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COMPANHIA PARA EXPANSÃO DA CONSTRUÇÃO “ COEXCO”
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COEXCO INCORPORUJE nowoczesne i komfortowe domy mieszkalne

W domach COEXCO rozmieszczenie mieszkań, ich wykończenie i 

estetyka pozostają na najwyższym poziomie.
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Pięć zasad COEXCO:

niezawodny termin 

stała, niezmienna cena 

własne tereny 

staranne wykończenie 

sprzedaż na raty

COMPaNHIA PARA EXPANSÃO DA CONSTRUÇÃO “ COEXCO”
São Paulo, r. São Bento, 279 — 12 piętro. Teł.: 33-4737
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A LUZ MODERNA
W. Stempien & Cia. Lida.

Instalações elétricas em geral 
Iluminação fluorescente, etc.

Modernos cartazes a gaz neon 
Iluminação a Cold Cathood

Rua General Jardim 148 
Fone: 35-1909 — SÃO PAULO
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I I A A R  S T U D I O S  

F O T O G R A F I A  

W I E L O B A R W N A  

C Z A R N O - B I A Ł A

Cons. Crispiniano, 344 — S/406 

Fone: 35-5632 — São Paulo
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11 AMIZADE POLQNO-BRASELEiRA
JOÃO GUALBERTO DE OLIVEIRA

Do Instituto dos Advogados de São Paulo

Eis aqui um tema sobre o qual nos é sumamente grato discre
tear um pouco, tanto em virtude da espontânea simpatia que ali
mentamos pela gloriosa nação polonesa, como também por causa 
das belas coisas que todo o mundo — o Brasil inclusive — lhe devem.

Como se sabe, é a Polónia um dos países mais antigos da Eu
ropa Setentrional. Surgiu no alvorecer do século X, quando Mie
szko, príncipe da família dos Piastes, governava a região do Vístula 
médio. Seu filho e sucessor Boleslas ampliou o domínio paterno e, 
em 1024, pôs na cabeça a coroa real. Imagine-se logo qual deveria 
ter sido a vida dêsse rei medievo: guerras e mais guerras, ora ven
cendo, ora sendo dominado por nacionalidades mais fortes. De 
resto, folheando a História, é difícil encontrar, na “grande noite 
dos tempos", um soberano que assim não houvesse procedido.

O caldeamento de sua gente com outros povos produziu figu
ras extraordinárias que o mundo inteiro admira, seja na arte mi
litar, na Música, na Pintura e nas ciências, seja na Matemática, 
na Astronomia, na Física e na Química. E, como tem soído acon
tecer com outras comunidades da Europa, muitos de seus filhos, 
num impulso inelutável de sonho e de aventura, partiram para as 
terras novas, emprestando às pátrias de adoção o concurso de seu 
talento e a operosidade profícua de seus braços fortes.

Aqui mesmo no Brasil se nos deparam os mais frisantes exem
plos dêsse nomadismo. Em São Paulo usufruímos a cooperação dos 
polonêses como Maylasky, que iniciou a construção da Estrada de 
Ferro Sorocabana, tendo sido o primeiro diretor dessa importan
tíssima via-férrea (.1870 — 1875). Depois, Rymkiewicz e Brodowsky, 
engenheiros dos mais proficientes que trabalharam na construção 
da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. O último, tempos decorridos, 
passou-se para a Estrada de Ferro Mojiana, à qual prestou tantos 
e tão bons serviços que o seu nome foi dado a uma das suas esta
ções, hoje cidade culta e próspera, bêrço do nosso grande pintor 
Cândido Portinari, de renome internacional.

Na antiga Província do Paraná vamos encontrar as figuras ad
miráveis de Hieronim Durski, em 1853, e Edmundo Sebastian Woś 
Saporski, em 1867.

Em Santa Catarina, o nome bem polonês de Trompowski, no 
decurso do século passado, tornou-se nacional: o Marechal Trom
powski, figura das mais salientes do Exército Brasileiro, onde al- 
eançou, por seus grandes méritos, o alto pôsto em que veio a fa
lecer. Deixou brilhante progénie, na qual se conta o pintor Roberto 
Trompowski, a cuja requintada arte se deve a decoração do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. Na mesma Província, o polonês Kazi
mierz Kamiński, tão identificado com a nossa vida e nossos costu
mes, chegou a exercer o cargo de subdelegado de polícia da loca
lidade de São Bento.

Também na Bahia, atuou com grande brilho o engenheiro 
André Przewodowski, que, em 1839, ali se encontrava à frente de 
grandes obras de engenharia. Um de seus filhos, ainda bem jovem 
em 1860, tomou parte na guerra em que nos empenhamos contra o 
ditador do Paraguai. No Rio de Janeiro ainda vive o Prof. Oscar 
Przewodowski, advogado e lente em diversos colégios. Como se 
vê, a inteligência polonesa não desmereceu em nada, antes se a- 
primorou na nova pátria, permanecendo lúcida ao longo das ge
rações que se vêm sucedendo.

Em 1850, o Brasil conheceu e admirou o engenheiro Florestan 
Rozwadowski, major do nosso Exército, topógrafo e apreciado es
critor. E, ainda no Rio de Janeiro, viveu Babiński, a quem se deve 
o primeiro mapa geológico do Brasil. Esses nomes e figuras, cita
dos ao acaso, conhecemo-los através de leituras, sem nos aprofun
dar muito na pesquisa de suas vidas, porquanto iríamos muito lon
ge se tentássemos fazê-lo.

De modo geral, os poloneses emigrados para esta parte do 
Continente procuravam o sul do Brasil, onde o clima é mais ame
no e, de certo modo, as paisagens lembram as da Polónia. Daí, o 
Rio Grande do Sul ter sido beneficiado pelos que aqui aportaram 
oriundos da amorável terra de Chopin. E, tratando dos poloneses 
que se tomaram gaúchos, por nascimento ou por adoção, para enu-

merá-los não podemos deixar de recorrer ao meticuloso e utilíssimo 
trabalho intitulado “Imigração e Colonização Polonêsa”, escrito 
pelo engenheiro Edmundo Gardolinski e vindo a lume em 1958.

Nas páginas dêsse pequeno mas valioso livro pode-se ler que, 
antes dos primeiros colonos italianos aportarem em 1875 ao Rio 
Grande do Sul, já se encontravam ali referências a imigrantes po- 
lonêses em 1857, 1867 e 1869, ainda que sem mencionar a vinda 
isolada de algumas pessoas ou grupos, nos anos de 1839 e 1850. 
Nêste ponto, por oportuna, cabe aqui uma explicação. Segundo se 
sabe, no século passado, vítima do imperialismo europeu, a Poló
nia mudou muitas vêzes de mão, e por isso numerosos imigrantes a 
deixaram, vindo para o Brasil, mas como sendo de outras naciona
lidades. Basta lembrar que os padres Augustin Lipiński e Johan
nes Sedlack (indiscutivelmente poloneses) chegaram às Terras de 
Santa Cruz em 1849 e nos registros figuram como austríacos...

Se os filhos da Polónia, como tais, só nos procuraram há pouco 
mais de um século, a sua ciência e as suas artes sempre se projeta
ram até nós, iluminando-nos a cultura. Nicolau Copérnico, nasci
do em Thorn no ano de 1473, nas ribas do Vístula, a cêrca de cen
to e setenta quilómetros de Varsóvia, foi um dos maiores cientis
tas de todos os tempos, por isso que os seus “Comentários” repre
sentam não sómente as bases da Astronomia moderna, como tam
bém notável contribuição vara o progresso do pensamento huma
no, estiolado e sacrificado na Idade Média. A êste respeito, basta 
lembrar que reinava até então o chamado sistema "geocêntrico” de 
Ptolomeu. Segundo êste em sua obra intitulada "Almagento”, a 
terra era tida como imóvel e se encontrava no centro do Universo.

Mas a convicção posterior de que todos os planetas circulam 
em torno do Sol, estando èle fixo no centro do sistema planetário, 
despertava nos navegadores da Renascença a esperança de encon
trar terras novas para lá da linha do horizonte, onde, antes, mo
ravam a noite e o caos. Nasceu Copérnico em 1473, Cristóvão Co
lombo em 1446 e Pedro Alvares Cabral em 1470. Eram, portanto, 
contemporâneos. E a época, na expressão de Engels, “exigia gigan
tes e criou gigantes: gigantes no pensamento, nas paixões e no ca
ráter, de universalidade e de ciências”.

Fechando essa parábola de ouro aberta na Renascença, a Po
lónia de nossos dias nos deu a formidável Maria Skłodowska Curie, 
nascida em Varsóvia, em 1867. Secundada por seu marido o físico 
francês Pierre Curie, conferiu ao mundo uma das mais extraordi
nárias descobertas de nossos tempos: a radioatividade. Era muito 
jovem e se dedicava a estudos cientificas. Mas isso acarretava 
grandes' despesas para o casal, qué era pobre. Nenhum auxílio ofi
cial auferiram ambos. Assim mesmo prosseguiram nas pesquisas 
à procura do famigerado metal que, já nas experiências de Bec- 
querel, realizadas anos antes, dera sinais de existência, expedindo 
outra espécie de radiação que deixara traços estranhos nas chapas 
fotográficas do famoso sábio gaulês.

Na sua retorta, o mineral chamado “pechblenda” emitia radia
ções quatro vêzes mais fortes do que o urânio, o que, segundo um 
de seus biógrafos, o fêz exclamar: "Se esta radiação não é devida 
ao urânio, é que estamos em presença de outro corpo produtor de 
irradiação ainda mais forte do que êle..., isto é, um elemento quí
mico novo”. E assim foi efetivamente. Em 1898 descobriu-se o “po- 
lonium” e, logo depois, o “radium”, a que, durante os primeiros 
tempos, foi dado o nome de “metal conjugal", em homenagem a 
Maria Skłodowska e Pierre Curie. Com uma simples partícula do 
metal luminoso que êles lograram produzir, em 1903, obtiveram a 
m\edalha Davy, da Sociedade Real de Londres, e, no ano seguinte, 
nada menos que o Prémio Nobel. Era a glória! A glória e a riqueza!

A descoberta da polonesa Maria Skłodowska e de seu marido 
Pierre Curie, francês, foi das maiores e mais belas que já se reali
zaram no mundo. Um metal como os outros, mas cuja energia era 
capaz de produzir a combustão de três mil toneladas de carvão! Era 
aquilo que depois tomou o nome de "radioatividade” e deveria des
lumbrar o século, contribuindo, já agora, para desvendar o divino 
segredo milenar dos astros!

Além dessas conquistas no domínio da ciência, a Polónia é a 
terra de patriotas por excelência, e, como figura primacial entre
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seus filhos, está o legendário Tadeu Kościuszko (1746 — 1817), a 
quem o biógrafo Michelet chamou de "herói, mártir e santo”. O 
início da vida de Kościuszko foi um romance de amor, do qual de
via resultar o casamento a que os homens opuseram todos os obs
táculos. Mas, apesar de tudo, o pensamento polonês continuava 
vivo e agil, combatendo nas "frentes invisíveis” de que falou o gran
de poeta Adam Mickiewicz (1798 — 1855).

Kościuszko recobrou a liberdade em 1796. Não podendo regres
sar à Pátria, seguiu para a América do Norte e participou da luta 
emancipadora dos Estados Unidos, na qualidade de ajudante de 
campo de George Washington. Ali, atingiu o pôsto de general. A 
seu respeito, é ainda Michelet quem o diz: "Onde houvesse guerras 
e glórias pela liberdade, não estava ausente o sangue polonês”.

Em 1798, de regresso à Europa, instalou-se em Paris. E na 
Cidade — Luz não dormiu sôbre os louros já colhidos, mesmo por
que a época era de vida ou morte. E segundo um seu biógrafo, "ins
creveu o nome da Polónia no calendário do Universo”. Nos últimos 
tempos de existência, regressou à Polónia e ali trabalhou pela li
bertação do seu povo. Retirou-se ao depois para a Suíça, onde ve
io a falecer. Seus despojos ainda hoje repousam no castelo de 
Wawell, sob as flores que lhe vão continuamentc levar os compa
triotas, orgulhosos de sua memória.

Não poderíamos olvidar aqui a frase de um comentador da 
gesta do admirável polonês. Quando as forças norte-americanas, 
na I Grande Guerra Mundial, chegaram à França, para combater 
os Impérios Centrais, o General Pershing, seu comandante, assim 
se dirigiu ao General Haller, organizador dos exércitos poloneses 
quando do seu, primeiro encontro: •

— "Kościuszko, nós aqui estamos!”
Passando, porém, dos vermelhos fastos da Grande Guerra pa

ra os domínios da arte, temos que nos defrontar, desde logo, com o 
divino Frederico Chopin (1810 — 1849).

O modesto autor dêste artigo não se propôs discorrer sô
bre todos os píncaros da inteligência, do heroísmo e da sensi
bilidade do povo polonês. Ante a vasta cordilheira iluminada em 
que êles se situam, limita-se a focalizar apenas os mais elevados 
cumes. E um dêles, talvez o de maior culminância e mais amado no 
mundo inteiro, é o grande Chopin. Filha de Varsóvia, quando bem 
môço, deixou a Pátria, sendo já um artista completa. Sua cultura 
artística foi inteiramente polonesa. Ê conhecida a frase que profe
riu no castelo de Nohant, da famosa George Sand, quando mestre 
Liszt, tocando ao piano um dos trabalhos do jovem compositor, se 
permitiu introduzir-lhe novidades. Chopin, batendo-lhe levemente 
no braço, censurou-o: "Só a Chopin cabe o direito de modificar 
Chopin”. ..

Dos inúmeros críticos, apenas Estanislau Golachowski parece 
ter descoberto aquilo que constitui o verdadeiro segredo da origi
nalidade do genial compositor, isto é, que êle reformou a música 
artística segundo as leis da música popular. Talvez isso explique 
■o amor, a ternura, a devoção com que o mundo inteiro, ainda hoje, 
uma centúria depois da sua morte, ouve Chopin. E ouvi-lo-á atra
vés dos séculos, com o mesmo enlevo e êxtase, enquanto em cada 
peito humano pulse, delicado, um coração sensível!

Que os leitores nos desculpem se fugimos ao nosso tema, ao 
nosso "leit motif”, que é o da imigração polonesa para o Brasil. 
Mas... é impossível falar na Polónia sem ingressar no mundo fan
tástico de suas glórias!

Voltemos, pois, ao assunto que nos propusemos versar neste 
artigo.

Fazíamos há pouco ligeiro retrospecto da imigração polonesa 
em nosso país, o que nos leva a subir de novo a pedregosa estrada 
dos áridos algarismos...

Os anos em que nos chegaram mais trabalhadores das margens 
do Vístula — segundo Edmundo Gardolinski — foram os de 1890, 
1891, 1911, 1912, 1928, 1929 e 1930. Como já observamos, nessas mes
mas épocas foram registrados muitos imigrantes "russos” pela na
cionalidade, mas ótimos poloneses pela naturalidade...

Todavia, apesar das deficiências dos respectivos assentos bu
rocráticos — explicáveis pela situação internacional reinante nos 
períodos em que foram feitos — o número de poloneses radicados 
no Brasil é grande, elevando-se atualmente a mais de quarenta e 
oito mil. Não é êsse um número arbitrário, mas o resultado de res- 
cenceamentos que se vêm sucedendo.

No ano de 1959, ano de Zamenhoff, criador do Esperanto, os 
poloneses presentes no Brasil somam —. para sermos exatos — 
48.806. Dêsses 42.535 conservaram ainda a nacionalidade de 
origem e 6.271 haviam abraçado a cidadania brasileira. Em relação

ao total dos estrangeiros naturalizados, os poloneses estavam na 
proporção de quatro para cem. Ao contrário do que sucedeu com 
quase todos os grupos alienígenas em nosso território, os poloneses 
em 1950 eram em número superior aos de 1940, bem como aos res- 
censeados em 1920.

Segundo o mesmo censo, sua distribuição caracterizava-se por 
uma forte concentração no sul do País (cêrca de 80%) e no Distrito 
Federal (cêrca de 14,73%). Assim, perto de 95% dos naturais da 
Polónia se distribuem por apenas cinco Estados: 14.582 em São 
Paulo; 12.978 no Paraná; 9.345 no Rio Grande do Sul; 7.187 no 
Distrito Federal e 2.123 em Santa Catarina. E assim se apresenta, 
em linhas gerais, muito aproximadas, a distribuição da colónia po
lonesa em nossa terra.

Finalizando, lembramos que de norte a sul o povo brasileiro, 
cheio de compreensão e cordialidade, tem sempre os braços aber
tos para o homem desta ou daquela origem que nos procura com o 
fim de trabalhar conosco, material ou intelectualmente. A lei de 
naturalização abriu as portas do Brasil aos que, identificando-se 
com a nossa vida, querem ficar integrados entre nós, elegendo o 
Brasil como pátria adotiva.

São muitos os que procuram a nossa terra e aqui se estabele
cem, passando com o tempo a fazer parte da Nacionalidade. Um 
ligeiro exame na galeria dos nossos patrícios que hoje exercem os 
poderes da República demonstrará o grande número de brasileiros 
de boa cepa que têm os pais, os avós ou os bisavós nos velhos paí
ses da Europa. São descendentes de estrangeiros que nos procura
ram, para a tarefa de dar sombra, flor e fruto a si mesmos e à 
terra que tão cordialmente os acolheu!

INDÚSTRIAS COSMÉTICAS 
FRANCEZAS

MI C HA Ł  H O F F E R

p ol e c a :

znakomite wody kolońskie 44, Lawenda i Potrójna 

perfumy na olejkach francuskich, 

doskonałe mydła toaletowe, 

aromatyczne sole do kąpieli, 

szampony do włosów i środek przeciw łupieżowi 

oraz inne wyroby perfumeryjno-kosmetyczne. 

Wodę kolońską i sole do kąpieli sprzedaje się tak

że na wagę. Na żądanie wysyła się bezpłatne pró

by. Przyjmuje się również zamówienia telefoni

czne.

Polacy, popierajcie jedyną polską firmę kosme- 

tyczno-perfumeryjną w Brazylii! Przy każdym 

zakupie otrzymacie 30% rabatu.

SAO PAULO, rua Victorino Carmillo, 330, 

tel. 52-4095
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O NAS I DO NDS
J a n  W ó j c i k

Porto Aleg re

Autorka “Ludzi stamtąd”, Maria 
Dąbrowska, pisze w warszawskim 
“Przeglądzie Kulturalnym” z dnia 
30 grudnia 1959 roku:

“Zna się naprawdę tylko “kraj lat 
dziecinnych”, czyli to wszystko w 
czym się urodziło i wychowało. Dzie
ciństwo to nie tylko szczęście — nie 
każde jest szczęśliwe — to jedyna 
krynica nieomylnej wiedzy o świę
cie. Ten czas pozornej niewiedzy 
jest utajonym zbieraniem wiedzy 
absolutnej osiąganej na mocy zu
pełnego zespolenia się z rewelacyj
nie po raz pierwszy widzianym, sły
szanym, przeżywanym.”

Obserwowałem niejednokrotnie to 
zjawisko. Ludzie oderwani od “kra
ju lat dziecinnych” często są w pew- 
nyha sensie ludźmi z psychicznym 
niedomaganiem, zaprawionym dużą 
dozą goryczy, malkontenctwa i we
wnętrznego niepokoju. Proces wra
stania w obcy teren jest doświad
czeniem na ogół trudnym. Przesa
dzone drzewa na nieznanym i nie- 
wyczuwanym terenie marnieją. Po
pularnie mówi się, że “schną” .

Miałem okazję odwiedzać wiele 
polskich kolonii w stanie Rio Gran
de do Sul i stwierdziłem to u sta
rych emigrantów, którzy tkwiąc w 
swoich koloniach po pięćdziesiąt i 
więcej lat, mają obrócone spojrze
nie na północ, co widoczne już jest 
po kilku minutach rozmowy, jeśli 
nie natychmiast po zawarciu zna
jomości.

Oderwani zostali od kraju dzie
ciństwa, jakkolwiek nie zawsze — 
jak mówi Maria Dąbrowska — szczę
śliwego, ale zawsze od kraju “nie
omylnej wiedzy o świecie.” Tam w 
ojczystej zagrodzie, w gminie, po
wiecie, a jeszcze dalej w jarzącym 
się ogniku polskości całego teryto
rium, nie objętego częstokroć poj
mowaniem przeciętnego c h ł o p a ,  
mieszkańca dalekiej od świata wio- 
sczyny sprzed pół wieku — tam 
wszystko znajdowało się na swoim 
miejscu, rozumne i zrozumiałe, god
ne ciepłego ludzkiego uczucia. Tam 
się było u siebie, każda znajoma 
drożyna prowadziła do “ciebie, zie

mio, matko nasza”, jak mówił pan 
Balcer Konopnickiej. To dlatego, 
jak słusznie ten moment podkreślił 
Tadeusz Nowakowski w swym wo
dewilu: “Piękna nasza Polska cała”, 
— odwiedzający Polskę zamożny 
Stacho, dziś Stanley amerykański, 
szukał tam nie obiektywnej prawdy, 
ale przede wszystkim jakiegoś na 
środku drogi leżącego kamienia, bo 
powiadał, że “ile razy pracując w 
fabryce u Forda myślałem o Polsce, 
tyle razy stawał mi przed oczami 
ten olbrzymi kamień polny, mój ka
mień . . . ” Bo nawet głaz zawalidro
ga znajdował się w Polsce na wła
ściwym miejscu i był tej Polski sy
nonimem .

Na emigracji wszystko stało się 
naraz obce i mimo lat obcym pozo
stało. “My” i oni “Brazylianie” — 
oto podział, z którym niezmiennie 
stykałem się w moich rozmowach 
z polskimi kolonistami. Ludzie bar
dzo starzy zapominali nieraz o la
tach pobytu na emigracji, a potra
fili wykrzesać z siebie tylko wspom
nienia dzieciństwa w Polsce. Zna
łem i takich, którzy w późnej staro
ści zagubili zupełnie opanowany 
dawniej język portugalski. “Przez 
pierwszych dwadzieścia lat tylko 
płakałam” — zwierzała mi się kie
dyś nie w kolonii, a w samym Porto 
Alegre polska emigrantka.

Nic dziwnego, że taki stan psy
chiczny był nie do zniesienia na 
przeciąg całego życia i że stwarzał 
urazy graniczące z utratą wiary w 
celowość bytowania. Nawet w wa
runkach dobrobytu materialnego. 
Z racjonalnego punktu widzenia im 
mniej naszych emigrantów podle
gło tej psychozie tym lepiej. Ale, 
niestety, uległo jej wiele osób.

Tamto pionierskie pokolenie emi
grantów wymiera. I dlatego, jak
kolwiek brzmieć to może nieludzko, 
nad zagadnieniem tym trzeba dziś 
przejść do porządku dziennego. Po
zostają i istnieją sprawy pokoleń 
następnych, tu urodzonych, dla któ
rych pinior rośnie już na właści
wym miejscu, a banan i mandioka 
są tak naturalne jak dla starego

ojca w kraju grzyb w lesie, wiśnia 
i arom at gruszki w sadzie, śnieg 
na Pasterkę.

Te następne pokolenia, już bra
zylijskie, nie są jednak pozbawione 
bynajmniej kompleksów i nie zlały 
się w swej masie z tutejszym kra
jobrazem. Odbicie mentalności i 
wspominki rodzicielskie, brak po
czucia wspólnoty z krajem pobytu 
— jakże często, nota bene, z winy 
tego kraju — radiowe podmuchy ze 
świata w zestawieniu z jednoczesną 
samotnością w dalekiej głuszy inte
rioru, powodują, iż mimo rosnącej 
zamożności, która w dodatku bynaj
mniej nie jest regułą, — pozostaje 
świadomość obcości wobec otocze
nia . Obcości, której nie zagłusza 
nawet moment przebywania w “kra
ju lat dziecinnych” . Ci ludzie, Bra- 
zylianie-Polacy, już wprawdzie nie 
cierpią i nie znają dojmującego 
uczucia bezradnej tęsknoty, ale od
czuwają niedosyt. Czego? — oni 
sami najmniej potrafią to wytłu
maczyć .

Trudno znaleźć odpowiedź na to 
pytanie tym bardziej tym, którzy 
nie żyją latami pospołu z ludźmi w 
terenie, a więc wśród nich i ich za
gadnień. Ale spoglądając wstecz i 
porównując postać obecnego Polaka 
emigranta z postacią takiego sa
mego Polaka z przed lat dwudziestu 
kilku i dawniej, badając puls życia 
tamtych czasów — napotyka się 
ślady ścieżki, zezwalającej na udzie
lenie odpowiedzi w interesującej nas 
kwestii.

Dlaczego polski kolonista, a na
wet — mniej, oczywiście — polski 
robotnik, rzemieślnik i inteligent 
w mieście, odczuwają jednostron
ność swojego życia i luki, objawia
jące się natychmiast, gdy tylko koń
czy się zagadnienie pracy i bytu 
materialnego?

Dawniej Polak emigrant i jego po
tomkowie byli elementem ze wszech 
miar czynnym. Ich postawa życio
wa była zaczepna i to, w połączeniu 
z odpornością przywiezioną z kraju, 
dawało jako rezultat człowieka o 
pewnym obliczu. O ile dziś człowiek
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ten zupełnie opuścił ręce i daje się 
nieść prądowi, o tyle — dawniej 
działał. Kto zaś działa — ma z re
guły poczucie swej potrzebności i 
wartości we własnych przynajmniej 
oczach. Odczuwa swą wartość — 
kto dąży.

Do czegóż to dążyli Polacy daw
niej? Część z nich do stworzenia 
sobie możliwości powrotu. Ale była 
to część nieliczna. Reszta dążyła do 
zespolenia się, do skonsolidowania 
w gromadzie, do tego aby: “razem 
chłopy — a dojdziemy” . I z tego 
dążenia i szukania nie tylko stada 
ale i braterstwa narodowego ro
dziły się kaplice i kościoły, towarzy
stwa rekreacyjne i szkolne, wresz
cie same szkoły, a nawet próby sło
wa pisanego po polsku — prasa.

I nie jest to przesada. Towarzy
stwa, kościoły, szkoły — rodziły 
się setkami powstając z niczego po
za chłopskim uporem i chłopską 
twardą pięścią i poza dobrą wolą 
inteligenta, półinteligenta, czy tyl
ko człowieka piśmiennego, który od
kładał na bok osobiste dorabianie 
się i zajmował stołek “profesorski”, 
niczego mu nie obiecujący poza za
szczytem i tym, że “potrzeba” .

To ludzi podtrzymywało. I tak 
chyba musiało być naprawdę, bo i 
na innych terenach obserwuje się 
podobne zjawisko. Mam przed sobą 
numer pisma: “Polacy Zagranicą”, 
organu Światowego Związku Pola
ków z za granicy z kwietnia 1936 
roku. Numer poświęcony niemal w 
całości Polakom w Stanach Zjedno
czonych. Jego treść to — kupiectwo 
polskie w USA, polskie placówki 
handlowe, sprawy zjazdów i zebrań, 
artykuły o “wspólnych celach”, 
zjednoczenie amerykańskich Pola
ków, sokolstwo polskie, “organiza
cja to potęga”, Polska za granicą 
itp. życie — ruch — organizacja.

Tam w Ameryce Północnej tak 
pozostało. Może pomocny był w tym 
dolar. Tu natomiast zmieniło się 
całkowicie. Prawdopodobnie spowo
dował to i dekret o przymusowej 
nacjonalizacji szkolnictwa, może też 
współgrały jednocześnie inne przy
czyny. Mniejsza o to. Uderzenie, 
jakiekolwiek było, musiało być sil
ne, gdyż skutki objawiły się natych
miast, nie zaś drogą normalnej ewo
lucji. Rezultat jest w każdym razie 
jeden: zastój życia zespołowego, a 
stąd zaskorupianie się na własnej 
kolonii lub we własnym domu, ma
razm i “skąpienie” .

środków zaradczych przeciwko 
temu zjawisku nie znajdzie się z 
dnia na dzień. Ale jeżeli zagadnie
nie istnieje — a istnieje napewno

— należy się nad nim zastanowić. 
I w celu dopomożenia dotkniętym 
marazmem i obojętnością i dla wza
jemnej pomocy nam samym — je
żeli to potrzebne — jeżeli ktoś z nas 
cierpi na podobną chorobę i wresz
cie komu to leży na sercu — w celu 
podtrzymania polskiej iskierki u lu
dzi wywodzących się z Polski i sta
nowiących po dzień dzisiejszy “Po
lonię Zagraniczną” . Kto bowiem 
uznaje za celowe podtrzymywanie 
polskości na emigracji i przeciw
działanie wynarodowieniu — nie 
może pozostać obojętny na zamie
ranie życia polskiego w Brazylii.

W sytuacji, gdy nawet sama Bra
zylia i jej opinia publiczna, nie 
widzi ogólnie niebezpieczeństwa w 
podtrzymywaniu pojęcia “etnia” i 
zrywa coraz bardziej widomie z li
nią przymusowego nacjonalizowa- 
nia obywateli, pozwalając tym oby
watelom na ewolucyjne zlewanie się 
w monolit narodu brazylijskiego — 
nie ma powodu, dla którego my 
sami mielibyśmy postępować ina
czej. Tym bardziej, że polska emi
gracja w Brazylii nie pielęgnowała 
i nie pielęgnuje zakusów przeciw 
integralności i porządkowi brazylij
skiemu, jak to miewało miejsce z 
innymi mniejszościami. Polak jest 
z przekonania lojalnym obywate
lem.

