
“Queremos aumentar os contatos entre as pessoas; 
nao conhecemos as nossas possibilidades como de- 
veriamos: na troca comercial, na śrea de turismo e 
no mercado de traduędes, almejamos encurtar as 
distśncias que separam nossos paises".

Grażyna Machalek, a nova vice-cdnsul da Poldnia 
no Parana, Santa Catarina e Rio Grandę do Sul).
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A E S T R A D A  DE M A T O  G R O S S O
i  Os Poloneses António Zieliński e Edmundo Wos 
ą  Saporski residiam no sul do Brasil (Gaspar-SC)
.U ąuando a primeira leva de imigrantes poloneses 
‘I  chegava kąuela Provincia. Isto no segundo semes- 
fitre  de 1069, data em que encontramos correspon- 
p  dSncia que apresenta algum esclarecimento sobre 

a participaęao dos mencionados lideres a frente 
x  do pro jęto de transmigraęao de seus compatrio- 
^  tas para o Paranś (os poloneses chegaram k Co
li lónia Prlncipe Dom Pedro igjatual Brusque-SC ~3 t  

em agosto de 1869 e permaneceram cerca de dois 
anos no local, quando reimigraram para Curitiba: 

w  “Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1069.
® De posse do seu officio, datado de 21 de Agos-
>da to ultimo, declaro-lhe que do Presidente da pro- 
jjjj vincia do Parana exigio circunstanciadas informa- 
? ęóes acerca das terras lateraes ś estrada de Mato 
™ Grosso a partir de Palmeiras no valle do Iguassii,
M para que o Governo Imperial possa tornar essa 
W:i consideraęao o pedido feito pelo Vigario da Fre- 
m guesia de S. Pedro Apostolo, Antonio Zieliński e 
J  Edmundo Wolo de Saporski, relativamente ao pro- 
1  jectado estabelecimento de Polacos, compatriotas 
to seus, devendo entretanto V. Sa. fazer-lhes sciente 

de que o Governo Imperial limitar-se ha a vender 
— Ihes terras sem fazer adiantamento algum, visto 
| serem imigrantes expontaneos.

Deus guarde o V. Ex. Joaquim Antao Leao. 
Snr. Pre. da Provincia de Santa Catharina”. *

i | ' Diversos bairros de Curitiba surgiram a par- 
ij,j tir da abertura da Estrada de Mato Grosso. Seu 
* ponto inicial era considerado a. partir de onde 
f  atualmente 6 a  Praęa Osório, no prolongamento
ii conhecido como Rua Comendador Ararujo.
y A  Estrada de Mato Grosso surgiu de urna de- 
J  terminaęao do Governo Imperial para ligar o Sul 
ta o  Oeste do Brasil. De Curitiba, no Paranś, a es- 
|: trada seguia para Ponta Grossa, em direęao ao 
.1 Estado de Mato Grosso. A partir de 1071 algumas 
B; casas comeęaram a serem construidas nesta es- 
l  trada.
ji.;. Em  dezembró de 1075 foi criada a Colónia 
J Nova Orleans —  mais tarde evoluiu para um  
■j|bairro. Com nome frąnces, mas cuja origem era 
ś®essencialmente de imigraęao polonesa, a Colónia 

Nova Orleans localizava-se a  10 km de Curitiba, k 
| margem direita da entao "Estrada de Mato Gros-

D O  E D IT O R
P —  ESTAMOS publicando mais uma vez a in- 
^troduęao do Curso de PolonSs em Casa para Bra- 
Jiśileiros, para que os leitores conheęam como ś e 

serd o curso e para que todos os interessados es- 
* crevam pedindo inscrię&es. Serś impossivel fazer 

^ um Curso k Distancia se os professores responsś- 
’ veis nao souberem qual o publico-alvo efetivo.

p i  . —  TEMOS que prever, para que nao fiquemós 
i  desprovidos: atś fins de maręo deste ano, mante- 
b  remos as assinaturas anuais, ao preęo atualmente 
tf em vigor, de Cr$ 3.000,00 por 50 edięóes. Os custos 

praticados para que cheguemos aos leitores e as- 
jf sinantes continuam assustadores. Depois de mar- 
J ęo, voltaremos ks assinaturas semestrais. Portan- 
1 to, aproveitemos as vantagens das assinaturas 
ianuais!

—  AGUARDEM: na próxima edięao, vamos 
i dar infcio as "dicas” sobre a culinśria polonesa. 

fi Receitas gostosas, fśceis de fazer. 
i
W, —  VOGfiS se lembram do famoso "Kalendarz 
j  Ludu”? Pois estamos terminando o projeto para 

o seu retomo, agora bilingUe, para atualizarmos 
1 muitos assuntos que deixaram de ser difundidos,
| desde que o “KalendaTz” deixou de circular, na 
| dścada de 70. Claro que vamos precisar de ajuda 
jpublicitśria, intelectual e incentivo pela busca de 
I assuntos histciricos e da atualidade do meio poló- 
i nico brasileiro.

so”. A Colónia foi emancipada a 10-11-1070 e seu 
nome —  Orleans — , uma homenagem ao prlncipe 
Luis Felipe de Orleans, Conde d’Eu (marido da 
princeza Izabel, filha de D. Pedro).

Quando em 1080 a Colónia recebeu a visita do 
Imperador D. Pedro II, os poloneses la instalados 
solicitaram diversos pedidos ao monarca. Entre 
tantos, os sinos que na Igrę ja  de Santo António 
chamam atć hoje seus fićis.

Os primeiros moradores do bairro Orleans de- 
dicavam-se a lavoura.

Ja se sabia das intenędes de Zieliński e Sa
porski em levar imigrantes poloneses ao Paranś, 
por causa das terras desse Estado serem ferteis 
(e, portanto, mais propicias a agricultura, ativida- 
de que eles buscavam). O pedido de informaęao, 
por parte do Ministório d’Agricultura- ao Presi
dente da; Provincia do Paranś, acerca de terras 
pertencentes e laterais k estrada de Mato Grosso, 
reafirma a  intenęao de Zieliński e Saporski no 
deslocamento de seus patricios e, ao mesmo tem
po, revela um fato curioso sobre a informaęao 
transitada no documento: de que o Governo Im
perial limitar-se-ia a vender-lhes terras sem, con- 
tudo, fazer-lhes concessao algum a de adiantamento 
financeiro, como era hśbito, visto serem esses po
loneses imigrantes espontaneos para a  Colónia, e

nao dirigidos-, como haviam sido os alemaes, para 
a mesma regiao, e, posteriormente, os italianos. 
(Aqui regiao leia-se: Colónia Prlncipe Dom Pe- 
dro-SC).

Ainda ąuanto k Estrada de Mato Grosso, o 
jom al Dezenove de Dezembro (07-09-1070, n.° 1129), 
do Arquivo da Biblioteca Publica do Estado do 
Paranś, trazia, nesta data, o Relatório da Comis- 
Sao Exploradora da Estrada para Mato Grosso, 
pela Provincia do Paranś, passando por Guara- 
puava e o Baixo Ivahy, por Antonio Pereira Rebou- 
ęas Filho, Engenheiro Chefe da mesma comissao:

"Abrir estradas —  6 por si só colonizar; e si 
ao mesmó tempo concorrem outros alliciantes, 
taes como um clima temperado e eminentemente 
salubre, terras ferteis e proprias para todas as 
culturas uma populaęao honesta e paclfica como 
acontece no Paranś, nao hś duvida que sobejam  
elementos para attrahir colonos na mais alta es- 
cala e para dar-se-lhes effectivamente com a am- 
bicionada propriedade os meios de manter-se e 
progredir”.

Maria do Carmo R. K. Goulart

* do Łivro "Correspondencia ao Presidente da 
Provincia da parte do Ministćrio d’Agricultura”. 
—  Arquivo Publico do Estado de S. C.

MOSCOU QUER F1M DO PACTO DE YARSÓYIA
PRAGA —  O presidente Mikhail Gorbachev 

propós aos palses ex-socialistas do Leste da Euro
pa acabar com as estruturas militares do Pacto 
de Varsóvia ąntes de 1.° de abril, em mensagem 
entregue em Praga, ao presidente tchecoslocaco, 
Vaclav Havel, anunciou oficialmente nesta Capi
tal. Segundo um comunicado da Presid§ncia tche- 
coslovaca, o dirigente sovićtico defendeu a reali- 
zaęao, "antes do finał de fevereiro” de uma reu- 
niao do comite polltico consultivo, em nlvel mi- 
nisterial, para tratar do assunto.

Esta sessao, que deveria reunir em outubro 
os chefes de Estado ou de governo dos palses- 
membros, foi adiada em vśrias ocasióes por Mos- 
cou, apesar dos pedidos de outros cinco membros 
(Polónia, Hungria, Romenia, Bulgśria e Tchecos- 
lovśquia), que desejavam manter o calendśrio an- 
terior.

Havel se reunirś na próxima sexta-feira, em 
Visgrado (Hungria) com os dirigentes da Polónia, 
Lech Walesa, e da Hungria, Jozsef Antall, para 
estudar a forma de acelerar o processo de des- 
mantelamento da estrutura militar do pacto.

PRESSOES

O presidente da Lituania, Vytautas Landsber- 
gis, disse temer que o Kremlin tome medidas con
tra sua republica se o ocidente nao apoiar mais 
efetivamente, depois que a populaęao votou a fa- 
vor da independencia. Em  entrevista k televisao 
portuguesa, Landsbergis declarou que "se os palses 
ocidentais nao fizerem algo politicamente, ś pos- 
sivel que haja pressóes por parte do Kremlin”. 
Sśbado, os lituanos votaram em um plebiscito e

expressaram seu apoio k declaraęao de indepen- 
dncia emitida hś 11 meses pelo governo. Segundo 
resultados preliminares, 91% da populaęao apóiam 
a iniciativa de emancipaęao da Łituftnia do gover- 
no central. Os resultados oficiais seriam divulga- 
dos ontem a noite. O  Kremlin jś  aplicou medidas 
de foręa contra as aęóes separatistas nas republi- 
cas bślticas. Na Litu&nia e Letónia ocorreram in- 
cidentes de viol€ncia que deixaram 21 mortos, nos 
quais o exercito vermelho foi acionado para pór 
em vigor normas sobre alistamento militar e con- 
trole de sendęos de comunicaęóes.

As medidas intimidatórias continuam. Anteon- 
tem a noite foram vistos dois vefculos blindados 
de transporte de tropas percorrendo as ruas da 
capital lituana de Vilna e as autoridades ternem 
que ocorram conflitos ainda mais graves, como 
por exemplo uma ocupaęao violenta do prśdio do 
Parlamento. Fontes militares soviśticas anuncia- 
ram que nos próximos 10 dias seriam realizadas 
manobras militares na Litu&nia e Letónia, porćm 
ativistas indicam que a te ontem de manha nao 
havia indicios de tais exercfcios.

O  presidente soviśtico Mikhail Gorbachev dis
se que o plebiscito nao tem validade porque os 
milhares de soldados soviśticos destacados na 
Litu&nia nao tiveram permissao para votar. Gor- 
bachev insiste em que haja uma consulta nacional 
no dia 17 de maręo para saber se o povo soviśtico 
deseja que o pais continue unido. Embora o se- 
cretario de Estado norte-americano, James Baker, 
tenha demonstrado otimismo em relaęao a vota- 
ęao, nao fez nenhuma promessa de apoio ś  repu
blica, segundo informou o vice-presidente lituano 
Bronislovas Kuzmickas.

