
" . . .  Congratulo-me com os poloneses gauchos, com 
os gauchos poloneses, enfim, com os brasileiros des- 
cendentes dos imigrantes poloneses, por serem mais 
que brasileiros por nascimento e cidadania, por es- 
plrito".

(Prefeito Zeno Rakowski, de Dom Feliciano-RS, 
na abertura do programa do centenśrio da imi- 
graęao polonesa naąuele municipio).
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22 DE FEYEREIRO  DE 1991

BRASILIA (AJB) A Conferencia Nacional 
“•łios Bispos do Brasil, CNBB, lanęou dia 13 p.p. em 
ftęadeia de rśdio e televisao a Campanha da Fra- 
ąsaernidade deste ano, denominada “Solidśrios na 
iJlgnidade do Trabalho". Com este anuncio, feito 
“ uma mensagem de 13 minutos pelo presidente da 
Hitidade, Dom Luciano Mendes de Almeida, a Igre- 

i niia Católica passa a assumir o conflito existente 
pifntre o Capital e o trabalho e ira se colocar defi- 

dtivamente ao lado da classe trabalhadora duran- 
™!e a ocupaęao de terras e mutiróes.

, Sustentado por um texto-base de 327 pśginas, 
— i. Campanha da Fraternidade, no Brasil, foi pre- 

larada pela Assessoria Social da CNBB, coordena- 
, {illa pelo bispo de Imperatriz (MA), Dom Affonso 
) iregory, com o apoio dos padres Inścio Neutzling 
iluj-ia Comissao Pastorał Operśria (CPO), e Dagober- 
, ^ 0  Boim, secretśrio executivo. O tema adotado 

isa comemorar o centśsimo aniversśrio da Encl- 
c “̂ lica Rerum Novarum, do Papa Joao X III, a pri- 
onói ineira a refletir sobre as condiędes de vida e de 
^ fabralho dos operśrios em todo o mundo, e que 
, .efiniu a divulgaęao de outra “Enciclica sobre o 

lesmo assunto, a Laborem Exercęns, do Papa 
iadoao Paulo II.
pafs O titulo "Solidśrios na Dignidade do Traba- 

nicte1®” ' Para a campanha, fo i escolhido pelo Papa 
sao Paulo I I  para homenagear o sindicato dos 

tten .abalhadores da Polonia, o Solidariedade, entida- 
śafflfe que levou a Presidencia do pais o operario na- 
[0pa tal Lech Walessa. A campanha lanęada dia 13
Kiijr---------------------------------------------------------- ---------

a o n 1 
znała

estś de acordo com o objetivo do Vaticano, rela- 
cionando o trabalho, a liberdade e a responsabi- 
lidade.

De acordo com uma nota divulgada pela Co
missao Pastorał Operśria, atravós da CNBB, res- 
saltando apoio & Campanha da Fraternidade, no 
Brasil 10% da populąęao concentram 53,2% da 
renda nacional, enquanto 50% percebem apenas 
3,5%, de acordo com dados da Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicilios (PNAD) de 1989. 
Ainda segundo o comunicado, o numero de em- 
pregados sem carteira de trabalho registrada che- 
go a 40%. Por este motivo, a Pastorał Operśria 
relata que “ś necessśrio denunciar e responsabi- 
lizar as elites ę o governo Coll9r'pelo empobreci- 
mento da popiilaęSo"; diz tambśm que ś preciso 
ir as ruas, casas, fśbricas, comunidades para pro- 
vocar no povo a ira, a indignaęao contra o quadro 
desumano". De acordo como padre Inścio Neutz
ling a "igreja estarś sempre ao lado dos oprimi- 
dos” . . .

Em Porto Alegre, a emissora de radio da igre
ja, protestou contra o conteudo da campanha, in- 
formou o padre Neutzling. Dirigida pela Associa- 
ęao Crista de Empresśrios, adepta da linha caris- 
mśtica (conservadora), a rśdio vai divulgar ape- 
nas o tema da Campanha da Fraternidade, sem 
revelar aos ouvintes passagens do texto base pre- 
parado pela CNBB. A radio estś no ar em carśter 
experimental e os coordenadores da campanha 
acreditam que nao possam interferir.

DO EDITOR
— MARAVILHOSO o gęsto dos amigos de Sao 

Bento do Sul-SC: recebemos carta do vice-presi- 
dente da Polbras e Braspol daquela cidade, Celso 
Sluminsky, pedindo trinta e uma novas assinaturas 
do LUD! Gestos como esse nos entusiasmam para 
continuarmos a lutar pelo crescimento do unico 
jornal da cultura poldnica no Brasil, editado bi- 
lingtte. E vamos em frente, com ajuda como essa 
de Sao Bento do Sul!

— VOCĆS sabem que temos listados 131 no- 
mes interessados em fazer o Curso de Polones 
para Brasileiros, atravćs do jornal LUD/O POVO? 
As inscrięóes ęontinuam a ser feitas, por carta ou 
telefońe, enquanto estamos publicando a parte 
inicial, chamada "Introduęao”. Nesta edięao, re- 
publicamos o assunto. A primeira aula serś di- 
vulgada daqui a duas edięóes.

— £  BOM esclarecer que todos os moradores 
das cidades de Dom Feliciano (RS) e Sao Mateus 
do Sul (PR ), porque suas cidades comemoram 100 
anos da imigraęao polonesa no Brasil, t£m um 
desconto de 20% (vlnte por cento) em toda nova 
assinatura do LUD/O POVO. Atć fins de maręo 
deste ano.

— SOMOS gratos ao amigo Tadeusz Bur- 
szynski, que reside nos Estados Unidos, pelo en- 
vio de Cr$ 24.000,00 ao Fundo Lud.

O  E D U C A D O R
• Nesta secęao, resumindo o texto para estudo 

jmllSducaęao: Exigencias Cristas", procurarei expli- 
_ ^ tr o que os bispos disseram sobre o educador. 
' . âis uma vez quero que fique bem Claro: esta 
iloffiłjgięgo dos bispos nao ś definitiva; eles aguardam 
i od ^contribuięao de todos nós. Por isso tambćm vo- 

I, leitor desta sintese, estś convidado a dar a 
parte. Em 1992 os bispos aprovarao um do- 

,0lJ®anento finał.
^ O  educador tanto pode estar na escola como 
irpal**ra dela; podem ser religiosos de alguma con- 
l(ale<fegaęao ou leigos; a grandę maioria 6 de batiza- 
'obh*3, portanto, sao a Igreja no mundo da educa- 

VJ??; Fazem um servięo que 6 mais arte do que 
irnM̂ tra coisa; sua aęao parte da realidade humana 
Isiębisfeia de conflitos que precisam ser superados e 

polfo abafados. O educador e o que ajuda a cons- 
’ .gjAur uma nova sociedade. Ou serś que ele apenas 
1 J^oręa a que estś ai, injusta, desumana?

, Na anślise dos bispos, encontramos alguns 
bai®htos que sao o lado imperfeito do educador; as
0 tjPisas destas limitaęóes podem estar na pessoa

educador, nas instituięóes de ensino, no siste- 
V  social em que vivemos e na própria Igreja. 

y ff^jamos alguns destes pontos: formaęao deficien- 
kces^sem oportimidades de atualizaęao, salśrios in- 
.ppjujjitos, sobrecarga de aulas, desmotivaęao, pres- 

social, incompetencia profissional e politica, 
o sistema nem as instituięóes valorizam a 

«rcfl»ilidade, busca prioritaria do lucro, falta de cla- 
a de conteudos e metodos, falta de autonomia 
tśtica, desconhecimento do mśtodo “aęao-re- 
;jao-aęao” , despreparo de professores de ensino 

^-Igioso, desconhecimento de como tratar o plu- 
liasP-smo de crenęas, falta de compreensao do que 
ix p £  Pastorał da Educaęao, professores cristaos 

persos e sem organizaęao, falta de integraęao 
iJ  vida, desconhecimento ou interpretaęao erró- 

<0^. de valores evangślicos, incoerencia entre o 
, blisł*' se pręga e o que se vive, pouco interesse dos
1 u j Stores em ajudar o cnstao a ser educador cris- 
" . desvincular a opęao da Igreja como se ela

j e  apenas afetar os órdenados; tudo isso justi- 
p i $  que se afirme com tanta freqiiencia que 
i6go a profissao do educador estś desvalorizada. 

Apesar de toda esta vis&o sombria os bispos 
ntam para uma luz muito importante: Deus

ś o primeiro e grandę educador que prepara seu 
povo para conhecer seus caminhos, revela e cum- 
pre seu designio pedagógico em J[esus, o Mes- 
tre. E a pedagogia de Jesus se expressa na sua 
mensagem e na sua prśtica; importante ś conhe
cer como Jesus se relaciona com o povo e as 
pessoas e como lida com os fatos e com os pode- 
res constituidos. O educador tem muito a apren- 
der neste modelo. Um outro aspecto que muito 
ajudara o educador cristao 6 a missao de cons- 
truir uma nova sociedade, mas esta missao nao ć 
apenas do educador mas de toda a comunidade 
eclesial; nao se trata de uma missao individual 
mas comunitśria, por isso deverś acontecer de 
modo organizado. O educando se evangeliza e 
evangelizando se educa. fi a fe se unindo ao ser- 
vięo ao Reino de Deus que ajuda a for mar. A sin
tese do que Jesus anunciou e viveu estś no rela- 
cionamento entre pessoas que deverś ser frater- 
no; independe de nosso aluno ter ou nao fś, pois 
nós ś que seremos as pontes para ele encontrar 
Deus. Acentuam ainda os bispos nesta linha de 
ter Jesus como referfincia, que o eixo pedagógico 
e pastorał ś a evangćlica opęao preferencial pelos 
pobres que, no entanto, ś preciso primeiro viver 
dentro da comunidade eclesial. Tambśm para 
revalorizar a imagem do educador ś necessśrio se 
iniciar por uma remuneraęao justa e digna do 
seu trabalho, pois ele ś antes de tudo um traba- 
lhador.

Algumas pistas sao indicadas: melhorar os 
cursos de formaęao de professores; cada pro- 
fessor precisa dar a sua parte que seriam dispo- 
sięao e mente aberta para o estudo, compromisso

pessoal e social, clareza de consciencia de sua 
missao no sentido politico, social e existencial, 
esforęo na busca de competśncia profissional.

Os bispos se colocam ao lado dos educadores 
para juntos revalorizarem a profissao e encontra- 
rem a concretizaęao daquilo que a própria Cons- 
tituięao quer: uma sociedade fratema, pluralis ta 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida na ordem internacional com a 
soluęao pacifica das controvćrsias. A forma con- 
creta indicada pelos bispos de eles estarem ao la
do do educador ś organizar um espaęo, na comu
nidade eclesial local onde os educadores se 
reunam para refletirem juntos a sua problemńti- 
ca; portanto, ć  o estimulo para se formar uma 
comunidade crista de professores; este espaęo 
tem sido chamado de Pastorał da Educaęao onde 
os professores cristftos partilham a reflexao so
bre a sua vida pessoal e profissional k luz da pa- 
lavra de Deus e onde se faz a revisao de vida e 
a troca de experidncias testemunhais.

Para concluir pergunta-se: Isto que os bis
pos disseram sobre o educador 6 suficiente para 
constar num documento da Igreja que serś apro- 
vado em 1992? Com o que nós poderemos contri- 
buir para enriquecer esta posięśo dos bispos pa
ra que ela 'nao seja apenas deles mas de toda a 
Igreja? Como poderemos nóś programar nossa or
ganizaęao de comunidade crista de professores em 
nossa diocese, em nossa paróquia, em nossa esco
la? Voc§, profesor cristSo, jś  estś em algum gru
po organizado, em algum movimento ou na pas
torał da educaęao?

