
“ Aąuele que nao reverencia  o  passado, nao 
m erece o  p resen te e  nao ć  d igno d o  fu tu ro ” .

Frase do Marechal Piłsudski, enviada pelo assi- 
nante amigo Joao Mórmul, de Curitiba, a pro* 
pósito do empenho des te seman&rio na preserva- 
ęao das nossas orlgens.
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,07- O conhecido complexo hoteleiro da Pousada 

Rio Quente, em Goiśs, programou para 28 de 
BMpril a 5 de maio próximo a grandę Semana Po- 
ćabnesa, coincidindo com as comemoraędes da Da
ty  ̂ Naciorial da Polónia, dia 3 de maio. Grandę 
!|||piie das agencias de turismo do Brasil estś 
gjjpebendo por estes dias as tabelas de preęos, 
^ęira que formem caravanas de poloneses, descen- 
[atojntes e brasileiros interessados na cultura polo- 
^ s a ,  visando a curtirem bons momentos naąuele

•cal.I Ii

ę jJ'" Haverś apresentaęóes de danęas folclóricas, a 
toftrgo dos danęarinos e danęarinas do Grupo Ju- 
*j m ,  de Curitiba, comida tipica supervisionada por 
inDi^ecialistas e artesanato. As cores vermelha e 
^ a n c a  destacarao os diversos ambientes, segun- 
iuyO os organizadores do evento.

ACERTOS EM 1990

;ttr A direęao de eventos da Pousada do Rio 
ijnauente tinha realizado em duas oportunidades

festas com a participąęao de grupo folclórico po
lonus. Na mais recente ocasiao, em maręo de 
1990, promoveu uma Mini-Semana Polonesa, inse- 
rindo ali diversos pratos tipicos poloneses, que 
foram de extremo sucesso. Tambśm a forma de 
se apresentar, do Grupo Junak, da Uniao Juyentus, 
arrancou prolongados aplausos tanto da platćia 
ąuanto dos próprios organizadores.

E foi ali, em maręo do ano passado, que acon- 
teceu a confirmaę&o dos dirigentes da Pousada 
do Rio Quente em programar, para 1991, nao uma 
Semana Polonesa mas duas, tal o seu entusiasmo 
com o esąuema levado pelos paranaenses. A pri- 
meira Semana serś de 28 de *abril a 5 de maio e 
a outra Semana Polonesa de 1991 acontecerś de 
28 de novembro a 2 de dezembro, com tudo pre- 
visto para concentrar o maior rnimero possivel 
de casais brasileiros interessados em passar bons 
momentos de descanso e ao mesmo tempo tomar 
conhecimento da cultura polonesa cultivada no 
Brasil.

mLL

Pastora! da Educaęao
iupi
10C,j“  Quando os bispos dizem que se colocam ao 
^do dos educadores para conseguirem reconquis- 

CT a sua valorizaęao, nós entendemos que este- 
iUm falando em nome da Igreja; portanto, ś a 

jreja que estś ao lado dos educadores. Nos 
iEsaJus estudos “Educaęao: Exig§ncias Cristas” os 
jjspos indicam qual este espaęo da Igreja: a Pas-
• ^ral da educaęao. Vejamos nesta sintese como os 

^  Ispos v§em este espaęo.

iw 9  Encontramos no documento da CNBB algu- 
^-tas constataęóes que deixam muito a desejar: a 
flSSjfesao evangelizadora da Igreja ainda nao foi en-
* tndida como Pastorał da Educaęao e nao ocupa 

ce îgar significativo na preocupaęao da Igreja no 
ratrasil, apesar de jś  ter dedicado em 1982 uma 
ieijampanha da Fratemidade e publicado em 1986

Sstudos para uma Pastorał da EducaęSo” ; o 
iisUundo da educaęao parece nao pertencer & śrea 

atuaęao da Igreja oU se restringe apenas hs 
iscolas católicas” ou ao ensino religioso em ou- 

^ a s  escolas; entre as dificuldades para vencer os 
%tśculos sao citados a falta de incentivo da 

Bj][erarquia e onde ele existe, a dificuldade de se 
IWracontrar pessoas para coordenar o setor; hś lei- 

os e religiosos atuando em educaęao popular que 
jj||§ttiovem os valores evangślicos, mas sem articu- 
"".ęao e nao se conhece uma presenęa organizada e 
^ Ic iente da Igreja; nem todas as instituięóes cha- 
"a d a s  católicas refletem as diretrizes da aęao 
, -astoral diocesana em suas prśticas educativas.

[P  No entanto, os bispos nao ficam em apenas 
•'"bnstatar esta realidade um tanto negativa; cons- 
jGifttam que a consci§ncia da presenęa evangelizado- 

da Igreja no mimdo da educaęao vem crescendo 
muitos educadores que esperam que seu tra- 

; gjalho seja valorizado pelos pastores e reconheci- 
6 como autentica aęao pastorał.

Ł.-Diante disto os bispos dizem que 6 preciso a 
.jjgreja assumir as reivindicaę5es mais comuns, co* 
(f10: mais vagas, mais verbas para a educaęao, var 

^ prizaęao salarial e profissional dos professores.

Estas lutas devem encontrar espaęo no eon- 
5i 'mto dos educadores batizados. E  para que isto 
lefe concretize a Pastorał da Educaęao 6 colocada 
(i\:Dmo o espaęo da Igreja com as seguintes finali- 
i ' ades: prestar um adequado servięo de qualidade, 
i4ontinuado e organizado, ao mundo da adequa- 

ao; contribuir com uma educaęao conscientizado-
a . e libertadora num processo de abertura da pes-

soa a Deus e conv a re^isao dąs prśticas educati- 
vas para serem soliddrias e fratemas; ser um 
espaęo para ó crescimento do educador cristao 
numa comunidade reflita a vida profissional e 
pessoal k luz da Palavra de Deus e haja uma re- 
visao de vida e troca de experiencias de testemu- 
nho; ser um espaęo para apoiar e incentivar as 
iniciativas de reeducaęao de meninos de rua pois 
este ś um campo para os educadores que t§m co
mo norma de ^ida o seguimento de Cristo; 6 tam- 
b^m um espaęo para articular o engajamento de 
cristaos em movimentos que visem a transfor- 
maęao da realidade, para encontrar na sociedade 
os sinąis do Reino, na busca de novas formas de 
relacionamento numa nova sociedade.

£  preciso a Pastorał da Educaęao estar arti- 
cułada com outras inst^ncias da Pastorał, princi- 
palmente com as Pastorais Populares, com a Pas
torał da Juventude Estudantil e com a Pastorał 
Universitória, onde o agente 6 o jovem como pro- 
tagonista da evangelizaęao no seu meio, a escola.

Encontramos ainda no texto dos bispos luna 
fundamentaęao, como que uma "teologia da edu
caęao” que vai ser encontrada no^ambiente da 
Pastorał da Educaęao: O Papa Joao Paulo diz: 
"a formaęao crista encontra sua raiz e foręa em 
Deus, o Pai que ama e educa os filhos. Sim, Deus 
6 o primeiro e o grandę educador de seu povo” . 
A Igreja nao existe para si mesma mas estó a 
servięo do projeto de Deus; ela 6 instrumento, sa- 
cramento e sinal do Reino. Na Pastorał da Edu
caęao o educador serś ajudado a unir f6 e servi- 
ęo ao Reino, como Igreja. f i  na reflexSo em grupo 
que descobrirś se as prśticas tanto do educador 
como da instituięao em que atua nao estejam fa  
vorecendo valores e prśticas que negam o Reino 
de Deus. Finalmente, neste espaęo, o educador 
encontrarś Cristo como o caminho da educaęao 
rumo a Deus, a verdade que o faz ver a realidade 
e libertar, e a vida no relacionamento fratemo 
num mundo que ainda nao conhece a fratemidade 
como proposta crista que leva ^ felicidade.

Para concluir: a intenęao desta sintese fo i de 
mostrar que os bispos estao apontando um es
paęo na Igreja destinado ao educador; em deter- 
minado momento atś o caracterizam como sendo 
de uma necessidade urgente. E  agora, prezado lei- 
tor? Ctomo ś que ficamos nós, educadores? Tere- 
mos coragem de fazer uma opęao por nos tornar- 
mos cristaos educadores? A nossa uniao fara a 
nossa foręa ou seremos apenas o sal que perdeu 
sua foręa e que só servirś para ser jogado fora.

Prof. Bonifacio Solak

D O  E D I T O R
♦  INTENSA a repercussao, nos meios polOnl- 

cos e proximidades, sobre o lanęamento, na edl- 
ęao passada, da primeira aula do Curso de Polo* 
n§s em Casa Para Brasileiros, atravćs das nossas 
pśginas. Nesta edięao, voltamos a publicar a pri
meira aula, para que outros leitores tenham tem
po de acompanhś-la, inscrevendo-se imediatamen- 
te no Curso inovador.

♦  DEPOIS de um ano de ezistgncia, a Braspol 
conseguiu a sua primeira vitória em Curitiba: 
junto com a Missao Católica Polonesa no Brasil, 
participou da assinatura do conv6nio firmado com 
a Prefeitura da Capital para promover o Bosque 
Joao Paulo II. A dirigente Danuta Lisicki Abreu ć 
a responsśvel da Braspol no local.

♦  O ARTIGO de Dom Ladłslau Biemaski, Bis- 
po Auxiliar de Curitiba e coordenador da Campa- 
nha da Fratemidade 91 no &mbito da Arquidioce- 
śe de Curitiba, teve destaque no jomal curitlbano 
"Industria & Comórclo” do Tiltimo sśbado, dla 16.

+  NÓS FICAMOS lisonjeados com os leitores 
empresśrios quando resolvem anunciar nas pśgi
nas do LUD/O POVO. O prestfgio estś aliado k 
certeza deles de estarem oferecendo a um seledo- 
nado publico os seus produtos e os seus seryięos.

♦  ATfi O MOMENTO, o Govemo da Polónia 
nap enviou ou designou o novo Cónsul Geral da 
Polónia nos Estados do Paranś, Santa Catarlna e 
Rio Grandę do Sul. O atual Cónsul, Marek Ma
kowski, continua exercendo as funęóes, juntamen- 
te com a Vice-Cónsul Grażyna Machalek.

♦  NOVO telefone do Semanśrlo LUD 6 233-9194. 
Lembrem-se os amigos assinantes que nosso expe- 
diente externo ć de segunda a sexta, das 13,30
18,00 horas. As suas ordens.

EXCURSÓES  
MARAVILHOSAS

Polónia e outros paises da Europa — julho 91. 
Flórida com Disney — julho.
Disney com Bahamas — julho.
Excursóes nacionais com descontos de 25 e 40%. 
Semana Polonesa na Pousada do Rio Quente — 

abril.
Passagens aćreas nacionais e intemacionais. 
Fretamento de ónibus.

