
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

TYGODNIK
POLSKIEJ 

EMIGRACJI

KATOT Tf’ïfT 17 i 24 VII 1994

Nr 26 (1650) Rok XXXVI

FRANCJA 6,00 FF. BELGIA 36 FB. NIEMCY 1,80 DM.

"NIE ZABIJAJ"
Komunikat z 270. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 

(obszerne fragmenty)

W dniach 17-18 czerwca 1994 r. pod 
przewodnictwem Józefa Kardynała 
Glempa, Prymasa Polski, z udziałem 
arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nunc
jusza Apostolskiego, z okazji 70. rocznicy 
święceń kapłańskich Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego odbyła się w 
Łomży - w stolicy Diecezji pochodzenia 
Prymasa Tysiąclecia - Konferencja 
Plenarna Episkopatu Polski.

1. W kontekście zbliżającego się 
dwutysiąclecia narodzenia Jezusa Chrys
tusa Biskupi polscy, podejmując myśl 
Ojca Świętego, wyrażoną na ostatnim 
Konsystorzu Kardynałów, przeanalizowali 
zadania duszpasterskie stojące przed 
Kościołem w obliczu tej niezwykłej 
rocznicy.

2. Boska tajemnica Wcielenia Słowa 
pozostaje w ścisłym związku z ludzką 
rodziną. Wyrazem troski o rodzinę jest 
aktualny Rok Rodziny, ogłoszony przez 
ONZ i Kościół katolicki. Celem Roku 
jest zwrócenie uwagi całego świata na 
wartość i znaczenie tej najmniejszej 
komórki społecznej, a jednocześnie 
podstawowej instytucji dla życia każdego 
społeczeństwa (por. List do Rodzin, n. 
17). Nawet "Chrystus objawiając w pełni 
człowieka samemu człowiekowi, czyni to 
naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w 
której zechciał narodzić się i wzrastać". 
(List do Rodzin, n. 2).
Niestety, ta podstawowa komórka znalazła 
się w stanie niespotykanego dotychczas 
zagrożenia nie tylko w Ojczyźnie naszej, 
ale i w całym świecie. Niektóre organizacje 
międzynarodowe propagują rozwiązywa
nie problemów demograficznych poprzez 

antykoncepcję, sterylizację, a nawet 
aborcję. Przykładem może być zapo
wiedziana na wrzesień obecnego roku 
Międzynarodowa Konferencja na temat 
Demografii i Rozwoju w Kairze. 
Kwestionuje się rodzinę jako trwały, 
monogamiczny związek mężczyzny i 
kobiety. W obliczu tych zagrożeń Ojciec 
Święty Jan Paweł II zwrócił się do 
wszystkich głów państw ze specjalnym 
listem, w którym przypomniał podstawowe 
prawdy o rodzinie i wyraził głębokie 
zaniepokojenie faktem, że współczesne 
problemy demograficzne usiłuje się 
rozwiązać za pomocą głęboko niemoral
nych metod.

3. Z bblem B^^kupi przyjęli wiadomość, 
że w uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, najwyższego znaku uk
rzyżowanej Miłości, Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę o zmianie 
kodeksu karnego, który legalizuje 
zabójstwo nie narodzonych, odwołując 
się do tzw. względów społecznych. 
Trudno nie postawić pytania, dlaczego 
w obliczu palących problemów i napięć, 
gdy społeczeństwo oczekuje ich rozwiąza
nia, większość parlamentarna uznała za 
sprawę najpilniejszą zmianę kodeksu 
karnego, legalizującą zabójstwo nie 
narodzonych ze względów społecznych. 
Łatwo dostrzec, że uchwalona ustawa 
podejmuje rozwiązania narzucone naro
dowi w 1956 z. przez komunistyczny 
parlament, a w pewnym sensie poszerza 
zakres możliwości zabijania, nie respek
tując sumienia lekarza.

Ciąg dalszy na str. 2

W NUMERZE M. : IN.:

- NOWY ZAMACH
NA RODZINĘ: 

LEWICOWY SEJM RP 
ZA ABORCJĄ 

(str. 4 i 5)
- PORADY PRAWNE:

KUPNO NIERUCHOMOŚCI 
NA LICYTACJI 

(str. 6)
- WATYKAN

STOLICA APOSTOLSKA (II)
PAŃSTWO I INSTYTUCJA...

DARIUSZ DŁUGOSZ 
(str.7 i 9)

- POLSCY LICEALIŚCI
W DIJON

NIECODZIENNI MATURZYŚCI 
ANNA NAWROCKA 

(str.8 i 9)
- STRATEGIA DLA...
FUNDUSZU WALUTOWEGO? 

FELIETON M. MISZALSKIEGO 
(str. 10)

- POLACY NA ZACHODZIE:
LA FERTE - POLSKIE MIEJSCE; 

ORLEAN - SPOTKANIE POLONII; 
PARYŻ - DZIEŃ SKUPIENIA; 

W HOŁDZIE MATKOM. 
(str. 11, 12 i 13)

- UBOCZNE SKUTKI DESZCZU
PUNKT WIDZENIA 

PAWEŁ OSIKOWSKI 
(str. 16)

- PROGRAM TV POLONIA
(1&-31.07.) 

OD REDAKCJI: UWAGA! 
Przypominamy wszystkim Drogim 
Czytelnikom, że w okresie letnich 
wakacji GŁOS KATOLICKI ukazuje 
się co DWA TYGODNIE. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Z KRAJU

■ Sejm odłożył głosowanie nad podpisa
nym już konkordatem ze Stołicą 
Apostołską, a Senat przyjął ustawę o 
złagodzeniu aborcji.
Konferencja Episkopatu obradująca w 
Łomży stwierdza w komunikacie o 
dążeniu koałicji rządowej do konfrontacji 
z Kościołem i "przywracaniu dawnego 
styłu władzy".
■ Trwa montowanie koałicji miejskich i 
gminnych po wyborach samorządowych. 
W województwach wschodnich zwyciężyła 
koalicja centroprawicowa, na wsiach na 
ogół PSL. W pozostałych miastach trwają 
targi o władzę. Jacek Kuroń uważa, że 
Unii Wołności bardziej "po drodze" z 
SLD niż z centroprawicą. Praktyka 
pokazuje, że "Przymierze dła Połski" 
(m.in. ZChN i PC) chętnie wchodzi w 
koałicję z UW. Na stanowisku nie 
wchodzenia w sojusze z Unią stoi 
"Koałicja 11 Listopada" (m.in. Unia 
Połityki Realnej).
■ Dwudniową wizytę w Połsce złożył 
premier Francji E. Bałładour. Dyskuto
wano głównie o francuskim zaangażowaniu 
gospodarczym w naszym kraju i pomocy 
Paryża dła starań Połski o przyjęcie do 
Unii Europejskiej.
■ Hutnicy z Huty Lucchini-Warszawa 
zaostrzyłi formy strajku. Część pracowni
ków przystąpiła do głodówki, wystawiono 
pikiety pod URM i ambasadą włoską.
■ Wybory uzupełniające do Senatu 
przyniosły sukces kandydatowi PSL. 
Wybory odbyły się w Ełbłągu razem z 
wyborami samorządowymi.
■ Od września ruszy w Sejmie debata nad 
Konstytucją, referendum odbyłoby się w 
1995 roku.
■ O 10% wzrosły ceny wyrobów 
spiritusowych. Kłopoty budżetu ma 
podreperować także 15% wzrost cen 
energii ciepłnej dostarczanej do mieszkań. 
Zdrożały także po raz kołejny ceny 
samochodów z FSM.
■ Trwają spory w MSZ. Komisja 
sejmowa poddała krytyce dotychczasową 
obsadę personałną płacówek dypłomatycz- 
nych. "Stara kadra'' wg raportu komisji, 
była ""rardziej umiarkowana i fachowa".
■ Prokurator Generałny podpisał wniosek 
do władz Szwajcarii o ekstradycję B. 
Bagsika, głównego, podejrzanego w aferze 
Art B.
■ W Chorwacji zginęło od wybuchu miny 
dwóch połskich żołnierzy pełniących 
służbę w misji wojskowej ONZ,.

Ciąg dalszy ze str. 1

Wyrażając uznanie tym posłom, którzy w 
sposób jednoznaczny wypowiedzieli się 
przeciwko prawu zabijania nie narodzonych, 
pragniemy stwierdzić, że żaden człowiek, 
a szczególnie wierzący, nie może dawać 
posłuchu prawu niemoralnemu, nie może 
go popierać, nie może za nim głosować ani 
współdziałać w jego stosowaniu. Legalizacja 
zabójstwa nie narodzonych w niczym nie 
zmienia kwalifikacji moralnej czynu: zło 
pozostaje złem, grzech grzechem, zabójstwo 
zabójstwem. Jest to jawne pogwałcenie 
prawa naturalnego, pierwszego i najbar
dziej podstawowego prawa do życia, 
zapisanego w sumieniu człowieka i 
przykazania: "Nie zabijaj", a tym samym 
ogromne wyzwanie dla ludzi prawego 
sumienia i dla wierzącego w większości 
narodu. Uchwalając takie prawa, państwo 
sprzeciwia się racji swego istnienia, którą, 
jest ochrona i promocja naturalnych praw 
osoby oraz ułatwianie człowiekowi 
wykonywania jego obowiązków. Najświęt
szym, uniwersalnym prawem człowieka, 
wypływającym z jego natury, jest prawo do 
życia od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Wbrew pięknie brzmiącym deklaracjom, 
skrzywdzona kobieta pozostaje sama 
razem z dzieckiem, opuszczonym przez 
autorytety, powołane do ochrony życia. 
Zwalnia się całkowicie z odpowiedzialno
ści ojca poczętego dziecka, a pieniądze, 
które powinny być przeznaczone na 
ratowanie życia i pomoc pokrzywdzonym, 
służą faktycznie zabijaniu. Dostrzegamy w 
pełni, jak tragiczne są niekiedy sytuacje 
kobiety, organizujemy na miarę swoich 
możliwości wszechstronną pomoc dla 
ratowania nie narodzonych. Uznajemy 
prawo kobiety do własnych decyzji, ale 
kończy się ono tam, gdzie zaczynają się 
prawa drugiego człowieka. Obrona własnych 
praw nigdy nie może mieć miejsca za cenę 
uśmiercenia drugiej istoty ludzkiej. A 
prawda wypowiedziana do końca brzmi: 
zabija się dziecko i okalecza matkę. Sam 
fakt przeliczania ceny ludzkiego życia na 
jakiekolwiek materialne wartości jest nie 
tylko pogwałceniem elementarnych zasad 
etycznych, ale także zaprzeczeniem 
wszelkiego humanizmu.

Poczęta istota ludzka jest człowiekiem, a 
jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii nie 
mogą uzasadniać zamachu na życie. 
Prawo do życia stanowi fundament 
wszystkich praw człowieka, a jego 
zanegowanie przekreśla także wszystkie 
inne prawa i stanowi pogwałcenie 
podstawowych zasad demokracji, gdyż 
krzywdzi najbardziej potrzebujących 
ochrony i opieki. Stanowi też uprzywilejo
wanie mocnych kosztem najsłabszych. 
Człowiek, który sam cieszy się darem

życia, nie ma żadnego prawa pozbawiać 
życia innych. Doświadczenie uczy też, że 
zakwestionowanie prawa do życia pociąga . 
za sobą - prędzej czy później - odmówienie 
prawa do żyda ludziom niepełnosprawnym, 
ciężko chorym i starym. Zamach na nie 
narodzonych jest zamachem na twoje 
własne życie i na życie narodu. Raz 
jeszcze przypominamy głos nieustraszonego 
Obrońcy życia Jana Pawła II: "Prawo Boże 
w stosunku do życia ludzkiego jest 
jednoznaczne i kategoryczne. Bóg nakazuje: 
"Nie zabijaj" (por. Wj 20,13). Żaden ludzki 
prawodawca nie może więc powiedzieć: 
Wolno ci zabijać czy nawet powinieneś 
zabijać" (List do Rodzin, n. 21).

4. Z oo^r^r^r^i^rj troską p^s^t^^r^^I^ćą Biskupi 
rozważali zadania duszpasterskie, wynika
jące z sytuacji społeczno-politycznej w 
Ojczyźnie.

Nie można nie zauważyć, że brak 
konsekwentnej polityki społecznej i 
prorodzinnej pociąga za sobą dystans 
między elitarną grupą, szybko bogacących 
się nielicznych obywateli, a postępującym 
zubożeniem ogółu społeczeństwa. Po
ważną troską napawa fakt, że wysiłek 
rządzącej koalicji nie jest skierowany w 
sposób dostateczny na przezwyciężenie 
niedostatku, a koncentruje się w dużym 
stopniu na szkodliwej dla młodej demokracji 
walce z wartościami chrześcijańskimi. W 
obecnej chwili potrzebny jest wspólny 
wysiłek wszystkich sił społecznych, nie 
tylko dla przezwyciężenia trudności 
ekonomicznych, ale i zła moralnego. Ze 
szczególnym niepokojem Pasterze Kośdoła 
obserwują tendencyjne działania, które z 
pominięciem wielowiekowej, narodowej 
tradycji usiłują programy wychowania do 
życia w rodzinie zastąpić tzw. edukacją 
seksualną. Pragniemy uwrażliwić rodziców, 
by się sprzeciwiali temu wszystkiemu, co 
prowadzi do deprawacji moralnej ich 
dzieci. Wiele z tych działań zaciera w 
następstwie granice między dobrem a 
złem. Jawi się pytanie, do jakiego 
społeczeństwa doprowadzi nas propago
wanie takich wzorców moralnych, które 
pomijają podstawowe kryteria dobra i zła 
zawarte w Dekalogu? Żaden człowiek, a 
zwłaszcza ludzie odpowiedzialni za 
wychowanie młodego pokolenia, nie mogą 
pominąć tego podstawowego pytania. W 
tej perspektywie można dostrzec powody, 
które prowadzą do nowego nieformalnego 
sojuszu sił postkomunistycznych z różnymi 
ugrupowaniami laickimi. Widzimy w tym 
sojusz przediwko podstawowym wartośdom 
moralnym i zagrożenie dla żyda narodu.(...)

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
zgromadzeni na 270. Konferencji Płenamej 

Episkopatu Połski 
Łomża, 18.06.1994 r.
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LITURGIA SŁOWA
16 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

nowego człowieka, wprowadzając pokój, i 
aby tak jednych, jak drugich znów 
pojednać z Bogiem w jednym ciele przez 
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, 
którzyście daleko, i pokój tym, którzy są 
blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w 
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

PIERWSZE CZYTANIE 
Jr 23, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy 
prowadzą do zguby i rozpraszają owce 
mojego pastwiska". Dlatego to mówi Bóg 
Izraela, o pasterzach, którzy mają paść 
mój naród: "Wy rozproszyliście moją 
trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście 
się o nią; oto Ja się zatroszczę o 
nieprawość waszych uczynków". Ja sam 
zbiorę resztę swego stada ze wszystkich 
krajów, do których je wypędziłem. 
Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały 
coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię 
zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie 
będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani 
trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto 
nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi 
Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako 
król, postępując roztropnie, i będzie 
wykonywał prawo i sprawiedliwość na 

ziemi. W jego dniach Juda dostąpi 
zbawienia, a Izrael będzie mieszkał 
bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go 
będą nazywać: "Pan naszą sprawiedli
wością".

DRUGIE CZYTANIE
Ef 2, 13-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan

Bracia:
Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy 
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 
przez krew Chrystusa. On bowiem jest 
naszym pokojem; On, który obie części 
ludzkości uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzielający je mur - wrogość. W swym 
ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań 
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch 
rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego,

EWANGELIA
Mk 6, 30-34

f Słowa Ewangelii według świętego 
Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i 
opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 
czego nauczali. A On rzekł do nich: 
Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu 
bowiem przychodziło i odchodziło, że 
nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli więc łodzią na miejsce 
pustynne osobno. Lecz widziano ich 
odpływających. Wielu zauważyło to i 
zbiegli się tam pieszo ze wszystkich 
miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus 
wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go 
litość nad nimi; byli bowiem jak owce 
nie mające pasterza. I zaczął ich 
nauczać.

UTURGIA StOWA
17 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

PIERWSZE CZYTANIE
2 Kri 4, 42-44

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal- 
Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 
Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć 
chlebów jęczmiennych i świeżego zboża 
w worku. On zaś rozkazał: Podaj 
ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego 
odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu 
łudzi? A on odpowiedział: Podaj ludziom 
i niech jedzą, bo tak mówi Pan: "Nasycą 
się i pozostawią resztki". Położył więc to 
przed nimi, a ci jedli i pozostawili 
resztki, według słowa Pańskiego.

DRUGIE CZYTANIE Ef, 4, 1-6

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, 
abyście postępowali w sposób godny 
powołania, jakim zostaliście wezwani, z 
całą pokorą i cichością, z cierpliwością, 
znosząc siebie nawzajem w miłości. 
Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki 
więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i 
jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w 
jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który 
jest i działa ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i we wszystkich.

EWANGELIA J 6, 1-15

f Słowa Ewangelii według świętego 
Jana

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, 
czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki 
tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na 
tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na

wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, 
że liczne tłumy schodzą się do Niego, 
rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby 
oni się posilili? A mówił to wystawiając 
go na próbę. Wiedział bowiem, co miał 
czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za 
dwieście denarów nie wystarczy chleba, 
aby każdy z nich mógł choć trochę 
otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, 
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem 
rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w 
miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła 
do pięciu tysięcy. Jezus więc wstał wziął 
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, 
rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z 
rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A 
gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 
Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie 
zgjnęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu 
chlebów jęczmiennych, które zostały po 
spożywających, napełnili dwanaście koszów. 
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud 
uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest 
prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy 
więc Jesus poznał, że mieli przyjść i 
porwać Go, aby Go obwołać królem, sam 
usunął się znów na górę.
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ZYCIE KOŚCIOŁA
■ "Tu zakwitło miłosierdzie Boga 
wyrażone przez łudzi" - powiedział 10 
czerwca Prymas Polski, w homilii 
wygłoszonej podczas uroczystej Mszy 
Świętej, odprawionej w czasie uroczystego 
otwarcia domu dla- dzieci upośledzonych, 
prowadzonego w Łabiskach koło Piaseczna 
przez Siostry Szarytki.