Prof. Bonifacio Solak

Horario de atendimento do Jornal LUD/O P0VQ
Das 13:30 śis 18:00 horas 

de segunda a sexta
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Carłas a Redaęao
“FORęA E CORAGEM”
Do nosso amigo, Padre Francisco Brys, rece- 

bemos correspondfincia, datada de 24 de janeiro 
em que solicita numeros atrasados e especialmen- 
te “interessa-me o niimero do jornal LUD de ja- 
neiro, pois em Ęrechim, ąuando passei por Iś, vi 
o discurśo do prefeito de Dom Feliciano, que 
neste ano a imigraęao polonesa estś comemo- 
rando o seu centenńriOj e me interessaria de es- 
tar mais por dentro de todos os acontecimentos 
que por l ł  es tao se realizando.

Segue um anexo que, se for possivel, pediria 
que o LUD publicasse, a firn de prestar uma ho- 
menagem, pelo menos singela, aos nossos imi- 
grantes, os quais sao muito caros para nós, pois- 
a nossa origem se prende a eles, devido a nossa 
descendencia. E desde jś  fico-lhes muito grato, 
por esta atenęao que nao serś a ultima, como jó 
nao e a primeira tambćm, se para tanto Deus me 
der satide, foręa, disposięao e coragem. Muito 
obrigado por tudo e Deus lhes pague! Atenciosa- 
mente, Pe. Francisco Brys” .

*  *  *
E OS KRZESINSKI SE ENCONTRARAM! 
Em fins de dezembro, publicamos uma carta 

de George H. Shmilewski, vinda dos Estados Uni- 
dos e com data inicial de 25 de outubro de 1983: 
ele queria saber do paradeiro da familia com o 
sobrenome Krzesinski, que teria imigrado para 
o Brasil em 1911. Pois bem: em menos de um 
m§s, após a divulgaęao pelo nosso LUD/O POVO, 
eis que foi possivel o tao ansiado encontro da 
familia.

Um dos familiares, Nereu Kozesinski (no re- 
gistro de nascimento, o cartório trocou r por o), 
morador em Curitiba, tomou conhecimento da 
busca, após um contacto com seu irmao residente 
em Canoinhas, e fez uma carta a George, que yi- 
brou e jń devolveu a resposta, atraves da empresa 
3M, de Sao Paulo. A divulgaęao feita pelo LUD/O 
POVO foi solicitada pelo cdnsul Marek Makowski, 

.de Curitiba.
Nereu Kozesinski, ao visitar a redaęao do 

LUD/O POVO para agradecer k publicaęao, auto- 
rizou a diyulgaęao da carta que enviou a George, 
que tem data de 28 de janeiro deste ano e o se- 
guińte teor:

“Caro Sr. George H. Shmilewski 
135 N. llOth St. — Wauwatosa 
Wisconsin — U.S.A. 53226 
Estimado parente!
Atravśs do Jornal “LUD” editado aqui em 

Curitiba-Paranś, deparei com o titulo: "QS KRZE
SINSKI, VOCfi OS CONHECE?”

Pois bem, caro George, sou filho do imigran- 
te polones Joao Krzesinski, que nasceu na Polónia, 
na cidade de Pesdry, em 24-10-1901. Ele veio para 
o Brąsil com seus pais Stanislau. Krzesinski e 
Theofila Michalak Krzesinski, mais os irmaos Es- 
tanislau, Salomeia, Maria, Romao e Ceslawa.

Embarcaram no porto de Trieste-Itólia em 
11-03-1911. Ck>ntava meu pai Joao (Jan em polo
nes), que outras duas irmas, a Josefa e Vickey,

I  I  I P %

m m m

Semanśrio da Editora Lud Ltda.
Diretoria: Pe. Jorge Morkis, Miecislau Sorek e 

Paulo Filipake 
Editores: Pe. Jorge Morkis (polonfis)

Miecislau Surek (portugufis) 
Departamento Comercial: Josć Rendak 
Correspondentes/Colaboradores: Pe. Lourenco 
Bieraaski, CM; Sr. Tomasz Łychowski; P?of 
Manano Kawka; Jom. Joao Krawczyk; Prof* 
Mana do Carmo Krieger Goulart; Prof Josś 
Kmava; Sr. Thadeu Krul; e Próf. B o ^ S

Assinaturas:
Anual (50 edięoes) ..............  Cri nnn nn
Semestral (25 edięóes) ... c r i M f f l f
Palses das Amćricas . . . . . . . W  u* S
Europa, Asia e Oceania ........  UJ 90 dńlares
COMO ASSINAR: favor escrever, ou telefonar 
pedmdo assinaturas, para enviamos em S  
da a cobranęa bancdria; se deseiar norii

f c g  S S  fM °u

<PĄBX> -  CEP 80.410 -  C u S t a - P a S  -

esta casada com Lourenęo Z a r e m b a  foram para 
os Estados Unidos, mas nunca se ^ n o t i c iM .

Meu pai, com os irmaos e avM, vieram pani o 
BrasU e foram para o Sul, no F ^ r » nofnhas 
Catarina, precisamente na cidade de Canoinhas 
que fica no norte do Estado. SeEm|b .

Estou mandando uma xerox do passaporte da 
familia Krzesinski queinugrou para o^BrasU em 
11-03-1911 no navio "Sofia Hohenberg de Bandeira 
Austro-Americana. Q7

Ainda vive a tia Salomeia que esta com 97 
anos de idade. Mora aqui em Curitiba n0 Estado 
do Paranś., Eu fui visitar a Polónia em agosto de 
1989, e estive na terra natal dos Krzesinski. A 
cidade 6 Pesdry e fica a sudoeste da Polóma. La 
encontrei a Igreja onde meu pai foi batizado, o 
Moinho de farinha para pao (razufka) que na epo- 
ca pertencia a familia Schultz, tudo &s margens 
do Rio Warta. , J

Encontrei tambćm uma prima-avó de nome 
Thereza Krźesinska que era filha-neta do irmao 
de meu avó Stanislau. Espero que pelo grau de 
parentesco que temos, possamos nos comunicar 
mais vezes, pois muito nas alegramos em saber 
que voc6s tambćm pensam desta forma.

Aguardo noticias e desejamos a todos vocśs, 
os Krzesinski de Santa Catarina e do Paranś, mui- 
tas felicidades, na certeza de que em muito em 
breve possamos conversar novamente.

Nereu Kozesinski 
Rua Conselheiro Laurindo, 781 — Apt°. 603 
CEP. 80060 — Fone: (041) 224-6112 
Curitiba-Paranś — Brasil

Cozinha Polonesa
Como fazer os famosos Pierogi (pastel cozido 

com recheio de reąueijao e  batatas) 
Ingredientes
Massa — I  kg de farinha de trigo, 1 ovo in- 

teiro e 2 gemas, sal, śgua.
Recheio — 1 kg de batatas, 500 g de requeijao, 

cebola picada, 50 g de manteiga ou margarina, 
sal a gosto.

Com a farinha, sal, ovos e ógua, fazer a massa 
nao muito mole. Esticar e cortar em rodelas.

Cozinhar as batatas em dgua e sal. Escorrer 
e passar pelo espremedor. Deixar esfriar. Derreter 
a manteiga e nela dourar a cebola. Misturar com 
as batatas, ręqueijao e sal a gosto. Fazer os pas- 
tśis e cozinhar em ńgua e sal.

Regar com manteiga ou margarina derretida. 
Servir quentes.

ACREDITAM NO CRESCIMENTG
ASSINARAM/RENOVARAM 
Carolina Skraba — Curitiba-PR 
Rosa G. Wójcik — CuritibarPR 
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Josś Reyers -  Barao de Cotegipe-RS 
Innas FeUcianas — Curitiba-PR 
Thadeo Sobociński — Curitiba-PR
ah?ic? COt ^ ? kowski ~  Curitiba-PR 
Adilson L. Michelowski — Curitiba-PR 
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Paróąuia Santa T e ^ f ,

Missóes-RS DAwla — Guarani das
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JuUo Skalski Junior 
Academico da Escola 
Universidade Fede^l"?

. 04-02-1891

Tem-se dado, em demasia, atencji, 
ra as grandes formaęóes da natur®, r

notadagmares, as florestas tropicais — 
Amazónica —  pois sao partes do minwh l 
si só saltam aos olhos. mundo9

Essa atenęao contudo, limita-se f 
discurso, que muitas vezes <§ um s J  1 
mento para se alcanęar outros objetS *  c 
tem em comum com o uso inteligenta i  
sos da natureza. Uma oratória de enC 
provida de pouco ou nenhum senUdo i  
efetivo para a aęao de alguma atividadei

Realmente raros sao os que se deda e: 
verdadeiro esforęo de contribuir parao 
as coisas. Atś seria vślida dizer, que estass a 
por tao dedicado esforęo — mas sao as I 
ZEM %  enquanto vivas, chegam a serem 
rizadas pelos outros que só FALAM Oarc a 
depois de mortos. Mas entao, quem iriw 
A realidade ś imoral e vergonhosa.

Pessoas falam em meio ambiente, is e 
em outros tantos termos, sem ao menos i 
do que ś que estao tecnica e cientifican 
lando, f i  a grandę tónica atual. Pruto 4 e 
Fazer o que a maioria faz 6 "gostosoM 
que uńia questao de sobrevivencia, 6 oi 
objetivo de "marketing".

Um modismo que como outros pod* —  
parecer, logo cessados os fabulososlus 
dos pelos safados que exploram a credi 
pessoas. Depois virao outras atraęóesa 
gosto de novidade, e ś claro, que tragE 
retorno financeiro.

Mas uma coisa ś, a partir de um( ^hej 
fortóvel, exageradamente supridadeloi 1 
femślia de itens produzidos pelo tecM# v̂ os. 
do moderno, falar, reivindicar uma natoe A0 1 
librada, em ordem; outra coisa 6 a aęaa

Uma aęao que antes de mais nada' 
no sentido de conter o aumento popal* 
mundo. Um programa de controle da i  
de impacto e duradouro, alem de una( Sśria 
ęao espacial da populaęao que evite «f A me 
de gigantescas regióes metropolitami; O sis 
que devem aflorar da conscifincia d)| Todo 
sem que uma onda publicitśria ou go« 
venha induzir. Seria a pratica do nos*' 
instinto animal de auto-presemęao^ 
nalidade acabou dissolvendo na solfc 
nológica. . î *e rsp i

As sociedades mais empenhadastf Aos pj 
e pedir um uso coerente dos recuiss Para z 
sao as que paradoxalmente ącelei#* 'Amort: 
sumo excessivo. Estas sociedades w* ; 
os cantos do mundo, inclusive aqui*

Um cinismo mais ou menos ^  
ros, reivindicam e defendem uma w t  - 
gem porćm, com uma beleza ptó̂ ®1 _5"^da 
os complexos e terriveis mecanian* .. citu 
res da dinamica estrutura da vida.<p . bj

A Terramaquilagem permanente sobre u® 
que nao sabem como funeiona, 
espoliando-a, satisfązendo seus 
fias. Ignorar esta estrutura signiw 
ató onde ela irś enfraquecer o os derr
xar de suportar atś a maąuilageffl r  pQr ent]
cando. |'Eram  c<
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(O presente curso baseia-se no original “Mó- 
| wimy po Polsku —  A Beginner’s Course o f Po- 

lish”, de W. Bisko, S. Karolak, D. Wasilewska, S. 
Kryński. A adaptaęao para o portuguśs fo i feita^ 
por Mariano Kawka).

Introduęao

O polones, como o portugues, utiliza-se do 
alfabeto latino. Entretanto, o alfabeto latino foi. 
acrescido de certas letras ou digrafos (grupos de 
letras) para representar sons tipicos do polonśs, 
que nao existiam em latim.

ALFABETO E PRONtJNCIA 

O alfabeto polones compreende 32 letras:
1) Vogais (letras, descrięao da pronuncia e 

exemplos).
a — Sempre aberto, como em sśbio, mesmo an- 

tes de um fonema nasal. Exemplo: las (ma
to), mama (mamaa). 