Droga do wzajemnej spójni wszy
stkich brazylijskich Polaków i ich 
potomków jest daleka i mało nawet 
wymierna technicznie, a już na
pewno żmudna. Ale jak w każdej 
grupie ludzkiej, tak i wśród nas bez 
przywódców i ludzi dobrej woli obyć 
się nie można. Do tych wszystkich 
potencjalnych przywódców — nie 
wodzów i dyktatorów, oczywiście, 
których wśród nas bodaj nigdy nie 
brakło — trzeba by zaapelować o 
próbę scalenia polskiej grupy etnicz
nej w Brazylii. Poprzez kolportaż 
i reklamę polskiego druku, poprzez 
zachętę w organizowaniu zrzeszeń 
rolniczych czy spółdzielni na obsza
rach zamieszkałych zwarcie przez 
ludzi polskiego pochodzenia, po
przez propagowanie istniejących i 
zakładanie nowych polskich, czy 
polsko-brazylijskich towarzystw re
kreacyjnych, kupienie się przy ko
ściołach i duchownych polskich, po
przez próby wystawiania i popie
rania rozsądnych kandydatur na 
przedstawicieli władz municypal
nych, stanowych i federalnych, po
moc poszczególnym ludziom lub 
grupom ludzkim w załatwianiu ich 
spraw u władz brazylijskich — je
żeli ktoś ma możliwości w tym kie
runku — poprzez drukowanie w 
prasie brazylijskiej artykułów o 
sprawach polskich, co ogromnie pod

nosi ludzi w ich własnych oczach, 
wreszcie poprzez próby zaintereso
wania ludzi krajem ich pochodze
nia, a z drugiej strony przez oka
zanie zainteresowania polskim ro
botnikiem i kolonistą. W mieście i 
w terenie. 1

Powtarzam — droga to daleka. 
Ale “nie ma złej drogi do swej nie
bogi” . Komu wola, kto znajdzie w 
sobie chęć — znajdzie i sposoby 
pokonywania trudności.

Czy gra jest warta świeczki? Tu 
chyba wątpliwości być nie może. 
Na przykładach zwartych kolonii 
włoskich i niemieckich widać wy
raźnie, że warta. Opłaci się. A nie
zależnie od tego pomoże naszej ty
siącletniej i wiele dawniejszej hi
storii trwania i przetrwania. Mam 
odwagę uderzyć w ten wielki dzwon, 
bo świadomość polskiego pochodze
nia i czynna postawa wobec pol
skiego Narodu w kraju to też histo
ria. I wydaje mi się, że nieprawdą 
jest to, co, niestety, już tu słysza
łem, iż “prawdziwi Polacy są tylko 
w Polsce” i to co powiedział świetny 
skądinąd pisarz, Antoni Gołubiew, 
że: “Polska leży nad W isłą.”

Polskę można znaleźć również tu 
na emigracji. I trzeba. —
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N A S Z E  R O C Z
Odeszła piqćdziesiąt la

MARIAN MIEROSŁAWSKI

Maria Konopnicka urodziła się w roku 
1842 w Kaliszu. Ojciec jej, Józef Wasi- 
łowski, wcześnie owdowiawszy, sam zaj
mował się wychowaniem swych pięciu 
córek.

Maria odebrała staranne, jak na owe 
czasy, wykształcenie u Panien Sakra- 
mentek na Nowym Mieście w Warsza
wie. Z domu rodzinnego wyniosła mi
łość do kraju i ludu polskiego, zainte
resowanie do literatury, muzyki i sztu
ki, nienawiść do obłudy i fałszu. Wy
rosła na pannę zrównoważoną, cichą.

W r. 1882 wyszła za mąż za Jarosława 
Konopnickiego, ziemianina z Bronowa. 
Był to człowiek uczciwy i dobry lecz, 
niestety, niezbyt stateczny. Na gospo
darce znał się licho, majątek był zresz
tą zadłużony, wierzyciele szarpali pana 
Jarosława, który mało się tym przejmo
wał. W domu nie było dnia bez gości, 
przyjęć, gwaru ł zabawy.

W dwa lata po ślubie młodzi musieli 
uchodzić za granicę, ponieważ Konop
nicki brał udział w Powstaniu i obawiał 
się aresztowania. Powrót do kraju był 
smutny. Bronów podupadł tak dalece, 
że trzeba go było sprzedać. W nowym, 
znacznie mniejszym majątku, Gusinie, 
spędzili państwo Konopniccy kilkanaście 
lat, w czasie których nie odstępowały 
ich zmartwienia i wierzyciele.

W r. 1878 przenosi się Konopnicka z 
dziećmi do Warszawy, zdana już tylko 
na własne siły. Ciężką pracą nauczy
cielską zdobywa chleb dla siebie i ro
dziny. %

Od r. 1877 — dość późno — miała 
wówczas lat 35 — zaczyna pisać. Za

pewne próbowała pióra dawniej, ale 
wrodzona nieśmiałość, brak wiary w 
siebie, nie pozwalały na publikowanie 
tych utworów.

Już pierwsze wiersze zyskały jej uzna
nie. Sienkiewicz, przebywający wtedy w 
Ameryce, powiada o niej: “.. .ma talent, 
który prześwieca przez wiersze jak pro
mienie świtu przez mgłę”.

Zachęcona tą przyjazną recenzją Ma
ria Konopnicka nabiera otuchy. Będzie 
pisała. Będzie pisała nie dla pieniędzy 
lub sławy ale z potrzeby serca.

Pieśni:

“Chodzą za mną lasem, borem, 
Chodzą rozłogiem,
Przestępują moje wrota 
Wieczorną ciszą,
Obsiadają niskie ławy,
Do snu kołyszą.

Wschodzi miesiąc, taj zachodzi 
Na modrym niebie,
Jedna piosnka mnie obudzi, 
Druga kolebie.”

Jej zainteresowania społeczne są ol
brzymie. Cierpienia chłopa, beznadziej
ny los wyrobnika miejskiego, nie dają 
spokoju tej duszy wrażliwej i szlachet
nej. Jako pierwsza w poezji polskiej po
święca swe wiersze biedzie i nędzy ludz
kiej .

Kiedy w r. 1902 nadchodzi jubileusz 
dwudziestopięciolecia pracy pisarskiej 
cały naród składa hołd jej talentowi i 
sercu. W osiem lat później, w r. 1910, 
to wielkie serce bić przestaje.

Maria Konopnicka pozostawiła po so
bie: poezje, nowele, utwory dla dzieci, 
przekłady.

Dziś, w pięćdziesiąt lat po śmierci, nie 
wygasły ognie jej talentu. Utwory Ko
nopnickiej są nam współczesne. Rozu
miemy je, działają na naszą wyobraźnię, 
nie zestarzały się' wcale. Jak dziadom 
naszym i ojcom tak i nam zapadają głę
boko w serce dźwięki jej pastuszych pio
senek i spiżowe strofy Credo:

“Wierzę w światła potęgę i w ducha
[zdobycze,

Wierzę w cel życia wzniosły, święty,
[choć daleki, 

Wierzę w braterstwo ludów, w hasła
[tajemnicze,

Które przez wrzawę dziejów wiekom
[dają wieki.”

Marian Mierosławski

N I C E
t temu...

Rio de Janeiro

CO MI NADA. . .

Co mi nada, co pomoże 
Cudza ziemia, cudze morze,
Kiedy moja dusza cala 
Tam przyrosła, tam została.
Gdzie mój stary próg!

Co mi nada piękno cudze,
Gdy w nim tęsknię, gdy w nim~nudzę, 
Kiedy serce moje płacze 
I ku chacie swej kołacze 
Z tych dalekich dróg!

Obejdź lądy, opłyń wody:
Nie odtęsknisz swej zagrody,
Nie wydumasz zadumania.
Co ci stary dom przesłania.
Stary pszczelny ul. ..

Oczy tylko patrzą twoje 
W cudze niebo, w cudze zdroje,
Ale dusza ci z wyrajów
Drży do łąk tych, do tych gajów,
Do zroszonych pól...

W marmurowych chodzisz grodach, 
Utęskniony po tych wodach.
Po tych wodach, co tam cieką
Strugą modrą i daleką, [
Het, przez lężny szlak...

Wskroś palm imania słyszysz bicie 
Skowronkowych piórek w życie 
I uciekasz w cztery ściany... 
śpiewać, dumać na przemiany.
Co tam, gdzie i jak...

MARIA KONOPNICKA

R O D O F I E L  S . A .  

excelente em transportes



F r y d e r y k  C h o p in
S T A N I S Ł A W  B I L I Ń S K I

22 lutego 1810 roku urodził się w żela
zowej Woli pod Warszawą największy 
geniusz muzyczny jakiego wydała ziemia 
polska, Fryderyk Chopin.

Fryderyk był synem emigranta fran
cuskiego, Mikołaja Chopina i Justyny 
Krzyżanowskiej. Już mając trzy lata 
wsłuchiwał się z zachwytem w grę na 
fortepianie matki, w śpiewy dziewcząt 
służebnych. Jako małe dziecko pobierał 
naukę gry na fortepianie u matki i star
szej siostry, Ludwiki. Z rąk matki prze
szedł wkrótce w ręce zawodowego nau
czyciela muzyki, Wojciecha żywnego, 
który przeczuwając genialne zdolności 
swego małego ucznia nie hamował ich 
rutyną ale raczej delikatnie nimi kiero
wał. Bardzo wcześnie zaczął koncerto
wać publicznie i wkrótce w salonach 
warszawskich zasłynął jako cudowne 
dziecko. Doświadczeni muzycy mawiali 
o Fryderyku, że wyrośnie z niego “drugi 
Mozart”, co w owym czasie stanowiło 
najwyższą pochwałę.

W r. 1926 wstąpił Chopin do konser
watorium warszawskiego do klasy Józefa 
Elsnera, którego pozostał, jak sam po
tem pisał, “do zgonu najprzywiązańszym 
uczniem”.

17-letni Chopin miał już w tym czasie 
za sobą niemały dorobek kompozytorski. 
Gdy pierwsze jego utwory dostały się za 
granicę Robert Schumann powitał je w 
swoim czasopiśmie muzycznym słowami: 
“Z szacunkiem, panowie, nowy geniusz!”

Już od najwcześniejszych lat kompo
zycje Chopina przeniknięte były polską 
muzyką ludową. Pieśń ludowa towarzy
szyła mu w kraju i na tułaczce, była jego 
natchnieniem.

W roku 1830 za namową Elsnera wy
jechał Chopin za granicę dla uzupełnie
nia swej techniki muzycznej.

W Wiedniu zastała go wiadomość o 
wybuchu powstania listopadowego. Sła
be zdrowie i surowy zakaz ojca nie poz
walają mu wrócić aby stanąć w szere
gach walczących.

Nie mogąc znieść bezczynnego siedze
nia na miejscu decyduje się wyjechać do 
Paryża. Mimo swoich niespełna 21 lat 
był już wówczas Chopin w pełni ukształ
towaną indywidualnością kompozytor
ską. Ogromnie delikatna melodia, ele
gancja i wytworność myśli muzycznej, 
oryginalność harmonii, kapryśna rytmi
ka, poetyckość nastrojów — oto główne 
cechy stylu Chopina.

Chopin szybko zaklimatyzował się w 
artystycznym środowisku Paryża. Pra
cował intensywnie jako kompozytor i 
wirtuoz i równie intensywnie oddawał 
się życiu towarzyskiemu.

Zwolna zdobywał miejsce wśród naj
znakomitszych artystów Francji. Kom
pozycje jego wykonywali wybitni piani
ści Europy, on sam stał się ulubieńcem 
wytwornej publiczności. Utwory Chopi
na znajdowały natychmiast wydawców,

a honoraria przewyższały wynagrodzenie 
innych kompozytorów.

W r. 1838 rozpoczyna się przyjaźń 
Chopina ze słynną pisarką francuską, 
George Sand, i trwa aż do roku 1847. 
Lata tej przyjaźni były latami rozkwitu 
jego genialnych zdolności. Najgłębsze 
i najbardziej dojrzałe utwory powstały 
właśnie w tym okresie. George Sand 
otoczyła Chopina opieką i tkliwością, do 
których zdolne jest tylko kochające serce 
kobiece. Jej niezwykły, wszechstronny 
umysł, słodycz charakteru, miały nie
wątpliwie dodatni wpływ na życie i twór
czość artysty.

Chopin nie ruszał się prawie z Paryża. 
Raz tylko za radą lekarza wywiozła go 
George Sand na zimę do Majorki. Pobyt 
na tej wyspie nie należał do najszczę
śliwszych. Chopin zamieszkał w celi 
starego opuszczonego klasztoru w Valde- 
mosie. Cela była wilgotna, na dworze po 
początkowym okresie pogody deszcze i 
wiatry bez przerwy. Genialny muzyk, 
który i tak ciężko przeniósł trudy po
dróży, rozchorował się poważnie. Leka
rze stwierdzili zaawansowaną gruźlicę 
płuc.

Po pewnym czasie, dzięki opiece Geor
ge Sand, Chopin zaczął się powoli po
prawiać ale nie na tyle, żeby móc opu
ścić mury klasztoru. Wykorzystując re
konwalescencję ukończył szereg rozpo
czętych dawniej utworów, jak sonatę 
b-moll ze słynnym marszem pogrzebo
wym, napisanym w przeczuciu śmierci. 
Przede wszystkim jednak napisał, a po 
części wykończył swoje preludia, w któ
rych zamknął swój różnorodny świat 
nastrojów.

Powrotną drogę z Majorki Chopin oku
pił okropnym krwotokiem. Jego siły ży
ciowe były na wyczerpaniu.

George Sand zabrała go do swojego 
domu w Nohant. I tu w prześlicznej 
wiejskiej miejscowości, w ciepłej, rodzin
nej atmosferze, kompozytor powrócił do 
fizycznej i duchowej równowagi.

Najbliższe lata, lata współżycia z Geor
ge Sand, spędzone na przemian to w No
hant, to w Paryżu, to dla Chopina okres 
najwyższego lotu.

Ale z biegiem czasu zaczęły występo
wać coraz wyraźniej różnice charakte
rów i światopoglądów. Gdy do tych róż
nic dołączyły się pewne komplikacje 
między kompozytorem, a rodziną George 
Sand, przyjaciele zerwali ze sobą stosun
ki, a nawet korespondencję. Zerwanie to 
miało dla Chopina zgubne skutki. Przyz
wyczajony do rodzinnej, ciepłej atmo
sfery został nagle samotny i opuszczony.

W r. 1848, w związku z trudnościami 
materialnymi, Chopin zdecydował się 
wyjechać z koncertami do Anglii, dokąd 
go już od dawna zapraszano. W Anglii 
i w Szkocji spotkało kompozytora trium
falne przyjęcie. Ale powodzenie nie mo
gło zrównoważyć faktu, że wilgotny kli
mat działał zabójczo na jego zdrowie.

Po półrocznym pobycie w Anglii Cho
pin wrócił do Paryża tak osłabiony i 
zmieniony, że bliscy znajomi go nie poz
nali. Nie opuszczał już łóżka. Przyje
chała ulubienica Chopina, córka George 
Sand, Solange. Otaczało go stale grono 
muzyków i śpiewaków, wśród których 
Delfina Potocka, której piękność i sło
wiczy głos zawsze zachwycały kompozy
tora. I teraz głos jej umilał ostatnie 
jego chwile.

W nocy z 17 na 18 paździemkia 1849 
r. zaczęła się agonia, Chopin był prawie 
do ostatniej chwili przytomny.

Nad jego trumną, tak jak sobie tego 
życzył, śpiewano Requiem Mozarta. Od
prowadzały go na cmentarz tłumy Fran
cuzów i rodaków pod takt jego własnego 
marsza pogrzebowego. Francja złożyła 
mu hołd, kładąc go między mogiłami 
Cherubiniego i Belliniego. Serce jego 
wróciło jednak do kraju, za którym całe 
życie tęsknił i z ducha którego tworzył 
swą genialną, uduchowioną muzykę.

IKA
F ABRICA DE MALAS E ARTIGOS 

DE VIAGEM

Najnowocześniejsza i najlepsza fabry
ka walizek w Ameryce Łacińskiej

CURITIBA - PARANA

Fábrica e escritório'.
Av. N. S. Aparecida, 3381 (Seminário) 

Fone: 4-2864 - escritório,
4-2606 - fábrica 

Caixa Postal, 210

Za mó wi e ni a
na ks i ążki
Przyjmujemy zamówienia na 

wszelkiego rodzaju książki z 

zakresu: techniki, literatury

krajowej i zagranicznej w ja

kimkolwiek języku.

Czytelnicy “Przeglądu Pol

skiego” otrzymują 15% raba

tu od cen księgarskich.

Książki wysyłamy za zaliczeniem. 

SAO PAULO, CAIXA POSTAL, 4760

6



PAMIĘTNIK UCZCIWEGO CZŁOWIEKA
Z Y G M U N T  W I E L I C Z K A  

(PAMIĘTNIKI GEN. BRONI LEONA BERBECKIEGO, Wyd. Śląsk, 1959)

Specjalny typ Polaka przedstawia inteligencja, 
wychowana przed pierwszą wojną światową na ha
słach Polskiej Partii Socjalistycznej (P .P .S .) . Ugru
powanie to, o czysto polskim kierunku niepodległo
ściowym, było częścią składową wszecheuropejskiej 
socjalnej demokracji, której program stał się z bie
giem lat podstawą ustrojów prawie całej Europy 
i powoli przenika wszystkie kontynenty. Są to ongiś 
tak zacięcie przez sfery zachowawcze i kapitalistyczne 
zwalczane hasła sprawiedliwości społecznej, równości 
wobec prawa, ochrony pracy i opieki społecznej, ubez
pieczeń na wypadek choroby, bezrobocia i niezdolno
ści do pracy, zniesienie przywilejów rodowych, walka 
z wyzyskiem, słowem to wszystko, co dziś kraje naj
wyżej organizacyjnie postawione uważają za elemen
tarne zdobycze demokracji.

Z tej wielkiej rodziny ideowców-socjalistów pol
skich niewielu dożyło bieżącej chwili. Czas i wojny 
wykruszyły tę brać serdeczną, która mogiłami pole
głych w walkach o wolność i niepodległość dowodziła 
światu, że “jeszcze nie zginęła” . Jednym z tych, któ
rym danym było przekazać tradycje P .P .S . przy
szłym pokoleniom, to sędziwy gen. Leon Berbecki, 
uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, działacz socjali
styczny, później legionista, w końcu wybitny oficer 
armii polskiej w okresie dwudziestolecia 1919-1939.

Nie bez przyczyny podkomendni jego śpiewali 
...My z dywizji trzeciej 
Berbeckiego dzieci...

Wszędzie bowiem, gdzie zetknął się z rodakami, czy 
to za carskich czasów na studiach w Charkowie, czy 
na wojnie japońskiej, czy w pracy zawodowej w Za
głębiu Dąbrowskim, czy wreszcie w Legionach i woj
sku polskim, gen. Berbecki przedstawiał zawsze szla
chetny typ rodaka-obywatela, bratnim uczuciem zwią
zanego z otoczeniem. Ludzkość i sprawiedliwość na
gradzali Berbeckiemu podkomendni i towarzysze broni 
powszechną miłością. Nie znajdowały te zalety cha
rakteru uznania tylko w gronie karierowiczów i kom
binatorów, dla których zmartwychwstała Polska stała 
się polem łatwego i nie zawsze legalnego wzbogace
nia się.

Poglądy, jakie gen. Berbecki wyniósł ze szkoły 
życiowej P .P .S . stały w jaskrawej sprzeczności z ha
słami obozu polskich radykałów nacjonalistycznych, 
który w swych egoistycznych zapędach ignorował 
skład narodowościowy państwa i rewoltował się prze
ciw konstytucyjnej równości obywateli, bez względu 
na narodowość, wyznanie i rasę. Nasi domorośli pre
kursorzy Hitlera nie pojęli też nigdy piękna adresu, 
który gmina żydowska m. święciany wystosowała w 
r. 1921 do przeniesionego do Torunia gen. Berbec
kiego . Z dumą adresat przytacza w swym pamiętniku 
pełną treść tego dokumentu, w którym czytamy:

“Tyś, Generale, był pierwszym, którego hasłem jest 
tak wysoka sprawiedliwość, że nie widzisz różnicy po

między różnowyznaniową ludnością narodu. Za okres 
Twego krótkiego, Panie Generale, tutaj pobytu, zło
żyłeś dowód, jak doskonale cała ludność żyć może 
z sobą w braterskiej zgodzie, ku chwale kraju. Lud
ność żydowska nie zapomni nigdy Imienia Twego” . . .

Cóż dziwnego, że realizując na małym odcinku 
naszych kresów wschodnich szczytne hasła brater
stwa ludów, Berbecki ściągnął na swą głowę gromy 
zaślepieńców, którzy w zamordowaniu prez. Naruto
wicza widzieli drogę do “zbawienia” kraju? Dla któ
rych myśli, zawarte w adresie żydów święciańskich 
były tylko zachętą do nieubłaganej kampanii przeciw 
gen. Berbeckiemu. W ówczesnych stosunkach pol
skich, gdy rozsądne elementy szukały wyjścia z chao
su antykonstytucyjnych kierunków, cnoty obywatel
skie nie były dostateczną ostoją przeciw falom wybu
jałego szowinizmu nacjonalistycznego i rasowego. Nic 
też dziwnego, że mimo uznania marsz. Piłsudskiego, 
który wysoko cenił prawość i wiedzę wojskową gen. 
Berbeckiego, tenże nigdy zbyt długo nie zagrzał miej
sca. Na kresach zaszkodził mu jego ludzki stosunek 
do miejscowego społeczeństwa, w pozostałych poła
ciach kraju zasada, że “kanty zdarzają się wszędzie, 
a obowiązkiem obywatela jest piętnować je i oddawać 
pod sąd opinii publicznej i organów sprawiedliwo
ści” . (str. 219)

Na każdym stanowisku, gen. Berbecki tępił nieu
błaganie to zło, które toczyło nasz organizm państwo
wy. W walce przeciw klikom, prekursorom obecnego 
kumoterstwa, nie znał kompromisów. Głośnym echem 
odbiła się w kraju jego “wojna” z rzeźnikami w Gru
dziądzu, celem obniżki absurdalnych wprost cen mię
sa, dostarczanego wojsku. Z pamiętnika dowiadujemy 
się, że akcja ta przyniosła państwu oszczędność w wy
sokości 30 milionów zł. rocznie, kwotę na nasze sto
sunki olbrzymią. W opisie tych zmagań przejawia 
się gorycz bojownika o prawdę i interes publiczny, 
w wysiłkach swych zawiedzionego niejednokrotnym 
brakiem poparcia miarodajnych czynników. Nie za
służył też gen. Berbecki na wściekłe ataki cichych 
wspólników grudziądzkich świniobójców, którym odjął 
źródła złodziejskich zysków. Niektórzy ówcześni dyg
nitarze uważali nawet, że miesza się do nieswoich 
spraw. Szczególnie ci, którzy w krótkim czasie z ni
czego doszli w Polsce przedwrześniowej do zawrotnych 
fortun.

Pamiętniki czyta się z zainteresowaniem, jako 
wspomnienie niedawnych radosnych i bolesnych 
chwil. Z rozrzewnieniem wspomina autor te szczyt
ne chwile, gdy pod wodzą Piłsudskiego, młodzież pol
ska ruszyła w bój o Tę wymodloną, niepodległą. Mącą 
te wspomnienia opisy bezeceństw małych intrygantów, 
dla których już wtedy święty bój był odskocznią do 
robienia kariery. Gen. Berbecki pisze też bez osło
nek o stosunkach w wojsku, o walkach i intrygach 
stronnictw. Mnogość afer, ujawnionych przez auto
ra “Pamiętników” gotowa u nieobznajomionych z

(.Dokończenie na str. S)
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Dokończenie ze str. 7

przedmiotem czytelników wywołać wrażenie, że w Pol
sce przedwrześniowej żyli sami tylko złodzieje i kom
binatorzy. Oczywiście tak nie było. Mimo to dobrze 
się stało, że gen. Berbecki napiętnował ludzi i sto
sunki, które złożyły się na katastrofę wrześniową. 
Kadzono im zbytnio w okresie, gdy dzierżyli władzę. 
Warto za tym było postaci te odbrązować, zanim czas 
zatrze pamięć o ich błędach. Na tle wspomnień gen. 
Berbeckiego zrozumiemy też lepiej wielkość marsz. 
Piłsudskiego, który w wirze walk stronnictw, koterii 
i stanów, z trudnością tylko mógł kroczyć drogą, która 
leżała w interesie państwa, jako “wspólnego dobra 
wszystkich obywateli” . Na przeszkodzie stały przede 
wszystkim ugrupowania, karmione hasłami egoizmu 
narodowego i stanowego.

Z punktu widzenia historycznego, wspomnienia 
gen. Berbeckiego są przyczynkiem o niewyrównanej 
wartości. Jako szkic obyczajowy są wartościowym 
komentarzem do stosunków przedwrześniowych. Do 
historii Legionów i organizacji armii polskiej wnoszą 
wiele ciekawego materiału. Mniejszą wartość ma na
tomiast część, dotycząca drugiej wojny światowej. 
Całość jest godnym pomnikiem chwały dla polskiej 
inteligencji postępowej i szkoły społecznej Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Jest wypowiedzią człowieka 
czystych rąk i czystego sposobu myślenia.

Oby nie przebrzmiała bez echa !

Zygmunt Wieliczka

JERZY ROSTWOROWSKI

P o ż e g n a n i e
Ostatni uścisk dłoni, ostatnie spojrzenie 
i przeciągły, żałobny gwizd lokomotywy.
"Wsiadaj, już czas! Czy słyszysz?”... Gorzkie ust skrzymenie 
i dwie szyny srebrzyste w mglistej perspektywie.

“Otwórz okno". Mój Boże, szkoda każdej chwili. 
“Popatrz, deszcz przestał padać, będzie znów pogoda"... 
Żadne z nas na banalne słowa się nie sili.
Wiemy, że nam jest smutno. Nikt tu nic nie doda.

Pociąg rusza powoli. Kwiaty w twojej dłoni 
chylą głowy zwiędnięte. Cicho się oddalasz.
Myśli moje już tylko za pociągiem gonią.
Jak pustą mi się zdaje dworca szklana hala. .

Czuję, że słowa twoje są tu jeszcze ze mną... 
Słowa... Ciebie już nie ma. Wrócę sam do domu. 
Puste jest moje miasto, dokoła mnie ciemno.
O tym, że cię żegnałem nie powiem nikomu...

R O D O F I E L  S. A.
EXCELENTE EM TRANSPORTES

JERZY ROSTWOROWSKI

I L H A B E L A
• *— f

 ̂ a?Weszliśmy na szczyt góry oduńecznie zielonej, 
o lesie takim samym jak przed lat tysiącem, 
drgającej kolorami, upałem i słońcem, 
tak innej od dalekiej, nadwiślańskiej strony.

Minęła jak sen przeszłość, odpłynęły łata, 
czas się dla nas zatrzymał w słonecznym zachwycie 
i spokojnie zasnęło całe dawne życie 
w tej ciszy niezmąconej od stworzenia świata.

Na niebie lazurowym coraz wyższe chmury, 
zapatrzone w zachodu wielobarwną stronę, 
ciągną deszczu welony, jak szarą zasłonę, 
otulając horyzont i dalekie góry.

Okręt płynie samotny gdzieś do Urugwaju, 
nie wiedząc, że tu jestem, że na szczycie stoję. 
Niesie swych pasażerów, a ci życia swoje 
w poszukiwaniu szczęścia w jakimś innym kraju...

Chciałbym z nimi popłynąć, poznać inne ziemie, 
oszukać dni powszednie, poznać nowych ludzi.
Zbyt często mnie nieznane swą chimerą łudzi 
i myślę, że w pogoni życie swoje zmienię...

Chodźmy! Niech okręt płynie w zachodzące słońce, 
nasze życie jest tutaj, w tej wiecznej zieleni, 
mimo, że w snach się marzą kolory jesieni, 
bzy pachną, szumią brzozy i wierzby płaczące.

FERRAMENTAS FIRST LTDA.
PRIMEIRO NOME EM FERRAMENTAS

ESPECIALISTAS EM FERRAMENTAS DE CORTE

B I T S  
B R O C A S  

F R E S A S  
M A C H O S

C O S S I N E T E S
P L A C A S

A L P R E G A D O R E S  
P A S T I L H A S  DE M E T A L  
D U R O  E T C .

Rua Florêncio de Abreu, 78 — Fones: 35-5843 
e 35-2343

S A O  P A U L O
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K ilk a  s łó w  od R e d a k c ji
A R A M I S

Redakcja upoważniła mnie do udziele
nia odpowiedzi czytelnikom. Nie jestem 
w stanie odpisać na wszystkie listy, czy
nię więc to zbiorowo. No cóż, najwięcej 
nas interesowała opinia o pierwszym nu
merze czasopisma.

Wypowiedzi, jak zawsze, można by tu 
podzielić na rzeczowe i nierzeczowe o 
charakterze raczej emocjonalnym. Są 
tacy czytelnicy, którzy określili pierwszy 
numer “Przeglądu Polskiego” jako sła
by, nie umieli jednak uzasadnić swojej 
opinii. Wydaje się, iż w tym przypadku 
mamy do czynienia z wadą narodową, 
swoiście polską, wynajdywania wad w 
każdej inicjatywie w myśl zasady: “Ja 
bym to zrobił lepiej”.

Inni czytelnicy (miało to tym razem 
miejsce w jednym ze stowarzyszeń pol
skich) wysunęli zarzuty natury politycz
nej. Twierdzili, że w piśmie odzywa się 
wyraźnie nuta aprobaty dla poczynań 
rządu warszawskiego. “Piszecie tylko o 
pochlebnych przejawach życia w Polsce, 
a nic nie piszecie o negatywnych stro
nach tego życia. Dziwi mnie, że nie 
zabieracie, np. głosu w sprawie konfliktu 
kościoła z państwem. To jest ukłon w 
stronę W7arszawy”.

Otóż jeszcze raz powtarzamy: jesteś
my neutralni. Pismo nasze nie ma cha
rakteru politycznego. Nie omawiamy na 
jego łamach spraw, które dzielą Polaków, 
a jedynie sprawy, które ich łączą. “Prze
gląd Polski” nie będzie nikogo atakował, 
czy to na prawicy, czy też na lewicy. W 
stosunku do kościoła katolickiego zacho
wujemy jak najdalej idący szacunek.

Uważamy, iż tu zwłaszcza na terenie 
Brazylii Kościół jest naszym naturalnym 
sprzymierzeńcem w walce o zachowanie 
mowy polskiej w rzeszach emigrantów.

Z pośród wypowiedzi przychylnych dla 
“Przeglądu Polskiego” warto przytoczyć 
urywek z listu P. Julii Barcińskiej, kol- 
porterki “Kultury” paryskiej w Rio de 
Janeiro. “Winszuję 1-go numeru pisma 
— pisze P. Barcińska. — “Jeśli i następ
ne będą równie dobre — prawdziwy suk
ces” .

