wielu wystawach w 
Polsce i poza granicami kraju. Obrazy 
wielu z nich znajdują się nie tylko w 
prywatnych galeriach, ale również w 
muzeach o renomowanej sławie. Wszyscy 
oni są profesorami, bądź absolwentami 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
stąd ich związek z Krakowem jest 
podwójny - duchowy i zawodowy.
Obrazy oddają ich myśli, sposób widzenia 

świata, przekazują "ich" 
Kraków i uczucia z nim 
związane w sposób bardzo 
indywidualny i bardzo suges
tywny. Wśród 50 obrazów, 
namalowanych przez 12 
twórców, przemieszczamy 
się od aluzji literackich, 
które można odnaleźć u J. 
Waltosia, malarza prze
pełnionego pytaniami filo
zoficznymi, poprzez dzieła 
pełne liryzmu L. Misiaka, 
sugestywne pejzaże S. Ro
dzińskiego, podróże w nies
kończoność u A. Brinckena 
itd.
12 artystów, 12 indywi
dualności i 12 różnych form 
wypowiedzi, w tej gamiefoto: P. Fournier

różnorodności każdy może znaleźć coś 
dla siebie, coś, co go przyciągnie, 
zatrzyma i zmusi do zastanowienia.
Dlatego też, tak różne były reakcje i 
refleksje oglądających. Ale po to jest 
sztuka, by z jednej strony zaskakiwać, 
zadziwiać, bulwersować, a z drugiej 
jednoczyć ludzi przez swój uniwersalizm. 
Ten polski dzień w Dijon kończyła 
konferencja-dyskusja Konsula General
nego Polski w Lyonie na temat "Polska 
pięć lat po... - 1990 - 1995", zorganizowana 
dla studentów tamtejszego Uniwersytetu i 
debata "okrągłego stołu" w radio 
"Parabole". Brali w niej udział wszyscy 
odpowiedzialni za akcję Burgundia - 
Kraków, dlatego można całkowicie 
zgodzić się ze słowami jednego z 
redaktorów, prowadzących tę trwającą 
półtorej godziny emisję, iż należy 
wierzyć, że odpowiedzialni za podjęty 
program, zrobią wszystko, by go 
zrealizować.

Opr. A. NAWROCKA, prof. j. polskiego 
Uniw. Dijon i Lic. im. Ch. de Gaulle
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METZ: 50-LECIE MAŁZESTWA IRENY I WINCENTEGO STEC
W Kaplicy św. Józefa, polskiej parafii w Metzu, w obecności 
licznie zebranych parafian i przyjaciół, państwo Irena i 
Wincenty Stecowie, uroczyście świętowali 50 rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. Mszę św. koncelebrowali 
proboszcz parafii - ks. Jerzy Sowa i ks. Albert Rój, długoletni 
dyrektor PZK i Chórów Wschodniej Francji. Podczas Mszy 
św. Czcigodni Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. W 
homilii ks. J. Sowa przypomniał drogę życiową państwa 
Steców.
Pani Irena z domu Zarzeczna, urodziła się 8.07.1923 r. w 
Busku k/Lwowa. W 1942 r. wywieziona przez Niemców na 
przymusowe roboty do Francji, zostaje skierowana do 
Bazoncourt koło Metzu, a następnie przeniesiona do Sarny 
sur Nied. W tej miejscowości pani Irena poznaje swego 
przyszłego męża.
Pan Wincenty Stec urodził się 21.12.1917 r. w Tuczępach w 
woj. lubelskim. W 1941 r. zostaje wywieziony przez Niemców 
do Francji na przymusowe roboty. Otrzymuje skierowanie do 
Sarny sur Nied. Po wyzwoleniu w listopadzie 1944 r., 
Amerykanie przewieźli Polaków do koszar w Chomont (Hte. 
Marne). Czerwony Krzyż udzielał pomocy finansowej 
Polakom, którzy zdecydowali się zawrzeć związki małżeńskie. 
Drugiego grudnia 1944 r. państwo Stecowie zawierają związek 
małżeński, pozostając w dalszym ciągu w koszarach, gdzie 
musieli przeżyć bardzo srogą zimę. W marcu 1945 r. 
opuszczają Chomont udając się do Metzu, gdzie dobrzy ludzie 
pomogli im się zagospodarować. Mają jedną córkę. Obecnie 
radują się także dwójką wspaniałych wnucząt.
Od momentu przybycia do Metzu, państwo Stecowie czynnie 
włączają się w życie parafii i organizacji polonijnych. Pan 
Wincenty uczestniczy w działalności Mężów Katolickich i 
organizacji kombatanckich. Jest przysłowiową "złotą rączką". 
Wykonuje zawód hydraulika, ale żadna inna praca nie ma dla