■ Nowy ośrodek Rehabiłitacyjno- 
Edukacyjny dla Młodzieży Niepełnos
prawnej w Rusinowicach koło Lublińca, 
którego budowa została sfinansowana w 
całości przez rząd USA, został uroczyście 
otwarty 12 czerwca z udziałem nuncjusza 
apostolskiego abp Józefa Kowalczyka.

I "Chrześcijaństwo jest posłannictwem, 
nie możemy być bierni" - powiedział bp 
Andrzej Suski otwierając 10 czerwca w 
sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Toruniu II Forum Młodych 
diecezji Toruńskiej. Zastanawiając się 
nad hasłem forum "Młodzież w szkołę, w 
rodzinie, w pracy" - bp Suski - mówił o 
znaczeniu chrześcijańskiego świadectwa 
młodych ludzi w dzisiejszym świecie.

I Sesja zamykająca Archidiecezjalny 
Kongres Trzeźwości odbyła się 4 czerwca 
w Gnieźnie. "W wysiłku i trudzie tego 
Kongresu i wszystkich poczynań, które 
stoją przed nami pragniemy zaświadczyć 
wobec wszystkich ludzi, a szczególnie 
wobec tych, którzy obarczeni są chorobą 
alkoholową, że istnieją powody, by mieć 
nadzieję, że nadzieja jest silniejsza- niż 
smutki, niż to wszystko, co prowadzi do 
utraty człowieczeństwa. Tą nadzieją jest 
Jezus Chrystus" - powiedział metropolita 
gnieźnieński, abp Henryk Muszyński. 
Dalej abp nawiązał do hasła Kongresu: 
"Rodzina- katolicka szkołą chrześcijańskiej 
trzeźwości" mówiąc: "Z tą nadzieją 
idziemy do rodzin, które mają się stać 
szkołą chrześcijańskiej trzeźwości. Nasze 
rodziny stanowią miejsce, w którym 
trzeba zaszczepić głębokie przekonanie o 
potrzebie trzeźwości i pomóc im dostrzec 
motywy pozwalające formować trzeźwy i 
prawdziwie chrześcijański styl życia".

NOWY ZAMACH NA RODZINĘ
W piątek. 10 czerwca Sejm RP uchwHł 
poprawki zmian w Kodeksie Karnym, 
znoszące dotychczasowe ograniczenia w 
dokonywaniu aborcji. Ustawę rozpatrzy 
senat, a następnie trafi ona do prezydenta. 
Za przyjęciem ustawy w wersji zgłoszonej 
przez posłów lewity z inicjatywy Parlamen
tarnej Grupy Kobiet głosowało 241 
posłów, przeciwnych było 107, a 32 
wstrzymało się od głosu. Nie wzięło 
udziału w głosowaniu 80 posłów.
Za nieograniczoną legalizacją aborcji 
opowiedział się prawie cały klub SLD, 
klub UP, w połowie kluby Unii Wolności 
(d. Unia Demokratyczna) i PSL. Przeciw 
głosowały: KPN i BBWR. Z PSL za 
legalizacją głosował m.in.: K. Dejmek. 
Premier Pawlak, A. Łuczak, M. Strąk, J. 
Soska i Józef Zych nie oddali głosów. W 
Unii Wolności "aborcję" poparli m.in.: J. 
Kuroń, B. Labuda, J. Ciemniewski, Z. 
Janas, J. Lityński, J. Osiatyński; a przeciw 
byli: P. Nowina Konopka, J. Rulewski, H. 
Suchocka, T. Syryjczyk, J. Taylor i H. 
Wujec. Nie wzięli udziału w głosowaniu: 
T. Mazowiecki, B. Geremek, Wł. Frasyniuk.

* * *
Istota uchwalonych zmian polega na 
dopuszczeniu do zabójstwa dzieci nie 
narodzonych, gdy kobieta znajduje się 
"w trudnej sytuacji osobistej lub w 
ciężkich warunkach życiowych". Na 
nieprecyzyjność tego sformułowania w 
czasie poprzedniej debaty zwracali 
uwagę głównie posłowie PSL i KPN. 
Znowelizowana ustawa nie przewiduje 
nawet procedury weryfikacji "ciężkich 
warunków" czy "trudnej sytuacji". Oznacza 
to nieograniczoną możliwość dokonywa
nia aborcji bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
w ciągu pierwszych dwunastu tygodni 
ciąży. Decyzję w tej sprawie podejmowa
liby więc wyłącznie kobieta i lekarz. 
Intencji tej nie ukrywa zresztą Labuda 
(Unia Wolności).

* * *
Kard. Józef Glemp zwrócił uwagę, że 
"po przegłosowaniu tej opcji za śmiercią 
nie narodzonych były oklaski". "Sądzę, 
że ten Sejm urodził się w czasie choroby 
państwa. I on dzisiaj jako taki płód w 
ramach państwa nie jest zdrowy. 
Dotychczas broniliśmy zawsze życia, 
powstawały instytucje, kraj się rozwijał 
ekonomicznie. I dlatego ta moja 
obserwacja jest taka przykra" - dodał 
kard. Glemp.
Pytany przez KAI, czy decyzja ta nie 
świadczy o bezsilności katolików, którzy 
protestowali przeciwko temu projektowi, 
Prymas Polski odparł, że katolicy robią 
dużo, o czym świadczy działalność 
ruchów obrony życia. Za oznakę choroby 
Sejmu uznał Ks. Prymas fakt, że decyzje 
parlamentu nie liczą się z otaczającą 
rzeczywistością. Zapowiedział też, że 

najbliższa Konferencja Episkopatu Polski, 
która odbędzie się 17-18 czerwca w 
Łomży zajmie stanowisko w sprawie 
decyzji Sejmu.

* * *
Atakiem na rodzinę w Roku Rodziny - 
nazwał bp Stanisław Stefanek, przewod
niczący Komisji Episkopatu d/s Duszpas
terstwa Rodzin - decyzję Sejmu 
wprowadzającą poprawki do ustawy o 
planowaniu rodziny, zezwalające na 
aborcję ze względów społecznych.
"Decyzję podjęli nasi przedstawiciele, a 
więc odpowiedzialność ponosimy wszyscy"
- pisze w swoim oświadczeniu bp 
Stefanek. Zdaniem Księdza Biskupa 
szczególna odpowiedzialność spada na:
- nauczycieli moralności, którzy "nazywa
jąc się niekiedy teologami", porzucili 
Objawienie i głoszą własne odczucia, 
powołując się na odpowiedzialność 
przed relatywnym sumieniem,
- polityków, którzy wolność obrali jako 
program, ale uczynili z niej przywilej 
tylko silnych, zezwalając na bezkarne 
zabijanie słabych,
- ekonomistów, którzy kalkulując zyski 
pominęli wartość, jaką jest życie 
człowieka,
- lekarzy, którzy zamienili gabinet 
lekarski na warsztat usługowy, kierujący 
się prawem zysku,
- prawników, którzy zapis normy oparli 
na formalistycznym legalizmie (większość 
głosujących stanowi o dobru i złu), 
łamiąc prawo natury.
Bp Stefanek konkluduje, że świadomość 
społeczna oraz władza ustawodawcza w 
Polsce "funkcjonuje na poziomie 
zagwarantowania higieny przy zabijaniu 
dzieci nie narodzonych, a prawo zapewnia 
spokój wszystkim, którzy je porzucili, a 
bezkarność tym, którzy je skrzywdzili". 
"Bezbronni zostali też obywatele - 
czytamy w oświadczeniu przewodniczą
cego Komisji d/s Duszpasterstwa Rodzin 
Episkopatu Polski - parlament, który 
ma stanowić prawo sprawiedliwe i 
chronić wszystkich, wyszedł oklaskiwany 
po odwróceniu się plecami do najbardziej 
bolesnych problemów społecznych i 
najbardziej dramatycznych problemów 
ludzkich.(...)
Parlament zmienił się w płatną agencję 
ubezpieczającą środowiska uprzywilejo
wane. Wołano publicznie, że nie ma 
związku między moralnością a odpowie
dzialnością człowieka za jego życie 
seksualne. W ogóle nie ma moralności w 
pełnieniu służby parlamentarnej, jest 
tylko sprawność i umiejętność przepro
wadzania zamówionych zadań".

BIULETYN KAI - 14.06.94
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Ust warszawskich Dominikanów 
do marszałka Sejmu
Niniejszym wyrażamy swój protest 
przeciwko uznaniu prawa do zabijania 
dzieci nie narodzonych przez parlament 
Rzeczpospolitej Polskiej. Z naciskiem 
podkreślamy, że tzw. zabiegi aborcyjne 
są dzieciobójstwem niezależnie od 
sposobu nazywania tych niecnych czynów, 
doprowadzających do przerwania życia 
oraz niezależnie od przyjętego światopo
glądu. Zgoda na zabijanie dzieci przed 
ich urodzeniem pod pretekstem pomaga
nia rodzinom wielodzietnym, czy z 
jakichkolwiek innych pobudek pseudohu- 
manitarnych, jest zwyczajną niegodziwo- 
ścią. Każde życie jest równie ważne jak i 
nasze, czy też kogokolwiek innego, komu 
pozwolono się narodzić. Świadectwo 
poszanowania życia poczętych dzieci, 
jakie dały kobiety w trudnych czasach 
okupacji, a szczególnie więźniarki obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, niezależ
nie od swego pochodzenia i rasy, niech 
będzie odpowiedzią i apelacją do 
naszych sumień, że każde dziecko, 
niezależnie od warunków życia i 
okoliczności, w jakich przyjdzie mu żyć, 
ma prawo do narodzin. Rzecz w tym, aby 
poprawiać te warunki, co jest obowiązkiem 
każdego państwa oraz społeczeństwa, a 
nie pozbywać się "problemu" przez 
zabicie niewinnej osoby.
Jakakolwiek forma przerywania życia 
istoty ludzkiej, bez względu na jej 
motywy, jest degradacją człowieczeństwa, 
najokropniejszą zbrodnią w historii 
ludzkości, a jej legalizacja godzi w same 
podstawy prawodawstwa stanowionego 
przez człowieka. Jest ona jednocześnie 
uzurpacją większego prawa do życia 
jednych w stosunku do drugich oraz 
najczystszą postacią nietolerancji wobec 
osób, które nie mają prawa do obrony, w 
imię, i to jest właśnie przewrotne i 
zakłamane, poprawy bytu osób drugich. 
Jest to wreszcie ugodzenie w każdego z 
osobna człowieka, każdego z nas, przez 
wypaczanie naszych sumień w zakresie 
poszanowania życia ludzkiego, i to 
każdego, bez względu na rasę i 
pochodzenie. Przeprowadzana w ten 
sposób deprawacja sumień, korzysta z 
roli wychowującej świadomość społeczną, 
jaką pełnią przepisy prawne. Taki tryb 
postępowania jest więc nobilitacją zbrodni, 
obojętności, demoralizacji, konformizmu, 
przedkładania interesów partykularnych 
nad ogólnoludzkimi oraz nieodpowiedzial
nością społeczną wobec losów ludzkich, 
tym gorzej, że dokonuje się to w imię 
tworzenia nowego ładu mającego przybrać 
"bardziej ludzką twarz".

Mając na uwadze powyższe racje oraz 
troskę o przyszłość naszego kraju opartą 
na poszanowaniu każdego bez wyjątku 
człowieka, raz jeszcze sprzeciwiamy się 

jakiejkolwiek formie prawnego usankcjo
nowania aborcji - dzieciobójstwa - 
przeprowadzanego w którymkolwiek 
okresie życia płodowego i pod wpływem 
jakichkolwiek motywów i przesłanek.

Uważamy jednocześnie, że podejmując 
takie uchwały parlament nie wypełnia 
obowiązku obrony prawa do życia i 
bezpieczeństwa, jakie przysługują każ
demu człowiekowi, bez względu na jego 
wiek, stan zdrowia, świadomości i 
zdolności do wyegzekwowania tychże 
praw, a który to obowiązek ciąży na 
każdej posłance i pośle.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że ustawy 
parlamentu nie będą rzucały cienia na 
kulturę prawną polskiego parlamenta
ryzmu i wierzymy, że nadejdą w tym 
względzie bardziej chlubne czasy.

za: Słowo-Dziennik Katolicki 
15.06.94.

* * *

Zanim zabijesz...
Nie po to, by straszyć, przybliżamy 
kobietom publikację dr Marii Ryś '"Zespoły 
zaburzeń po przerwaniu ciąży" opartą o 
najnowsze doniesienia z badań nad 
zespołem PAD i PAS (zaburzeniami w 
sferze psychicznej kobiety po dokonaniu 
zabiegu przerwania- ciąży).
Według amerykańskich uczonych z 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Psycho
logów, Post Abortion Distress (PAD) 
pojawia się w pierwszych trzech 
miesiącach po aborcji i trwa sześć 
miesięcy. Objawia się on m.in. fizycznym 
i psychicznym bólem, poczuciem wielkiej 
straty, zaburzeniami snu, niechęcią do 
życia, obawą przed współżyciem seksual
nym i następną ciążą.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że 
PAD - rozpacz - występuje u ok. 15% 
kobiet, a jej objawy u ok. 30%. Silniej 
przeżywają je kobiety wrażliwe moralnie, 
które zostały zmuszone do zabicia 
dziecka. Post Abortion Syndrom - 
syndrom poaborcyjny (PAS) zaczyna 
występować u kobiet w kilka lat po 
zabiegu, najczęściej w okresie klimakte- 
rium, gdy kobieta wie, że już nie będzie 
mogła mieć dziecka. Również i PAS 
objawia się u kobiet depresją i 
zgorzknieniem. Odczuwają one wyrzuty 
sumienia, rozpaczają w każdą kolejną 
rocznicę "narodzin" dziecka. Często 
porównują, ile ono mogłoby mieć lat. 
Zdarza się to zwłaszcza w czasie, gdy 
inne dzieci idą do Komunii św. Skutki 
przerwania ciąży w psychice kobiety 
obrazuje autorka publikacji liczbami 
uzyskanymi z badań kobiet w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii i Hong-Kongu. 
Jak podaje Maria Ryś, w 1989 r. 
przeprowadzono w USA badania 252 

kobiet. 62% przeżywało tendencje 
samobójcze, a u 20% utrzymują się one 
nadal. 51% tych kobiet do aborcji 
namówił mąż lub chłopak, ojciec dziecka. 
Większość z nich po zabiciu dziecka 
odczuwa ogromną niechęć do tego 
mężczyzny. Badania amerykańskich 
uczonych związane z zabiegiem przerwa
nia ciąży dotyczyły m.in. wzajemnych 
relacji między małżonkami, wpływu 
przerwania ciąży na urodzone już 
rodzeństwo, a także przeżyć pracowników 
zaangażowanych w tzw. zabiegi. Dowodzą 
one poważnych zaburzeń matki, ojca, a 
nawet rodzeństwa.

Przerywanie ciąży ma również skutki 
biologiczne. Badania prowadzone w 
amerykańskich i angielskich szpitalach 
oraz w innych placówkach naukowych 
wskazują, że zabieg ten powoduje wzrost 
liczby poronień samoistnych. Kolejne 
dzieci rodzą się z niższą wagą ciała. 
Rośnie też ryzyko ciąży pozamacicznej i 
powikłań infekcyjnych. I tak np. badania 
przeprowadzone w Anglii w 1976 r. 
wykazały "u 17,5% kobiet, które kiedyś 
przerwały ciążę, niemożność donoszenia 
następnej ciąży". A z raportu dotyczącego 
konsekwencji wprowadzenia legalności 
przerywania ciąży wynika, "że liczba 
porodów przedwczesnych wzrasta po 
pierwszej aborcji o 14%, a po drugiej o 
18%, zaś po trzeciej o 24%".

Autorka "Zespołu zaburzeń" uświadamia 
dramatycznie, że przerywanie ciąży 
dokonuje nie tylko spustoszenie w 
psychice kobiety i powikłania chorobowe, 
ale może wręcz doprowadzić do jej 
śmierci. Amerykańskie dane z 1983 r. 
mówią, że w latach 1972-73 po zabiegu 
przerwania ciąży zmarło na skutek 
krwotoku 15% kobiet, a w ciągu 4 lat aż 
141, w tym 63 to kobiety po tzw. 
zabiegach legalnych.

Przedstawione tu problemy to tylko część 
"dowodów", jakie przedstawia M. Ryś w 
swej jakże pożytecznej i pouczającej 
pracy. Odsyłamy do niej każdą kobietę, 
zwłaszcza- tę, która chciałaby "usunąć" 
swoje dziecko. Zanim zabijesz., przeczytaj 
i zastanów się, czy warto zapłacić 
tęsknotą całego życia i wspomnieniami, 
których żadna matka nie potrafi z siebie 
wydrzeć. Jeśli więc nie względy moralne i 
religijne, to może ogólnoludzki szacunek 
dla- życia- zadecyduje, że matka pokocha 
swoje dziecko już przed jego urodzeniem i 
pozwoli mu żyć.

