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ZAPRASZAMY... 

  

" Zdaje mi się, Ŝe widzę…Gdzie? Przed oczyma duszy mojej" 
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...na Polonijną Zabawę Karnawałową – informacje, zapisy : tel.:  06 66 03 42 90   i   06 60 10 64 19       
Data : 7.02.2009   Godz.: od 14tej do 20tej   Adres :  krypta Kościoła Saint Denis de la Chapelle - metro Max Dormoy     
             

  

Prawda to, czy Nieprawda ? (WIELKI  ŚWIĄTECZNY KONKURS) 
 

1. F. Chopin mieszkał na rue Cambon pod numerem 12  
2. La Ferté-sous-Jouarre znane jest z produkcji kamieni szlachetnych wysyłanych do Antwerpii 
3. Jeden z byłych przywódców Polski nocował kiedyś przy placu Concorde 
4. W roku 2008 PZK organizowało trzy razy Forum 
5. Mikołaj Kopernik studiował na Sorbonie w ramach programu « Erasmus »  
6. 4 osoby z rodziny Curie są laureatami Nagrody Nobla  
7. Jeden z bylych przywodców Polski nocował kiedyś w Hotelu Concorde-La Fayette przy Porte Maillot  
8. W 1844 roku PMK przeniosło swoją siedzibę na 283, Rue Saint Honoré 
9. W La Ferté-sous-Jouarre znajdują się najstarsze w Europie krypty Merowingów 
10. Katechizm Płocki został opracowany w diecezji włocławskiej 
11. Zdanie « Najlepsze kasztany są na Placu Pigalle » pochodzi z filmu « Czterej pancerni i pies » 
12. Państwo Curie lubili wycieczki rowerowe - w 1915 roku odwiedzili oni Dom PMK w La Ferté 
13. Ambasada Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mieści się przy ul. świętego Dominika 
14. W 2008 roku opublikowaliśmy 3 numery PeZetKi   
15. Brat Józefa Piłsudskiego zmarł w ParyŜu 
16. W uroczystościach pochowania Marii Curie w Panteonie uczestniczył ówczesny prezydent Polski 
17. Pierwszy numer PeZetKi pojawił  się 29ego lutego 2008 
18. Romuald Traugutt w 1863 roku przyjechał do ParyŜa 
19. PZK Regionu Paryskiego powstało w 1836 roku 
20. Twierdza górująca nad Lourdes została zbudowana w 630 roku, aby bronić pielgrzymów przed zbójami 
21. Kardynał Wojtyła wykładał w paryskiej filii KULu 
22. Z okien Domu PMK w Lourdes widać miejsce wiecznego spoczynku św. Bernardety 
23. F. Szopen i G. Sand spędzili wakacje w Domu PMK na Korsyce 
24. Jarosław Dąbrowski zginął w ParyŜu 
25. Film „Zabić Księdza” o śp. ks. Jerzym Popiełuszce kręcony był w parafii „na Concordzie” 
26. „Fortepian Szopena” opisuje kłopoty z opróŜnianiem paryskiego mieszkania po śmierci kompozytora 
27. Jan-Henryk Dąbrowski zginął w nurtach Elstery - dlatego jego nazwisko wyryte jest na Łuku Triumfalnym 
28. T. Kościuszko spotkał się z carem Aleksandrem  w ParyŜu 
29. Maria Curie pojechała w podróŜ poślubną do Lourdes 
30. PZK organizuje PZK 7ego lutego 2009 roku 

 

 

 

PMK – 263 bis, rue Saint-Honoré  75001 Paris 

 
N °3, grudzień 2008 
 

Jestem przy Tobie – pamiętam, czuwam. 
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Nagroda (ufundowana przez Dom PMK) : 
weekend w  La Ferté (2 osoby) 
odpowiedzi : zwrot e-maila;  termin : 20.01.2009 

 



 

 

Czy wiesz, Ŝe La Ferté-sous-Jouarre : 

- zostało załoŜone za czasów Karolingów - przez Anculfusa - z rozkazu Karola Łysego w 840 roku, aby osłaniać drogi 
wiodące do Jouarre i jego benedyktyńskiego klasztoru (załoŜonego jeszcze  za Merowingów w 630 roku) ? 
- jego zaczątkiem była twierdza na wyspie pośrodku Marny (zupełnie tak jak Cité miało stać się zaczątkiem ParyŜa), 
nazwana Firmitas Anculfi ? 
- w XVIII-XIX wieku stało się światową stolicą produkcji kamieni młyńskich (23 zakłady, 2 tysiące robotników, 20 tysięcy 
kamieni rocznie, eksport nawet do Ameryki -> muzeum i "pomniki" na skrzyŜowaniach) ? 
- w czasie pierwszej wojny światowej było w 1914 i 1918 roku  dwukrotnie miejscem bitew nad Marną i celem 
bombardowań (-> pomnik poświęcony brytyjskim Ŝołnierzom), za co zostało odznaczone "Croix de guerre" ? 
- na początku drugiej wojny światowej ("drôle de guerre") było siedzibą sztabu francuskiego generała M. Gamelin ? 
- znajduje się tylko o 5 km od Jouarre (najstarsze w Europie krypty 
 Merowingów), 19 km od Meaux (dawna rezydencja biskupa M.-J. Bossuet; 
 katedra budowana przez 360 lat), 32 km od Château-Thierry (dom, w którym 
 się urodził J. de La Fontaine), 34 km od Disneylandu (europejska siedziba  
Myszki Mickey), 60 km od ParyŜa (siedziba PZK okręgu paryskiego)? 