niego tajemnic. Obecnie, kiedy ma więcej czasu, oddaje się 
swojej pasji życiowej - malarstwu. Pani Irena natomiast przez 
długie lata piastuje urząd prezeski Krucjaty Dziecięcej, 
sekretarki Komitetu Koordynacyjnego i PZK. Należy do Bractwa 
Matek Różańcowych, którego również jest sekretarką. Od czasu 
przybycia do Metzu do chwili obecnej, śpiewa w parafialnym 
chórze im. St. Moniuszki i w okręgowym chórze "Wawel". 
Doceniając prawdziwe przywiązanie do Kościoła i pracę dla 
Polski, papież Jan Paweł II przesłał dla państwa Steców dyplom 
specjalnego błogosławieństwa papieskiego. Jubileuszową Mszę 
św. uświetnił wspaniały występ chóru im. St. Moniuszki z Metzu. 
Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz J. Sowa, w imieniu 
wszystkich parafian, złożył Czcigodnym Jubilatom serdeczne 
życzenia. Oby Pan Bóg darzył ich zdrowiem, radością życia i 
szczodrym błogosławieństwem. Ad multos annos!

Jan NIEŚMIAŁY

FREYMING - MARLEBACH:
Przypomnienie z żyda Wspólnoty

1. Dnia 8 stycznia 1995 w godzinach popołudniowych, w świetlicy 
harcerskiej w Freyming-Merlebach, Koło Przyjaciół Harcerzy II 
Niezależnego Okręgu ZHP zorganizowało gwiazdkę dla dziatwy 
zuchowej, młodzieży harcerskiej, członków KPH i sympatyków. 
Otwarcia tego miłego wieczoru dokonała prezeska KPH, Pani 
Zofia Szymańska, witając serdecznie wszystkich zebranych i 
życząc następnie szczęśliwego Nowego Roku. Przy pięknym 
śpiewie kolęd, podzielono się opłatkiem, życząc sobie nawzajem 
wszelkiej pomyślności. Dzieci obdarzono słodyczami, a starszych 
kawą i plackiem. W miłej i rodzinnej atmosferze szybko mijał 
czas. Spotkanie zakończono pieśnią "Idzie noc", z nadzieją 
spotkania się na tradycyjnej gwiazdce za rok.
2. 26 lutego br. w tej samej sali harcerskiej zebrała się dziatwa 
polonijna i dorośli na tradycyjnym wieczorku karnawałowym. 
Radości i zabawy nie brakowało nawet dla starszych. 
Najważniejszym punktem imprezy była walka "konfetti".
3. 12 marca br. Polski Chór Kościelny pod wezwaniem św. 
Cecylii obchodził uroczyście 70 lat swego istnienia. O godz. 8.30 
została odprawiona uroczysta dziękczynna Msza św. w Kościele 
św. Józefa na Hochwald, przy udziale licznych pocztów 
sztandarowych. W godzinach popołudniowych członkowie chóru 
zebrali się na wspólnej kawie w świetlicy harcerskiej, gdzie 
wspominano początki założenia chóru św. Cecylii, uczczono tych, 
którzy odeszli do wieczności, a zasłużonych śpiewaków 
obdarzono skromnym upominkiem.

4. Następne spotkame naszej Polonii Zagłębia węglowego 
odbędzie się 25 maja br. na naszej tradycyjnej pielgrzymce do 
Saint Avoid. z^ SZYMAŃSKA

Ksiądz Franciszek ZAJĄC, O.M.I

zmarł 27 marca 1995 r. w szpitalu w Beuwy, 
w 75 roku życia i 40 roku kapłaństwa.
- byty więzień obozów koncentracyjnych, 

- duszpasterz w Normanda.