ATENDE-SE TAMBfiM EM POLONfiS.

dE Viaoens e Turismo lida.
Rua Dr. Muricl, 970, ej. 6 (t& reo) 

Fones: (041) 2224843 e 222-9230 — CURITIBA
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DEPOIMENTO
DOZĘ ANOS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS

Quem olhar o mapa do Brasll encontrarś no 
Estado do Parś, cidades como Belóm, Cametó, Tu 
curui... Foi neste contexto geogrśfico que vivi, 
convivi, trabalhei pastoralmente durante dozę 
anos.

Por ser a reglao amazónica, em primeiro lu- 
gar ąueria adlantar que as distancias sao enor- 
mes comparadas com as do Sul do Pafs. Como 
trabalho de Igreja, nós, os padres vicentinos, te- 
mos urna missao &s margens do rio Tocantins hś 
quase 50 anos.

Entretanto, ąueria destacar que a partir do 
Concflio Vaticano II, comeęou-se um trabalho de 
CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e que ho- 
je  s&o mais de 600.

Graęas a estas comunidades e aos seus llderes 
que o Evangelho pode chegar a todos os recantos 
desta vasta regiao.

Queria exemplificar com alguns dados: existe 
paróąnia em que o padre para chegar ató a iftlti- 
ma comunidade (capela) leva mais de 20 horas de 
barco. Noutra paróąuia, o padre precisa andar 
mais de 150 ąuildmetros; isto se considerarmos o 
tempo em que nao chove (de junho ą dezembro) 
e as estradas permitirem. Assim ele consegue no 
móximo chegar duas ou tr6s vezes ao ano.

Mas como nao 6 só o padre ou a irma que 
visitam as comunidades, as memas sao animadas 
pelos leigos: alguns formados em agronomia, 
satide, educaęao, CP.T. (terra), C P P . (pescado- 
res), outros sao agentes das próprias comunida
des que se visitam regularmente (animadores).

Poderiamos tambóm dividir a regi&o da Prela* 
zla de Cametó (assim 6 chamada esta regi&o que, 
em nossos termos, signilica diocese) em duas 
ńreas bem distintas: a regi&o mais ao Norte 6 a 

— regiio-dos grandes rios (o  próprio Tocantins, que 
em frente h cidade de Cametó tem uns 15 km de 
largura, Anuerś, Jacundś, Parć, e tc .. . ) 1& moram 
mais as pessoas nativas —  sao em geral, para- 
enses.

A regi&o mais ao Sul 6 a  regi&o influenciada 
pelas migraęóes. Lś encontraremos gente de 
todo o Brasil e principalmente nordestinos. No 
contexto do Sul da Prelazia destacamos a Trans- 
amazónica, e os seus vicinais, a hidroelótrica de 
Tucurui; 6 enfim, a regi&o das estradas.

Prelazia de Cametó: Superffcie de aproxima- 
damente 51.000 km2; Habitantes: 600 mil; Cidades: 
as maiores sao Tucurui, Cametś, Igarape Miri, 
Mocajuba, Bai&o, Pacajś, Repartimento, Breu 
Branco.

Paróąuias: ao todo s&o 8; Padres: 13 padres 
e 1 bispo; Religiosas: aproximadamente 30 (tra- 
balhando na pastorał, hospital e colćgios); Muni- 
cipios: 9. Agentes de Pastorał: Inumeros.

Pe. Germano Nalepa

Receita Polonesa
ARENQUES (SARDELA) ENEOLADOS 
(Śledzie Zawijane)

Ingredlentes: 600 g de arenque, 150 g de quei- 
Jo prato, 200 g de pepino azedo, 100 g de cebola, 
100 g de maionese e 20 g de cebolinha verde.

Como fazer: Deixar o arenque de molho, lim* 
pd-lo e após cortar ao meio, no comprido. Cortar 
o queijo e o pepino azedo em tiras e a cebola em 
meias rodelas. Rechear o arenque com queijo, o 
pepino e a cebola. Enrolar e prender com palito. 
Arrumar em travessa e regar com maionese e ce
bolinha verde. Servir com batatas cozidas e sala- 
das verdes. (Poręao para mais ou menos 4 pes
soas).

(ColaboraęSo de Leokadia Dzienkowski 
Czerwonka — Curitiba)

“£ TAO BONITO SABER!”
“A Distinta Direęao e Administraęao do Jor- 

nal LUD. Cordiais cumprimentos! Quero agrade- 
cer prazerosamente, pela remessa enviada dos 
numeros atrasados do jomal LUD. Desta forma 
poderei tambóm apresentar, especialmente aos 
descendentes de origem polonesa para iniciar a 
campanha de mais assinaturas em favor deste 
órgao valioso de comunicac&o. Os numeros que 
eu receber, depois de Udos e apreciados, procura- 
rei entregar a outros para que se decidam a as- 
sinar, se enriqueęam intelectualmente e dessa 
forma nao se esqueęam das nossas rafzes. O mun- 
do de hoje, de tudo faz para sufocar, estraęalhar 
e desorientar a todos nós em muitos setores que 
deveriam ser cada vez mais aprimorados e no 
entanto nao o sao. Quantas descobertas, ąuanta 
riąueza que o homem vislumbra nos seus varia- 
dos conhecimentos, experiencias, novas tócnicas e 
realizaęóes e no entanto no comportamento hu- 
mano, ąuantas violencias, desestruturaęóes, falsi- 
dades, mśscaras, desrespeitos, etc.!!! Estamos 
ainda engatinhando, nesse sentido!

Devemos unir as nossas foręas em todos os 
sentidos, e especialmente no setor da imprensa, 
rńdio, TV, publicaęóes para que sejam embarga- 
das as contradięoes, as cii ad as mais sofisticadas, 
e tudo que tem cheiro camuflado de escravidao. 
Ninguśm nasceu para ser escravo! Mas infeliz- 
mente para muitos só funciona na teoria. Pois na 
prśtica nao faltam resultados de sobejas extrava- 
gancias! Precisamos ser mais agressivos! Nao fa- 
zem isso, muitos daqueles que tem em m&os os 
meios de comunicaęao social? E qual 6 o resul- 
tado que temos? Nao ó necessório comentar, bas
ta só apreciar os noticińrios, um pouco e infeliz- 
mente outros programas!...

Quero me congratular com os senhores, pela 
publicaę&o do "Curso de Polonśs para Brasileiros” . 
Parabćns e esperamos que tenha um grandę e im- 
previsivel sucesso! Continuem sempre assim. £ 
tao bonito, saber diversos idiomas! O Papa nos 
dś esse espetacular exemplo! Valoriza todas as 
nacionalidades e faz ąuestao de falar nos idiomas 
por onde passa! £  um exemplo Impar de amizade, 
solidariedade e fraternidade!

Obrigado, pela publicaęao do “Centen&rio da 
imigraęao polonesa (1891-1991) ( I )  — (Dom Feli- 
ciano-RS — Brasil) — Fiquei muito feliz em po- 
der prestar uma pequena contribuięao nesse sen
tido-e a Redaęao Lud, dar a devida cobertura! 
Thonk you, very much! Dziękuję bardzo!

Manterei contato, com a comunidade de Rio 
Milanćs, onde a colónia de origem polonesa ś a 
mais forte desta paróquia. Vamos lutar para 
conseguir animar a fim de que apareęam mais 
assinaturas do jomal LUD. Pelo que fui informa- 
do, eles jd celebraram o seu centen&rio de imigra
ęao polonesa e inclusive soube que mantiveram 
contatos com o jomal Lud, para fazerem as suas 
publicaęóes centenśrias!

Muito obrigado por tudo!
Auguro para to da a Redaęao: sucessos infin- 

dos, muita criatividade, otimismo permanente e 
toda sorte de felicidades.

Atenciosamente,
Pe. Francisco Bryś

Rio dos Cedros, 28 de fevereiro de 1991” .
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Auto Yidros Sao Gristóvao Lida.
TEM DE TUDO — YIDROS ORIGINAIS PARA 
AOTOMÓVEIS E CAMINHOES, BOBRACHAS 
E ACESSÓRIOS — COLOCAęAO — ATACADO 
— O MELHOR EM PREęOS E SERVięOS —

M A T R I Z :  Rua Nilo Cairo, 52 —  Administra
ęao — CEP 80.060 

FILIAL 01 : Rua Oonselheiro Laurindo, 961 — 
Ramais 114 e 115 — CEP 80.060 

FILIAL 02 : Rodoirta BR-116 — Km  105 n.° 
17.745 — Ramais 116 e 117 — 
81500 — CURITIBA - PARANA 

FILIAL 03 : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347 — 
CEP 05.124 — FONE: (011) 261 
3646 — Telex (11) 80116 — AVSC 
Parąue Sao Domingos — SAO 
PAULO-SP

ATACADO PABX: (041) 222-6565 — 
TELEX: (041) 2188

Carłas a Red
“AM PLIAR SEU UNIVERS0

Da professora Marli Terezinh] 
ki, de Ijui, RS, recebemos a sei 
de 5 de fevereiro: "Sr. Diretor 
com cordiais saudaęóes, solićito 
conste na relaęao de inscritos no 
n§s que ser& ministrado atravśs
aprendizado da Lingua Polonesa ____
acalento hś. anos. No ano passadn 
contato com a referida lingua aii£ -  - 
mosi l m  grupo de estudos n . 2  
voado de Santana que, inioialmeifej™* 
ceroa de trinta alunos, reccbenao, 
e monitoria do Pe. Andrś PietatlS 
aos alunos, ministrando aulas tem! 
meses” . ™  Ter

rót i
"Lamentavelmente, dos aluoosi*/ “K  

bamos no finał do curso com um |* Rei 
que no entender do grupo e como im-™ 
da em inicio do curso, senririamjr 
Foi o que aconteceu. *raza

zyszi

Hoje, fico imensamente ieliz a .  
cipar novamente de um curso sotai5' 
meus antepassados. Para tanto, fic: Jlacy 
adąuirir todo o materiał necessbio,’  “E 
um dicionirio, pois como profesonj>trze 
entendo que tambćm para o poIod&bk iuc 
materiał indispensóvel.

ilskc
Je

Entendendo que o curso que oi y 
oferecido deve ser aproveitado por 
soas que desejam ampliar seu unW^j 
leve hoje ao conhecimento da impiaailczy: 
ver se nossos patrlcios daqui e marzeń 
de outras nacionalidades acordeme^o 
ęam o curso em  questao. Sendo oqi£s___, 
no momento, subscrevo-me atenclosa 
Marli Terezinha Meiger Siekierakł*. “ y 

rajo

Nota da Redaęao. Destacamos 18 
dezenas de cartas que estao em nosare; ’ 
lacionadas ao lanęamento desse .CunMd® 
cia, inódito em nosso Brasil na Uppźwii 
O convenio desse Curso de Extensio Aclej 
dade Estadual do Oeste do Parani-! _ 
de Filosofia, Ciencias e Letras de Cc 
C IVEL), com a Editora LUD 
haja doravante um maior incentwô olsŁ 
dizado do idioma dos nossos ató%rż( 
meio brasileiro. Quem sente pulsarffl|ja 
um sentimento polonus pode avafer i 
dessa iniciativa. :■ 1
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Seman&rio ̂ da Editora Lud Ltda.
Di retor ia: Pe. Jorge Morlds 