ą — Como o om em bom. Ex. są (sao, estao), 
mąka (farinha). 

e — Nao muito aberto, nem muito fechado, co
mo no espanhol siete. Ex. ser (queijo), de
ser (sobremesa). 

ę — Como o en em senta. No finał de uma pa- 
lavra soa como e. Ex. męski (masculino), 
piszę (escrevo).

i ^  Como em vinho. Ex. wino (vinho). 
y  —  Como nas palayras inglesas sit, milk. Ex.

syn (filtio), ty (voc§). 
o — Nao muito aberto nem muito fechado, co

mo no espanhol ocho. Ex. dobry (bom), 
oko (ólho).

u/ó— Como em uva, porćm mais aberto, como 
nas palavras inglesas good, look. Ex. but 
(sapato), góra (montanha).

2) Consoantes (letras, descrięao da pronńncia 
e ezemplos).

Ił ^  Como em bola. Ex. bal (baile).
0 —  Como em “ ts’\ Ex. cena (preęo). 
ć/ci—  Como em ti em tia. Ex. brać (pegar),

ciemny (esciiro). 
d —' Como em dado. Ex. dom (casa). 
f  — Como em faca. Ex. farba (tinta). 
g  — Sempre como em gato. Ex. góra (monta

nha), gitara (violao). 
h — Como na palavra inglesa house. Ex. herba

ta (ch&).
j  — Como o i de pai. f i  semivogal, só ocorre 

em ditongos. Ex. ja (eu), maj (maio). 
k — Como o c de cada. Ex. kawa (cafd).
1 — Sempre como em 14 (mesmo no fim de

silaba ou de palavra). Ex. lato (verao), bal 
(baile).

t — CómO o u de pau. fi semivogal, só Ocorre 
em ditóngos. Ex. perła (pśrola). 

m — Sempre como em mala (mesmo no fim de 
silaba ou de palavra). Ex. matka (mae), 
mam (tenho). 

n Sempre cómó em nada (mesmo no fim de 
silaba ou de palavra). Ex. noc (noite), on 
(ele).

ń/ni — como o nh de unha. Ex. koń (cavalo), nie
bo (cću).

p — Como em pato. Ex. pole (campo). 
r ®|||§Sempre como em caro (mesmo no inlcio 

de palavra). Ex. farba (tinta), radio (rśdio), 
ryba (peixe). 

s — Como em sala. Ex. sala (sala), 
ś/si — Como. o ch de chś. Ex. ktoś (algućm), siła 

(foręa).
t — Como em tudo. Ex. tata (papai), 
w — Como o v de uva. Ex. piwo (cerveja). 
z — Como o s de casa ou o z de azar. Ex. koza 

(cabra).
ź/zi -—TComo o j  de j£. Ex. źle (mai), zima (in- 

verno).
ż — Parecido ćom o j  portugues de jś  ou com o 

s ingles de pleasure. Entretanto, na pro
nuncia desse som a lingua permanece mais 
baixa que. na. pronuncia de ź/zi descrita 
acimą)v.Ex. żona (esposa), żywy (vivo).

Centeiario da imigraęao pilinesa (1191-1991) (I)
(DOM FELICIANO-RS — BRASIL)

Chegou o termino da abolięao 
Da vil escravatura, extinęao 
Nos influentes, perplexidade.
Ao irmao negro, liberdade.

O Brasil, prestes & falćnęia 
Nas fazendas, gra resist@ncia 
Sem braęos fórtes, p'ra explorar 
Riąuezas, mordomias conąuistar. 

Sśria crise se descortinou 
A melancolia se infiltrou 

i o  śistema desarticulado 
|Todo esforęo, desmantelado.

Para uma soluęao encontrar 
Era imprescindlvel arriscar 
Novos horizontes descobrir 
Ao fatal fracasso, resistir! 

Perspicaz, ousada propaganda 
Aos paises europeus se manda 

/Para atrair novas geraęóes 
'Amortizando as implicaęóes.

Minas de ouro: fścil oferta 
A tódós estimula, desperta 
Sutil argucia com promessa 
Tal conto, os mares atravessa.

Infinda multidao, gente pobre 
Destituida de classe nobre 
Com bravura topa, se destaca 
A Terra de Santa Cruz, atraca.

Franceses, alemaes, poloneses 
Desamparados por muitas vezes 
Os primeiros optaram desistir 
Em melhores lugares, investir.

Os derradeiros se embrenharam 
Por entre as matas penetraram,
Eram cortejados sem compaixao:
De revós, desconforto, solidao.

Sem igrę ja  sacra, nein hospital 
Para libertar-se de tanto mai 
Que eram vitimas por heranęa 
Desprotegidós na esperanęa! 

Despedindo-se da própria terra 
Infestada tambśm pela guerra 
Pelos feudatśrios maltratados 
E no mundo marginalizados.

Aqui, nas florestas, matas virgens 
| Sujeitos a thorrendas vertigens 

Por causa das seguidas derrubadas 
Vidas ficavam amordaęadas.

Nao havia becos, nem estradas 
Raizes h. vista, em lombadas 
Das śrvores se multiplicavam 
Aos itinerantes maltratavam.

Safras agricolas produzidas 
Para escoar, sem saldas;
Solucionar impasse tal 
Livrar-se dum colapso fatal!

Era assunto sório, grave 
Aos produtores, um entrave 
Havia urggncia em decidir 
Mąiores_ńnprevistos discemir.

Ao presenciar casos de mortes 
Muitos sentiram. .saudades bem fortes . 
A Pśtria queriam retornar 
Com os seus novamente se encontrar. 

As familias_decepcionadas 
Na maiória' desapontadas 
Decidem as origeńs regressar 
Diferentes projetoś encetar.

Desanimados uns pranteavam 
Arrasados outros deploravam 
Alguns sem condiędes de dinheiro 
Foi impossivel qualquer roteiro.

Apęnas deviam se contentar 
Parcas noticias acalentar 
Nao tinha outra expectativa 
A nao ser esta alternativa.

Lentamente as nuvens sombrias 
Trazem esperanęas, alegrias 
Frageis listas de raios solares 
Entre descompassados danęares.

No meio dos galhos se alastram 
Com o brilho as folhas vergastam 
Nas selvas: aves, insetos, feras 
Serpentes, batraquios em guerras!

Numa sinfonia plurivalente 
Alteram a audięao da geńte 
Nesse torvelinho, alvoroęo 
Certa vez, o primeiro esboęo:

Foi traęado por Deus Criador 
Um ser humano, continuador 
Encarregado da natureza 
Devia zelar com esperteża.

Abrem-se as primeiras picadas 
Insetós, aves em revoadas 
Desse recćm intruso, reclamam 
Reąuerem paz, apreciam, amam.

Caminhos acanhados comeęam 
Noveis invasores se apressam 
Para a crise solucionar 
Melhor vida com ardor encetar.

Choęas, barracos, galpóes, choupanas 
Casebres, serrarias, cabanas 
Chantadas entre troncos, madeiras 
Em audazes, incertas clareiras.

Mais tarde surge um povoado 
Num local assaz acidentado 
Com nome de Sao Feliciano (1)
Finalmente Dom Feliciano!

Em homenagem ao primeiro 
Bispo religioso, campeiro 
Do Estado do Rio Grandę do Sul 
Onde brilha o Cruzeiro do SUl.

O Padre Constantino Zajkowski 
Desafiador de matas, bosques (2)
Quis emancipar a freguesia 
Porćm, um grupo rival reagia.

A vila entao paralizada 
Do sucesso margińalizada 
Os órgaos oficiais competentes 
Deixavam “os adversos”  descontentes.

CURSO DE LiNGUA 
POLONESA: JUVENTUS

O departamento cultural da Sociedade Uniao 
Juventus, de Curitiba, esta informando que se 
acham abertas as matriculas para o seu Curso de 
lingua Polonesa. O curso ś totalmente apostilado, 
com lięóes gravadas em fita cassete. Aulas serao 
ministradas as teręas„e quintas, das 19^0 ks 21 
horas, por profesores poloneses. Mais informaędes 
podem ser obtidas atravćs do telefone 223-5103, & 
tarde ou h noite, com Weiss.

Casa dos Freios garante 
creche de 120 crianęas

Novo ponto marcarś o programa “Vale-Cre- 
che”, uma das mais sucedidas empreitadas desen- 
volvidas entre o poder publico municipal de Curi
tiba e a iniciativa privada. Serś no próximo dia 26, 
as 11 horas, quando o prefeito Jaime Lerner e a 
secretaria da Crianęa, Fani Lemer, presidirao a 
solenidade de reinauguraęao da Creche do "Con- 
junto Habitacional Parigot de Souza".

A creche, que foi inicialmente estabelecida 
pela vizinhanęa, agora totalmente reequipada e 
reformada, passa a integrar a rede oficial de cre- 
ches do municipio de Curitiba. E ganha um pa- 
drinho para as 120 crianęas, de 0 a 6 anos, que 
atende: a Casa dos Freios, presidida pelo empre- 
sśrio Waldir Hack, que serś um dos centros das 
atenęóes da solenidade do dia 26.

' Embora seja uma empresa de porte mćdio, em 
termos paranaenses, a Casa dos Freios dś exem- 
plo notóvel: vai bancar a manutenęao daquelas 
crianęas, mensalmente, dentro do programa “Va- 
Je Creche” .

Y I D R A M A  
Comercio de Yidros Ltda.

VIDROS PARA AUTOMÓVEIS POE ATACADO 
M A T B I Z :  Rod. BR-116 — Km 105 N.° 17.651 

Telez (41) 2188 S  AVSC — BRA
SIL — FABX (041) 222-6565 —
CEP 81300 — CURITIBA-PARANA 

F I L I  A L  : At . Gal. Charles de Gaulle, 347 — 
Fone: (011) 261-3646 — Telex (11) 
80116 — AVSC — Parque Sao 
Domingos — CEP 05.124 — Sao 
Paulo-SP



S A N G U E ,  S U O R ,  L A G R 1 M A S  ( V )
OS POLONESES EM SAO MATEUS DO SUL

A  partir desse dia os colono,
fonc rn m ora rom  n ____  V8 dt _

A ENTKADA DOS FEDERALISTAS
No entanto, ainda no mesmo dia da 

rendięao, tiveram lugar acontecimentos ja- 
mais previstos. "As altas horas da noite sou- 
bemos que haviam sido presos Bodziak, 
Stencel, Flizikowski, o  padre Smoluoha e 
Maximiliano, e que iriam ser transportados 
para Curitiba, nao se sabendo o que acon- 
teceria com os mesmos” —  narra-nos Fran
cisco Grabowski. E prossegue: “No dia se- 
guinte chegaram a minha colónia Dom- 
browski, Kosminski, Płoński, Wiadrowski, 
porąue se permanecessem na cidade, com 
certeza tambśm seriam presos. . Armou- 
se um peąueno conselho para analisar a 
situaęao e chegou-se a conclusao que “al- 
guns de nós deveriam ir a R io Negro e in- 
teirar-se de como estava a revoluęao, pro- 
curando atrair os federalistas ate Sao Ma
teus..

Num grupo composto de oito homens 
empreenderam a marcha atraves das ma- 
tas, em direęao do R io Negro, onde chega
ram tres dias depois, exaustos e esfomea- 
dos. Fr. Grabowski conta:

“Quando chegamos a Mafra, organiza- 
mo-nos em formaęao de dois e assim mar- 
chando cantóvamos: "Hej Strzelcy Wraz . 
Os moradores de Rio Negro pensavam que 
novas foręas estavam chegando. Encontra- 
mos ali muitos brasileiros exercitando-se 
na arte militar sob o comando de um cidą- 
dao local. Ensinava-lhes a tócnica de apro- 
ximaęao e pontaria.,. Fonios recebidos 
por este instrutor, o qual alojou-nos numa 
casa ainda inacabada e indicou-nos o quar- 
tel de Piragibe..

