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Zadzwonił do mnie Ksiądz Prałat Jerzy. Ignaś – powiada
– napisz artykuł do gazety o wakacjach.

–Artykuł?
–Tak, artykuł.
–Do jakiej gazety?
–Do naszego „Głosu znad Pregoły”.
–Zgoda.
Na tym nasza rozmowa zakończyła się. Zgodziłem się i

zaraz zacząłem żałować. Kto widział zamęczać głowę myśleniem
przy takim upale? Potem uspokoiłem się, bo już zaczął działać
wirus pisania.

Kto to w lecie pisze i czyta artykuły? – Zapytałem
samego. W garncu mózg się gotuje. Jedyne felietonik podobny do
przyjemnego wietrzyku może przynieść ulgę. Wiec zabrałem się do
pisania.
                                         ***

Hurra wakacje! „Lato, lato, lato czeka, razem z latem
czeka rzeka, razem z latem czeka las – a tam ciągle nie ma nas”...

Mili Państwo, bez przesady. Postawcie sobie przy
transparencie z napisem „HURRRRA WAKACJE” jeszcze jeden z
napisem: „UWAGA, WAKACJE!” Nie mówcie mi, ze, ze mnie nie
rozumiecie, ze wystarcza Wam tabliczki „UWAGA! ZLY PIES!” I
„UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE!”

Pozwólcie, Państwo, ze się sprzeciwie. Nie jestem
fatalistą ani pesymistą, ale coś na temat pechowych wakacji wiem.
Cos widziałem, cos przeżyłem, cos przeczytałem, cos usłyszałem.
Mam doświadczenie takich wakacji, i basta. To właśnie wlazło w
moje sumienie i niemiłosiernie wrzeszczy: „Pisz, uprzedzaj,
błagaj”. Jak mogę być nieposłuszny głosowi sumienia, jeśli w grę
wchodzą sprawy ważne?

Przepraszam, ze zwracam się do Państwa z groźnym
słowem „UWAGA”. Od dziecka zrywam się na baczność, kiedy
słyszę to słowo. Pozostało mi to z domu, przedszkola i
podstawówki. W liceum starałem się być nieuważnym. Z tego
powodu w seminarium dostawałem po kościach. Dzięki temu
wszystko wróciło do normy i dziś reaguje na słowo „UWAGA” tak,
jak reaguje. Natomiast dzisiaj wypowiadam je przed Wami z
przejęciem, z poczuciem odpowiedzialności i wielką troską o Was.
Nie, nie mogę użyć innego słowa, bo ono jest w tym przypadku
miłością, a miłość jest największym przykazaniem.

Istotnym problemem jest zawsze forma jego przekazu.
Ale, od czego jest natchnienie? Wiemy, właśnie od tego by się
pojawiła taka forma, jak potrzeba. Poprosiłem o nie Pana i on mnie
natchnął. Pozwólcie, ze wyrepuje to, na co powinniście uważać:

Na słoneczko na niebie, bo może Was porazić,
Na wodę z białą pianą, bo może Was pochłonąć,
Na piasek złotej plaży, bo pod nim szkło z butelki,
Na drogę asfaltową, bo na niej jest ruch wielki,
Na krzaki z jagodami, bo żmija się tam kryje,
Na grzybki pod brzeziną, bo jad z nich silny bije,
Na przejazd kolejowy, bo pociąg to nie zając,
Na wszelakie owady, (krew piją i kąsają),
Na gorycz samotności, bo można bliskich zdradzić,
Na dziecko poza domem, bo może cos utrącić,
Na rożne propozycje, bo można się zagubić,
Na trunki i kasyna, bo można je polubić,
Na ranki i wieczory, bo nie zmówisz pacierza,
Na piątek, (dzień talerza bez zwierza),
Na niedziele, bo na mszę chodzić trzeba,
Na niebo, bo dzień – drogą do nieba!

HURRA WAKACJE!

XII ŚWIATOWA KONFERENCJA  GOSPODARCZA POLONII
 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 16 - 19 września 2006 roku, Instytut Zarządzania na zlecenie Fundacji Polonia organizuje już po
raz dwunasty Światową Konferencję Gospodarczą Polonii.
Tegoroczna Konferencja oranizowana jest we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Pierwszy dzień Konferencji
odbędzie się w Warszawie w salach Senatu RP, a kolejne dni odbędą się w Toruniu.
Dotychczasowe spotkania zgromadziły w sumie blisko 3 500 krajowych, polonijnych i zagranicznych przedsiębiorców z prawie 40 krajów świata (w
tym RPA, Tajlandii, Japonii, Chin, Argentyny, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, USA, Kanady, Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy) przyczyniając się
do wymiany doświadczeń i wzmocnienia międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Doświadczenie pokazuje, że Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii zaowocowały już wieloma konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi
inicjatywami . Tradycyjne spotkania sprzyjają pogłębianiu atmosfery otwartości i dialogu na najwyższym szczeblu oraz pomagają w poszukiwaniu
nowych rozwiązań w sferze gospodarczej. Powagę konferencji potwierdza udział najwyższych władz państwowych - Sejmu, Senatu, Rady Ministrów.
Możliwość dyskusji przedstawicieli najwyższych władz RP i osób z prawie całego świata jest bardzo ceniona przez uczestników konferencji oraz
warunkuje ogromne zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych.
Podstawowe cele Konferencji
•  Stworzenie forum informacyjno-dyskusyjnego, służące zaangażowaniu się w Kraju.
•  Znalezienie płaszczyzn przełożenia na konkretne działania między biznesem kraju osiedlenia a Polską.
•  Oddziaływanie na sfery decyzyjne w kierunku reorientacji na średnie i mniejsze firmy - mogące równoważyć znaczenie przypisywane wyłącznie
wielkiemu kapitałowi.
•  Tworzenie klimatu dla umacniania powstawania pro polskiego lobby.
•  Rozwijanie współpracy gospodarczej służy pozycji społecznej rodaków w kraju osiedlenia i Świecie.
Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii to:
•  miejsce i czas na konstruktywną dyskusję - wymiana informacji o istniejących możliwościach, problemach i sposobach pokonywania barier w
prowadzeniu działalności na międzynarodową skalę.
•  możliwość znalezienia inwestora, partnera do prowadzenia działalności na międzynarodową skalę
•  dialog w przyjaznej atmosferze z przedstawicielami najwyższych władz Polski
•  spotkanie przedsiębiorców z ponad 30 krajów.
Uczestnicy
Reprezentanci kręgów gospodarczych Polonii i przedsiębiorcy zagraniczny z 25 - 30 krajów Europy, Ameryki Pn. i Płd., Australii oraz Polski.
Najwyższej rangi przedstawiciele rządu (wicepremierzy, ministrowie), administracji państwowej w tym wojewódzkiej, a także organizacji gospodarczych
i samorządowych. Prasa, radio, telewizja krajowa oraz dziennikarze polonijni.

                         Miłego lata z uwagą! Szczęść Boże!
Wasz  o. Ignacy Pawlus SDS

 (czasem nieuważny)

Po informacje dotzcyczące konferencji prosimy zgłaszać się do Redakcji.