Miecislau Surek 
Paulo Filipake 

Editores: Pe. Jorge Morkis (eoP
Miecislau Surek (e® P  ̂  

Departamento Comercial: Josś
Correspondentes/Colaboradores: W  '

Biernaski; Pe. Lourenęo Biernasc,^ulj 
masz Łychowski; Prof. Marianoi w®ios 
Joao Krawczyk; Prof. BonlfWo *o 
Maria do Carmo Krieger 
Kuiava; Univ. Jiólio Skalski 
K r ul; Mćdico Jan Polan Tade®^
Psicólogo Olgierd Gerard Ligęza 
Adalberto Pachnicki. ,P ]
Direęao e administraęao gerj*1 
846-A —  Caixas Postais »
(041) 233-9194 —  CEP 8 0 .4 1 0 -^ ^  
n& —  Brasil. „
Expediente da administraęao o - 
das 13^0 as 18,00 horas de seg^Po 
Assinaturas:
Anual (50 edięóes) ................... r®4
Semestral (25 edięóes) •■•■•araiP 
Paises das Amćricas (anmdaoe) •• ^  
Europa, Asiae Oceania (anuidaa^^ 
COMO ASSINAR: favor escreVp%jt#C2 
dindo assinaturas, após o que 
banc&ria; se desejar, 
ou Cheque Nominał para Eto
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“Złączeni węzłem krwi i węzłem ducha, z jednego wyrośli pnia, wszyscy Polacy 
stanowimy nierozerwalną całość i  wspólnie wielkie budujemy dzieło. Dlatego wryć 
musimy w nasze serca świadomość wzajemnej za siebie odpowiedzialności, która 
z jedności wypływa. Polak za granicą i  Polak w kraju są jedni za drugich odpo
wiedzialni wobec sumienia Narodu i opinii innych krajów”.

'Władysław Raczkiewicz
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®  Temat referatu: "Kraj ^-Em igracja”  stanowi 
-ót myślowy. O jaką relację chodzi i co zna- 

nosi^ “ Kraj” , a co “Emigracja”? 
umtcfc Relacja?^- to spojrzenie w  sensie opcji -j§||a 
MttiUem jak widzi, jak ocenia, jaki ma stosunek 
a ^  irażany przez działania już podjęte i zadania na 

-fyszłość Kraj wobec Emigracji.
4  “K raj” H «to  my, to Polacy u siebie, na swojej 

n C z y s te j ziemi, w  swoim państwie. Kraj —  to 
i*5jjjlacy w  Polsce.
śsSI;, ;“Emigracja” S t o  skrót werbalny przyjęty dla 
ssoiaijtrzeb niniejszego referatu — obejmujący milio- 
olon§s i- [ludzi związanych z nami więzią szczególną —T  = 

ylskością.
ł  Jest sprawą bardzo ważną — kogo uważamy 

que ̂  członka owej zbiorowości, na czym polega więź 
fJJ^rej wspólnoty. Każdy z nas doświadcza tego, że 

npraatfczyzna to nie tylko ta konkretna, życiowa prze- 
e mearzeń i kraj — obraz, w  którym się żyje. To nie 
iemeijko miejsce na ziemi. To wyobrażenie całej 
° ‘jDeŝ zestrzeni ziemi ojczystej, to je j obraz kształto- 

any w nas przez historię i narodową kulturę. To 
rajobrazy *§§ morze, góry, lasy, pola. To miejsca 
kie jak Wawel, jak Zamek Królewski w  Warsza- 

“ ^ e - .  Jak kościoły. Jak groby. Domy. To księgi — 
e Oiisjkie jak  Mickiewicz. Obrazy — jak Matejko, 
a Unpźwięki jak muzyka Chopina. To barwy pol- 
ensaodciej flagi.

P łożen ie  terytorialne naszej Ojczyzny stwo-
itda p^yło sytuację wyjściową, macierzystą dla narodu
itivo [solskiego. K rąg śródziemnomorskiej kultury,

anlę%rześcijaństwo, łacińskość —  a potem już wła-
11P1II historia, własna kultura, własne dziedzictwo. 
m m i - m h h h m

A więc wyobrażenie Ojczyzny — to me tylko 
wyobrażenie ziemi — ale doświadczenie history- 
znego dziedzictwa i specyfiki narodowej kultury.

Naród tworzy tę kulturę poprzez język, reli- 
ię, sztukę, naukę, ekonomię, technikę, a nawet 

"■“ ■politykę.
. -Jl Tworząc ją  — w dynamicznym procesie hi-
•  feorycznym — dokonuje wciąż wyboru wartości.
1 Taród jest więc wspólnotą, która nie tylko tworzy 
■ Miturę własną, ale realizuje wartości tej kultury i
*  /zbogaca ją przez swe dzieje. Naród i kultura 
tfa. jkreślają się więc wzajemnie.

|, Głównym wyznacznikiem "polskości” jest za- 
em identyfikacja z polską narodową kulturą, 

^wiadomość wspólnoty losu, historii i  procesu 
potworzenia swoistego ethosu. Ten polski ethos to 

a Ha^onor, duma, romantyzm, wspaniałomyślność, 
U- liezależność. To wartość, o którą został wzboga- 
oiiony w  ostatnich latach solidarność. Solidar- 

) S^iość jako cnota społeczna, umiejętność wspólne
go dźwigania brzemion, przezwyciężania podzia
l i  jów, budowania wspólnego dobra. 
eUg V Tak czujemy naszą “polskość” , która, jak 
Staś^kreślił to Ksiądz Profesor J. Tischner stanowi 

^propozycję etyczną”, bo jej wybór jest wolnym 
Ali^Wyborem określonych wyżej trudności.
*13 Myśląc: “Emigracja”  —  myślimy zatem o tych 

wszystkich na świecie, których poza krajem łączy 
o po lskość. Myślimy o tych, którzy urodzili się w  

Polsce, a znaleźli daleko od niej — tworząc wła
sne, etniczne grupy. Myślimy o tych, którzy zna- 
Jeżli się poza granicami wskutek zmiany granic, 
jjp tych, którzy musieli emigrować i tych, którzy 
flfchcieli. Którzy nie mogli wrócić. Którzy nie wró- 

^ jjScili. O tych, którzy zamieszkiwali na terenach Rze- 
^bzypospolitej i  czują się związani z polskością, 
ęjsd̂ choć ich przodkowie byli innego pochodzenia.
W

Myślimy o potomkach, o dalszych pokoleniach 
tych wszystkich grup. UżyWamy różnych sformu
łowań, mówimy o emigracji, o Polonii, o Polakach, 
Polakach za granicą, o ludziach pochodzenia pol
skiego, myślimy o wielkiej wspólnocie, którą 
wspólnie, zarówno w kraju jak i poza nim two
rzymy. Z członkami naszej wspólnoty poza krajem 
pragniemy zacieśniać więzy. Pragniemy stworzyć 
takie warunki, by Polska stała się dla nich Do
mem. Czasy współczesne charakteryzują się dużą 
emigracją. Z przyczyn cywilizowanych, ekonomi
cznych, politycznych, religijnych, kulturowych — 
ludzie emigrują, migrują, przesiedlają się i ucho
dzą z krajów. Emigracja polska licząca ponad 15 
milionów ludzi zajmuje 4-te miejsce na świecie 
pod względem liczebności i jest bardzo zróżnico
wana pod względem geograficznym, ustrojowym, 
gospodarczym, kulturowym, wiekowym. W 32 kra
jach świata tworzy liczące się skupiska.

Początki emigracji sięgają X V II wieku. Naj
prostszy jej podział to emigracje przedwojenna, 
wojenna i  powojenna.

1) Ta przedwojenna znaczącą stała się jako 
emigracja i wychodźstwo polityczne po insurekcji 
kościuszkowskiej, upadku powstania listopado
wego i potem styczniowego. Drugą ważną grupę 
tej emigracji przedwojennej stanowi masowa emi
gracja zarobkowa w latach 1870-1914 do Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Brazylii.

2) Emigracja wojenna — to emigracja zwią
zana z działaniami I I  wojny światowej i sytuacją 
polityczną po jej zakończeniu. Jest to emigracja 
złożona z Polaków, którzy pozostali po wojnie na 
Zachodzie z wyboru bądź z powodu niemożności 
powrotu wskutek narzucenia Polsce nieakcepto
wanego przez naród rządu i porządku ustrojowe
go. Podkreślić w  tej grupie należy tzw. emigrację 
niepodległościową, która jak to określił Ojciec 
święty Jan Paweł I I  —g pozostała "żywą częścią 
Polski”, "rdzeniem Polski walczącej o świętą spra
wę swej niepodległości” i poza krajem przecho
wywała i przechowuje struktury rządu zwanego 
rządem polskim na Uchodźstwie.

Specyficzną grupę "emigrantów” stanowią 
Polacy w  Związku Radzieckim, Rumunii i Czecho
słowacji, którzy pozostali na swych ziemiach, a 
ziemie te przestały należeć do Polski. Do emigra
cji “wschodniej”  należą też pokolenia zesłańców 
z czasów carskich, potem pokolenia ofiar terroru 
stalinowskiego, akcji deportacyjnych i przesie
dleńczych. 4

3) Emigracja powojenna jest także zróżnico
wana. Polityczna — wiąże się z przełomami w  hi
storii najnowszej, latami represji stalinowskich, 
potem 1968 r., wreszcie jest to tzw. emigracja “so
lidarnościowa”  po 1980 r. oraz emigracja zarob
kowa, ekonomiczna, często sezonowa.

Ocenia się, że obecnie w  Stanach Zjednoczo
nych znajduje się ponad 10 min ludzi pochodzenia 
polskiego, w  Kanadzie 400 tys., Brazylii 800 tys.
  1 min, Argentynie 600 tys., Australii 300 tys.,
na terenie Związku Radzieckiego wg danych ofi
cjalnych 1,5 - 2 min (w  rzeczywistości 2 razy ty
le, z  czego na Białorusi 418 tys., Ukrainie 300 tys., 
Litwie 250 tys. Łotwie i  Kazachstanie po 60 tys.), 
w  Niemczech ok. 2 min, we Francji 800 tys., Wiel
k iej Brytanii 120 tys., Szwecji 54 tys., Włoszech 
25 tys., Austrii 35 tys., Rumunii 30 tys., Czechosło
wacji 70 tys., Afryce (RPA) 20 tys. W wielu in
nych krajach na wszystkich kontynentach znaj' 
dują się mniejsze skupiska polskie. (c. d. n.)