Pogrzeb odbył się 30 marca 1995 r. w Yaudricourt.
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ŚPIEWAJMY PANU
Nasz chór śpiewający od lat w Kościele Polskim w Paryżu 
przechodził w swej historii różne koleje losu, ale zawsze był 
dumą naszej polskiej wspólnoty parafialnej. Śpiewają w nim 
chórzystki nawet z ponad czterdziestoletnim stażem, które 
mimo podeszłego wieku aktywnie uczestniczą w próbach i 
występach. Ale? - mało nas, "mało nas do pieczenia chleba...". 
Z chóru zrobił się chórek, który wprawdzie śpiewa na cztery 
głosy, ale w każdym głosie jest tylko kilka osób, co przy 
zdarzającej się absencji dezorganizuje kompletnie pracę.
Gdzie te nasze polskie "słowiki", tak pięknie zawodzące przy 
biesiadnych stołach. Mamy w Paryżu wiele tysięcy Polaków, a 
spory ich procent - to ludzie utalentowani muzycznie. Polska - 
to przecież kraj rozśpiewany od morza do Tatr. Ale, czy po to 
obdarzył nas Pan Bóg talentem, by go marnować, śpiewając 
tylko "sto lat" i "Góralu czy ci nie żal"?.

Siostro, Bracie - przyjdź koniecznie do naszego chóru 
śpiewać dobremu Bogu hymny pochwalne za to, że jesteś 
bogatszy wewnętrznie od innych, bo jest ci dane przeżywać 
radość płynącą ze świata dźwięków.

Czekamy na Ciebie w każdy piątek o godz. 19.30 
Do zobaczenia i do usłyszenia.

W imieniu chórzystów: A.DMYTERKO

POLSKIE ZJEDNOCZENIE KATOLICKIE
Walne Zebranie Okręgu Paryskiego

W dniu 15 stycznia 1995 r. odbyło się 
Walne Zebranie Okręgu Paryskiego 
"PZK" u Sióstr Nazaretanek przy ul. 
Vaugirard w VI Paryżu.
Przybyło 40 osób. Mszę św. odprawił i 
homilię wygłosił Ks. Wacław Szubert, 
asystent okręgowy i Redaktor Głosu 
Katolickiego.

Po krótkiej prpńowiń, nastąpiło otwarcie 
zebrania popńp prezesa Roberta Szczerbę, 
który przywitał przybyłych z Aulnay s/ Bois, 
Dammarie les Lys, Ivay, Vitry, Argenteuil, 
Suty en Brie, Sevran, Blanc Menil, Bures sur 
Yvette, Boulogne, Saataauville i Paris. 
Następnie prezes odczytał historię Polskiego 
Zjednoczenia Katolickiego okręg Paryż od 
roku 1928 do 1995.

Prezes podał też do wiadomości, że 30 
kwietnia 1995 roku Stowarzyszenie 
Mężów Katolickich będzie obchodziło 
swój Złoty Jubileusz istnienia. 
Wybrany został nowy Zarząd:
Prezes - p. Szczerba, zastępca - p. 
Kozłowski, sekretarz - p. Tarkowski, z-ca 
- p. Jesionkowski, skarbnik - p. Palichleb, 
z-ca - p. Żarkowski.
Komisja Rewizyjna: przewodnicząca - p. 
Borucka, członkowie - pp. Kotwiła i 
Palichleb.

WASTEELS ROB! WSZYSTKO Z MYŚLĄ 0 SWOICH KLIENTACH
B.I.G.T
Bilety zniżkowe dla 
Polaków i osób pocho
dzenia polskiego.

Jesteśmy do waszej dyspozycji, będziecie 
mile widziani w naszych agencjach 

WASTEELS
ZNIŻKOWE CENY BILETÓW 

LOTNICZYCH

PARYŻ -WARSZAWA -PARYŻ
1 725 P

oraz dla

■ B.S.E - B.I.J
Całoroczna taryfa ulgowa 
we Francji dla uczniów i 
studentów od 12 do 25

młodzieży poniżej 26 lat w i nnych kra
jach Europy.

* Ceny najniższe
* Możliwość zmian cen
* Bilety w jedną stroną

flORŁNCt

■ DODATKOWE
USŁUGI
WASTEELSA :
Sprzedaż i rezerwacja biletów SNCF.
Carte vermeil, conge annuel, carte kiw, 
Joker etc...