Anna PERNAL 
za: Słowo - Dz. Kat. 17.06.94
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LIST DO RODZIN (7) 
Przymierze małżeńskie

W Liście do Rodzin pojawiają się dwa 
pojęcia, które są sobie bliskie, ale nie 
tożsame. Jest to pojęcie "komunii" oraz 
pojęcie "wspólnoty". "Komunia" dotyczy 
relacji międzyosobowej pomiędzy "ja" i 
"ty". "JKrp5/«o/<7"natomiast zdaje się ten 
układ przekraczać w kierunku "społeczno
ści", w kierunku jakiegoś "my". Rodzina 
jako wspólnota jest równocześnie pierwszą 
ludzką "społecznością". Rodzina powstaje 
wówczas, gdy urzeczywistnia się przy
mierze małżeńskie, które otwiera 
małżonków na dozgonną wspólnotę 
miłości i życia, dopełniając się w sposób 
specyficzny poprzez zrodzenie potomstwa. 
W ten sposób "komunia" małżonków 
daje początek "wspólnocie" jaką jest 
rodzina. Cała ta "wspólnota" rodzinna 
jest dogłębnie przeniknięta tym, co 
stanowi samą istotę "komunii". Czyż 
jakakolwiek inna "komunia" może być 
porównana z tą, jaka istnieje pomiędzy 
matką a dzieckiem, tym dzieckiem, które 
ona naprzód nosi w swoim łonie, a 
potem wydaje na świat? Wraz z 
zaistnieniem rodziny pojawia się nowa 
jedność, w której "komunijna" jedność 
rodziców znajduje swe dopełnienie. 
Doświadczenie uczy, iż dopełnienie to 
jest zarazem powinnością oraz wyzwa
niem. Powinność zwraca się w stronę 
małżonków, oraz ich pierwotnego 
przymierza. Zrodzone przez nich dzieci 
powinny umocnić przymierze, wzbogacając 
i pogłębiając małżeńską komunię ojca i 
matki. Jeśli bywa inaczej, wówczas 
natychmiast trzeba pytać, czy egoizm, 
który - z powodu grzeszności człowieka - 
kryje się także w miłości mężczyzny i 
kobiety, nie jest silniejszy od tej miłości. 
Trzeba, aby małżonkowie zdawali sobie 
z tego sprawę. Trzeba też, aby od 
początku mieli serca i myśli zwrócone w 
stronę Boga; w stronę Tego, "od którego 
pochodzi wszelkie rodzicielstwo", ażeby 
ich ludzkie rodzicielstwo stawało się za 
każdym razem źródłem odnowienia 
miłości. Samo w sobie jest rodzicielstwo 
potwierdzeniem miłości, pozwala odkry
wać za każdym razem jej rozmiar i 
pierwotną głębię. Nie dzieje się to 
jednak w sposób automatyczny. Jest 
zadane obojgu: mężowi i żonie. Stanowi 
w życiu każdego taką "nowość" i takie 
bogactwo, że nie można do niego 
przybliżyć się inaczej, jak "na kolanach".

c.d.(7).

POLSKIE SPRAWY
Bogdan DOBOSZ

4 Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
G. Sobótka (SLD) według ujawnionych 
dokumentów był agentem NRD-owskiej 
STASI. Minister resortu Milczanowski 
twierdzi, że notatkę wywiadu NRD 
sporządzono na podstawie publicznych 
wypowiedzi Sobótki z lat 80.
Problemem jest jednak widniejąca na 
dokumencie adnotacja: "chronić źródło 
informacji". Pracownicy z Instytutu 
pastora Gaucka, którzy zajmują się 
archiwum STASI, twierdzą, że adnotacja 
taka dotyczy jedynie agentów. Jedni 
szpiedzy nie mogą przyjechać do 
Polski, inni są wiceministrami. Wszystko 
zależy dla kogo się pracowało...
4 Prezydent Lech Wałęsa o konkorda
cie: "kontratak sił lewicowych przeciw 
papieżowi i Kościołowi". Termin 
wyborów prezydenckich coraz bliżej.
4 Wyniki wyborów samorządowych w 
niektórych miastach. SLD zwyciężyło w 
Łodzi, Kaliszu, Legnicy, Płocku, 
Szczecinie. Unia Wolności we Wrocła
wiu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. 
Koalicje centroprawicy w Lublinie, 
Białymstoku, Rzeszowie i Siedlcach.

PORADY PRAWNE 
redaguje Wiesław DYLĄG

KUPNO NIERUCHOMOŚCI 
NA LICYTACJI

Słyszałem, że można kupić tanio 
mieszkanie na licytacji. Gdzie należy 
szukać odpowiednich informacji? Jak 
przebiega sprzedaż?
Licytacje (les enchères), dotyczące 
nieruchomości organizowane są w 
zależności od sytuacji przez:
- notariuszy (le marche immobilier des 
notaires);
są to najczęściej nieruchomości wcho
dzące w skład masy spadkowej;
- sąd (les ventes judiciaires); sprzedaż 
wiąże się najczęściej z niewypłacalno
ścią właściciela;
- administratora dóbr państwowych 
(les Domaines); państwo pozbywa się 
nieruchomości nabytych często w 
wyniku dziedziczenia po osobie samotnej 
(brak rodziny do 6 stopnia pokrewieńst
wa), która nie sporządziła testamentu.

Gdzie można uzyskać informacje?
Odnośnie licytacji organizowanych 
przez notariuszy, w ogłoszeniach prasy 
codziennej lub w piśmie specjalis
tycznym "Conseil par des notaires", do 
nabycia pod adresem 90, rue de 

Na wsi zwycięstwo osiągnęło PSL. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 34,2%. 
4 W Ministerstwie Obrony doszło do 
polemiki bpa potowego Leszka Głodzia 
i wiceminister Danuty Waniek (SLD). 
Według Waniek "nasza hierarchia 
kościelna ma nawyki imperialne". Bp 
Głódź stwierdził, że taka postawa 
wiceminister "szkodzi interesom państ
wa".
4 Rada Ministrów chce odłożyć debatę 
nad wprowadzeniem powiatów do 
czasu uchwalenia nowej konstytucji.
4 W przeddzień wizyty prezydenta B. 
Clintona w Warszawie do Waszyngtonu 
udał się minister finansów G. Kołodko, 
który prezentował Amerykanom swój 
program gospodarczy o nazwie "Strategia 
dla Polski".
4 W Mielcu rozpoczęto produkcję 
samochodu o nazwie "Gepard". Karose
ria stylizowana na- lata 30. mieści silnik 
Land Rovera i pozwala rozwijać 
szybkość 230 kmlgodz. Docelowo 
planuje się produkcję 100 sztuk tych 
samochodów rocznie.

Flandre, 75019 Paris. W Regionie 
Paryskim istnieje numer minitelu 3615 
Paris - Notaires, zawierający rubrykę 
dotyczącą licytacji. Licytacje sądowe 
ogłaszane są w Sądach Wielkiej 
Instancji (Tribunaux de grandę instance) 
oraz w "Journal d'annonces legałeś". 
Ponadto serwis minitelu 3617 Vae 
(2,19 fr za minutę) .Lista dóbr państwo
wych sprzedawanych w drodze licytacji 
publikowana jest w "Biulletin officiel 
d'annonces des Domaines" (17, rue 
Scribe, 75436 Paris Cedex 09).

Kto może uczestniczyć w licytacji?
Każdy mający zdolność prawną do 
nabycia nieruchomości w drodze kupna. 
Jednakże niezbędne jest skorzystanie z 
usług adwokata oraz złożenia kaucji w 
wysokości 10% ceny wywoławczej.
Przebieg licytacji:

- Potencjalni nabywcy podbijają cenę 
wywoławczą (une mise a prix). Ostatni, 
którgo oferta nie została przebita 
(często licytacja trwa do momentu aż 
wcześniej zapalona świeczka zupełnie 
się nie wypali - "la vente a la bougie") 
nabywa nieruchomość, z obowiązkiem 
zapłacenia całości ceny najpóźniej w 
ciągu 2 miesięcy.
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 - WATYKAN -
STOLICA APOSTOLSKA (II)

Państwo i instytucja Kościoła Rzymskokatolickiego.

1. Państwo Watykan.

Powstało ono w wyniku zawarcia Traktatu Laterańskiego 
pomiędzy Stolicą Apostolską a Włochami (11.02.1929). 
Terytorium o powierzchni 0,5 km2 zamieszkuje zaledwie 
kilkaset osób. Dzisiejsze państwo Watykan stanowi więc 
namiastkę rozległego Państwa Kościelnego istniejącego do 
1870 r., ale posiada niezbędny atrybut wolności i niezależności, 
dający warunki do swobodnej realizacji misji ewangelizacyjnej 
Kościoła. Na mocy wspomnianego traktatu Kościół uzyskał 
eksterytorialność dla swoich dóbr usytuowanych w Rzymie, 
oraz poza granicami Watykanu (m.in.; letnia rezydencja 
papieska w Castel Gandolfo). Głową Państwa Watykańskiego 
jest Papież, który jest najwyższym autorytetem w zakresie 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej. Dwie pierwsze 
dziedziny są domeną Komisji Papieskich, zaś sądownictwo 
pozostaje w gestii Trybunałów Pontyfikalnych. W zależności 
od Komisji Papieskich pozostaje Rząd kierujący wszystkimi 
sprawami państwa przez Sekretariat Generalny, złożony z 
siedmiu Biur i ośmiu Dyrektoriatów Generalnych.

Pod kuratelą Rządu pozostaje Biuro Informacyjne dla 
Pielgrzymów i Turystów usytuowane przy Placu św. Piotra, 
którego zasadniczym zadaniem jest koordynacja wszelkich 
religijnych i kulturalnych aspektów związanych z wizytami w 
Watykanie. Państwo posiada własną flagę w kolorach żółtym i 
białym z dwoma skrzyżowanymi kluczami. Hymn, tzw. "Marsz 
Papieski", powstał w związku z XV-rocznicą pontyfikatu Piusa 
IX (jego autorem był Charles Gounod).

Bezpieczeństwa państwa strzeże Gwardia Honorowa 
ustanowiona przez Pawła VI w 1970 r., niezależnie od 
tradycyjnej Gwardii Szwajcarskiej znanej z barwnych strojów 
zaprojektowanych przez Michała Anioła.
Watykan posiada własną pocztę i telegraf oraz monetę, 
używaną również we Włoszech, a także stację kolejową. 
Państwo to jest pełnym członkiem niektórych międzynarodowych 
organizacji (Papieża reprezentują nuncjusze apostolscy).

Dobra architektoniczne Watykanu składają się zasadniczo z: 
Bazyliki i Placu św. Piotra, Pałacu Apostolskiego, Biblioteki i 
Muzeum, chociaż wielu papieży poszerzało ten stan 
posiadania (m.in. Sala Audiencji powstała w okresie 
pontyfikatu Pawła VI). Kompleks tych budynków jest 
otoczony od płn. zach. ogrodami watykańskimi, stworzonymi 
w latach 1550-1640, których obwarowania tworzyły jeden z 
bastionów Rzymu. Ich obszar zdobią liczne fontanny i 
budowle towarzyszące, m.in. wieża św. Jana będąca 
rezydencją papieża Jana XXIII i Patriarchy Konstantynopola 
Athenagorasa, który odwiedził Pawła VI w 1969 r. Własnością 
Watykanu są również dwa kolegia: Etiopskie - formułujące 
przyszłych kapłanów rytu etiopskiego oraz Niemieckie, 
stanowiące Instytut Studiów Historyczno-Archeologicznych.

2. Instytucja Kościoła Rzymskokatolickiego.

Watykan jest rezydencją papieską głowy Kościoła założonego 
przez Jezusa Chrystusa. Papież pozostaje w kontakcie z 
biskupami świata, z którymi omawia najważniejsze sprawy 
Kościoła na Soborze. W Watykanie miały miejsce dwa wielkie

Sobory Powszechne: Pierwszy w okresie 1869-1870 i drugi w 
latach 1962-1965. Papież sprawuje swoją pasterską misję w 
Kościele przy pomocy kardynałów i Departamentów Kurii 
Rzymskiej. Kardynałowie wybierają papieża i są jego 
doradcami. Prawo wyboru papieża w zgromadzeniu zwanym 
konklawe zarezerwowano dla nich w 1179 r. Starą tradycję 
reprezentują także konsystorze, zgromadzenia kardynalskie, 
choć niewielu z nich, poza Sekretarzem Stanu, przebywa na 
stałe w Watykanie.

Drugim ciałem instytucjonalnym Kościoła jest Kuria Rzymska, 
która w obecnej formie działa od czasów konstytucji Pawła VI 
(Regimini Ecclaesiae - 1967 r.) Wszyscy jej członkowie, 
sekretarze i doradcy są mianowani przez papieża na okres pięciu 
lat. Konstytucja Papieska naczelne miejsce przypisuje dwom 
instytucjom bezpośrednio współpracującym z Ojcem Św., 
Sekretariatowi Stanu i Radzie d/s Publicznych Kościoła. 
Sekretariat Stanu utrzymuje kontakty z Departamentami Kurii, z 
Episkopatami krajowymi, z nuncjuszami apostolskimi w różnych 
krajach, z rządami państw i ich przedstawicielami w Rzymie. 
Sekretariat jest wydawcą oficjalnego pisma Stolicy Apostolskiej 
(Acta Apostolicae Sedis) i papieskiego rocznika statystycznego 
(Annuario Pontificio).

Rada d/s Publicznych Kościoła prowadzi negocjacje 
międzypaństwowe, gdyż Stolica Apostolska posiadając niezależny 
status Państwa Watykan reprezentuje Kościół Rzymsko-Katolicki 
w świecie poprzez przedstawicieli dyplomatycznych (nuncjusz 
apostolski) lub niedyplomatycznych (delegat apostolski). 
Watykan z wrażliwością właściwą Kościołowi uczestniczy w 
pracach wielu międzynarodowych instytucji (ONZ) ze względu 
na problemy współczesnego świata.

W 1542 r. ustanowiono instytucje Świętej Kongregacji, które są 
odpowiednikami papieskich ministerstw. Oto ich charakterystyka:
- Kongregacja d/s Biskupów, powstała w 1588 r. skupia uwagę na 
kontaktach z kościołami lokalnymi.
- Kongregacja d/s Kościołów Wschodnich działająca od 1862 r. 
utrzymuje stosunki z Kościołami obrządku wschodniego na 
terenie Afryki i środkowego Wschodu.
- Kongregacja d/s Nauki i Doktryny ustanowiona w 1908 r. 
koordynuje prace urzędu nauczycielskiego Kościoła.
- Kongregacja d/s Duchowieństwa powstała podczas Soboru 
Trydenckiego w 1564 r., obejmuje działalnością całokształt 
nauczania Słowa Bożego i aktywności katechetycznej.
- Kongregacja d/s Ewangelizacji Narodów (Propaganda Fide) 
założona 1622 r. dla rozwoju misji we wszystkich krajach, 
zwłaszcza postkolonialnych.

Dokończenie na str. 9
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POLSCY LICEALIŚCI W DIJON KONKURS W BURGUNDII
Matura - słowo to powoduje przyspieszone 
bicie serca, zarówno rodziców jak i samych 
zdających. Tak działo się w czerwcu we 
wszystkich miejscach Francji, gdzie odbywały 
się egzaminy. A więc i w Dijon w Liceum 
Europejskim im. Charles de Gaulle'a, w 
którym dziewięciu licealistów z Krakowa, 
poddaje się tej intelektualnej próbie. Jak 
znaleźli się w Dijon, nie są bowiem 
dziećmi polskich dyplomatów, czy emigran
tów, dlaczego tutaj zdają swoją maturę?
Wszystko zaczęło się ponad trzy lata temu 
w 1991 roku, prawie jak w Renesansie 
przyjechali do Dijon po nauki. Ich 
mecenasami, fundatorami stypendiów są: 
Rada Regionalna Burgundii, Urząd Miasta 
Dijon i District. Inicjatorem tej edukacyjnej 
akcji był obecny Prezydent Rady Regional
nej Burgundii Jean Francois Bazin. Wybór 
padł na Kraków, nie tylko dlatego, że to 
miasto wymienia się bardzo często poza 
granicami Polski, ale również ze względów 
tradycyjnych i praktycznych. W latach 
sześćdziesiątych ówczesny prezydent miasta 
Dijon kardynał Felix Kir nawiązał bliźniacze 
związki między tymi ośrodkami, które 
następnie ze względów historycznych 
uległy rozluźnieniu. Teraz można było je 
niejako tylko odnowić. Następnym atutem 
była znajomość francuskiego przez 
przyszłych kandydatów. W Krakowie 
istnieje tradycja w nauczaniu tego języka. 
We wszystkich liceach krakowskich, są 
klasy z językiem francuskim, istnieje 
również liceum dwujęzyczne, gdzie językiem 
wykładowym jest francuski. Dodatkowym 
argumentem dla Krakowa było to, iż 
znaleziono wiele możliwości do współpracy 
między regionem Burgundii a Ziemią 
Krakowską.
Po uzyskaniu oficjalnej akceptacji ze 
strony Akademii w Dijon, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych we Francji a 
strony odpowiednich władz 
delegacja z Burgundii udała się 
do Krakowa, by dopełnić for
malności i spotkać się z 
licealistami wybranymi w drodze 
konkursu przeprowadzonego 
przez Instytut Francuski pod 
patronatem Konsulatu Francji 
w Krakowie. Tę chwilę przypo
mina zdjęcie z marca 1991 
roku, na którym widzimy pierws
zych licealistów, którzy pojechali 
do Dijon. Z ich przybyciem 
zbiegła się oficjalna inaugu
racja Liceum, w której uczest
niczył obok oficjalnych gości 
francuskich, Ambasador Rzecz
pospolitej Polskiej - Jerzy Łukas
zewski, Konsul Generalny RP 

także ze 
polskich,

w Lyonie - Sławomir Czarlewski. Po podopiecznych, można ich było spotkać to jedyne tego typu przedsięwzięcie we 
uroczystościach nastąpiła codzienność, wraz z ich francuskimi opiekunami w Francji,