OBRAZ TYGODNIA W POLSCE
W siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski 

obradowała 245 Konferencja Plenarna Biskupów 
Ordynariuszy, której przewodniczył Prymas Pol
ski kardynał Józef Glemp. Kardynał Glemp po
wiedział dziennikarzom po obradach, że głównym 
tematem posiedzenia była wizyta Ojca świętego i 
ocena stanu przygotowań do niej. “Interesują nas 
także sprawy publiczne, sprawy wyborów parla
mentarnych. Bezpośrednio się w to nie angażuje 
my, ale zależy nam, aby wierni katoliccy wzięli w 
tych wyborach udział 'zgodnie ze swym sumie
niem. żeby nie pozostawali bierni. ( . . . )  Wiemy, 
że są w  społeczeństwie dyskutowane problemy 
moralne, zwłaszcza życia nienarodzonych. Tutaj 
nasze stanowisko się nie zmienia i pozostaje to 
samo. Muszę z uznaniem wyrazić się o geście Oj
ca świętego, który powołał Biskupa na wakującą 
Stolicę Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego w 
Przemyślu” .

*  *  *
Poseł Włodzimiera Cimoszewicz i Aleksander 

Kwaśniewski zaapelowali o stworzenie sojuszu 
wyborczego lewicy "w  obronie interesów milionów 
ludzi pracy” . Wzywając organizacje polityczne do 
zawarcia takiego porozumienia piszą m. in.: “w 
państwie nie może być tak wiele niesprawiedli
wości, dotyczącej ludzi utrzymujących je  własną 
pracą” .

*  *  *
Prokuratura wojewódzka w Toruniu ujawniła 

pierwsze wyniki śledztwa w sprawie serii upro
wadzeń działaczy niezależnych, która miała miej
sce w Toruniu w  1984 roku. Od porwanych osób 
zadano — pod groźbą utraty życia — informacji 
o podziemnej działalności. Prokuratura wojewódzr 
ka ustaliła, że sprawcami porwań byli funkcjona
riusze Służby Bezpieczeństwa, z których utworzo
no specjalną grupę do “neutralizowania podziemia 
politycznego”.

*  *  *
Od 1 marca przywrócona została polsko-cze

chosłowacka Konwencja o małym ruchu granicz
nym z 1959 roku.

*  *  *
Najprawdopodobniej 20 marca prezydent Wa

łęsa spotka się z prezydentem Bushem. Program 
wizyty w USA przewiduje także część nieoficjal
ną, w której Lech Wałęsa spotka się z środowis
kami polskimi i żydowskimi w New Yorku, Chi
cago i Los Angeles.

*  *  *
Zmniejszy się ruch i kolejki na granicy pol- 

sko-niemieckiej. Gigantyczne korki utrzymują się 
natomiast na granicy RP-ZSRR po stronie ra
dzieckiej. Czas oczekiwania na przejściu Szeregi- 
nie-Medyka wynosi kilkadziesiąt godzin (w  sobo
tę samochody osobowe czekały po 70 godzin — 
autokary 75 godzin). Spowodowane jest to bardzo 
szczegółową kontrolą wykonywania przez celni
ków radzieckich. Na dodatek wśród czekających 
działają, uzbrojone w drągi, “społeczne komitety 
kolejkowe”, które bardzo bezwzględnie reagują 
na wszelkie próby naruszenia ustalonego porząd
ku. Dochodzi do bójek i wzajemnego niszczenia 
samochodów.

sfe H: %
Po trzech dniach przesłuchań przed komisją 

sejmowa do zbadania działalności MSW, które 
miały miejsce na sesji wyjazdowej w Domu Kul- 
tury Kopalni “Wujek”, stwierdzono, iz istnieją 
podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie górni
ków poległych w tej kopalni. Znane imiennie oso
by Komisja obarcza odpowiedzialnością za zabój
stwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie cięż
kiego uszkodzenia ciała. Ponadto komisja uważa, 
że trzech prokuratorów nie dopełniło swoich obo
wiązków i brało udział w fałszowamu obrazu wy
darzeń w kopalniach “Wujek” i Manifest Lipco
wy”. Stwierdzono także, że ani prokuratura^ ani 
milicja nie zabezpieczyły dowodów zdarzeń. Opóź
niały czynności procesowe i  zacierały ślady prze- 
stępstwa. ^

Kierownictwo PSO podjęło decyzję ci P ® -  
waniu w końcu czerwca br. produkcji Fiata 125P.

Minister ON P. Kołodziejczyk poinformował, 
że rozpoczęta została operacja dyslokacji wojsk 
polskich w kierunku granicy wschodniej.
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NIEDZIELA PALMOWA 
Ewangelia według ów. Marka 14,1-15 • 47 

"Błogosławiony ten, który przychodzi w Imię 
Pańskie" (Mk 31,10)

Na kilka dni przed swoja bolesną męką Jezus 
wjeżdża do Jerozolimy. WJeżaża Jako król, którego 
przepowiedzieli prorooy. Wjeżdża do tego miasta, 
z którego Już nie wróol. Wjazd ten pozornie trium
falny 1 radosny, w rzeczywistości był Jednak smut
ny. Towarzyszył Mu nieliczny orszak królewski, 
głównie świadkowie ostatniego cudu wskrzeszenia 
Łazarza. Nie towarzyszyli Mu ani zbrojni rycerze, 
nie było wśród ludu żydowskich kapłanów. Ewan- 
geliśoi mówią, że ogromny tłum słoi swoje płasz
cze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na 
polach. Ol którzy Go porzedzali 1 którzy szli za 
Nim wołali: “Hosanna. Błogosławiony, który Idzie 
w imię Pańskie" (w  8-10).

Jezusowi nie chodziło o zewnętrzne uznanie i 
ludzkie, Jakże nieraz wątpliwej wartości honory. 
Jezus żył już wtedy świadomością swej bolesnej 
męki 1 śmierci. Jezus wiedział, że te tłumy nieba
wem zwrócą się przeciw niemu. Będą domagać się 
uwolnienia Barabasza 1 śmierci dla Jezusa Syna 
Bożego “zdradzonego 1 spętanego” (Mk 15,11). 
Także 1 uczniowie Go opuszczą. Jezus odważnie 
Jednak wkracza do miasta, które Już od dawna 
przygotowało Mu cierpienie i krzyż. Podejmował 
to wszystko z oohotą, wiedząo, że tylko na tej dro
dze 1 za cenę straszliwej męki dokona zbawienia 
świata. Siła 1 moc Jezusa jest innego rodzaju, swe 
źródło ma w Bogu Ojcu, w mocy Ducha i sile mi
łości. “Mam moc duszę moją dać i mam moc zno
wu ją wziąśó” . Duszę dać, to znaczy dać życie, tę 
największą wartość naturalną, jaką człowiek po
siada.

Opowiadanie o męce i śmieroi 
Ewangelii świętego Marka znaczenie 
stanowi je j szczyt. Tu objawia ‘ ’
zus jest Synem Bożym, jest Sług#&2 
słusznym Ojcu aż do śmierci i ś iK S 3 
żu. Pogański setnik wyznaje wiarę- 
Synem Bożym. Setnik zaś, k tó ry^J?1 
widząc, że w  ten sposób oddał dud* 
“Prawdziwie, ten człowiek był Svn®» 
(Mk 15,39). bż'

Niedziela Palmowa bardziej 
na niedziela przypomina nam, że to 
tym dniu Chrystus zaczął pisać histoiSa 
zbawienia swa własną krwią. Okażemŷ  
wdzięczność i miłość zachowując 
“Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachoEn 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i pm jiE  
niego i będziemy w  nim przebywać* (jw^.

Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego

Apostołka Miłosierdzia Bożego

W Laval, we Franoji Matka Teresa Rondeau 
założyła w 1818 roku apostolskie Zgromadzenie 
Matki Bożej Miłosierdzia, celem którego jest opie
ka nad dzlowozętami. Zachwycona ideą Miłosier
dzia, Matka Teresa ozęsto mawiała do swych có
rek duchownyoh: “Ponad wszystkie przymioty Bo
ga zaohwyca mnie Jego Miłosierdzie”.

Kilkadziesiąt lat później, w  1862 r. Matka Te
resa Potooka, widząc ówczesne potrzeby swej Oj
czyzny, przeszczepiła zgromadzenie na grunt 
polski.

Począwszy od ohwlli powstania, aż po dzień 
dzisiejszy Zgromadzenie wierne idei swych Zało
życielek, wypełnia misję miłosierdzia przez różne

I  I  i i %  
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formy pracy apostolskiej, zależnie od ducha cza
su, potrzeb środowiska 1 aktualnych swych moż
liwości.

Do wyżej wspomnianego Zgromadzenia, Bóg 
w niezbadanych wyrokaoh Swej Opatrzności skie
rował duszę wybrana, Helenę Kowalską, dziś zna
ną niemal na całym śwleoie Siostrę Faustynę, Apo
stołkę Miłosierdzia Bożego.

Po wielu odmowach w różnych Zgromadze
niach —• jak sama o tym pisze — Helena Kowal
ska w dniu 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta do 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W Zgro
madzeniu przeżyła zaledwie 13 lat. Zmarła w dniu 
5 października 1938 r. mając 33 lat żyda.

JUŻ w pierwszych chwilach żyoia zakonnego 
dał jej Bóg poznać Swe plany w stosunku do niej, 
o czym tak pisze w Dzienniczku duszy:

W chwili obłóozyn Bóg dał mi poznać jak wie
lo olerpleć będę. Widziałam jasno do ozego się 
zobowiązuję.

Nie cofnęła się lękliwie przed cierpieniem, 
lecz pozostała wierną przyjętym zobowiązaniom, 
stająo się w ten sposób podatnym narzęazlem w 
ręku Wszechmocnego Boga, który przez nią ohciał 
światu przekazać Orędzie Swego Miłosierdzia.

Obraz — Jezu, ufam Tobie!

Bóg, olioąc przygotować s. Faustynę do wiel
kiego posłannlotwa głoszenia światu orędzia Mi
łosierdzia, darzy ją wielkimi łaskami, oozyszoza 
jej duszę przez rozliczne derpienla i poucza o 
drogach doskonałośd. Darzy ją także częstymi 
objawieniami Pana Jezusa.