75002 PARIS 5, rue de la Banque 
75005 PARIS 8, bd. de rKópital
75005 PARIS 113, bd. Saint Michel
75006 PARIS 6, me Monsieur le Prince 
75009 PARIS 12, rue U Fayette
75011 PARIS 91, bd. Voltaire
75012 PARIS 2. rue Michel Chasles 
75012 PARIS 3. rue Abel
75012 PARIS 193 à 197, rue de Bercy 
75016 PARIS 6. Chaussée de la Muette
75016 PARIS 58. rue de la Pompę
75017 PARIS 150, av. de Wagram
75018 PARIS 3, rue Poulet 
75020 PARIS 146, bd. Ménilmontant 
78500 SARTROUVILLE 88, av. J. Jaurès
78000 VERSAILLES
4 bis, rue de la Paroisse
92000 NANTERRE
Université Paris X-BSt E-Sortie RER

PRZEJAZDY AUTOBUSOWE
BILETY W OBYDWIE STRONY 

OD 810 FRS*

■ WYNAJM 
SAMOCMODÓW
Proponujemy taryfy ulgowe przy 
wynajmie samochodów 
przykładowo :
1 Tydzień 1409 F*
1 Dzień 320 F*
* W cenę wliczony jest podatek i ubez- 
pieczeniącena bez limitu kilometrów.

93176 BAGNOLET
Les Mercuriales - 40, rue Jean Jaurès
93190 UVRY GARGAN
17, Bd de la République
93192 NOISY LE GRAND
10, bd du Mont d'Est
93200 SAINT DENIS 5, PI. Victor Hugo 
93200 SAINT DENIS 15, Place Vic^oi Hugo 
93700 DRANCY 68, av. Henri Barbusse 
94350 VILLIERS S/MARNE
4, rue du Puits Mottet
94400 VITRY S/SEINE
21, avenue Paul Vaillant Couturier
94500 CHAMPIGNY S/MARNE
38, avenue Jean Jaurès
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Tel.: (1) 45.23.14.14.
46, rue Lafayette
75009 Paris
LIGNES 
REGUUERES 
INTERNATIONALES 
D" AUTOCARS imencaRS
31 LICENCra")Na)WAN'YCH LINII AUTOKAROWYCH

W TYM 3 DO POLSKI:
TULUZA - MARSYLIA - POLSKA 
LYON - STRASBURG - POLSKA 
PARYŻ - NANCY - POLSKA

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU DO:
ŁODZI GDAŃSKA TARNOWA OLSZTYNA

WARSZAWY OPOLA RZESZOWA BAAŁEGOSTOKU
WROCŁAWIA GLIWIC LUBLINA

POZNANIA ATOOWIC KALISZA
BYDGOSZCZY KFłAOOWA TORUNAA

OTWARCIE LINII Z PARYŻA - ”8 MARCA 1995 
OFERTA SPECJALNA:

ZA JEDEN 'WYKUPIONY BILET
JEDEN BILET "GRATISOWY"!
(oferta ważna: 18.03. - 8.04.95; obydwa bilety 

ważne na tę samą datę i powrót "fixE")

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:
PARYŻ - T.4523.14.14 ST JEAN-DE-LUZ- T593UML40
MULHOUSE - T.89.66.31.13. LYON - T.78.65.08.08.
GRENOBLE - T.76.46.19.77. BORDEAUX - T56.91.7L46.
TOULOUSE - T.61.63.07.31. NIMES - T.66.29.84.2Z
MARSEILLE - T.91.50.08.66. NICE - T.93.80.08.70.
VARSOVIE - T.(2)62SS3S4 CRACPYIE - T.(12)2Z73.48.

Podróże do Polski
* TRANS-BUS: DO POLSKI CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ przez
Valenclennes, Metz, Świecko, Olszynę, Zgorzelec. ZAPRASZAMY. 
t.43.38.67.29. .
* EUROEXPRESS - Polska południow, ceny: 400 fr.; AR - 700 fr.; ZNIZKI dla 
dzieci, Młodzieży, emerytów I stałych klientów. Tel.45.25.58.29 (od 8°° do 
23°°); wieczorem tel.43.41.77.30. i 48.42.58.97.
* JANTAR - Biuro rezerwacji biletów autobusowych do licznych Miejscowości 
w Polsce. Ceny zróżnicowane; ze zniżkami. Informacje: od 8°° do 23°°; 
Tel.45.25.58.29.
* MONA-TRAVEL - autokarEM do: a) Poznania, Bydgoszczy, Torunia, 
Włocławka, Warszawy; do: B) Legnicy, Wrocławia, Opola, Katowic, 
Krakowa. CENY: A - 400 F; AR - 700 F. Inf. I rez. codziennie 8°°-22°°. Paryż 
tel.60.11.87.24. ZAPRASZAMY.
* MIKROBUSEM DO POLSKI - niedziele; powroty - soboty. T.47.81.77.92.