Ciąg dalszy na str. 9

polskich uczniów przydzielono do klas 
"secondes". Nie zmieniano dla nich ani 
programu, ani regulaminu, to oni musieli - 
dostosować się do systemu edukacji 
francuskiej, powoli wtapiali się w pejzaż 
szkoły.
Zaczęło się dla nich nowe życie, pod 
względem organizacyjnym zupełnie inny 
rytm pracy - w Polsce zajęcia szkolne 
trwają do godziny 14, tutaj pozostaje się w 
szkole do późnego popołudnia. Ponadto 
musieli uczestniczyć w dodatkowych 
lekcjach francuskiego, a także literatury i 
cywilizacji Polski, by choć w zmniejszonym 
zakresie kontynuować program rodzinnego 
liceum. Każdego dnia powracali ze szkoły 
nie do rodzinnego domu, ale do internatu, 
gdzie obowiązywał szczegółowy regulamin. 
Pod koniec każdego tygodnia wyjeżdżali 
do rodzin francuskich, u których przebywali 
do poniedziałku, co było kolejnym 
doświadczeniem, bowiem '"zmuszało" do 
uczestniczenia w życiu francuskiej rodziny, 
a zatem poznawania Francji jeszcze od 
innej strony. Zaczęły rodzić się przyjaźnie 
między młodymi Polakami i ich francuskimi 
rówieśnikami, bliższe kontakty między 
rodzinami. Coraz częściej wśród polskich 
uczniów odjeżdżających na wakacje do 
Krakowa, pojawiali się ich francuscy 
koledzy. Tak oto w naturalnych sytuacjach 
tworzyły się cenne kontakty między 
młodymi ludźmi.
Czas płynął, "krakowianie" umacniali 
swoją znajomość języka francuskiego i 
coraz bardziej wrastali w nowe warunki. 
Po nich, zgodnie z założonym programem 
przyjeżdżali w kolejnych latach ich 
koledzy. W obecnej chwili jest ich w 
Liceum Europejskim dwudziestu pięciu, w 
tym dziewięciu kończy swoją edukację, 
siedmiu jest w klasie '"premiere", dziewięciu 
w ' "seconde", a we wrześniu tego roku 
dojedzie nowa, dziewięcioosobowa grupa. 
Organizatorzy nie zapomnieli o swoich
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PRZYGOTOWUJĄCYCH WAS 
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W UCEUM EUROPEJSKIM 
IM. CHARLES DE GAULLE W DIJON
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Urzędzie Miasta podejmowanych przez 
prezydenta Roberta Poujada, w siedzibie 
Rady Regionalnej Burgundii przyjmowa
nych przez jej prezydenta J.F. Bazin. 
Również polscy licealiści starali się 
przybliżyć swój kraj, choćby przez 
zorganizowanie wraz ze studentami sekcji 
polonistycznej Fakultetu Języków i 
Komunikacji Uniwersytetu w Dijon, 
wieczoru poświęconego tradycji bożonarod
zeniowej w Polsce.
Gromadzone przez lata doświadczenia 
pozwoliły na doskonalenie akcji, na 
regulowanie w sposób formalny procesów, 
które wcześniej nigdy nie miały miejsca, 
choćby akceptacji przez polskie władze 
oświatowe matury francuskiej. Stąd kolejna 
podróż J.F. Bazin w styczniu tego roku do 
Polski, gdzie prezydent Rady Regionalnej 
Burgundii był podejmowany przez wicemi
nistra Oświaty, Ambasadora Francji, 
prezesa Stowarzyszenia 'Wspólnota Polska", 
a wszystko to dla uzyskania oficjalnego 
statusu dla akcji w Dijon. Tak więc 

"szkoła" w Burgundii powoli 
zaczyna mieć swoje stałe miejsce 
także w Polsce, jak licealiści z 
Krakowa, a od dwóch lat również 
z Białegostoku w Liceum w 
Dijon.
Dzisiaj po trzech latach, kiedy 
zamyka się jakby pierwszy etap 
tego eksperymentu, można pokusić 
się o pewnego rodzaju refleksję. 
Akcja ta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i aprobatą ze 
strony społeczności Dijon, uczniów 
Liceum Charles de Gaule’a i ich 
rodzin i to dzięki temu nasi 
licealiści znaleźli swoich francus
kich opiekunów - za co im dziś 
serdecznie dziękujemy! Ponadto
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PROGRAM T V POLONIA
od 18.07.1994 do 31.07.1994

PONIEDZIAŁEK 18.07.94
7.30 Panorama
7.35 Powitanie - Program dnia
7.40 "Poszukiwany, poszukiwana"- 

komedia filmowa, 1973 r.; reż. St. Bareja
9.00 - 12.00 Jest lato - blok programowy 

a w nim:
9.30 Wakacyjna przygoda: "Podróż za 

jeden uśmiech" (5) serial TVP dla 
młodych widzów
10.00 "Przygody Pana Michała" (3) - 
serial TVP
11.00 "Miliard w rozumie" - teleturniej 
12.00 Wiadomości
12.10 "Polskie drooi" /10/ -serial TVP
13.45 PPrzghld kkhurrar^y
14.25 Spojrzenie na Polskę - program 
publicystyczny
14.40 Studio kontakt - magazyn polonijny
15.25 7 dni świat
15.55 Pooorom ddia
16.00 Robinsonowie
16.20 Ze zbiorów Jana Walencika: 
"Bagna biebrzańskie i ich mieszkańcy"
16.30 Wakacyjna przygoda: "Podróż za 
jeden uśmiech" (6) - serial TVP dla 
młodych Widzów
17.00 Teleexpress
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
17.30 "Tajemnica Enigmy" (4): "Ocalić 
muśl" - serial TVP
18.30 "Miliard w rozumie" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości-
20.00 Historia - współczesność: "Polskie 
Siły Zbrojne na zachodzie 1939-1945" 
(II): "II Korpus"
20.30 Z notatnika - cykl reporterski: 
"Komu się powodzi" - Zielonogórskie
21.00 Panorama

21.25 Gość TV Polonia
21.40 "Ród Gąsieniców (1) - serial TVP, 
1979 r.; reż. K. Nałęcki
22.50 Lato w fifharmoon: " Latnîe nncce 
Hektora Berlioza i Ewy Podleś 
24.00 Panorama
0.05 Program na jutro
0.10 "SOS" (4) - serial TVP
1.05 Zak^ńczene prooromo

WTOREK 19.07.94

7.30 Panorama
7.35 Powitanie - program dnia
7.40 "SOS" (4) - serial TVP (powt.)
8.40 Prosto z Belwederu
9.00 Robinsonowie
9.20 Za zbiooów Jjan WaU^ikaa 

"Bagna biebrzańskie i ich mieszkańcy"
9.30 Wakacyjna przygoda: "Podróż za 

jeden uśmiech" (6) - serial TVP dla 
młodych widzów

10.00 - 12.00 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
10.15 "Tajemnica Enigmy" (4) - "Ocalić 
myśl" - serial. TVP
11.15 "Miliard w rozumie" - teleturniej 
12.00 Wiadomości
12.10 "Ród Gąsieniców" (1) - serial TVP, 
1979 r.; reż. K. Nałęcki (powt.)
13.30 Historia - współczesność: "Polskie 
Siły Zbrojne na zachodzie 1939-1945" 
(II): "II Korpus" (powt.)
14.00 Z notatnika - cykl reporterski: 
"Komu się powodzi" - Ziglenogóokk"e
14.30 Lato w filharmonii: "Letnie noce" 
Hectora berlioza i Ewy Podleś
15.30 "Go nowego.." - Krystyna Sienkiewicz
- program rozrywkowy
15.50 Pooorom ddńa
15.55 Euroluryytyya: Éwinno^îe
16.10 Zwyczaje i obrzędy: "Sianokosy w 
Kościelisku" cz.l
16.25 Wakacyjna przygoda: "Podróż za 
jeden uśmiech" (7 - ośt.) - serial TVP dla 
młodych widzów
17.00 Teleexpres
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a. w nim:
17.30 "Alternatywy 4" (4) - serial 
komediowy
18.30 "Gra" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.10 Publicystyka kulturalna
20.30 Ąycie i historia - cykl reporterski: 
"Warmiacy, Prusacy, Niemcy"; "Ksiądz 
Zdzisław Peszkówski"
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 "Biaia e/ung" (1(8) - "Długa miłość"
- serial TVP, 1981 r.; reż. J. Kidawa 
23.00 Teatr w kadrze: "Drzewa i ludzie"
- wspomnienia próf. Bohdana Korze
niowskiego
24.00 Panorama
0.05 Program na jutro
0.10 "Ucieczka z miejsc ukochanych" 

(4) - seriai TW
1.10 Zakończenie programu

ŚRODA 20.07.94

7.30 Pokncomo
7.35 PPwitame - p^orrm dma
7.40 "Ucieczka z miejsc ukochanych" 

'4) - serial TVP (powt.)
8.40 Sejmograf
8.55 Euroluroytyya: Świnnojucie -poort.)
9.10 Zwyczaje i obrzędy: Sianokosy w 

Kościelisku cz.l
9.25 WaWakajna a^zygo: "PoP^É ża 

jeden uśmiech" (7) - serial TVP dla 
młodych widzów (powt.)

10.00 - 12.00 Jest ldto - blok programowy 
(powt.), a w nim:
10.15 "Alternatywy 4" (4) - serial TVP
11.15 "Gra" - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 "Białe tango" (118) - ‘Druga 
miłość" - serial TVP (powt.)
13.10 Publicystyka kulturalna (powt.)
13.40 Ąycie i historia - cykl reporterski: 
Warmiacy, Prusacy, Niemcy"; "Ksiądz 
Zdzisław Peszkówski" (pcw).-
14.00 Teatr w kadrze: "Drzewa i ludzie" - 
wspomnienia prof. Bohdana Korzeniews
kiego (pcw).-
15.10 Okiem globtrotera
15.55 PPwitame - pooorom dma
16.00 Rody polskie: Sapiehowie cz.2
16.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 
Majki Skowron" (119) - serial dla 
młodych widzów; reż. Wt. Jędryka 
17.00 Teleexpoekk
17.15 -19.15 Jest lato - blok programowy 
a w nim:
17.30 "Dr Murek" (4) - serial TVP
18.30 Podróże do Polski - teleturniej
19.15 Dobranocką
19.30 Wiadomości
20.00 "Cztery czwarte - magazyn
20.30 "Emigrant" - film r""krmeytalny; 
reż. P. Woldan
21.00 Panorama
21.25 Goćć TV PP^ma
21.40 "Rodzina Połanieckich" (2) - serial 
TVP
23.05 Sejmoorak
23.20 Festiwale, festiwale: "Mijejsce 
urodzenia" - film dokumentalny P. 
Łozińskiego
0.10 Program na czwartek
0.15 Opowieści z dreszczykiem: "Ja 

gorę" - film TVP, 1967- r.; reż. J. 
Majewski
0.45 Zakończenie programu

CZWARTEK 21 07.94

7.30 Panorama
7.35 Powitaaie - pooorom dma
7.40 Opowieści z dreszczykiem): "Ja 

gorę" - film TVP, reż. J. Majewski
8.40 Program publicystyczny
9.00 Roty pph^^ki: Sapieghwie cz.2 

(powt.)
9.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 

Majki Skowron" (119) - serial dla 
młodych widzów; reż. St. Jędryka 
(pow).)
10.00 - 12.00 Jes) lato - blok programowy 
(powt.), a w nim:
10.15 "Dr Murek (4) - serial TVP
11.15 3podróże do Polski" - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 "Rodzina Połanieckich" ^-serial
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13.30 Cztery czwarte - magazyn (powt.)
14.00 "Emigrant" - film dokumentalny; 
reż. P. Woldan (powt.)
14.30 Festiwale, festiwale: "Miejsce 
urodzenia" - film dokument. P. Łozińs
kiego
15.35 "Cono^q^o..." - Krystyna S iSnkie- 
wicz (powt.)
15.55 Powitanie - program dnia
16.00 Słoneczne studio (powt.)
16.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 
Majki Skowron" (2) - serial TVP dla 
młodych widzów
17.00 Teleexpaess
17.15 -19.15 Jest lato... - blok programowy 
a w nim:
17.30 "Na kłopoty Bednarski" (4) - 
"Statek nadziei" - serial TVP
18.30 "Gra" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Historia -współczesność
20.30 Zwyczajny człowiek - cykl 
reporterski: "Polski poślizg kontrolowany" 
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Potoma
21.40 "07 zgloosiç": oocinnk pt. ’'Bilet dd
Frankfurtu"; reż. K. Szmagier
23.00 Bilans - magazyn rządowy
23.10 Polska dziś- program publicystyczny 
24.00 Panorama
0.05 Program na piątek
0.10 "Dorastanie" (2) - serial TVP
1.10 Zaaoóccznie ppooramu

PIĄTEK 22.07.94
7.30 Panorama
7.35 Ponitasie - proo^m dma
7.40 "Dorastanie" (2) - serial TVP
8.40 Bilans - magazyn rządowy
9.00 Słoneczne studio (powt.)
9.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 

Majki Skoxaon" (2) - serial dla młodych 
widzów (powt.)
10.00 Jest lato..’ - blok programowy 
(powt.), a w nim:
10.15 "Na kłopoty Bednarski" (4) - 
"Statek nadziei" - serial TVP
11.15 "Gra" - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 "07 zgłoś się" odcinek pt. "Bilet do 
Frankfurtu"; reż. K. Szmagier
13.30 Historia - współczesność (powt.) 
14.00 Zwyczajny człowiek - cykl 
reporterski: "Polski poślizg kontrolowany
mi)
14.30 Polska dziś- program publicystyczny 
(powt.)
15.55 Powitanie - program dnia
16.00 -19.15 Jest lato.’’ -blok programowy, 
a w nim:
16.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 
Majki Skowron" (3) - serial TVP dla 
młodych widzów
17.00 Teleexpaess
17.30 "Przygody Pana Michała" (4) - 
serial TVP
18.00 Pegaz - magazyn aktualności 
kulturalnych

18.30 "Miliard w rozumie" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Hity satelity
20.20 Przegląd kulturalny
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 "Poloki’ nroói" " 111 osost^ - serial 
TVP
23.00 "Ballady limeryki" - program 
rozrywkowy
24.00 Panorama
0.05 Program na sobotę
0.10 ""Barbara i Jan" (4) - serial TVP
0.40 Życie moje: "Samotni ojcówin" (4)

- program publicystyki społecznej
1.45 "Królowa Bona" (3) - serial TVP
2.40 Zakończenie programu

SOBOTA 23.07.94
Telewizja Katowice na antenie TV 
Polonia
8.00 PPo/itame - proo^m ddîa
8.05 "Zaptośyenie dd K^wic" - 

reportaż o regionie obejmujący woje
wództwa: katowickie, bielskie, często
chowskie i opolskie
8.20 "Kolorowe notlwóróo" " prpgoam 

rozrywkowy dal dzieci
8.50 Hity satelity
9.10 Ziarrn
9.35 Brawo! Bis! (powt.)

12.00 Wiadomości
12.10 Pooóram ddîa
12.20 Komedia na lato: Gabriela Zapolska
- "Ich czworo"; reż. T. Zygadło; wyst.: W. 
Pszoniak, A. Seniuk, A. Dymna, J.Stuh, 
L. Kóayakówna
13.40 Film dokumentalny
14.00 "Sobota w Bytkowie" cz.l - 
widowisko rozrywkowe z udziałem 
śląskich rodzin: Pytloków i Żymłów; reż. 
W. Patlewicz
14.30 "Śląski Parnas" - reportaż o Janie 
Marii Bocheńskim, wybitnym filozofie 
zamieszkałym w Szwajcarii
15.00 "Zmiennicy" (1) - serial komediowy 
TVP; reż. St. Bareja
15.55 PPwitame - proo^m dma
16.00 Program rozrywkowy z udziałem 
M’ Kotnrbykinj
16.30 Gość Polihymni - program Teresy 
de Laveaux
17.15 "Sobota w Bytkowie cz.2 - 
widowisko rozrywkowe
17.45 "Dookoła świata" - teleturniej z 
udziałem Baiana Scotta
18.15 Magazyn ekologiczny
18.35 Studio kontakt - magazyn polonijny
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 "Królowa Bona" (4) - serial TVP
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 "Nasza słodka Alicja", film fabular. 
USA, 1977 o.; roż.Alfred Sole
23.15 "Oj, ni ma jak Lwów" - program 
rozrywkowy
23.50 Magazyn sportowy

0.20 "Nienawidzę" - widowisko teatralne 
wg. tekstu M. KoOerbskingo; reż. 
telewizyjna L. OtaszyńsOi

1.00 "Wspomnienie barbórkowe" - 
program rozrywkowe

1.25 "To lubię" - spotkanie z A. 
Drawiczem
2.25 "Barbara i jan" (4) - serial TVP
2.50 Zaao0czeme proo^am

NIEDZIELA 24.07.94
8.00 Powitanie - program dnia
8.05 "Nasas a-odoa Alicja" • film maf.