Pierwsze ukazanie się Pana Jezusa Miłosier
nego s. Faustynie miało miejsce w dniu 22 lutego 
1931 r. w Płocku. Czytamy w jej Dzienniczku: 
Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana 
Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała 
szaty na piersiaoh. Z uchylenia szaty na piersiach 
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden ozerwo- 
ny, a drugi biały. W milczeniu wpatrywałam się w 
Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i 
radością wielką. Po oliwili powiedział mi Jezus: 
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z 
podpisem — Jezu, ufam Tobie.

Pragnę aby ten obraz czczono najpierw w ka
plicy waszej i na całym śwlede.

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten 
obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi 
zwydęstwo nad nieprzyjadółmi, a szczególnie w 
godzinę śmierd. Ja Sam bronić ją  będę jako Swej 
chwały (Dz. I. s. 18).

Nieco później sam Pan Jezus objaśnił jej 
znaczenie promieni na tym obrazie. — Blady pro
mień oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze; 
czerwony oznacza Krew, która jest żydem dus* 
Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosier
dzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje 
zostało włóczną otwarte na krzyżu... Szczęśliwy, 
kto w ich deniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go 
sprawiedliwa ręka Boga (Dz. I. s. 130).

Ufność

Najważniejszym i najbardziej podstawowym 
składnikiem nabożeństwa jest ufność. Mówił bo
wiem Pan Jezus: Łaski z Mojego Miłosierdzia 
czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. 
Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma.

Wszystkie postade nabożeństwa do Miłosier
dzia Bożego mają więc wartość w miarę jak są 
wyrazem ufności.

Żądanie uczynków miłosierdzia

Nabożeństwo objawione s. Faustynie różni się 
od wszystkich innych również tym, że obejmuje 
konieczność praktykowania miłosierdzia wobec 
bliźnich: czynem, słowem albo modlitwą. Powie
dział Pan Jezus: Jeżeli dusza nie czyni miłosier
dzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosier
dzia Mojego w dzień sądu.

Oczekuje On, by czciciele 
najmniej raz dziennie świadozyil*Q]Szc 
uczynkiem, albo dobrym słowem. aSr 

Zapraszamy do udziału w NoweoA' 
sierdzla Bożego w  dniach od 294)3 (W1 
— do 06-04 o godz. 19-tej i do  uiiffiń!
święcie Miłosierdzia Bożego, 07-04 o za 
Kościele św iętej Rodziny — Sagrada liy 
Novo Mundo, ul. Jo&o Strugowskl urac 
246-4664. 1

Padres Marianos 3.g 
Apostolat Miłosierdzia 
Caixa Postał 9133 
80311 Curitiba-PR ów

Prem io Cidade de Ciuigt,
'ań;Prezydent da Cftmara MunidpalAi 

w dniu 27-03-81 o godz. 20-tej w lokalu 
nioipal na Uroczystej Sesji wręczy HuJ! 
osobom, które najbardziej wyrófadh u*, 
działalnością —  “Prdmio CidadeleL p 
Wśród nich znajdują się nasi rodacy: ̂  
Domakoskl, Pedro Pakuszewski, Geni ■ 
ohowski, Aloizio Surgik i Wincenty Ityioi 

Do gratulacji przyłącza się Redałcirie
ię

■ Iruj
ters

Poszukiw anie
aróc

Ja —  W iktor Gałęziowski, ur. Mijhśc 
burg-Lahn (Hessen) Niemcy poszukuj} 
ojca (nazwisko i data urodzenia jest pap? ( 
Zygmunt Hałas lub Cliałas ur. 1918-ltt!est: 
czalne województwo Kielce lub LuMaP02 
Do końca I I  wojny światowej piwrtjj*® 
cie Limburg-Lahn (Hessen). Potem tijłr- , 
kiem armii Amerykańskiej i następn&f ■ 
wał do Brazylii i osiadł się w Rio de w 
Niterói. W 1959-60 roku napisał jeden^ 
nona Gałęziowskiego zam. w Dąbrowiê , 
woj. Katowice, w  którym dopytywały j 
W tym roku (1959-60) miał prawdopod;̂  
ro dzieci. M oja matka Barbara HorbłCCZ( 
zmarła w  1950 r. w  Dąbrowie GdnutjU r 
kam też jego dzieci by nawiązać w® 

Wszelkie wiadomości kierować a* 
W iktor Gałęziowski 
Hotel Arosa z. 63 
Mainzer Landstr. 316 
6000 Frankfurt /Ml —  
B R D  — Alemanba

5ŻĆZaproszenie na święo
W  niedzielę, dnia 7-go kwlłtnkfa! 

Mszy świętej, o  godzinie 12-tflJii*® 
uroczysta święconka w sali panjwogt 
kościele świętego Wincentego a n* *y» 

Program następujący:
Alleluja!!! Obrazek w j f  g  
Śmigus!!! Obrazek w jeoęjJ jL  t 
Polska! -  Piękny obrazek s*®oj 

grany przez dzieci.
Na zakończenie podzieleni® a* 

jajeczkiem. mis
1 Prosimy o łaskawe przybyw

j t o s  

—— * O d t

Sprostowani >
San
rriei 
£ui

W  związku z notatką "B* g
konsultacji, z  Konsulatem jliQ]
zgodnie z rozporządzeniem  ̂itoj( 
granicznych. SkubiszewsOT*.fl)wie 
1991 roku polscy weterani w J .  k ̂ k  
od wszelkich opłat paszporw
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iia, Z listów do Redakcji
. Reprezentuję nowo otwartą firmę "Mediator",

Ziającą swoją siedzibę w  centrum 200 tys. miasta

Clili!;

^Uieiśkó-Biała położonego na południu Polski od- 
J?. palonego o 30 km od Cieszyna — granicy z Cze- 
FJEosłowacją, 90 km od Krakowa i 50 km od Ka- 
^ 3 wic i aglomeracji śląskiej. Chcemy w swym za- 
ne® bżeniu nawiązać współpracę z Polonią poza gra- 
.. łcami Polski, celem wymiany doświadczeń, myśli 
^pchnicznych, koncepcji jak również spełnić ewen- 
° ^ a ln e  propozycje współpracy zreformowane przez 
?% as.
m  Jeżeli chcecie wybrać się Państwo do Polski a 

Pnjie macie sprecyzowanego programu pobytu, za
p rop on u jc ie  co chcielibyście zwiedzić, zobaczyć, a 
M a sza  firma zajmie się programem szczegółowym 
|0 (J lyaszego pobytu, rezerwacją miejsc w hotelach, 

apewni transport tak dla osób indywidualnych, 
^ ^ k  i grup z odbiorem z lotniska włącznie, 
ojj^ Jeżeli sytuacja Państwa nie pozwala na przy- 
ajJ^zd do kraju ojczystego, a macie jakieś sprawy 
Mwfo załatwienia, potrzebujecie informacji, chcecie 

-ye^ynależć osoby Wam bliskie, a nie macie kontak- 
i«gp — spróbujemy pomóc. Na pewno niektórzy z 
3ań stw a  mają ochotę na stałe wrócić do Polski, 
^za in teresow ane będą kupnem domu, mieszkania, 
„ S jy  posiadłości, udzielimy Wam wszelkich infor- 
[r~Aacji odnośnie interesującego Państwa tematu.
' 1#ak Państwo wiecie ostatnio w  Polsce zaszło sze- 

jg przemian. Między innymi zmieniają się prawa 
.. Własnościowe. Wielu osobom zwracane jest mienie 

Obrane nieprawnie przez władze po wojnie.
'Ą Wiele osób osądzonych bezpodstawnie, szyka- 
owanych zostaje po latach oczyszczone z zarzu- 

— Jw i wiele innych przykładów. Jeżeli i w  tym 
imacie otrzymamy od Państwa zlecenie postara
my się z niego wywiązać na zasadzie pełnomoc
nictwa.

.. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż większość z 
JrJaństwa ma ograniczony kontakt z krajem oj- 

Ssystym —  dlatego składamy swoją ofertę współ- 
S^racy, polegającą na zlecaniu nam wszelkich 
F7 jsług, a jeżeli chodzi o prowizję to zaproponujcie 

*  Państwo każdorazowo sami. Mamy dla Państwa 
“Również propozycję innej materii, oto ona:
G®* W Polsce w chwili obecnej wiele osób pozba
w io n y c h  zostaje praoy, są sytuacje kiedy członko- 
jdatyrte jednej rodziny są jej pozbawieni. Marnują 

ię talenty, ludzie dobrego serca, fachowcy. Z 
— Irugiej strony w  Polsce brakuje mieszkań, a 

perspektywy pomimo przemian sa bardzo mgli- 
y|)9 te. Może ktoś z  Państwa potrzebuje pomocy na 

arócej lub na dłużej właśnie takich ludzi. Pomo
g l iś c ie  Państwo i sobie i innym, a-przy okazji mie- 
aMlbyście cząstkę kraju ojczystego bliżej siebie. Jak 
ist pr̂ ię orientujecie do tego typu kontaktów niezbędne 
8-lftiest zaproszenie z poręczeniem utrzymania. A 
[^{(loże będziecie w  stanie sponsorować również 
lcon|łrzejazd tych osób? Zostawiamy to pod indywi- 
Q wWalną rozwagę. »
ectóf Zwracamy się za Państwa pośrednictwem o 

Jrzekonanie informacji zawartej w  liście do gazet 
gjjpfozgłośni polonijnych celem ewentualnego opu
b lik ow a n ia  i  przekazania naszej oferty jak naj- 

miększej liczbie osób.
" I  Przesyłając Państwu pozdrowienia z rodzinne- 
ShŁt0’ ojczystego kraju, życzymy dużo zdrowia i 
“■Taczęścia, a przedstawiając swoją ofertę liczymy 
°™ja miłą i owocną współpracę.
„5 m| “Mediator”

Spółka Cywilna 
1 43-300 Bielsko-Biała

ul. Piastowska 6 
116 Tal.: 273-75 — Polska
i l  •

Ciekawostki z przed lał
| P  Kto by pomyślał, że w  Kurytybie można zna- 

9żć polski "Tygodnik Ilustrowany” z . . .  1908 ro- 
o iiu ! "Tygodnik Ilustrowany” było to pismo wyda- 
(wane w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa, 

rafiAogato ilustrowane reprodukcjami znanych mala- 
Piizy, zawierające artykuły na tematy literackie, 

tfstoryczne, polityczne, teatralne itp. Bardzo po- 
oditeytne i na wysokim poziomie (pisywali w  nim 
o&Prus, Żeromski, Reymont, Zapolska, Or-Ot i inni) 
scditaajdowało się niemal w  każdym kulturalnym do- 

nu polskim.
I  ileż ciekawych rzeczy w  tym starym “Tygod

niku” wyczytujemy! Tak więc np. Ludwik Włodek 
ta )pisuje swoją podróż do Parany. Przejazd francu- 
ji&kim okrętem “Chili”  trwał — jak na te czasy — 

stosunkowo krótko. Rio zachwyciło autora swym 
""nalowniczym położeniem, choć zmęczyło upałem. 
>*^t)dbył wycieczkę na Corcovado spowite gąszczem 
. ian i krzewów, spacerował po ulicy Ouvidorp gdzie 
|| wieczorem spotykało się całe eleganckie Rio. W 

JCurytybie gościł go pan Kazimierz Warchałowski 
fil i W swym domu na Bacacheri, odległym od miasta 

5 km. Autor opisuje Paranę pokrytą lasami pi- 
stflhiorowymi i “kampami”, opisuje pracę polskich 
od ̂ kolonistów. Twierdzi, że nie grozi im wynarodo- 
niStoienie, gdyż bardzo są przywiązani do wiary i ję- 
ji i *yka, ale uważa, że nowe pokolenia muszą być

siłą rzeczy nieco inne i nie będą już tęsknić do 
Polski.