JA A P0ST0S A PRIMEIRA VICE-CÓNSUL DA ERA WALESA
Jś se encontra em Curitiba, desde o dia 5 de 

fevereiro, a nova vice-cónsul da Polónia, para os 
Estados do Paranś, Santa Catarina e Rio Grandę 
do Sul; ś a jovem Grażyna Machalek, a primeira 
designaęao diplomśtica polonesa apds a eleięao 
do presidente Lech Walesa.

Em  rśpido contato com o LUD/O POVO, no 
dia 0, ela disse estar muito contente em vir tra- 
balhar aqui. Espera conhecer logo tudo o que 
leu a respeito do Brasil, sua gente e suas belezas. 
E  tambśm o que as pessoas do seu conhecimento 
falaram sobre . Curitiba e as cidades do Sul do 
pais, śrea de influ§ncia e trabalho do Consulado.

Afirmou tambśm Grażyna que os poloneses

nutrem muita simpatia pelo Brasil. Para eles, o 
Brasil 6 muito original, embora distante. “Espera- 
mos que nos aproximemos mais, pelo menos atra- 
vśs do nosso trabalho" —  diz ela.

Grażyna Machalek, logo que chegou, passou a 
receber informaęóes sobre o trabalho que desen- 
volverś no Consulado, de parte do atual cónsul, 
Marek Makowski, atś que seja designado o cónsul 
geral, fato que ainda n&o tem data certa. Dis- 
correu sobre vśrias preocupaęóes do seu pais, 
tanto interna como extemamente, preferindo que 
as perguntas sobre a nova realidade da politica e 
diplomacia polonesa fossem dirigidas ao sr. Em- 
baixador, quando houver oportunidade.



“LUD/O POVO” -15 de fevereiro de 1991 A N O  :

Adam Polan Kossobudzki (1913-1990)
Meu pai, meu amigo.
Dr. Kossobudzki, o Polan, o Pelanca, ó Dr. 

Kossoba, meu velho, meu pai, meu amigo.
Pois e, p a i... neste momento minha cabeęa 

ć uma ninhada de memórias. O riso se mistura 
&s lńgrimas, a  alegria se mescla numa tristeza 
egoista de quer§-lo ainda junto.

Eu vou curtindo es te manancial de experi§n- 
cias que fizeram de mim aquilo que eu sou. Eu, 
6 claro que nao por vontade própria, construi a 
minha vida a partir da sua sombra, do seu exem- 
plo.

Atrayćs do seu modelo fui esculpindo a minha 
figura como pessoa. E  hoje, sem pudor nem re- 
servas, eu gosto do que eu vejo. Sem duvida 
existem tantas e ąuantas arestas ainda a aparar. 
Detalhes, defeitos, hóbitos, trejeitos e maneiras 
que eu reconheęo nao me tomam melhor, e que 
necessitam de um consertinho aqui e ali.

Pai, voc§ me ensinou que gente ś gente, inde- 
pendente dos chocalhos e omamentos, dos trapos 
e palavras dificeis, toda pessoa ś uma pessoa a 
quem se reserva o incondicional respeito e aten- 
ę§o.

Desta sua postura em relaęao ks pessoas de- 
correu a sua trajetória como mćdico cirurgiao: 
amigo, conselheiro .confortador e presente.

A  sua humildade se acomodava entre "o nao 
se levar muito a sśrio” e a consciencia "da sua 
importóncia relativa" como isto ou aquilo. A  sua 
humildade fazia de voc6 "mais gente".

A  sua postura simples, largada, humilde, era 
tao sua que tenho diividas se vóc§ aquilataria a 
importancia dela como exemplo. Com es te seu 
jeito, nao 6 o bronze que vai deter a sua ess§n- 
cia como pessoa. Esta ficou presa aos nossos co- 
raęóes.

O seu carinho e o seu amor nao tinham me- 
dida, a gente apenas sentia... um olhar, um pas- 
sar de maos, um abraęo, um beijo, um sorriso ou 
uma lógrima, uma palavra ou ks vezes um si- 
lćncio.

O seu humor e a sua alegria amalgamavam o 
seu “jeitfio”.

Eu sentia um orgulho imenso de sair com vo- 
c§. Quando crianęa e adolescente eu era o seu 
filho, e após altos e baixos da minha própria vi- 
da, voce se tornou o meu pai. E  isto nos orgulha- 
va mutuamente; e voce sentia-se feliz. Esta foi a 
nossa trajetória, o nosso caminho.

Foi "O Arquiteto do Universo quem desenhou 
estas linhas que delineiam os nossos caminhos”... 
esta sua expressao somada & sua bondade, resu- 
miam sua “espiritualidade”. Alćm disso, ąuando 
recentemente conversavamos sobre perturbaęoes 
minhas com o dogmatismo religioso, voce sur- 
preendentemente me respondia “cada um ś cada 
um”, sem mais comentśrios.

A  medida que os anos foram passando voce 
foi revelando a pessoa-pessoa que sempre foi. A 
alegria do convivio com o esporte) o atleta Pelan-
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ca, o Dr. Kossoba da Educaęao Fisica e da Fede- 
- raęao Desportiva era o mesmo Dr. Kossobudzki, 

mćdico e politico, que era o mesmo Polan, pianis- 
ta-compositor, que era o mesmo que se sentava a 
mesa de um bar para contar e ouvir estórias do 
dia.

E era este mesmo, o meu pai e o meu amigo.
Eu gostaria que as musicas que inventava ao 

piano fossem este poema que fiz pensando em 
voc§, e que felizmente lemos juntos.

Meu velho... arqućtipo,
Espirito timido das flores e frutos... 
Suas maos molhadas trincadas de sulcos 
Sao redes malhadas de trilhas e pegadas... 
Sao maos fndias cheias de praxes e 
promessas.

Por certo, nas encruzilhadas e nas bifurcaęoes 
da vida as suas maos me ajudarao a encontrar os 
caminhos a seguir na minha trajetória. O  meu 
conforto agora ś a sua presenęa sempre viva na 
minha memória.

Voce poderia ter olhado para trśs sem cons- 
trangimento, sem culpa... atć com orgulho... 
mas, vocś sempre preferiu, mesmo na dor e no 
sofrimento, olhar para frente A  autopiedade nao 
existia no seu dicionśrio.

Sem duvida, hao de sobrar motivos e razóes 
que expliquem algumas das suas posturas e ati- 
tudes... mas, estes se esfacelam em import&ncia 
diante dos legados que voce deixou com o seu 
modelo e exemplo.

A gente nao escolhe o pai que tem, mas como 
diz a estória Sufi a respeito da nossa própria vi- 
da, se num momento de desgosto ou fraqueza eu 
reclamasse do pai que tive, e pudesse escolher ou- 
tro... perfilados todos os pais do mundo, a mi
nha escolha meu amigo, seria "voc£".

Estas palavras escritas na primeira pessoa, 
sao nossas... da sua Zębina —  nossa querida 
mae, da Cristina, Maneco, Marcelo, Cristiane, An- 
drea, Jan, e por certo de muitos dos nossos ami- 
gos. , 4 ' ,

O seu filho amigo, poderia dizer tudo, apenas 
assim...

Muito obrigado pai...
Luiz Andró

COMENTARIO LITCRGICO

Com as feras do deserto
E vai chegar a hora em que a vida acaba se 

transformando em deserto para nós. Hora de 
abandono e de solidao, em que as foręas do mai 
tomam corpo e se tomam visiveis. Cercam-nos 
de todos os lados, feito feras indomśveis.

£  a hora da confrontaęao. Cristo teve que se 
confrontar com “o pecado do mundo" ou com o 
pecado dos outros. Nós temos que nos confrontar 
com os pecados dos outros e, acima de tudo, com 
os nossos...

Temos que nos confrontar com a fera do nos
so orgulho, que nos leva a fazer-nos “deuses” dos 
outros, a mandar neles e a transformś-los em ins- 
trumentos que fiquem a nossa disposięao. Pois, ś 
graęas a eles que nós podemos saciar nossa fome 
de poder, de prazer e de posse.

Temos que nos confrontar com a fera de nos
sa injustięa e de nossa viol@ncia, com a fera de 
nosso comodismo e de nosso egoismo, com a fera 
de nosso ódio e de nossa vinganęa. Isso, sem con
tar as feras que outros soltam para. nos devorar...

Desta confrontaęao, nós podemos sair vitorio- 
sos ou derrotados, livres ou escravizados, ressusci- 
tados com Cristo para a vida nova ou definitiva- 
mente enterrados com nosso pecado...

Em vista da felicidade geral, ś importante que 
as feras de nossa vida sejam aniquiladas. Porque, 
se elas continuarem soltas, nao haver& reconcilia- 
ęao entre nós e Deus; nem haverś paz entre nós 
e o irmao. E  o mundo do trabalho e do trabalha- 
dor — com o qual deveriamos solidarizar-nos —  
permanecerń numa etema quaresmą, numa tor- 

. turańte vigflia no jardim das 01iveiras, numa in- 
findśvel noite de paix3o...

fi verdade que as feras do deserto sao terrl- 
veis. Mas nao sao invenciveis. Com a ajuda de 
Cristo podemos dar conta delas e recriar um 
mundo reconciliado e fellz.

Pe. Yirgflio, ssp

0  Paręntesco Lingiiistico f ” 
Tecnica Mnemonicâ I

Em  outra oportunidade jś escrera 
o parentesco que existe entre as i w  
pelo homem. Esse parentesco se deve aoir « 
as lfnguas se originaram de .um trona ■ 
comum, de um tronco prć-históricSq», F 
giiistas denominam indo-europeu. As dj» 
guas de hoje descendem dessa fonte cob»_ 
as semelhanęas —  hs vezes notórias oibin*;1 
sutis —  que se notam entre elas. Vej^a^ 
exemplo, como soa ą palavra vióva 
linguas: w idów Cingles), veuve Cfirancesi 
(espanhol), vedova (italiano), Wdowa fe 
vdava (russo). Q@r

Ao estudarmos uma lingua estraog&ala 
mos ficar atentos a  essas semelhanęas .ein  
rentes do parentesco lingiiistico ou degMH1 
mos mais recentes — , utilizando-nos ' 
como de uma tócnica rrinemOnica, isto ( 1
recurso que facilitara a memorizaęao d- 
bulos do idioma que estamos aprendendt ‘

Como este jom al esta apresentandoa 1
res um curso de lingua polonesa, aprs ]
abaixo alguns casos de semelhanęas 3& OUt 
lones e algumas outras linguas modenat ;

Polones lngles f, 1
adres address ]
brat brother ! ------
broda beard
budować build
byó be 1
Polones Portuguls j
bagaż bagagem
bal baile jp  (
dom domćstico (dar^ega
iść tr 'aule
sześć seis d
zupa sopa E l
Polones Italiano pirai
dzień giomo i  de
dzisiaj oggi u rar
materac materassa
szpagat spago ^  ^
pomidor pomodoro (po®

C
Polones Frances andi
adres adresse &Qra
blondyn blond
plaża plagę
siostra soeur
Polones
ja
kolor
osiem

ue u 
ipal, 
ham  

Espanhol e  rUi

yo dis,
color ias, i
ocho m a

Pode ocorrer que a semelhanę8 8!ais, < 
a um pequeno detalhe, por exemplo i W— —̂  
o que j& serń suficiente como audio a* 
fi o caso das palavras polonesas 
paradas com as inglesas king e fcnlfev 
lavra polonesa morze, comparada 
guesa mar. I —  -

W*
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Pronta Entrega —■ Dona Lucia —  Tel.: 25!