TEL. (1) 60. 66. 21. 95.
PONIEDZIAŁKI - GODZ. 8-00: SZCZECIN, GDAŃSK, TCZEW
PONIEDZIAŁKI - GODZ. 10.00: WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW 
SOBOTY - GODZ. 10.00: WROCŁAW, KRAKÓW, RZESZÓW 

GWARANTUJEMY: DUŻY KOMFORT, SOLIDNOŚĆ, NIEWYGÓROWANE CENY

_____  od 1979 roku--------------------------------------------------------------------------

*WANOUCHKA*
RESTAURACJA POLSKA
Sélectiané par le guide Gault/Millau

28, rue la Vieuville otwarta we wszystkie wieczory od 19.30
(róg Z ulicą Trois Frères) w niedziele na obiady (od 12.30)

75018 Pans . Ą mm 1 ę zamknięte » środy
Metro: Abbesses tel* ‘ł*'*0 / •00«A3«

UWAGA - UWAGA - UWAGA
Z 4 MIAST FRANCJI

DO 38 MIAST POLSKI
PARIS - Lens - Billy Montigny - Lille - Szczecin - 

Koszalin - SŁupsk - Gdynia - GDAŃSK.
* * *

PARIS - Lens - Billy Montigny - Lille - Kalisz - 
Piotrków Trybunalski - Radom - Puławy - 
Lublin - ZAMOŚĆ.

★ * *

PARIS - Lens - Billy Montigny - Lille - Poznań - 
Zielona Góra - Konin - Łódź - WARSZAWA.

* * *
PARIS - Lens - Billy Montigny - Lille - Wrocław - 

Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - 
Tarnów - Dębica - RZESZÓW

WSZELKIE USŁUGI I INFORMACJE OFERUJE 
NASZE BIURO W PARYŻU

tei.42.80.95.60.
PARYŻ BILLY MONTIGNY ^.21.20.22.75
93, rue de Mbubnugn LENS tel.d^.^?.^.
Metro: Gare du Nord LILLE ^.20.92.05.05

ASSOCIATION "NAZARETH"
Kursy j. francuskiego dla początkujących i zaawansowanych

3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki
Od 19.30 - do 21.00.

NOWE GRUPY OD 10 MAJA 1995
68 rue d'Assas (M°:St. Placide, N-D des Champs).

Kupno - sprzedaż
* INSTITUTE DE BEAUTE A VENDRE (boutique + 2 cablnes) - VIII arr. - 
Madelalne, Mlromesnii. Bali - 7 ans, loyer par an 55000; prix: 460000. T.d. 
42.67.48.02.

DO LOURDES I FATIMY !
* Domaine Saint Martin, 30210 Vallguieres - ZAPRASZA - pielgrzymki na 
noclegi. Tylko 8 km. od Pont du Gard; 25 Km. od Avlgnon. T.(66)37.05.11.

* * "LA CALECHE"* *
* * * cafe 1 restaurant * * *

WESELA; CHRZCINY; BANKIETY
SOBOTNIE WIECZORY "DISCO" (od 21«. do świtu)

4, PLACE DE LA LIBERATION - 94550 CHEVILLY-LARUE 
tel.: 46.86.55.32. (informacja i rezerwacja)

dolazd: metro: Louis Aragon (linia 7) - potem autobus: "185“ lub "265" 
(przystanek "Roosevelt-Stallngrad").

KANCELARIA PRAWNA OLŚNICKI
TŁUMACZ wszelkich dokumentów urzędowych 

I prywatnych PORADY PRAWNE

ZAŁATWIA: tłumaczenia urzędowe, papiery do ślubu i nAturallzacjl, 
pełnomocnictwa, Adopcje, kontrakty notarialne, spadki, sprawy sądowe we 
Francji . I w Polsce, sprowadzanie dokumentów I rodzin, formalności 
Konsularne, Itp.

ETUDE OLŚNICKI: Mile FAJANS
106, Rue : Jouffroy - 75017 Parls - M° WagraM. Tel. 47.63.88.91.

Przyjmuje: 9.00-12.00 i 14.00-19.00
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DO POLSKI TYLKO Z POLKĄ!