Dombrowski destacou-se do grupo e 
fo i a sua procura. JJao dęmorou muito e, 
ao voltar, informou-nos ,que fomos aceitos, 
porem o gen. Piragibe nao tinha demons- 
trado muito entusiasmo ęom esta ądesao, 
pois ele disse que nao precisava de estran- 
geiros. Talvez tiveśse raz jo , porque os re- 
cem-chegados nao tinham l i  aspecto muito 
guerreiro —  maltrapilhos e sem armamen- 
to adequado. Visitaram o padre Peters que 
ali estava e depois foram fazer exercicios 
de adestramento militar.

NAO FIQUE NA BEIRA DA ESTRADA

r e b o h i t

A  Ł O N A  R W K A D O R A  

D E E M E R G B K U
Os problemas mecanicos, elćtricos ou ia lta  de combustfvei acontecem quando 
menos se espera. Nao h i  coisa mais desagradśvel do que ficar na bera da es
trada esperando socorro. Mesmo que apareęa uma alm a cańdosa (talvez um 
amigo) tentando ajudar, n§o poderś fazer muita coisa. E agora!? Voc6 tern a 
corda? Nao! Ele tam bćm  nao tern. Nestes casos de emergdnda. REBOKIT fa- 
cilita o rebogue do seu carro. moto ou camionete a tś o posto ou ofictna mais 
próxima. Nao viaje sem ele. Tenha-o sempre no porta luvas.
Quando menos se espera. acontece.

A SOlUtfO MAIS SEGURA PARA REBOCAB CflRRO DE PASSEIO. WOTO. UNCH> ^MlilHETE.lK

'FACIU oą SER USAOO.

ATENDEHOŚ POR REEMBOLSO POSTAŁ 
Pfeęo por unidade: CiS 2.000.00 

_ mais taxas postals

........
HINE: |041) 242-6167

Mateus comeęaram  a  sentir os «  '  
revoluęao. Tom aram  parte nas esc 
do rio  da Vśrzea e depois m a S j  
direęao da Lapa, que estava sen*? 
pelas foręas federalistas. Cerco 
durou 28 dias, caiu em  poder djMM 
quando seu bravo comandante o m 
neiro havia tom bado morto CuriS 
ocupada pelo gen. Gumercindo M §  
porto de Paranagud tambśm estarn 
poder.

Antonio Bodziak e seus f S ® 1 
inclusive o padre Smolucha g a t S ~  
liberdade. A  revoluęao estava triuSJ

Nao possuimos provas concretss, 
tal afirmativa, mas podemos suponl 
tamente nessa epoca realizou-se ernivorz: 
ba o encontro entre o gen. Gum erJ «  
raiva e Antonio Bodziak, culm inaim 
o entendimento, do qual resultouaiiC2ł 
para form aęao do batalhao poionte *zy 
com  a patente de coronel para o seiif P° 
comandante, Bodziak. A rebeliao ej opa 
Mateus encabeęada por polonesestzcz< 
pronta adesao a causa revolucionii‘rze' 
ram, sem duvida, os fatores mabdtfSiij 
para fechar esse entendimento. ijrm.

Como ja  fo i dito antes, AntoniiaS 
dziak era ainda jovem  —  uns trintaa G 
cheio de energias, inteligente e, cob^® 
tural, sonhava com  um lugar dedafcw g 
O generał Gumercindo Saraiva mosomu 
rude e sim plório como alguns historif 2 
querem ve-lo, para nao perceber sji^T6 
ęóes desse im igrante polonfe. Ita fc 
de Santa V itó ria  do Palmar no eitwichoi 
do Brasil, participou na sua juvenW?ni 1 
movimento revolucionńrio em Unifi^.^ 
de havia adąuirido a experiencia t Mi 
com multidóes. Gostava de pessoai^ow 
midas e decididas, e apesar de 
dziak inspirava-lhe confianęa. He Ęoska. 
Gumercindo, pertencia a esse tipohidne. 
soas, que sabiam o que ąueriam 
cilavam diante do perigo. Quandos,bjl; jj 
tros fa ltou  decisao e coragem apdsidnia i 
vessia do R io  Jaguarao na divisa Iflleży ( 
ęa com  Uruguai, para prosseguir #rn̂ 0®  
te, pois no território  nao haviam ą  spol 
do tanto entusiasmo como esperfflfeie sii 
assumiu o comando geral, disp^® p*1 
char ate o R io  de Janeiro para drfa f  £  
governo Peixoto. Hornem como • stari 
podia lhe ser util, tanto mais qiit * się na 
tes federalistas havia ja alguns °,̂ a 
recolhidos durante a sua marehitroki ś 
Grandę do Sul na regiao Mission* JKolei 
pois em  Santa Catarina, que 
confortados tendo seu compatri»jrej ^  
um dos chefes da revoluęao. EMjąegdim 
via batalhao de alemaes, batall*™^? i 
nos, haverią lugar para mais ^  
neses. ’>i w óv

pos
Depois do encontro eon o W a d  św: 

voluęao federalista Bodziak »  2lsiaj 
Curitiba, agraciado com o raj :
nador do Va le  Iguaęu” . fi vero>* dziej u: 
śpoca essa regiao tinha POUCOSj nf? ''S Ii' 
e sua principal riqueza era ?™’> s z }0ści! 
isso nao lhe apresentava Ale ob?
pois o que mais valia  era c 
nador” . ____
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Congelados —  basta ferver. ^
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" I  jeszcze raz pytanie, czy mamy bardzo ofiarnie dbać o nasze interesy polskie w 
poszczególnych związkach, nasze bardzo trudne interesy polskie, czy mamy kiero
wać się tylko racjami własnymi, albo może powinniśmy się zastanowić nad tym 
jak ściśle współpracować z parlamentem polskim, z MSZ. Iść drogą trudniejszą, 
znacznie trudniejszą, bardziej ambitną, ale naszym zdaniem jedyną słuszną, aby 
pogodzić kilka racji: zasady lojalności wobec kraju zamieszkania, z drugiej strony 
nie rezygnować z naszych interesów polskości i żeby pogodzić to z polską racją 
stanu".

Ita Kozakiewicz
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A Z Y L A N C I  W  E U R O P I E
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rQlv Europa tradycyjnie przyjmowała i nadal 
łn*-przyj mu je azylantów z każdego zakątka świata. 
'nJ« Według Amnesty International przewinęło się 
rcini zamieszkało w Europie Zachodniej od roku 1945 
andoprzeszło 5 milionów azylantów politycznych, nie 
la(iJcząc azylantów ekonomicznych, czyli takich któ- 

.zy opuścili kraj rodzinny i osiedlili się w Europie 
^■ l powodów ekonomicznych (z powodu ubóstwa). 
seufó Najwięcej azylantów przyjęła dotychczas Eu-
0 enropa Zachodnia z byłego bloku komunistycznego, 
505 szczególnie z Węgier, po stłumieniu powstania 
inntó)rzeciwk° Sowietom w roku 1956, z Czechosłowa- 
KMiji po inwazji i zgnieceniu tzw. wiosny praskiej, z 
iSwolski w czasie i bezpośrednio po stanie wojen-

lym. Nadto azyl polityczny z Europy Wschodniej 
śprzymali ex dyplomaci, wojskowi i różnego auto- 

itonioamentu opozycja.
intaffl Gdy chodzi o inne kraje świata, to szczególnie 

„ jZja była i jest w  Europie szeroko reprezentowa- 
™a. W  Europie Zachodniej spotkać można aaylan- 

le datłjw z Wietnamu, jeszcze z czasów, zdobycia przez 
naosomunistów Wietnamu Południowego, z Kambod- 
listoltf z czas(5w nieludzkiego terroru czerwonych 

Jimerów, z Chin i Pakistanu, Sri Lanki i Libanu, 
“ “ Afganistanu, Iranu, Iraku, Turcji i  Palestyny.

Ym Politycznie prześladowana Afryka w Europie 
exti«achodniej to studenci, inteligencja lub zaangażo- 
uventóani c^rześcijanie z Mozambiku, Angoli, Etiopii, 

many, Czadu, Nigerii, Burundii, czy Północnej 
Unip^ryki.
lcia dc Mieszkają różnie. Często nie potrafią się zaasy- 
ssśęjspować. Mają problemy z językiem, z inną men- 

ludnością (szczególnie Afrykańczycy i Azjaci), są 
ie Rolowani szczególnie w małych miasteczkach i na 
Elfl Hoskach. Chwytają się każdej pracy, także tej 
tipofrudnej i niegodziwej jak prostytucji, handel 

^  g^rkotykami czy kradzieży. Niektórzy żyją w get- 
, “ch, inni dorobili się małego kapitału i kupili 

inflO »,bie jednorodzinne domki. Jeszcze inni wegetują
1 ap&ldnia na dzień, oddając się lenistwu i pijaństwu, 
msafifdeży od człowieka. Ich dzieci są już pełnopraw-

• -mii Europejczykami.
? ^Posiadają swoje kluby, ośrodki i domy gdzie 
!|1 JS spotykają, swoje kościoły i domy modlitwy 
ipęią^ie się modlą, swoje instytuty i czasami szkoły 
j^^ lz ie  pielęgnują swój język, swoją kulturę, swoje 

O lep y  czy restauracje, a nawet swoje wydawnic- 
ra 061 »a i księgarnie.
)IH0 * Stara, obecnie zintegrowana Europa zdoby- 
5 auetlsię na wysiłek i przyjęła do siebie prześladowa- 
iins # ołl oraz of iary systemów i ideologii, które sama 

u i swym łonie wyhodowała i jak zarazę puściła w 
larCMSroki świat.
SsiOD® Kolebką bowiem wszelkiej maści nacjonali- 
e se^ów* faszyzmu, socjalizmu w tym najgorszym 

...„daniu, a także komunizmu jest stara Europa, 
3a5\!,5rej inteligencja oderwawszy się od religii, a w 
i. Efl®3żególności od chrześcijaństwa, stworzyła na- 
^UlJodastkę religii — ideologie, uwiecznione totalita- 
, y-. jjimem i tyranią. Oddając Niebo wróblom, roz- 
1 1 ppagowała utopię o raju na ziemi. Naiwni uwie

si w  ów raj bez Boga. Natomiast żądni władzy 
.licy posłużyli się nią aby zdobyć władzę i opa

li o CPwać świat.
gię &W Dzisiaj cierpimy wszyscy przez naiwność i głu- 
... . jednych oraz bezwzględność drugich. A obie- 

I - I  zamienił się w komunistyczne piekło, 
feifl%dziej uniwersalne i “chwytliwsze" aniżeli fa- 
UCOS llfetowskie. Azylanci w  Europie Zachodniej to 
erva#na ekspijacji i zadośćuczynienia za grzechy 
® Jeszłości.
nniPT, Ale obawiam się, że wraz z rozkładem impe- 
tftlłlO®m sowieckiego wzrośnie niepomiernie ilość 

ekinierów, czyli jak Niemcy mówią “Scheinasy- 
5n ft^ten” , pseudoazylantów z Ukrainy, Białorusi, 

tikum czy z samej Rosji. Już dzisiaj, pomimo 
1+ i ostrej kontroli ze strony europejskiej, poja- 
' .  się w  Europie coraz więcej uciekinierów z 

^> IR. coraz więcej żołnierzy i oficerów sowiec
ki prosi o azyl polityczny. 

f i  l I Zachodnie granice Związku Sowieckiego ze 
M  | !>imi drutami kolczastymi, zasiekami, specjalny- 

.jednostkami wojskowymi, psami i zaoranymi 
lami już nie pomagają. A była,to jeszcze rok 

,a polŜ p granica pewniejsza od berlińskiego muru. 
^dzisia j biwakują nad Odrą, tuż przy granicy 

-JKko-niemieckiej, całe watachy uciekinierów ze 
A * 'W  ' 1 iig fe g a g if f i i
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sji. Czekają szczęśliwego dnia, kiedy otworzą się 
granice do Europy Zachodniej, aby uciec jak naj
dalej od komunistycznej tyranii.