Tego rodzaju zdania, a jest ich wiele, 
nie przewracają nam w głowie. Sami 
zdajemy sobie sprawę z ujemnych stron 
pisma. Przede wszystkim, jak dotąd, za 
mało byliśmy związani z terenem. W tej 
chwili organizujemy sieć koresponden
tów w stanach skupiających najwięcej 
Polaków. Od następnego numeru zacznie 
się ukazywać na łamach “Przeglądu” 
stała: “Stronica parańska” oraz rubry
ki: “Kronika São Paulo” i “Rio Grande 
do Sul ma głos”. W następnej kolejno
ści zamieszczać będziemy kronikę emi- 
grkfcyjną z Rio de Janeiro, Minas Gerais 
i Espírito Santo; na razie jest to jeszcze 
niemożliwe z braku korespondentów.

Wszystkich naszych czytelników pro
simy o pomoc w tej sprawie, o nadsyła
nie korespondencji.

Chcemy, aby “Przegląd Polski” stał 
się prawdziwym trybunem Polonii bra
zylijskiej. Ale do osiągnięcia tego celu 
potrzebna jest współpraca wszystkich 
naszych rodaków bez różnicy przekonań 
politycznych.

A r a m i s

C 0 N T I T E C
CIA. CONTINENTAL TÉCNICA

RURY STALOWE BEZ SZWU, CIĄGNIONE NA ZIMNO 
4,0 do 22,0 m /m  średnicy i 0,5 do 2,75 m /m  grubości ściany 

Pozatem rury bez szwu miedziane, mosiężne i aluminiowe 
Rua Roberto Feijó, 111 — Caixa Postal, 8451 — Fone; 63-6054 

End. Telegráfico “CONTITEC” — SAO PAULO

R s m a r  ta S .A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Rua Visconde de Abaete, 129 
Fone: 9-9861 - Cx. Postal, 6.029 

End. Telegr.: “Romartasa”

SÃO PAULO

S U R O W I E C
D L A  P R Z E M Y S Ł U
W Ł Ó K I E N N I C Z E G O

IMPORT EKSPORT

Traktat handlowy 
polsko-brazylijski

W marcu br. została podpisana nowa 
umowa handlowa i płatnicza pomiędzy 
delegacją polską, która przybyła do Bra
zylii pod przewodnictwem wiceministra 
Handlu Zagranicznego, Franciszka Mo
drzewskiego, a delegacją brazylijską, na 
czele której stał ambasador Edmundo 
Barbosa Silva, szef departamentu Eko
nomicznego i Handlowego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. W rezultacie per
traktacji przedłużony został obowiązują
cy dotychczas traktat handlowy z listo
pada 1954, zawarty na lat pięć.

Obroty Polski z Brazylią rozwijają się 
z roku na rok.

W roku 1954 eksport z Polski do Bra
zylii wynosił 4,3 miliony dolarów, w 1955 
— 10,3 w r. 1956 — 14,7, w r. 1958 — 
13,5, aby w roku 1959 dojść do kwoty 21,9 
milionów dolarów. Systematycznie, choć 
w mniejszym stosunku, rozwijał się im
port artykułów brazylijskich do Polski. 
W r. 1954 przedstawiał wartość 6,1 mi
liona dolarów, w r. 1955 — 12,9, w r. 
1956 — 16,4 w r. 1958 — 19,0, a w roku 
1959 — 21,7 milionów dolarów.

Głównymi artykułami eksportowymi z 
Polski były przede wszystkim: statki 
handlowe, szyny, metale, obrabiarki, ma
szyny rolnicze i przemysłowe, narzędzia, 
silniki, produkty chemiczne, kryształy i 
porcelana, wódki, przetwory owocowe i 
inne. Z Brazylii Polska importowała w 
pierwszym rzędzie surowce, a więc kawę, 
kakao, rudy żelazne, bawełnę i skóry.

Zacieśniające się wzajemnie stosunki 
handlowe i kulturalne pomiędzy Polską, 
a Brazylią, rokują jak najlepsze per
spektywy na przyszłość. Na terenie mię
dzynarodowym Brazylia oficjalnie po
parła kandydaturę Polski do Rady Bez
pieczeństwa. Na terenie gospodarczym 
obydwa kraje uzupełniają się wzajem
nie, dostarczając sobie z każdym rokiem 
wzrastającą ilość artykułów, których 
brak odczuwają na własnym rynku.

V i c t o r
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Pierwsze polskie imię, które spotykamy w Ame
ryce Południowej, już wśród odkrywców tego konty
nentu, brzmi Casimires; jest to teraźniejsze Casimiro, 
Kazimierz. Nosił je towarzysz wyprawy Gabota, wsła
wionej zbadaniem Rzeki Srebra (Rio de la Plata) w 
latach 1527-29. Wiadomo o nim tyle, że pochodził 
z Norymbergi i był mercader’em t . j .  kupcem, albo 
raczej handlarzem.

Polska Jagiellonów należała do największych po
tęg ówczesnej Europy, utrzymywała stosunki handlo
we z szerokim światem, nie budzi więc wątpliwości 
i nie jest pustą przechwałką ten prosty, zupełnie zwy
kły fakt, że obijacki Casimirus, wędrując po kupiec
kich szlakach zachodu i południa, nie oparł się aż 
nad morzem śródziemnym, w portach Hiszpanii. A 
tu w Kadyksie, San Lucar de Barrameda i w Palos 
panował wielki ruch: budowano pełnomorskie kora
bie do nowej podróży za “morza Oceanu” . Wyprawę 
miał poprowadzić stary wilk atlantycki Sebastian 
Cabot Gaboto, naczelny pilot armad hiszpańskich, a 
zarazem następca na tym admiralskim stanowisku 
Krzysztofa Kolumba, Amerigo Vespucci i Jana Solisa. 
Ten ostatni był odkrywcą “Słodkiego Morza”, nazwa
nego na jego cześć rzeką Solisa.

Kazimierz nie miał trudności z dostaniem się na 
pokład — była to bowiem ekspedycja, żeby tak rzec, 
fenicka : trochę badawcza, trochę kupiecka, trochę 
łowiecka i trochę łupieska.

— Z Magellanem skończyły się tajemnice mórz. Po
dążymy jego śladem najpierw do Solisowej rzeki, a 
stamtąd aż na dalekie Molukki. Ciągle na zachód, na 
zachód, a wrócimy do domu ze wschodu. O, nie 
dziwno ci? Na targi w dzikich krajach nam spieszno. 
A widzisz, interesuje cię to? Zabieramy ze sobą wsze
lakie kaczibaczi, byle iak najtańsze: świecidełka, traj- 
kotki, zabawki, łaszki kolorowe, igły, wędki, noże, 
siekiery, piłki, garnki, aby dostać za nie zamorską 
bugigangę — co tam wpadnie w rękę: pieprz, pach- 
nidła, barwniki, korale, perły, jedwab, cukier. A nuż 
uda się wycyganić srebro, złoto, diamenty?. . .  Pomy- 
szkujemy na pustych wybrzeżach za zwierzyną, na 
każdym postoju będziemy łowili ryby. A nie bądź 
liczykrupa jeden, z drugim! Tu i tam ucapisz se nie
wolnika, a pogzić się z pogankami to nic?

Więc pchają się Hiszpany i Portugalczyki, Gre- 
czyn ubiega Italczyka, Niemce chcą być przed An- 
gielczykami. Gaboto ma w czym wybierać. Jedynie 
Francuzów nie weźmie, ponieważ Hiszpanii sprzy
krzyło się współzawodnictwo pozapirenejskiego są
siada .

— A tu kto zacz? Hej, tym tam Nordyku z wy
płowiałymi oczami! O Bolonii mówisz, czy o Colonii? 
Acha, przybywasz aż z Polonii drogą przez alemańską 
Nurembergę? Toś ty Polono skądś znad Vistuli, z Cra- 
covii, z Gedanii, z mrocznych, północnych krain, co 
je tu  Eslavią po naszemu nazywają. Hm, hm, a masz 
ty ambar, ten wasz yantar? Dawaj zaraz, choćby wo
rami!

Dobrze się powiodło armadzie śmiałków, aczkol-

CAMPO LARGO

wiek nie dotarła do zamierzonych archipelagów u 
wrót południowo-wschodniej Azji. Wielkiego żeglarza 
skusiły po drodze podzwrotnikowe, niezbadane jesz
cze, puszcze południowo-amerykańskie. Ugrzęźnie w 
ostępach rzeki Solisa na pełne trzy lata.

Casimiro towarzyszył Gabotowi wszędzie, opływa
jąc u jego boku dziewicze nurty Parany i Paragwaju. 
Brał udział w założeniu pierwszego osiedla europej
skiego za równikiem, gródka Timbú w Paranie. Na 
kilka lat przed Franciszkiem Pizarro i Diego Almagro 
łowił łasym uchem wieści o rey blanco “białym królu”, 
jak zwano peruwiańskiego władcę, Inkę, a po tym po 
społu z podnieconą gromadą towarzyszów brał do ręki 
owe cudaczne naczynia kute nieznanym kunsztem w 
srebrze, złocie i w miedzi, które z niebotycznych And 
przywędrowały aż w nizinne knieje Paragwaju.

Najlepiej chyba handlowało się Kazimierzowi 
z plemieniem gościnnych Guarańczyków. Wiemy, że 
Gaboto był pierwszym, który poznał ów przyjemny 
lud, polubił go i nawiązał przyjacielskie stosunki. 
Włości guarańskie rozpościerały się szeroką ławą od 
wyspy Santa Catalina (ma ona zawdzięczać swą naz
wę właśnie Gabotowi), aż po rzekę Paragwaj. Tu i 
tam jeden naród Cariyó i jeden język: nieengafu (do
bra mowa). Już przed Gabotem przebywała wśród 
nadmorskich Guarańczyków garść rozbitków, a może 
wyrzutków okrętowych. Żeglarz posłużył się nimi 
jako tłumaczami, wziął ich jako przewodników przy 
przetrząsaniu wód, borów i stepów, a kiedy odjeżdżał 
zostawił na odludziu nowy zastęp ochotników.

Casimires de Nuremberga, mercader.
Ślad po nim piszący te słowa odnalazł mimocho

dem. Było to w bibliotece uniwersyteckiej w Monte
video przy zbieraniu materiałów związanych z histo
rią odkrycia ziem południowo-amerykańskich.

Kim był ów Kazimierz z Norymbergi? Polakiem? 
Niemcem polskiego pochodzenia? Synem norymber
skiej rodziny związanej z Polską jakimiś szczególny
mi więzami? Nie wiem. Spod Kurytyby daleko do 
nadplateńskich zbiorów, gdzieby można — jak za 
dawnych lat — tropić żeglarskie chody.

Tym nie mniej ilekroć dzienniki rozniosą wiado
mość, że w stoczni gdańskiej spłynął na wodę statek 
przeznaczony dla Brazylii i za każdym razem, gdy 
w Santos lub w Rio spotkam się z banderą Białego 
Orła — zawsze przy tej sposobności wraca na nowo 
wspomnienie o pionierskim Kazimierzu za równikiem, 
boć jego skromny komiwojażerski tobołek dał począ
tek temu, co nas dziś raduje i czym się cieszymy.

Czy Casimiro wrócił z Gabotem za ocean? A może 
sielanka guarańskiego bytowania przesłoniła mu, jak 
tylu innym, tęsknotę za krajem ojczystym i pozostał 
na stałe na nowej ziemi o pierwszym jej brzasku,' 
kiedy nie było jeszcze ani paulistańskiego S. Vicente, 
ani Bahii, ani Assuncionu, ani Buenos Aires i kiedy 
nikomu się nie śniło, że pod tym nieboskłonem wy
rosną samodzielne państwa: Brazylia, Paragwaj, Ar
gentyna, Urugwaj. . .
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Nad brzegiem Wisły, tuż za Placem 
Zamkowym, znajduje się najstarsza część 
Warszawy — Stare Miasto.

Podczas krwawych dni powstania 
warszawskiego w 1944 roku Stare Mias
to stało się areną jednej z najtragicz
niejszych walk w dziejach Warszawy — 
bohaterski opór ludu warszawskiego zos
tał złamany przez przeważające siły wro
gów, a całe Stare Miasto legło w. gruzach. 
Również legła w gruzach Katedra św. 
Jana — jeden z najstarszych zabytków 
Warszawy.

W drugiej połowie XIV wieku ówcze
sny panujący z dynastii Piastów mazo
wieckich Ks. Janusz Mazowiecki wybu
dował kościół murowany w stylu półno- 
cno-gotyckim, odznaczający się surowoś
cią i prostotą; kilkakrotnie zmieniany i 
przebudowywany dotrwał w swych głów
nych zarysach do czasów naszych, jako 
katedra św. Jana. Wnętrze katedry było 
skromne i surowe, pozbawione ozdób, 
całość pokrywał spadzisty, prosty dach, 
fronton zaś był zakończony wysmukłą 
80 m. wieżą, która — wystrzelając po
nad zespół otaczających ją budynków 
— stanowiła przez kilka wieków domi
nantę architektoniczną miasta.

W miarę przenikania do Polski nowych 
prądów architektonicznych z Zachodu 
wnętrze katedry zatraca zwolna swój 
pierwotny surowy charakter. Pojawiają 
się renesansowe nagrobki i epitafia, ka
plice ufundowane bądź przez dworzan 
królewskich, bądź przez bogatych miesz
czan, jak np. słynna kaplica Baryczków z 
figurą Chrystusa Norymberskiego, z któ
rą wiązało się wiele legend i podań lu
dowych. W tym okresie ostatecznie za
triumfował w katedrze barok. Dzięki oz
dobnym obudowaniom dolnym, epita
fiom i barokowym ołtarzom katedra za
błysła bogactwem i przepychem, stała 
się godną reprezentantką świetności 
dworu i bogatego mieszczaństwa. Tym
czasem w 1602 roku na skutek szaleją
cego huraganu zawaliła się ogromna 
wieża gotycka, przebijając strop i demo
lując większą część kościoła. Ocalało je
dynie prezbiterium i kilka kaplic. Pow
tórnie katedra została odbudowana 
dzięki staraniom ówczesnego króla Wła
dysława IV prze? miiratora włoskiego 
Joannesa Italiusza. Joannes Italius u- 
trzymuje dolną część katedry w stylu go
tyckim, natomiast fronton jej zdobi ba
rokowym szczytem, który był obcy stylo
wi katedry. Dzięki temu zatraca ona 
swój poprzedni charakter dominanty ar
chitektonicznej Starego Miasta, a funk
cja ta zostaje przeniesiona na połączony 
lukiem i tworzący z nią ścisły zespół ar

STANISŁAW OSSOWIECKI

CSoc. Fin. Barros-Handley)
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ninga, 224, 1.» — Fone: 32-3131 

e residência 80-7045
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chitektoniczny kościół O. O. Jezuitów 
(również obecnie odbudowywany).

Okres świetności katedry dobiega 
schyłku. Jeszcze się utrzyma podczas 
panowania króla Stanisława Poniatow
skiego, wielkiego miłośnika i mecenasa 
sztuki, który się w niej koronował i któ
ry zaprzysięgał w niej wierność Konsty
tucji 3 Maja. Obdarował on ją wspania
łym obrazem na ołtarz, malowanym

Katedra w odbudowie 
— * —

przez sw'ego nadwornego malarza Bac- 
ciarellego. Odtąd, wraz z upadkiem Rze
czypospolitej i katedra zaczyna chylić 
się ku upadkowi. Rozbiory, brak stabi
lizacji ekonomicznej, zubożenie miesz
czaństwa, wszystko to wywiera niepo
śledni wpływ na dzieje katedry. Upadek 
ekonomiczny, ucisk narodowy i zaognio
na sytuacja polityczna w ówczesnym 
okrojonym przez zaborców sztucznym 
tworze — Królestwie Kongresowym — 
nie pozwalają na zajęcie się losami ka
tedry. Dopiero po powstaniu listopado
wym w 1831 roku architekt Idźkowski 
przystępuje do całkowitej jej rekon
strukcji, przebudowując katedrę w duchu 
modnego podówczas gotyku angielskie
go. Styl zrekonstruowanej w ten sposób

1 PORADY W SPRAWACH NIERU
CHOMOŚCI

Redakcja zawiadamia, że od 3-go nu
meru pisma udzielane będą dla Czytel
ników bezpłatne porady w sprawach 
szacunku, sprzedaży i kupna nierucho
mości.

Zainteresowani mogą zwracać się pi
semnie lub telefonicznie pod adresem 
Redakcji: São Paulo, rua Barão de Ita- 

| petininga, 255 conj. 811, teł. 35-5768.

katedry był całkowicie obcy duchowi 
polskiemu, jako nie nawiązujcy w niczym 
do tradycji budownictwa narodowego, a 
nowa katedra absolutnie nie przypomi
nała dawnej, piastowskiej. Na początku 
XX w. nastąpiła druga równie niefor
tunna przeróbka architekta Kudery, 
który fronton katedry wyłożył kafelka
mi, a w przejściu łączącym katedrę z ko
ściołem Jezuitów wybudował kaplicę po
grzebową.

W takim mniej więcej stanie katedra 
dotrwała do dni wrześniowych 1944 r.

Bogaty skarbiec katedry zawierający 
złote kielichy, monstrancje i krucyfiksy, 
stanowiące cenny zabytek polskiego rze
miosła, został zagrabiony przez hitle
rowców.

W roku 1945 zabezpieczono ruiny ka
tedry i równolegle z rekonstrukcją Sta
rego Miasta rozpoczęto rekonstrukcję 
katedry. Plany zostały wykonane przez 
Zakład Architektury Polskiej pod kie
runkiem prof. dr. Jana Zachwatowicza. 
Celem było przywrócenie katedrze daw
nej, piastowskiej formy, tym razem jed
nak bez wieży, gdy funkcję dominanty 
architektonicznej miał spełniać w dal
szym ciągu rekonstruktowany równole
gle z katedrą kościół 0.0 Jezuitów.

Odbudowa kościoła prowadzona była z 
wielką pieczołowitością. Rekonstrukcję 
łuków, żeber i sklepień według starych 
gotyckich form zachowanych pod obu
dowaniem Idźkowskiego przeprowadzali 
najlepsi polscy architekci wraz z histo
rykami sztuki. Zrekonstruowano nową 
cegłę na wzór starej gotyckiej. Cegła 
użyta do odbudowy była powtórnie wy
palana, nadano jej charakterystyczny 
kształt i chropowatość.

Budowanie odbywało się z wolnej ręki, 
tak jak budowali murarze w czasach 
piastowskich. Podczas układania cegieł 
robotnicy studiowali rysunki, aby spraw
dzić, czy robota jest wykonywana bez
błędnie.

Trzeba było wiernie zachować charak
terystyczną gotycką linię, chropowatą i 
nierówną, trzeba było sprawdzić każdy 
nowoodtworzony szczegół. Tylko dzięki 
niezwykłej precyzji i stałemu pogłębia
niu wiadomości robotnicy mogli wyko
nać swoje zadania i nadać kształtom 
katedry ich dawną, narodową, piastow
ską formę.

Dziś katedra jest już prawie wykoń
czona. Brak jeszcze niektórych szczegó
łów wewnętrznych. Ale co dzień przy
bywa coś nowego ku zadowoleniu war
szawiaków, którzy swą świątynię darzą 
szczególnym sentymentem.

S. A.

FRANCISCA M. LANDE’
*
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POLACY W BRAZYLI I
VI CT O R

Historia emigracji polskiej w Brazylii 
nie była dotąd poważniej opracowana. 
Nie mamy doskonałych monografii, któ
rymi rozporządza wychodźctwo włoskie i 
niemieckie. Skąpa jest również polska 
literatura i bibliografia, dotycząca tych 
zagadnień.

Dzieli nas prawie sto lat od początków 
emigracji zarobkowej polskiej do Brazy
lii i od tego czasu wiele ważnych wia
domości o pionierach polskich poszło w 
zapomnienie. Im dalej tym trudniej zre
konstruować dzieje wychodźctwa pol
skiego w tym kraju.

Trudno wymagać od samych wychodź
ców, rozrzuconych po całym terenie Bra
zylii, walczących nieraz o byt w niesły
chanie ciężkich warunkach, aby dzieje 
te napisali, albo ujęli w dokumenty. Jest 
to zadanie historyków.

O emigracji polskiej w Brazylii napi
sano kilka powieści, opowiadań i repor
taży. Nieliczne artykuły publikowane 
były przeważnie w kalendarzach ludo
wych, czasopismach polskich i brazylij
skich i), zwłaszcza zaś w jedynym pe
riodyku, który przetrwał do dnia dzisiej
szego, kurytybskim “Ludzie”. 2)

Ostatnio, jakby dla uzupełnienia tych 
luk, pojawiła się niezwykle cenna i su
miennie wydana praca inż. E. Gardoliń- 
skiego, dyrektora Wydziału Gospodar
czego w Porto Alegre, o emigracji i kolo
nizacji polskiej w Rio Grande do Sul. 3)

Znajdujemy tam cenne materiały o 
początkach emigracji polskiej w Brazy
lii* jej przyczynach, gorączce brazylij
skiej, jak nazywano swego czasu masowy 
pęd wyjazdu do Brazylii, trudnościach, 
na które napotykali pierwsi osadnicy, 
dramatach jakie przeżywali, a wszystko 
to ujęte rzeczowo i zaopatrzone wieloma 
danymi statystycznymi, z powołaniem 
się na urzędowe źródła i wydawnictwa.

Już na dwra stulecia przed pojawieniem 
się w Brazylii emigracji gospodarczej i 
zarobkowej ląduje w tym kraju pierw
szy Polak, legendarny generał artylerii 
Krzysztof Arciszewski, który w latach 
1629-39 dowodził w randze admirała 
wojskami holenderskimi w wojnie z Hisz
panią i Portugalią o dominia brazylij

skie. Na czele Holendrów odniósł on 
wspaniałe zwycięstwa pod murami wa
rowni Olinda w Pernambuco i Arraial 
w Bahii. Zbuntował się później przeciw 
władzy króla holenderskiego i na rozkaz 
księcia Nassau został uwięziony i depor
towany. Waleczne jego czyny wojenne 
opisał Michał Rusinek w powieściach : 
“Wiosna admirała” i “Muszkieter z Ita- 
mariki”.

W roku 1839 z.iawił się z kolei w Bahii 
i doszedł tam do poważnego znaczenia 
inny Polak, inż. A. Przewodowski, autor 
wielu obiektów inżynieryjnych. Syn jego 
odznaczył się, następnie, jako kapitan 
korwety brazylijskiej w wojnie z Para
gwajem.

W roku 1850 wyróżnił się emigrant po
lityczny polski, inż. Florestan Rozwa
dowski. Dokonał on, jako major armii 
brazylijskiej, wielu prac i szkiców topo
graficznych w regionie Amazonki, a w 
roku 1875 opublikował swoje najważniej
sze dzieło: “O kolonizacji cudzoziemskiei 
w Brazylii.” 4)

Wkrótce po tym osiedlają się w stanie 
Santa Catarina rodziny Durskich i Tram
powskich. Potomkowie ich osiągnęli wy
sokie stanowiska w rządzie i w admini
stracji państwowej. Wnuk Trampow
skiego był jednym z ministrów lotnictwa 
brazylijskiego.

Inżynierowie polscy Rymkiewicz i Bro
dowski pracowali jako kierownicy pierw
szych brazylijskich linii kolejowych. Od 
nazwiska tego ostatniego pochodzi naz
wa miasta Brodovsqui, znanego jako 
miejsce urodzenia jednego z najzdolniej
szych architektów brazylijskich, Oskara 
Niemayera.

Inż. Maylaski był pierwszym dyrekto
rem linii kolejowych Sorocabana i imie
niem jego została nazwana jedna ze 
stacji kolejowych tych linii, dziś skupi
sko emigrantów włoskich i ośrodek pro
dukcji doskonałych win krajowych.

Wreszcie inż. Babiński był autorem 
pierwszej mapy geologicznej Brazylii.

Ojcami masowej emigracji polskiej w 
Brazylii w latach siedemdziesiątych ubie
głego wieku byli Hieronim Durski i Ed
mund Woś Saporski. Ten ostatni przy

Czytajcie i prenumerujcie 
tygodnik “LUD”

NAJSTARSZE I NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONE 
PISMO POLSKIE W BRAZYLII

Prenumerata roczna :
W Brazylii i w innych krajach amerykańskich Cr$ 200,00 
W Brazylii pocztą lotniczą Cr$ 350,00
W innych krajach Cr$ 300,00
Prenumeratę przyjmuje :
Redakcja “LUDU” - Curitiba, Paraná, Caixa Postal, 155 
Redakcja “Przeglądu Polskiego”, São Paulo, Cx. Postal, 4760

był do Paranaguá w r. 1867. Saporski
sprowadził wraz z księdzem Antonim 
Zielińskim pierwsze 16 rodzin polskich i 
osadzii je w Brusque w stanie Santa Ca
tarina. Odwiedził ich tam później cesarz 
Dom Pedro II, który Obiecał emigrantom 
wszelką niezbędną pomoc. Grupa ta by
ła zalążkiem kolonii polskiej w Brazylii.

Skorzystaliśmy tu z książki inż Ed
munda Gardolińskiego, aby dać szkico
wy obraz początków emigracji polskie! 
w Brazylii. Chętnych bliższego zapozna
nia się z historią wychodźctwa polskiego 
w tym kraju odsyłamy do dzieła inż 
Gardolińskiego. Znaida tam wiele inte
resujących ich szczegółów.

OD REDAKCJI: W najbliższym numerze 
zajmiemy się historią emigracji polskiej ® 
ostatnich czasach ze szczególnym uwzględ
nieniem São Paulo.

1) Dużą zasługę w rozpowszechnianiu wia
domości o emigracji polskiej w Brazylii

na łamach prasy brazylijskiej ma inż. E. 
Gardoliński, który w wychodzącym w Porto 
Alegre “Diário de Noticias” zamieszcza czę
sto ciekawe artykuły o dziejach emigracji 
polskiej na ziemi gauezów.

2) Pisali o Brazylii m. in.: Henryk Sienkie
wicz (nowela: “Marysia”), Maria Konopnic
ka : (Pan Balcer w Brazylii), K. Głuchow
ski: (Wśród pionierów polskich na Anty
podach), J. Ostrowski: (Ziemia świętego
Krzyża), M. B. Lepecki i A. Fiedler, J. Kos
sowski i M. Rusinek. Wykaz ten jest, oczy
wiście, niepełny. Nie można też pominąć 
ok. 160 książek i broszur, które napisał o 
florze brazylijskiej założyciel i pierwszy dy
rektor “Horto Florestal” w São Paulo, dr 
Kościński.

3) Edmundo Gardoliński. Imigração e colo
nização polonesa. Porto Alegre, 1959, str.

4) Pełny tytuł tego dzieła: “O Governo e a 
colonização ou considerações sôbre o Brasil 
e o engajamento do estrangeiro”.

RELÓGIOS POR ATACADO

Importação Própria

T A S 0
Comércio Importação

e Exportação Ltda.

LARGO PAISSANDÚ, 61 
6.° and. - Sala 610

Cx. Postal, 2718 - SAO PAULO
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PAMIĘTNIK DAWIDKA
( P R Z E D R U K  Z " P R Z E K R O J U  ” )

O niedawno znalezionym pamiętniku 13- 
letniego Dawidka Rubinowicza głośno dziś 
w kraju i za granicą. Powszechnie porów
nuje się go ze słynnym dziennikiem Anny 
Frank. Ten wstrząsający dokument, rela
cjonujący dzień po dniu przeżycia żydow
skiego chłopca z pierwszych lat okupacji, 
urwany wiosną roku 1942, przypomina po
tworną prawdę o hitleroxoskim barbarzyń
stwie .

Pamiętnik Dawidka odnalazła Helena 
Wołczykowa, a podała do druku Maria 
Jarochowska. Po raz pierwszy pamiętnik 
ukazał się w piśmie krajowym: “Twór
czość”. Drukujemy fragmenty pamiętni
ka. Kartki pamiętnika, na których Dawi- 
dek niewprawną dziecięcą ręką wpisywał 
swoje przeżycia i obserwacje, smutki i 
radości, dni grosy i daremnej nadziei, roz
poczynają się dnia 21 marca 1940. Wtedy 
to Dawidek mieszkał jeszcze w kieleckiej 
wiosce Krajno. Tu przed wojną chodził 
do 6 klasy. Tu uczył się jazdy na rowerze, 
bawił się z kolegami, z dziecinną cieka
wością przypatrywał się przemarszowi 
oddziałów hitlerowskich. Tu jednak tak
że przeżywał pierwsze dni poniżenia i 
strachu.

W roku 1942 wszyscy Żydzi zostali wy
siedleni do dzielnicy żydowskiej w Bo
dzentynie. Rodzina Dawidka zatrzyma
ła się w mieszkaniu wujostwa w Bodzen
tynie.

IG marca 1942

W swoim domu było inaczej jak 
tu . Zawsze było co robić, a tu wyjdę 
na ulicę i nazad przychodzę, bo co 
będę robił na ulicy.

Będąc w domu ktoś powiedział, że 
w Krajnie zostało zastrzelone 4 oso
by żydowskie, które szły w stronę 
Kielc. Dwie osoby zostały tylko ran
ne bagnetem, a dwie, które były 
matka i syn, to na śmierć. Słysząc 
takie zgrozy bez końca, to można 
żyć bez trwogi i spokojnie? Kiedy 
słysząc to człowiek truchleje.

żandarmeria dziś przyjechała, ale 
wszystko było spokojnie. Przyszli 
dziś znajomi z Krajna, niektórzy 
przyszli, bo się bali być, bo przyje
chała karna ekspedycja za kontyn
gentem i każde trochę zboża zabie
rają, a jak nie ma, to okrutnie biją 
i to bez różnicy, czy kobieta, lub 
mężczyzna.

Tatuś poszedł dziś do Krajna, tam 
się przenocuje, a jutro pojedzie do 
Kielc.