LICENCJONOWANE LINIE 
LUKSUSOWYMI AUTOKARAMI 

z: Paryża, Lens, Douai, Valenciennes, 
Reims, Metz, Freyming-Merle^^ 

do: GDAŃSKA, WARSZAWY, RZESZOWA, 
POZNANIA, KRAKOWA 

I 40 INNYCH MIAST POLSKI 
WYJAZDY; WTORKI. CZWARTKI. SOBOTY

2, RUE MONDOVI, 75001 PARIS,
M°: CONCORDE, koło KOŚCIOŁA POLSKIEGO

PACZKI I PRZEKAZY PIENIĘŻNE

Biuro otwarte:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00

w soboty; od 10.00 do 13.00 i od 14 do 17
w niedziele: od 10.00 do 14.00

Copernic
La Pologne en direct

PACZKI DO POLSKI:
WYJAZDY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

DOSTAWA DO RĄK WŁASNYCH ODBIORCY 
ODBIÓR PACZEK Z DOMU: PARYŻ I OKOLICA 

TEL. : 40. 09. 03. 43.
SPRZEDAŻ BILETÓW 

NA AUTOKAR DO POLSKI
COPERNIC

6, Rue des Immeubles Industriels 
75011 Paris - tel. 40.09.03.43 M° NATION 

biuro otwarte: 10.00 - 18.00, również w soboty i niedziele.

NIEDROGI ZAKŁAD POGRZEBOWY
FRANCJA (NORMANDIA) współpraca francusko-polska

ASSISTANCE POMPES FUNEBRES
12' Pl.de I’/Aidenne Boucherie 79 Rue Calmette
14000 CAEN 14taj MONDEVILLE
Tel.31.85.93.91 (rozmowa w języku Tel.31.78.25.93.
Fax 31.34.22.03. polskim i francuskim)

załatwiamy sprawnie wszystkie formalności związane ze zgonem 
i pogrzebem, na terenie Francji i w Polsce.

- Przykład kosztów pogrzebu: (zgon w Paryżu, transport ciała do Polski): 
trumna dębowa francuska, z wkładem metalowym i filtrem (na wywóz

za granicę) - 4800 F; 
załatwienie formalności w biurach francuskich i konsulacie polskim - 2000 F; 
transport samochodem z Francji do Polski na wskazany cmentarz - 7000 F;

suma kosztów - 13800 F.
- Bezpłatnie podajemy (tel. lub fax) koszty pogrzebu we Francji i w Polsce. 
• Zawieramy kontrakty przedpogrzebowe.

Służymy informacja i doświadczeniem
w tvćh t^ndnych dla każdego chwilach

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU: 29 III 1995

PRZYJACIELE (!!)
GŁOSU KATOLICKIEGO 1995 R.:

PAŃSTWO: 
ANNA WRONA 200 F
SIOSTRY SERCANKI

- LA FERTE 350 F
PAUL ZBIK 550 F
SOPHIE JANECZEK-LELEK 350 F 
P. RYBIŃSKI-MŁYNCZAK 350 F 
KAZIMIERA BRELINSKA 400 F
Wszystkim Drogim Ofiarodawcom, 
którzy hojnie wspierają finansowo nasz 
Tygodnik Polskiej Emigracji - Głos 
Katolicki, składamy serdeczne pod&ęko-

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W.A. KOCZOROWSKI 

Ekspert Sądowy Tłumacz Przysięgły 
przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu

90, Rue Anatole France 
92290 Chatenay Malabry - Tel. 46.60.45.51. 

lub
4, Vlila Juge - 75015 Paris

Tel. 40.59.42.71 - Fax 40.59.83.62. 
Formalności prawno-admlnlstacyjne, notarialne, 
asystowanie w sądach I urzędach, redagowanie 
aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

PRENUMERATA
(ABONNEMENT)