Europa przygotowuje się na narjgorsze; na 
inwazję sowieckiej biedoty kiedy obywatele ra
dzieccy otrzymają paszporty a Europa otworzy 
swoje granice. Liczy się nawet na ogromną wę
drówkę ludów do 20 milionów uciekinierów z sa
mego ZSRR. Profilaktycznie buduje się już obozy 
przejściowe gromadzi żywność lekarstwa i środ
ki opatrunkowe. A Polacy i Słowacy? Budują na 
granicy sowieckiej specjalne ploty mające za cel 
powstrzymanie exodusu, wędrówki ze Wschodu na 
Zachód. Przesuwają całe bataliony wojska do pil
nowania granicy sowieckiej zwracają idących 
przez zieloną granicę uciekinierów. Nic nie poma
ga. Bywa ich coraz więcej. A ponieważ poniektó
rzy nie są wcale biedni, więc na proceder patrzy 
się i z naszej strony z przymrożeniem oka. Jak 
można zarobić,dlaczego nie korzystać i puszcza się 
ptaszka. Mamy więc w Polsce,ale także na Słowa
cji i na Węgrzech tysiące ludzi sowieckich handlu
jących czym się da i jak się da. Korzyść jest obo
pólna.

Zresztą jest czymś handlować. Przeszło 20 kra
jów wspomaga materialnie walącego się komuni
stycznego kolosa. EWG wysubsydiowało miliard 
dolarów. Miliony ton żywności zachodnioeuropej
skiej i amerykańskiej tkwi miesiącami w niez- 
plombowanych wagonach. Więc ludziska się litu
ją. Biorą co trzeba czy nie trzeba, sprzedają na 
miejscu lub przywożą jto sąsiednich krajów i za 
bezcen sprzedają. Tym procederem zajmują się 
całe bandy po obu stronach granicy. Ci nie są 
jeszcze tak niebezpieczni jak żołnierze radzieccy 
opuszczający byłe NRD. Ci ostatni przechodzą 
przez Polskę i nie kwapią się jechać do ZSRR, 
lecz często pozostają w Polsce jawnie albo tajnie 
ze swoją bronią i amunicją. Nieraz proszą o azyl 
polityczny, częstokroć pozostają na własną rękę 
nie pytając nikogo o pozwolenie. Nie jest ich 
jeszcze dużo. Ale są. Czują się jeszcze panami tak
że w nowej Polsce.

Jak to będzie i co to będzie za rok, za dwa? 
Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. Jedno jest pewne, 
znowu przybędzie Europie w najlepszym wypad
ku kilkaset tysięcy "kandydatów” do azylu poli
tycznego. Ks. Piotr W.

S P O J R Z E N I E  Z E  W S C H O D U
(PRZEMÓWIENIE NA KONFERENCJI 
KRAJ — EMIGRACJA)
Szanowni Państwo, drodzy kochani Rodacy, 
Przede wszystkim chcę zaznaczyć, iż wypo

wiedź moja właściwie referatem nie będzie. Bę
dzie dużym pytaniem. Pierwsze pytanie, które so
bie zadaję, czy słusznie obraliśmy hasło naszej 
konferencji. Ja na własny użytek mówią sobie, 
“KRAJ I POLACY NA ŚWIECIE", ponieważ mam 
tu zaszczyt reprezentować tę część diaspory pol
skiej, której nie można bynajmniej nazwać emi
gracją. Są to ci Polacy o których mówi się słu
sznie że oni nigdy nie przekraczali granicy pol
skiej. To granica ich przekroczyła. Są to Polacy, 
którzy wbrew własnej woli znaleźli się poza gra
nicami własnego kraju. Polacy, znaczna część któ
rych wbrew własnej woli po wrześniu 1939 r. zo
stała pozbawiona obywatelstwa polskiego. Są to 
Polacy, którzy wbrew własnej woli znaleźli się je
szcze dalej, gdzieś w  Syberii, gdzieś w Kazachsta
nie. Jest to ta część Polaków, o których oficjalne 
a niewesołe statystyki twierdzą, że mniej niż 40% 
uważa język polski za język ojczysty. Są to Pola
cy, którzy przez dziesięciolecia, przez bolesne dla 
nas dziesięciolecia byli ofiarami przestępczej poli
tyki narodowościowej reżymu komunistycznego, 
ale myśląc o owych 60%, o tych ludziach dla któ
rych język polski nie jest językiem ojczystym, 
myślę nieraz — usta milczą, dusza śpiewa. Bo 
symbolem owych 60% jest dla mnie pewna kobie
ta, która szukając kontaktu ze Związkiem Polaków 
mówi, prosi ze łzami w  oczach: "Zapisano nas
Ukraińcami, mnie i moją rodzinę, ale my jesteśmy 
Polacy. Moje dzieci już nie mówią po polsku mó
wią po rosyjsku ale niech pani zrobi cokolwiek, 
żeby one mówiły po polsku". Toteż robimy, w 
miarę naszych sił i możliwości. Robimy na tere
nach Polsce najbliższych, na Litwie, na Białorusi, 
na Ukrainie, oraz w tych dalszych: w Federacji . 
Rosyjskiej, w Moskwie, w Leningradzie, w Kazach
stanie, na Syberii, w  Estonii, wszędzie tam gdzie 
za granicą polską — za polską wschodnią granicą 
mieszkają Polacy.

Jest to eksplozja polskości po dziesięciole
ciach, więc powinniśmy pracować na kilku pozio
mach. Na tym prostym, przyziemnym, ale jakże 
ważnym — nad tworzeniem, rozwojem po dziesię
cioleciach struktur organizacyjnych, nad tworze
niem, odradzaniem szkolnictwa polskiego, nad 
odradzaniem kultury polskiej.

Powinniśmy pracować również nad poziomem 
poniekąd teoretycznym, żeby rozważyć jakie drogi 
wybierze rozwój polskości na terenach przyległych 
do Polski, oraz w miarę naszych skromnych na 
razie możliwości tworzymy podstawę ustawodaw
czą, która byłaby gwarantem rozwoju autonomii 
kulturalnej Polaków na terenach wschodnich. Gwa
rantem rozwoju polskości na terenach wschod
nich.

Ostatnie lata są dla nas czasem zadośćuczynie
nia. Jesteśmy zadośćuczynieni, że problem Po
laków mieszkających za granicą wschodnią już 
nie jest więcej tabu dla kraju. Zadośćucz^iienii, 
bo o tych problemach mówi się nareszcie, mówi 
w Polsce już nie tylko w rodzinach podczas noc
nych Polaków rozmów, mówi się o tym nareszcie 
w  Sejmie, Senacie, mówi się o naszych proble
mach w Rządzie polskim. Zadośćuczynieni, bo 
współpracuje nam się i dobrze pracuje ze “Wspól
notą Polską”, która uwzględnia nasze dezyderaty. 
Te przyziemne, na którym nam tak bardzo zale
ży, czego najlepszym chyba wyrazem było przemó
wienie pani senator. Jesteśmy nareszcie zadość
uczynieni, że przed rokiem doszło do pierwszego 
spotkania nas zza żelaznej kurtyny, z tą częścią 
narodu polskiego, która żyje na Zachodzie.

Podaliśmy sobie nareszcie ręce — my ze 
Wschodu i my z Zachodu. Zadajemy sobie pytanie, 
czy będą to tylko rzadkie spotkania, czy będą to 
tylko wzajemne wyrazy sympanii, czy może coś 
więcej.

Jeżeli mówimy o haśle “jeden naród" to uwa
żam, że podczas naszej konferencji rzymskiej po
winniśmy omówić formy współpracy. Współpracy 
bardziej ścisłej. Nie tylko od konferencji do kon
ferencji. Istnieje Rada Koordynacyjna Polonii 
Wolnego świata. Ponieważ do świata, który można 
by było nazwać wolnym nie należeliśmy, więc 
oczywiście koordynować naszych działań z roda
kami z Zachodu dotychczas nie mogliśmy. Utwo
rzyliśmy natomiast stosunkowo niedawno Radę 
Koordynacyjną Polaków ze Wschodu. I  myślę, że 
już w podkomisjach będziemy musieli porozma
wiać o tym, jak połączyć nasze współlne wysiłki, 
jak wytworzyć struktury organizacyjne. Muszę 
powiedzieć, że my jesteśmy za strukturami ściś
lejszymi.

A teraz to pytanie na już — mówiliśmy o 
współpracy kulturalnej, o współpracy w dziedzi
nie oświaty i nauki, szkolnictwa, ekonomii nawet. 
Ale uważam, że nie możemy pominąć tu milcze
niem problemu jakże ważnego dla nas, dla Pola
ków mieszkających za wschodnią granicą Polski. 
Mianowicie problemu politycznego, bo powinniś
my zobaczyć, spojrzeć na nasze działania w  nie
co szerszym kontekście. W jakich warunkach przy
szło nam teraz tworzyć na nowo organizacje pol
skie. Jest to kontekst polityczny, bynajmniej nie 
prosty. Przecież to co robimy jest małą częścią 
polityki zagranicznej Polski. To co robimy może 
jak najbardziej rzutować na losy polityki zagra
nicznej Rzeczypospolitej. I  mam tu na myśli po
litykę zagraniczną najbliższą. Kontakty z państwa
mi sąsiadującymi bezpośrednio z Polską. Co nie 
jest mało ważne w dobie, kiedy się przesuwają 
akcenty polityczne w Europie. Kiedy się tworzy 
nowy ład europejski.
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DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Ewangelia według św. Marka 9,2*10 

"Tam przemienił się wobec nich” (Mk 9,2). 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli, drugiej Wiel
kiego Postu wprowadza nas w bardzo osobiste 
przeżycia Apostołów. Niejako pozwala podglądać 
tajemnice łaski. Apostołowie wierzyli Chrystusowi, 
źe jest obiecanym Mesjaszem, wierzyli w Jego 
cuda i boskie — posłannictwo. Teraz gdy znaleźli 
się z Nim "na górze" — na miejscu wyniosłym, 
gdzie w myśl tradycji biblijnej objawia się Bóg — 
pozwolił Jezus odsłonić swym uczniom swoje 
"prawdziwe oblicze” , przede wszystkim otworzył 
tam ich oczy. Odsłania im na chwilę swoją boską 
wspaniałość, staje się gwarancją życia, sensem 
podjętego trudu. Za zasłoną szat i ciała, "widzą" 
to, co jest niewidzialne; w Ciszy "słyszą” to, co

jest niesłyszalne: "To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie” — głos z obłoku (Mk 9,7).

Przemienienie Chrystusa na Taborze miało cel 
podwójny: miało przygotować Apostołów na przy
szłą mękę ich Mistrza i przekonać ich, ^  
jest uwierzyć Chrystusowi i całkowite powierzyć 
Mu siebie. Ale nie wszystko zostało osiąpiięte. Kie 
dy gaśnie światło w głębi ich serc, kiedy milknie 
Słowo, apostołowie widzą tylko twarz człowieka, 
słyszą tylko słowo ludzkie. I znów nraszą wierzyć 
— żyć wiarą, podobnie jak my dzisiaj. Wdzą Je
zusa z twarzą zmęczoną od długich podroży, z twa
rzą rozczarowaną z powodu niezrozumienia wśród 
swoich, z twarzą, okrytą potem śmiertelnej udręki, 
z twarzą skrwawioną i oplutą, wykrzywioną z bólu 
i zastygłą po śmierci. I  za każdą z tych twarzy 
muszą rozpoznać twarz Syna Bożego. Rozpoznają 
Go w sposób wyczerpujący dopieró wtedy, gdy 
Duch święty uleczy ostatecznie ich ślepotę.