17 marca

Różne myśli snują mi się w gło
wie. Czy tatuś będzie miał podpi
saną przepustkę, jak przyjedzie? 
Jak nie będzie miał podpisanej prze
pustki? Podsuwały mi się czasem 
myśli całkiem bez sensu. Cały dzień 
wyglądałem, czy tatuś nie idzie. 
Położyłem się już spać, a tatusia 
nie było. Przez sen usłyszałem, że 
tatuś już jest, ubrałem się i wsze
dłem do kuchni.

Przepustkę tatusiowi podpisali, 
wykreślając Bodzentyn. Ważna jest 
tylko we wtorek i piątek do 1 kwie
tnia. W taki sposób starają się 
ograniczyć Żydów, żeby całkiem wy
marli śmiercią głodową. Kilogram 
żyta kosztuje już w dzielnicy żydow
skiej 9 zł, kg kartofli 3,20 zł. Na 
taką okropną cenę wzrosły produk
ty żywnościowe. Teraz dopiero stan 
biedniejszy wymrze z głodu.

19 marca

Krążą dziś jakieś pogadanki, że 
w niedzielę ma przyjechać sześć po
sterunków polskiej policji i żandar
meria. Jedni mówią, że będą robić 
obławę, drudzy co innego, ale nikt 
nie wie dokładnie. Oczywiście nie 
na Aryjczyków obława, tylko na ży
dów. Każdy chodzi strwożony, my
śląc gdzie by się tu schronić i zna
leźć jakie bezpieczne miejsce.

Ale gdzie teraz można się czuć 
bezpiecznie, w ogóle nigdzie.

22 marca

Nadeszła już ta strwożona nie
dziela. żandarmeria i policja przy
jechała, ale nie na obławę. Nie wie
dzieliśmy poco przyjechali. Będąc 
w okropnej trwodze czekaliśmy ja
kiejś chwili, nie wiedząc jakiej.

Co chwila wychodziłem przed bra
mę, było tak cicho jakby wszyscy 
wymarli, tylko żandarmi się prze
chadzali. Stojąc przed bramą do
wiedziałem się, że robią rewizję u 
Żydów. Na ulicę nie miałem odwagi 
wyjść.'

Gdy zrobili rewizję u kilku Żydów 
znajdując różne towary, to kilku 
ich odjechało, a reszta została szu
kając jeszcze z godzinę, ci również 
odjechali. U tych, co znaleźli różne 
towary paskarskie, to zaprowadzili 
do aresztu.

28 marca

Jedno nieszczęście to jest mało, 
tylko musi się zejść kilka razem i 
dopiero wtedy przygniotą człowieka. 
Nie dość, że jesteśmy wygnańcy, co
śmy się całkiem zniszczyli, to jesz
cze oderwano dzisiaj kłódkę z obory 
i wykradziono prawie wszystko, co 
było. Zabrano z obory trzy gęsi, 
dwie nasze, a jedną wujka, 15 kg 
żyta, 5 kg mąki i 8 bułek Chleba. 
Jedna gęś tylko była wujka, a reszta 
wszystko nasze.

Na nasze krytyczne położenie to 
jeszcze brakuje to nieszczęście. Co
śmy tylko my mieli, to nam skra
dziono, nie zostało nawet kawałek 
chleba. Nie mogę nawet panować 
nad sobą, tak żem się przejął, nie 
mogłem nawet słowa powiedzieć, 
tak mi serce ściskało. Sąsiad po-
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wiedział, żeby nie lamentować, tyl
ko co robić, bo z lamentowania to 
nic nie przyjdzie.

Przy tej całej scenie stał jeden 
z Płocka, ciocia powiedziała, że on 
w nocy wyszedł i był spólnikiem, ale 
się zapierał. Ja powiedziałem, żeby 
iść do jego brata, to może będzie ja
kiś ślad. Zaraz poszliśmy tam wszy
scy . Z początku nie chciał nas wpu
ścić, tylko z policją. Ale weszliśmy. 
Zaraz przy progu leżał chleb. Nie 
potrzebowaliśmy więcej dowodów. 
Mówimy mu: oddaj gęsi, żyto, mą
kę, co tylko żeś wziął. Nic się nie 
zapierał, oddał wszystko.

Zrobił się okropny ruch, każdy 
przyszedł zobaczyć. Całe miasto już 
wie o tej kradzieży. Policji nie mel
dowaliśmy . Ktoś zameldował i przy
szło dwóch policjantów. Tatuś nie 
kazał robić protokołu, tylko dał 25 
zł i żeby było cicho, bo potem może 
nagadać różnie.

10 kwietnia

śmy się bardzo, żeby czasem do nas 
nie weszli, tatuś wyszedł z domu, ale 
i tak się lękamy, chociaż my nic nie 
mamy, ale u wujka coś by się zna- 
lazło. Ale Bóg dał, że od sąsiada 
wyszli, a do nas nie weszli.

Wtem przyszedł kuzyn i powie
dział, że brata jego zabrali. Zaczął 
płakać, będą go tam bić, będzie tam 
cierpiał takie okropne katusze. Po
słałem jedną dziewczynkę, żeby się 
dowiedziała, co tam słychać. Za pa
rę chwil przyszła i powiedziała, że 
jeszcze są i piszą teraz protokół. 
Sam kuzyn poszedł się dowiedzieć. 
Za parę minut wrócił, powiedział, 
że nic nie zabrali oprócz roweru i 
siostrze 5 m materiału.

18 kwietnia

Dziś jest taka pogoda, jak już 
dawno nie była. żeby tylko była 
wolność, to by było wszystko dobrze. 
A tak nie wolno wyjść nawet na 
miasto. Jesteśmy teraz uwięzieni 
jak pies na łańcuchu.

to długo one będą. Np. sacharyna, 
taka drobnostka, to kosztowała set
ka 70 gr, a teraz kosztuje sztuka 
10 gr, to na samą sacharynę trzeba 
za dwa złote dziennie, a oprócz 
sacharyny nie trzeba już nic? Czy 
się zarabia na to wszystko? Jak dłu
go wystarczy sprzedawać rzeczy z 
domu? żeby Bóg dał, żeby wojna się 
czym prędzej skończyła, jak będzie 
dłużej, to nikt prawie nie przetrzy
ma tak okrutnej wojny i okropnych 
to rtu r.

27 kwietnia

Przyszedł do nas jeden Żydek, czy 
nie przyjmiemy żyta do zmielenia. 
Ja zaraz poszedłem z nim i przynio
słem 15 kg żyta. Na wieczór już 
było gotowe. Trzeba się dobrze na
pracować, zaczym się zmiele, prze
cież nie pierwszy raz mielemy, mie
lemy w każdy dzień od rana do wie
czora. Przy tak ciężkiej pracy, co 
cztery osoby jest zajęte, to najwyżej 
można zarobić 30 zł.

Naprzeciwko nas został zabrany 
mąż i żona, a dwoje dzieci zostało. 
Znów słychać, że ojciec tych dzieci 
został zastrzelony 2 dni przedtem, 
w wieczór, a ją wywieziono do Kielc 
ciężko chorą. Żandarmeria będąc 
w Słupi zabrała trzech Żydków, a w 
Bielinach się z nimi rozprawili (oczy
wiście nie co innego, jak zostali za
strzeleni) . W tych Bielinach już się 
naprawdę przelało dużo krwi ży
dowskiej, już się naprawdę zrobił 
cmentarz żydowski. Kiedy przyj
dzie koniec tego okropnego rozlewu 
krwi? Gdy dłużej tak pobędzie, to 
z samej zgrozy ludzie będą padać 
jak muchy.

Przyszedł do nas chłop z Krajna, 
to mówił, że naszego byłego sąsiada 
córkę zastrzelili bo szła po 7-ej. Nie 
chce mi się dowierzać, ale wszystko 
może być możliwe. Taka dziewczy
na jak kwiat, żeby ona mogła być 
zastrzelona, to już chyba będzie ko
niec świata, żeby nie było jednego 
dnia spokojnego. Nerwy się już cał
kiem wyczerpały, jak słyszę co o ja
kimś nieszczęściu, to oczy mi cał
kiem wychodzą na wierzch i głowa 
mnie zaczyna boleć, to wtedy jestem 
taki wyczerpany, jak po najcięższej 
robocie. Nie tylko ja, ale każdy.

14 kwietnia

Zaraz z rana dowiedziałem się, że 
żandarmeria przyjechała i robią re
wizję u żydków, a troje z jednego 
domu zabrali. Teraz robią rewizję 
u innych.

Zrobili rewizję u sąsiada, zabrali 
mu wszystko, co tylko posiadał, na
wet brudną bieliznę, użytkowane 
ubranie również zabrali. Pozabierali 
rzeczy wcale nie paskarskie. Lękali

20 kwietnia

Wstaliśmy dzisiaj wcześnie, bo 
mamy zemleć trochę żyta jednemu. 
Na ósmą było już zmielone. Tatuś 
poszedł na rogatkę, może coś kupi. 
Za parę chwil brat przyszedł i po
wiedział, że żandarmeria jedzie, zro
bił się zaraz ruch, ja poszedłem 
sprzątnąć żarna.

24 kwietnia

Gdyśmy przybyli do Bodzentyna, 
to żeśmy posiadali parę złotych, du
żych kapitałów nie mieliśmy, to też 
się już prawie wyczerpały. Mamu
sia utargowała za tę parę złotych,

28 kwietnia

Ja i tatuś wyszliśmy wczesnym 
świtem do Krajna. Po drodze dogo
niła nas furmanka i zabraliśmy się 
nią. Gdyśmy jechali, to mi się zda
wało, że jadę do domu, wkrótce 
poddałem się całkiem marzeniom. 
Wkrótce uprzytomniłem sobie, że 
to tylko są marne marzenia.

Będąc u celu tatuś poszedł na 
wieś, a ja czekałem na niego u by
łego sąsiada. Potem poszedłem do 
naszego domu, to tatuś już czekał 
na mnie. Wchodząc do mieszkania 
to mi było takie nieznajome, jakby
śmy tu nigdy nie mieszkali.
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Tatuś mi dał pieniądze, żebym je 
odniósł za kupione kartofle. Bie- 
gnąłem z wielką chęcią po znanej 
mi ścieżce. Znów mi się zdawało, że 
zaraz powrócę do domu, tam są ro
dzice, tam są wszyscy, ale zaraz to 
minęło. Przyszedłem, to tatusia już 
nie był°. więc upiekłem sobie parę 
kartofli i czekałem na tatusia. Sia
dłem sobie specjalnie przy oknie, 
żeby sobie jaśniej przypomnieć spę
dzone tu chwile. Nie siedziałem tak 
długo, bo mi się zrobiło czegoś bar
dzo żal i musiałem wyjść z miesz
kania, bo bym się rozpłakał.

Poszedłem zaraz odebrać parę 
groszy, ale gdzie t a m . .. jak się było 
na miejscu, to prędzej można ode
brać, a tak się im nie spieszy. Do
stałem tylko 1 litr mleka w dwóch 
miejscach, to pół litra zaraz żeśmy 
wypili z Chlebem, odpoczęliśmy tro
chę i poszliśmy do domu wcześniej, 
bo żandarmi mogą nas spotkać, 
chociaż mamy przepustkę, a lepiej 
się nie spotykać. Słysząc jakąś fur
mankę to wchodziliśmy do lasu. Bę
dąc w lesie zobaczyłem, że już przy
jechali.

CAS A C R U Z E I R O  
Sielski, Sbalqueiro & Cia.

Ferragens, louças, porcelanas, artigos 
de alumínio e esmaltado, vidros para 
vidraças, óleos, tintas e vernizes. Ara
me farpado e liso, serras, ferramentas, 
artigos para presentes etc.

CURITIBA - PARANA
Largo Coronel Enéas, 152 

Filial:

29 kwietnia.

Wczoraj położyłem się spać, to 
było lato, a dziś wstałem, to jest zi
ma. Spadł śnieg taki, jakby był ko
niec stycznia, a nie koniec kwietnia. 
Nie dość, że Pan. Bóg zsyła tyle kar, 
to jeszcze zesłał długą zimę.

30 kwietnia.

Tatuś będąc w Krajnie zamówił 
u jednego gospodarza 1 q kartofli, 
to je dziś przywiózł. Kartofle zosta
ły zważone jak przed wojną poma
rańcze, nawet dekagram nie prze
ważyło, a jeszcze tak szalenie drogo, 
1 q kartofli żeby kosztował 270 zł. 
Za te pieniądze można było kupić 
100 q, a nie jeden, a teraz wszystko 
się zmieniło, to i to.

1 maja.

Będąc w Krajnie przyniosłem so
bie kilka wiązeczek szczypiorku. 
Dziś miałem czas, to je wsadziłem 
do wazonów.

Nie skończyłem nawet sadzenia, 
gdy tatuś mnie zawołał do mielenia

ERIKAS KINDERGARTEN

Do you live in an apartment ? 
Have you smali children?

At Erika’s Kindergarten they will 
enjoy open-air games, musie and 
ballet. Our car will collect them 
and wili take them home . British 
teachers.
Jardim Paulistano. Rua Desembarga
dor Mamede, 342, (beginning at 1630, 

AI. Gabriel Monteiro da Silva). 
Tel.: 80-7045.

SAO PAULO

zostawiając wszystko na dworze, a 
brat m iał sprzątnąć. Skończywszy 
mielenie poszedłem do mieszkania. 
Gdy ta tuś przyszedł do domu za
czął się bardzo denerwować na 
mnie, dlaczego rozrzuciłem drzewo 
w drwalce, i zaraz mnie zaczął bić. 
Tłumaczyłem się, że przecież nie 
miałem czasu ułożyć drzewo, to 
mnie jeszcze bardziej bił. Na ko
niec, jak mnie uderzył sprzączką, to 
bardzo zacząłem płakać, nie tak z 
bólu, jak ze złości, zostało nawet 
kilka porządnych siniaków, co mnie 
też dobrze bolały.

Potem kazał, po tym wszystkim, 
iść mleć. Jakże mogłem mleć, jak 
ręką trudno mi ruszyć. Gdyby nie 
wojna, to bym w domu nie był, był
bym już dawno u jakiegoś rzemio
sła, a tak to musowo cierpieć. Ta
tuś to mnie wcale nie lubi.

(Dokończenie w następnym numerze)

Szumią dęby nad 
Iguassu

W r. 1957 bawił w Brazylii pisarz pol
ski, Antoni Olcha. Z podróży napisał 
książkę, której tytuł podany w nagłów
ku, nawiązuje do wydanego w okre
sie międzywojennym : “żyta w dżun
gli” Uniłowskiego. U Uniłowskiego w 
opisie rzeczywistości brazylijskiej i życia 
kolonii polskiej było dużo drapieżności, 
i brutalności, co zresztą wynikało z cha
rakteru jego talentu. Ten i ów z osma- 
rowanych rodaków miał do pisarza pre
tensję o stronniczość. Ale tak czy ina
czej obraz Polonii brazylijskiej wypadł 
u Uniłowskiego plastycznie, jak ocieka
jący krwią kawał mięsa.

Cóż Olcha? Nazwałbym jego książkę 
relacją z objazdu kolonii polskich w sta
nach Paraná i Rio Grande do Sul. Re
lacja ta ma charakter kronikarski, re
feratowy. Brak jej bezpośredniości, sze
rokiego oddechu. U Olchy wszystko po
dane jest tak, jakby pisarz był czymś 
skrępowany, nie chciał się nikomu na
razić .

Nie można jednak powiedzieć, aby 
książka nie posiadała wartości. Czytel
nik znajdzie w niej dużo wiadomości z 
życia skupisk polskich w Brazylii, wiele 
nazwisk zasłużonych emigrantów, nieco 
historii wychodźctwa. I dużo dobrej wo
li, aby to podać możliwie bezstronnie.

ARAMIS

1) Antoni Olcha. Szumią dęby nad Iguassu. 
Warszawa, 1959. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, str. 248.
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W PRACOWNI ARCHITEKTA
Domów w Sao Paulo przybywa. Są to 

różne gmachy — jedne zwracają uwagę 
śmiałą barwą, inne lekkością, strzelisto
ścią, jeszcze inne — ciekawą koncepcją 
wnętrz. Nie wszystkie są równie udane 
i ładne, ale o wszystkich da się powie
dzieć, że odznaczają się linią charakte
rystyczną dla architektury współczesnej 
i że nieraz wnoszą nieznane dotąd ele
menty do tej architektury. São Paulo 
staje się powoli jednym z ważnych oś
rodków nowatorstwa w budownictwie.

Dlatego wydało nam się słuszne prze
prowadzenie wywiadu z jednym z twór
ców tego budownictwa. Wybór padł na 
inż. Alfreda Duntucha, wychowanka 
Politechniki Lwowskiej, jednego z zało
życieli i aktualnego prezesa przedsiębior
stwa “Luz-Ar” S.A.

Architekt Duntuch, niewielki szatyn
0 typowo słowiańskiej twarzy, wygląda 
w białym kitlu jak lekarz i jak lekarz 
wzbudza zaufanie. W wytworzonej przez 
niego sympatycznej atmosferze znikają 
wzajemne opory związane z każdym wy
wiadem .

Dowiadujemy się, że p. Duntuch ukoń
czył studia w r. 1925. Wkrótce po tym 
założył w Krakowie z obecnym swoim 
wspólnikiem, Stefanem Landsbergerem, 
biuro architektoniczne i przedsiębior
stwo budowlane. Przedmiotem działal
ności tej firmy było budownictwo miesz
kaniowe i przemysłowe, połączone — w 
początkach istnienia — także z projek
towaniem wnętrz zakładów handlowych
1 mieszkań. Urządzenia te cechował 
umiarkowany modernizm, któremu zre
sztą arch. Duntuch hołduje do dnia 
dzisiejszego.

Jest on zdania, że każdy sprzęt powi
nien posiadać formę, któraby się prędko 
nie opatrzyła i mógł służyć celowi dla 
którego został stworzony. Na poparcie 
tej tezy podaje, że jeden z jego zamoż
nych brazylijskich klijentów, urządzając 
wnętrza w świeżo wybudowanym domu, 
dał się namówić na wykonanie superno
woczesnych mebli o wymyślnych kształ
tach. Po roku musiał je zmienić. Nie 
tylko były niewygodne, ale działały mu 
na nerwy.

Pytamy inż. Duntucha jaką pozycję 
przy współczesnych prądach kosmopoli
tycznych zajmuje architektura brazylij
ska. Czy potrafiła ona zachować swoją 
odrębność narodową?

Arch. Duntuch uważa, że właśnie ar
chitektura brazylijska dzięki swemu spe
cyficznemu klimatowi zdołała wytworzyć 
wartości emanujące na cały świat. Nie
stety, nie wszędzie da się zastosować 
pewne charakterystyczne elementy ar
chitektoniczne z tak pełnym uzasadnie
niem jak w kraju tropikalnym. Dlatego 
architektura brazylijska może mieć tyl
ko wpływ ograniczony na inne kraje. 
Jest to architektura o wyraźnej odręb
ności narodowej, aczkolwiek sięga korze
niami warstw kosmopolitycznych (wy
starczy nadmienić, że czerpała natchnie
nie z współpracy Corbusier’a ).

Jeden z projektów arch. Duntucha

Rozkwit swój architektura brazylijska 
ma do zawdzięczenia sokom, które ją 
żywią. Temperament i smak ludu bra
zylijskiego, jego zdolności są czynni
kami sprzyjającymi rozwojowi dobre
go budownictwa. Do tego dochodzi 
bogactwo materiałów produkowanych 
przez przemysł brazylijski. Te materiały 
budowlane, nieznane w Europie, pozwa
lają na urozmaicanie elewacji zewnętrz
nych, nadawanie im oryginalnego, ni
gdzie nie spotykanego wyglądu.

Duże znaczenie ma też wspaniała 
przyroda brazylijska. Umiejętny dobór 
roślin ozdobnych, wkomponowanie ich 
w krajobraz, przy całym nieprzebranym 
bogactwie tej flory, umożliwia wywoła
nie efektów dekoracyjnych o jakich ar
chitekt europejski nie może nawet ma
rzyć, chociażby z powodu klimatu i paru 
miesięcy zimowych, śnieżnych i mroź
nych. Coraz bardziej przyjmuje się w 
Brazylii idea architektoniczna popiera
nia budowy domów mieszkalnych, które 
wznoszone na kolumnach, bez dochodo
wego wykorzystania parteru, dają dostęp 
zieleni na całej niemal przestrzeni dział
ki budowlanej.

— Jestem jednak daleki od twierdze
nia, — mówi arch. Duntuch, — że ar
chitektura brazylijska stanowi szczyt 
doskonałości. Tak, np. uważam, że bar
wa elewacji zewnętrznej niektórych do
mów, zwłaszcza wybudowanych w ostat
nich czasach, jest nazbyt jaskrawa. Nie 
jestem przeciwny stosowaniu kolorów w 
elewacji sądzę jednak, że powinny być 
one bardziej umiarkowane w tonacji.

Razi mnie również wprowadzanie w 
szerokim zakresie tarasów przy jedno
czesnym nie reagowaniu na postępowa
nie właścicieli mieszkań we współwła
sności, którzy potrafią z otwartego ta
rasu tworzyć zamknięte pomieszczenie 
w myśl zasady pełnej swobody własno

ści. W wyniku fasady wysokich domów 
wykazują niejednolite ujęcie rozwiązań 
architektonicznych. Myślę, że ta profu- 
zja tarasów i balkonów w drapaczach 
powinna być w pewnej mierze ukróco
na. Gdy jest bowiem bardzo gorąco i 
słonecznie mieszkańcy korzystają z nich 
niezbyt chętnie, a kiedy znów bywa 
chłodno i wietrznie nikt tam nie chce 
siedzieć, zwłaszcza na górnych piętrach 
budynku.

I znowu proszę mnie nie posądzać o 
radykalizm. Nie występuję przeciw u- 
rozmaicaniu elewacji tarasami i balko
nami, elementami tak wdzięcznymi dla 
projektującego, lecz za rozsądnym ich 
stosowaniem, a przede wszystkim zaka
zem wprowadzania przez poszczególnych 
właścicieli mieszkań jakichkolwiek zmian 
w elewacji bez zgody administracji da  ̂
nego budynku, działającej w porozumie
niu z architektem.

— Jak się pan zapatruje na sprawę 
użytkowości mieszkań w nowobudowa
nych domach w sensie jej dostosowania 
do indywidualnych potrzeb człowieka?

— Pod tym względem klimat brazylij
ski nakłada na architekta specjalne wy
mogi. Odwrotnie, niż w krajach o kli
macie umiarkowanym, istnieje tu na 
ogół tendencja ucieczki od słońca, jak
kolwiek specjalnie w São Paulo nasło
necznienie mieszkań wskutek znacznej 
wilgotności powietrza jest podstawowym 
warunkiem wartości danego pomieszcze
nia . Stąd konieczność stosowania w 
pewnych porach dnia urządzeń do ocie
niania mieszkań różnymi ciekawymi ele
mentami architektonicznymi.

Ciągłe ciepło i obawa przed przegrza
niem zmusza do takiej budowy miesz
kań, aby zapewnić naturalną wentylację
(przeciągi).

Wreszcie w tropiku człowiek poci się 
stale. Skłania to architekta brazylijskie
go do zwracania szczególnej uwagi na 
urządzenia sanitarne. Osobiście dążę do 
zaopatrywania budowanych przez nas 
mieszkań w maksymalną ilość tych 
urządzeń.

— Kto, zdaniem pańskim, wchodzi 
obecnie w skład czołówki architektów 
brazylijskich?

— Trudno mi odpowiedzieć na to py
tanie. Rzeczywistość wykazuje, że pleja
da architektów starszego pokolenia, nie
zmiernie utalentowanych, przyczyniła 
się do wytworzenia dużego narybku. Dzi
siaj ci młodzi w wielu przypadkach do
równują, niekiedy zaś nawet przewyż
szają mistrzów. Harmonijna współpra
ca i rywalizacja starszego i młodszego 
pokolenia architektów powinna się przy
czynić do powstania jeszcze doskonal
szych dzieł. Przyszłość architektury bra
zylijskiej widzę w popieraniu młodych 
talentów i stwarzaniu im możliwości 
wszechstronnego rozwoju.

Wywiad przeprowadził: Sebastian Arhens.
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dzało. Teraz księżyc wschodzi późno, po
ra w sam raz. O ósmej wieczór paka 
musi już tu być — kalkulował.

Guilherme pracował na plantacji ba
nanów Roka w dzikiej dolinie rzeki Ki- 
lombo. Niedziela. Guilherme był wyspa
ny i bez grosza w kieszeni. Wszystko mu 
obrzydło. Wycinaj i wycinaj ten prze
klęty bananal!

Dokąd by pójść?

Można by do fryzjera ale nie ma pie
niędzy.

Można by na ryby ale co tam ryby! 
Kananeja nałowi.

A na stacji w Piassaguerze dziś duży 
ruch, jak zwykle w dzień świąteczny. 
Pociąg za pociągiem wiezie mieszkań
ców zatłoczonego São Paulo na plażę w 
Santos. A zanim z płaskowzgórza spusz
czą po linie wszystkie wagony ludzie bę
dą się tłoczyć w bufecie. Zawsze się 
znajdzie znajomy, porozmawiać można, 
zafunduje.

Pójdzie. Se wy 1) po drodze obejrzy. 
Osiem kilometrów do stacji to tyle co 
nic. Za godzinę doleci.

Wszystko sobie dokładnie obmyślił, 
ogolił się, włożył czystą koszulę. Prze
rzucił buty przez ramię.

Szedł szybko krętą ścieżką leśną, omi
jając kamienie i dziury w mostkach, któ
re znał na pamięć.

Koło .chaty Ignacio zatrzymał się 
Wstąpić, czy nie wstąpić?

Miał w pobliżu w lesie sewę na pakę. 
Wolał jednak sprawdzić, czy Severino 
nie wrócił. Bo jeżeli wrócił — lepiej 
zniszczyć sewę. Severino ją wy wącha i 
zastrzeli pakę.

— Nie dla niego dźwigałem banany — 
pomyślał.

Chałupa Ignacio stała na górce na 
wpół ukryta za trzciną cukrową i kuku
rydzą. Zaklaskał w dłonie.

Ignacio nie było w domu. Zastał tylko 
małżonkę. Guilherme pokazał w uśmie
chu nowonabyte uzębienie, co zawsze 
robił na powitanie i rozgadał się o ni
czym. Właśnie szedł do Piassaguery po 
zakupy i wstąpił by dowiedzieć się o 
zdrowie Ignacio i tak dalej i tak dalej...

Nie bardzo lubił żonę Ignacio i nie do
wierzał jej. Miało to swoje uzasadnie
nie. Nic z tej zeschłej twarzy nie można 
było wyczytać. Policzki zapadły w pół
księżyc niegdyś wypełniony zębami, cien
ki nos spoglądał w bezbarwną kreskę 
ust, skąd od czasu do czasu ukazywał 
się język wąski i ciemny jak głowa ko
bry. Zamiast oczu miała dwa nierucho
me, błyszczące guziki.

Guilherme podejrzewał ją mocno o 
kontakty z diabłem, co w Kilombo nie 
należało do rzadkości.

Ignacowa przyjęła papierosa i rozga
dała się na dobre, przegarniając rozczo
chrane włosy z jednej strony głowy na 
drugą.

— Ignacio jeszcze w szpitalu w San
tos — paplała. — Wątrobę ma zmęczo
ną. A Severino kazali się wyprowadzić 
z Kilombo. Czego oni chcą od jej syna? 
Chłop iak złoto, wszystkie dziewczyny 
w Piassaguerze przenadają za nim. Że 
na plantacji kauczukowej zginęły rządo
we kołdry? To zawsze zdarzyć się może. 
Niech pilnują jak rządowe. A zresztą 
to już dawno było, chyba w marcu, a 
może i wcześniej.

I teraz powiadają, że Severino ukradł 
bo u jego kochanki w Santos coś zna
leźli. On ma niejedną kochankę. A u 
innych to nawet nie byli. Wzięli go na 
policję i mówią, że rządowe. A skąd on 
mógł wiedzieć, że rządowe?

No, i powiedzieli, że jak /się wyprowa
dzi z Kilombo to mu nic nie zrobią, a 
jak sie nie wyprowadzi to go zamkną.

— No, i wyprowadził się?

— A co miał robić? Wyprowadził się. 
Stary rozchorował się z tego wszystkie
go, zabrali go do Santa Casa do Santos, 
teraz sama siedzę. Tyle, że czasem córka 
odwiedzi.

Wątrobę ma zmęczona... tak...
Rozmowa się urwała, Guilherme skoń

czył wvwiad, pożegnał się i pobiegł dalej.
— Więc Severino nie ma. ..

Rozejrzał się uważnie i ostrożnie, nie 
chciał, żeby go ktoś widział. Dał nura 
w gąszcz leśny. (Najpierw prosto, a od 
palmy trzeba skręcić w lewo i zejść 
w dół, potem w prawo koło wielkiego 
drzewa.)

Był na sewie. Trzy duże wiązki bana
nów leżały w wysokiej trav/ie. Przyklęk
nął i rozpoczął badanie. Z jednej strony 
te dojrzałe były już całkiem wyżarte. 
Pozostały tylko gnijące skórki. To ra- 
poza.

Te dalej z obgryzionymi końcami i śla
dami ostrych zębów na zielonych skór
kach jakby je kto ponakłuwał żelaznym 
grzebieniem to szczury leśne.

Wodził oczami po bananach nie do
tykając ich rękami.

Z tej strony wyżarty był cały bok 
wiązki, pełno śladów szczurzych zębów. 
Wtem aż mu serce załomotało: zobaczył 
wyraźny ślad szerokich przednich zę
bów. Oberwał zielony jeszcze banan, ba
dał miąższ, oglądał uważnie skórkę. Nie 
ulegało wątpliwości, zęby były za szero
kie na koti.ię. To napewno stara paka. 
Zaczęła dopiero przychodzić. Ile dni te 
banany tu leżą? Tydzień i jeden — dwa 
dni — liczył na palcach. Paka wcześniej, 
niż po tygodniu bananów nie ruszy. Wie
dział o tym dobrze. Wszystko się zga

Wrócił na ścieżkę i po kwadransie do
szedł do mostku o trzech drągach. Po
tok rwał po głazach. Skręcił w dół; szedł 
teraz wzdłuż potoku, pi-zedzierając się 
przez gąszcz leśny, aż natrafił na drugą 
sewę. Rapoza i kotija wyżarły już po
łowę bananów. Śladów paki nie było. 
Obwąchał teren dokoła — czuło się jesz
cze ostry zapach kotiji.