GŁOS KATOLICKI - LA VOIX CATHOLIQUE 
263 bis, rue Saint Honore 

75001 PARIS 
tel: 40.15.08.23
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TESTAMENT

Podobno zareagowałem szalenie po 
męsku. Otóż kiedy temperatura przekro
czyła 38° C., a przywołany w trybie 
pilnym lekarz, na odczepnego, zaordy
nował zdjęcie rentgenowskie, uznałem, 
że nadszedł na mnie czas. Wobec czego 
dostosowałem się całym sobą do tej 
smutnej okoliczności. Poczułem się 
umierającym w kwiecie wieku, a chora 
niewątpliwie wyobraźnia zaczęła bujnie 
fantazjować nad... losem świata, ludzkości 
i nieletnich dziatek, osieroconych przez 
niżej podpisanego. Nie cieszcie się 
jednak za wcześnie niecni wrogowie, 
czeka was bowiem srogie rozczarowanie, 
przynajmniej tym razem. Skrupulatne, 
nadgorliwe, hipochondryczne wręcz 
wypełnianie ostatniej woli, o przepraszam, 
zaleceń eskulapa przywróciło mnie temu 
światu. Gorączka opadła, odetchnęło 
sterroryzowane przez pacjenta otoczenie, 
grypa ustępowała, uniwersalny problem 
pozostał.
Testament - słowo trochę pompatyczne, 

trochę notarialne, wywołujące bardzo 
różne i sprzeczne uczucia, od żalu, po 
zabobonny strach. Testament - słowo o 
rzadko spotykanej ilości konotacji, w 
zależności od kontekstu sytuacyjnego, 
mentalności zainteresowanych, bogactwa 
uczuć i konta bankowego.
Każdemu gdzieś tam, kiedyś pobrzmie
wały przecież w uszach wieszcze, lub 
złowieszcze przesłania moralne, politycz
ne, czy ideologiczne z testamentów 
rozmaitych wielkich z tego, a całkiem 
maluczkich z perspektywy tamtego, 
świata. Fascynująca jest w tym wypadku 
wewnętrzna potrzeba, wola, ostatnia w 
końcu wola, przekazania, przedłużenia 
życia własnych myśli. Megalomania? 
Mania posłannictwa? Czy zwykła chęć 
usprawiedliwienia? A przecież rachunek 
będzie wystawiany nie tutaj, przez nas, 
na dole. Jest tutaj miejsce na bardzo 
wygodny termin - dziedzictwo ludzkości. 
Pozostaje tylko pytanie dodatkowe, 
zwłaszcza dla ofiar marksizmu, eutanazji 
i aborcji, taki "drobiazg" - o kryteria 
przyjmowania do "dziedzictwa ludzkości". 
Może będzie to fakt zamieszczenia notki 
biograficznej w encyklopedii Larbusta? 
Zostawmy więc to pytanie na boku, 
pocieszając się tym, że na szczęście dla 
ludzkości "Moje programy" i "Kapitaty” 
są realizowane tylko raz, potem wpadają 
w kategorię "hańby ludzkości".
Myliłby się jednak ktoś, sprawy "testamen- 
tarne” sprowadzający do makroskali 
globu.
Testament pozostaje jednak tradycyjnie 
pewnym porządkowaniem własnych 

spraw, wolą pozostawienia po sobie 
zwykłego spokoju, nawet jeżeli rozdziera
nego żalem, równie często po osobie, co 
i po, nt przykład, "niesprawiedliwie" 
utraconej schedzie. Testament nigdy nie 
powinien być przejawem przyrostu lat, 
nieprzewidywalnego zbliżania się do 
kresu. I to z kilku powodów. Po 
pierwsze, przygotowywanie go z takim 
nastawieniem duchowym rozbraja nas w 
dążeniu do... dalszego powielania spadku, 
a to grzech wobec spadkobierców. Po 
drugie, co częstsze i groźniejsze, wywołuje 
"doczesne" skąpstwo i autoogranihzénla. 
Po trzecie i chyba najważniejsze, 
testament "przedśmiertny" brzydko i u 
wszystkich zainteresowanych wywołuje 
paskudne skojarzenie szansy wzbogacenia 
z "odejściem” kochanego, bogatego wu- 
jatzaa. I wujasyék i spadkobiercy czują 
się nieswojo. On staje się podejrzliwy i 
sam zaczyna przyrządzać sobie zupki, 
oni, bo "wygodniej” by im było cieszyć się 
jednocześnie i z żywego wujaszka, i z 
jego pieniążków.
Wniosek praktyczny, podszyty może 
odrobiną ustępującej gorączki, cieszmy 
się obdarowywaniem innych za naszego 
życia, a ewentualne nadwyżki pożytkujmy 
na siebie, lub... od wczesnej młodości, 
rokrocznie, w najskrytszej tajemnicy 
weryfikujmy nasze "zapisy". Oby zaosz
czędzić waśni i oby wystarczyło na 
skromny pochówek, kiedy naprawdę 
przyjdzie czas.