- ADUBOS
- ADUBOS C0MF®
- ADUBOS SIMPÎ
- pulverizadob&
- FUNGICJDAS
- INSETICIDAS

—  - HERBICIDAS

M aior Estoque e 
M elhor Preęo da P- 
Aiacad o  e Varejo

A D U B O S  
Avenida 7 de setembro, 2.0M ~  » 

CaUa Postał, 1130 — -
80.000 —  CURITIBA



ibUR SO  DE P O L O N Ź S  P A R A  B R A S ILE IR O S
1 }  *) o presente curso baseia-se no original “Mówimy po polsku

A Beglnners’ Course of Polish”, de W. Bisko, S. Karolak, D. 
,6 “Wasilewska, S. Kryński. A  adaptaęao para o portugues foi feita 

Mariano Kawka.
1 :,Jf In trodu ęao  
s dife - «

O polones, como o portugues, utiliza-se do alfabeto latino.
Jntretanto, o alfabeto latino foi acrescido de certas letras ou di-

Jjarafos (grupos de letras) para representar sons tipieos do polones,
, Tie nao existiam em latim. 
i en;

Mudanęas de pronuncia 
wa (n As consoantes b, d, dz, dź, dż, g, rz, w, z ź, ż tornam-se surdas 

perdem a sonoridade, deixam de ser sonoras) ąuandó em finał de 
■anjftEilayras. Na relaęao abaixo, a forma k direita representa a ma- 
lęas.eira como a palavra ś escrita, e a forma entre barras oblląuas, a 
^ janeira como a palavra e pronunciada:

os (ki /chlep/ == pao piekarz /piekasz/ =  padeiro
isto{, cud /cut/ =  milagre rów  /róf/ =  valeta
jaoijj jedz /jetz/ =  coma (verbo) wóz /wós/ =  carro

łabędź /łabętś/ =  cisnę weź /weś/ =  leve (verbo)
mjd u róg /rók/ == chifre; esąuina wóż /nósz/ =  faca

apree Duas consoantes em contato fonśtico assimilam-se uma com 
s afeoutra no interior da palavra. Exemplos: 
m  a) A consoante sonora toma-se surda: 

f kwiat /kfiat/ =  flor krzesło /kszesło/ =  cadeira
przyjaciel /ps*yjaciel/ =  amigo ciężki /cięszki/ =  pesado

b) A consoante surda toma-se sonora:
Także /tagże/ =  tambśm

c) As vezes uma das consoantes, estando em contato fonśtico, 
torna-se muda:

jabłko /japko/ =  maęa 
pięćdziesiąt /piędziesiąt/ =  cinąiienta

Observaęao: Quem esta comeęando a estudar o polonus, nao 
precisa preocupar-se com essas “mudanęas de pronuncia”. Isso 
€ coisa que vir£ naturalmente com o tempo. Por enąuanto, ś sufi- 
ciente saber que &s vezes em certos ambientes, uma letra nao serś 
pronunciada exatamente como seria de esperar.

* *  *
Acento tonico
Em regra, o acento tónico cai sempre na penóltima sflaba, 

isto ś, as palavras sao paroxitonas:
Excepcionalmente, pronunciam-se como proparoxftonas:
1. Certas palavras de origem estrangeira: 
uniwersytet =  universidade muzyka =  musica
matematyka =  matemśtica Ameryka =  Amśrica
2. Certas formas verbais:
pisaliśmy =  escrevlaraos poszedłbym =  (eu) iria
pisaliście =  (voc§s) escreviam poszliby =  (eles) iriam
3. Certos numerais:
siedemset == setecentos 
osiemset =  oitocentos 
dziewięćset =  novecentos

REGISTROS/DESTAOUES
PE. FONSATTI EM SAO PAULO

O Padre Josś Carlos Fonsatti, da Con- 
J*regaęao da Missao, estó agora em Sao 

aulo, exercendo um novo cargo, o de Dire- 
3r dos Seminńnos Teológicós em Sao Pau- 
). Ele e o novo vigario do Moinho Velho do 
piranga. Padre Fonsatti foi vigario da Igre- 
i de Sao Vicente de Paulo, em Curitiba, 
urante mais de seis anos.

DOMAKOSKI PARA VEBEADOR?
flis'

O sr. Antonio Domakoski, que jś, foi 
andidato a vereador, em Curitiba volta 
gora a carga. Sao muitos os curitibanos 
ue usam seus servięos, na Camara Muni- 
ipal, onde trabalha, em busća de encami- 
hamentos de assuntos, eomo denominaęao 
e ruas, subsidios para discursos de atuais 
dis, cidadanlas honorarias e benemeren- 
ias, etc., incentivando-o, assim, a postular 
ma vaga nas próximas eleięóes munici- 

s"ais, em fins de 92.

EDVINO KAMPA EM ARAUCARIA
Observadores politicos de Arauc&ria 

tem como certa a candidatura do atual vi- 
ce-prefeito, Edvino Kampa, & sucessao do 
prefeito Albanor Josś Ferreira Gomes, nas 
eleięóes de 1992. Kampa 6 uma das pessoas 
extremamente bem relacionadas com a 
comunidade araucariense, tendo exercido 
por quase um mes o cargo de prefeito, na 
licenęa de Albanor. Nesse perlodo, Edvino 
demonstrou muito poder de trabalho e rea- 
lizaęao, animando próceres peemedebistas 
a propugnar de imediato por sua candida
tura.

SEMANA POLONESA NA POUSADA
Sera de 28 de abril a 5 de maio a Se- 

mana Polonesa na Pousada do Rio Quente, 
em Goias, um dos maiores complexos hi- 
dro-minerais do Brasil. As agencias de tu- 
rismo deverao receber, nas próximas sema- 
nas, ós detalhes do programa de viagens, 
custos, esquema.s, etc. Os interessados de- 
vem se preparar para “curtir” momentos 
especiais, pois hayerś danęas folclóricas 
polonesas (para esta Semana, estó sendo 
estudada a contrataęao do conjunto Junau,

de Curitiba), comida tipica polonesa (a 
exemplo do que aconteceu em maręo do 
ano passado, na mini-semana experimental) 
e outras atraęóes.

GRUPO MUSICAL KRAKOYIA
R. Jerónimo Durski, 1081 - Fone: 843*1345 

Araucaria —  Parana 
Musicas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

jas, Alemas, Classicas e Populares. 
XOTES POLONESES, GAUCHOS, 

ALEMAES E VANEROES.
O Grupo desloca-se para qualquer localidade. 

MtJSICA PRA VAliER E  SOM fi CX)M 
O GRUPO KRAKOWI A DE ARAUCARIA 

Maestro TADEU —  Preęo Módico!

RADIO IGUA^U DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA  

Todos os domingos das 13:00 &s 15:00 horas 
Musicas de TradięSo Polonesa ao vivo e grava- 
ęóes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

noticias, etc.
Apresentaęao e da responsabilidade de 

TADEU E  PAULINA WZOREK.
OUęA E  Y IB R E  COM ESSE PROGRAMA!

tt ^  m

DE UM PRESENTE AS SU AS ORIGENS!
Sirh, q u e ro  h o rfie n a g e a r m inhaś  o r ig e n s  e tra d ię fie s , ass inando  jś  o 
LU D  /  O PÓ V O ,. p o r 50 ed ięóes  ( a n u id a d e  ). -Pęęo e n v ia r a cobranęa 
b a n c ś r ia  ao m eu endereęo que fo rneęo aba ixo .

Endereęo .

B ą irro  ___

Cidade _  

Data - /

Prefiro pagar assim: (  )  Ł vista —  Cr$ 3.000,00
(  ) em 2 vezes de Cr$ 1.700,00

NAO M ANDE D INH EIRO  AGORA!

ASSINE

■  ■

H0MENAGEIE A0S QUE 
VIERAM PARA CA 

HAMAIS DE 120 ANOS.

PRT - 2273/90 
UP-AG. J. Negrao 

DR/PR

CARTA0-RESP0STA 
NAO E NECESSARIO SELAR

O selo sera pago por 
Editora LUD Ltda.

80.410 — Curitiba -  PR



S A N G U E ,  S U O R ,  L A G R I M A S  (IV)
OS POLONESES EM SAO MATEUS DO SUL

. r n   lirnnhnurira
SAO MATEUS REBELA-SE 
Nesses dias Sao Mateus estava prati- 

camente em pe de guerra.
“Para os poloneses Bodziak era o seu 

comandante” — relata Fr. Grabowski. —  
“Seus auxiliares imediatos eram: Onofre
Flizikowski, Stencel e Alexandre Nadolny, 
porąue Francisco Nadolny e Bemardo 
Kuchenny pertenciam aos cascudos. Como 
oficiais inferiores estavam: Kosminski, Ca- 
semiro Dąbrowski, Josś Jaczenski, Casemi- 
ro Witkowski, Joao Augustyniak, Alexandre 
Grabowski, Estefano Kiraczynski, Jose 
Płoński, Skalski, Ormijanin, e Alberto Tro- 
czenski era quem ensinava os recrutas”.

"Do lado brasileiro havia o Nioca 
(Nhoca?), Ulisses de Faria, Maximiliano e 
outros”. (Fr. Grabowski).

Ao mesmo tempo “os sublevados orga- 
nizaram tambśm um governo colegiado, 
cuja presidencia coube tambćm a António 
Bodziak. Era composto por 17 membros, 
dos ąuais dozę eram brasileiros e cinco 
poloneses: Bodziak, Stencel, Flizikowski, 
Alexandre Nadolny e Walery Popławski”

(informa o prof. Ruy
comentario &s “Memónas de Grabowski).

"Bodziak ordenou ao ferreiro Ulbrych 
que preparasse pontudas gadanhas e derre- 
tesse chumbo no preparo de balas. A todos 
os comerciantes foram confiscadas as ar- 
mas e os estoques de pdlvora. Bemardo 
Kuchenny e os que pertenciam ao partido 
govemamental, foram presos. Plimo Miro 
havia viajado para Curitiba e por isso sa- 
fou-se, mas o seu estabelecimento foi con-
fiscado”. . _

“Organizou-se uma cavalaria pros- 
segue Fr. Grabowski, — “composta somen- 
te de brasileiros a qual partiu para a eon- 
auista de Sao Joao do Triunfo, com aproxi- 
madamente 60 cavaleiros. Bodziak propor- 
cionou-lhes um discurso arrebatador, exal- 
tando o fato de ser a localidade de Sao 
Mateus a primeira em levantar-se em ar- 
mas para derrotar o governo tir&nico... Os 
poloneses partiram com eles e tomaram 
Triunfo sem resistóncia. A C&mara foi ocu- 
pada e aprisionado apenas um soldado o 
qual foi conduzido para Sao Mateus.. .”