Była dziś rano — wywnioskował.
Mając w perspektywie pakę na pierw

szej sewie machnął ręką na kotiję. Co 
tam kotija!

Minął duży potok przy zrujnowanej 
gorzelni i popędził dalej, witając się po 
drodze ze spotkanymi wędkarzami.

Dobrnął wreszcie do pierwszego domu 
Piassaguery. W całej Piassaguerze nie 
było więcej, niż piętnaście domów, roz
sianych bezładnie. W pierwszym mieścił 
się sklep, bar i fryzjer.

R O D O F I E L  S . A .

excelente em transportes

Fryzjer oprawiał z namaszczeniem ja
kąś kudłatą głowę. Reszta klijentówsie
działa w cieniu pod ścianą, opowiadając 
sobie ostatnie wydarzenia lokalne i ko
munikując wyniki rozgrywek piłki noż
nej .

— O, Guilherme!

Ale Guilherme nie miał ani czasu, ani 
pieniędzy. Zwłaszcza pieniędzy, a w gar
dle czuł suchość i organizm na gwałt 
domagał się pingi. Stacja i bufet były 
już niedaleko. Guilherme miał tam wie
lu przyjaciół.

Rzeczywiście, na stacji panował wielki 
ruch. Pociąg z São Paulo przyjechał nie
dawno . Spuszczono po linie dopiero pier
wsze trzy wagony i niedzielny tłum, zdą
żający do Santos, oblegał lady bufetu.

Panował tłok, gwar i rozgardiasz.

Pośród tłumu majestatycznie krążył 
miejscowy policjant pilnując, by podróż
ni nie paradowali z fakonami przy pasie 
i odbezpieczonymi strzelbami. Taki już 
był ustalony porządek, żeby nie było 
nieszczęścia. Wszyscy o tym dobrze wie
dzieli i stosowali się do przepisów tak, że 
działalność policjanta sprowadzała się 
do reprezentowania władzy i brania 
udziału w kolejkach przy ladzie.

Nie szkodził nikomu. Tkwił tu od lat, 
wszyscy go lubili i szanowali. Nie było 
ani komu, ani czego ukraść. Jedynie 
morderstwa, zdarzające się regularnie co 
rok, urozmaicały życie osady. Tak, na 
przykład, w zeszłym roku żona pewnego 
kolejarza zakłuła kuchennym nożem żo- 
nę drugiego kolejarza. Na tle roman-

17



tycznym. A w tym roku Maneco zabił 
Antonio.

— Bo gdyby Maneco nie zabił Antonio, 
Antonio zabiłby Maneco.

— Ale Antonio obraził Maneco...
— Bo Maneco patrzył się na Antonio 

i śmiał się...

— Ale Maneco rzucił robotę i poszedł 
sobie . ..

— Bo Antonio mu nie zapłacił...

— Ale Antonio zapłaciłby, gdyby sobie 
nie poszedł.

— Ale Maneco się obraził i nie chciał 
wziąć pieniędzy.

— Ale Antonio zabiłby Maneco, gdyby 
sobie nie poszedł...

Sprawa poszła do sądu. Świadkowie 
.iuż dwa razy jeździli zeznawać do San
tos.

Guilherme rozejrzał się po niewielkiej 
sali bufetowej. Romeo stał przy ladzie, 
żegnając się z jakimś świątecznie wy
strojonym emerytem kolejowym. Romeo 
miał dwadzieścia pięć lat i piękne oczy. 
Mały, nieco otyły, harmonijnie powolny 
i stale tajemniczo uśmiechnięty, grał na 
wszystkich instrumentach w zespołach 
lokali nocnych w Santos. Ale Teresinha 
z Piassaguery miała nie tylko piekne 
oczv, Teresinha była od stóp do głowy 
zachwycająca. Mama Teresinhii miała 
DOgłębiarke wodną i łodzie motorowe. 
Wydobywała piasek rzeczny w pobliżu 
Piassaguery i dobrze go sprzedawała w 
Kubatonie i w Santos. Interes szedł jak 
złoto. Mama trzymała wszystkich w gar
ści żelazną ręką, papa się nie liczył.

I stało się.

Orkiestra, nocne życie, knajpy, smo
king pozostały w Santos i Romeo chodzi 
zarośnięty, obszarpany, jak wszyscy w 
Kilombo, reperując motory swoje i cu
dze, wożąc piasek do Santos, a wieczo
rami w święta grając na harmonii pięk
ne samba, jak dawniej.

Guilherme rozpłynął się w uśmiechu 
i z godnością wychylił ofiarowaną przez 
Romeo pingę.

Alkohol spłynął do żołądka i natych
miast uderzył do głowy jak przystało.

Pinga wywierała zawsze magiczny 
wpływ na Guilherme. Miał mnóstwo do 
powiedzenia pomiędzy jedna pingą, a 
drugą, a Romeo patrzył uśmiechniętymi 
oczyma i myślał o czym innym.

Pociągi odeszły, sala się opróżniła, po
licjant’ podszedł przywitać Guilherme i 
rozmowa przeskoczyła na horoskopy wy
roku w sprawie Maneco-Antonio; wyrok 
miał zapaść niebawem.

Nagle ktoś mocno trzepnął Guilherme 
po ramieniu.

— Jak się masz? Dawno cię nie wi
działem .

Twarz Guilherme rozpłynęła się auto
matycznie w serdecznym uśmiechu, a al
kohol momentalnie wyparował z podnie
conego mózgu.

Przed nim stał Anastasio, znany my
śliwy, znany kłusownik, obywatel Pias
saguery;

Znali się od dawna, nawet od bardzo

dawna. Chociaż gór i wód było dość w 
okolicy jakoś się dziwnie składało, że 
stale wchodzili sobie w drogę.

To Guilherme zabił starą kapiwarę, 
którą akurat upatrzył sobie Anastasio i 
czekał tylko na księżycową noc, aby na 
nią zapolować.

To Anastasio zbudował sewę za blisko 
sewy Guilherme i paka przeszła do nie
go, a Guilherme wracał nad ranem z ni
czym.

To znowu z nieznanego bliżej powodu 
zwierzyna przestała odwiedzać sewy A- 
nastasio, coś tam czuła, czego Anastasio 
nie potrafił wyczuć swoim nosem. Sto
sunki psuły się coraz bardziej, aż pew
nego razu policja zainteresowała się 
strzelbą Guilherme, która pozwolenia 
naturalnie nie miała. Kto by tam pła
cił rządowi pieniądze!

Tak się szczęśliwie złożyło, że strzelba 
Guilherme dowiedziała się za wczasu 
o wizycie władzy i wyprowadziła się do 
lasu, naoliwiwszy się uprzednio doku
mentnie .

Wszystkie te dziwne zbiegi okoliczno
ści doprowadziły w końcu do dużego na
pięcia. Dla nikogo nie było tajemnicą, 
że jeżeli coś się ma stać to napewno się 
stanie i to niedługo.

Ludzie czekali.

Anastasio był bardzo wymowny. Mó
wił o różnych różnościach, aż zabrzęczał 
dzwonek i wyniosła się reszta publiczno
ści. Policjant poszedł na peron, żeby 
asystować przy odejściu pociągu, Romeo 
się pożegnał. Guilherme przypomniał 
sobie również, że ma jakąś pilną sprawę 
do załatwienia.

Ale Anastasio był dziś innym człowie
kiem. Tak się stęsknił za Guilherme, że 
go za nic nie wypuści, aż się z nim nie 
napije pingi. On, Anastasio, funduje.

życie spędzone w lesie wyrobiło w Gui
lherme prawie zwierzęcy instynkt. Coś 
tu było nie w porządku. Anastasio fun
duje? Co mu się raptem stało?

Prymitywny umysł leśnego człowieka 
szukał rozwiązania zagadki w makumbie.

Makumba, urok od szatana moc ma
jący, naiłatwiei do człowieka trafia przez 
ningę. Wie o tym dobrze każdy miesz
kaniec Kilombo. Jak wejdzie komu w 
drogę ciężkie zmartwienie so czeka: ka
lectwo, choroba, nawet śmierć.

Mózg Guilherme pracował szybko. 
Anastasio nie mógł go dostać to teraz 
moc szatańską sprowadził na pingę. 
Guilherme wypije i koniec, już po nim, 
już go makumba nie wypuści z rąk.

Chłodek przebiegł Guilherme po 
grzbiecie.

— Dziękuję pięknie ale pilno mi, nie 
mogę, — wymawiał się — wracam do Ki
lombo. Do widzenia!

Ale gdzie tam! Anastasio się uparł. 
Przecież wszyscy wiedzą, że Guilherme 
nie ma wstrętu do pingi. Więc co? Obra
za?. ..

Guilherme nie wiedział jak się wykrę
cić. Raptem zmienił front. Rozpłynął 
się w uśmiechu, oczami zatoczył w krąg.

—No, już dobrze, wypijemy.
Anastasio rozpromienił się, kazał na

lać pełne szklanki, pije za zdrowie Gui
lherme .

Mało kto o tym wie ale Guilherme wie
dział, że gdy się szklankę weźmie lewą 
ręką od razu się wyda, czy w pindze jest 
makumba. Lewa ręka znak daje. Starzy 
ludzie mu o tym mówili, uchronili się w 
ten sposób od nieszczęścia.

Sięgnął Guelherme po pingę lewą ręką.
Podniósł szklankę w górę i patrzy co 

będzie.

Anastasio umilkł, i wlepił oczy w 
szklankę. A w szklance pinga zawrzała. 
Makumba była.

Guilherme szklankę postawił na la
dzie, podziękował grzecznie i wyszedł Ú 
bufetu.

Na peronie obtarł rękawem pot z czo
ła i przeżegnał się, chyba po raz pierwszy 
w tym roku.

1) Sewa — przynęta na zwierzęta i ptaki 

(Dokończenie w następnym numerze) 

WŁADYSŁAW DOWBOR

TĘSKNOTA
M IKO ŁAJ  ŚWIATOŁDYCZ

(Przekład z włoskiego)

Zieleń pól i pszenicy złoto 
chwiejące się żyto i owies — 
to miłości mojej pieśni.
Jastrząb wypatruje ze szczytu gruszy 
i wiatr go kołysze.
A w świerkach i sosnach chór ptasząt 
na Madonny cześć...
A chmury jak owieczki na pastwiskach niebios. 
O, ziemio moja, ziemio młodości! ..

A Ty, Matko?...
Nadzieja mi ostała,
że doleci do Cię mego płaczu echo.
A do mnie?... Wy - pola, doliny i lasy. 
na falach eteru płękitnych, 
przyślijcie mi westchnienie pachnące, 
jak lekkie echo, co serce usłyszy 
i leczyć będzie za wami tęsknotę.

R O D O F I E L  S . A.
EXCELENTE 

EM T R A N S P O R T E S

W Y M I A N A
Z N A C Z K Ó W

WYMIENIAM, 

SPRZEDAJĘ I KUPUJĘ 

ZNACZKI POCZTOWE 

São Paulo - Cx. Postal, 4760
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ZIELONE OCZY
JERZY KOS

Roselvite Camilo był duszą całej wy
prawy. Po swoich afrykańskich przod
kach zachował bojaźń i pokorę wobec 
złych duchów i ojca bogów ale poza tym 
był odważny i zaradny w trudnych wa
runkach życia w puszczy. Pieniądze 
traktował jak typowy lekkoduch. Wy
dawał je na tuzin żon, które mieszkały 
w różnych miejscowościach Rio Doce.

Pewnego dnia przybiegł do mnie zdy
szany opowiadając o nieszczęściu jakie 
spotkało jedną z jego żon. Najpierw 
zginął cielak, potem wierny pies wycho
wany od szczeniaka wrócił do domu z 
poszarpanym grzbietem. Wreszcie, gdy 
Abigail poszła prać bieliznę w rzece i 
pozostawiła córeczkę pod krzakiem kilka 
kroków od siebie i gdy po pewnym cza
sie odwróciła się by na nią spojrzeć, zo
baczyła wielkiego czarnego kota o zielo
nych oczach jak skrada się do dziecka. 
W jej oczach kot, wielki jak krowa, por
wał małą i znikł w pobliskich zaroślach. 
Wtedy dopiero Abigail odzyskała przy
tomność i zaczęła wrzeszczeć.

Sąsiedzi powiedzieli, że w kota wcielił 
się zapewne ojciec bogów. Roselvite też 
w to wierzył potrochu.

Pomyślałem, że nadarza się jedna z 
rzadkich okazji zapolowania na czarną 
panterę. Zorganizowanie wyprawy nie 
nastręczało trudności. Myśliwych w oko
licy nie brakło. Potrzebowałem tylko 
jednego do pomocy. Wybór padł na za
wodowego pirangueiro wysokiego, silne
go Mulata imieniem Washington. Rozu
miało się samo przez się, że Roselvite też 
weźmie udział w wyprawie.

Pora była deszczowa. Do miejsca za
mieszkania Abigail można się było do
stać jedynie łódką. Wynająłem dobrą 
łódź motorową, zaopatrzyłem ją w tro
chę konserw puszkowych, paręset naboi 
i namiot.

Wyruszyliśmy wczesnym rankiem i na
zajutrz nad wieczorem dotarliśmy bez 
przygód do wioski Abigail. Wioska wy
glądała jak wymarła; drzwi wszystkich 
chat były szczelnie pozamykane, ale na 
krzyk Roselvite pootwierały się jak na 
komendę. Wysypało się z nich mnóstwo 
dzieci o różnej barwie skóry i w różnym 
wieku. Sama Abigail, mimo, że liczyła 
zaledwie 22 lata, miała już ich pięcioro, 
prócz córki porwanej przez panterę.

Ludzie zaczęli opowiadać chaotycznie 
i wszyscy naraz. Dowiedziałem się, że 
pantera porwała następnego cielaka i 
właśnie nie dalej, niż wczoraj rzuciła 
się na krowę, która jednak wyrwała się 
jakoś i tubylcy krzykami i strzelaniem 
odstraszyli napastnika.

Krowę trzeba było dorznąć, ponieważ 
miała rozdarte gardło i lewy bok, ale 
dzięki temu zjedliśmy nienajgorsze “chur
rasco”, zakropione obficie pingą.

Niestety, nikt nie potrafił wskazać 
miejsca skąd przychodziła onça i mu
sieliśmy cierpliwie czekać na nowy ob
jaw agresji.

Następnego dnia lało jak z cebra. Sie
działem na progu chaty Abigail nudząc 
się straszliwie, gdy nagle poprzez mo
notonny szum deszczu usłyszałem roz
paczliwy bek cielęcia.

Chwyciłem strzelbę i tak jak stałem, 
bez kapelusza, pobiegłem w kierunku po
bliskiego pastwiska. Byłem mniej więcej" 
w połowie drogi, gdy doszedł mnie od
głos strzału, jeden, potem drugi. Przy
spieszyłem kroku i w parę minut póź
niej znalazłem się na pastwisku.

Zastałem tam Washingtona. Był zna
cznie sprytniejszy ode mnie. Czatując 
wytrwale w pobliskich krzakach spo
strzegł w pewnej chwili skradającą się 
panterę. Poczekał aż skoczy na cielaka 
i strzelił, gdy go dogryzała ale chybił, 
aczkolwiek znajdował się w odległości 
nie więcej, niż pięćdziesięciu kroków. 
Natychmiast strzelił powtórnie. Widział 
jak pantera się przewróciła i przysięgał 
na wszystkie świętości, że leżała jak 
martwa ale gdy podszedł bliżej zastał 
już tylko zagryzionego cielaka.

Kiedy rozprawialiśmy o tym zbiegli się 
mieszkańcy wioski. Zniknięcie pantery 
świadczyło, jak mniemali, że nie była to 
zwykła onça lecz najprawdziwsze wcie
lenie ojca bogów.

Wszczął się ogólny lament. Wszyscy 
radzili nieszczęsnej Abigail, aby zmieni
ła miejsce zamieszkania, jeżeli nie chce 
narazić ich na zemstę ojca bogów. Nawet 
Roselvite przychylał się do tej opinii.

I tak staliśmy na ulewnym deszczu, 
nie czując go, pełni emocji po niezwy
kłym zdarzeniu. Sam nie wiedziałem co 
postanowić. Jeżeli pantera upadła istot
nie po strzale to była ranna. W takim 
razie trzeba jak najszybciej szukać śla
dów krwi, póki deszcz ich nie zmyje.

Szczęście mi dopisywało. W pobliżu 
znalazłem pierwsze ślady, a nieco dalej 
następne czerwono-rude krople. Krzyk
nąłem na Washingtona, żeby mi towa
rzyszył. Mój wielki siedemdziesięciocen- 
tymetrowy nóż bardzo mi się przydał 
przy przydzieraniu się przez gęstwinę. 
Miałem rzekę po lewej stronie, Washing
ton szedł mniej więcej o trzydzieści kro
ków w prawo. W kilkanaście minut po 
tym dołączył Roselvite, prowadząc jesz
cze trzech pomocników ze strzelbami.

Znając obyczaje pantery wiedziałem, 
że nie ma obawy ataku z jej strony. 
Ranna onça wbrew ogólnemu przeko
naniu jest bardzo tchórzliwym zwierzę
ciem.

Pierwszą noc spędziliśmy w nadrzecz
nych szuwarach. Nie zmrużyłem oka 
przez cały czas częściowo ze wzrusze
nia, częściowo zaś z powodu komarów, 
które jakby przyciągane nikłym bla
skiem słabo płonącego ogniska zleciały 
się z całej doliny Słodkiej rzeki, żeby 
nam pokazać, że one właśnie są praw
dziwymi władcami tej ziemi.

Następnego dnia o brzasku Washing
ton przyniósł świeżo złowione ryby. Owi
nął je bez patroszenia w liście lilii wod
nej i upiekł w żarze. Muszę się przyz
nać, że tak wspaniale przyrządzonej ry-

F O T O  S A W I  i$ »8

Henryk Wisen n

I|

s
Aparaty fotograficzne Rolleiflex, Leica, Contax i inne. 

Z a m i a n a ,  k u p n o  i s p r z e d a ż  

Najkorzystniejsze ceny! 
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by nie jadłem nawet w “La Popotte”.

Około szóstej rano ruszyliśmy w dalszą 
drogę.

ślady pantery zgubiliśmy już dawno, 
wiedzieliśmy jednak, że ranne zwierzę 
nie oddali się od wody.

Brnąłem właśnie przez przybrzeżne 
moczary, gdy na przeciw mnie wyszedł 
piękny, bezrogi kozioł. Stanął jak wryty 
i przypatrywał mi się dużymi, czarnymi 
oczami. Nie ruszałem się również, żeby 
go nie spłoszyć, w pozycji dość niewy
godnej na jednej nodze i z lewą ręką 
wyciągniętą przed siebie.

Po dłuższej chwili, nie wiem z jakiego 
powodu, kozioł zaczął przekrzywiać gło
wę raz w jedną, raz w drugą stronę i 
wreszcie, przysięgam, że nie kłamię, po
kazał mi język. Nie wytrzymałem i par
sknąłem śmiechem, wskutek czego stra
ciłem równowagę i zanim się spostrze
głem leżałem jak długi. Kozioł natural
nie się przestraszył i uciekł. Wściekły 
na siebie samego obeierałem zakrwawio
ny policzek, zadrapany o jakąś gałązkę.

Upał dawał się już solidnie we znaki. 
Na niebie ani chmurki. Gdzieś na prze
dzie słyszałem nawoływania Roselvite i 
Washingtona.

Przyspieszyłem kroku i wkrótce przy
łączyłem się do towarzyszy. Marsz był 
teraz trudniejszy — zaczęły się bagna. 
Tu i ówdzie rosły kępy niskich drzew, 
powykrzywianych, jakby pordzewiałych. 
Na jednym z nich Roselvite zobaczył 
małpę i zanim się spostrzegła złapał ją 
za ogon. Małpa ugryzła go w rękę ale 
nie dał za wygraną.

— Prędko, prędko, — wołał — dajcie 
siatkę!

Podaliśmy mu siatkę, mieliśmy ją za
wsze ze sobą.

Małpa rzucała się z początku i wrzesz
czała, potem omotała się cała sznurkiem

i uspokoiła. Czasem tylko patrzyła na 
mnie i na Roselvite z niemym wyrzutem.

Po południu zaproponowałem odpoczy
nek. Prawdę mówiąc zacząłem już od
czuwać zmęczenie. Dwadzieścia lat spę
dzonych w tropiku w najróżniejszych 
okolicach świata nadwerężyły mi jednak 
serce. Co tu gadać, to nie fraszka!

Washington zabił krokodyla i ugoto
wał jego ogon z samą tylko solą. Na 
wydaniu oblał mięso roztopionym smal
cem. Ogon smakował jak coś pośrednie
go pomiędzy doskonałą rybą, a cielę
ciną.

Na wety Roselvite podał t.zw. café 
mineiro. Była to najgorsza ciecz jaką 
kiedykolwiek piłem.

Przy tej sposobności przypomniała mi 
się stara anegdota o Angliku, który przez 
trzydzieści lat skupywał kawę dla jakiejś 
kompanii.

Otóż pewnego razu ów Anglik wybrał 
się w odwiedziny do ojczyzny. W czasie 
kolacji w jednym z najbardziej eleganc
kich klubów Londynu podano mu kawę. 
Anglik podniósł ją do ust, skrzywił się 
z lekka i skinieniem ręki przywołał kel
nera.

I
— Jeżeli to jest kawa to poproszę o 

herbatę, a jeżeli — herbata to poproszę 
o kawę.

Zmieszany kelner spróbował zawarto
ści filiżanki i po chwili oświadczył:

— Szalenie mi przykro, proszę pana. 
To rzeczywiście kakao.

Anegdota nie spodobała się Roselvite. 
Odczuł ją jako osobistą zniewagę i do 
końca wyprawy nie chciał już zagotować 
nawet wody.

Noc minęła spokojnie. Ruszyliśmy na 
dalsze poszukiwania ale po panterze ani 
śladu. Dopiero koło południa zauważyli
śmy kilka sępów. Im bardziej zbliżali
śmy się do nich tym szybciej się odda

lały. Washington powiedział, że lecą za 
jakimś rannym zwierzęciem. To nam 
dodało otuchy.

Upał był prawie nie do zniesienia. Ko
szule przylepiły się do ciała. Męczyło nas 
pragnienie.

Para tukanów usiadła na pobliskim su
chym drzewie. Uznałem to za sposobność 
do odpoczynku. Bardzo lubię tukany : 
piękny ptak i łatwy do oswojenia. Do
stałem kiedyś jednego od znajomego ka- 
bokla. Przyzwyczaił się do mnie szybko 
i towarzyszył w przechadzkach po poko
ju, kołysząc się na krótkich nogach i 
podpierając się potężnym dziobem, gdy 
poślizsiwał się na froterowanej posadz
ce. Towarzyskość go zgubiła. Chciał 
kiedyś u znajomych zawrzeć przyjaźń 
z kotem syjamskim. Skończyło się to 
tragicznie. Odtąd nie znoszę kotów.

Nazajutrz miałem niemiłą przygodę 
z wężem sucuri. Brnąc po bagnach po
czułem w pewnej chwili, że nadepnąłem 
na coś miękkiego. W mgnieniu oka su
curi, gdyż ona to była właśnie, omotała 
mi prawą nogę. W strachu złapałem re
wolwer i wyładowałem cały magazynek 
w ciało Dotwora ale bez najmniejszego 
skutku. Na szczęście na odgłos nerwowej 
strzelaniny przybiegł Washington i jed
nym cięciem foisy oddzielił wężowi łeb 
od tułowia.

Tego dnia nostanowiłem przyspieszyć 
rytm pogoni. Biwak założyliśmy o zmro
ku. Po kolacji wybrałem się nad brzeg 
rzeki.

Opodal namiotu sterczał kikut suche
go drzewa. Wiedziony jakimś instynk
tem jąłem się przypatrywać dziwnym 
kształtom gałęzi. Jedna z nich wydała 
mi się dużo grubsza, niż inne. Wolno 
zbliżyłem się do pnia i rozróżniłem przy
tulonego do gałęzi czarnego kota. Pod
niosłem karabin i strzeliłem po lufie, 
mierząc w głowę. W chwilę później zwie
rzę zwaliło mi się ciężko pod nogi.

Z namiotu nadbiegli towarzysze.

Pantera jeszcze żyła ale leżała bez ru
chu. Otworzyła tylko jasno-zielone, fo
sforyzujące oczy i patrzyła na nas bez 
wyrazu. Zaświeciłem flash. Powieki ko
ta drgnęły, oczy błysnęły złowrogim bla
skiem i zgasły na zawsze.

Roselvite trzymał się na uboczu. Wi
działem, że był przejęty. Zaczął mi tłu
maczyć, że panterę należy natychmiast 
spalić, ponieważ nieczyste siły mogą jej 
przywrócić życie.

W nocy śniły mi się oczy wielkiego 
kota. Pamiętam je do dziś. Cóż to były 
za oczy! żadna kobieta takich nie ma.

J E R Z Y  K O S

INDÚSTRIAS COSMÉTICAS FRANCEZAS
M I C H A Ł  H O F F E R

p o l e c a :

znakomite wody kolońskie 44, Lawenda i Potrójna .
perfumy na olejkach francuskich,
doskonałe mydła toaletowe,
aromatyczne sole do kąpieli,
szampony do włosów i środek przeciw łupieżowi
oraz inne wyroby perfumeryjno-kosmetyczne.
Wodę kolońską i sole do kąpieli sprzedaje się także na wagę. 
Na żądanie wysyła się bezpłatne próby. Przyjmuje się również 
zamówienia telefoniczne,
Polacy, popierajcie jedyną polską firmę kosmetyczno-perfume- 
ryjną w Brazylii! Przy każdym zakupie otrzymacie 30% rabatu.

SAO PAULO, rua Victorino Carmillo, 330, tel. 52-4095

Abonuj ci e
“Przegląd Polski”
R O D O F I E L  S A.

excelente em transportes
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• ' KUBKI PAHEflOlE

M n
Do 1 Itr pojemności

BUTELKI PAPIEROWE

A v (Container’s)

W Talerzyki i kubki papierowe

Na uroczystości, pikniki, etc. (Fantasia)

Opakowania specjalne dla super-mercados, fabryk konserw, etc.

INDÚSTRIA INAJÃ

Artefatos, Copos, Embalagens de Papel S.A.

X

Escr.: R. 7 de Abril, 296 - 10.° andar - Fone: 34-0865 — SÃO PAULO

End. Telegr.: “COPINDUS”

PACZKI PEKAO CO POLSKI
Najlepszy sposób pomocy dla Rodzin i Przyjaciół w 

POLSCE są PACZKI PEKAO. Można przesyłać paczki 
żywnościowe, ubranie, obuwie, materiały do budowy do
mów, narzędzia, maszyny, motocykle, rowery, samocho
dy, meble i wiele innych rzeczy.

OBECNIE PEKAO OFERUJE WIELKI WYBÓR 
LEKARSTW AMERYKAŃSKICH DLA POLSKI 
Można również przekazywać każdą sumę na tak 

zwane “PACZKI DO WYBORU”. Odbiorca w Polsce 
wybiera za te paczki przedmioty najbardziej potrzebne. 
Wszystkie PACZKI PEKAO są bez cła.

Prosić o katalogi ogólne i na lekarstwa.
REPREZ. PEKAO Trąd. Corp. New York, —

H. BERGMAN, — S. Paulo, Rua Ana Cintra 295 — 
Apartamento 51. Teł.: 52-8729 — BRASIL.

P LÁS T I COS  DO B R A S I L  S. A.
Rua Cons. Crispiniano, 58 — Tel.: 34-7127

SAO PAULO — BRASIL

P R O D U K C J A :

Okładziny i taśmy hamulcowe “THERMOID” 

dla samochodów osobowych i ciężarówek 

Dekoracyjne i techniczne płyty plastyczne “FORMICA” 

Rezyny syntetyczne “PLASTIKOL”

Pierwsza polska 
wystawa przemysłowa 
w Brazylii

W końcu ub. roku przez blisko 6 ty
godni miała miejsce w São Paulo polska 
wystawa przemysłowa. Zorganizowano 
ją w parku Ibirapuera.

Dodać należy, iż wystawa ta była rów
nież pierwszą polską ekspozycją towaro
wą na rynku południowo-amerykańskim. 
Obejrzało ją przeszło pół miliona ludzi, 
wśród nich wielu przemysłowców i kup
ców brazylijskich. Nie brak też było 
przedstawicieli licznej w Brazylii kolonii 
polskiej bez różnicy przekonań politycz
nych.

Celem wystawy w São Paulo było po
kazanie sferom przemysłowym i handlo
wym w Brazylii szerszych możliwości ek
sportowych Polski, wykraczających poza 
listę towarów już znanych i wywożo
nych .

W doborze eksponatów kierowano się 
zasadą, iż nie wszystkie towary mają 
szanse na rynku brazylijskim ze wzglę
du chociażby na cła protekcyjne. Wsku
tek tego wystawa w São Paulo nie repre
zentowała pełnych możliwości eksporto
wych przemysłu polskiego, o czym infor
mowały napisy na miejscu.

W sumie w wystawie brało udział 10 
central polskiego handlu zagranicznego. 
Eksponowały one obrabiarki i koparki, 
traktory, maszyny rolnicze i helikopter, 
transformatory, silnjki elektryczne i 
sprzęt telekomunikacyjny, chemikalia, 
narzędzia, aparaturę optyczną i pomia
rową, wyroby hutnicze i maszyny odlew
nicze, modele statków oraz kryształy, 
porcelanę i konserwy.

Największą sensację wzbudził wyko
nujący ewolucje helikopter oraz obra
biarki pokazane w pełnym ruchu.

PRZY ZAKUPACH 
POWOŁUJCIE 

SIE
NA OGŁOSZENIA 

ZAMIESZCZONE W 
“PRZEGLĄDZIE 

POLSKIM”
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Ostatnia
W r. 1645 Oliwier Cromwel liczył za

ledwie 42 lata, a był już zastępcą na
czelnego wodza wojsk Parlamentu, Fair- 
faxa. Nie wystarczało mu to jednak: 
chciał wysadzić z siodła Fairfaxa i objąć 
jego stanowisko.