A my sami, czy rozpoznaliśmy Go? w 
n jest nieco inny. Jezus z Nazareta 

nami obecny fizycznie. Natomiast l i  *
blem jest nieco inny. Jezus 
nami obecny fizycznie. Nat
nas w  liczbie trudnej do ok _
na nich. Oni patrzą na nas~ i"nie
“prawdziwych twarzy” , dlatego że 
rakteryzowani, nosimy maski. Już iS iL  
poza ciałem swojej "innej twarzy" ktLu 
spojrzenie wiary może nam odsłon ić^ !* 
dziecka Bożego. Ponieważ od chwili'eriT1 
Jezusie Chrystusie przyjął twarz ludzka7,!! 
w Jezusie Chrystusie przyją twarzBom 

Tajemnica przemienienia jest t a Ł  
nas wszystkich na co dzień. Ona ma iT ?  
człowieka od wewnątrz, ma przem iiS  
człowieka, leczyć rany grzechu i jedntóZ. 
z przedwiecznym Ojcem. Pomaga rZnm? 
różnych doświadczeń, jakie spotykaraS 
stopniowo przyoblec "twarz syna Bożąf i

Kronika Sao Paulo
FEIRA DA BONDADE od 25 lat cieszy się po

pularnością wśród publiczności paulistańskiej i w 
tym roku odniosła duży sukces. Dnia 27 listopada 
nastąpiło oficjalne otwarcie XXV Feira da Bon- 
dade, w której wzięło udział 20 państw. Już przed 
godz. 12 w południe zebrał się tłum ludzi w Anhem- 
bi przed wejściem na Wystawę oczekując z nie
cierpliwością na jej otwarcie.

Wewnątrz Wystawy panowało duże ożywienie. 
Organizatorzy kręcili się między pawilonami, elek
trycy sprawdzali działalność kolorowych neonów, 
sprzątacze zbierali porzucone opakowania przysła
nych w ostatniej chwili eksponatów, dekoratorzy 
pawilonów robili ostatni przegląd wystaw. Przez 
głośniki, co parę minut, podawano miejscowe roz
porządzenia. Muzycy z orkiestry stroili instrumen
ty ą z barów dolatywał aromat świeżo zaparzonej 
kawy.

W Polskim Pawilonie również panował pod
niecony nastrój. Z  wielkich tekturowych pudeł wy
pakowywano z pośpiechem butelki wódek i słoiki 
kompotów. "Wyborowa" i "żytnia” stały już służ- 
biście na półkach; obok, słoiki jamów “Mazur” i 
“Krakus” walczyły o pierwszeństwo.

Nad pawilonem górował orzeł z koroną. Na 
wystawach rozłożono barwne kilimy i kryształowe 
wazy, poprzez szyby pięknie wystrojone lale uwo
dziły zwiedzających. Na ladach rozrzucono ma
katki, serwetki, małe dywaniki a duże dywany 
rozwieszono na ścianach.

Pawilon Polski cieszył się dużą frekwencją 
zwiedzających. Od godziny 2-ej po południu do 10- 
tej wieczorem przesuwały się z rąk do rąk butel
ki i słoiki wraz z talonami pokwitowań. Panie by
ły nie zmęczone. Jak w kalejdoskopie migały ręce 
twarze, pochylone korpusy, z uśmiechem na us
tach obracały zręcznie kryształowe wazony i ka
rafki, które w świetle lamp mieniły się kolorową 
tęczą. Po drugiej stronie lady publiczność wyda
wała okrzyki zachwytu: "que bonito! trćs joli' 
beautiful! wunderschon!" W wypadku trudności 
językowych rozmawiano na migi a cenę pokazy
wano na palcach. Istny perski rynek!
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Mimo klimatyzacji gorąco dawało się we zna- 
ki, zwłaszcza kto był ubrany w piękny narodowy 
strój cierpiał podwójnie. Pomimo tych drobnych 
“udręczeń” panował wesoły nastrój. Kupujący cie
szyli się z dobrych tranzakcji i nie szczędzili kom
plementów dla Polskiego Pawilonu.

Ekipa telewizyjna dokumentowała na ekranie 
sukces XXV FEIRA DA BONDADE.

O 10-tej wieczór ze zbolałymi nogami i pęche
rzami na piętach, z wypiekami na twarzach i kro
plami perlistego potu na czole wracano do domów, 
aby nazajutrz znów wpaść w wesoły wystawowy 
kołowrotek.

* *  *
JASEŁKA — Dnia 9 grudnia 1990 r. odbyło się 

świąteczne Nabożeństwo przy żłóbku. Tym razem 
ołtarz był udekorowany afiszami "Solidarności”, 
które miały reprezentować poszczególne dzielnice 
Sao Paulo a wśród nich żywa szopka — żłóbek z 
dzieciątkiem Jezus, Matka Boska i św. Józef. Z 
jednej strony ustawiły się aniołki a z drugiej kró
lowie, z boku napis “Wesołych świąt” .

Było to spotkanie jasełkowe połączone z ak
tem liturgii Mszy św., którą odprawił ks. Slazyk. 
Kolędy poprzedzone słowami ewangelii płynęły 
przez kościół, jedna ładniejsza od drugiej, zwła
szcza w wykonaniu wspaniałego duetoi Danieli 
Bąk i Wisi Godlewskiej.

Wierni modlili się w skupieniu kierując wzrok 
w stronę żłóbka. Mały Jezusek z wzniesionymi rą
czkami w górę zdawał się błogosławić klęczących.

— "Jezus malusieńki leży nagusienki,
Płacze z zimna, ntó dała Mu matula sukienki ” 

pięknie śpiewała Pani Krystyna Kasperowicz.
Po zakończonej Mszy św. wszyscy przeszli do 

sali teatralnej Dom Bosco aby podziwiać wspania
ły balet Wiosny. Po przedstawieniu zjawił sie św 
Mikołaj, oczekiwany z niecierpliwością przez dzie- 
Cl. Starsi przeszli na “herbatkę” do sali jadalnej 
Instytutu Dom Bosco.

. *  % *
i , ' ’23KANIE ,Z?  ,św - MIKOŁAJEM nastąpiło 

15 grudnia po południu w Klubie 44. Z iniciatvwv 
naszego młodzieżowego Koła A r t y s t y c S  zos

4 n ! S T 0Wana I l i g H l l  dla Maluchów”.
, ° f ram rozpoczął się od teatru marionetek 

przy którym zgromadziły się dzieci. W tym czasie’
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konia. Widać bvł bardsm zaPrzęzonym w
Wnet otoczyły lo  w  ^ e k ą  drogą,
bioną postać w długiei b t e f e T pr2ySar~ 
miał mitrę a w reku trn m li ^  Na głowie
serdecznie ze w s m s tk i^ ?  past° ral- Witał się
sach a jego siwa broda muSfi Bbskał po wło- 
zaróżowione buzie. W e s z K uśolsku ich 
sif przy choince, 1 ^ m a d z iU
prezentów. Dzieci z niecterotonS^ Worek pe!en 
>y z nogi na nogę o c S c  przes‘ fPowa- 
zentu _  ale św. M ik o isS K - ^ otrzymanie pre- 
siadł się wygodnie na fotehi?rn£!eSzyl10 sl?' Eoz- 
kę; opOWiada, o swojej dalekie?*!0?  p08awęd- 
nych zamieciach, o biahr^ ^  0 śnież- 
cych się w puszystym bawią.
san} 1. o śmiesznych Esldmnć /enac^ ciągnących 
po drodze, o k s iS , ,  wa os?ch* których snotkał 
A potem wypytywał'k^an  ̂ )ret,lał mu dT0& - 
czy dobrze się uczv? Malucha po kolei-

tm S»ę mamy?" W m  po P0lsku?, czy 

Magdalena?”  S‘f  w tym roku św. Mikołaj! Brawo

p h .

ry zjawili się członkowie Towarzystwu1  
proszeni goście. Duża sala u b r a n a ' *  
głębi ładna choinka a obok szopka s S  ni 
łą atmosferę. ' sp

Zebranych przywitał w serdecznitH tyl 
Prezes Towarzystwa, Zdzisław WoloszC™ P  
wszyscy dzielili się opłatkiem i s k i  t n  
wzajemnie życzenia, świątecznie zastań- ty0 
oczekiwały na gości, któray zostali Jeż 
skosztowania potraw, aby ocenić 
kulinarnej. Czegóż tam nie było' Si 
kury, szynka, pieczone schaby, iaii 
istny bankiet!

Pod wieczór zjawił się św. Mikołaj™ ( 
stkich radośnie witany. Duży worek dSf t-P]v 
plecach. Wnet otoczyły go dzieci, X  „,“ r 
ustawić się w  kolejce po prezenty, fon 
niu worka przystąpiono do następnego j 
programu —  losowania fantów. Najirtfi 0„j„: 
gę zwracała kryształowa salaterka, tai m  . 
przez Generalnego Konsula RP -  stad
nara- n o a

Na zakończenie miłego wiecami (* j  
szereg kolęd przy akompaniamencie’̂  nie r  
przyniósł ks. Józef Slazyk. nych

Si™ i skie.

par 
mie 

a  niśl ł maj 
go (

Z A W I A D O M I E N I , trudm
Podajemy do wiadomości, że w i  niem j 

stycznia 1991 roku na Rocznym Walnjt' sady l< 
niu Tow. im. Marsz. Józefa Piłsudski 8̂ eJ s( 
rytybie, wybrany został nowy zanądir P °Isko, 
cję 1991 r. w  skład którego wchody* Jeż
Cy członkowie: f. wiara,

Feliks Kuźnicki B  Prezes, Edmś p| f sei 
lanski Wice-Prezes, Maria Farfus-f to 
tarz, Bronisław Sadowski — Skarlał
Kobylańska —  Bibliotekarz. ________

Ławnicy: Jan Pietras, Jan Dubini 
Gramowski, Roman Rzepkowskl, Sr 7
Kośiak, Danuta Kielczewska. ^

Kom isja Rewizyjna: — Józrft’ Lud O F 
Wiktor Baran, Alfred Kobylański 'jwnrfni 

Za Zarząd #  -•yeuaru 
Maria Farfns 
Sekretarz
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Obecnie Administracja Chcemy 
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lit uzdrowi 
J  tościow1 
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Spojrzenie ze Wschodu
(dokończenie ze str. 1)

Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że pol
skość odradza się i to odradza się w  eksplozji na 
terenach gdzie po dziesięcioleciach hamowania 
polityki narodowej, budzą się również nacjonali
zmy tych narodów, wśród których przyszło nam 
żyć. Nie używam tu słowa nacjonalizm w sensie 

> pejoratywnym. Jest to pewien normalny, zdrowy 
proces odradzania się nacjonalizmów. Nie zapo- 

' minajmy, że działamy na terenach, gdzie wciąż 
są żywe pewne fobie, pewne uwarunkowania hi
storyczne, obawa repolonizacji. I  właśnie my, 
którzy mamy bogatsze doświadczenia w działal
ności społecznej, ponieważ właśnie z powodu na- 

r szych powiązań polskich, katolickich, staliśmy 
bardzo daleko od polityki rządowej, powinniśmy 
nasze działania zrównoważyć z polityką krajów, 
w których żyjemy. I  tu może — ponieważ nie chcę 
już powtarzać tych naszych dezyderatów, o któ- 

r rych mówiła pani senator — jeszcze bardzo ser
deczny nasz dezyderat dotyczący —  moim zda- 

• niem — sprawy generalnej. Czy będziemy, my dia
spora polska na Wschodzie, tylko obiektem poli
tyko zagranicznej Polski, małej cząstki owej poli
tyki, czy będziemy współtwórcami tej części poli
tyki, która bezpośrednio diaspory polskiej do- 

-- tyczy, w  tym również na Wschodzie? I  dlatego 
j. jeżeli chcemy ułożyć w przyszłości kontakty z 
.■ państwami ściśle z Polską sąsiadującymi, świado

mie używać tu słowa państwami, ponieważ powin- 
; niśmy uwzględnić tendencje odśrodkowe, które 
; mają miejsce w  republikach Związku Radzieckie

go (mówimy przecież już o państwach bałtyckich), 
fr powinniśmy więc uszanować tę nową sytuację, w 

której działamy, my Związek Polaków na Lit- 
; wie, na Łotwie i  Stowarzyszenie w  Estonii. Nie mo

żemy dbać tylko o nasze partykularne interesy w 
tych krajach. Zależy nam na tym, żebyśmy mogli 

| opiniować posunięcia polskiego MSZ, abyśmy mo
gli wspólnie sytuację modelować, wspólnie two- 
rzyć ku obopólnej korzyści, ku korzyści diaspory 
polskiej i ku korzyści Rzeczypospolitej.