USA, 1977 a.; reż. Alfred Sole (powt.)
9.45 Poooramu kktośicaie

10.15 Świat z pirwszej ręki
11.00 "WOW" (1/13) - serial dla 
młodzieży; reż. J. Łukaszewicz
11.30 Cztery czwarte (powt.)
12.15 Słoneczne studio - paogram dla 
dzieci
12.45 Malaszka na waka^: "Mam - NN" 
(4 - ostat’) pt. "Negatywy"; aeż. A. 
Maleszka
13.15 Film animowany
13.30 "Zmiennicy" (1) - serial komediowy; 
reż. St. Bareja
14.30 Wszystko jest biografią: "Jalu 
Kuaek” - film dokumentalny
15.25 Filmy o Polsce: "Przyprowadziła 
nas tu lutnia" - film M. Erdman
16.00 Program dnia
16.05 Kino famiłijne: "Wakaace""^) - 
serial dla młodzieży
17.00 Teleexpaess
17.15 Spojrzenie na Polskę - program 
publicystyczny
17.30 Telekino wspomnień: "Jaaosł0" 
(10) - syriat TVP
19.00 Z całego serca życzę Ci... - koncert 
życzeń
19.20 Donronnóak
19.30 Wiadomości
20.10 "Uniwersytet Telewizji Łatwej, 
Lekkiej i Przyjemnej - program kabare
towy
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 "Halo Szpicbródka" - film 
komediowy 1978 a.; reż. J. Rzeszewski
23.10 "Wielki powrót Lady Pank" - 
program rozrywkowy
23.55 Poooroau m ppoienciaten
24.00 Sportowa niedziela

1.00 Jaaz
1.30 Zakończenie progaamu

PONIEDZIAŁEK 25.07.94
7.30 Panorama
7.35 Pooorom ddâa
7.40 ’Hala S ZSid^O^’ 1978 r ., reOe 

Janusz Rzeszewski (powt.)
9.10 - l-W JeJJ l^io t bSokpoogśamoun, 

a w nim:
9.30 Wakacyjna paaygoda: ’Szaleństwo 

Majki Skowron' (3) - serial TVP
10.00 ’Przygody Pana Michała' (4) - 
serial TVP
11.00 ’Miliard w rozumie' - teleturniej
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12.00 Wiadomości
12.10 'Polskie Drogi' (11-ost.) - serial 
TVP
13.45 Przegląd kulturalny (powt.)
14.25 Spojrzenie na Polskę (powt.)
14.40 Studio - Kontakt - Magazyn 
polonijny (powt.)
15.25 7 dni świat
15.55 Powitanie, program dnia
16.00 Robinsonowie
16.20 Ze zbiorów Jana Walencika: 
'Ptaki'
16.30 Wakacyjna przygoda: 'Szaleństwo 
Majki Skowron' (4) - serial TVP
17.00 Teleekspress
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
17.30 ’Tajemnica enigmy’ (5) 'Żółte 
kartki' - serial TVP
18.30 'Miliard w rozumie' - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Historia współczesność: '"Burza" w 
Okręgu Lwów’
20.30 Z notatnika - cykl reporterski: 
'Komu się powodzi' - Słupskie
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 'Ród Gąsienniców' (2) - serial 
TVP
23.45 Lato w filharmonii: wokół 
najpiękniejszej Serenady, czyli raz jeszcze 
Eine kleine Nachtmusik Mozarta
24.00 Panorama
0.05 Program na wtorek
0.10 'SOS' (5) - serial TVP
1.05 Zakończenie prrgrrmu

WTOREK 26.07.94

7.30 Panorama
7.35 Program dnia
7.40 'SOS' (5)- serial TVP /powt./
8.40 Prosto z Belwederu
9.00 Rooinsonowie (ppwt.)
9.20 Za zbiooôw Juan Walęnnikk: 

'Ptaki' (powt.)
9.30 Wakacyjna przygoda: 'Szaleństwo 

Majki Skowron' (4) - serial TVP (powt.) 
10.00 - 12.00 Jest lato (powt.) - blok 
programowy, a w nim:
10.15 'Tajemnica enigmy' (5) - Żółte 
kartki' - serial TVP
11.15 'Miliard w rozumie' - teleturniej 
12.00 Wiadomości
12.10 'Ród Gąsien^ców' (2) - serial 
TVP (powt.)
13.30 Historia - współczesność: '"Burza" 
w Okręgu Lwów' (powt.)
14.00 Z notatnika - cykl reporterski 
'Komu się powodzi' - Słupskie (powt.)
14.30 Lato w filharmonii: wokół 
najpiękniejszej Serenady, czyli raz jeszcze 
Eine kleine Nachtmusik Mozarta (powt.)
15.35 Z całego serca życzę ci.. - Koncert 
Życzeń (powt.)
15.55 Powitanie, program dnia 
16.00 Euroturystyka - Sandomierz
16.15 Euroturystyka - Nasz Bałtyk
16.30 Wakacyjna przygoda: 'Szaleństwo

Majki Skowron' (5) - serial TVP
17.00 Teleekspress
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
17.30 'Alternatywy 4' (5) - serial TVP
18.30 'Gra' - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.10 Publicystyka kulturalna
20.30 Życie i historia - cykl reporterski: 
'Majka', 'Mielizna w cieśninie'
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 ’Buiłtł (aang’ (2) ’ Na ppł etatu’ - 
serial TVP
23.00’ Teatr w kadrze: 'Krótki karnawał - 
rzecz o teatrze okresu odwilży' 
24.00 Panorama
0.05 Program na środę
0.10 'Ucieczka z miejsc ukochanych' 

(5) - serial TVP
1.05 Zakończenie programu

ŚRODA 27.07.94
7.30 Panorama
7.35 Pr^mm ddśa
7.40 'Ucieczka z miejsc ukochanych' 

(5) • seińaa TVP (powt)
8.40 Sejmograf
9.00 Eurrturrstykk - Sak0dmienz 

(powt.)
9.15 Eurcńurrktykk - NNas Bakyy 

(powt.)
9.30 Wakacyjna przygoda: 'Szaleństwo 

Majki Skowron' (5) - serial TVP (powt.) 
10.00 - 12.00 Jest lato - blok programowy 
(powt.), a w nim:
10.15 'Alternatywy 4' (5) - serial TVP
11.15 'Gra' - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 'Białe tango' (2) 'Na pół etatu' - 
serial TVP (powt.)
13.10 Publicystyka kulturalna (powt).
13.30 Życie i historia - cykl reporterski: 
'Majka', 'Mielizna w cieśninie' (powt.) 
14.00 Teatr w kadrze: 'krótki karnawał - 
rzecz o teatrze okresu odwilży' (powt.)
15.10 Ludzie i świat
16.00 Rody polskie: Ceetwertyńtzy
16.30 Wakacyjna przygoda: 'Szaleństwo 
Majki Skowron' (6) - serial TVP 
17.00 Teleekspress
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
17.30 'Dr. Murek' (5) - serial TVP
18.30 'Miliard w rozumie' - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Cztery czwarte - magazyn
20.30 Z Polski rodem
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia
21.40 'Rodzina Połanieckich' (3) - serial 
TVP
23.05 Sejmograf
23.20 Fentiwa:eI fettiwa:e: ’Sprt0ó nn 
życie' - film dokumentalny, reż. Mariusz 
front

0.20 Program na czwartek
0.25 Opowieści z dreszczykiem: 'Profesor 

ZozuP, 'Przeraźliwe łoże' - film TVP
1.15 Zakk0ccznie proorrmu

CZWARTEK 28.07.94

7.30 Panorama
7.35 Program dnia
7.40 Opowieści z dreszczykiem: "Profesor 

Zazul", "Przeraźliwe łoże" filmy TVP
8.40 Program publicystyczny
9.00 Rroz ppossiee CzzIwenrykcoc 

(powtórzenie)
9.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 

Majki Skowron" (6) - serial TVP (powt.) 
10.00 - 12.00 Jest lato a w .nim:
10.15 "Dr. Murek" (5) - serial TVP
11.15 "Miliard w rozumie" - teleturniej 
12.00 Wiadomości
12.10 "Rodziea kołńniecZicZ" (3) - senni 
(powt.)
13.30 Cztery czwarte - magazyn (powt.) 
14.00 Z Polski rodem (powt.)
14.30 Festiwale, festiwale: "Sposób na 
życie" film dok., reż. Mariusz Front 
(powt.)
15.35 Z całego serca życzę Ci... - 
Koncert Życzeń (powt.)
15.55 Powitamee propra! ddśa
16.00 Słoneczne studio
16.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 
Majki Skowron" (7) - serial TVP 
17.00 Teleexpress
17.15 - 19.15 Jest lato - blok programowy, 
a w nim:
17.30 "Na kłopoty Bednarski" (5), "Znak 
węża" - serial TVP
18.30 "Gra" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Historia - współczesność: "Przed 
Godziną W"
20.30 Zwyczajny człowiek - cykl 
reporterski: "Zmarły tor"
21.00 Panorama
21.25 Goóć TV Potoma
21.40 "07 zgłgś ćio" odd. pt. "Zammnąć za 
sobą drzwi" - serial TVP
23.05 Bilaks - mukrkek (zząt^w
23.15 Polska dziś - program publicystyczny 
24.00 Panorama
0.05 Program na piątek
0.10 "Dorastanie" (3) - serial TVP
1.10 Zakk0ccznie p^omam

PIĄTEK 29.07.94

7.30 Panorama
7.35 Program dnia
7.40 "Dorastanie" (3) - serial TVP 

(powt)
8.40 Bilans - magazyn rządowy
9.00 Słoosezeo etuUżo (ppo^L)
9.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 

Majki Skowron" (7) - serial TVP (powt.) 
10.00 -12.00 Jest lato - blok programowy 
(powt.), a w nim:
10.15 "Na kłopoty Bednarski" (5) "Znak 
węża" - serial TYP
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11.15 "Gra" - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 "07 zgłoś się" ode. pt. "Zamnknąć 
za sobą za sobą drzwi" - serial TVP 
(powt.)
13.40 Zwyczajny człowiek - cykl 
reporterski: "Zmarły tor" (powt.)
14.10 Zwyczajny człowiek - cykl 
reporterski (powt.)
14.40 Polska dziś - program publicystyczny 
(powt.)
15.55 Powitanie , program dnia
16.00 - 19.15 Jest lato - blok proramowy, 
a w nim:
16.30 Wakacyjna przygoda: "Szaleństwo 
Majki Skowron" (8) - serial TVP
17.00 Teleexpress
17.30 "Przygody Pana Michała" (M) " 
serial TVP
18.30 "Miliard w rozumie" - teleturniej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 Hity satelity
20.20 PPrzgląd kulturrlny
21.00 Panorama
21.25 Gość Tl/ Pośl>nie
21.40 "Kolumbowie" (1) - serial TVP, 
reż. Janusz Morgenstern, wyst. Jan 
Englert, Władysław Kowalski, Jerzy 
Matałowski, Krzysztof Machowski, Marek 
Perepeczko, Karol Strasburger
23.00 "Jubileusz Tadeusza Drozdy" - 
program rożl^j^kowy
24.00 Panorama
0.05 Program na sobotę
0.10 "Barbara i Jan" (5) - serial TVP
0.35 Moje życie - program publicystyki 

społecznej ode. "Policjanci"
1.25 "Królowa Bonn" (4) - see^aa TVP
2.20 Zank0ccżgie1 pranramu

"Rodzina Szkolą MUoici"
119 PIELGRZYMKA POLAKÓW Z FRANCJI DO LOURDES

M " - < - 4 sierpnia 1994 -9 sierpnia 1994 . •
Pielgrzymka organizowana jest pod 
patronatem Ks. Prałata Stanisława JEŻA 
* : Rektora P.M.K.

PROGRAM: - ■
czwartek 4 sierpnia 1994: 

godz.34.00.: Wyjazd z nwnakn Mnntpna- 
ynesg _
godz. 19.25. 'Przyjazd do Lwuange 
Rozlokowanie - kolacja - wizyta- w 
Grocie. *:; 4

. piątek -5 sierpnia 1994 
godż.30.00. Msza Św. w ' Bazylice Różańco
wej " '
godz. 14.30. Konferencja o pnełayyekOweg 
objawień w Lnuangs 
godzló^. Oankgejn Err"haayety"zyn z- 
błegaśławiaegtwem emor'yeh. 
godz^.M Różanie" przed Gt^tąi, 
procesja ze , świecami.

sobota 6 sierpnia 1994 
godlz^.ô.^., Msza Św., pizy Grocie. 
Dzień wolny -wycieCzki,

- Dla' pwznetałykh w Lnuadgs:

SOBOTA 30.07.94

8.00 PPo/itame
8.05 Program sportowo-rekreacyjny
8.50 Hity satelity (powt.)
9.10 Ziaarn - praoram ku"ośic"i
9.35 Brwo! Bis! (powt.)

12.00 Wiadomości
12.10 Poaoram dma
12.20 Komedia na lato - spektakl 
teatralny Tadeusz Rittner "Lato", reż. 
Michał Kwieciński, wyst. Joanna Szczep
kowska, Krzysztof Globisz, Grzegorz 
Damięcki, Jadwiga Jankowska
14.00 Wielką Gra - teleturniej
14.50 "Zmiennicy" (2) - serial komediowy 
TVP
15.50 Program dnia .
15.55 Tranymisja spOTtoww
17.50 Program rozrywkowy
18.35 Studio - Kontakt - magazyn 
polonijny
19.20 Dobranocka
20.00 "Królowa Bona" - seriaa TVP
21.00 Panorama
21.25 Ggoś TV Pośonia
21.40 "Wieikie dnzzwa"- film fab. UUA, 
reż. Felix Feist, wyst. Kirk Douglas, Eve 
Miller, Patrice Wymore
23.20 "Czar par" cz.8 - program 
rozrywkowy
0.40 Widowisko publicystyczne
1.30 "To lubię" - spotkanie z Jerzym 

Bralczykiem
2.30 "Barbara i Jan" (5) - serial TVP
2.56 Zakończenie programu

NIEDZIELA 31.07.94

8.00 Powitanie
8.05 "Wielkie drzewa" - film fab. USA,

godz^^G,. Oankgsja Eucharystyczna z 
błngoetawigńetwgm chOTych; ' 
gwdż.2G.3G. - RRóaniec" prezd Grotą i 
procesja ze ćwig"ame. ' ,

niedziela 7 sierpnia 1994 . .
gnnż.9.00. Międzynarodowa Msza św.: 
godz. 14.30. Różaniec'medytowany w ''é'al^ i 
Jana XXIII;
godz.16.30. - - Ornkeejn , Eucharystyczna : z - 
błogoeławigńeOwgm: ' "hmych; ' - < $ - 1 
gnnZ.2G.3G. ^Różane przed Groąą i 
procesja ze świecami. . ■

poniedziałek 8 sierpnia 1994 
godz. 7.00. Msza św. w Bazylice 
Różańcowej; • w m
godz. 10.00. Droga Kazyżnwn; - j 
gnnz.36.30. - Oro"eejn Eucharystyczna z - 
błogosławieństwem - "hnay"h. - 
gódzżZOftl. Róóamee - przed Grotą. i
procesja - ze - - świecami. • 
go^^Ü. Godzina święta w ' Bazylice 
Różańcowej.--a--.:.47 "44
4r:'4:?: 4' wtorek 9 sierpnia 1994 

reż. Felix Feist, wyst. Kirk Duglas, Eve 
miller, Patrice Wymore (powt.)
9.45 Poaoramy k^ebekie

10.15 Świat z pierwszej ręki
11.00 "WOW" (2) - serial dla młodzieży
11.30 Cztery czwarte (powt.)
12.15 Słoneczne studio - program dla 
dzieci
12.45 Ma^eszk nn wanuaje: tteat dll 
dzieci - "Ofelia" cz.l reż. Andrzej 
Maleszka
13.30 "Zmiennicy" (2) serial komediowy 
TVP (powt.)
14.30 Wszystko jest biografią: "Grot 
Rowecki" - film Stanisława Trzaski
15.30 Filmy o Polsce
16.00 Program dnia
16.05 Kina śamiliiee: "Kłnsowaik" ( 1,3) - 
serial dla młodzieży, reż. Janusz Łęski 
17.00 Tglgexprgeć
17.15 Spojrzenie na Polskę
17.30 Telekino wspomnień: "Janosik" 
(11) - sse^na TVP
19.00 "Co nowego..." - Andrzej Rybiński
- program rozrywkowy
19.20 DDnrannśku
20.30 Wiadomości
20.10 "Szalenie Arystokratyczne Spotkanie 
z Balladą" cz.2 - program rozrywkowy 
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Pośonia
21.40 "Matnlym Jestem"" fifmkomediowa, 
1976 r., reż., Jerzy Gruza
23.10 "Bog Cyc" - tym razem poważnie" - 
program rozrywkowy
23.55 Poaoram nn proiegnia"eg
24.00 Sportowa niedziela

1.00 jJaz
1.30 Zanknccżgie praoramJ

Godz. 7.00. Msza -; Św. w .Bazylice 
Różańcowej - rnźgrynoig;
gnnz.30.00. - ApoOUnyig - w- Domu PoleUiggn 
0iglgazyea w Lourdes "BeUevue" o 

piUyiU; ■ e ,
rnnz.35.00. Odjazd z Lourdes; . 
gnnzinn 20.00. -Przyjazd do Paryża o.

KOSZTY UDZIAŁU:
Pociąg TGV' % hotel z utrzymaniem: dla 
Grupy PARYŻ - Z1MP 
4Ape"jalnn:taażfa "rnnżeyńa,' - - dla 1 lub 2 
dzieci do łat 12 bezpłatny przejazd i 
pobyt w domu Polskiej Misji Katnni"Uigj 
"Bellevue* (za pobyt płacą jedynie 
rodze"e * zgłoszenia do " końca - mnjn-).
Pielgrzymi z Północnej Francji - dopłacają 
200 FF' za autobus - (Lens - - - Èaryz i z 
powrotem).
InforNacje i zapisy do 30 ezerwca IW 
w parafiach : polskich łub w Misji u Brata 
Władysława S.Chr. 263 bis, era St 
Honore 75Ml Paris tel.;42.6O.O7.69. łub 
42.61.17.05. iaw: i^.M.tt^^^.
Wpłaty dokonać - czekiem lub' - gotówką na 
adres: MissionCatholique Polonaise, 
C.C.P. 1266 - 75 N. Perla; * 
zaznaczeniem: "Pielgrzymka do Lour- 
dea“.
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Dokończenie ze str. 8

pozwala wierzyć - jak mówi jego inicjator 
J.F. Bazin - iż młodzi Polacy znakomicie 
władający językiem francuskim będą w 
przyszłości przyczyniać się mądrze do 
współpracy między obu krajami, dzięki 
nabytej tu w Dijon wiedzy i doświadczeniu. 
Podobnymi spostrzeżeniami dzieli się 
Dyrektor Liceum Gerard Cunin, według 
którego akcja ta jest pożyteczna nie tylko 
dla strony polskiej, ale również i francuskiej, 
pozwoliła bowiem odkryć Francuzom 
swoich europejskich "kuzynów", z którymi - 
jak mówi dyrektor i jego zastępca M. 
Solnon - nawiązanie kontaktów nie jest 
obowiązkiem, ale przyjemnością. Pełne 

pochwał są opinie profesorów uczących 
polskich licealistów, podkreślających ich 
możliwości intelektualne, sumienność w 
pracy.
A jakie są refleksje samych polskich 
licealistów?
"Mój pobyt we Francji - mówi Agnieszka, 
będąca drugi rok w Dijon - to wielka 
przygoda z innym krajem, z językiem, z 
inną mentalnością, jakże różną od naszej. 
(...) Kraj, o którym wyobrażenie bardzo 
różni się od rzeczywistości. To doświadcze
nie bardzo pozytywnie wpłynęło na mój 
charakter. Rozłąka z rodziną i zdanie na 
własne siły nauczyło mnie radzić sobie z 
problemami".
Opinia Moniki: "Każdy z nas przyjechał tu 

z całkowicie inną wizją szkoły francuskiej. 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużo 
wysiłku to nas będzie kosztowało. 
Spotkaliśmy się z całkowicie innym 
systemem myślenia, z innymi wartościami 
oraz z innym zachowaniem. Potrzebowali
śmy miesięcy, by móc przyzwyczaić się do 
zasad tu obowiązujących. Szkoła ta uczy. 
Uczy żyda w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Daje nam wiedzę i wymaga od nas dużej 
samodzielności. Uczy dyscypliny i pewności 
siebie, rozszerza horyzonty i wzbogaca 
nas".

Anna NAWROCKA 
prof. języka polskiego 

na Uniw. i w Lic. Europejskim w Dijon.