W zdobywaniu popularności pomagała 
mu żona, kobieta niezwykle ambitna; 
utrzymując szerokie znaj mości w do
mach wpływowych polityków nie omija
ła żadnej okazji, aby przedstawić męża 
z jak najlepszej strony.

Wśród pań, z którymi się przyjaźniła, 
szczególną sympatią darzyła piękną A- 
katę, żonę majora Lamberth’a. Była to 
młoda kobieta o fiołkowych oczach, oso
ba pełna uroku, lekko znudzona życiem. 
Lubiła towarzystwo, piękne stroje i bez
ustannie marzyła o miłości. W przeci
wieństwie do niej, major Lamberth, star
szy o lat trzynaście, nieruchawy i mało
mówny, obdarzony z natury melancho
lijnym usposobieniem, nie zadawał sobie 
trudu, aby wzbudzić i podtrzymać miłość 
żony. Słowem, jak powiadają Francuzi, 
był to typowy poczciwiec i kandydat na 
rogacza.

Otóż zdarzyło się, że bywając co dzień 
w domu przyjaciółki, piękna Akata za
kochała się w panu Oliwierze.

Cromwel, kiedy chciał, potrafił być 
zajmujący, postawę miał szlachetną, a 
otaczała go sława walecznego rycerza, 
najbardziej znakomitego w królestwie. 
Mimo walorów zapewniających powodze
nie nie ubiegał się o względy dam. Nie 
dlatego bynajmniej, żeby powstrzymy
wał go głos sumienia, ale ponieważ prag
nienie zrobienia kariery i zdobycia wła
dzy znieczuliło go całkowicie na wszelkie 
inne doczesne pokusy.

Akata dała sobie z nim radę nadspo
dziewanie szybko, żelazny mąż nie spo
strzegł się nawet kiedy wpadł w sidła 
wytrawnej kokietki.

żona Cromwela zauważyła niebezpie
czeństwo. Udawała jednak, że nie widzi 
niczego. Gdy panna służąca, imieniem 
Taget, spostrzegła pewnego dnia jakąś 
większą poufałość pomiędzy Akatą, a pa
nem Oliwierem i doniosła o tym pani, ta 
odparła:

O LI VI ER CROMWEL

miłość Cromwela
SEWERYN A. HARTMAN

— Moja droga, damy nie noszą rogów.
Jedyną przeszkodę stanowił mąż pięk

nej Akaty. Cromwel skłonił więc Parla
ment, aby powierzyć majorowi misje do
wodzenia strażą na granicy szkockiej. 
Ale Lamberth musiał coś podejrzewać: 
postanowił wziąć żonę ze sobą. Wtedy 
Cromwel wniósł do Parlamentu projekt 
ustawy, mocą której oficerów pozbawio
no prawa zabierania żon na front.

W kilka miesięcy po wyruszeniu Lam- 
berth’a do Szkocji Akata zaszła w ciążę. 
Kiedy major dowiedział się o tym podą
żył niezwłocznie do Londynu. Był wście
kły i chciał narobić hałasu na całą An
glię ale zamknięto mu usta nadspodzie
wanie łatwo. Istniało w owym czasie 
prawo głoszące, że mężczyzna musiał uz
nać dziecko, choćby zostało ono poczęte 
w czasie jego nieobecności, jeżeli w okre
sie rozłąki przebywał stale na obszarze 
Anglii. Biedny rogacz nie mógł więc bro
nić swego honoru, a nawet, gdy Akata 
urodziła córkę, pogodził się z losem i za
prosił Cromwela na ojca chrzestnego. 
Oliwier wystarał mu się wzamian o pa
tent pułkownika.

Po połogu Akata jeszcze wypiękniała• 
Jednocześnie uczucia jej dla kochanka 
uległy oziębieniu.

W owym czasie poznała na balu mło
dego człowieka, który z miejsca wywarł 
na niej wielkie wrażenie.

Był to hrabia Henryk Hollandt, jeden 
z najmożniejszych panów, a przy tym 
przystojny ponad wszelki wyraz. Młodzi 
zakochali się w sobie od pierwszego wej
rzenia, a ponieważ oboje pragnęli jed
nego i tego samego znaleźli więc nieza
długo środki, aby doprowadzić dzieło do 
końca.

W salonach plotkowano na ten temat, 
yjeden tylko Cromwel nie wiedział, że 
przyprawiono mu rogi. Zauważył wpraw
dzie, że Akata wita go z mniejszą czuło
ścią ale przypisywał winę sobie.

Było w jego zachowaniu coś szorstkie
go i dzikiego, nawet w chwilach piesz
czoty. Starał się to w sobie nadaremnie 
stłumić. Chcąc zjednać kochankę posta
nowił być dla niei bardziej szczery i ser
deczny. Doszedł do tego, że w przypływie 
czułości zaczął jej zwierzać najtajniejsze 
kwestie stanu. Nie przypuszczał, że ta
jemnice trafiają poprzez alkowę do rąk 
Karola I i że hrabia Hollandt, będąc 
szpiegiem królewskim, wydobywa po
trzebne mu wiadomości od Akaty.

Wskutek ujawnienia tajnych planów 
wojska Parlamentu poniosły kilkakrot
nie klęskę. Nikt by nie doszedł prawdzi
wej tego przyczyny gdyby nie przypadek.

Pani Lamberth miała pokojową rodem 
z Francji, niejaką Marię Durets, osobę 
już niemłodą, do której żywiła pełne zau
fanie. Ta właśnie panna służąca przy
nosiła Cromwelowi listy miłosne.

Ale gdy hrabia Hollandt został ko
chankiem Akaty namówił ją, żeby przy
jęła pewną panienkę angielską, która 
stała się wkrótce jej powiernicą i naj
lepszą przyjaciółką. Maria Durets, za
pomniana i odsunięta w cień, poczuła 
gwałtowną zazdrość.

Urażona ambicja skłoniła ją do szuka
nia zemsty. Pewnego dnia zgłosiła się 
do Cromwela i wyjawiła związek jego

------* -------

kochanki z hrabią Hollandfem, nie ta
jąc, że Akata odsłania hrabiemu wszyst
kie tajemnice powierzone przez Oliwiera.

Wyznania panny Durets były dla 
Cromwela gromem z jasnego nieba. Miał 
nazbyt dobre mniemanie o sobie; nie 
wierzył, że można go zdradzić. Ale Du- 
retka, niepowstrzymana w żądzy zemsty, 
podawała tak przekonujące dowody, że 
musiał w końcu skapitulować.

A więc został zdradzony!
Poczuł straszliwy gniew. W pierwszej 

chwili chciał pobiec do kochanki i zabić 
ją. Ale zimny rozsądek zwyciężył. Spra
wa nie nadawała się do rozgłosu. Gdyby 
się świat dowiedział, że największe ta
jemnice stanu powierzał kobiecie! Za
drżał na tę myśl.

Panna Durets przypatrywała mu się z 
niepokojem.

Zmusił się do uśmiechu.
Był wdzięczny za wiadomość. Nigdy 

tego Marii Durets nie zapomni. Wyna
grodzi ją po królewsku i odeśle do Fran
cji. Na razie jednak prosi o pełnienie 
służby przy boku Akaty Lamberth i in
formowanie o wszystkich sekretach mi
łosnych tej kobiety. Czy może na to li
czyć?

Panna Durets przerażona i żałując 
swego kroku (teraz, gdy zaspokoiła zem
stę zaczęły ją dręczyć wyrzuty sumienia) 
chciała się wycofać.

— Zdaje się, że kierowały mną niesłu
szne podejrzenia — powiedziała.

Nie słuchał już wcale. Stuknąwszy 
pięścią w stół ponowił żądania. Nie 
śmiała odmówić.

Tegoż wieczora Cromwel odwiedził ko
chankę i udając gorącą miłość pieścił ją 
czulej, niż kiedykolwiek. Odchodząc 
wyznał nowinę: najbliższe zamierzenia 
wojsk Parlamentu. Ale były to wiadomo
ści fałszywe i hrabia Hollandt, przeka
zując je wyświadczył królowi złą przy
sługę. Armia Karola I wpadła w pułap
kę zastawioną przez Cromwela i poniosła 

(Dokończenie na stronie 23)
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COMERCIAL POLPARANÁ S. A.
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO — REPRESENTAÇÕES 

-------- ★ ---------

TRATORES DE ESTEIRAS - TRATORES DE PNEUS - IMPLEMENTOS AGRÍ
COLAS - COLHEDEIRAS - CARRETAS - MAQUINARIA PARA TERRAPLANA
GEM E EQUIPAMENTOS CONGÉNERES - ESCAVADEIRAS - ARAMES-GRAMPOS 
MAQUINAS OPERATRIZES - MATERIAIS ELÉTRICOS - CENTRAIS TELEFÓNI
CAS - EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS - APARELHOS CIENTÍFICOS PARA LABO
RATÓRIOS - MOTORES ESTACIONÁRIOS - MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS 
P/ INDÚSTRIAS - BEBIDAS E COMPOTAS ESTRANGEIRAS.

ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO, 356/360 - FONE: 4-1574 

C U R I T I B A  — P A R A N Á  — B R A S I L

(Dokończenie ze strony 22)

klęskę. A Oliwier, gdy wieść o tym do
tarła do Londynu, kazał aresztować hra
biego Hollandta i osadzić w Tower.

Wiarołomnej zaś kochance oznajmił:
— Kochałaś pani zdrajcę, który był 

wrogiem Anglii i zdradziłaś przyjaciela, 
który cię prawdziwie kochał.

Po czym opuścił ją na zawsze. Kawa
ler de Devaux i hrabia d’Anglesey za
świadczają, że od owego czasu nie obco
wał już z żadną kobietą oprócz tej, 
z którą był połączony węzłem małżeń
skim.

Co zaś do hrabiego Hollandfa to w pe
wien zimowy poranek kat odciął mu gło
wę, co stało się z wielką szkodą dla 
świata, albowiem był to bardzo zacny ry
cerz i dobry chrześcijanin.

FÉRIAS - FIM DE SEMANA
N O

RAN CHO BOA E S P E R A N Ç A

São João Novo
w

1.000 MTS. DE ALTURA — FONTE DE ÁGUA MINERAL — MAGNÍFICOS 
PASSEIOS — CAVALOS — FRUTAS — COSINHA INTERNACIONAL OU 
VEGETARIANA — PREÇOS MÓDICOS
A 1,30 HORAS DA CAPITAL PELA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA, 
OU 45 Kms. POR RODOVIA VIA OSASCO — ITAPEVÍ — SANTA RITA 
SAO JOAO NOVO.

INFORMAÇÕES : FONE 35-5584 — SÃO PAULO

S P R O S T O W A N I E
—  9 —

Do fotomontażu na 32 stronicy 
niniejszego numeru wkradła się 
przykra omyłka, którą niniejszym 
prostujemy.

Mianowicie napis na ostatniej ilu
stracji, wyobrażającej dożynki po
winien brzmieć: “Doroczne dożynki 
w Warszawie”, nie zaś “Roczne do
żynki w Warszawie” .

Przepraszamy również Czytelni
ków za liczne omyłki drukarskie w 
1 numerze pisma.

Polacy na szerokim 
świecie

SZKOTKI — PO POLSKU

W Folkirk w Szkocji jest prowa
dzony kurs języka polskiego dla 
Szkotek, żon Polaków. Na kurs uczę
szcza 91 małżonek.

2500 FIRM POLSKICH W ANGLII
Czwarty już z kolei Polski Infor

mator Przemysłowo - Handlowy na 
rok 1960 ukazał się w Anglii w opra
cowaniu Stanisława Jóźwiaka. Infor
mator notuje około 2500 firm pol
skich różnego rodzaju i wielkości na 
terenie wysp brytyjskich. Wśród 
wolnych zawodów Informator wy
mienia 680 lekarzy, 22 konsultan
tów w prawie polskim i międzyna
rodowym, 28 artystów malarzy, 19 
grafików i 24 dentystów.

SUKCESY PIŁKARZY POLONII 
W MELBOURNE

Od pewnego czasu władze polskie 
zezwalają na emigrację piłkarzy.

Piłkarze z Polski, którzy zasilili 
polonijną drużynę w Melbourne 
“Polonia” wystąpili w Sydney w me
czu z reprezentacją włoskiej grupy 
narodowościowej “APIA” (jedna z 
najlepszych drużyn piłkarskich w 
Sydney, należy do czołówki I ligi) . 
Mecz zakończył się wynikiem remi
sowym (2:2). Obie bramki dla pol
skiej drużyny strzelił Wiesław Jań
czyk b . zawodnik ŁKS.

Dochód z meczu przeznaczony zo
stał na zasilenie funduszu sprowa
dzenia z Polski do Australii dalszych 
sześciu piłkarzy .

D. c. na str. 24
•. .-«A»*/ mśSti , s&s

i D E L A C 0
1
& Comércio e Indústria Ltda.
B2

laminados plásticos,
i
:v:
P decorações, revestimentos

H SAO PAULO, Rua Consolação, 825
s

Fone: 34-1246

I
jjj Jedyna firma w São Paulo wyspecja-
s
jSj? lizowana we wszelkich dekoracjach. 

jj[ aplikacjach i meblach artystycznych8
w yłącznie z “F O R M IC A ”

:*♦>: >:«< jm m m

23.



P R Z E M Y S Ł  P O L S K I W  B R A Z Y L I I

, Odwiedziliśmy niedawno jeden z naj
ciekawszych zakładów przemysłowych w 
São Paulo, znajdujących się w rękach 
polskich.

Fabryka, mieszcząca się w dzielnicy 
Moóca przy ul. Madre de Deus, 217/227, 
nosi nazwę: “Ren-O-Max Industria Ele- 
tromecanica Ltda” i zajmuje się produk
cją sprzętu elektro-mechanicznego, jak: 
wyłączniki nożowe otwarte i okapturzo- 
ne o szybkim włączaniu i wyłączaniu — 
“quick make — quick break”; zespoły 
złożone z wyłącznika nożowego, wyłącz
nika magnetycznego, przycisków i lamp 
sygnalizujących t.zw. Fusi-automatos; 
zespoły okapturzone, złożone z wyłączni
ków i szyn zbiorczych; duże tablice roz
dzielcze do siły i światła z wyłącznika
mi samoczynnymi lub bezpiecznikami; 
zespoły okapturzone wysokiego i niskie
go napięcia typu Unit Substation; no
woczesne szyny rozdzielcze okapturzone 
typu Busduct i wyłączniki o kontaktach 
palcowych typu Plug-in do szyn typu 
Busduct. Nowoczesny wyłącznik

Wszystkie te wyroby cieszą się dużym 
uznaniem na rynku brazylijskim i przy
czyniają się do zmniejszenia importu 
sprzętu elektro-mechanicznego.

Ren-O-Max robi wielkie wysiłki aby 
podnieść jakość produktów do poziomu 
międzynarodowego, stosując metody se
ryjnej fabrykacji i mechanizację oraz 
ulepszając stale szczegóły konstrukcyjne.

O rozmiarze produkcji fabryki świad
czy najlepiej fakt, że wytwarza się tu 
miesięcznie 1500 sztuk samych tylko wy
łączników okapturzonych od 30 do 1200 
amperów. W roku 1959 przy cenach sta
łych, które nie uległy zwyżce, przedsię
biorstwo podwoiło obroty. W najbliż
szym czasie nastąpi również podwojenie 
kapitału zakładowego. Wiąże się to z dal
szą rozbudową fabryki i współpraca z po
ważną grupą północno-amerykańską, re
prezentowaną przez Ren-O-Max.

Na czele przedsiębiorstwa stoją: inż. 
Othon Alves Barcellos (diretor-presiden
te), inż. Maksymilian Stanisław Kassern 
(diretor-superintendente) i F. Giuseppe 
Mitidieri (diretor-industrial).

Rozmawiamy z inż. M. S. Kassernem. 
Kiedy wstaje zza biurka widać jaki jest 
wysoki. Twarz myśląca, zmęczona.

Inż. Kassern pracował w Polsce w 
okresie międzywojennym przez 14 lat na 
kierowniczych stanowiskach w firmach: 
Siemens i Schuekert, Siemens i Halske 
oraz Telefunken. Po przyjeździe do Bra
zylii w roku 1940 zajmował przez cztery 
lata stanowisko naczelnego inżyniera w 
fabryce: ‘‘Nacional de Tecidos Nova A- 
merica” w Rio de Janeiro, a w r. 1945 
założył w São Paulo własne przedsiębior
stwo instalacji elektrycznych wysokiego 
i niskiego napięcia. Fabrykę “Ren-O- 
Max” prowadzi od dwóch lat.

Pytamy inż. Kasserna o jego hobby.
Powiada, że kiedyś lubił się zajmować 

majsterkowaniem. Wynalazł nawet apa
rat do szyfrowania i odszyfrowania taj
nych depesz, pracujący na podstawie fil
mu, opatentowany w Brazylii i za gra
nicą.

— Teraz — dodaje z uśmiechem — je
dynym moim hobby jest praca w fabry
ce. Poświęcam temu zajęciu przeciętnie 
16 godzin na dobę. W wolnych chwilach

interesuję się muzyką poważną, co zresz
tą u Kassernów jest zamiłowaniem ro
dzinnym. Brat mój, Tadeusz, dziś już nie 
żyjący, był, jak wiadomo, jednym z naj
bardziej cenionych kompozytorów.

POLACY NA SZEROKIM ŚWIECIE
Dokończenie ze str. 23

SUKCES
ARTYSTY- MALARZA 

J. EICHLERA
Trzecia z kolei wystawa obrazów 

młodego polskiego artysty-malarza, 
Janusza Eichlera, mieszkającego po 
wojnie w Buenos Aires, zakończyła 
się jego wielkim sukcesem. Najpo
ważniejsi krytycy argentyńscy nazy
wają go malarzem wielkiej klasy. 
Janusz Eichler urodził się w Gru
dziądzu, a dzieciństwo spędził w Au
gustowie. Pracownię malarską ma 
w dzielnicy portowej Buenos Aires 
— zwanej Boca, albo Montparnas- 
sem malarzy argentyńskich.

Inż. M. A. Kassern i F. Giuseppe Mitidieri '
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Wiadomości z Kraju

KATASTROFALNE SKUTKI 
SUSZY

Jesienią 1959 r. dotknęła Pol
skę katastrofalna susza. Przez 
kilka miesięcy, akurat w okresie 
siewu zbóż ozimych, nie spadła 
ani jedna kropla deszczu. Zie
mia skamieniała do tego stop
nia, że pękały na niej lemiesze. 
W końcu listopada nastąpiła 
lekka poprawa warunków at
mosferycznych i gdzieniegdzie 
powschodziły oziminy.

Na wiosnę b.r. czekał rolnika 
polskiego olbrzymi wysiłek. Trze
ba było zaorać, zbronować 
kilkaset tysięcy ha przepadłych 
ozimin, siać w to miejsce ziarno 
jare, motylkowe, kukurydziane.

Zeszłoroczna susza może, a w 
pewnej mierze musi odbić się, 
Jak oświadczył prof. Czesław 
Bobrowski, na najbliższych zbio
rach. Susza ta działa bezpo
średnio na zaostrzenie przeży
wanych w kraju trudności, po
wodując zmniejszenie wywozu 
saeregu artykułów rolnych za 
granicę i wzrost importu pasz 
już na potrzeby bieżące. Trzeba 
będzie przedsięwziąć środki w 
celu zapobieżenia ost remu 
zmniejszeniu pogłowia bydła ro
gatego, którego nie można tyło
by tak prędko odbudować jak 
pogłowia trzody chlewnej.

Jeżeli w bieżącym roku będzie 
nieurodzaj, to Polska nie będzie 
zaskoczona, powiedział prof. Bo
browski, bo już dziś czynione są 
przygotowania na ten wypadek 
ale te przygotowania jeszcze po
głębiają bieżące trudności go
spodarcze kraju.

“POD SKARŻYSKIEM 
NA POLU...”

Jest w lesie pod Skarżyskiem 
zbiorowa mogiła z napisem:

“Tu spoczywa 360 członków 
pierwszej Polskiej Organizacji 
Oporu rozstrzelanych przez fa
szystowsko-hitlerowskiego oku
panta. 12-16 11.1940”.

W styczniu 1940 r. Niemcy 
postanowili uruchomić w Skar
żysku produkcję amunicji i ra
kiet. Polscy robotnicy i koleja
rze zbojkotowali wezwanie do 
pracy, a zatrudnieni już przy 
budowie fabryki stosowali sabo
taż. Niemcy aresztowali na po
czątku lutego kilkaset osób, i po 
kilkudniowym “przesłuchiwa
niu” rozstrzelali je w lasku w 
pobliżu stacji kolejowej Brzask.

Zginęło wówczas 882 pracow
ników zakładów, przemysłowych 
ze Skarżyska, Starachowic i Hu
ty Ostrowiec, oraz 72 kolejarzy.

Kilku aresztowanym udało się 
zbiec. W mieszkaniu jednego z 
nich zamiast ojca rozstrzelano 
12-letniego syna.

Krwawe represje nie zastra
szyły tych, którzy zostali przy 
życiu. Nie spełna 6 tygodni po 
masakrze w Skarżysku dowódca 
SS i policji Globocnik ogłosił:

"... Doszło do mojej wiado
mości, że część mężczyzn i ko
biet zatrudnionych w zakładach 
wytwórczych pracujących dla 
potrzeb ludności Generalnej Gu
berni, na polecenie organizacji

potajemnych KOP... dokonuje 
aktów sabotażu i niszczenia u- 
rządzeń. Ostrzegam, że każdy 
wypadek...

Od dwudziestu lat czyjeś rę
ce kładą kwiaty na wspólnym 
grobie, na którym ktoś umie
ścił słowa spod Termopil:

“Przechodniu! Powiedz Polsce 
tu leżymy, posłuszni i wierni do 
ostatniej godziny”.

WARSZAWA W PIĘTNAŚCIE 
LAT PO WOJNIE

Każdego Polaka na obczyźnie 
zainteresuje zapewne jak wy
gląda Warszawa w 15 lat po 
wojnie. Stolica kraju, zniszczo
na prawie doszczętnie przez 
Niemców, została w dużym stop
niu odbudowana. Przypomina 
jednak w dalszym ciągu “cia
stko z dziurką” Z różnych przy
czyn, zwłaszcza na skutek spo
rów urbanistów, nowe dome sta
wia się przeważnie na przedmie
ściach, centrum jest jeszcze sła
bo zabudowane, poza nieliczny
mi wyjątkami, jak: Stare Mia
sto, Mariensztat, Nowy świat 
itp.

Przed Powstaniem mieszkało 
w stolicy 1.295 tys. osób, obec
nie zaś — 1.115 tys.

Z pożogi wojennej ocalało tyl
ko 200 tys. izb. W ciągu 15 lat 
wyremontowano 200 tys. i wy
budowano na nowo 236 tys. izb. 
Co trzeci warszawiak mieszka 
w nowym lub odbudowanym do
mu. Mimo to trudności miesz
kaniowe są największą bolączką 
warszawiaków.

Po wojnie ocalał tylko jeden 
teatr, dziś jest ich dwadzieścia. 
Do 4 ocalałych kin przybyły 52 
nowe.

Warszawa, w szesnastym roku 
swego powojennego istnienia 
może się poszczycić około trze
ma milionami widzów teatral
nych rocznie, milionami egzem
plarzy sprzedanych książek, fre
kwencją, graniczącą z tłokiem, 
na wystawach plastycznych i 
kolejkami przed kasami sal kon
certowych. Największy pesymi
sta nie ma już chyba wątpliwo
ści, że krąg ludzi, korzystają
cych ze zdobyczy kulturalnych, 
ogromnie się rozszerzył.

Nie działa tu zresztą jakiś 
magiczny automatyzm. Zaspo
kajanie różnorakich potrzeb kul
turalnych jest sprawą niezmier
nie trudną. Wszystkie placów
ki. noszące charakter oficjalny, 
wspiera, wspomaga i uzupełnia 
inicjatywa i fantazja warsza
wiaków. Kluby filmowe, dysku
syjne, fotograficzne, studenckie, 
kobiece, mają rzesze stałych 
wielbicieli.

Warszawa powojenna nie jest 
tylko siedzibą urzędów lecz 
dużym ośrodkiem przemysło
wym. Oceniając najbardziej la
konicznie powojenny dorobek 
warszawskich fabryk można po
wiedzieć, że produkcja przemy
słu wzrosła niemal sześciokrot
nie w stosunku do okresu przed- 
wrześniowego. Ale w tym wskaź
niku nie da się zamknąć wszy
stkiego. Powstały bowiem nowe

zakłady produkcyjne i nowe ro
dzaje produkcji.

Choć Warszawa zachowała 
charakter ośrodka przemysłu 
maszynowo-precyzyjnego to jed
nak w czynnych obecnie 1500 za
kładach, zatrudniających po
nad 160 tys. robotników, wytwa
rza się rzeczy jakich nie znał 
cały polski przemysł przed woj
ną. Wystarczy wymienić: samo
chody osobowe, motocykle, sku
tery, telewizory, radioodbiorniki 
(jedne tylko zakłady Kasprza
ka dostarczają ich rocznie 330 
tys. sztuk), ciężkie obrabiarki, 
aparaturę lekarską, aparaty 
rentgenowskie i fotograficzne.

Jedną z największych inwes
tycji powojennych w Warszawie 
jest Huta Stali Szlachetnej, któ
ra już w roku bieżącym wypro
dukuje 300 tys. ton stali.

Liczebniejsza, niż przed woj
ną, jest komunikacja miejska. 
W roku 1939 było 710 wozów 
tramwajowych, obecnie kursuje 
ich 823. Autobusów było 268, o- 
becnie jest 430; przybyło też 78 
trolejbusów, nieznanych w ogó
le przed wojną.

Ale wszystko to za mało. 
Współcześni warszawiacy są o 
wiele bardziej ruchliwi.

OD 1 MARCA ZMIANY 
W PRZYWOZOWEJ 
TARYFIE CELNEJ

Od 1 marca 1960 r. wchodzą 
w życie zmiany w taryfie cel
nej przywozowej w kraju. Usta
lają one ilości towarów, które 
mogą być uznane jako przezna
czone do użytku osobistego od
biorcy, wzgl. jego rodziny. W 
ramach tej normy ilościowej 
przywożone z zagranicy towary 
są wolne od cła bądź też podle
gają ulgowej stawce celnej. Na
tomiast przy przekroczeniu nor
my ilościowej stosuje się stawkę 
celną określoną w rozporządze
niu, wyższą od stawki ulgowej.

Dla przykładu — wolne od cła 
są nadchodzące z zagranicy o- 
woce w ilościach następujących: 
10 kg winogron, banany i owoce 
cytrusowe (z wyjątkiem cytryn) 
gdy łączna waga przesyłki nie 
przekracza 10 kg, cytryny do 10 
kg, figi do 5 kg, rodzynki do 2 
kg. Wolne również jest mleko w 
proszku lub mleko skondenso
wane wagi do 5 kg, mączki od
żywcze i owocowe wagi do 3 kg.

Używana odzież i bielizna pod
lega opłacie celnej w wysokości 
5 złotych od kilograma, jeżeli 
waga przesyłki nie przekracza 
10 kg. Natomiast za każdy ki
logram powyżej tej normy po
biera się opłatę celną w wyso
kości 30 zł od kilograma.

Zwolnienie od cła dotyczy rów
nież inwalidzkich foteli i wóz
ków w ilości 1 sztuki, protez, a- 
paratów słuchowych dla osób o 
upośledzonym słuchu, pasów 
leczniczych itp. nadchodzących 
z zagranicy w ilości 2 sztuk, 2 
par, lub 2 kompletów — zależnie 
od rodzaju przeznaczenia.

Przy ilościach przekraczają
cych normy ilościowe obowiązu
je odpowiednia stawka celna. 
Znosi się natomiast istniejący 
dotychczas obowiązek uzyskania 
pozwolenia przywozu. Nie jest 
ono potrzebne także wówczas, 
gdy przesyłka przekracza ilości 
ustalone w normie. (W tych 
przypadkach odbiorca musi jed
nak uiścić opłatę celną).

“PAMIĘTNIK DAWIDKA” — 
SENSACJĄ W DANII

Warszawski tygodnik “Polity
ka” wydrukował w ostatnim nu
merze fragmenty wstrząsającego 
“Pamiętnika Dawidka” z cza
sów okupacji hitlerowskiej, o- 
pracowanego i opatrzonego wstę
pem przez Marię Jarochowską.

Pamiętnik ten — jak pisze 
Jarochowska — został znalezio
ny na śmietniku.

Wiek autora: około 12 lat.
Pochodzenie społeczne autora: 

syn ubogiego żydowskiego kup
ca we wsi Krajno pod Bodzen
tynem (woj. kieleckie).

Rysopis autora: nieznany.
Dokładna data i miejsce uro

dzenia autora: nieznane.
Czas akcji pamiętników: ma

rzec 1940 — czerwiec 1942.
Wiadomość o znalezieniu za

pisków i o opublikowaniu ich w 
prasie polskiej (pełny tekst 
przynosi ostatni numer “Twór
czości”) dotarła za granicę i 
wywołała m. in., dużą sensację 
w prasie duńskiej.

Przedruk tych fragmentów 
wywołał duże poruszenie nie 
tylko w kołach czytelników, 
ale i wśród literatów i wydaw
ców. Wielkie wydawnictwo duń
skie Schoenbergske Folag, zwró
ciło się już telegraficznie z za
pytaniem u kogo zarezerwować 
można prawa przetłumaczenia 
pamiętników na język duński.

Zdaniem duńskich znawców, 
jeśli idzie o wartość dokumen
talną i literacką, pamiętnik Da
wida Rubinowicza w niczym nie 
ustępuje słynnemu dziś szeroko 
w świecie “Pamiętnikowi Anny 
Frank”, a pod niektórymi wzglę
dami nawet je przewyższa.