NAO FIQUE NA BEIRA DA ESTRADA

reboki
A LONA RBiOCADORA 
DEEMERGENCM
Os problemas mecanicos, e lótricos ou fa lta  de combustfvel acontecem quando 
menos se espera. Nao hś coisa mais desaqradśvel do que ficar na b era  da es
trada esperando socorro. Mesmo que apareęa uma alma caridosa (ta lvez um 
amigo) tentando ajudar. nao poderś fazer muita coisa. E agora!? Voc6 tern  a 
corda? Nao! Ele tam bćm  nao tern. Nestes casos de emergfinda, REBOKIT fa -  . 
e ilita o reboque do seu carro. m oto ou ćamionete a tć o posto ou o fidna mais 
próxima. Nao viaie sem  ele. Tenha-o sempre no porta luvas.
Ouando menos se espera. acontece.

A  S 0LU C A0 M A IS  SEGURA PARA REBOCAR CARRO DE PASSEIO, MOTO, LANCHA, ĆAMIONETE, ETC

>  fACŁ DE SER USAOO.
.1

ATENDEMOŚ POR REEMBOLSO POSTAŁ 
Preęo por unidade: CrS 2.000 ,00  

mais taxas posłais.

M. D0LATA - Atsssóriós Para Vefculos 
C *. Postał: 97.522 -  CEP. 28 .600 -  N0VA FRIBURG0 -  RJ 

F0NE: (0245) 22-5071 e 22-8728

REPRESENTANTE PARA 0  SUL 0 0  BRA SIL 
F 0N Ł (041) 242-6167

nador do Estado, 
solveu mandar uma foręa milito/®* 
de 100 homens fortemente armi?’ 
sufocar a rebeliao. E, para enfrwS? 
pa governista... “a linica forca » 
volta dispunha mais ou menos aiSl1 
a dos atiradores poloneses nup 
vam vistoso fardamento s e a s l  
com quepis da mesma cor berranu! 
seriam uns 25 homens. Os demS 
traziam espingardas de caęa folo* 
dos, picaretas, etc.” Este relatoTi, 
lindo Agostinho de Leao, inseridn„ 
cionżrio Histórico e Geografimiś '  
se”, vol. V. pgs. 2121 — Curitiha Ift  ̂

A foręa expedicionżria govei* 
mandada pelo cap. Custódio GóhA 
lemberg ao chegar &s portas da &
S. Mateus, exigiu dos rebeldej a sar 
ęao. O comandante pessoalmenlc o 
a Bodziak as desastrosas conseofc 7 
poderiam advir do confronto armsA 
as duas partes. Tinha instruęóes doi « 
nador Machado para asseguraris J  
ordem e a paz, e garantir as indL m 
condięóes para uma vida normaim a  

Foram entao estabelecidasasce st 
da rendięao: os rebeldes permaneaj re 
liberdade, ninguem os molestaria,* Ck 
riam tratados como se nada tiw» 2 
tecido. K(

por Joao Eu
(a na

SOCiEDADE PILSUDSNsw 
ELEGE l\IOVA DIRETORkie

r -:GOf
No  ultimo dia 20 de janeiro.norail mit 

eleita e empossada na Sociedade Utnc 
Piłsudski, em  Curitiba. A composięai wie 
diretoria ś a  seguinte, segundo nos ink Afg 
cret&ria M aria  Farfus: presidente, Felfisi wic 
vice-presidente, Edmund Kobylański; f pre 
M ara Farfus; tesoureiro, Bronisław W nyn 
bibliotecaria, Anna Kobilanska. Consek był 
Jan Petras, Jan Dubinski, Anton Grand czo: 
man Rzepkowski, Stanisława Kośałi ato: 
Kielczewska. Comissao de revisao -  #  cyz. 
nia, W iktor Baran  e Alfred Kobilansfc Ws(

ELETRONICA 
M u ita  M il)

bra!
E N C O M E N D E  SALAME P0® H g j

SALAM E T IP O  POLONfiS, LINGW kief 
LA  E  LOMBO DEFOMADOS BO 

gdy
Ligue para Johnny — (041) W skw

________________________ - U  ban
Zwi; 

i  SPK 

| k<Sj' 
« pow 

zwal 
gdy 
15 s

Vńlvulas, Transistores, Cl#* “  ' 
Componentes ,

Avenida 7 de Setembro, 3460 • t* aUa> 
(Telex (041) 6312 -  ™ oz 

80230 Curitiba -  W *

IN S T A R  —  INSTALACOES
ELETROEŁETEONl(It

mun

Instalaęoes de antenas coletivas kata. 

para TV , FM  e  Video Cassê  
Sharp - Distribuięao de CiMSW1 sz 

ę8es de j g p g l  

M atriz: Av. Sete de Setembro, X  tego 
Tel.: (041) 225-5033. |

Filial: C arrefour - rii- A
Alencar Furtado, 1 gosp( 
Tel.: (041) 225-4380.



"Tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, 
które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury 
europejskiej, świadomość tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej 
kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i  zwiększą poszanowanie 
kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za to, co ona stanowi, 
i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy”.

Papież Jan Paweł I I

de! ROK LXXI
I '----------

Nr 4.207 — (06/91) KURYTYBA PARANA 15 LUTEGO 1991 ROKU
toi ALEKANDER ENGLISCH  
19S 
1 D Y M I S J A  S C H E  V A R D N  A D Z E

SOW IETY W  OBLICZU KRYZYSU

1 ^ Niespodziewana rezygnacja tak cenionego na 
|| Zachodzie sowieckiego ministra spraw zagranicz
ni nych Edwarda Schevardnadze była bolesną nie- 
d0| spodzianką dla Gorbacheva i prawdziwym szo- 
Ki kiem dla Zachodu. Shevardnadze był nie tylko 
spa najbliższym przyjacielem i współpracownikiem 
mporbacheva, ale również współarchitektem pere- 
Cdi stroiki i budowniczym zmian, demokratyzacji i 
raa reform mających zmienić oblicze Związku Sowie-
i.fti ckiego. Rezygnacja była również niespodzianką dla 
W 2 tysięcy zebranych na Kremlu . deputowanych 

| Kongresu Ludu. 
i Kb W  swym przemówieniu do Kongresu Shevard- 
, . nadze ostrzegł: demokraci się rozprószyli, refor- 
j  miści pochowali, a konserwatywna reakcja wzma- 

cnia i pragnie użyć Gorbacheva jako narzędzie 
m swej gry, by wrócić do dyktatury.

Z zaniepokojeniem świat zapytuje w  jakim  
kierunku pójdzie teraz Związek Sowiecki? czy nie 

4 cofnie do ponurej epoki stalinizmu? a w  polityce 
iii międzynarodowej do zimnej wojny? 
lara Shevardnadze był na Kremlu tym, który wy-
ięśo: wierał potężny nacisk, aby Sowiety się wycofały z 
infti Afganistanu. Shevardnadze był tym który całko- 
Ifcl wicie zmienił kierunek polityki zagranicznej i do- 
d; i prowadził do współpracy ze Stanami Zjednoczo- - 
Si nymi na terenie międzynarodowym. Shevardnadze 

isi był tym, który zawarł umowy ze Stanami Zjedno- 
un£i czonymi w  sprawie ograniczeń i kontroli broni 
asi< atomowych i co najważniejsze przyczynił do de- 
■tó cyzji Gorbacheva wyzwolenia państw Europy 
^W schodniej, które dzisiaj są demokracjami.
^  Nasuwa się pytanie, co będzie dalej gdy za-

braknie Shevardnadzego? W  jakim kierunku pój- 
dzie teraz polityka zagraniczna Związku Sowiec

ie  kiego, gdy reakcyjna prawica bierze górę. Niedłu- 
$  go będziemy mieli sprawdzian naszych rozważań, 

-gdy prezydent Bush będzie konferował w  Mo- 
skwie z Gorbachevem w  połowie lutego br. Naj- 

^  bardziej jednak interesującym będzie pytanie, czy 
0*  Związek Sowiecki zmieni swego stanowiska w  
^spraw ie niepokojącego problemu "wojna czy po- 

<\|j kój” z Irakiem. Shevardnadze przyczynił się do 
JW powzięcia rezolucji Narodów Zjednoczonych, ze- 

zwalającej na. użycie siły, to zn. wojny w  razie 
|| gdy Irak nie wycofa się z Kuwaitu w  terminie do 

15 stycznia br. Poparcie tego wniosku było wyso- 
r& ce niepopularne w  sowieckich kołach wojsko- 

Wych, w  K.GJB. i w  partii. Koła te z nostalgią 
wspominają czasy, gdy ZSSR był najbliższym 

^  aliantem Iraku. Ta przyjaźń dawała Sowietom 
ilphożliwość wywierania wpływu na Bliskim Wscho-
0  dzie wśród świata arabskiego. Nic dziwnego, że 

Kongres nie zezwolił na wysłanie wojsk sowiec-
Q]f kich w  toczącym się sporze o KuWait.
Uf Te 70 lat nieszczęśliwego eksperymentu ko

munizmu i wszechwładzy partii odbiły się tak
1 katastrofalnie na tak tragicznej sytuacji politycz- 
® nej, gospodarczej i społecznej ZSSR. Tak samo 
P zresztą jak  we wszystkich krajach, które miały to 
.: nieszczęście doświadczyć komunizm. Obecnie już
. tylko Kuba i mała Albania trzymają się z uporem 
tego systemu, broniąc przywilejów partii.

W  obecnej chwili Związek Sowiecki przecho- 
.1 dzi jeden z największych kryzysów w  swej histo- 
pl rii. Ale nie wolno zapomnieć, że ta katastrofalna 
.. gospodarcza, społeczna i polityczna sytuacja w

ZSSR jest wynikiem nieszczęsnego komunizmu, 
a nie reform Gorbacheva. Można zaryzykować 
twierdzenie, że gdyby ten system nadal istniał 
musiałby w  ostatecznym rezultacie doprowadzić 
do kryzysu na światową skalę i ostatecznego 
zbrojnego starcia, co przy dzisiejszej technologii 
i wszelkiego zasięgu broni atomowej równałoby 
się likwidacji naszej cywilizacji.

W  tej chwili ZSSR znajduje się w  stanie wrze
nia. Wszystkie republiki ogłosiły deklaracje niepo
dległości, chcą się wyzwolić i ogłosiły, że nie chcą 
nadal pozostać w  dotychczasowych ramach cał
kowitej zależności od rządu centralnego.

Problemy narodowościowe, trudności, gospo
darcze i  zaopatrzeniowe ludności stworzyły pod
stawę do powszechnego niezadowolenia i otwartej 
krytyki Gorbacheva. Pięćdziesięciu trzech konser
watystów wystosowało otwarty list do Gorbache- 
va, w  którym biją na alarm. Matka Rosja —  po
wiadają —  Znajduje się w  niebezpieczeństwie. Trze
ba ratować kraj i sugerują energiczną akcję

przeciwko separatyzmowi i antypaństwowej sub- 
wersji. żądają wprowadzenia stanu wyjątkowego 
i rządzenia za pomocą dekretów. Bardziej rady
kalnie posunął się płk. lotnictwa Victor Alksnis 
żądając zniesienie urzędu prezydenta i utworzenie 
Komitetu Ocalenia Narodowego, któryby przywró
cił porządek.