                         Czy wiesz, Ŝe dom PMK w La Ferté : 

- znajduje się w tzw. Château des Agouries, uprzedniej siedzibie księŜy 
 oblatów (tutaj się mieściła dawniej redakcja Niepokalanej i Głosu 
 Katolickiego) zakupionym przez państwa Kozłowskich dla PMK w 1990 roku? 
- posiada swój  park (na zdjęciu), w którym znajduje się m.in. grób polsko-belgijskiego hrabiostwa, którzy zauroczeni 
pięknem tego miejsca dołoŜyli wszelkich starań, aby po śmierci spocząć tu na zawsze 
- jest to idealne miejsce do wyciszenia się, odpoczynku, zorganizowania rekolekcji, bazy wypadowej aby zwiedzić bardzo 
interesujący region ?  
- jak co roku organizuje wspólną Wigilię, Święta BoŜego Narodzenia,  a takŜe zabawę sylwestrową ? 
- jest prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej (siostry Agnieszka, Klara, Ewa  i Katarzyna),  
a takŜe przez osoby świeckie  
- posiada swojego Księdza Kapelana Antoniego Biela - który mieszka tu juŜ od ośmiu lat i jest "Ŝywą skarbnicą" wiedzy o 
tym przepięknym i bardzo interesującym historycznie regionie, i od którego pochodzą wszystkie zamieszczone tu 
informacje ?                    Sławomir 
            F O R U M    K A T O L I C K I E      J E S I E N    2008 
„Otoczmy troską Ŝycie” to takŜe otoczmy troską rodzinę, gdyŜ to w niej kształtuje się wierzących i obywateli jutra – tymi 
słowy po poprowadzeniu  wcześniej jutrzni wprowadził obecnych w Forum  22-go listopada br. ks. dr Krystian Gawron.  
Rodzinę przedstawił jako podstawę na której opiera się społeczeństwo. Im bardziej rodzina będzie przeniknięta Duchem 
Świętym i wartościami Ewangelii, tym bardziej Kościół zostanie nimi takŜe ubogacony. 
Po serdecznym przywitaniu przez Prezesa PZK Regionu Paryskiego Sł. Indyka zgromadzonych na Forum, a w 
szczególności reprezentanta polskiej placówki dyplomatycznej Konsula Generalnego M. Kwiatkowskiego, ks. Prowincjała  
Jana Ciągło, ks. Jana  Guzikowskiego – sekretarza PRDEZ, państwa dr Zofię i Andrzeja Pawłowskich, ks. dziekana W. 
Szuberta,  p. Jankowską - prezesa PZK  z  północy wraz z v-ce sekretarzem p. Napieralski i wszystkich pozostałych 60-ciu 
innych uczestników Forum - głos zabrał H. Kleszczowski. 
Uświadomił on obecnym, jak wielkie znaczenie w rozwijaniu rodziny, jej umiłowaniu Boga i zdolności sensu Ŝycia ma 
katecheza. Ma być ona objawieniem chrześcijańskim, które dla ludzkich serc i umysłów moŜe uczynić zrozumiałym słowo 
Tego, który oddał za nas Ŝycie. Prawdziwe Ŝycie w Duchu opiera się na częstym przystępowaniu do sakramentów i 
słuchania Słowa BoŜego, całkowitego zanurzenia człowieka w sercu Chrystusa, na co odpowiedział Katechizm Płocki, 
który jest czytany we wszystkich kościołach polskich. 
Państwo Pawłowscy przedstawili najwaŜniejsze problemy rodzin polskich opartych na  nierozerwalnym małŜeństwie i 
ukierunkowanych na poczęcie i wychowanie dzieci zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Przekazywanie młodym 
pokoleniom wiary przodków oraz tradycji i kultury narodowej przyczynia się m. innymi do umocnienia więzi rodzinnych. 
WaŜnym punktem w Forum było spotkanie autorskie z p. Barbarą Stettner-Stefańską, u której moŜna było nabyć jej ksiąŜki 
„Francja po polsku” i „ParyŜ po polsku”. 
Wyrazy wdzięczności i uznania naleŜą się zespołowi „Oratorio” z  panią Anną Polaczek na czele. Ich młodzieńczy zapał 
jest duŜą pomocą w praktykowaniu wiary, a ich gra na instrumentach muzycznych ubogaciły mszę św. celebrowaną na 
zakończenie.               Halina Hyld 

  QUIZ – Sprawdź czy przeczytałeś z uwagą artykuł Haliny 
W jesiennym Forum Katolickim uczestniczyło: 
1. ok.40 osób 
2. ok.60 osób 
3. liczba uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania 
4. z powodu braku miejsc niektóre młode dziewczyny musiały  
siedzieć na kolanach swoich chłopaków                                                                                                                                                                                             

Pomiędzy zaproszonymi gośćmi byli m.in. : 
1. państwo doktorowie Pawłowscy z Wiednia/Polski Południowej 
2. znany reŜyser filmowy Jan Klapa 
3. siostra  Agnieszka  z Domu  PMK w La Ferté-sous-Jouarre 
4. znana pisarka pani Stettner-Stefańska z Warszawy 
5. znany opozycjonista Jan Jegłosuję 

 

  

Ks. Antoni 

s. Agnieszka 

Zawsze gościnni gospodarze Domu PMK w La-Ferté  
wraz z uczestnikami weekendu Nowe śycie z Bogiem 