Nie wiemy jak wyglądał Da- 
widek — pisze Maria Jarochow
ska w swoich uwagach do

(D. c. na str. 27)
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ZE STARACHOWICKIEGO 
PLASKU 400 TYS. TON RUDY 

W CIĄGU ROKU

Rudy krajowe to rudy sto
sunkowo ubogie. Mało za
wierają czystego żelaza. Wię
kszość rud Polska musi więc 
importować z zagranicy. W 
ubiegłym roku huty polskie 
zużyły zaledwie 13 procent 
rud krajowych.

A tymczasem badania geo
logiczne wykazują, że w pol
skiej ziemi kryją się wielkie 
złoża. W jednym tylko zagłę
biu częstochowskim obliczane 
są na ponad 230 milionów ton 
rudy. Zagłębie łęczyckie je
szcze nie jest zbadane do 
końca. Ale niestety — nie 
jest to nigdzie ruda równa 
szwedzkiej. Jest tylko... 
własna i stosunkowo tania.

Po to właśnie, by tę ubogą 
polską rudę “wzbogacić” — 
wzorem zresztą wielu hutni
czych potentatów ze Wscho
du i Zachodu — po to, by i z 
własnych zasobów topić moż
na wysokogatunkową surów
kę i stal, kosztem ok. 300 mi
lionów złotych wybudowano 
w Sabinowie pod Częstocho
wą tak zwaną prażalnię rud.
— Pomysł — polski, projekty 
i urządzenia — także własne.
Z Sabinowa do hut dostar
czana jest ruda iuż o zawar
tości około 45 proc. czystego 
żelaza. A to wynik na śred
nią miarę europejską... Po
za tym w Sabinowie urucho
miono pierwszą w Polsce 
(także polskiego pomysłu) 
przetwórnię, w której odpa
dy rud przemieniają się w 
wysokowartościowe wsady 
wielkopiecowe, w tak zwaną 
“żelgrudę”. W odpadach, 
które przychodzą z kopalni 
do Sabinowa, znajduje się za
ledwie około 23 procent że
laza. Gdy “żelgruda” po prze
róbce odchodzi do hut — za
wiera już około 80 procent 
żelaza.

Pomyślne wyniki Sabino
wa wpłynęły na decyzję zwię
kszenia udziału krajowych 
rud w produkcji przemysłu 
hutniczego. W najbliższym 
siedmioleciu zakończona bę
dzie budowa 6 nowych ko
palni rud. Wydobycie wzroś
nie z obecnych około 2 milio
nów ton rocznie do około 2,5 
milionów ton.

Rozpocznie też produkcję 
wielki zakład w Zębcu koło 
Starachowic. Tutaj przera
biać będzie się żelaziste, sta
rachowickie piaski na “żel
grudę” hutniczą. W pobliżu

zakładu powstaje obecnie 
wielka, odkrywkowa kopal
nia, w której w ciągu roku 
wydobywać będzie można ok. 
2 milionów ton piasku. A pia
sku tego — jak obliczyli ge
ologowie — jest ponad 160 
milionów ton.

W starachowickim piasku 
znajduje się ok. 16 procent 
żelaza. Ale z Zębca, po prze
róbce w 9 piecach, wychodzić 
będą hutnicze wsady zawie
rające ok. 90 proc. czystego 
żeiaza.

Co roku z tego piasku huty 
otrzymają ok. 400 tysięcy ton 
cennej “żelgrudy” zastępują
cej najlepsze nawet rudy za
graniczne .
MNIEJ SAMOCHODÓW 
ALE LEPSZA JAKOŚĆ
Prasa krajowa poświęca 

dużo uwagi planom przemy
słu motoryzacyjnego na r. b. 

Oto kilka ciekawych cyfr: 
Produkcja samochodów o- 

sobowych “Warszawa” wy
niesie w r. bieżącym 8 tys. 
szt., t. j. o 2 tys. szt. mniej 
niż w r. ub. Natomiast pro
dukcja Syren wzrośnie z 3 do 
4 tys. Produkcja motocykli i 
skuterów wzrośnie ze 104.400 
szt. w r. ub. do 130 tys. szt. 
Jeszcze większy będzie wzrost 
ilości motorowerów, bo z 13 
do 29 tys. szt. Rowerów o- 
trzyma rynek 670 tys. szt.

Jak widać samochodów o- 
sobowych będzie mniej ale 
przemysł zapowiada lepszą 
ich jakość.

EKSPORT WĘGLA
Na łamach Nr. 2 Nowej 

Kultury prof. Czesław Bo
browski zajmuje się zagad
nieniem eksportu węgla pol
skiego .

Prof. Bobrowski stwierdza, 
że przez szereg lat stawiano 
w Polsce na automatyczne 
rozwiązywanie zagadnienia 
handlu zagranicznego przez 
eksport węgla.

“Można by dzisiaj powie
dzieć, — pisze prof. Bobrow
ski — że pomieszaliśmy wę
giel z ropą naftową. Ani 
rozwój produkcji, ani eksport 
nie są w węglu łatwe. Na lat 
kilka trzeba się liczyć z po
tężną konkurencją nafty, po 
tych latach z konkurencją 
tejże nafty plus rozwijającej 
się energii atomowej. W ca
łym szeregu krajów nie in
westuje się dzisiaj więcej w 
urządzenia wykorzystujące 
węgiel jako źródło energii.
Dziś wyraża się to w ostrej 
obniżce ceny eksportowej 
węgla, która w tej skali jest 
zjawiskiem przejściowym —

ale mimo deficytu energety
cznego Europy, eksport wę
gla nigdy już nie będzie 
czymś łatwym.

209 STATKÓW HANDLO
WYCH W ROKU 1965 

POD BANDERĄ POLSKĄ
Polski Rejestr Morski obej

muje już ponad tysiąc pozy
cji. Ale w tej ilości, obok ku
trów, jachtów, jednostek że
glugi przybrzeżnej itp. znaj
duje się tylko 99 pełnomor
skich statków handlowych.

W niedalekiej już przy
szłości polska flota handlowa 
otrzymać ma “jubileuszową”, 
setną jednostkę. Będzie nią 
prawdopodobnie budowany w 
jugosłowiańskiej stoczni w 
Splicie, motorowy zbiorniko
wiec MS “Stanisław Moniu
szko”.

Łączny tonaż statków Pol
skich Linii Oceanicznych i 
Polskiej żeglugi Morskiej wy
nosi obecnie ok. 520 tysięcy 
DWT. W roku 1965, już po 
wycofaniu wysłużonych, sta
rych statków, oba te przed
siębiorstwa dysponować bę
dę flotą o tonażu 1 milion 
254 tysiące DWT.

PERSPEKTYWY 
ROZWOJU HANDLU

MIÇDZY POLSKĄ I 
BRAZYLIĄ

Handel Polski z Brazylią 
ma za sobą tradycje sięgają
ce okresu przedwojennego.
W owych latach Brazylia od
grywała dość znaczną rolę 
w naszym imporcie. Główny
mi artykułami przywozu by
ła bawełna, poza tym kawa, 
kakao, skóry surowe. O wie
le słabiej rozwijał się eks
port z Polski do Brazylii; je
go wartość stanowiła w po
szczególnych latach 15 - 40 
proc. wartości przywozu.
Przy tym był to eksport ma
ło zróżnicowany — szyny ko
lejowe, papier, słód, trochę 
chemikalii wyczerpywały lis
tę. Punktem zwrotnym w 
stosunkach handlowych z 
Brazylią po wojnie stał się 
rok 1954.

Oto tabelka obrazująca roz
wój polsko-brazylijskiej wy
miany handlowej w latach 
ostatnich:

w min. zł. dew.:
1955 1956 1957 1958 1959

Import 50,4 31,2 66,6 66̂ 9 83,0 
Eksport 32,4 51,9 50,8 67,2 87,0 

Obecnie w eksporcie pol
skim czołową pozycję zaj
mują maszyny i urządzenia,

a wśród nich przede wszy
stkim statki morskie. Nie 
tylko jednak statki. Polska 
eksportuje do Brazylii obra
biarki, kombajny zbożowe i 
inne maszyny rolnicze, sil
niki, urządzenia spawalnicze, 
maszyny włókiennicze i inne. 
Nadal poważną pozycję w 
polskim eksporcie zajmują 
wyroby hutnicze, zwłaszcza 
tradycyjny eksport szyn. 
Bardzo pomyślnie rozwija się 
w ostatnich latach eksport 
chemikalii, wśród których 
główne pozycje zajmują: so
da kaustyczna i kalcynowa- 
na.

Polska w coraz szerszej 
mierze dostarcza na rynek 
brazylijski barwniki, farma
ceutyki, materiały fotografi
czne itp. Polska może dos
tarczać na rynek brazylijski 
wiele wyrobów z metalu, kry
ształy, porcelanę, cement, ró
żne artykuły rolno-spożyw
cze i inne. Lista towarowa o- 
bejmuje już dzisiaj wiele po
zycji.

W imporcie z Brazylii fi
gurują i dzisiaj te same, co 
kiedyś towary, jednakże ilości 
importowane z roku na rok 
wzrastają. Poza tym doszły 
i nowe, np. rudy. Polska jest 
zainteresowana w imporcie z 
Brazylii rud, ziarna kakao
wego, kawy, bawełny, sizalu, 
skór surowych i innych towa
rów. Dotychczas blisko po
łowę importu z tego kraju 
stanowi ziarno kakaowe.

W marcu 1959 roku zawar
te zostało porozumienie o 
współpracy finansowo-eko
nomicznej między Narodo
wym Bankiem Polskim i Na
rodowym Bankiem Rozwoju 
Gospodarczego w Rio de Ja
neiro. Porozumienie to, waż
ne do końca grudnia 1961 
przewiduje gwarancję Ban
ku Rozwoju Gospodarczego 
przy imporcie z Polski dóbr 
inwestycyjnych. W tym też 
zakresie istnieją szerokie per
spektywy znacznego dalszego 
rozszerzenia wymiany han
dlowej między obu krajami, 
czemu sprzyja uzupełniająca 
się struktura gospodarcza 
Polski i Brazylii.

TRZY NOWOCZESNE 
“10-TYSIĘCZNIKT 

ZBUDUJE DLA SZWAJCARII 
STOCZNIA GDAŃSKA

Jeżeli Szwajcaria słynie w 
Polsce ze świetnych zegarków, 
to nie wykluczone, że Polska 
zasłynie w tym górskim kra
ju ze statków morskich.

(Dokończenie na str. 31)
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Ośrodek Badania Opinii Pu
blicznej przy Polskim Radiu 
przeprowadził badania ankieto
we wśród 2400 maturzystów. 
Badania dotyczyły ich zamie
rzeń zawodowych i planów ży
ciowych. Chłopcy na pierwszym 
planie stawiają zawód inżynie
ra, pracownika naukowego, le
karza i prawnika, dziewczęta 
zaś — inżyniera, nauczyciela i 
lekarza. Zwraca uwagę wysoka 
ocena zawodu nauczycielskiego, 
chociaż jest to zawód najmniej 
zyskowny.

Jako swój cel życiowy chłopcy 
podali: wysokie kwalifikacje za
wodowe — 31,1%, szczęście ro
dzinne — 28,3%, spokojne i wy
godne życie 15,7% i życie pełne 
wrażeń i przygód 13,9%. Dziew
częta mają mniej więcej podob
ne zapatrywania. 34,9% prag
nie zdobyć wysokie kwalifikacje 
zawodowe, 33,3% chce szczęścia 
rodzinnego, życie spokojne i wy
godne obiera 11,9%, a pełne 
wrażeń i przygód 12,1%. Kie
rownicze stanowisko nęci zaled
wie 3,2% chłopców i 1,6% dziew
cząt. Jak widzimy młodzież, 
która wyłania się spoza tych 
cyfr, jest najzupełniej “normal
na”, niemal... przepisowa.

*

Dotychczas maszyny do ro
bienia lodów sprowadzano do 
Polski zza granicy. Obecnie 
przystąpiono do produkcji tych 
maszyn, na razie w małym za
kresie. Próba pierwszej maszy
ny do robienia lodów wypadła 
pomyślnie.

Wystarczy przygotować masę 
(około 30 litrów na przerób jed
norazowy) wstawić do zbiorni
ka, przekręcić guziczek, a po 
upływie 15 minut są już gotowe 
lody.

Nowość polskiej maszyny po
lega przede wszystkim na tym, 
że nie stosuje się tu tzw. so
lanki do zamrażania, która czę
sto przeżerała kocioł i przedo
stawała się do lodów.

*

Wielkim powodzeniem cieszą 
się w Polsce wszelkiego rodza
ju “mrożonki” owocowo-wa
rzywne: truskawki, maliny, śliw- 
ki-węgierki, pomidory, ogórki, 
zielony groszek itp. Są one to
warem wybitnie sezonowym, 
znajdują się w sprzedaży tylko 
w zimie. W r. b. zostanie uru
chomiona specjalna zamraźalnia 
w Puławach o przelotowości 20 
ton na dobę, wyposażona w 
maszyny zwane tunelami. Owo
ce zamrożone w tunelach będą 
przekazywane chłodniom skła
dowym. W ciągu najbliższych 5 
lat produkcja mrożonek wzrośnie 
trzykrotnie. Trzeba dodać, że 
na rynkach zagranicznych cena 
mrożonek wynosi od 300 do 350 
dolarów za tonę.

*

Za dwa lata wybudowany zo
stanie stopień wodny na Bugo- 
Narwi. Zakończenie budowy bę
dzie miało ogromne znaczenie 
dla terenów przyległych. Dziś

są to tylko nieużytki. Za kilka 
lat przekształcą się one w łąki i 
pastwiska. W wyniku spiętrze
nia rzeki powstanie olbrzymie 
sztuczne jezioro o powierzchni 
3.200 ha, sięgające od Dębego aż 
do Pułtuska. Okoliczne wioski 
i osiedla otrzymają światło z 
własnej siłowni. Nad jeziorem 
zaś zorganizowany zostanie 
wspaniały ośrodek wodno-tury- 
styczny.

*

Jedna z fabryk łódzkich roz
poczęła produkcję “wiecznych” 
krawatów z terytelu. Są to kra
waty niemnące i elastyczne. Po 
praniu nie wymagają formowa
nia i prasowania. Mimo to wy
glądają jak spod igły. Wzory 
ich odpowiadają najświeższym 
wymaganiom mody włoskiej 
lansującej krawaty o zwężonej, 
smukłej linii i wykroju pozwa
lającym na estetyczne wiązanie 
krawata w mały węzeł.

*

Po licznych próbach i ekspe
rymentach Chorzowskie Zakłady 
Azotowe wyprodukowały spro
wadzane dotychczas z zagranicy

dwa gatunki gazu: neon i hel, 
które są używane przy wytwa
rzaniu reklam świetlnych. Pro
dukcja fabryki może zaspokoić 
w całości krajowe zapotrzebowa
nie na te gazy.

*

W ponad 100 tys. mieszkań 
wiejskich w ub. roku zabłysło 
po raz pierwszy światło elek
tryczne.

światło elektryczne otrzymało 
1.800 wsi.

*

Powstały pierwsze w kraju 
prototypy baterii słonecznych. 
Baterie zbudowane są z t. zw. 
fotoelementów (fotoogniw) . Są 
to półprzewodnikowe ustroje, 
które wytwarzają prąd elektry
czny pod wpływem pochłaniania 
jakiegokolwiek światła.

Fotoelement — to mikrosko
pijna konstrukcja rozmiarów 
niedużej fasolki lub połówki za
pałki. Ciężar takiego urządze
nia wynosi do kilku gramów.

Fotobateria słoneczna może 
tyć wbudowana nawet do ze
garka ręcznego.

*

W zasięgu stacji telewizyj
nych w kraju znajduje się o

becnie 32 proc. powierzchni pań
stwa, czyli obszar zamieszkały 
przez ok. 13,6 min. ludzi. Na 
początku b. r. liczba abonentów 
wynosiła 238 tys. a do końca 
roku przekroczy 430 tys.

W b. r. zostanie wyprodu
kowanych 180 tys. telewizorów. 
Liczba abonentów na koniec 
1965 r. wyniesie wg. przewidy
wań 1.700 tys. W tym samym 
okresie wybudowanych zostanie 
14 nowych stacji telewizyjnych. 

*

Polska kupuje w Brazylii bar
dzo dużo kawy. Ostatnio pow
stała w Poznaniu fabryka kon
centratów kawowych, która roz
poczęła produkcję polskiej “Nes- 
ca” pod nazwą “Marago”. Ka
wa ta — jeżeli chodzi o smak 
i aromat — w niczym nie ustę
puje oryginalnej “Nesca”.

Marago swoją jakością i ceną 
wzbudziła zainteresowanie za
granicznych kupców zwłaszcza w 
NRF. Zainteresowanie kupców 
z kolei zaniepokoiło koncern ka
wy “Nesca”, nad którym zawi
sła groźba konkurencji “Mara
go”. W związku z tym zapowie
dział swoją wizytę w Polsce 
przedstawiciel zakładów “Nesca”. 

*

Czy wiecie, że Polska wydoby
wa rocznie prawie 100 milionów 
ton węgla i z górą 6 milionów 
ton stali?

*

Obecnie w Warszawie kursuje 
56 dorożek konnych. Są one 
niemałą atrakcją dla turystów.

*

W Polsce mieszka obecnie ok. 
120 żubrów. Oczywiście najwię
cej w Białowieży. Co pewien czas 
polskie żubry odbywają wę
drówki po kraju, a nawet “emi
grują” za granicę. Właśnie dwa 
z nich mają pojechać do Finlan
dii, gdzie zapoczątkują hodowlę 
a wkrótce dwa inne do Bułga
rii.

Emigrują również z Polski i 
łosie, których jest również ok. 
120 sztuk.

W Puszczy Kampinoskiej — 
największym zespole leśnym w 
pobliżu stolicy — żyje duże sta
do łosi. Sprowadzone do pusz
czy w 1951 w ilości 5 sztuk, za- 
klimatyzowały się tu, żyje ich 
w puszczy obecnie — łącznie z 
tegorocznym przychówkiem li
czącym 19 łosi, 61 sztuk.

Łosie korzystają z całkowitej 
swobody.

Pozostałe łosie zamieszkują 
puszczę w Rajgrodzie w woj. 
białostockim, gdzie istnieje os

tatnie na ziemiach polskich ich 
naturalne skupisko i gdzie żyją 
one na wolności.

*

Przed wojną Polska sprowa
dzała sporo bananów z Brazylii. 
Po wojnie dojrzewalnia bananów 
w Gdyni została zdemontowana 
i zamieniona na magazyn, nie 
było bowiem dewiz na kupno 
bananów. Obecnie w ramach u- 
mów kompensacyjnych powsta
ły nowe możliwości. Zdecydo
wano więc adoptować odpowied
ni obiekt w porcie gdańskim i 
wyposażyć go w niezbędne urzą
dzenia. Obiekt (bananownia) 
będzie wkrótce gotów do przyję
cia transportów bananów.

*

W “Gazecie Pomorskiej” znaj
dujemy takie cytaty ze szkolnych 
wypracowań: "Żeromski ujął się 
w treści nowel, jako obrońca 
mas pracujących. Chłop za
pomniany był do tego stopnia, 
że stanowił dodatek do życia 
możnych. Janusz oddał szczał 
i tarcza się przewróciła”.

*

Ogłoszenie matrymonialne z 
“Dziennika Zachodniego”: —
“Starszy inteligentny dobrze re
prezentujący się pozna panią 
właścicielkę domu w uzdrowis
ku lub innej okoliczności dobrze 
sytuowaną”.

WIADOMOŚCI Z KRAJU

(D. c. ze str. 25)

"Dziennika” — nie dowiemy się 
pewno nigdy jak umierał. Ale 
ów chłopak z żydowskiej biedo
ty miejskiej, któremu zrabowa
no dzieciństwo i doświadczono 
ponad człowiecze siły — swymi 
niezbyt wprawnie stawianymi 
literkami zwyciężył jak gdyby 
własną śmierć.

PROF. WACŁAW SIERPIŃ
SKI — CZŁONKIEM HONO
ROWYM NOWOJORSKIEJ 

AKADEMII NAUK

Nowojorska Akademia Nauk 
(THE NEW YORK ACADEMY 
OF SCIENCES) na swym po
siedzeniu w dniu 3 grudnia br. 
wybrała jednomyślnie profesora 
WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO 
na swego członka honorowego 
w uznaniu jego znakomitych 
osiągnięć naukowych.

Prof. Sierpiński jest najwy
bitniejszym matematykiem pol
skim. W r. 1959 prof. Sierpiń
ski przebywał w USA i prowa
dził wykłady na dziewięciu tam
tejszych uniwersytetach.

Współpraca naukowa polsko- 
amerykańska w dziedzinie ma
tematyki układa się ostatnio 
bardzo pomyślnie. Prowadzona 
jest ożywiona wymiana uczo
nych . Uczeni amerykańscy,

D. c. na str. 28

W KILKU 
WI ERS Z I I CH
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KRONIKA ZIEM ZACHODNICH

ZAGADNIENIA
DEMOGRAFICZNE

Czasopismo “Etudes et Mono- 
graphies” (Wydawnictwo Za
chodnie, Poznań) w zeszycie 4 
z listopada 1959 r. podaje cie
kawe dane demograficzne doty
czące Ziem Zachodnich.

W dniu 17 maja 1959 r. na 
Ziemiach Zachodnich, przyłą
czonych do Polski w r. 1945, 
mieszkało 8,5 miliona osób, w 
tym 1,3 miliona Polaków.

W r . 1950 zamieszkiwało na 
tych obszarach 5,9 miliona osób. 
Zaznaczyć należy, że mieszkań
cy ci, złożeni przeważnie z ludzi 
młodych, wykazują wyjątkowo 
dużą rozrodczość (32% w r. 
1958), co odpowiada średniemu 
przyrostowi naturalnemu w wy
sokości 24% (średni przyrost na
turalny w innych dzielnicach 
Polski wynosi średnio ok. 16%). 
Co rocznie na Ziemiach Zachod
nich przychodzi na świat prawie 
250 tys. nowych obywateli, przy
rost naturalny wyraża się cyfrą 
200 tys.

Na początku r. 1959 ludność 
Ziem Zachodnich przekroczyła

Ciekawostki

MYŚLĄCE MASZYNY

W r. ub. w ramach organi
zacji UNESCO odbył się w Pa
ryżu zjazd 2000 uczonych z 36 
krajów, którzy zebrali się, aby 
omówić sprawy związane z “my
ślącymi maszynami”. Stwierdzi
li oni niebywały postęp, jaki do
konał się w ciągu ostatnich dzie
sięciu lat w tej dziedzinie: w 
porównaniu z pierwszymi elek
tronowymi mózgami dzisiejsze 
analogiczne mechanizmy są ty
siąc razy szybsze, wielokrotnie 
mniejsze i sprawniejsze. Bez 
uciekania się do daleko idącej 
fantazji przedstawiono na kon
ferencji, o której mowa, sche
mat urządzenia, nie większego 
od pudełka do cygar, które mo
głoby zawrzeć w sobie całą mą
drość świata: otóż można by w 
nim zarejestrować wszystkie 
książki z wszystkich światowych 
bibliotek. Nie jest już także dziś 
fantazją myśląca maszyna, któ
rej można postawić zadanie o- 
bliczenia zasad maszyny... do
skonalszej od niej samej; w 
pewnym więc sensie stałaby się 
ona zdolna do reprodukcji, do 
“rozmnażania”. Równie poważ
nie mówi się dzisiaj o maszy
nach do tłumaczenia, maszy- 
nach-profesorach, które są w 
Etanie egzaminować studentów 
z określonych przedmiotów itd.

7,5 miliona osób, w tym we
dług obliczeń szacunkowych by
ło dzieci urodzonych po r. 1945
— 2,6 miliona, repatriantów ze 
Związku Radzieckiego — 1,7 mi
liona, repatriantów z Zachodu
— 0,2 miliona, przesiedleńców 
z innych regionów Polski, 2,1 
miliona i autochtonów 0,9 mi
liona .

S. H.

ODBUDOWA KOŁOBRZEGU

W czasie ostatniej wojny mia
sto Kołobrzeg zostało zniszczone 
w 97%. Odbudowa miasta, z 
którego pozostały same prawie 
ruiny, ruszyła na dobre dopiero 
na wiosnę 1959 r. środki finan
sowe, przeznaczone na odbudo
wę uzdrowiska, mają zapewnić 
Kołobrzegowi taki rozwój, że 
wkrótce powinien on odzyskać 
sławę największego kurortu nad 
Bałtykiem. Trzeba wiedzieć, że 
już przed pierwszą wojną świa
tową uzdrowisko kołobrzeskie 
cieszyło się dużym powodzeniem 
w Niemczech i w całej Skandy
nawii. W r. 1913 przewinęło się

ze świata

MOTYLE WIĘKSZE 
NIŻ PTAKI

Niedawno zmarły wybitny en
tomolog Roger Verity, pozosta
wił największy na świecie zbiór 
motyli, liczący ponad ćwierć mi
liona sztuk. Ta olbrzymia ko
lekcja znajduje się we Floren
cji. Zawiera ona m. in. okazy 
tak mikroskopijne, że ubarwie
nie skrzydeł motyli można roz
różnić dopiero pod silnymi 
szkłami powiększającymi. Inne 
okazy motyli z krajów połud
niowoamerykańskich mają roz
piętość skrzydeł dochodząca do 
45 cm.

RZADKI WYPADEK

Lekarze kliniki uniwersytec
kiej w Kioto w czasie przepro
wadzania operacji brzusznej na 
18-letnim Japończyku dokonali 
niezwykłego odkrycia: w jamie 
brzusznej operowanego znajdo
wała się dobrze sformowana 
główka ludzka, nie większa od 
pięści.

Główka ta miała oczy, uszy, 
nos, usta, pięć małych ząbków 
i włosy długości 38 cm. Chodzi 
tu o bardzo rzadki wypadek de
formacji płodowej bliźniaka. 
Główkę usunięto.

tu 30 tys. kuracjuszy. Uzdrowi
sko czynne było przez cały rok.

Klimat kołobrzeski jest naj
mniej zmienny w całym kraju. 
Ilość dni upalnych i mroźnych 
w ciągu roku należy do naj
mniejszych w Polsce. Jedno z 
największych nasłonecznień w 
kraju i idealna czystość powie
trza nasyconego jonami tlenu i 
bakteriobójczego jodu — to naj
ważniejsze właściwości klima
tyczne Kołobrzegu. Kołobrzeg 
posiada również liczne źródła 
solanki jodowej i bromowej oraz 
doskonałą borowinę.

W tej chwili można właściwie 
mówić o zalążku uzdrowiska, 
gdyż dysponuje ono zaledwie 250 
łóżkami dla dzieci, ale już w 
r. 1965 będzie tu 4.000 łóżek, 
a w r. 1970 — 10.000, przezna
czonych zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. Wówczas też za
pewne wrócą do Kołobrzegu ku
racjusze ze Szwecji i Norwegii, 
dla których jest on południem, 
jak dla Polaków słoneczna Ita
lia.

S. H.

WIADOMOŚCI Z KRAJU

(D. c. ze str. 27)

zwłaszcza pochodzenia polskie
go, często też przyjeżdżają do 
Polski i wykładają matematykę. 
Ostatnio odwiedzili m.i. Polskę 
prof. Tarski, Prof. Neyman z 
Kalifornii i prof. Zygmund.

NOWY KRÓL POLSKI

W końcu listopada ub. r. wy
lądował na lotnisku warszaw
skim 67-letni Amerykanin, Mo- 
mer A. Tromlinson, który “uko
ronował się’ na lotnisku na kró
la Polski. Nowokreowany wład
ca nie zdał jednak egzaminu z 
historii “podwładnego” mu kra
ju. Zapytany przez jednego z 
dziennikarzy kto był w Polsce 
jego ostatnim “kolegą na tro
nie” i kiedy nastąpiło wygaśnię
cie monarchii w kraju nad Wi
sła zbladł i nie umiał odpowie
dzieć .

Nawiasem mówiąc Polska była 
62-im krajem, w którym Mr. 
Tromlinson się ukoronował. Do 
końca 1959 r. Amerykanin miał 
się ukoronować łącznie w 101 
krajach.

Zresztą o mały włos w War
szawie z koronacji wyszłyby ni
ci. Zamieniono bowiem kufer 
Mr. Tromlinsona, kryjący kró
lewskie akcesoria : składany “zło
ty” tron, szaty, koronę i berło. 
Tylko szczęśliwym zbiegiem oko
liczności kufer wrócił do wła
ściciela .

PRZEMYSŁ

Produkcja globalna przemysłu 
województw zachodnich i pół
nocnych wyniosła w 1958 r. — 
78.247,7 min zł wobec 317.404,1 
min zł w całym kraju. Tak więc 
razem z zachodnią częścią woj. 
katowickiego produkcję przemy
słową ziem zachodnich i pół
nocnych można szacować na 
około 90 miliardów zł.

Produkcja przemysłowa ziem 
zachodnich i północnych znacz
nie przekracza poziom dowojen- 
ny, a tempo rozwoju jest tutaj 
stosunkowo wyższe niż w pozo
stałej części kraju.

Nakłady i inwestycje tylko w 
gospodarce uspołecznionej w wo
jewództwach zachodnich i pół
nocnych wyniosły 13.302 min ał 
tj. szacunkowo dla ziem za
chodnich i północnych nakłady 
inwestycyjne w 1958 r. wyniosły 
ponad 14 miliardów zł (52.106 
min zł w całej Polsce).

Przemysł województw zachod
nich i północnych wyproduko
wał w 1958 r. 1370 tys. ton rud 
miedzi, stocznie oddały do ek
sploatacji 175 tys. DWT stat
ków morskich, połów ryb moT- 
skich wyniósł 127 tys. ton, pro
dukcja nawozów azotowych w 
przeliczeniu na czysty składnik 
wyniosła 112,8 tys. ton (227.5 
tys. ton w całym kraju), pro
dukcja nawozów fosforowych 
wyniosła 57,3 tys. ton (154,3 w 
całym kraju), wydobyto 6.516,5 
tys. ton węgla brunatnego (7.540 
w całym kraju), wyprodukowa
no 183,3 tys. ton papieru (432,0 
tys. w całym kraju) .

Z ogólnej liczby 37.390 zakła
dów przemysłowych w Polsce, w 
województwach zachodnich i 
północnych znajduje się 10.579.