Dokończenie ze str. 7

- Kongregacje d/s Kultu Bożego i Kultu 
Świętych zainaugurowały działania w 1969 
r.: pierwsza w kwestii liturgii, zaś druga 
kontrolująca procesy beatyfikacji i 
kanonizacji.
- Kongregacja d/s Edukacji Katolickiej 
kontroluje i koordynuje działalność i 
nauczanie w seminariach, uniwersytetach 
kościelnych i świeckich formułujących 
katolicką doktrynę.

W ramach Kurii Rzymskiej działają trzy 
trybunały sprawujące władzę sądowniczą 
(m.in. Święta Rota Rzymska).

Sobór Watykański II ustanowił jako 
niezbędne inne ciała instytucjonalne 
Kościoła:
- Sekretariat d/s Promocji Jedności 
Chrześcijan współuczestniczy w światowym 
ruchu ekumenicznym. W jego kompetencji 
pozostają religijne kontakty z Żydami 
(niedawno ustanowiono stosunki dyploma
tyczne z Izraelem).
- Sekretariat d/s Niechrześcijan konty
nuuje dialog z wyznaniami niechrześcijańs
kimi (Buddyzm, Islam, Hinduizm).

- Sekretariat d/s Niewierzących prowadzi 
studia nad współczesnym ateizmem i 
utrzymuje dialog z niektórymi niewierzący
mi.
- Papieska Komisja "Sprawiedliwość i 
Pokój" i Rada d/s Laikatu powstały w 1967 
r. zaangażowane w walce Kościoła o 
sprawiedliwy rozwój krajów ubogich i 
udział osób świeckich w życiu wspólnoty 
katolickiej.

Papież Paweł VI ustanowił ponadto szereg 
komisji pontyfikalnych wspomagających 
działalność Kościoła w świecie, np. "Cor 
Unum" powstała w 1971 o wyraźnie 
charytatywnym charakterze, czy Komitet 
d/s Rodziny z 1973 r. którego celem jest 
wszechstronna analiza problemów współ
czesnej rodziny.

Kuria Rzymska to także specjalne urzędy 
jak:
- Kamera Apostolska zawiadująca dobrami 
Watykanu w okresie nieobecności papieża 
lub konklawe.
- Zarząd Dziedzictwa Stolicy Apostolskiej: 
finansujący misję ewangelizacyjną na 
świecie.
- Biuro Uroczystości Papieskich powstałe 

w 1970 d/s liturgii z udziałem Ojca 
Świętego.
- Centralne Biuro Statystyczne Kościoła 
gromadzi i opracowuje dane dotyczące 
aktualnej sytuacji Kościoła na świecie.

Sprawy wiary - naczelne w misji 
ewangelizacyjnej Kościoła - są przedmio
tem' aktywności Świętej Kongregacji d/s 
Doktryny Wiary, której konsultantami są 
teolodzy z całego świata. W 1969 r. 
powstała jako ciało wspomagające, 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 
zaś w 1971 Papież Paweł VI ustanowił 
Papieską Komisję Biblijną.

Kościół i Papież stanowią bowiem duchową 
wspólnotę będącą bezpośrednią sukcesją 
św. Piotra Apostoła. Ten fakt determinuje 
charakter i dzieło misyjne Kościoła. 
Nauczanie papieskie jest gwarancją wiary i 
jej jednolitego charakteru, stąd prymat 
papieski w Kościele wyrażają tytuły: Ojca 
Świętego, Jego Świątobliwości (tytuł 
"Papież" zarezerwowano dla Biskupa 
Rzymu w VI wieku n.e.), które zwieńczają 
ewangelizacyjne dzieło Kościoła i Stolicy 
Apostolskiej.

Dariusz DŁUGOSZ

25-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. REKTORA PMK
Napływające życzenia

Drogi Księże Rektorze,
Z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa, przesyłamy naszemu Księdzu Rektorowi serdeczne życzenia 
zdrowia I sił w spełnianiu posłannictwa Bożego.
Z tego posłannictwa I głębokiej wiary, Jak I wrodzonej przedsiębiorczości organizacyjne], my emigranci 
korzystamy I dziękujemy Bogu za ożywianie, pobudzanie I niesienie pomocy naszym celom życlowo- 
organlzacy|nym.
Życząc obfitych łask Bożych, łączymy wyrazy głębokiego szacunku.

Janusz BOROWCZAK - Sekretarz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji.* * *

Szanowny Księże Rektorze,
Z okazji Jubileuszu 25-lecla Kapłaństwa, polska wspólnota parafialna z Dijon, przesyła Księdzu Rektorowi 
życzenia
Niech Matka Najświętsza obdarzy Szanownego Jubilata wszelkimi łaskami w ciężkiej, misyjnej służbie. 

Parafianie z Dijon, 
Rada Parafialna, Ks. R. OBLIZAJEK

* * *
Wielebnemu Księdzu Rektorowi z okazji Jubileuszu 25 lat Kapłaństwa, najserdeczniejsze wyrazy szacunku I 
wdzięczności.
Dołączamy się z całego serca myślami do Drogiego Księdza Prałata przy tej uroczystości l życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Ewa, Helena i Jan HILDEBRANDT

JUBILEUSZ 
35 - LECIA 
ŚWIĘCEŃ 

KAPŁAŃSKICH 

OBCHODZI 
SIERPNIA 1994 ROKU

KS. PRAŁAT 
JÓZEF WOLIŃSKI
Z tej szczególnej okazji, Rektor PMK 
we Francji, ks, prał. St. Jeż i redakcja 
"GK", przesyłają Jubilatowi życzenia 

iwielu łask Bożych i wszelkiej pomyślno* if 
ści.

2
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ZE ŚWIATA STRATEGIA DLA... MIĘDZYNARODOWEGO

■ Francja zdecydowała się na- interwencję 
w Rwandzie. Na terenie tego kraju nadal 
trwają międzyplemienne walki.
■ Porozumienie o zawieszeniu broni w l 
Jemenie podpisano w Moskwie. Dopro
wadzenie do rozejmu na Półwyspie 
Arabskim ocenia się jako sukces 
dyplomacji rosyjskiej.
■ Rada Federacji Rosyjskiej poparła 
projekt prezydenta Jelcyna o rozmieszcze
niu rosyjskich wojsk na. Zakaukaziu. 
Interwencja, ta zmierzająca do rozdziele
nia skłóconych Gruzinów i Abchazów nie 
uzyskała jednak poparcia Narodów 
Zjednoczonych.
■ W połowie sierpnia odbędzie się 
pierwsze w historii spotkanie przywódców 
obydwu Korei.
■ Prezydent USA B. Clinton zapowie
dział poparcie dla ogólnoświatowego 
"programu planowania rodziny". Oznacza 
to m.in. poparcie dla. powszechnego 
prawa aborcji. Decyzja prezydenta spotkała 
się z. protestami wielu środowisk 
amerykańskich.
■ Izraelscy osadnicy wyznaczyli 30 tys. $ 
nagrody za głowę Jasera Arafata. Mimo 
protestów środowisk żydowskich, przy
wódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny 
odbył swoją pierwszą oficjalną podróż na 
tereny autonomiczne.
■ Po pierwszej turze wyborów prezydenc
kich na Ukrainie przewagę głosów uzyskał 
dotychczasowy prezydent L. Krawczuk. 
Ocenia się, że w drugiej turze dużą szansę 
będzie miał były premier Leonid Kuczma, 
który pozostaje głównym rywalem 
Krawczuka.
■ Premierem Węgier został przywódca 
socjalistów G. Horn.
■ Niespodzianki w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich na Białorusi. 
Zwyciężył znany z walki z korupcją 
dyrektor sowchozu spod Mohylewa A. 
Łukaszenko, który uzyskał 45% głosów. 
Główny kandydat na. prezydenta, i obecny 
premier Kiebicz otrzymał tylko 17%, ale 
ma teoretyczne szanse zwycięstwa w 
drugiej turze.
■ W Bośni i Hercegowinie nie jest 
przestrzegane zawieszenie broni. Wojska 
muzułmańskich bośniaków przeszły do 
kontrofenzywy.
■ Raport o stanie kina przygotowany na 
zlecenie Rady Europy mówi, że największą 
popularnością na naszym kontynencie 
cieszą się filmy produkcji amerykańskiej.

FUNDUSZU W?

Piórem wicepremiera Kołodko rząd 
napisał program, który zatytułował 
szumnie - "Strategia dla Polski". Jak 
wiadomo, za socjalizmu w Polsce ciągle 
o coś się walczyło: a to walka z 
rewizjonizmem, a to z klerykalizmem i 
tak dalej. Nic nie szło normalnie: co 
krok, to jakiś "bój", jakaś "walka", jakaś 
"taktyka", "strategia" ... Mamy więc i 
"strategię dla Polski".

Co wnikliwsi komentatorzy wskazują 
jednak, że to nie tyle strategia dla 
Polski, co dla Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Właśnie przeds
tawiciele tego Funduszu, przebywając w 
Warszawie, pochwalili Kołodkę za tę 
strategię, jak poprzednio - za nieco inną 
strategię - chwalili kolejno p. Balcerowic
za, p. Bieleckiego, p. Suchocką. Pozostaje 
więc tylko zastanowić się, czy owa 
"strategia" jest równie korzystna dla 
Polski, a ściślej mówiąc dla Polaków, co 
dla Międzynarodowego Funduszu Walu
towego.

Dzięki pomocy Funduszu Walutowego 
podtrzymywane są rezerwy dewizowe 
Polski. Ale nic bezinteresownie... W 
zamian na przyszłość musimy "podnosić 
ceny energii do poziomu światowego" - 
chociaż koszty wytwarzania tej energii 
w Polsce, jak również pensje w Polsce, 
nijak nie mają się do poziomu 
światowego: są znacznie niższe.

5 maja Ministerstwo Finansów zapowia
da, że w najbliższym czasie nie należy 
spodziewać się podwyżek cen benzyny, 
a już 5 czerwca ceny te podniesione 
zostają drakońsko o 9%. Oczywiście, w 
ślad za tą podwyżką, pójdą w górę i 
ceny innych artykułów... W ten sposób 
towary polskie staną się jeszcze mniej 
konkurencyjne na rynkach.

Tu dygresja, wprawdzie towary nasze 
ustępują jakością i nowoczesnością 

I jakże wielu towarom zachodnim, ale i w 
najbogatszych nawet krajach zachodnich 

I żyją ludzie biedni, dla których ceny nie 
są obojętne. Chociaż więc gorszej 

I jakości, niektóre nasze towary ze 
względu na niskie ceny na rynkach

zachodnich konkurencyjne są lub być 
mogą. Przekonał nas o tym dowodnie 
wielki krzyk w Niemczech, Francji i w 
Skandynawii, gdy kilkanaście miesięcy 
temu udało się nam wprowadzić tam 
trochę mięsa, owoców, masła... A 
jednak! Potwierdzałoby to tezę, że w 
żywotnym interesie krajów biednych 
leży łamanie wszelkiego protekcjonizmu 
i barier celnych, dążenie do wolnego 
handlu, bo tylko w ten sposób nawiązać 
mogą bez finansowego zapożyczania się 
kontakt z międzynarodową konkurencją. 
Na razie, na starcie ich wyroby są 
konkurencyjne tylko cenowo - z czasem 
mogą stać się konkuncyjne i jakościowo.

I właśnie odnieść można nieodparte 
wrażenie, że eurokraci z Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego wolą 
pożyczać nam pieniądze, byleśmy tylko 
konkurencyjni się nie stawali... No cóż, 
gdybym miał sklep o obrotach rocznych 
powiedzmy - 100 tys. dolarów, a obok 
konkurent otworzyłby sklep z podobnymi 
towarami - czyż nie wolałbym mu 
pożyczyć 100 tys. dolarów, aby jakoś 
sobie wegetował (i tak musiałby mi 
oddać te pieniądze!) - niż ryzykować, że 
odbierze mi klientów?...

Taka to jest ta "strategia" dla Polski...

Dług publiczny Polski sięga biliarda 
sześciuset bilionów złotych!...

Oczywiście - spłacać będą go następne 
pokolenia. Co to znaczy? Znaczy, że 
będzie się im żyło gorzej. Kolejne rządy 
w Polsce zaciągają beztrosko pożyczki 
(zaczął Edward Gierek) na poczet 
przyszłych pokoleń... I to jest - obok 
braku lustracji i dekomunizacji - istota 
kontynuowania "pewnej strategii"; 
niestety, wcale nie nowej, przełomowej, 
ani też prorynkowej. Jest to strategia 
trzymania "na przydechu" ubogiego 
kuzyna. Oczywiście - jest to dla nas 
strategia lepsza, niż gdy trzymał nas za 
mordę na bezdechu "wielki brat" ze 
Wschodu, ale tylko o tyle, o ile 
"eurosocjalizm" jest lepszy od międzyna
rodowego socjalizmu".

Marian MISZALSKI

10 GŁOS KATOLICKI Nr 26 17 i 24 lipca 1994



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLACY NA ZACHODZIE

LA FERIE - POLSKIE MIEJSCE WE FRANCJI 
spotkanie polonijne - 25 czerwca 1994 roku

Są miejsca na świecie, które tradycyjnie, 
rodakom i cudzoziemcom kojarzą się z 
polskością, które są naszymi enklawami 
wkomponowanymi w pejzaż, w historię 
innych krajów. Są to miejsca polskie, 
które unikalnym, narodowo-kulturowym 
i moralnym charakterem stają się pożąda
nym, trwałym elementem swojego 
niepolskiego otoczenia. Do takich polskich 
gniazd należą m. in.: "polski Londyn", 
górnicza północ Francji, ośrodki na 
Litwie, "polski" Paryż. Kształtowanie się 
takich ostoi myśli, wiary, kultury o 
rodowodzie polskim )rwa la)a, wieki, 
wymaga aby Polacy uczestniczący w tym 
dziele czuli się w nim "u siebie" i 
bezpieczni. Tworzenie polskiego ośrodka, 
jego tradycji od początku, wymaga 
wielkiej wyobraźni i energi, wymaga 
umiejętności skupiania "polskich zalet", 
"polskiego entuzjazmu".
La Ferte jest miejscem wyjątkowym, 
spełnia bowiem te wszystkie warunki i na 
naszych oczach, już teraz staje się 
"polskim domem".
W takim kontekście należy 
widzieć zjazd kilkuset Polaków 
i ich francuskich przyjaciół, 
który odbył się w związku z 
uroczystością poświęcenia nas
tępnych budynków tej nowej 
"polskiej misji". Znakomitą 
okazję do polonijnego spotka
nia stworzył przyjazd Jego 
Ekscelencji Ks.Abp Szczepana 
Wesołego, który w La Ferte 
uczestniczył we francuskiej 
części swego jubileuszu 25- 
lecia posługi biskupiej. 
Bezpośrednim organizato
rem, przeprowadzonego z roz
machem i troskliwością, zlotu
było Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej 
Misji Katolickiej "Concorde". Dla 
nieobecnych, z kronikarskiego obowiązku 
należy odnotować, iż wielki ten zlot, po 
nie mniejszych przygotowaniach, rozpoc
zął się w sobotę 25 czerwca o godzinie 
11, wykładem wygłoszonym przez Jubilata 
- Ks. Abp Sz. Wesołego. Referat, 
ponieważ odbywał się - jakby nie było - w 
polskim "domu", dotyczył troski o 
funkcjonowanie polskiej rodziny na 
emigracji, w aspekcie zjawisk integra
cyjnych i asymilacyjnych, jak również w 
kontekście relacji kościoła lokalnego z 
polskim i z powszechnym.
Jak wiele serca i trudu włożyli w 
przygotowanie święta: przedstawiciele 
Misji, członkowie "Concorde", siostry 
Sercanki z Dom w La Ferte i rzesza 
społecznie wspomagających Rodaków 
można się było przekonać zwiedzając 
nowo oddane budynki, przygotowane 
stoiska z atrakcjami, uczestnicząc w

wystawnym przyjęciu. Czas do godziny 
15 upływał na rzadkim wspólnym "byciu 
razem" nas Polaków i Francuzów - 
"polond^ilc^w^".
O godz. 15, Ks. Abp Sz. Wesoły dokonał, 
w obecności Ks. Rektora - prał. St. Jeża, 
zgromadzonego duchow"gń)wa, Korpusu 
Konsularnego z Konsulem Generalnym 
RP - M. Janikowskim i osobistości życia 
polonijnego, ze sponsorką Domu Anną 
Kozłowską, a także mera miasta La 
Ferte poświęcenia nowych zabudowań. 
Przytoczmy fragmenty dwóch wystąpień, 
które towarzyszyły uroczystości, będącej 
także "świętem" samego "Concorde". 
Pani Halina Szybowicz - przedstawiciel 
Stowarzyszenia mówiła o jego działalności: 
Nazwie '"Concorde" towarzyszy wzmianka 
"Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji. Te słowa określają cele i zakres 
naszego Stowarzyszenia. Zostało ono 
założone z inicjatywy poprzedniego rektora- 
PMK śp. Ks. prał. Zb. Bemackiego w 
1973 roku. Pierwszym jego celem było 
założenie w Lourdes domu dla pielgrzy

zowanym domu, od 1993 roku przebywało 
przeszło 3000 gości. (...)
Zgromadziła nas dzisiaj, w tym domu 25- 
rocznica Konsekracji Biskupiej Ks. Abp 
Sz. Wesołego, jak również 25-rocznica 
święceń kapłańskich naszego Rektora, Ks. 
prał. St. Jeża. Czcigodnym Jubilatom 
składamy serdeczne życzenia i zapewniamy 
o naszej wdzięczności i pamięci w 
modlitwie.
Pani Marie Beatrice Omgo-Decugik - 
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia 
powiedziała: (...) En tant que Franęaise 
"pas d’orgine polonaise", il me revient 
ae vous expliquer ce que signifie pour 
nous cette assosiation Concorde. 
Concorde cela veut dire "Cum corde" 
"avec le coeur" comme nous l’expliquait 
Mgr Kiedrowski. Dans histoire, 
polonais et français ont été proches, 
avec les rois, (...), les combattants 
dans les guerres, mais(...) nous avons 
redécouvert la Pologne avec le Pape 
Jean Paul II d’abord et puis avec 
l'immense aventure de ce que tout le 
monde appelle "la chute du mur de 
Berlin" mais qui a bien commence par 
la Pologne, et tout le mouvement de 
solidarite. (...)
Concorde est "le bras droit de la 

Mission", du Recteur, charge 
de l’aider dans la gestion 
financière, materielle, humaine 
de toutes les actions qu’il 
decide d’entreprendre. Mais, 
et je termine pas la. Concorde 
veut dire aussi union et notre 
association a encore pour but 
de favoriser l’integration el 
les echanges mutuels entre 
nos deux communautés, nous 
aider a miewc nous connaître, 
a travers notre Foi, c’est 
primordial, mais ausi a travers 
nos cultures et nos sensibili- 
tes, proches mais differen- 
tes.(...)
O godzinie 15.30 odprawiona 
została uroczysta Msza święta,

której przewodniczyli Jubilaci - Ks. 
Arcybiskup i Ks. Rektor PMK. Słowo 
skierowane do Księdza Abp Sz. Wesołego 
wygłosił Ks. prał. W. Kiedrowski. Mszy 
św. towarzyszył śpiew w wykonaniu 
solowym pp. D. Kwaśnik i M. Porębskie
go, a także - tradycyjnie już - pieśni w 
wykonaniu chóru "Polonia".
Od godziny 17.30 wspaniały taneczny 
występ patriotycznc-fclklcrys)yczny dały: 
Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży 
Katolickiej i Zespół "Cracovia".
Po kolacji nastał czas na... prawdziwy 
bal na świeżym powietrzu, podczas 
którego grał organizator całej oprawy 
muzycznej spotkania, Z. Golonka.
Cóż, niczego nie zabrakło czego można 
by sobie Życzyć i wymarzyć podczas 
tego "rodzinnego" spotkania w La Ferte. 
Kto raz tu zajrzał na pewno p^jedzie 
znowu.