Paweł OSIKOWSKI

POLSKA-FRANCJA 
ŚWIAT

W sali wystawowej stowarzyszenia 
GeneKą^^ w XII dzielnicy Paryża, przy 
rue de Citeaux 34, do 22 kwietnia 
oglądać można bardzo ciekawą ekspozycję 
fotografii pani Julii Pirotte, polskiej 
dziennikarki, która drugą wojnę światową 
przeżyła w Marsylii, walcząc we 
francuskim ruchu oporu. Wykonała w 
tym czasie szereg niezwykle interesujących 
zdjęć, będących świadectwem okrucieństw 
wojny i radości wyzwolenia. Po wojnie 
pani Pirotte powróciła do Polski, gdzie 
nadal mieszka. Swe fotografie pokazywała 
już w Sztokholmie, Nowym Jorku, 
Londynie, Marsylii i Arles.

Po raz pierwszy kolekcja, znajdująca się 
normalnie w muzeum w Charleroi w 
Belgii, pokazywana jest w Paryżu. 
Stowarzyszenie Génériques, które ją 
gości, istnieje od kiku lat. Zajmuje się 
historią cudzoziemców zamieszkałych 
we Francji, zbiera materiały na ich 
temat, kultywuje pamięć. Jego celem jest 
wykazanie, że historia imigracji jest 
częścią składową historii Francji, że 
Francja nie zrozumie siebie samej, jeżeli 

nie zrozumie prądów ludzkich, płynących 
do niej z zagranicy. Génériqués stara się 
zebrać maksymalną ilość materiałów 
archiwalnych na temat imigrantów. 
Szuka ich w ośrodkach publicznych i 
prywatnych; u poszczególnych ludzi, w 
przedsiębiorstwach, stowarzyszeniach 
itp. Po opracowaniu, udostępnia je 
naukowcom i publiczności, a potem 
przekazuje do archiwów publicznych - w 
regionach, departamentach i komunach. 
Jeżeli kolekcja ma znaczenie krajowe, 
kierowana jest oczywiście do archiwów 
krajowych. Wszystko zależy od charakteru 
materiałów, od historii, którą one 
opowiadają. Jeżeli na przykład jest to 
dokumentacja będąca świadectwem życia 
Polaków w północnej Francji, Generi- 
ąues umieszcza ją w archiwach w 
departamentach Nord czy Pas-de- 
Calais. Jeżeli chodzi o Hiszpanów z 
południowej Francji, to naturalną koleją 
rzeczy, zbiory trafiają do Tuluzy.

Innym punktem działalności Génériqués 
jest iawéntaryzowanié. Archiwa są 
często rozproszone, nie wiadomo czego 
dotyczą i co zawierają. Pierwszym 
etapem ich ratowania jest zatem 
klasyfikacja i odpowiednie oznakowanie. 
Dokumenty są różnorakiej natury. Mogą 

to być fotografie, plakaty, ulotki, listy 
rodzinne. Istnieją także dokumenty o 
charakterze oficjalnym, bo począwszy od 
końca XIX wieku, Francja zaczęła dbać 
o kompletowanie w prefekturach i 
komisariatach policji archiwów, dotyczą
cych masowo sprowadzanej z zagranicy 
siły roboczej. Pracownicy Géaériqués 
mieli na przykład w rękach sprawozdania 
asystentek społecznych, które zajmowały 
się w okresie międzywojennym Polkami, 
przybywającymi do pracy na francuskich 
gospodarstwach rolnych. Są to często 
jedyne ślady ich bytności we Francji. 
Gdyby nie praca asystentek społecznych, 
niewiele byśmy dziś wiedzieli o trudnych 
warunkach ich życia, o problemach 
psychologicznych i zdrowotnych, o ich 
konfliktach z pracodawcami. Stowarzysze
nie Génériquét wydaje 4 razy w roku 
przegląd "Migranhéll, ukazujący różne 
inicjatywy imigracyjne - nie tylko zresztą 
francuskie, ale szerzej europejskie. Jest 
otwarte na wszelkie nowe propozycje i 
kompetentnie poinformuje Państwa co 
zrobić, by historia nie zapomniała o 
polskiej obecności na francuskiej ziemi.

Anna RZECZYCKA-DYNDAL