Wszystkie te objawy publicznego buntu i po
wszechnego niezadowolenia dały podstawę do 
wzmożonej działalności reakcyjnej prawicy, któ
ra żąda wprowadzenia dyktatury. Przeciwko temu 
właśnie zaprotestował Shevardnadze. zgłaszając 
dymisję. Aczkolwiek Shevardnadze oświadczył, że 
jego dymisja jest nieodwołalna pozostanie na sta
nowisku, gdy Najwyższy Sowiet przyjmie jego 
rezygnację.

Wielkie zmiany i donośne wydarzenia w  poli
tyce międzynarodowej zajdą już w  najbliższym 
czasie, kiedy rozstrzygną się sprawy wojny z 
Irakiem i ponownej dyktatury w  ZSSR.
Pisane 7 styczna br.

PAPIEŻ JAN PAW EŁ II

K O N F E R E N C J A  K R A J  -  E M I G R A C J A
SŁOWO PAPIEŻA

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Rodacy!
1. Z  Polonią całego świata spotykałem się 

wiele razy: tu, w  Rzymie, i w  innych miejscach, 
ale takiego spotkania jak dzisiejsze jeszcze nie 
było. Posiada ono charakter wyjątkowy. Razem 
zgromadziła się Polonia, Polacy zamieszkali za 
granicą oraz przedstawiciele z Kraju.

2. Serdecznie witam i pozdrawiam wszy
stkich tu obecnych. Witam najpierw przybyłych 
Księży Biskupów. Moje słowo kieruję do Pana 
Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka 
Senatu a zarazem Przewodniczącego "Wspólnoty 
Polskiej”, i dziękuję Mu za przemówienie wpro
wadzające do dzisiejszego spotkania. Witam Pa
nów Ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej i 
przy KWirynale. Pozdrawiam Panów Prezesów Or
ganizacji Polonijnych z Panem inżynierem Stani
sławem Orłowskim, Przewodniczącym Rady Ko
ordynacyjnej Polonii Wolnego świata, oraz wszy
stkich obecnych tu przedstawicieli, a przez Was 
wszystkie środowiska, które reprezentujecie.

3. Powiedziałem na wstępie, że jest to spot
kanie wyjątkowe, gdyż jest wynikiem nowej sy
tuacji, w  jakiej znalazła się Polska, Europa i cały 
świat. Jest to spotkanie szczególne, bo został na
wiązany pierwszy oficjalny kontakt z Polonią i 
Polakami całego świata. Przypominają mi się sło
wa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie 
w dniu trzydziestym maja 1982 roku. Mówiłem  
wówczas: nie można o Was myśleć, wychodząc od 
pojęcia "emigracja” trzeba myśleć, wychodząc od 
rzeczywistości "Ojczyzna”. Ta więź z Ojczyzną by
ła i jest dla Was siłą duchową, głęboko zakorze
nioną w  Waszych sercach, tradycjach, rodzinach, 
w kulturze. Opuściliście tę Ojczyznę, ale nie prze
staliście być Polską, częścią szczególną Polski. Bo
lała Was jednak ta "fizyczna nieobecność”. Byliście 
w jakimś sensie poza Polską.

Dzięki Bogu, jest to już przeszłość. Dzisiaj 
możecie powiedzieć, że te więzy z Ojczyzną nabra
ły nowego życia. Możecie już nawiązać oficjalny 
kontakt z Krajem, i to rozważaliście, między in
nymi, podczas Waszych konferencji. Już nie bę
dzie trzeba o Was z bólem mówić "Polacy nieobe
cni fizycznie, nie mający racji”. I  za to trzeba 
gorąco dziękować Bogu, twórcy historii, dziejów 
człowieka i narodów. Odczuwacie dzisiaj znowu 
bliskość tej Ojczyzny.

4. Dzisiaj są wśród nas obecni Polacy, dele
gaci Polaków zamieszkałych na Litwie, Łotwie, 
Białorusi, Ukrainie, w  Czechosłowacji, Węgrzech i

w  Rumunii. Nie są oni emigracją, ale zechcieli 
uczestniczyć w  tym spotkaniu Polonii i Polaków. 
Na ich obecność pragnę zwrócić szczególną uwagę. 
W  wyniku przemian dokonujących się w  tych kra
jach, mogą om po raz pierwszy brać udział w  ta
kim spotkaniu. Jest to wzruszający moment dla 
mnie osobiście i dla wszystkich nas tu obecnych. 
Kto by pomyślał o takiej możliwości jeszcze kilka 
lat temu? Do nich kieruję gorące słowa powitania, 
cieszę się wspólnie z nimi i razem z nimi dzięku
ję Bogu serdecznie za ten upragniony dar spot
kania. Wasza historia nacechowana jest tragiz
mem. Zachowaliście jednak wiarę ojców. Łączy 
Was tradycja wieloletniej, heroicznej walki o u- 
trzymanie własnej narodowości. Jesteście bogaci 
doświadczeniami lat walki o zachowanie i umoc
nienie swej tożsamości. Nigdy nie zapomnieliście
0 Ojczyźnie dzięki Waszemu przywiązaniu do pol
skiej tradycji i legendarnemu wprost patriotyzmo
wi. Raduję się więc niezmiernie Waszą radością, 
że. możecie tu być. Wspomnijmy na tym miejscu 
żywą wiarę tych, którzy za te wartości cierpieli i 
za nie ponieśli śmierć.

5. Jak widzimy, oblicze Europy zmieniło się
1 nadal stopniowo ulega przekształceniom. Jeste
śmy narodem, który ma swój szczególny wkład 
w tych przemianach. Nasze wysiłki nie poszły na 
marne i dzisiaj zbieramy już owoce, jak choćby 
to dzisiejsze wspólne spotkanie. Ale nowe sytuacje 
wymagają nowych postaw, które rodzą się ze 
spokojnych przemyśleń. Winniśmy wzmacniać na
szą tożsamość narodową, nie wolno nam zapom
nieć, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie. Win
niśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą, niezależ
nie od tego, gdzie są nasze domy i miejsca pracy. 
Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszej kultu
ry i nauki, ale nie możemy też zapomnieć, że na
leżymy do wielkiej wspólnoty narodów, że korzy
stamy z ich dorobku i osiągnięć. Ińne narody też 
chcą ubogacać się, czerpiąć z naszego- skarbca. 
Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak 
bardzo ważne jest,, by czuć się Polakiem, mieć 
świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca 
lat, a  czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i 
kultury europejskiej, świadomość tych związków, 
a zarazem świadomość wartości własnej kultury 
pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i 
zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. 
Jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, za to, co ona 
stanowi, i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzy
mujemy. -

(ciąg dalszy na str. 3)
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PIRWSZA NIEDZIELA  ‘W IELK IEGO  POSTU 
Ewangelia według św. Marka 1,12-15

t l  wkrótce potem Duch uprowadził Go na 
pustynię. Przebywał na pustyni przez czter
dzieści dni i był kuszony przez szatana. I był 
tam ze zwierzętami, aniołowie zaś usługiwali 

Mu. A kiedy Jan został uwięziony, przybył Jezus 
do Galilei, gdzie głosił Dobrą Nowinę o Bogu, mó- 
wiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo 
Boże. Nawróćcie się i  uwierzcie w  Ewangelię.

“Nawracajcie się i wierzcie w  Ewangelię” (Mk  
1,15).

Ewangelia św. Marka, którą dzisiaj zaczyna
my czytać, ukazuje nam początek publicznej dzia
łalności Chrystusa. Można by powiedzieć, że za
wiera ona pierwsze Jego kazanie. 'Właśnie dlatego, 
że jest pierwsze, jest oryginalne i ciekawe. Jezus 
w  prostych i jasnych słowach zapowiada swój pro
gram: “Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo

Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(M k 1,14).

W  okresie Wielkiego Postu mocniej niż kiedy- 
indziej przemawia do nas ofiara i wołanie Chry
stusa, który przychodzi i ogłasza zbawienie lu
dziom. Ogłasza nam Chrystus zbawienie —  ale nie 
jako fakt dokonany, który mamy już z głowy, któ
ry załatwił za nas Zbawiciel. "Bóg, który stworzył 
nas bez nas, nie może zbawić nas bez nas” (św. 
Augustyn). Nikt z nas nie jest i nie może być pew
ny swego zbawienia. Chrystus ze swej strony 
uczynił dla naszego zbawienia wszystko. Stając się 
człowiekiem, oddając za nas życie — nie mógł 
uczynić więcej.

Każdy z nas ma wady i grzechy. “Jeśli mówi
my, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszu
kujemy i nie ma w  nas prawdy” (1 J 1,8), mówi 
św. Jan Apostoł. Pierwszym zatem krokiem do 
nawrócenia jest uznanie w sobie grzechu, odkrycie 
nałogów, skłonności do zła, egoizmu, lenistwa, za
rozumiałości. Czas Wielkiego Postu, czas zastano
wienia i zrozumienia potrzeby wykorzenienia zła

z siebie i zmiany kierunku życia. Każdy 
winien się nie tylko raz nawrócić, ale sto 
nawracać. Czas teraźniejszy słowa ‘w i  
się", wskazuje na to jak  słaby jest cźiótw 
bardzo potrzeba mu ustawicznego przemian 
się. Wielki Post jest okresem odnowy ż 2  i i  
odnowienie łaski chrztu i przez pokute. O n *  
odradza się w  nas przez pokutę, czyli pnS2 S  
cenie się od grzechu, znienawidzenie gó iwcŁz 
nie się ku dobremu życiu. Najgłębszą nasaS wj 
bą jest "ożyć”, wrócić do Boga, zrozunMWw- 
Jego Syna Jezusa Chrystusa i ukochać JeeoSra 
gelię. “Uwierzyć w  Ewangelię" to znaczył* po 
jej “zawierzyć” i przyjąć Ją sercem swoim, sti 

Chrystus dziś na progu Wielkiego Postn nić 
prasza nas do nawrócenia i pełnego zaufS je 
słowu, do pójścia drogą, którą On wskanw 
jeśli nawet droga ta wiedzie przez cierpiS  
i śmierć męczeńska, to przecież ostatecznie* y 
doprowadza do wielkanocnego poranka w -  
paschalnego wyzwolenia i zwycięstwa. ^

__________________________________ łldeu

Kronika Sao Paulo
Sława Stępniak

święto narodowe 11 listopada 1918 r. wypadło 
w  piękną słoneczną niedzielę i zgromadziło całą 
Kolonię Polską w  kościele N. S. Auxiliadora. Lu
dzie w  wesołym nastroju witali się przed wejściem 
przekazując sobie wzajemne ostatnie wiadomości 
z Polski.

Ołtarz był pięknie ubrany kwiatami, po bo
kach ustawiono sztandary, na przedzie obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej i medalion z wize
runkiem Papieża Jana Pawła II.

Przed rozpoczęciem Mszy św. odczytano orę
dzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Mszę św. odprawił nowo przybyły z Polski sa
lezjanin ks. Józef Slazyk.

Ludzie klęcząc modlili się żarliwie, wpatrzeni 
w piękną twarz Matki Boskiej dziękowali swej 
Królowej za odzyskanie wolności.

Ileż to lat zbieraliśmy się w  tym kościele pro
sząc Boga o zmartwychwstanie: “Boże przed Twe 
ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz 
nam zwrócić Pan ie.. . ”

I  wreszcie zmartwychwstała i otworzyła swe 
ramiona aby przytulić córki i synów i łzami ra
dości zmyć krzywdy, bó l i cierpienia...