Autor pisze, że w Kurytybie wychodzą trzy 
pisma polskie: Gazeta Polska, Polak w Brazylii i 
Naród, istnieje w  Paranie 41 szkół polskich (nie 
licząc szkółek Sióstr zakonnych), istnieje Towa
rzystwo Szkoły Ludowej. Pan Włodek ocenia ilość 
polskich kolonistów na 45-50 tysięcy plus 20-30 tys. 
Rusinów (jak wówczas nazywano Ukraińców), 
których władze nie odróżniają od Polaków.

Autor wyodrębnia 4 wielkie fale emigracji:
1868-72 — Polacy głównie ze śląska i Pomorza, 

powstała wówczas Candida, Abranches i Orle ans;
1880-82 — emigracja z Galicji — powstało Tho

mas Coelho;
1890-91 — lata “gorączki brazylijskiej”, ludność 

głównie z Królestwa. Powstają Rio Claro, Sao 
Mateus, Lucena, Antonio Olinto, Murici;

1896-1901 — emigracja wyłącznie galicyjska z 
dużą ilością Rusinów. Powstaje Prudentópolis, 
rozszerzają się Rio Claro i Lucena.

Autor stwierdza, że najlepiej są zagospodaro
wane kolonie pod Kurytybą, jako najstarsze. 
Araukarię podaje jako przykład kolonii stworzo
nej już przez potomstwo kolonistów. Opisuje czę
ste zatargi z “kaboklerami” oraz niebezpieczeń
stwo grożące od Indian Botokudów.

W  Sao Paulo gościł p. Włodka pan Tadeusz 
Czarniecki, redaktor “Dzwonu Polskiego” . Mile 
wspomina pana Kruszyńskiego z Sao Carlos de 
Pinhal, oraz p. Włodzimierza Okęckiego, konsula 
monarchii austro-węgierskiej, który w braku pol
skich placówek dyplomatycznych opiekował się 
jak mógł Polakami.

W  tych samych numerach “Tygodnika” znaj
duje się też artykuł pana Kazimierza Warchałow- 
sklego, właściciela tartaku, o lasach parańskich.

I  cóż jeszcze? Pisze “Tygodnik”, że w Paryżu 
pan Santos Dumont ćwiczy loty samolotem, a do 
Warszawy mają przyjechać z pokazem lotniczym 
bracia Wright, którzy osiągnęli już zawrotną 
szybkość pięćdziesięciu km na godzinę w swym 
aeroplanie.

A dalej coś aktualnego choć pisanego prze
szło 82 lata temu. Otóż w  Petersburgu panuje 
epidemia cholery i spodziewają się, że może ona 
dotrzeć do Warszawy. Następują wskazówki jak 
należy uniknąć ohoroby (higiena, picie tylko prze
gotowanej wody, unikanie surowizn). Szpital wol
ski ma przygotowane 40 łóżek na wypadek epide
mii i  odpowiedni personel złożony z trzech leka
rzy, pielęgniarzy oraz sióstr miłosierdzia. Cho
lerę leczono wówczas surowicą przeciwcholerycz- 
ną, istniały też już szczepionki, które, jak twier
dzono, chroniły przez rok.

O ile wiem w 1908 roku do żadnej epidemii 
cholery w Warszawie nie doszło. Bardzo to pocie
szające dla nas wiadomości. Jeżeli w tamtych 
czasach zdołano epidemię opanować, to może i do 
nas nie dojdzie z sąsiedniego Peru ta straszna 
choroba.

Irena Łosiowa

Na przystanku w  skarbcu świata...
Szwajcaria z pewnością jest skarbcem współ

czesnego świata. A Genewa — jednym z kilku 
miast tego państwa, w  którym lokują kapitały lu
dzie wszystkich kontynentów i wszystkich krajów. 
Liczba banków, izb handlowych i  im podobnych 
instytucji, często dyskretnie położonych w zacisz
nych uliczkach, dobitnie świadczy o głównym źró
dle dochodów miasta. A uzupełniają je  wpływy z 
organizacji międzynarodowych, których jest tu co 
niemiara — agendy ONZ, Międzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna, Czerwony Krzyż, Międzyna
rodowa Organizacja Pracy..

Wszystkie to stwarza nastrój zamożności, dys
kretny urok pieniądza odczuwa się tu chyba naj
silniej na świecie. Ale przecież nawet tam pieniądz 
— to nie wszystko. Może dlatego właśnie w Ge
newie kolokwium Międzynarodowego Stowarzy
szenia Socjologów Języka Francuskiego poświęco
no więziom społecznym. Widać utraconym w tej 
supercywilizacji. Podejmuje się przecież te spra
wy, które dokuczają, mówi o tym, czego brak. 
Zresztą stwierdzono to wprost — ze szczytnych 
haseł Rewolucji Francuskiej urzeczywistnia się 
wolność, w  ograniczonym tylko sensie — równość, 
a w  minimalnym — braterstwo. I  to w  kraju, w 
którym powstało wiele charytatywnych organiza
cji, jak choćby wspomniany Czerwony Krzyż. 
Zresztą ostatnio zachodni historycy ujawnili, że 
dobrze wiedział on o ludobójstwie Żydów w  cza
sie I I  wojny światowej, lecz z obawy przed hitle
rowcami sprawę przemilczał. W  innym świetle 
stawia to oskarżenia (a  niekiedy i  samooskarże- 
nia) Polaków o bierność wobec holocaustu w  cza
sie okupacji.

Więc jakkolwiek w tym mieście Kalwina, 
dumnego ze swej reformackiej tradycji, dominu
ją  wielkie interesy, to i dla zwykłego przybysza 
ma Genewa do pokazania wiele zaskakujących 
obrazów. Na przykład: naturalistyczną rzeźbę ko
biety (z brązu) normalnie stojącej na przystanku

i szukającej biletu w torebce. Nie opodal znajdują 
się dwie inne postacie, jedna z nich — to siedzący 
na ławce mężczyzna. I  oto paradoks: te wmiesza
ne w tłum oczekujących pasażerów rzeźby zna
komicie uczłowieczają ulicę, wprowadzają element 
niespodzianki, ciepła, refleksji.

Na każdym przystanku, czy to autobusowym, 
czy tramwajowym, stoją dwie skrzynki. Jedna 
otwarta, z puszka na pieniądze, ma w środku ga
zety. Może je  wziąć każdy, kto wrzuci ok. 80 cen
tów. A także, gdy nie wrzuci, ale wówczas poczuje 
się złodziejem. System znakomicie usprawnia dy
strybucję prasy i jest widocznie opłacalny. Dru
ga skrzynka na przystanku — to automat sprzeda
jący bilety autobusowe i tramwajowe. Za ok. 1 
dolara kupuje się bilet z  zaznaczoną godziną kup
na. Przez jedną godzinę można jeździć wszystkimi 
liniami, bez potrzeby kasowania. Po prostu bilet 
musi być ważny w czasie, gdy jesteśmy w pojeź- 
dzie. Prawda — jakie proste?

I  od razu refleksja — jakie musi być społe
czeństwo, które nie zniszczy, nie rozbije, nie roz- 
kradnie tych dwóch skrzynek — z prasą i bileta
mi. Przecież nie są one strzeżone, dostępne dniem 
i nocą, położone często na bocznych uliczkach. 
Czyżby surowy charakter kalwinizmu tak mocno 
uformował osobowość mieszkańców?

Czy nie ma Genewa problemów innych, jak 
tylko z poczuciem związku, braterstwa, solidar
ności mieszkańców? Oczywiście tak, jak każde 
wielkie miasto. Niektóre z nich są dla nas zdu
miewające — jak np. problem złomu komputero
wego. Rocznie gromadzi się już ponad tysiąc ton 
zużytych części komputerowych, które stwarzają 
ogromny problem dla służb miejskich, Złożone z 
części metalowych i plastikowych są niebezpiecz
ne w  przeróbce, a spalane —  szkodliwe dla oto
czenia. Tymczasem corocznie ilość tego złomu 
niemal się podwaja, więc i kłopoty rosną. Pro
blemy mają także najsumienniejsze linie lotnicze 
świata, czyn Swissair. Aby je  rozwiązać, postano
wiono zbliżyć najwyższe kierownictwo linii do 
szeregowych pracowników i ich zajęć. Raz w mie
siącu każdy kierownik, od prezesa poczynając, 
ma obowiązek stanąć za kontuarem i bezpośred
nio obsługiwać pasażerów oraz współpracować z 
obsługą linii. Czyż to nie lepsze niż spotkania z 
załogą oraz badania opinii publicznej?

Tomasz Goban-Klas

Syn P i j  j Saddama walczy i ojcem o Kuwejt
Powołując się na amerykańskie czasopismo 

"National Examiner” niemiecki “Bild” zamieścił 
sensacyjną informację, że naturalny syn Saddama 
Husseina i  Polki wstąpił ochotniczo do armii USA 
aby walczyć z ojcem i  pomścić krzywdę zadaną 
przez niego matce.

Bruce Saddam Latosky jest synem Husseina 
i dziś 40-letniej Polki Marii Latosky, która jako 
studentka zakochała się w pewnym Palestyńczyku 
zamieszkałym w  Warszawie i wyjechała z nim do 
Jordanii. Ukochany jej zmarł wkrótce na zapale
nie płuc, a Maria posiadając kwalifikacje pielęg
niarki uzyskała pracę w jednym z irackich szpi
tali w Basrze. Tam —-- jak opowiada Bruce — 
czuwała przy łóżku pewnej osobistości ze sfer 
rządowych. Był to Saddam Hussein, przystojny 
mężczyzna z wąsami, któremu otworzyła się stara 
rana postrzałowa. Był to rok 1972. Maria zakocha
ła się w tym pacjencie.

Bruce zeznaje teraz: Ojciec uwiódł mają mat
kę. Przysięgał że porzuci dla niej swoją żonę Sagi- 
dę, ale zamiast Sagidy porzuca moją matkę, bo 
zaszła z nim w ciążę. Pozbył się jej wysyłając ja 
do Ameryki zaopatrzywszy tylko w  dokumenty i 
bilet lotniczy.