I  jeszcze raz pytanie, czy mamy bardzo ofiar- 
i nie dbać o nasze interesy polskie w  poszczegól

nych związkach, nasze bardzo trudne interesy pol- 
; skie, czy mamy kierować się tylko racjami wła

snymi, albo może powinniśmy się zastanować nad 
—tym jak ściśle współpracować z parlamentem poi-.
; skim, z MSZ. Iść drogą trudniejszą, znacznie 

trudniejszą, bardziej ambitną, ale naszym zda- 
| niem jedyną słuszną, aby pogodzić kilka racji: za- 
l  sady lojalności wobec kraju zamieszkania, z dru

giej strony nie rezygnować z naszych interesów 
polskości i  żeby pogodzić to :z polską racją stanu.

Jeżeli używamy nieraz hasła “jeden Bóg, jedna 
wiara, jeden naród, jedna ojczyzna”, to życzą bar
dzo serdecznie wszystkim zebranym na tej sali, 

u żeby to hasło nie zostało tylko hasłem. Dziękuję.
Ita  Kozakiewicz

Z listów do Redakcji
11 Lud O Povo
) Tygodnik Editora LUD LTDA.

Kod Pocztowy 80001 — Curitiba-PR — Brasil
Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za przysłanie Waszego 

pisma nr 4.192/23/90, które dokładnie przestudio- 
i. waliśmy. Zainteresował nas artykuł “Gdy myślę - 

Polska” na 2 stronie; w  którym Victor Joao Szan- 
j kowski zastanawia się na temat co należy Pola- 
j kom odwiedzającym kraj zwiedzać w Polsce. 
1 Chcemy zwrócić uwagę Państwa, że warto wziąć 

pod uwagę łączenie wizyt w  kraju z leczeniem 
I, Uzdrowiskowym. Polska ma wiele uzdrowisk war

tościowych, w których można — przy równocze- 
‘ Stym odwiedzaniu kraju-skorzystać z leczenia 
f- balneologicznego w zakresie chorób reumatologicz

nych, astmy, kardiologicznych i in., co może być 
połączone z rozłożeniem kosztów podróży tury- 

r stycznej z leczniczą.
Niżej podpisany zainicjował tę akcję pracu- 

jąc w Polskich Uzdrowiskach 17 lat (1949-1966) i 
zna korzyści, jakie mogą osiągać nie tylko krajo
we uzdrowiska ,ale i Polacy mieszkający za grani
cą. W  moich czasach pracy w uzdrowiskach była 

- trudność przeliczeniowa dewiz, ale obecnie ta 
trudność już nie istnieje.

Gdyby moje uwagi zainteresowały Państwa, 
deklaruję rozwijanie dyskusji. Jednocześnie powia
damiam, że dysponuję obszernymi materiałami 
dotyczącymi naszej historii najnowszej, które to 
materiały posiada wiele instytucji historycznych,

; nabytych od autora "do szuflady” i dotąd b. mało 
drukowanych. Jedynym powodem tego smutnego 
stanu rzeczy jest to, że te materiały nie zawierają 
"białych plam” i  napotykają na bariery "etapo
we". W  pierwszym trzyletnim okresie (1944-1947) 
.nie mieliśmy czasu, aby przykładać wiele uwagi na 
przekazywanie świeżej historii, a potem przyszło 
JLlat_stalinizmu. 14 lat "odnowy” po staremu, ja

również 10 lat okresu Gierkowskiego podobnego 
do okresu Gomułkowskiego. Od 1980 r. mamy 
próbę prawdziwej odnowy, a ostatnio grozi nam 
nowa "nomenklatura", przedstawiająca jedno
stronnie historię nowszą w kolorach tylko czarno
białych. Przez lat kilkadziesiąt wydawano mate
riały głównie propagandowe a nie historyczne i 
jest rzeczą paradoksalną, że ogół Polaków, a na
wet historyków polskich — nie zna dokładnie 
swojej historii najnowszej ,o której prof. An
drzej Werblan w recenzjach moich materiałów 
powiedział, że one są unikalnym źródłem history
cznym pierwszych lat powojennych, albowiem wy
dane tylko wspomnienia W. Gomułki i M. Spy
chalskiego są jedynie "zbiorem wycinków praso
wych i streszczenia przemówień z okresu walki o 
zdobycie władzy, ale nie z okresu jej sprawozda
nia” . Wyobrażam sobie, że byłoby bardzo użytecz
ne, aby niektóre czasopisma interesujące się hi
storią najnowszą, zamieszczały w odcinkach moje 
teksty, które aczkolwiek zakupiły do szuflady licz
ne instytucje wydawnicze i historyczne, ale Haiak 
dotąd — jeszcze żadne z nich nie posiada ich na 
własność. Ostatnio wydawnictwo związkowe (In 
stytut Wydawniczy ZZ), które przed rokiem re
flektowało tu na monopol, obecnie z braku pie
niędzy i "limitu” wydawniczego także zrezygno
wało z druku.

Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonaw
czego Polskiej Partii Socjalistycznej 

Edward Osóbka-Morawski 
Warszawa 02-354. ul. Fałata 2/43, tel. 49-02-35 

Warszawa, 4 stycznia 1991 r.
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ELETRONICA MODELO  

Cnercio de Pecas Lida.
Vślvulas, Transistores, Cinescópios, 

Componentes

Avenida 7 de Setembro, 3460 - Fone: 225-5033 
(Telex (041) 6312 — ELMD — BR)

80230 Curitiba — Parana

INSTAR — INSTALAęóES E COMfiRCIO DE 
ELETROELETRÓNICOS LTDA.

Instalaęóes de antenas coletivas e individuais 
para TV, FM e Video Cassete - Componentes 
Sharp - Distribuięao de Cinescópios - Instala

ęóes de interfones.

Matriz: Av. Sete de Setembro, 3468, Curitiba-PR 
Tel.: (041) 225-5033.

Filial: Carrefour - Champagnat - Dep. Heitor 
Alencar Furtado, 1210 lj. 13 Curitiba-PR 
Tel.: (041) 225-4380.

Irmaos Hauer l Cia. Limitada
Rua Josć Bonifacio, 66 — Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, 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, mśqui- 
nas elćtricas BOSH, telas, panelas e caldeiroes 
de aluminio (linha Hotel).

Joalheria a Perola e Ótica Moderna
JÓIAS 

RELÓGIOS 
ÓTICA 

CRISTAIS 
PORCELANAS 

ARTIGOS PARA PRESENTES 
NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

A VISTA OU A CRfiDITO 
DESCONTOS ESPECIAIS

Rua Presidente Faria, 282 —
R. M. Floriano Peixoto, 12 —  Fone: (041)223-4975 
CURITIBA — PARANA

Polska odetchnęła z ulgą, a wraz z Krajem ca
ła emigracja. Tymiński nie tylko przegrał wybory 
ale miał poważne trudności aby wyjechać z Pol
ski. Musiał zapłacić dolarową sto tysięczną kau
cję. W liście z Kraju piszą do nas przyjaciele, że 
nieoczekiwana ilość głosów na Tymińskiego i 
względnie mała ilość głosów uzyskana przez Wa
łęsę w pierwszej rundzie wyborów przebudziły 
Naród polski z letargu (i Wałęsę też!). A więc nie 
ma tego złego co na dobre nie wyjdzie. Wybór Wa
łęsy na pierwszego prezydenta RP w wyborach 
powszechnych jest pewnego rodzaju zadośćuczy
nieniem. Należny ukłon w stronę historii, albo
wiem powstanie “Solidarności” wywołało trzęsie
nie ziemi polityczno-społeczne nie tylko w Euro
pie wschodniej. A wschodząca gwiazda tej rewo
lucji pokojowej przewodniczący “Solidarności”, 
laureat pokojowej nagrody Nobla i Prezydent Rze
czypospolitej Polski Lech Wałęsa jeszcze dużo da 
o sobie usłyszeć. Oby to były dobre wieści i do
bre słowa.

W Tygodniku Powszechnym z 9 grudnia Jerzy 
Turowicz (legendarna postać oporu przeciw tota
litaryzmowi i obrońca humanizmu chrześcijań
skiego) zwrócił się z apelem aby Naród polski 
głosował na Wałęsę. Mazowiecki zresztą też. Z 
wspomnianych listów z Polski wynika, że tak wła
śnie się stało. Ci co w pierwszej turze głosowali 
na Mazowieckiego w drugiej — pomimo różnicy 
zdań — poparli kandydaturę Wałęsy.

A więc o ile w  pierwszym głosowaniu vox po- 
puli stworzyło pewne zagrożenie dla młodej, do
skonała jącej się polskiej demokracji o tyle w dru
giej rundzie przeważył voz Del. Nastąpiło zjedno
czenie, wbrew uczuciom. Prawdziwa solidarność. 
Autentyczna, bo pełna poświęcenia, stawiająca na 
pierwszym miejscu nie osobiste poglądy lecz do
bro wspólne. I chyba tylko tak można interpreto
wać słynne powiedzenie VOX POPULI VOX DEI. 
Gdy ludzie budzą się z letargu i nie ulegają swoim 
namiętnościom i swoim chimerom głos ich t. j. 
vox populi staje się prawdziwie vox Dei.

I teraz już możemy z optymizmem patrzyć w 
przyszłość. Naród Polski — w ogromnej większo
ści — zdał egzamin z dojrzałości demokratycznej. 
Popierajmy całą siłą, najlepszą dobrą wolą nowe
go prezydenta.

Tomasz Łychowski
22 grudnia 1990 r.

Nagroda pisarska PFK im. 
Edwarda Raczyńskiego

Zgodnie z intencją Fundatorów i Statutem 
Nagrody za najwybitniejszą historyczno-polityczną 
książkę roku, przyznana ona będzie za rok wydaw
niczy 1990 w czerwcu br.

W związku z tym autorzy i wydawcy, zarówno 
w Kraju jak i poza Krajem, proszeni są o prze
słanie dwóch egzemplarzy książek zgłaszanych do 
rozpatrzenia przez Jury, możliwie jak najwcześ
niej, a w każdym razie przed 1 kwietnia br. na 
adres:

M jr Andrzej Suchcitz, Instytut Polski i Mu- 
zeum im. gen. Sikorskiego, 20 Princes Gate, Lon
don SW 7 1 PT —i Inglaterra.

Polska skarbnica nad Tamisą
Jest takie miejsce w Londynie, gdzie Polak 

odczuwa dumę i wzruszenie. To Instytut Polski i 
Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego. Kilkadziesiąt 
tysięcy eksponatów przypomina o chwale historii 
Polski i oręża polskiego. Archiwalia są cennym 
źródłem dla badaczy polskich dziejów, a w szcze
gólności *phistorii polityczno-wojskowej I I  wojny 
światowej. Ze wzruszeniem ogląda się takie ekspo
naty, jak m. in. biurko gen. Sikorskiego i gen 
Andersa, aparaturę nadawczą do łączności z kra 
jem w latach okupacji, egzemplarz Enigmy, mun 
dury gen. Sikorskiego i jego córki Zofii, wyłowio 
ne po wypadku w Gibraltarze, dzwony przedwo
jennych okrętów "ORP Krakowiak” i “ORP Pio
run”, militaria, a z dawniejszej epoki m. in. zbro
je husarskie i broń.