Dziś nastąpił dzień potęgi i chwały —  "Ojczy
znę wolną pobłogosław Pan ie ...”

* * *
W YBO R Y  PREZYDENTA —  Z początkiem li

stopada br. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w  Sao Paulo wysłał biuletyn informacyj
ny do obywateli przebywających czasowo lub sta
le za granicą, którzy pragnęliby wziąść udział w 
głosowaniu na prezydenta. Jednocześnie zostały 
rozesłane listy do poszczególnych osób powołując 
je w  skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 
127 —  z siedzibą w  Sao Paulo.

Sprawa głosowania wywołała wielkie porusze
nie w  Kolonii Polskiej. Po tylu latach niewoli za-
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proszono nas do urn wyborczych. Jedni przyjęli 
tę wiadomość z radością, inni obojętnie.

Wybory zostały wyznaczone na dzień 25 listo
pada 1990 r. w Polsce, a za granicą na dzień 24 
listopada.

Komitet Wyborczy w  Sao Paulo zabrał się z 
ochotą do pracy. Wydrukowano formularze do 
głosowania, przygotowano urnę oraz urządzono 
odpowiedni salon wyborczy.

Dnia 24 listopada 1990 r. już o 6-tej rano drzwi 
Konsulatu były otwarte dla wyborców, których z 
miłym uśmiechem witali członkowie Komisji. 
Konsul Generalny RP Stanisław Penar czuwał nad 
całością akcji i doświadczonym okiem robił prze
gląd personelu. Wszyscy siedzieli poważnie na 
swoich miejscach wertując rozłożone na biurkach 
ankiety i listy wyborcze.

Dopiero około godz. 8-mej zjawiła się pier
wsza elektorka. Stanęła nieśmiało w  otwartych 
drzwiach i z widocznym zakłopotaniem rozejrzała 
się po sali, ale już Sekretarz powitał ją  i zapra
szającym gestem wskazał krzesło. Wyborczym za
jęła miejsce i wręczyła przedwojenny dowód oso
bisty, który stwierdzał polskie obywatelstwo. 
Członkini Komisji przejrzała dowód, odnotowała 
nazwisko na liście wyborczej i wręczyła kartę 
wyborczą. Elektorka skierowała się do sąsiedniej 
sali celem wypełnienia karty wyborczej.

Po godz. 10-tej ruch ożywił się. Większość wy
borców składała się z ludzi starszych, którzy w  
czasie wojny zostali wywiezieni do Niemiec, lub 
też własnymi sposobami przedostali się za grani
cę. Również zjawiła się młodzież legitymując się 
dokumentami rodziców lub paszportami konsular
nymi.

Sporo osób głosowało po raz pierwszy. Nie
śmiało zbliżali się do stolików; sprawiali wraże
nie uczniów oczekujących z tremą na egzamin. 
Oczywiście już po kilku słowach rozmowy pryskał 
nastrój zakłopotania i niepewności. Niektóre oso
by obawiały się, że nie mając dostatecznych do
kumentów nie będą mogły głosować, ale w tym 
wypadku wystarczało 2-ch wiarogodnych świadków 
stwierdzających obywatelstwo.

Punktualnie o godz. 8-mej wieczór zamknęła 
się brama Konsulatu Generalnego RP. Przewodni
czący Komisji Wyborczej zwołał członków i w  
obecności Konsula Generalnego RP Stanisława 
Penara otworzono urnę wyborczą.

Po parokrotnym przeliczeniu wyniki były na
stępujące:

uprawnionych do głosowania było 166 osób, 
głosowało 155 osób.

Kandydaci na prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej:

Bartoszcze Roman — '2 
Cimoszewicz Włodzimierz —
Mazowiecki Tadeusz — 106 
Moczulski Leszek Robert — 3 
Tymiński Stanisław — 8 .
Wałęsa Lech — 36 
Komisja Wyborcza:
Victor Szankowski —  Przewodniczący Komisji 
Zdzisław Wołoszyn — zastępca Przewodniczą

cego Komisji
Edmund Kasperowicz —  członek Komisji 
Stanisław Knysak — członek Komisji 
Barbara Sieradzka — członek Komisji 
Bronisława Stępniak — członek Komisji 
Kazimierz Szot — członek Komisji 
Pelagia Telecka — członek Komisji 
Krzysztof Gierańczyk — sekretarz Komisji.
W  sąsiednim salonie dziennikarze oczekiwali 

z niecierpliwością na wyniki głosowania aby prze
kazać do "O Estado de Sao Paulo” i "O Globo”. 
Tego wieczoru odbył się również wywiad praso
wy Konsula Generalnego RP na temat wyborów i 
ostatnich wydarzeń z Polski.

Wreszcie wszyscy zmęczeni i pełni wr*ra. 
siedli do stołu aby spożyć kolację i wzni&Gru 
na cześć przyszłego Prezydenta RP lat

Pol*
daw

Dnia 22 listopada w  Fundacji ks. Rora£?w 
guszki w  salonach Klubu 44 odbył się i m 
młodzieży recital młodego artysty Miroslaii ^  
czaka, który odegrał na gitarze klasyczoeji 
znanych utworów. Pan Mirosław jest ycu r 
konkursu gitar, na którym otrzymał I rfąc

Po koncercie odbył się cocktail. Kelnaopus

nosili napoje a zgrabne krakowianki 1̂ !  
artystycznie zrobione kanapki. W kręgu y Wje 
przyjaciół szybko upłynął wieczór. terer

(‘legie 
 po s

Wczoraj i dziśPapie 
JjParki 
Polsk

W  początkach lat trzydziestych 
ła siedzibą kilkunastu organizacji poloni^?mz 
to nie przesada: Centralny Związek (Cffl?16111 
zek Polski, Junak, Zw. Amatorów 
Sarmacja, To w. Szkoły Ludowej im. JSL p ‘ 
sudskiego, Tow. Tadeusza Kościuszki, 
cego Paderewskiego, Związek Pracy 
skiej Kobiet (ZPO K ), Zrzeszenie Naucą.0zwj  
Kultura, Oświata, Związek Zawodowy parniej 
nie mówiąc o Chóru św . Cecylii, Tow. r 
Teatralnej (T K T ) *itp. W  tym czasie ij W  
w Kurytybie trzy tygodniki: Gazeta 
Polska Prawda; miesięczniki: Nasza 
sza Szkółka wydawane przez Zrzeszeńpąazat 
cielskie; —  Przyjaciel Rodziny wydara0J9 P< 
Misjonarzy. Poza tym Sarmata, Kult* ^ _ C,Z! 
pomniejsze pisma jak Siewca, Gazeto sta 
inne nawet humorystyczne. óowsta

Istniało doskonałe Kolegium*. inLflSRASB 
wicza, była Szkoła Ludowa im. Józefa fctrowai 
go i Szkoła im. Ignacego Paderwsti&ocząc 
szkoły Sióstr Rodziny Marii, jedna fłumieni 
druga na Campina de Siąueira, Szkotowie prz« 
centynek, trzy czy cztery przedszkola,iliają. 
ska. Bursa Męska przy CZP i drupB 
rzy. Oto półwiekowy dorobek spwe®  ̂ okaź 
ny polskiej emigracji w samej i
zmieciony przez prezydenta Vargaa Ĵ 0ś zna<

przedkretem nacjonalizacji. Związek i
ziły się w  stowarzyszenia o orf“J"JJ*Spprowa( 
terze. Tak samo jak  Tow. Kościuszh- « 0ju za( 
Szkoły Ludowej nie podały się nowj* 
niom. Zostały zamknięte. Reszta rozp* Prav 
puch. Nastąpił kompletny letarg. rawo v

akże m;
Po roku wybuchu tragiczna dta JJ&okacje, 

Mobilizują się ochotnicy do wojska ntzić dalt 
Anglii. Dawni działacze niepomni p re s t iż  j 
zawsze nadszarpywały jedność ^  jDwych jęC 
lonii, tworzą Polski oddział PJ^-^obra na 
Czerwonym Krzyżu. Ks. Pałkfl. 
ki, Tempski, Morozowiczowie,.MP"*r 
Niedenthalowie, Czerwonka, Zudh®1, 
poważną pracę zdobywania funM®* 
nia imprez dochodowych. W i 
CZP praca w re na pełnym gazie, w j Irmao
55 P* Rua
pod nadzorem Czerwonego 
ła do obozów z polskimi . $
panie które pracowały w Bronze,
nego Krzyża zakładają Konuitei pąs e tu 
kiem. Znów zbiórka odziezy, P J  re, Com  
czych, leków. —  W  następstwie rj adesivos 
obraża się w  Komitet Opieki na ^  e sisal, i 
CZP znajdują chwilową 5 ^  elśtr
chodźcy wojenni, a po woj*"®' ^  Qe alumi 
cyjna tych wszystkich którzy Pu 
li powrócić do Polski. J
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WCZORAJ I DZIŚ:i*

Wśg (dokończenie ze str. 2)
ij| Nadchodzi stulecie Parany. Byłe Komitety wy- 
aieji lonipne w  czasach wojny i powojennych, wzmoc- 
tiajnione nowym kontyngentem uchodźców z Euro- 

mają wdzięczne zadanie reprezentowania pol
iż orskiej etnii. Znów zbieranie funduszy na sporzą- 
i Rdzenie polskich strojów ludowych. Znów w  CZP 
ąp̂  warkot maszyn, a po krótkim czasie cudem po- 
|j§ wstają stroje krakowskie, lubelskie, łowickie, gó- 
go&ralskie. Polska grupa występuje w  całej krasie 
tjfc podczas defilady, a orszak weselny w  krakowskich 
| strojach zbiera huczne brawa. Polska etnia chlub- 
Kta, nie wypływa na forum parańskie, a  polskie stro- 
aaijje pozostają pod opieką Komitetu Pań. 
l i  Pierwszy Festiwal Folklorystyczny z inicjaty- 
powy konsulowej holenderskiej i Thelmo Faria. Już 
leaw  następnym roku, 3-go stycznia 1960 r. powstaje 
a ^oficjalnie Polska Grupa Folkloru przy Tow. Uniao 
MFuventus z inicjatywy Dra. Tempskiego i Prof. Ta
deusza  Morozowicza i w  tym samym roku bierze 

■■^udział w  festiwalu w  budującym się Teatrze Guai- 
wiipa;. W  następnym roku ustala się marka naszej 
mjgjGrupy Tow. Uniao, któremu groziła licytacja parę 

lat temu, połączone z Juventusem, wraz z Grupą 
^Polskiego Folkloru raźno zaczyna działać. Wielu 
‘dawnych członków którzy się przenieśli do klu- 
bów brazylijskich, powraca do rodzinnych mu- 

.^•ów . Nabieramy blasku i wagi w  życiu kultural- 
ipnym Kurytyby. san
soeji Po obchodach Millenium, z końcem 1966 ro
baku następuje rozłam. Polska Grupa Folkloru prag- 

It^iąc za wszelką cenę zachować swą niezależność, 
opuszcza Tow. Uniao Juventus i organizuje się w 

““prawną jednostkę z własnymi statutami. Korzy
s t a  z gościnności Tow. Tadeusza Kościuszki. Odtąd 