Opr. P. O.

mów. (...) W grudniu 1981 roku Stowarzysze
nie zaangażowało się we wszechstronną 
pomoc na- rzecz Polski poddanej stanowi 
wojennemu.(...) W 1986 r., kiedy rektorem 
został Ks. prał. St. Jeż (...) nabyto 
pofranciszkański klasztor w Lourdes i 
podjęto prace przystosowawcze (...). Dziś 
Dom pod opieką sióstr Nazaretanek 
przyjmuje rocznie 7000 pielgrzymów.
W 1987 roku PMK stworzyła, w wynajętych 
od Kurii Biskupiej budynkach, w XVI 
dzielnicy Paryż nową polską parafię przy 
kościele św. Genowefy.(...)
Dom w La Ferte powstał dzięki 
wspaniałomyślności państwa Anny i 
Stanisława Kozłowskich, którzy odkupili 
tę już polską, bo "pooblacką" posiadłość i 
przyczynili się do jej odnowienia. Miejsce 
to, przeznaczone jest przede wszystkim dla 
pielgrzymów zmierzających do Lourdes i 
Fatimy, może też służyć jako centrum 
rekolekcyjne czy dom opieki. Dzięki 
ofiarnej pracy sióstr Sercanek w zmoderni
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ORLEAN - SPOTKANIE POLONIJNE
Maj i czerwiec, zgodnie z kalendarzem imprez Polonii 
orleańskiej, już tradycyjnie przynoszą wiele atrakcji.
W niedzielę 28 maja, z okazji Święta Matki odbyło się 
spotkanie poświęcone Rodzinie. Był to szczególny sposób 
uczczenia Roku Rodziny w naszym środowisku. Okazja dla 
każdego, do uświadomienia sobie, kolejny raz i na swój 
sposób, czym jest rodzina, ta rodzicielska, którą opuszczamy 
i ta, którą sami zakładamy. To spotkanie "rodzinne" 
przebiegało w atmosferze refleksji, ale i zabawy. Z uznaniem 
spotkał się program artystyczny poświęcony Mamom, 
wykonany przez najmłodszych. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat, 
mające już za sobą prawdziwe "tournee" po regionie, 
docierając do wielu środowisk polonijnych z "Jasełkami" i 
tym razem zaprezentowały bogaty i przemyślany program. 
Owoc wielomiesięcznych przygotowań pod kierunkiem pani 
Barbary T., w czasie środowych zajęć. Od dwóch lat dzieci z 
Orleanu i okolic spotykają się na katechezie, lekcjach języka 
polskiego i uczestniczą w różnych formach zajęć mających na 
celu poznawanie kultury, tradycji i obyczajów polskich. Może 
już wkrótce, ta grupa dzieci stanie się klasą szkolną w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Zainteresowanie ze strony rodziców 
jest duże. Starania stworzenia punktu filialnego Polskiej 
Szkoły w Paryżu, zdają się zbliżać do celu. Projekt zyskał 
aprobatę Stowarzyszenia "Loara i Wisła" (czego wyrazem jest 
znalezienie lokalu na ten cel), które w naszym środowisku jest 
najpoważniejszym reprezentantem interesów polskich i które 
po 13 latach pracy cieszy się dużym uznaniem ze strony władz

PARYŻ - DZIEŃ SKUPIENIA
W niedzielę 8 maja w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu 
odbył się doroczny, okręgowy "Dzień Skupienia" Bractwa 
Żywego Różańca. Rozpoczął się on śpiewem "Godzinek" o 
N.M.P. Następnie Mszę św. koncelebrowali Ks. A. Biel 
Sekretarz Generalny P.M.K. we Francji, Ks. dr W. Szubert 
redaktor Głosu Katolickiego i Ks. A. Myjak proboszcz 
polskiej parafii w Paryżu. Ks. A. Myjak wygłosił homilię - 
"Strona pozytywna naszej rodziny". Po Mszy św. wysłuchano 
konferencji Ks. dr W. Szuberta - "Duszpasterstwo rodzin". 
Podczas obiadu przygotowanego przez siostry Szarytki 
odbywały się przyjacielskie rozmowy i odnawiano znajomości. 
Następnie wyświetlono film "Lourdes", mówiący o św. 
Bernadecie i jej przeżyciach.
Dzień Skupienia zakończył p. Robert Szczerba prezes PZK 
dziękując członkom z okręgu paryskiego i z Sens za 
obecność. Po czym udano się jeszcze do kaplicy na 
Nabożeństwo Majowe. (K.P.)

W HOŁDZIE NASZYM MATKOM
Jak co roku, 5 czerwca Chór św. Cecylii z Algrange-Moselle 
urządził w Domu Polskim święto ku czci Matek.
Uroczystość otworzył witając zebranych prezes okręgowy 
Chóru p. J. Warcholiński. Wykonywane wspaniale przez chór 
pod batutą p. Trendy pieśni i piosenki zapowiadali, pani T. 
Marion po polsku, a p. J. Etmański po francusku. Solistą był 
p. Jan Debus.
Odegrano następnie humoreskę, o tym jak można oduczyć się 
pić alkohol. Znakomitymi wykonawcami zabawnego utworu 
byli: T. Marion, H. Mazur, A. Kuśmierz, J. Warcholiński i J. 
Etmański. Warto wspomnieć, iż częściej widać podczas 
przedstawień młodzież, co zapowiada lepszą przyszłość. 
Wiersz "Serce Matki" recytowała Ewa Skrzypczak. Zgodnie z 
tradycją Panie przygotowały wspaniałe polskie ciasta i 
podejmowały gości z uśmiechem w czym wspierał je Ks. 
Dziekan Andrzej Kurek. Po kolacji tańczono, a na 
akordeonie grał p. St. Trenda. Bufet obsługiwali pp. T. Mazur

lokalnych.
"Loara i Wisła", wspólnota polska skupiona wokół kaplicy Św. 
Józefa w Orleanie i Polski Dom w Lailly en Val, 
najwymowniej dowodzą aktywnej obecności Polaków w tych 
stronach Francji. W Domu Polskiego Funduszu Humanitarnego 
już po raz trzeci, z okazji Bożego Ciała miał miejsce 
prawdziwy zjazd Polaków, tych z Paryża, Tours, Le Mans, 
Montargis, Orleanu,i okolic. Po uroczystości religijnej, licznie 
przybyłych gości czekało wiele atrakcji kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych, a nawet kulinarnych. Była to 
wspaniała okazja do spędzenia wspólnie pięknego popołudnia, w 
polskim, gościnnym Domu... w polskim gronie.

Ewa NIETO

BRACTWA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

i A. Polus. Byli wśród nas także Ks. A. Rój i Ks. P. Adamski. 
Organizatorom należą się podziękowania. Szczęść Boże w 
dalszej pracy. jan WARCHOLIŃSKI - prezes Chóru
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SPRAWOZDANIE Z
Walny Zjazd Związku Bractw Różańco
wych we Francji połączony z 65-letnią 
Rocznicą założenia Związku, odbył się 7 
czerwca 1994 a. w Lens.

W Zjeździe baało udział 109 Delegatek 
reprezentując 30 Bractw. O godz. 10.00 
w kościele Millenium została odprawiona 
Msza św. koncelebrowana w intencji 
Związku Bractw Różańcowych z podzię
kowaniem za daay i łaski uzyskane w 
minionym 65-teciu, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i Matki Najświętszej, i za 
chorego Ks. Maaiana Zgrzebnego, i za 
zmarłe Członkinie Związku. Mszy św. 
przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Jeż - 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w 
asyście Dyrektora Związku Ks. K. 
Kuczaja, Ks. J. Guzikowskiego - 
Sekretarza Polskiego Zjednoczenia 
Katolickiego, Ks. J. Bojdy - Kapelana 
Kongaesu Polonii Francuskiej, Ks. Prałata 
Fa. Jagły, Ks. J. Pająka - Dyaektora 
Związku Mężów Katolickich, Ks. A. 
Skomorowskiego - Asystenta Okręgu, 
Ks. J. Wąchały - Dyrektora Krucjaty 
Eucharystycznej, Ks. J. Pazybyckiego - 
Dyaektora Związku Polek, Ks. W. 
Dobrocią, Ks. M. Rybczyńskiego, Ks. J. 
Robakowskiego i Ks. Góździa. Ks. 
Rektor wygłosił kazanie. Potem Delegatki 
odnowiły swoje pazyazeczenie i w 
skupieniu przystąpiły do Stołu Pańskiego.

WALNEGO ZJAZDU
Ołtarz otaczały Sztandary 6 Bractw 
Różańcowych. Po Mszy św. nastąpiło 
przyjęcie dla wszystkich Gości i 
Delegatek’ Następnie Prezeska Związku 
Alina Jankowska złożyła życzenia 
Czcigodnemu Księdzu Rektoaowi z 
okazji 25-lecia Kapłaństwa w dowód 
wdzięczności za pracę, znoje i opiekę 
ojcowską dla całego Wychodźstwa we 
Francji. Po południu nastąpiło w sali 
paaafialnej, otwaacie Walnego Zjazdu, 
przez Prezeskę Związku p. A. Jankowską i 
zaśpiewano pieśń "Zawitaj Królowo 
Różańca świętego". Prezeska w serdecz
nych słowach powitała Czcigodnych 
księży i Gości świeckich w osobach: p. B. 
Natanka - Prezesa Kongresu Polonii 
Francuskiej i Krucjaty Eucharystycznej, 
p. Oszczaka - Prezesa Polskiego 
Zjednoczenia Katolickiego, p. Boagusa - 
Prezesa Związku Mężów Katolickich, 
Panią Dnsongnly - Sekretarkę Związku 
Polek, p. Kwiatkowskiego - b. Dyrektoaa 
"Narodowca" i Panią Gwiazdowską - 
Prezeskę Honorową i licznie zebrane 
Delegatki. Następnie, przemawiając Ks. 
Rektor podziękował szczeaze za życzenia i 
modlitwy wszystkim zebranym.
Referat okolicznościowy Dyrektoaa 
Związku Ks. K. Kuczaja poprzedził 
spaawozdanie Prezesek Okręgowych i 
Zarządu Związku. Pazez tajne głosowanie 
wybrano Nowy Zarząd Związku na

trzyletnią kadencję: Prezeska - Alina 
Jankowska z EvlnsMalmalson, Wice
prezeska - Janina Taczała z Roubaix, 
Sekretarka - Wanda Konieczna z Caavin, 
Zastępczyni - Agnieszka Sza^^ska z 
Bauay, Skarbniczka - Jadwiga Małecka z 
Bauay, Zastępczyni - Józefa Muzyk z 
Marles, Rewizorki Kasy - Jasiak Krystyna 
z Okręgu Bauay, Pepl^ka Melania z 
Okręgu Lens - Musiał Mieczysława z 
Okręgu Douai i Pani Bekayićska z 
Okręgu Valenciennes.

Plan Pracy i PinlaozymnO
1) . Pielgrzymka Związku do Dadiselle - 15

września. Msza św. o godz. 10.30,
Nieszpory o godz. 15.00.

2) . Pielgrzymka Okręgu Douai do Boneecourt -
21 czerwca. Msza św. o godz. 10.30.

3) . Pielgrzymka Okręgu Lens do Boneecourt -
27 września. Msza św. o godz. 10.30.

4) . Związkowy Dzień Skupienia w Vaudricouet
25 października. Msza św. o godz. 10.30.

5) . Zlot Polonijny i 70-lecie PZK wVaudricourt -
26 czerwca. Msza św. o godz. 10.30, 
po południu - Akademia.

6) . Pielgrzymka Narodowa do Lourdes od 4 do
9 sierpnia.

7) . Dzeeń Modlitw na Lorrette Związku Mężów
Katolickich - 18 września. Msza św. 
o godz. 16.00.

8) . Opteeek Związku 28 et^t^^na 19155 n w Lens.
Początek o godz. 15.00

Składanie życzeń, wolne głosy i wnioski. 
Zakończono Zjazd modlitwą "Pod Twą 
Obronę" i zaśpiewano Pieśń: "Idźmy 
tulmy się jak dziatki".

Wanda KONIECZNA 
Sekretarka Związku

POLSKIE LINIE LOTNICZE P A R I S
18, rue Lotus Le Grand

TEL.(1) 47.42.05.60.

LYON
1, rue des Quatre Champeawc

TEL.(16) 78.42.27.10.

N I C E
TEL.(16) 93.88.46.02.

OBOK ISTNIEJĄCYCH JUŻ POŁĄCZEŃ BEZPOŚREDNICH 
MIĘDZY PARYŻEM A WARSZAWĄ i KRAKOWEM 

ORAZ LYONEM A WARSZAWĄ 
URUCHOMILIŚMY NOWĄ LINIĘ MIĘDZY NICEA A WARSZAWA

ZAPRASZAMY
JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, IŻ BIURA " LOT" WE FRANCJI 

SPRZEDAJĄ BILETY NA WSZYSTKIE TRASY,
TAKŻE TE NIE OBSŁUGIWANE PRZI /. NASZE SAMOLOTY. 

"LO7” JEST RÓWNIEŻ 
NIEOCENIONYM PARTNEREM
PRZY ORGANIZOWANIU IZWZS
śpwzyjAcziemnyc"POLONIA LATA LOTem

GRUPOWYCH
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OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

FUNDACJA JANA PAWŁA II WE FRANCJI,
INSTYTUT Św. KAZIMIERZA, 62131 VAUDRICOURT, tel. 21.57.64.34

Wolne miejsca na wycieczkę do Turc:],, od 25.09. do 2.10. 1994, przez Izmir, 
Istanbul, Cappadoce, Efez, Adampol. Cena: podróż samolotem, utrzymanie, 
objazdy autokarem z przewodnikiem: 3620 FF. Aby zapis był ważny, trzeba 
wysłać czek w wysokości 1500 FF na konto "FUNDATION JEAN-PAUL II EN 
FRANCE" do:
- Pani KACZMAREK, 16 Rue Dunkerque 62540 MARLES-LES-MINES
- P8re KUROCZYCKI, Maison Familiale "Stella Marls", 376 Rue Balllarquet 62780

STELLA PLAGE
- LENS-VOYAGES, Monsleur GORSKI, 48 Rue de la Gare 62300 LENS 
Wiza obowiązkowa dla osób nie posiadających obywatelstwa francuskiego.

Lublin

Stalowa wolaMontchanm Katowice

3 Etisnne GranoNa

licencja połsko-frannunka n°113 156 SE STW 94 CzAHtorhowa
450 F - 800 F Wwdaw

(ceny aktualne do 30.06.94.) 
taryfy specjalne 
dla grup KraJń

LYON - 72.41.80.82. 
GRENOBLE - 76.09.00.72.

St ETIENNE - 77.93.10.07. ; fax. 74.96.30.63. MINITEL 3615 POLINFO

Podróże do Polski
* AMIGO - TOURIST: autokarem do Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa,
Rzeszowa. INFORMACJE I REZERWACJA: Paryż tel. 60.11.87.24.
codziennie od 8.00 do 22.00.
* BUS TOURISTIQUE SERVICE. Od wtorku do niedzieli - POLSKA 
POŁUDNIOWA: Zielona Góra, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Kielce, Stalowa 
Wola, Łódź, Radom, Lublin. TEL..: 43.38.67.29.
* VITESSE - Licencjonowanym autokarem w kierunkach: Warszawa, Kraków, 
Rzeszów, (380FF; A/R-650FF). Tel. 48.05.00.66.
* PARTNER - NAJSZYBCIEJ i legalnie do Polski Południowej komfortowo 
mikrobusem Ford (nowy), przez Valenclenne. Już w 12 godzin w Olszynie. 
TEL.46.30.49.58.(po 18.00). ZAPRASZAMY.
* AMIGO - TOURIST - w niedzielę przejazdy autokarem do: Wrocławia, Opola, 
Katowic, Krakowa. Cena 370F; AR - 650F. Inf. I rez. Paryż tel.: 47.39.88.26 lub 
43.88.06.98 codziennie (8.00-22.00). Zapraszamy!
* AUTOKAREM do Wrocławia, Katowic, Krakowa, Tarnowa, Mielca, 
Kolbuszowej, Rzeszowa.Stalowej Woli, Przemyśla. Odjazdy z Paryża I Aulny 
s/Bois w czwartki i niedziele. Informacje: tel.48.79.03.10.; 45.89.27.98.
* OAZA-TRANS w Niedzielę autokarem do Zielonej Góry, Kalisza, Łodz,, Kielc, 
Radomia, Lublina,Stalowej Woii. Informacja i rezerwacja: Paryż tei.
60.11.87.24. Codziennie od 8.00 do 22.00. Zapraszamy.
* TRANS-EUROPA TEL.45.84.76.93.
* JANTAR - biuro rezerwacji biletów autobusowych do licznych miejcowoścl 
w Polsce. Ceny zróżnicowane ze zniżkami.. Informacje: od 8.00 do 23.00. Tel. 
45.25.58.29

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

Lekcje
* INDYWIDUALNE lekcje Języka francuskiego. Tel.: 45.56.01.46.
* LEKCJE JĘZYKA FRANCUSKIEGO - Indywidualne I grupowe (4-osobowe) 
dla początkujących I zaawansowanych, w godzinach rannych I wieczornych 
prowadzone przez profesora (dyplom na Sorbonie) - specjalista w nauczaniu J. 
francuskiego metodą audiowizualną. Tel.43.36.38.33. Paryż V.
* UWAGAI miesięczny Intensywny kurs języka francuskiego dla 
początkujących w grupach 4-osobowych. Czerwiec lub lipiec, 3 godziny 
dziennie. Tel.43.36.38.33.