Placówka ma 3 zasadnicze plony: Muzeum, Ar
chiwum, Biblioteka. Z Biblioteki Filmowej korzy
stają telewizje zachodnioeuropejskie, które w 
swoich programach o Polsce coraz częściej wpro
wadzają motywy z działalności Armii Polskie, 
przed wojną, w kampanii wrześniowej oraz z do 
konań Polskich Sił Zbrojnych na morzu, w po 
wietrzu i na frontach Afryki Płn., Norwegii, Fran
cji, Włoch, Holandii, Belgii i Niemiec. Londyński 
Instytut jest pomyślany jako instytucja ogólnonar 
rodowa, stanowiąca własność wszystkich Polaków, 
a jednym z jej głównych obowiązków jest rola 
strażnika prawdy historycznej o Polsce i polskim 
wkładzie w I I  wojnę światową.



WIADOMOŚCI Z POLSKI
♦  Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego 

Unii Demokratycznej wybrany został prof. Broni
sław Geremek.

♦  Kancelaria Prezydenta RP uruchomiła tele
fon, pod którym przyjmowane są zgłoszenia wszy
stkich organizacji zainteresowanych uczestnic
twem w Radzie Politycznej. W pierwszym dniu 
funkcjonowania telefonu akces zgłosiło 21 orga
nizacji, natomiast do końca ub. tygodnia chęć 
uczestniczenia 'w pracach Rady wyraziło ok. 80 
partii, ugrupowań i stowarzyszeń.

♦  Stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej ogłosili 
tzw. strajk gdański polegający na nie wpuszczaniu 
na teren stoczni zatrudnionych w działających na 
jej terenie pracowników spółek.

♦  Papież Jan Paweł I I  ustanowił ponownie w 
Polsce ordynariat wojskowy i mianował 45-letnie- 
go ks. prałata Sławoja Leszka Głodzia biskupem 
polowym.

♦  O 100 proc. wzrosną od 1 marca czynsze za 
mieszkania w domach komunalnych, zakładowych 
i prywatnych, następnie podwyżka o ok. 50 proc. 
przewidywana jest od 1 lipca br.

♦  Duńczycy, Szwedzi, Finowie i Szwajcarzy ra
czyli się w 1990 r. polskimi rakami. Eksporterem 
raków polskich jest Międzynarodowy Zespół Ry
backi w Lublinie eksportujący raki szlachetne i 
błotne.

♦  Polska wysłała w roku 1990 kilka polskich 
żubrów do Francji. Wysłanie tych niesłychanie 
rzadkich zwierząt jest pewnego rodzaju rewanżem 
za francuską pomoc w ochronie środowiska w 
Polsce.

Sopocka szkoła języka 
polskiego

Nowa sytuacja polityczna w Polsce wymaga 
nowych rozwiązań.

Na skutek zmian powstają w Polsce różne oś
rodki naukowe, szkoły, gimnazja, wyższe uczelnie, 
które mają na celu uzupełnienie braków spowodo
wanych przez komunistyczny system oświatowy. 
Na gwałt ściąga się z Zachodu nauczycieli, którzy 
mogliby uczyć czy wykładać w tych nowo powsta
łych szkołach czy wyższych uczelniach. Propa
guje się język angielski, który powoli staje się 
międzynarodowym językiem Zachodu. Urządza się 
kursy i wykłady dla cudzoziemców, aby pracując 
w Polsce, mogli nie tylko nauczyć się języka pol
skiego, ale też i  poznać przebogatą polską historię 
i kulturę.

Do takiej właśnie inicjatywy, wychodzącej ku 
potrzebom przyszłych lat, kiedy kontakty ekono
miczne i zawodowe z Zachodem będą coraz cbęst- 
sze, zaliczyć trzeba Sopocką Szkołę Języka Pol
skiego, która rozpocznie swą działalność 1 lipca 
tego roku. Szkoła ta jest pierwszą, prywatną insty
tucją, której celem jest prowadzenie działalności 
szkoleniowej w zakresie kursów języka polskiego 
i kultury polskiej dla obcokrajowców. Klientelą 
szkoły będą osoby dorosłe — 18 lat wzwyż — 
przeważnie studenci wyższych uczelni. Choć nie 
tylko, bo na pewno szkołą tą zainteresują się i 
naukowcy, politycy czy businessmani zagraniczni, 
którzy, chcąc utrzymywać kontakty z Polską, bę
dą też chcieli znać język polski.

W przyszłości szkoła rozszerzy swą działalność 
i będzie również organizować kursy szkoleniowe 
dla starszych dzieci i młodzieży polonjnej, dla 
tych, którzy dotychczas pobierają naukę w pol
skich szkołach sobotnich a już niedługo będą to 
mogli też robić w Polsce podczas wakacji szkol
nych.

W szkole wykładać będą poloniści i  inne kadry 
mające właściwie przygotowanie pedagogiczne i 
kwalifikacje zawodowe, a program zajęć został 
przygotowany przez metodyka z wieloletnim do
świadczeniem w zakresie kształcenia obcokrajow
ców. Szkoła będzie urządzała kursy przez cały rok 
na okrągło, przyjmując z miejsca około 140 ucz
niów. Klasy będą małe i podzielone na poziomy,

od tych początkujących, nie znających zupełnie 
języka polskiego, do tych już dobrze w języku tym 
zaawansowanych. Kursy będą trwać od 4 do 12 
tygodni i obejmować będą nie tylko naukę języka, 
ale też i wykłady z literatury, historii, malarstwa, 
businessu itd.

Sopot jest pięknie położoną miejscowością nad 
morzem. Należąc do Trójmiasta ma w pobliżu 
Gdańsk i Gdynię, a zarazem piękne plaże, zabytki 
historyczne, teatry, kina i ośrodki sportowe. Stu
denci mogą być zakweterowani w hotelach — 
jeśli kieszeń pozwala im na to, w akademikach 
studenckich, domach wypoczynkowych lub przy 
rodzinie i ceny mieszkania i utrzymania są cał
kiem przystępne. Same kursy kosztują od 320 do
larów za miesięczny kurs do 870 dolarów za 12 ty
godniowy. Ponieważ jest w programie sporo czasu 
wolnego, to organizowane są spotkania towarzy
skie, wycieczki, koncerty itd.

Założycielem i "de. facto” właścicielem szko
ły sopockiej, jest Włodzimierz Korab-Karpowicz, 
absolwent Politechniki Gdańskiej. Stan wojenny 
zaskoczył go w Niemczech, gdzie spędzał rok na 
uniwersytecie w Monachium. Nie wrócił już do 
Polski kontynuując studia w Kanadzie, Ameryce 
a ostatnio w Oxfordzie. Zmiany w Polsce zmobili
zowały go do powrotu do kraju. Wrócił, aby zało
żyć szkołę w której będzie przekazywał doświad
czenie zdobyte na Zachodzie i w którą zainwesto
wał pieniądze zarobione i  zaoszczędzone na Zacho
dzie. A założeniem takiej szkoły ponosi za sobą 
ryzyko finansowe, które kierownik szkoły wziął 
na siebie.

Możliwe jest uzyskanie stypendiów na naukę 
języka polskiego w Szkole. Umożliwia to niedawno 
otwarty schemat stypendialny TEMPUS, ufundo
wany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w 
Brukseli. Ma on na celu rozwinięcie wymiany nau- 
kowo-kulturalnej między krajami Europy Zachod
niej a Polską i Węgrami i jest przeznaczony dla 
studentów wyższych uczelni. Więcej informacji 
można uzyskać we właściwym organie administra-' 
cyjnym każdego ośrodka akademickiego w Wiel
kiej Brytanii i innych krajach EWG.

Szkoła Sopocka będzie ośrodkiem małym, ob 
liczonym na 50-150 studentów.
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Wicepremier Leszek Balcerowicz PORT: |
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“Pro Merito" za osiągnięcia w ekonomi 

Po powrocie do Warszawy Balcerowio. 
dział dziennikarzom, że jego zdaniem
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Polska zatrzymała 
sowiecki transport

Jak oświadczył rzecznik PKP, polska straż 
graniczna zatrzymała sowiecki pociąg w pobliżu 
Szczecina, ponieważ jego przejazd do odległej o 
800 km Medyki na granicy z ZSRR, nie został 
uzgodniony z władzami polskimi. Po dwugodzin
nej utarczce słownej, pociąg przewożący ok. 200 
żołnierzy i 9 czołgów, zawrócił do Niemiec.

“Jesteśmy gotowi do ułatwienia im tranzytu 
— powiedział Wnukowski — ale ponieważ tego 
rodzaju pociągi wymagają specjalnej ochrony, mu
szą.być odpowiednio rozplanowane, w przeciwnym 
razie powstanie chaos”.

Warszawa i Moskwa są w trakcie negocjacji 
tranzytu 370.000 żołnierzy, których Zw. Sowiecki 
musi do 1994 r. wycofać z terenów dawnego NRD. 
Polska jest słusznie zdania, że tak olbrzymia ope
racja przerzutowa nie może się rozpocząć, dopóki 
oddzielny kontyngent 50.000 żołnierzy sowieckich, 
stacjonujących w Polsce, nie zacznie się wycofy
wać. W końcu b. tygodnia polska delegacja mię
dzyresortowa wyjeżdża na kolejną turę rozmów 
do Moskwy. Jak dotąd, ZSRR nie zgadza się na 
wycofanie swoich oddziałów z Polski do końca 
b. roku.

Rzecznik PKP poinformował również, że in
spektorzy kolejowi zatrzymali w pobliżu Warsza
wy,, inny transport sowiecki, składający się z 
dwóch pociągów wojskowych, po wykryciu, że 
dokumenty tranzytowe nie zgadzają sie z numera
mi rejestracyjnymi pociągów. Transportowi po
zwolono jednak kontynuować podróż w kierunku 
granicy sowieckiej.

mi postulatami tzn. nie uda nam 
80-procentoej redukcji. Ponadto, możebjt 
rozłożona w czasie i uzależniona od tao 
będzie działo w  polskiej polityce i gowL™ 
Mam wrażenia, że poparcie dla 
tu zwiększyło się” .

Rozmowy o zadłużeniu, polski wh*k 
prowadził b premierem Francji Michelem^ 
dem i prezesem Kom isji Europejskiej W&- 
Jacques'em Delorsem. W  siedzibie WsptM^ 
ropejskiej w  Brukseli omawiano też sprali p£ 
kszenia dostępu polskiej gospodarki -p  0 
produktów rolnych i wyrobów tekstylny. co 
rynki europejskie. Balcerowicz przedstó. t 
stulat podpisania umowy o stowarzyszę® J  ( 
ski ze Wspólnotą, zaznaczając, że pełne 
kostwo jest celem ostatecznym. Postawił tcii l< 
sek, by Wspólnota popierała procesy praa% j 
przez pomoc dla regionów zapdźnionych {%0n 
czo i zagrożonych bezrobociem. ,g0 

W czasie wszystkich rozmów Balcerowawl 
kreślał, że plan gospodarczy nie uległ zmi» in 
prezydenturą Lecha Wałęsy. Wicepremier i 
czył też, że obecnie prowadzone są roa* 
Międzynarodowym Funduszem Walutowjm 
mat nowego programu gospodarczego, kbSq; 
nien być szerszy niż program poprzedni i i  
wać reformy na najbliższe trzy lata.

Balcerowicz przekazał Delorsowi infta 
na temat stanu negocjacji z MFW, które stą—  
mogę podstawę do rozmów z Klubem ft! 
w sprawie redukcji polskiego zadłużeni m | 

Polska zwróciła się do państw-wienji ■ 
zmniejszenie zadłużenia, zwracając uwagę,« 
ces lub niepowodzenie reform w Polsce ł 
wpływ nie tylko na sytuację wewnęti®?!1 p 
ale także na inne państwa bloku komuflftrto 
go, które przeżywają podobne do polsH$j|̂  
ności. icte

Zgromadzenie Parlamentarne Rady %dei 
wezwało kraje członkowskie, by "w pwflthos 
duchu" rozważyły możliwość redukcji 
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