8®'-dwie folklorystyczne grupy polskie działają na 
■derenie Kurytyby i w  zdrowej konkurencji, równo
legle się rozwijają, każda w  swoim charakterze i 

 po swojej linii postępowania.
| Z  przyjazdem Ojca św. do Kurytyby, na cześć 

^Papieża stolica Parany otrzymuje dar w  postaci 
yjjParku Jana Pawła II. Park. pozostaje pod pieczą 

^Polskiego Rektoratu z ks. Benedyktem Grzymkow- 
ujjjjskim na czele. Znów się wyłania Komitet Pań or
g a n iz u ją c y  kiermasze, festyny w  Parku. Pod o- 
^ciem  p. Danuty L. Abreu, przy współudziale p. 
^ Iren y  Konderowej i tych samych pań które przed 
jjjjjWojną, w  czasie wojny i po wojnie wciąż są czyn
i e ,  Park staje się atrakcją miasta i turystów, pro- 
' gPąguje polski folklor, polskie zwyczaje i kulturę 
ufflL e ty.lk-° Polską, ale naszą parańską w  której 
“Rozwoju  biorą udział wszystkie grupy etniczne tu 
^zamieszkałe, w. r
f * '  W  zarządzie Parku od lat kiełkuje myśl zrze
c z e n ia  obywateli polskiego pochodzenia z różnych 
gjyferenów i po pewnym czasie zaczyna w  czyn wpro- 
aifgadzać swe zamierzenia. Liczne zebrania nakreś- 
„i^ają postępowanie, cele, zasięg nowej organizacji, 
il^ymczasem przy Tow. Uniao Juventus równolegle 
p o w s ta je  myśl założenia centrali stowarzyszeń o 

polskim pochodzeniu, i tak w  listopadzie 1989 rokii^ 
gowstaje POLBRAS, a w  styczniu ubiegłego roku 

tlSRASPOL. Obie organizacje mają statuty zareje
strow an e  i zaczynają swą działalność. Z  początku 
fstifcocząc się na siebie, wreszcie dochodzą do poro
zumienia przekonane, że jedna organizacja drugiej 
gShie przeszkadza, a w  rzeczywistości obie się dopeł- 
^ a j ą .
Es> |
^ : Zaczyna się dialog i projekt współpracy. I  co 
;0 jjię okazuje? Po przeszło pięćdziesięciu latach bez
w ła d u  i mozolnego, nieśmiałego dążenia do jakie
g o ś  znaczenia pośród innych etnii, upiorne duchy 

przed nacjonalizacji budzą się aby, jak ongiś 
^p row adzać  zamęt, niweczyć coś, co w  toku roz
b o j u  zaczyna nabierać konkretnego kształtu.

$  Prawda, żyjemy w  demokracji i każdy ma 
prawo wyrażać swój pogląd, ale w  demokracji 

pj^akże mamy prawo, zamiast odpowiadać na pro
wokacje , i tracić czas na jałowe dyskusje, prowa
d z ić  dalej pracę od której zależy nasz rozwój i 
rprestiż jako tej etnii która, nie tracąc pamięci 
“Swych korzeni, od stu dwudziestu lat pracuje dla 
Jobra naszego kraju, Brazylii.

H. Marcinowska

Irmaos Hauer & Cia. Limitada
Rua Jose Bonifacio, 66 —  Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM  GERAL  

Bronze, la tao, cobre, aluminio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox —  Ferramentas Gedo- 
re, Cometa, Stanley, Motores elćtricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisal, łona plśstica, tintas e vemizes, mśąui- 
nas elćtricas BOSH, telas, panelas e caldeiróes 
de aluminio (linha Hotel).

Gavędy starych Polaków
—  Hallo, dawnośmy już nie rozmawiali, panie 

Stanisławie. A  tu tyle nowin, tyle wiadomości, pol
ski "Lud" na urlopie, w  innych gazetach wojna 
przysłoniła polskie sprawy, nie ma z kim myślami 
się podzielić.
£| —  Byłem nad morzem, pięknie tam, spokoj
nie, aż trudno uwierzyć, że gdzieś daleko bomby 
padają i ludzie giną.

—  I  to o co? O ropę naftową! Słusznie kiedyś 
powiedziano, że nafta rządzi światem.

lig  Wie pan, to nie takie proste, to nie tylko o 
tę ropę chodzi, choć trudno zaprzeczyć, że to jest 
bogactwo, którego zagarnięcie przez Saddama mo
że poważnie zakłócić ład ekonomiczny całego świa
ta. Tu chodzi o panowanie na Bliskim Wschodzie, 
a podłożem tego wszystkiego, choć oficjalnie wszy
scy zaprzeczają, jest konflikt arabskó-żydowski.

. m Ale czy warto p to krew ludzką przelewać, 
tyle zniszczenia> tyle cierpień!

—  Ale z drugiej strony czekać aż Saddam  
Hussein jeszcze bardziej wzrośnie w  potęgę i o- 
siągnie broń nuklearną (jeżeli jej już nie ma)? 
Nawiasem mówiąc nikt nie jest bez winy, że ta 
potęga tak wzrosła i że Irak tak się uzbroił. Teraz 
też wszyscy ponoszą tego skutki.

—  Rzeczywiście sytuacja prez. Busha nie była 
łatwa, ale te deklamacje o wolności i sprawiedli
wości w obronie Kuwaitu, podczas gdy czołgi so
wieckie bezkarnie wjeżdżały na Litwę ^b rzm ia ły  
dość cynicznie.

—  Tak, gorzkie refleksje się nasuwają. I  od
żywa odwieczny problem czy istnieje wojna spra
wiedliwa. Kościół uczy, że dozwolona jest wojna 
obronna i to tylko wtedy gdy już wszystkie środ
ki pokojowe zostały wyczerpane.

—  Widział pan te manifestacje młodzieży na 
całym świecie? Może nareszcie ludzie dochodzą 
do wniosku, że nie ma zwycięzców po wojnie. 
Wszyscy są zwyciężeni. I  że nawet najtrudniejsze 
konflikty można rozwiązać drogą pokojową, o ile 
tylko jest dobra wola.

—  O tę. dobrą wolę właśnie najtrudniej. A co 
do tych manifestacji to powiem, że choć pragnie
nie pokoju jest niewątpliwie objawem dodatnim, 
to jednak trzeba pamiętać o tym, że łatwo jest 
krzyczeć. Nie wiem czy pan zauważył, że często 
najgłośniej krzyczą te grupy, które same są roz- 
sadnikami niepokoju. Dla pokoju trzeba praco
wać, o pokój trzeba się modlić. Pokój musi być 
oparty na sprawiedliwości, inaczej będzie znów 
źródłem nowych konfliktów. Przykładem Jałta, al
bo choćby Kongres Wiedeński po którym panował 
pozorny "pokój”.

—  Jałta... no w łaśnie... znów wracamy do 
naszych polskich spraw. Musi pan przyznać, że 
choć 1991 rok źle nam się zaczął, to 1990 prawdzi
wie pięknie Się zakończył. Z  radością i wzrusze
niem czytałem o przekazaniu insygniów I I  Rzeczy
pospolitej z emigracji do kraju. Nareszcie kończy
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się to bolesne rozdarcie między emigracją polity
czną i krajem. -

—  Musi pan jednak przyznać, że na emigracji 
przechowano nasze najwyższe wartości narodowe, 
niech pan weźmie pod uwagę nie tylko działalność 
polityczną, ale i kulturalną i oświatową, bogatą 
literaturę... Nawet język nasz przechował się 
mniej skażony niż w  kraju.

—  Tak, to wszystko prawda, ale nie można 
żyć w  oderwaniu od kraju. Groziłoby to zamie
nieniem się w  piękny, ale skamieniały skansen. 
“Trzeba z żywymi naprzód iść, zjednoczyć wszyst
kie wysiłki". Ojciec św. nawołuje Polaków dó 
jedności.

—  Pan znowu z tą jednością! Więc jak  to? Nie 
będzie pluralizmu tylko znowu ta jakaś nakazana 
"jedność”?

—  Pan źle rozumie pojęcie jedności. Nie cho
dzi o to byśmy wszyscy myśleli i działali jednako
wo. Ja myślę, że różnica poglądów nie może być 
powodem rozłamu i nienawiści. Oczywiście trzeba 
bronić swego stanowiska i starać się. o jego słu
szności przekonać, ale trzeba też umieć uszanować 
zdanie innych i przeciwnika uszanować.
P§81f- Szkoda, że teraz w  tutejszej prasie tak 
mało piszą o Polsce. Wszystko przysłoniła wojna, 
no i teraz te "pącote”!

—  Oj, "pacote”! Przypomniał mi pan, że telefo
ny zdrożały 60 procent. Wyłączam czemprędzej. 
Musimy odłożyć rozmowę do osobistego spotkania. 
Czołem!

Przechodzień
8 lutego 1991.

Konferencja Kraj - Emigracja
(dokończenie ze str. 1)

Pragnę zacytować słowa, które wypowiedzia
łem do moich Rodaków przed rokiem, na spotka
niu wigilijnym 24 grudnia: Trzeba... abyśmy od
najdywali swe własne miejsce —  miejsce z takim 
trudem bronione i wypracowane —  pośród wszy
stkich narodów, przede wszystkim europejskich. 
Musi być docenione twórcze znaczenie i trud na
szych sprzeciwów. Musimy też sami od siebie po
twierdzić nasz wkład w  nowe ukształtowanie życia 
na naszym kontynencie. Musimy wypracować ten 
nowy kształt ze wszystkim, przede wszystkim z 
tymi, z którymi łączy nas historyczne sąsiedztwo.

6. Dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie. 
Tak bardzo bym chciał, aby ono przyczyniło się 
do umocnienia więzi z krajem, któremu na imię 
Polska. /Niech ono nas ubogaci wspólnie, niech 
służy temu dobru wspólnemu, jakim jest nasza 
Ojczyzna, każdej wspólnocie ludzi, którzy czują 
się z nią złączeni więzami krwi, każdemu Polako
wi i każdej Polce, gdziekolwiek żyją.

Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz 
wielki zbiorowy obowiązek (C. K. Norwid). Jeste
śmy za nią odpowiedzialni.

Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i pro
szę Panią Jasnogórską, aby opiekowała się naszą 
Ojczyzną i wszystkimi Polakami w  kraju i poza 
jego granicami.

Bardzo proszę obecnych tu Księży Biskupów, 
aby wspólnie ze mną udzielili błogosławieństwa 
uczestnikom spotkania i ich rodzinom.

Październik 1990 r.

Uśmiechnij się
“Klęknął se kiejś gazda pod Boską Męką. Od

mówił pacierze,' a potem jak trza, pobośkował 
Pana Jezusicka po nóżeczkach. Jako, że mioł jed
nak Wielgie wąsiska, zaczepiły się o goździk, któ
rym nóżeczki były do krzyża przybite. Szarpnął 
więc najpierw delikatnie wąsami, popatrzoł w  
górę i pedzioł —  Panie Jezu puscoj! Ale goździk 
trzymał. Szarpnął mocniej i głośniej pedzioł Lr- 
Panie Jezu puscoj!.! Ale ka tam ... Szarpnął zno
wu, a  kiej się uwolnił spojrzał z wyrzutem i za- 
gwarzył —  Takie to to umęczone a jeszcze go 
szpasy trzymają”.