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

Usługi
* PORADY PRAWNE- Wiesław DYLĄG przyjmuje na umówione spotkania 
Tel:40.58.16.84; Fax.45.75.25.80.
* RZEMIEŚLNIK doświadczony - dekorator - usługi -46.67.34.98.
* USŁUGI KOMPUTEROWE: życiorysy, podania, przepisywanie tekstów, 
nauka obsługi komputera. TEL. 42.45.29.45

Prace
* WEZMĘ ZASTĘPSTWO na sierpień - Elżbieta - 45.63.65.78. (wieczorem).

UWAGA - UWAGA - UWAGA

2 NOWE LINIE FRANCJA - POLSKA 

PARIS - Lille - Szczecin - Koszalin -
- SŁupsk - Gdynia - GDAŃSK. 

PARIS - Lille - Kalisz - Piotrków Trybunalski -
- Radom - PuŁawy - Lublin - ZAMOŚĆ.

* * *

W DALSZYM CIĄGU LINIE

PARIS - Lille - Poznań - Konin - Łódź - WARSZAWA.

PARIS - Lille - Zielona Góra - Wrocław -
- Opole - Gliwice - Katowice - KRAKÓW.

WSZELKIE USŁUGI I INFORMACJE 
OFERUJE PAŃSTWU NASZE BIURO 

W PARYŻU - POD NOWYM ADRESEM

93 Rue de Maubeuge BILLY MONTIGNY tel.(16)21.20.22.75
Metro: Gare Du Nord
75010 PARIS LILLE tel.(16)20.92.05.05
tel. 42.80.95.60

Lokale
* SPRZEDAM b. ładne 2 pokoje w Warszawie na Wawrzyszewle. 125000 FF 
- do uzgodnienia. Tel.41.18.91.81.
* WYNAJMĘ studio z garażem - Bols Colombes, od llpca (kaucja) - 
45.63.65.78. (wieczorem).
* SPRZEDAM mieszkanie 56m2, centrum Warszawy z możliwością I50m2 
strychu. Tel. 39.62.00.24
* WYNAJMĘ pokój - tel. 69.05.11.28 

POSZUKUJĘ RODZINY WE FRANCJI - BELGII: 
ANNY I GENOWEFY LACHOWSKA - sióstr Jana i Stefana, którzy 

mieszkali w miejcowości DZIADEK, obecna nazwa: MODRZEWINA 
(kieleckie)

Proszę o kontakt:
Irena DACEWICZ, 59 rue Marechal Leclerc, 94410 St. Maurice, lub, 

Grażyna MILEWICZ - Słupsk; ul. Modrzewiowa 18, Pologne

FOYER DE CHARITE TRESSAINT 
B.P. 145 - 22104 DINAN CEDEX

Tel. 96.85.86.00, Fax. 95.85.03.56, Minitel 3615 code FIS 

RETRAITE FONDAMENTALE EN POLONAIS
24 au 30 juillet - Dieu est Amour - P. Sławomir SOSNOWSKI

SPROSTOWANIE:
W "Głosie Katolickim" N°24 nastąpiło zniekształcenie nazwiska autorki 

artykułu - "Sztuka sakralna Afryki" Pani Dominiki ŁowczycklJJ. 
Wszystkich Państwa przepraszamy.

KANCELARIA PRAWNA OLŚNICKi .
TŁUMACZ wtzelklch dokumentów urzędowych 

i prywatnych PORADY PRAWNE ■
ZAŁATWIA: tłumaczenia urzędowe, papiery do ślubu i naturali;zacjt, 
pełnomocnictwa, adopcje, kontrakty notarialne, spadki, sprawy sądowe we. 
Francji I w Polsce, sprowadzanie dokumentów I rodzin, formalności 
konsularne, itp.

ETUOE OLŚNICKI: Mile 'FAJANS
106, Rue Jouffroy - 75017 Paris • M" Wagram. Teł. 47.63.88.91.

Przyjmuje: #.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, Cambrai, 
Reims, Metz, Freyming-Merlebach

*****
do: GDAŃSKA, WARSZAWY, RZESZOWA, Poznania, 

Sopotu, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, Gniezna, 
Zielonej Góry, Kutna, Konina, Białegostoku, Kielc, 

Ostrowi Maz., Lublina, Puław, Lodzi, 
Wrocławia, Opola, Strzelec Op., Gliwic, Zabrza, Gdyni, 

Bytomia, Chorzowa, Katowic, Krakowa, Tarnowa, 
Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, 

Bielska-Białej, Czechowic, Pszczyny, Tych, Częstochowy.
WYJAZDY: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA

PACZKI DO POLSKI
Biuro otwarte od wtorku do soboty 

od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00 
w niedziele: od 10.00 do 14.00'

Teł. 40.20.00.80.
Siret 325 776 003

Copernic
La Pologne en direct

SPRZEDAŻ BILETÓW 
NA AUTOKARY DO POLSKI

ZA KAŻDY ZAKUPIONY BILET NA 
AUTOKAR, CENA WYSYŁKI BAGAŻU 

(z dostawą do domu) -

PACZKI DO POLSKI - 11 FF/KG. Waga nieograniczona

COPERNIC
6, Rue des Immeubles Industriels 

75011 Paris - tel. 40.09.03.43 M° NATION
BIURO OTWARTE: od 10.00 do 18.00, również w soboty i niedziele

DOMY ' POLSKIEJ' MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI
ZAPRASZAJĄ-

PIELGRZYMÓW I OSOBY PRAGNĄCE WYPOCZĄĆ 
LUB SPĘDZIĆ CZAS W SPOKOJU I PIĘKNEJ OKOLICY . 
DO LOURDES - ' TBlliouie", Route de Bartres, 65100 
Lourdes; :

td.(33) 62.94.91.82; . fax.(33) 62.42.08.75
DO LA FERTE SOUS JOUARRE (60 km. od Paryża; 15 km 
od Eurodisneyland) - 31, rue d'Hugny, 77260 La Ferte sous . 
Jouarre;

tel.(33JL) 6022.03.76; fax. 60.22.02.23.

INFORMACJI UDZIELA RÓWNIERZ SEKRETARIAT 
P.M.K. W PARYŻU

- 263bis, rue St Honore, teL(33.1) 42.60.07.69.

PRZYJACIELE
GŁOSU KATOLICKIEGO:

BELLANGER Franciszka - 350 F
DOMAŃSKI Jan - 400 F
Serdecznie dziękujemy Czytelnikom, którzy 
wspierają finansowo nasz emigracyjny tygodnik.

BIURO UBEZPIECZEŃ 
"BIRAU-MALISZEWSKA" 

Wyspecjalizowane w ubezpieczeniach :
- ■ ZDROWOTNYCH (Mutuelle oraz Dniówki)
- LOKALOWYCH
- ZAWODOWYCH

(Responsable Civlle, Décennale)
- SAMOCHODOWYCH

(Atrakcyjne ceny dla dobrych kierowców)
Tel. 42.80.28.S7.

Przyjmujemy wyłącznie na umówione spotkania.

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
WJA KOCZOROWSKI 

Ekspert Sądowy Tłumacz Przysięgły 
przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 

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

lub
4, Vllla Juge - 75015 Parls 

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

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU B LIPCA 1004 r.

PRENUMERATA 
(ABONNEMENT)

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

75001 PARIS 
tel: 40.15.08.23

l I Odnowienie abon. (renouvellement)

I 1 Rok 250Frs
r~ I Pół roku 130Frs
I | Przyjaciele G.K.300Frs

NAZWISKO:..........................................
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ADRES:..................................................

TEL:........................................................
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r I CCP (CCP 12777 08 U PARIS)

O Gotówką
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UBOCZNE SKUTKI... 
DESZCZU

Najbardziej dotkliwym efektem padają
cego z nieba deszczu jest..., no oczywiście 
zwykła, mokra, przeciekająca przez 
wszystko, nawet przez parasole, peleryny 
i, i... duszę woda. W końcu nic 
nadzwyczajnego pod słońcem, zwłaszcza 
jesienią kiedy gatunek ludzki i inna 
przyroda przyzwyczajeni są do wilgoci, 
przemakania i... przemijania.
Nie byłoby więc o czym gadać, gdyby 
nie... letnia pora. Latem deszcz staje się 
dotkliwym kontrastem, złośliwiej niż 
kiedykolwiek indziej bębni wczasowiczom 
po plecach, plecakach i plażach; rolnikom 
po zżętym lub jeszcze nie, sianie lub 
zbożu. Gdy do tego przyczepi się jeszcze 
burza z piorunami lub grad jak kukułcze 
jaja trudno doprawdy przejść obok 
mimochodem. Woda płynąca z góry daje 
się we znaki wszystkim. Po gradobiciu 
nadchodzi bezsilna rozpacz nad zniwe
czoną pracą i nadzieją na lepsze plony i 
trzeba ratować co jeszcze pozostało. Ale 

po ciemnych chmurach, błyskawicach, 
nagłej ulewie - po burzy - niebo jaśnieje, 
powietrze staje się rześkie, przesycone 
jodem, woda w morzu cieplejsza. W 
zmokniętych urlopowiczów wstępuje 
nowy duch, zaczynają suszyć przemoknięte 
sandały i rozglądać się za słońcem. I tu i 
tam pojawić się może, kiczowata, jak z 
landszaftu, choć niebrzydka przecież 
tęcza.
Jednak deszcz pociąga za sobą jeszcze 
zupełnie inne, niby mniej mokre i 
powodziowe, takie trudniej dostrzegalne, 
choć nie mniej opłakane dla ludzkości i 
wczasowiczów skutki. Deszczowa pogoda, 
cisza przed burzą, gradobicie modulują - 
że się tak groźnie wyrażę - człowieczą 
psychikę, ludzkie reakcje, sposób myślenia 
o bliźnich, a w konsekwencji często losy 
narodów i kontynentów. Deszcz i kilka 
jeszcze innych znanych, a uciążliwych 
zjawisk meteorologicznych, w podobny 
sposób i w podobnym stopniu, jak 
przysłowiowy nos Kleopatry lub jak 
nieposkramialny system hormonalny 
każdego indywiduum przesądzają o 
biegu mniejszych lub większych historii. 
Wystarczy właściwie odrobina, przypadko
wej nawet autorefleksji, trzeźwe - takie 
bez zacietrzewienia, z boku - spojrzenie 
na siebie, na swoje neurotyczne lub 
apodyktyczne czy złośliwe wręcz zachowa
nie, aby z zażenowaniem skonstatować, 
iż było ono zupełnie irracjonalne, nieadek
watne do sytuaji, w końcu krzywdzące i 
niesprawieliwe. Nagle, post factum 
przychodzi (choć zbyt rzadko) zadziwia

jące odkrycie-pytanie - dlaczego tak 
mnie poniosło, co mnie ugryzło, by brnąć 
beznadziejnie w małe lub większe podłostki, 
w bezmyślność lub śmieszny wręcz i 
szkodliwy, pełen próżności autokratyzm ? 
Ot, pojawią się takie małe intelektualne 
wyrzuty sumienia. A to deszczyk właśnie 
jest sprawcą małochwalebnych naszych 
odruchów i czynów, to wiatr halny czy 
inny skok ciśnienia pokonał nasz trzeźwy 
skądinąd i prawy przecież charakter. Pal 
licho, jeżeli rzecz dotyczy drobiazgów - 
wylanego mleka czy obsztorcowanego 
uczniaka, chociaż czy z takich nieważnych 
niby zdarzeń nie wyrastają wielkie 
kompleksy i psychopaci burzący później 
całe cywilizacje? Oto pytanie o genezę 
ludzkich uprzedzeń. No właśnie, gorzej, 
jeżeli deszcz napada i podniesie ciśnienie 
negocjatorom międzynarodowych roko
wań albo dowódcom oddziałów "pokojo
wych" uzbrojonych w broń palną. Jedna 
decyzja podjęta w stanie podniesionego 
poziomu nieodpowiedniego hormonu 
może mieć nieodwracalne skutki dla 
całych plemion, narodów czy ugrupowań 
politycznych. To przerażające jak wiele 
może zależeć od tego czy jakiś kacyk 
miał "zły dzień" lub, że inny decydent źle 
znosi skoki ciśnienia i rozdrażnieniem 
napawa go padający deszcz.
Siedząc pod zmokniętą szmatą namiotu i 
patrząc obrażonym wzrokiem w mokre 
niebo trzeba mieć pełną świadomość 
ubocznych skutków deszczu także dla 
naszego mikrokosmosu i nie poddawać 
się kiepskiej aurze.

Paweł OSIKOWSK1

POLSKA-FRANCJA 
ŚWIAT

Ile to już razy daliśmy się nabrać na ten 
napis "Drogi Kliencie, wygrałeś ciekawą 
nagrodę", wielkimi trzcionkami wydruko
wany na ozdobnej kopercie?! W kopercie 
zwykle znajdowaliśmy list, wydrukowany 
na maszynie i podpisany przez dyrektora 
d/s kontaktów z klientelą, z którego 
mogliśmy się dowiedzieć, że znaleźliśmy 
się w gronie szczęśliwych wybrańców 
obdarowanych prezentem przez firmę 
wysyłkową. Lista nagród mogła przyprawić 
o bicie serca: 200 tys. franków, samochód, 
willa z ogrodem, telewizor. Odpowiadali
śmy szybko na ofertę, przypuszczając, 
że, jeżeli nasza odpowiedź wsparta 
zostanie nowym zamówieniem, to wzrosną 
nasze szanse na główny los - np. czek 
opiewający na setki tysięcy franków.
Po wysianiu odpowiedzi, długo zwykle 
czekaliśmy na wieści z mającej nas 
uszczęśliwić firmy. Wreszcie, dowiadujemy 
się, że wygraliśmy, owszem, ale jakiś 
pozłacany pierścionek lub długopis za 20 
franków. Dopiero po którejś z rzędu 
nowej nieudanej próbie, zawiedzeni, że 
nigdy nie przypadają nam w udziale 
najatrakcyjniejsze wygrane i zaintereso
wani przebiegiem samej operacji, po 

lekturze licznych i napisanych maczkiem 
informacji, mogliśmy się zorientować, że 
nic nie wartych nagród pocieszenia są 
tysiące. Znaczy to oczywiście, że dana 
firma każdemu swemu byłemu lub 
obecnemu klientowi, obwieszcza, że 
wygrał, nie informując przy tym, o jaką 
nagrodę chodzi.
Technika ta, mająca na celu znalezienie 
nowych i "przebudzenie" starych klientów, 
nosi nazwę "sweeptake" i do Francji 
przywędrowała ze Stanów Zjednoczonych 
w latach 60. Każdy dom sprzedarzy 
wysyłkowej ma właściwą tylko sobie 
formę "sweeptake", której broni zresztą 
w sposób racjonalny i przekonujący. 
"Nasze sklepy - mówią dyrektorzy tych 
firm - nie mają ani witryn, ani 
sprzedawców. Musimy sami szukać i 
znajdywać klientelę, nawiązywać z nią 
dialog, wzbudzać zainteresowanie. 
Prezenty, pseudo-prezenty, konkursy to 
jeden z aspektów "sweeptake". Inny to 
katalogi. La Redute np. wydaje swój 
katalog dwa razy w roku. Kosztuje ją to 
280 milionów franków! Dalszych 100 
milionów wydaje na prezenty i gry 
mające przyciągnąć klientów. Czasy 
jednak są trudne i wszystkie te operacje 
promocyjne przynoszą mniej dochodów i 
stają się nieco rzadsze. Nie wpływa to 
niemniej na ilość rozmaitych prospektów, 
reklam i wypchanych kopert, wysypują

cych się z naszych skrzynek na listy. 
Uwaga klienta musi być przyciągnięta od 
pierwszej chwili; stąd na kopertach "Les 
Trois Suisses" znajdujemy taką samą 
żółtą linię, jaką umieszcza poczta na 
listach poleconych. Inne firmy na 
widocznym miejscu wypisują adnotacje: 
"pilne", "dokument oficjalny", czy też 
"dostarczyć do rąk własnych". Wszystko 
to spowodować ma zainteresowanie 
adresata, a przede wszyskim odciągnąć 
go od zamiaru natychmiastowego 
wrzucenia przesyłki do kosza. Proceder 
ten wymyślony zapewne przez świetnego 
speca od reklamy, nie jest całkowicie 
zgodny z prawem. Według przepisów 
bowiem, nie powinno dochodzić do 
żadnej możliwej konfuzji między doku
mentami oficjalnymi a innymi. Osobnym 
problemem są kartoteki klientów; 
wiadomo, że firmy odstępują sobie 
nawzajem, często odpłatnie, adresy 
klientów, co jest procederem na granicy 
nielegalności.
Nie wszyscy też wiedzą, że istnieje 
sposób na opróżnienie swojej skrzynki z 
niepożądanej korespondencji. Wystarczy 
napisać do zaineresowanych domów 
sprzedarzy wysyłkowej prośbę o skreślenie 
z listy klientów, a Telecom poprosić o 
umieszczenie naszego nazwiska na 
"pomarańczowej liście", której wykorzysta
nie komercyjne jest zakazane.

Anna RZECZYCKA-DYNDAL