Przytoczone dane, chociaż bar
dzo fragmentaryczne ilustrują 
w dostateczny sposób ciężar ga
tunkowy przemysłu ziem za
chodnich i północnych i jego 
znaczenie dla gospodarki naro
dowej Polski.

(ZAP)

POLAK
KOMPOZYTOREM 
W HOLLYWOOD

W najwiekszel wytwórni fil
mowej w Stanach, Metro Gold- 
wyn Mayer, dyrektorem mu
zycznym jest Polak, urodzony w 
Warszawie, Bronisław Kaper. 
Po ukończeniu studiów w War
szawskim Konserwatorium w 
1923 roku, a następnie studiów 
prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim, Kaper wyjechał 
do Niemiec i Francji, a potem 
do USA, gdzie od 24 lat pracu
je w Metro Goldwyn Mayer. 
Jest on głośnym kompozytorem 
w Ameryce i skomponował już 
muzykę do kilkudziesięciu fil
mów i piosenek amerykańskich.
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HOROSKOPY I PIGUŁKI

Pod powyższym, tytułem “Zy
cie Warszawy” zamieściło arty
kuł o Brazylii pióra Anny Pia
seckiej, który przedrukowujemy 
z nieznacznymi skrótami.

Na pozór wszystko odbywało 
się jak co roku: w gorące przed
świąteczne noce tłumy wylęgały 
na ulice Rio de Janeiro, tań
cząc w rytm samby, na jezd
niach powstawały niesamowite 
zatory, spowodowane wzmożo
nym ruchem samochodowym, w 
sklepach tłoczyli się obładowa
ni paczkami i paczuszkami ku
pujący Ale tym razem Brazy- 
lijczycy witali święta i Nowy 
Rok z pewnym niepokojem — 
zbyt wiele oznak wskazywało na 
piętrzące się w ich kraju trud
ności .

Koszty utrzymania wzrosły w 
ciągu jedenastu miesięcy ub. 
roku o co najmniej 50 proc., ce
ny samej żywności wzrosły o 70 
proc. Inflacja osiągnęła w Bra
zylii niesłychane rozmiary: w
ciągu siedemnastu dni grudnia 
rząd wypuścił 10,500 min kru- 
zejrów — prawie tyle, co w cią
gu całego pierwszego półrocza 
1959.

Inflacja to tylko jeden z ob
jawów “choroby” atakującej co
raz zacieklej Brazylie. Drugim 
groźnym . objawem jest stale 
zwiększający się deficyt budże
towy. Od czasu wojny Brazylia 
“uzbierała” sobie deficyt w wy
sokości 1.292 min dolarów. W 
samym tylko roku 1958 deficyt 
wyniósł 325 min dolarów, a w 
roku ubiegłym był zapewne jesz
cze większy.

Ten stan rzeczy został m. in. 
spowodowany spadkiem cen 
światowych na surowce które 
w eksporcie Brazylii stanowią 
dominującą pozycję, a głównie 
spadkiem wpływów dewizowych 
z eksportu kawy (na którą przy
pada wciąż jeszcze 55,7 proc. 
wartości całego eksportu). Ek
sport kawy zmniejszył się z 858 
tys. ton w roku 1957 do 775 tys. 
ton w roku 1958 przy jednocze
snym spadku cen z 60 centów za 
funt w 1956 r. na 35 centów za 
funt w połowie 1959 r.

Ambicją Brazylii jest stanie 
się światową potęgą przemysło
wą, do czego predestynują ją jej 
niezmierzone bogactwa natural
ne. I chociaż do upragnionego 
celu jeszcze bardzo daleko, jed
nak od czasu drugiej wojny 
światowej Brazylia prześcignęła 
pod względem rozwoju gospo
darczego wszystkie inne kraje 
Ameryki Łacińskiej. Po wojnie 
rozrósł się gwałtownie przemysł 
metalurgiczny i zbudowano o- 
gromną hutę stali Volta Redon
da. Powstał przemysł chemicz
ny. Rozwinął się przemysł alu
miniowy i samochodowy. Zaczę

to produkować w kraju maszy
ny do pisania i liczenia.

Prowadzona forsowna polity
ka uprzemysłowienia ma na ce
lu uniezależnienie Brazylii od 
eksportu surowców i przynosi 
już pewne rezultaty: eksport
wyrobów gotowych wzrósł w 1958 
r. o 45,8 proc. w porównaniu do 
roku poprzedniego. Uprzemy
słowienie wiąże się jednak ze 
wzmożonym importem sprzętu 
inwestycyjnego i surowców, co 
na razie zaostrza raczej finan
sowe kłopoty Brazylii, zamiast 
je łagodzić.

Aby urzeczywistnić swoje za
mierzenia uprzemysłowienia kra
ju i załatać jako tako istniejące 
braki dewizowe, Brazylia po
trzebuje pożyczek, kredytów i 
pomocy technicznej. Do niedaw
na otrzymywała to wszystko — 
w wysoce co prawda niewystar
czającym stopniu.

Ale ostatnio coś się w tym 
wszystkim zepsuło. Prowadzone 
w lecie 1959 r. negocjacje po
między rządem brazylijskim a 
Międzynarodowym Funduszem 
Monetarnym (pozostającym pod 
silnym wpływem USA) o udzie
lenie kredytów zostały wkrótce 
przez Kubitschka zerwane. MFM 
domagał się od Brazylii w za
mian za pomoc finansową wpro
wadzenia polityki “wstrzemięźli
wości”, co m. in. oznaczałoby 
drastyczne obcięcia państwowe
go budżetu, restrykcje kredy
tów na rozwój przemysłu.

Pigułka była zbyt ciężka do 
przełknięcia — połknął ją zre
sztą kilka miesięcy wcześniej 
prezydent Argentyny Frondizi 
z bardzo nieprzyjemnymi dla 
swego kraju konsekwencjami: 
ceny biletów kolejowych wzrosły 
o 100 proc., ceny nafty o 50 
proc., tysiące ludzi straciły pra
cę, ograniczono do minimum 
import artykułów luksusowych. 
Kubitschek wolał nie przyjmo
wać niestrawnego lekarstwa i 
oświadczył, że warunki wysu
nięte przez MFM stanowią in
gerencję w wewnętrzne sprawy 
Brazylii.
• Pogodni z natury Brazylijczy- 
cy nie widzą chyba jednak swej 
przyszłości w czarnych barwach, 
tym bardziej że Nowy Rok 
zwykł napawać ludzi wiarą w 
zmianę na lepsze... Nowy Rok 
przynieść ma Brazylii dwa nie
małej wagi wydarzenia: prze
niesienie stolicy z malowniczego 
Rio de Janeiro do budowanej 
obecnie we wnętrzu kraju wiel
kim nakładem kosztów Brasilii 
oraz wybory prezydenckie. Co 
prawda sceptycy powątpiewają 
w to pierwsze, ale być może my
lą się, chociażby ze względu na 
związek pierwszego z drugim 
wydarzeniem: należy się spo
dziewać, że prezydent Kubit
schek uczyni wszystko co w jego 
mocy, aby dotrzymać obietnicy

i przenieść oficjalnie stolicę 
jeszcze przed mającymi nastąpić 
w październiku 1960 r. wybora
mi, polepszając w ten sposób 
szanse wyborcze swoje i swojej 
partii.

Skoro już mowa o Brasilii, 
warto przypomnieć pokrótce 
znaczenie, jakie to gigantyczne 
przedsięwzięcie mieć będzie dla 
brazylijskiego życia gospodar
czego i politycznego. Przenie
sienie stolicy do centrum kraju 
przyczynić się ma do zwiększe
nia zainteresowania osadnic
twem na wyludnionych terenach 
centralnych, pomóc w bardziej 
równomiernym rozmieszczeniu 
ludności, która obecnie skupia 
się głównie na przeludnionym 
południu. Tymczasem zaś nie
zupełnie jeszcze zbadane wnę
trze Brazylii jest rejonem o o- 
gromnym bogactwie potencjal
nym i zbudowanie tam ośrod
ka komunikacyjnego, admini
stracyjnego i handlowego spo
wodować może prawdziwą rewo
lucję gospodarczą.

Za przeniesieniem stolicy prze
mawiają również względy poli
tyczne — stworzenie lepszych 
możliwości wzajemnej współ
pracy i kontaktów z sąsiadami 
z północy i zachodu: Wenezue
lą, Kolumbią, Peru, Boliwią i 
Paragwajem. Patrząc na mapę 
nie trudno uświadomić sobie, że 
położenie geograficzne starej 
stolicy nie sprzyja takim kon
taktom i że ono to jest jedną 
z głównych przyczyn “splendid 
isolation” Brazylii wobec jej są
siadów.

Nie brak w Brazylii zagorza
łych przeciwników przeniesienia 
stolicy. Należą do nich przede 
wszystkim wielcy przemysłowcy 
z Rio i São Paulo, którzy widzą 
w tym zagrożenie swoich inte
resów. Oponenci argumentują, 
że Brazylii nie stać obecnie na 
olbrzymie wydatki związane z 
budową Brasilii. Snują oni po
nure horoskopy, z których wy
nika, że niedokończona stolica 
rozsypie się w przyszłości w 
gruzy, grzebiąc pod swoimi rui
nami bajońskie sumy wydatko
wane na jej wzniesienie.

Oczywiście istnieje zawsze ry
zyko, że tego rodzaju ekspery
ment może się nie udać, toteż 
cokolwiek dałoby się powiedzieć 
o Juscelino Kubitschku, trudno 
odmówić mu odwagi. Przy po
ważnych tarapatach, w jakich 
znalazł się jego kraj, przyjdzie 
mu zapewne jeszcze nieraz tę 
zaletę wypróbować.

W TEATRZE NARODOWYM 
FIGUEIREDO

Dużą sensację wśród publicz
ności, oglądającej w dn. 28 paź
dziernika ub. r. sztukę “Lis i 
winogrona” w Teatrze Narodo
wym w Warszawie wywołała

wiadomość, że na sali znajduje 
się autor sztuki, znany pisarz 
brazylijski Guilherme Figueire
do. Bawił on z wizytą w War
szawie i przedłużył specjalnie 
swój pobyt w stolicy, aby móc 
obejrzeć spetakl.

Czy warszawskie przedstawie
nie podobało sie autorowi? Jak 
najbardziej. Dał temu wyraz w 
rozmowach z reżyserem p. Ewą 
Bonacką i aktorami, których 
odwiedził za kulisami.

Pisarz powiedział, że miał 
możność ostatnio obejrzeć swą 
sztukę w kilku krajach. Przed
stawienie w Teatrze Narodowym 
zaskakuje pomysłowością w peł
ni oddaje właściwy charakter 
sztuki.

Obecna na sali publiczność 
zgotowała pisarzowi i jego mał
żonce serdeczną owację.

STATKI POLSKIE 
DLA BRAZYLII

Z inicjatywy klubu publicy
stów morskich odbyło się w 
Gdańsku spotkanie dziennika
rzy z bawiącym na Wybrzeżu 
przewodniczącym brazylijskiej 
komisji nadzoru budowy stat
ków na Europę — admirałem 
Carlos Fontes Ferreira. Tema
tem spotkania było zapoznanie 
dziennikarzy morskich z aktual
nymi zagadnieniami społeczeń
stwa Brazylii, rozwojem prze
mysłu i gospodarki morskiej, 
budową nowej stolicy Brazylii i 
perspektywami dalszego rozwoju 
wymiany handlowej (statki) 
między Polską a Brazylią.

Brazylia buduje w Polsce 16 
statków morskich z czego 12 
jednostek w Stoczni Gdańskiej 
i 4 w Szczecinie. Polska dostar
czyła dotychczas 6 statków dla 
Brazylii. Pozostałe jednostki 
mają być przekazane do eksploa
tacji do 30 maja 1961 r.

Zapytany o dalsze perspekty
wy zakupu statków przez Brazy
lię, admirał Ferreira odpowie
dział, że są warunki do dalsze
go rozwoju stosunków handlo
wych.

BRAZYLIA BOGATA,
A PRZECIEŻ BIEDNA

W "Życiu Warszawy” ukazał 
się pod tym tytułem artykuł 
Mieczysława Lepeckiego. Poda
jemy najważniejsze fragmenty 
tego artykułu.

Autor pisze, że: . . .“ambicją, 
a może nawet obsesją Brazylii 
stała się po drugiej wojnie świa
towej chęć wyjścia z tłumu kra
jów gospodarczo mało rozwinię
tych . ”

Początkowo ... “wszystko szło 
dobrze.

“Powstawały coraz to nowe 
wytwórnie, pośród których nie
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brakowało wielkich hut, cemen
towni, tkalni, a nawet fabryk 
samochodów. Budowano szosy, 
wielkie zestawy potrzebne do 
uruchomienia elektrowni, wzno
szono tysiące gmachów, słowem, 
odrabiano dawniejsze zaniedba
nia w tej dziedzinie. Sprzyjała 
dobra koniunktura gospodarcza.

Inaczej zaczęło się wszystko 
układać od roku 1957, gdy za
rysowała się nadprodukcja głów
nego produktu eksportu krajo
wego, kawy. Cena jej tak spa
dła, że napływ walut zmniejszył 
się o około 500 milionów dola
rów w skali rocznej, narusza
jąc dość solidne do tej pory 
podstawy skarbu. Pomimo zmie
nionych warunków, trudno by
ło jednak cofnąć się z wybranej 
drogi i nawrócić do dawnego, 
ślimaczego tempa rozwoju. W 
braku innego sposobu postano
wiono kontynuować finansowa
nie nowych przemysłów i urzą
dzeń przy pomocy niebezpiecz
nego zadłużania państwa w ban
ku emisyjnym. W rezultacie tej 
nowej polityki pieniądz spadł 
pod koniec roku 1957 do 90, a w 
1958 do 155 kruzejrów za dolara.

Rok 1959 okazał się jeszcze 
gorszy. Budowa nowej stolicy i 
zakrojone na olbrzymią skalę 
roboty publiczne okazały się 
prawdziwą pompą, wysysającą 
dochody państwa. Budżet za
myka się właśnie, według oś
wiadczenia ministra finansów, 
deficytem 40 miliardów kruzej
rów (200 milionów dolarów) za
miast przewidzianych w preli
minarzu 7 miliardów. Nic dziw
nego przeto, że tuż przed koń
cem roku kruzejro był notowa
ny na giełdach według relacji 
208 za dolara.

Takiej dewaluacji musi z ko
nieczności towarzyszyć wzrost 
cen. Przemysł i handel bronią 
się przed stratami zaciąga
niem pożyczek i dyskontowa
niem weksli w banku państwa, 
ale tak zwani “assalariados”, 
czyli ludzie żyjący ze stałych 
zarobków są bezbronni i zaczy
nają już uginać się pod cięża
rem rosnącej stale drożyzny. 
Pensje, nawet podwyższane, sta
ją się niewystarczające i w prze
liczeniu na dolary czy też to
war — wciąż maleją. Zarobek 
młodego inżyniera zmniejszył się 
w ciągu dwóch lat prawie o po
łowę. Jeszcze gorzej przedsta
wia się sytuacja ludzi, opłaca
nych według norm “salario mi- 
nimo”, czyli najniższych, do
puszczanych przez ustawę sta
wek. Pracodawcy stosują je do 
wszystkich kategorii robotników 
i początkujących urzędników. 
Ta minimalna płaca, wynosząca 
w roku 1957 około 80 dolarów 
miesięcznie, spadła obecnie w 
Rio de Janeiro do 30 dolarów 
(6 tysięcy kruzejrów), a w Belo 
Horizonte do 26,5 dolara (5.300 
kruzejrów) .

Przy ogólnym ubóstwie, które 
dla niepoznaki nazywa się tutaj 
"brakiem gotówki”, boleśnie u- 
derza luksus przeznaczony dla 
wybranych. Istnieją hotele, w 
których apartament, bez utrzy
mania, kosztuje dziennie tyle, 
co miesięczny zarobek murarza;

przedstawicielstwa amerykań
skich fabryk samochodów sprze
dają piękne wozy drożej od 
trzech do pięciu razy aniżeli w 
Ameryce... i znajdują nabyw
ców; w nocnych lokalach Copa- 
cabany kieliszek whisky kosz
tuje tyle, co para trzewików w 
Polsce. Sklepy są przepełnione 
towarami, wystawy jubilerów 
uginają się od klejnotów, ale... 
kto to wszystko kupuje? Tajem
nicy nie ma w tym żadnej. Do
skonale wiadomo, kogo na to 
stać.

W Polsce narzekamy na dro
żyznę, na biedę, ale nam wszy
stkim pogarsza się i polepsza 
razem, a różnice które istnieją 
są znikome i śmieszne w porów
naniu z tutejszymi. W Warsza
wie spoglądam na tłum spokoj
nie — jest taki sam jak ja. Na
tomiast tutaj, gdy stanę na uli
cy przy przejściu i czekam do
bre kilka minut aż sie przewali 
rzeka Cadillaców, Hudsonów, 
Belairów, Mercedesów — odczu
wam jednak pewne nieprzyjem
ne łaskotki.

W euforii żyją w Brazylii tyl
ko politycy. Wydaje im się, że 
przy pomocy ciągłego dodruko- 
wywania papierowych pienię
dzy będą mogli kraj uprzemy
słowić, zaopatrzyć w tysiące ki
lometrów dróg, no i spełnić sen 
prezydenta Kubitschka — prze
nieść stolicę w głąb kraju do 
miasta-bajki, pełnego luksuso
wych pałaców i różnych nowo
czesnych wspaniałości, do Bra
silii .

Gubernator stanu Rio Grande 
do Sul, Leonel Brizzola, w przy
stępie szczerości, z której cała 
prawie prasa krajowa zrobiła 
mu zarzut, ogłosił w połowie 
grudnia publicznie, że kraj znaj
duje się w przededniu rewolucji.

Brazylia znajduje się nie tyle 
w przededniu rewolucji, ile w 
okresie konwulsyinych wstrzą
sów. Coraz to zdarza się coś ta
kiego, co nie pozwala zapominać 
o chwiejności gruntu społeczne
go pod nogami.”

Na poparcie swej tezy autor 
informuje czytelnika polskiego 
o zamachu bombowym na COAP 
w Rio de Janeiro z listopada 
r. ub., nieudanej rewolucji w 
Aragaręas, grudniowych rozru
chach w Kurytybie, strajku w 
lotnictwie cywilnym itp i na 
zakończenie pisze:

“Na pewno jest to dopiero po
czątek konwulsji, które już te
raz wstrząsają Brazylię. Do 
czego one doprowadzą — trud
no przewidzieć, ale z pewnością 
nie ustaną wcześniej zanim fi
nanse państwa i administracja 
nie zostaną uporządkowane, a 
ambicje Brazylian w dziedzinie 
gospodarczego urządzania kraju 
nie zostaną sprowadzone do 
właściwych rozmiarów.”

PRZEKŁADY LITERATURY 
BRAZYLIJSKIEJ W POLSCE

Jedno z najpoważniejszych pism 
brazylijskich, "Jornal de Co
mercio” z Rio de Janeiro, za
mieściło ostatnio notatkę p .t.:

“Dom Casmurro w Polsce”, w 
której wysoko ocenia pracę p. 
Janiny Wrzosek, tłumaczącej z 
zamiłowaniem i artyzmem dzie
ła brazylijskich autorów”.

P. Wrzosek “stara się poka
zać swoim rodakom piękno na
szej literatury dzięki czemu zna
ne są już elicie intelektualnej 
Warszawy głośne pośród nas 
nazwiska Ligii Fagundes Teles, 
Monteira Lobata, Originesa Les
sy, Graciliana Ramosa i wielu 
innych. Obecnie gotowy jest do 
ukazania się w polskim prze
kładzie, dokonanym z talentem 
przez tę miłą wielbicielkę Bra
zylii, słynny “Dom Casmurro” 
znanego pisarza Machada de 
Assisa. Senhora Janina Wrzo
sek dokonała jeszcze więcej. 
Przez warszawskie radio nada
ne zostały niektóre fragmenty 
dzieła wielkiego Macliada, jak 
również romansu Jorge Amado 
“Gabriela, czyli historia o mi
łości”, oraz powieści Dinah Sil
veira de Queiroz pt. “Mur”.

R O D O F I E L  S . A .

excelente em transportes

KRAKOWSCY CHEMICY 
URUCHAMIAJĄ PIERWSZĄ
BRAZYLIJSKĄ FABRYK?

SODY
W Cabo Frio powstaje pierw

sza w Brazylii fabryka sody, bu
dowana przy pomocy paryskiej 
firmy Societé Krebs. W budo
wie jej i rozruchu dopomagają 
polscy specjaliści chemicy.

Przedstawiciel polskiego biura 
wyjechał do Cabo Frio po raz 
pierwszy w ubiegłym roku. W 
tym samym czasie w Krakow
skich Zakładach Sodowych oraz 
w Zakładach w Mątwach prze
bywała grupa inżynierów brazy
lijskich, przygotowujących się 
pod okiem polskich specjalistów 
do kierowania produkcją przy
szłego zakładu. Następnie — w 
jesieni — wyjechał z Krakowa 
do Brazylii inny specjalista: 
szef rozruchu. W grudniu w 
ślad za nim udała się tam kil
kuosobowa grupa inżynierów i 
majstrów z Krakowskich Zakła
dów Sodowych, z Mątw i Jani
kowa. Wkrótce wyjadą dalsi 
specjaliści, którzy będą czuwać 
nad eksploatacją wstępną fa
bryki w Cabo Frio, oraz nad 
uruchomieniem oddziału sody 
kaustycznej.

R E N- 0 - M A X
Ind. Eletromecânica Ltda.

Produtos de fabricação da “REN-O-MAX”

ir Chaves de faca abertas e blindadas, de abertura e 
fechamento rápidos.

★  Fusi-automatos (conjuntos de chave de faca e chave 
magnética, botoeira e lâmpada piloto na mesma
caixa).

ir Quadros de distribuição de luz com disjuntores ter- 
momagnéticos ou com fusíveis.

ir Cabines e quadros para distribuição e comando de 
fôrça e luz.

★  Cubículos blindados tipo “Unit Substantion”. 

ir Calhas com barramento tipo “Busduct”.

★  Chaves e bases blindadas tipo “Plug in” para en- 
caiche nas calhas.

★

F A B R I C A :

Rua Madre de Deus, 217/227 (Moóca) — Tel. 9-5669 

C. Postal, 2.504 - S. PAULO - End. Teleg.: “Eletroarco”
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ROZRYWKI UMYSŁOWE
Poniżej zamieszczamy serię zadań umysłowych. Między Czy

telników, którzy w terminie do dnia 31 lipca 1960 roku nadeślą bez
błędne rozwiązania co najmniej jednego zadania, redakcja rozdzieli 
drogą losowania 10 nagród książkowych. Miarodajna jest data 
stempla pocztowego.

Rozwiązania nadsyłać należy pod adresem redakcji:
São Paulo, Rua Barão de Itapetininga, 255 - 8.° andar, Conj. 811 

z dopiskiem na kopercie: ROZRYWKI UMYSŁOWE”.

KRZYŻÓWKA SYLABOWA

Wyrazy poziome:

1 — Miasto w Japonii 
'2 — żaglowiec używany w po

dróżach morskich w XIV- 
XVI wieku

3 —Rosyjskie imię żeńskie
4 — Pisarz i patriota polski, w

powstaniu listopadowym 
przywódca belwederczyków

5 — Nie głodna
6 —Władca, panujący
7 — Jednobrzmiąca nazwa mia

sta na Węgrzech, na Sło- 
waczyźnie i w Małopolsce 
Wschodniej

8—Miasto w woj. krakowskim 
(sylaby wspak)

9 — Naród europejski
10 — Będący w stanie, utalento

wani
11 — Rzadkie ptaki żyjące na

wyspach Nowozelandzkich, 
o długim łukowatym dziobie

12 — średniowieczna opl at a
skarbowa za pewne usługi 

13—Słynny awanturnik włoski 
z XVIII wieku

14 — Członek protestanckiej sek
ty religijnej

Ułożyła: DALIA

Wyrazy pionowe:

1 — SzczeD helleński w staro
żytności

4 — Skierowanie się do jakiegoś
celu

5 — Wyrazy bliskoznaczne
10 — Przydomek założyciela za- 

chodnio-euronelskiej dy
nastii z XI wieku

15 — Bezwzględni, konsekwent
ni, skrajni

16 — Nazwa pastwiska górskiego
17 — Ilościowo wielka (sylaby

wspak)
18 — Zestawienie trzech nume

rów w loterii liczbowej
19 — Narzędzie rolnicze
20 — Kwiat, często stylizowany

w sztuce starożytnej
21 — Wielkie masy skał wylew

nych kształtu nieregularne
go, wciśnięte między inne 
skały

22 — Tytuł władcy wschodniego
23 — Nieżywi
24 — Gatunek wina
25 — Część działa
26 — Zwolennik filozofii i teolo

gii opartej na nauce Toma
sza z Akwinu.

R E B U S I K

Ułożył: A. Gąsienica

R E B U S

ROZWIĄZANIE ZADAŃ Z Nr. 1 “PRZEGLĄDU POLSKIEGO”: 

KRZYŻÓWKA :
WYRAZY POZIOME: — 1. Rabat; 2. Osa; 3. Lok; 4. Rak; 

5. Pud: 6. Ira (wspak); 7. Zapas; 8. Undina; 9. Nos; 10. Ban; 
11. Anamneza; 12. Dniestr; 13. Wandalizm; 14. Zoroaster; 14a. Da; 
15. Lew; 16. Br; 17. Ul; 18. Do; 19. Sumak; 20. Tor;’ 21. Cez; 
22. Mazgaj; 23. Ale; 24. Si; 25. Egotyzm; 26. Lampas; 27. Ro 
(wspak); 28. Uświetnia; 29. Mykologia; 29a. Ul; 30. M-n-o (wspak); 
31. Koc. 32. Dr; 33. As; 34. Mara (wspak); 35.As; 36. Ty (wspak); 
37. El (wspak); 38. Komentarz; 39. Reja; 40. Med; 41. Yard; 42. TK; 
43. Terrakota; 44. Eugeniusz (— I) ; 45. Ar; 46. Nie (wspak); 47. 
Patriarchalna; 48. Yak; 49. Ma; 50. Ra (wspak); 51. Eta; 52. Satra
pa; 53. Komfort; 54. San (wspak); 55. La.

WYRAZY PIONOWE: — 1. Refleks; 34. Akta; 56. Umowa;
57. Rok; 58. Mi (wspak); 59. Ma (wspak) 45. Ar; 60. Amperometr; 
61. Turkawka; 62. En (wspak); 63. Portret; 2. Do (wspak); 64. Aria; 
65. Si; 66. Aldebaran; 67. Andaluzja; 68. Sok (z-o); 69. Na (wspak); 
70. El; 71. Metr; 72. Opal (bez ost. litery); 36. Tatry (wspak);
73. One; 18. Do; 74. Amfiteatr; 75. Kosztorysy; 76. Ra; 77. Sto; 
78. Pi (wspak); 79. R-R; 80. Go; 81. A-A; 82. AC; 83.Lucyper; 
13. Waterloo; 84. C.K.; 10. Bas; 85. Ergo; 86. Ho; 5. Pantera; 
87. Indie; 88. A. M. 89. Unde; 24. Fledermaus (wspak); 90. Artemis 
(ś-s); 91. UNO; 11. La (wspak); 92. Gar; 6. Aniela; 93. Raz;
94. Embriony; 95. Immunitet; 96. Jan; 97. Gnejs; 98. Ukaz (bez 
ostatniej litery); 7. Zeb<u; 99. Iowa (wspak); 100. A-Z; 101. Tauta- 
cyzm; 102. Pankracy; 103. Al; 104. Ze (wspak); 105. Ro; 106. Stoi- 
cyzm; 107. Los; 108. Dno.

SZARADA: — MO-TY-LE

CO NOWEGO
W PRZEMYŚLE

KRAJOWYM

Dokończenie ze str. 26

Na zamówienie Szwajcarii 
zbudowane zostaną w Stoczni 
Gdańskiej 3 nowoczesne 10- 
tysięczniki.

Budowa pierwszego statku 
została już rozpoczęta. Uro
czyste położenie stępki na 
pochylni nastąpi w czerwcu 
bieżącego roku.

Obecnie pod banderą 
Szwajcarii pływa 19 statków 
o łącznym tonażu 107 tys. 
BRT i 162 tys. DWT. Są to 
nowoczesne statki oceaniczne

SZARADA: — KA-RA-WE-LA.

rzędu 10 tys. ton, a ich por
tami bazowymi jest Rotter
dam i Hamburg. Dla całko
witego uniezależnienia się 
Szwajcarii od przewozu to
warów zakupionych i wywo
zu eksportu potrzebuje ona 
statków o łącznym tonażu 
ok. 350 tys. DWT.________

CHOCHLIK DRUKARSKI
W poprzednim numerze do no

weli S. Arhensa p.t.: "Dwaj 
żołnierze” wkradła się omyłka 
drukarska, wypaczająca sens. 
Mianowicie, na str. 8 zamiast: 
“matka nieboszczyka” powinno 
być “matka nieboszczka” za co 
autora przepraszamy.
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[Nowa gw iazda operow a Bogna Sok orska 
zaangażow ana roa tata na 7 -Irin ie wys* 
lę  py w Anglii

‘Pom nika Boba-T ak  w ygląda projekt 
|terów  W arszawy zakw alifikow any do 
wykonania..

Z nana m alarka w arszawska A 
M adejska w swe] pracoy ni

NHHHMMhHS
Na jeziorze K ucianem

Jeziora M azurskie cieszą się 
powodzeniem zw łaszcza wśró 
w laków

Piosenkarka H alina Ku 
oicka z kab a re tu  “ Pi 
Deska" w W arszawie jáj

A rtu r R ub inste in  przybył do p 
Warszawy n a  VI M iedzynaro. |  
dowy K onkurs im F. C hopina |  
obejm ując honorow e przewód- ja 
nictw o jury

Kasowe m altańczyki z hodowli 
pani Orłowskiej z W arszawy 
Jadą na wystawę do l.ibercc 
w Czechosłowacji

Boczne dożynki w  W arszawie
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KONDENSATORY STATYCZNE 
DLA POPRAWY WSPÓŁCZYNNIKA 
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