Joalheria a Perola e t a  Moderna
JÓIAS 
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WIADOMOŚCI Z POLSKI
♦  Prezydent Lech Wałęsa spotkał się z delega

cją największej międzynarodowej żydowskiej or
ganizacji społecznej "B 'Nai B'Rith International
z jej przewodniczącym Kentem E. Schinerem. P 
spotkaniu Kent E. Schiner powiedział: "żydzi po
chodzenia polskiego w  całym święcie, którzy doszli 
do czegoś, mają obowiązek pomóc w  budowle no
wej Polski. Organizacja nasza postara się, by 
obraz Polski był odpowiednio prezentowany w  
świecie. To, co zrobiło na nas największe wraże
nie to pragmatyzm prezydenta Wałęsy. Stwierdził 
on, że po słowach rychło powinny pójść czyny, ze 
oba narody są sobie potrzebne".

♦  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Rozpa
trzenia Senackiego Projektu Ustawy o ochronie 
prawnej dziecka poczętego przyjęła (20:19) wmo- 
sek Pos Jacka Kuronia w  sprawie zlecenia bada
nia opinii publicznej na temat dopuszczalności 
przerywania ciąży.

♦  Ministerstwo przygotowało plany Ewakua
cji obywateli RP z rejonu Zatoki Perskiej i Bli
skiego Wschodu. Najwięcej obywateli polskich 
przebywa obecnie w Izraelu (ok. 11 tys.), w  Zjed
noczonych Emiratach Arabskich ok. 1 tys. i Iranie 
—  500 osób. W  Syrii znajduje się 150-osobowy 
kontyngent wojskowy w  ramach sił zbrojnych 
ONZ a w  Arabii Saudyjskiej —  polska grupa me
dyczna. Zdaniem ambasadora RP w  Bagdadzie 
majątek polskich przedsiębiorstw pozostawiony w  
Iraku można szacować na ok. 750 mld. złotych.

♦  Wiceminister Anna Radziwiłł poinformowała, 
że z lekcji religii w  budynkach szkół państwowych 
korzysta ok. 95 proc. uczniów wszystkich typów 

szkół w  kraju.

♦  18 polskich rybaków, członków załóg trawle
rów "Pekin” i “Aąuila” z przedsiębiorstwa Poło
wów Dalekomorskich "Gryf” w  Szczecinie, pod
czas wymiany załóg w  porcie Anchorage na Alasce 
podjęło decyzję o pozostaniu w  USA. Władze ame
rykańskie uznały jednak, że nie ma społecznych 
podstaw do tego, by Polacy pozostawali poza gra
nicami swojego kraju i poleciły im powrót na 
polskie statki. Z  kolei ich macierzyste przedsię
biorstwo uważa, że porzucili oni pracę i powinni 
własnym sumptem wrócić do kraju.

♦  W  Krakowie pod muraimi jednego z najcen
niejszych zabytków ?r- średniowiecznego Colle
gium Juridicum odnaleziono drugie sukienni
ce! Starsze od tych znanych, rynkowych, zbudo
wane zostały z większym jeszcze rozmachem.

Przestronna hala powstała zapewne w latach 
dwudziestych X IV  wieku. Od strony wewnętrznej 
zaczęto potem dobudowywać do niej kramy — 
jednakowe, stawiane para za parą. Wielkie jak na
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stało zaledwie kilka 

^ O d k ry c ie  potwierdza hipotezy|0 R H
kurencyjnego dla Krakowa miasta ^  ^

prawdopodobnie °^r° la™ h 60.tych XIV  wieku 
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lowany na działki budowlane, a na baz

H H H M Wbał, by konkurencja się nie odrodziła.____________

Poczta elektroniczna w  Polsce
Od 5 listopada działa w Polsce najnowocześ

niejsza poczta elektroniczna nazwana Mumcom . 
Do jej potężnego komputera wprowadza się co 
dzień nowych abonentów -  nie więcej jednak jak 
pięciuset w  ciągu 24 godzin. Rozpoczęta na po
czątku października akcja ofertowa spowodowała
15.000 zgłoszeń, ale były to tylko deklaracje. Miej- 

' sca jest dość, bo pojemność polskiej poczty elek
tronicznej sięga 200.000 abonentów.

Najważniejszym elementem systemu “Multi- 
com" jest centralny komputer, w którego' pamięci 
każdy z abonentów ma przydzieloną oddzielną 
"skrzynkę”. Do skrzynki tej kierowana jest cała 
korespondencja teleksowa, komputerowa i tele
faksowa nadchodząca do tego abonenta. Abonent 
może być automatycznie powiadamiany o nadej
ściu korespondencji. Z  dowolnego aparatu telefo
nicznego, z którym połączony jest komputer, apa
ratu teleteksowego lub telefaksowego abonent mo
że tę korespondencję "wyjąć” ze swej skrzynki i 
otrzymać kopie na papierze.

A co trzeba zrobić, żeby wysłać koresponden
cję? Abonent musi po prostu nakręcić numer te
lefoniczny 974, poprzez który uzyska połączenie z 
pocztą "Multicom”, następnie podać hasło identy
fikujące go jako abonenta. Komputer centralny 
sprawdza czy abonent jest zapisany w jego pa
mięci, czy nie zalega z opłatami i do. jakich ope- 

’ racji jest upoważniony, to znaczy, czy może tylko 
"wyjąć” korespondencję, czy też także nadać ją 
lub skorzystać z innych usług.

Obsługa "Multicomu” nie jest tania. Użytkow
nik musi wykupić abonament teleinformacyjny, 
następnie zapłacić 900.000 zł wpisowego, opłacać 
co miesiąc 70.000 zł abonamentu^ i płacić za 
każde połączenie.

Organizatorzy i właściciele “Multicomu” za
pewniają, że ze względu na szybkość przekazywa
nia danych pocztą elektroniczną jest ona o 20-25 
procent tańsza niż tradycyjny faks lub telefaks, a 
łączność bezpośrednia pomiędzy dwoma abonenta
mi poczty elektronicznej — bardzo tania.
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DZWON “ ZYGMUNT”
Dzwoń, dzwoń "ZygmuiuAe’ sercem mym spiimoym, 
Dzum radośnie i dumnie na kraj naii cały,
Bo na Warni wjeżdża Następca Piotrom,
Syn Polski, niestrudzony Pielgrzym Maty:

Pzwon “Zygmunt" to świadek historii narodu. 
Ostatnio głosił, kiedy papież Jan Paweł II lądował 
na Okęciu i wjeżdżał w ukochanym Krakowie na 
Wawel.

Uderzano w dzwon w  czasie królewskich wja- 
l lp l koronacji i śmierci królów, mar-
n J 1r rdyraMw' H S  i kanoników ka- 

S? eJ' 010811 ^ ^ t w o  króla Jana 
Sobieskiego nad Turkami, gdy wieść o witMrn

naWw T e b L e° w S ™
600-lecie Uniwers^ta ,mesz®5w. bił na

- w  — .iw a S s s r .T L s s :

może podziwiać basowy k o n c e r n ^ ® *  
brzyma.

Największy, najsławniejszy król pota  
nów “Zygmunt” został ufundowany 
Zygmunta I. Odlano go z miedzi 1 cynwj 
jąc do stopu spiżu armat zdobytych pojij 
nem na Wołoszy. ł

W  lipcu 1521 r. wciągnięto dzwoń a  
Błyszczały w  słońcu płaskorzeźby śv.\ *  
św. Stanisława, herby Polski i Litwy „ ,  
dzwonu wił się łaciński napis: “Bogu at 
mu, największemu i Dziewicy BogarofcS 
tym patronom swoim znakomity ZygmiM 
polski ten dzwon godny umysłu oraz* 
czynów swoich, kazał wykonać w rokuatA 
Pańskiego”. _

W  kilka dni później 13 lipca 1521, 
dzwonu rozkołysało się po raz pierwsy« I  
tował sławny astronom, profesor \ 
Marcin Biem.

Dzwon “Zygmunt” waży 10.980 kg, 
jego (u  dołu) 2,474 m, a  wysokość - 1) 
Przy czym “Zygmunt” nie został wykouiw , 
nie. Z  jednej strony jest o pół centymetri^j 
a jego obwód jest okręgiem nieco sptanier; 
Grubość ścian wynosi od 7 do 21 c a i^ g  
objętość zaś —  1,2  m  sześciennego.

W  porównaniu z innymi dzwonami n a  i 
krajach, “Zygmunt” nie jest największym i;nti 
ku nie ma najpiękniejszego ale jest 
królewski, z którego jesteśmy dumni

J e s t  r o p a  w  Polsce, a|e>
Zdaniem “Gazety Wyborczej” wedługc  

dziej optymistycznych szacunków polski? 1 
ropy naftowej mogą zawierać tysiąc niijCa 
metrów sześciennych gazu i 300 milionóiheir: 
py naftowej. Ale wielu z tych złóż Polsbf3^1 
dziś w  stanie samodzielnie eksploalon^J? 
mogliby to robić inwestorzy zagraniem |g0 

Dr Piotr Karnkowski z firmy paś;v C 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownicta1? ”» 
dzi, że dotychczas geolodzy udbkumentoka^aj 
nienie w  Polsce 165 mld metrów sześdfflfe qu 
zu i około 1 min ton ropy. Gaz i ropami L  
się na południu kraju na podgórzu Kaipr 
rejonie Przemyśla, Tarnowa i Rzeszów1 
patach ropa jest głęboko, aby ją znaki 
dokonać głębokich, a więc bardzo kos* 
wierceń. j. Ne

Ropę i gaz —  przynajmniej 150 Educ* 
sześciennych —  stwierdzono 
skim i na Pomorzu Zachodnim. Naton#jgięgQ 
niewiadomą jest pas ciągnący się od fteontr 
przez Warszawę aż po Lublin. ^ leitl 

Najlepiej zbadany jest rejon po^^ent* 
ciaż i tam jeszcze do niedawna były q  e 
prawie wszystkie głęboko pod Karpaty de; 
ne prace wykonano w  Lubelskiem, ale&gaęa< 
centralna jest jeszcze nietknięta pna* * 

"Chcielibyśmy —  mówi dr Kanito»fra CQ 
właśnie ten teren zbadały przedsięWfeia de 
graniczne. Badania w  centralnej 
dzone są od wielu lat, ale ciągle ies*%ręa . 
czątku poszukiwań. Wiele wskazuje® ||| , 
dzie się tam gaz i ropa. Niestety ^"htos qi 

Uzyskanie p r ó b e k  z jetoso ipłsas^d 

wiertniczego kosztuje 3  do 6 nuv ^  socia 
Przystępując do wiercenia polscy ^ jam os  
o wiele mniejsze szanse na sukcfc .sem qj 
dzy na Zachodzie. Tamci 
elektroniczną pozwalającą na *  0 si£
prawdopodobieństwem czy wier ilidade, 

. a de ccpowodzenia. j r ..
Zdaniem Karnkowskiego saTJ^So-aęac 

kiwania w  Polsce centralnej k igioso, < 
dużo i mogłyby zakończyć si? l ^ m o  de 

też rejon ten trzeba wystać /  oersos e 
powiedział. vida, <

Uzyskaniem koncesji na po * de val 

ropy w  Polsce interesowałoś!’ .flo re fen  
biorstw, w  tym kilka poważnym ^d esvin( 
naftowych. apena

Do czasu zatwierdzenia *  que g

prawa górniczego i geolog*6® 1̂  J ^ p esar ] 
traktów nie jest możliwe. ntam pa