Syn dyktatora na próżno próbował nawiązać 
z nim kontakt. Jego listy i telegramy pozostały 
bez odpowiedzi. “Nienawidzę go — powiedział re
porterowi “National Examinera”  — za to co zrobił 
mojej matce. Wstąpiłem do armii, żeby mu się za 
to odpłacić”.

Bruce Saddam Latosky mieszkał z matką w 
Kalifornii. O swym ojcu, który go odrzucił i zlek
ceważył, powiedział: “Wiem że mój ojciec jest 
wariatem. On jest drugim Hitlerem. Z przyjem
nością bym go zastrzelił”

Irmaos Hauer i  Cia. Limitada
Rn a Jose Bonifacio, 66 —  Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM  GERAL 

Bronze, latao, cobre, aluminio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox —  Ferramentas Gedó- 
re, Coraeta, Stanley, Motores eletricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisal, łona plastica, tintas e vernizes, mśqui- 
nas elótricas BOSH. telas, panelas e caldeiróes 
de aluminio (linha Hotel).



Migawki prasowe... i nie tylko
Duto się teraz mówi i  pisze o rozwlekłych 

rozmowach i niespiesznym, zwolnionym wycho
dzeniu wojsk sowieckich z Polski. W  listopadzie 
zeszłego roku w czasie Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy Europejskiej w Paryżu Gorba
czow zapowiedział podpisanie już przygotowanych 

uzgodnionych umów o wycofaniu swych żołnie
rzy z Polski z powrotem do ZSRR do końca roku 
1991.

Wielki niepokój wywołała w Kraju wypowiedź 
dowódcy Północnej Grupy Wojsk Radzieckich 
Wiktora Dubynina w czasie rozmów o wyjeździe 
wojsk z Polski “jeśli strona polska nie zgadza się 
z radzieckim protokołem o regulacji prawnych, 
majątkowych i finansowych kwestii i nie ukazuje 
dobrej woli, to radzieckie wojska wkroczą na 
terytorium wielkiego radzieckiego mocarstwa 
zgodnie z naszymi planami zaplanowaną trasą” . 
Pewno się Breżniew cieszył w piekle, że jego 
"doktryna” wciąż żywa.

Warto teraz właśnie przypomnieć sobie jak te 
nieproszone wojska znalazły się w Polsce, gdzie 
stacjonują, na mocy jakiego prawa i jak długo 
chcą zostać?

Wojska sowieckie wkroczyły do Polski w  roku 
1944 w pościgu za cofającymi się Niemcami i już 
nie wyszły. Dopiero w roku 1955 po jedenastu la
tach bezprawnego pobytu dochodzi do formalnej 
umowy o utworzeniu Zjednoczonego Dowództwa 
Sił Zbrojnych Polski i ZSRR, oraz układu o 
współpracy, przyjaźni i wzajemnej pomocy. Pod
pisano też deklarację o "dwustronnym konsulto
waniu się w sprawie pobytu wojsk radzieckich w 
Polsce” .

Do dziś dnia obowiązuje umowa z 17 grudnia 
1956 roku o czasowym pobycie tych wojsk w na
szym kraju. Ustalono wtedy, że będzie 62 do 66 
tysięcy żołnierzy.

Dziś w Polsce jest ich około 50 tysięcy co 
wraz z rodzinami i cywilnymi technikami wynosi 
90 tysięcy obywateli obcego mocarstwa. Są oni 

m is TgnjATOSdgtwftnh na około 70
tysiącach hektarów ziemi i lasów. Aby im było 
miło, wygodnie i zdrowo mają do dyspozycji 13 
letnisk, stawy, jeziora i  lasy. Zajmują 9.100 mie
szkań, 2.440 budynków koszarowych, do których 
prowadzą własne bocznice kolejowe, a w basenach 
portowych urządzone nadbrzeża. Za mieszkania i 
inne pomieszczenia wojsko radzieckie płaci tylko 
połowę cen rynkowych. Za tereny używane pod 
lotniska, poligony, ćwiczenia i manewry nie płacą 
ani grosza. Ludność miejscowa szczególnie skarży 
się na lotniska w Brzegu, Szpratowie, Kluczewie, 
Chojnie i Kołobrzegu, z których startują ciężkie 
bombowce — hałas jest tam trudny do zniesienia.

Do strat jakie ponosi państwo polskie w 
związku z pobytem obcych wojsk na naszych zie
miach trzeba jeszcze dodać zniszczenia.

Teresa Affeltowicz

Opodatkowanie zachodniej żywności
I  DALSZY PROCES PRYWATYZACJI

Na konferencji prasowej minister rolnictwa 
Adam Tański zapowiedział narzucenie podatku na 
żywność sprowadzaną z zagranicy, celem ochrony 
polskiego rolnictwa przed tanim importem. Sub
sydiowanie żywności z Zachodu wytwarza bowiem 
niekorzystną sytuację dla polskich rolników.

Minister równocześnie zapewnił, że wprowa
dzenie nowego opodatkowania będzie zgodne z 
przypisami obowiązującymi we Wspólnocie Euro
pejskiej. '‘Wszystkie działania zmierzające do 
ochrony polskiego rolnictwa zgodne będą z pra
wem międzynarodowym, w  przeciwnym bowiem 
wypadku narazilibyśmy się na odwet” — powie
dział na konferencji Adam Tański. Spodziewa się 
on dobrego roku dla rolnictwa, pomimo narasta
jącego niezadowolenia wsi z rządowego programu 
"zaciśnięcia pasa”, przedstawionego 17 miesięcy 
temu.

Minister powiedział, że rząd przeznaczy ponad 
3 tys. mld zł na rekonstrukcję polskiego rolnictwa, 
by zrobić je bardziej wydajnym i konkurencyjnym. 
Zapytany o skomentowania fali protestów w po* 
nad 1.300 państwowych przedsiębiorstwach rol

nych (PGR-ach) w obawie przed zamknięciem, 
minister powiedział, że rząd przygotowany jest 
na przyspieszenie procesu ich prywatyzacji.

Polska w tym roku wystawiła na sprzedaż 40 
państwowych przedsiębiorstw zarówno inwesto
rom zagranicznym, jak krajowym — zapowiedział 
ostatnio rzecznik ministerstwa odpowiedzialnego 
za sprawy prywatyzacji. "Zamierzamy w przecią
gu najbliższych pięciu lat rozbudować sektor pry
watny do poziomu państw Wspólnoty Europej
skiej” . 20 przedsiębiorstw państwowych zostanie 
wystawionych w Jcwietniu na sprzedaż w prywat
ne ręce w  przeciągu dwóch miesięcy, a dalszych 
2i) zostanie sprywatyzowanych w przeciągu tego 
roku.

13 przedsiębiorstw z pierwszej dwudziestki, 
włączając w nie browar w żywcu, dwa zakłady 
naprawy statków oraz przedsiębiorstwo budowy 
mostów “Mostostal”, zaoferowanych będzie du
żym kompapaniom zagranicznym oraz polskim 
potentatom przemysłowym; dalszych siedem z tej 
trzynastki wystawionych zostanie do wolnej sprze
daży. "Preferujemy inwestorów zagranicznych do 
wykupu pierwszej trzynastki przedsiębiorstw" — 
powiedział minister prywatyzacji Janusz Lewan
dowski.

Proces prywatyzacji nie ominie dziewięciu 
dalszych węzłowych Instytucji, jak FSM —  fabry
ka samochodów, fabryki Cegielskiego oraz biura 
podróży "Orbis”, które prowadzi również siatkę 
hoteli. Termin licytacji tych przedsiębiorstw nie 
został jeszcze ustalony.

Ponadto, jak zapowiedział min. Lewandowski, 
większość z 500 polskich dużych przedsiębiorstw 
zostanie sprywatyzowana poprzez sprzedaż akcji.
6.000 małych wiejskich zakładów rolnych zostanie 
natomiast sprywatyzowanych jeszcze tego roku 
z ominięciem centralnego nadzoru, na zasadzie 
szybkiej lokalnej sprzedaży, Powstaje 16 regio
nalnych oddziałów ministerstwa ds. prywatyzar 
cji, które w najbliższych kilku miesiącach przepro
wadzą te sprzedaże. Wiele zakładów nie musi mieć 
nawet rządowego pozwolenia na sprzedaż w pry
watne ręce. Polskie Linie Lotnicze “Lot” uzyskały 
ostatnio zezwolenia na znalezienie we własnym 
zakresie ewentualnego kupca, podobnie przedsię
biorstwa Pewex, które jest w  trakcie poszukiwań 
zachodniego inwestora.

( “Dziennik Polski” )

Deklaracja współpracy państw “trójkąta”
W Wyszehradzie na Węgrzech prezydenci: Wę

gier — Joszef Antall, Czecho-Słowacji — Vaclav 
Havel i Polski — Lech Wałęsa, podpisali deklara
cję o współpracy tych trzech państw.

Uzgodniono ponadto podstawowe zasady, któ
rymi kierować się będzie polityka zagraniczna 
państw "trójkąta” : Zgodzono się na przyjęcie Pol
ski do Grupy Pentagonalnej, regionalnego poro
zumienia obejmującego Węgry, Czecho-Słowację, 
Jugosławię, Austrię i  Włochy. — Powołano grupy 
robocze do opracowania konkretnych rozwiązań 
poszczególnych punktów deklaracji. Rezultaty ich 
pracy zostaną przedstawione za rok w Krakowie. 
Wtedy też — według Antalla ~  powinny powstać 
nowe wspólne instytucje. — RWPG rozwiązana 
zostanie na najbliższej sesji w Budapeszcie, gdzie 
też przedstawiony zostanie projekt zagospodaro
wania jej wspólnego majątku. — Powstanie, co 
zgłosiła strona polska, Rada Ambasadorów 
trzech państw, odbywająca regularnie kilka razy 
w roku spotkania ministrów i wiceministrów po
szczególnych resortów. — W miejsce rozwiązane
go Układu Warszawskiego nie zostanie powołany 
żaden nowy blok trzech państw. — Zobowiązano 
się do prowadzenia negocjacji z ZSRR równole
gle z centrum i republikami.

Z rozmów "trójstronnych” wyłączono na ra
zie Rumunię i Bułgarię, argumentując, że jest na 
to “za wcześnie”.

Vaclav Havel poinformował zgromadzonych, 
że Czecho-Słowacja podjęła decyzję o otwarciu 
Biura Interesów Litewskich (bez statusu dyplo
matycznego). Analogiczne biuro zostanie otwarte 
na Litwie. Poinformował też o decyzji wznowienia 
od 1 marca "małego ruchu granicznego” z Polską 

gotowym też projekcie nowej konwencji tury
stycznej.

Prezydent Lech Wałęsa ponowił 
wanie trwałych mechanizmów 
tworzenia wspólnych instytucji, 
buje obecnie struktur regionalnych"^ * 

potrzebuje dobrej woli. Nasze tnsyiJJ*
to wszystko wznieść w  posagu do 
nej Europy. Nasze interesy są wspólne |2  
my wspierać się w  tych wysiłkach*.

Sygnatariusze zobowiązali się - j j  
zowania działań na rzecz integracji z in*? 
europejskimi. —  Konsultacji w  sprawcy! 
cych bezpieczeństwa tych krajów. -  
przeszkód w  kontaktach osćb, instytucji! 
zacji społecznych. —  Wolnego p r ze p ij^  
i siły roboczej MS- Rozwinięcia stniktun? 
kacyjnej między tymi krajami i in. 
py. S  Współpracy ekologicznej. _  k a  
warunków dla swobodnej wymiany injJ? 
dobór kulturalnych. — Pełnej realia*! 
mniejszości narodowych. — Popierania w» 
cy regionów i samorządów lokalnych. J

K ra j - Emigracja
TAK  DALEKO — TAK BLISKO 

Emigracja wg projektu nowej orfy 
wyborczej Kom isji Konstytucyjnej (przew. i 
nisław Geremek) i  Podkomisji Łuczaka -a : 
dzie brać udziału w  wyborach parlamentu* 
Kandydować do parlamentu, zdaniem a& 
projektu, będą też mogli jedynie 
mieszkający w  kraju na stałe co 
lat

Doczekaliśmy się oto pomysłu nowej a) 
cji wyborczej, "projektującej” dalszy etap ta 
nia — w miejsce obalonych — nowych bań 
"dwóch światów” . Dzielenia Polaków ul 
szych” —  z kraju, i  gorszych -- mieszkajg 
poza granicami Polski. Ci drudzy są oczywiSó'. 
brzy” do ofiarności i pomocy finansowej. I 
tak, ale prawo głosu —  to już nie. Komuna i  
-  ludzie i  mentalność pozostali...

Miejmy nadzieję, że ten skandaliczny jC  
ordynacji nie zostanie zatwierdzony przez 4 
w marcu. Rumienić się jednak przyjdzie nas: 
go jeszcze za podobny "demokratyczny” i l i  
jący” naród projekt. Projekt de facto unia 
wiający kapitalizację, właśnie dla kraju, d» 
emigracji i  wykorzystanie rzeczywistego ? 
cjału jej możliwości. Odrzuca on "zachodnie’! 
rżenie na sprawy ojczyzny i ewentualność il 
do krajowych wzorców i rozwiązań.

Czyżby to z obawy przed nowym *1? 
skim”? Casus Tymińskiego to jednak sprani 
ju, a nie emigracji, która swoją opinię i s® 
sko w tej sprawie określiła jednoznacznie i f 
źnie. Nie był on więc z pewnością 
emigracji. Poza tym, czy można, chcąc, pi# 
wo, unieszkodliwić wariata w bloku, wp 
wać wszystkich mieszkańców?

Kraj -irf Emigracja. Tak daleko, tak * 
Czy faktycznie dzielą nas granice, czy -  
— coś o wiele, wiele trudniejszego do piw 

"Gorzki to chleb jest polskość" — 
fleksja emigranta-Norwida.

I ji
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C ENTENARIO  DO MUNICIPIO DE IJUf
1990 marcou o “Centenśrio” do municipio de 

T^Ijuf e o Centćsimo Vigćsimo aniversśrio da imi- 
^  graęao polonesa no Brasil. Estes acontecimentos, 

alćm dos festejos que os motivaram, oportuniza- 
złari ram diversas reflexoes sobre vśrios aspectos, 
tyfetanto históricos como culturais, que envolveram 
jje s ta  caminhada centenśria.
Jut Ao reportar-se ao ano de 1890 e mesmo an- 
i . teriores, ve-se que o povo polon§s vivia num cli- 
* ma de opressao e dominaęao, falta de emprego e 
^  terra para trabalhar, jś  que a revoluęao indus- 
i® trial marginalizava milhares de pessoas e os cam- 
ail pos europeus eram cercados para a criaęao de 
^  ovelhas que. produziriam la para os teares. Devido 
™ a isso, os colonos abandonavam o campo contri- 
)rna buindo para inchar as cidades jś  densamente po- 
'jî  voadas. O artesao, foręa de trabalho da indus- . 
rau tria, passa a ser substituido pela mśąuina, tor- 
^  nando-se mao-de-obra a acreditar na propaganda 
fdos aliciadores de imigrantes, que diziam ser o 

- '  Brasil urna terra onde corria leite e mel, cheio de 
wiąuezas e reservado pela “Matka Boska Często- 

■^howska” aos filhos da Polónia.
®  Por outro lado, aqui no Brasil se pregava o 
« pncentivo a imigraęao dos povos europeus, pois 

os mesmos eram vistos como bons trabalhadores 
. e serviam muito bem para substituir o trabalho 
“  dos escravos.
m  Assim inicia-se a explosao da chamada “febre 
%imigratória”  e muitos poloneses v§m ao Brasil. 
lut Os imigrantes destinados ao Rio Grandę do Sul, 
ijgehegaram inicialmente ś Baia da Guanabara, ten 
^  do permanecido por alguns di as no alojamento 
jlantes destinado aos escravos africanos. Poste- 
||>riormente foram transportados pelo "Plaąuete 
»  Planeta" ató Porto Alegre, depois via fćrrea atś 
m  Silveira Martins (Santa Maria), onde permanece-j 
I_ ram cerca de um m§s. Finalmente chegaram aj
*  ahtiga Colónia Ijuhy, uns transportados por car-j 

retoes e outros a pć, conduzindo śs costas, uni
jM pouco de feijao, farinha e outros viveres.
II A chegada de grupos de poloneses e outras 
®  nacionalidades se repetia de 20 a 60 dias. Cada 
g imigrante tinha uma história diferente a contar,' 
«  lamentavelmente, nenhuma registrada, principal- 
1 mente no caso polon&s que pouco registro eseritc 
$ _deixou a seus descendentes. Porśm estas histó- 
l^-rias-foram relatadas posteriormente e vao desde 
s  acontecimentos na pśtria mae, travessia pelo 
| mar... mar que foi palco de muitos acontecimen- 

tos tristes, principalmente aqueles relacionados a
#  morte de pessoas, geralmente crianęas, que nao 
. podiam mais ser transportados ao destino dos
*  demais imigrantes pois exalavam mau cheiro, 
W atraiam tubaróes que atacavam os navios. Para
#  evitar estes problemas os filhos mortos eram arre- 
g. batedos dos braęos das maes e jogados ao mar,
I  deixando-as com os coraęóes dilacerados, enąuan- 
I  to a tripulaęao seguia normalmente a travessia

maritima.
Voltando a chegada dos imigrantes poloneses, i diz-se que eles foram os pioneiros. Calcula-se ini- 

cialmente a vinda de 600 famllias. Hś estudiosos, 
no entanto, que afirmam terem vindo mais de 

|| trśs mil famllias, nos primeiros. anos, jś  que mui- 
I tos vieram com documentaęao do pais, que do- 
| minava a Polónia, na ćpoca (Róssia, Próssia,
I  Austria).

Na lista dos primeiros imigrantes aqui che- 
i gados, encontram-se os nomes das famllias Wolski,
| Wichrowski, Lemański, Zborowski, Tarnowski,
: entre outros e que exerciam no pais de origem 

funęoes como ferreiro, mlisico, professor, jardi-
• neiro, organista, pintor, mec&nico, comerdan- 
I  te, etc.

Chegando na antiga Colónia de Ijuhy, enquan- 
to as mulheres e crianęas permaneciam alojadas 

I num barracao construido para abrigar imigran- 
| tes, os homens se dirigiam com o agrimensor atć 

as terras que deveriam ocupar, 25 ha para cada 
i  familia.
? Para trabalhar a terra os novos colonos re- 
; ceberam uma foice, um serrote, machado, que 

deveriam ser pagos juntamente com a terra, num 
prazo de cinco anos.

Demarcada a terra, a familia toda se reunia 
t  e j untos, para se abrigar das adversidades cli- 
: móticas e dos animais selyagens, construiram em 

meio a mata virgem, as primeiras choupanas de 
bambu, cobertas com folhas de coqueiros, come- 
ęando assim uma nova vida numa nova pśtria.

Padre Antoni Cuber, polones e primeiro pd- 
roco de Jjui (1895-1915) descreve a formaęao da 
cidade, a nao adaptaęao de alguns poloneses que 
foram se fixar em Guarani das Missoes e a vida 
dos poloneses, no Kalendarz Polski, editado sob 
o titulo de “Nas Margens do Uruguai”, em Porto 
AJegre, no ano de 1898. Neste documento históri- 
co relata as dificuldades encontradas. Ele coloęa 
Que a maioria dos poloneses lutaram e prospera- 
ram, mas alguns nao iaceitavam a situaęao de 
misśria, falta de materiał de trabalho, perigos no

meio da mata, falta de abrigo e se desesperaram, 
querendo voltar ao pafs de origem. Sem dinheiro 
e tendo que trabalhar no que nao sabiam fazer 
passaram ,ao v!cio da bebedeira, outros enlouque- 
ceram. Devido _a estes fatos, em plena ćpoca em 
que se concretizava a “abolięao da escravatura” , 
os poloneses que procediam de tal maneira eram 
ataaos em palanques e expostos ao sol ardente, 
maltratądos, para quem sabe “raciocinassem me- 
lhor" e resolvessem trabalhar. Diz-se que nao 
houve ninguem, que notificasse as autoridades 
competentes, tamanha barbaridade.

Por estes motivos, os poloneses foram estig- 
matizados em oficios encaminhados para as au
toridades das comissóes de terra, sendo tachados 
de "vagabundos" e imprestśveis para a agricul- 
tura. Quem nao queria trabalhar na terra era 
considerado vagabundo, porque o objetivo da vin- 
da dos imigrantes era tomar agricultśveis as 
terras que margeiam o rio Ijui.

Ressalta-se que todos os poloneses enfrenta- 
ram dificuldades iniciais. A maioria conseguiu, 
com muita tś em Deus, unidos h familia e foręa 
de vencer, transpor as barreiras e se dedicaram 
a plantar, colher e frutificar.

Mais tarde organizaram-se socialmente, cons
truiram escolas, igrejas, clubes, associaęSes...

O maior nucleo populacional po!on§s em Ijui 
conćentra-se no Povoado Sant'Ana (nome origina- 
do da primeira Sociedade Polaca de Santa Anna). 
Muitos poloneses residem em outras localidades 
do municipio, e inclusive na sede e vilas. Todos 
os poloneses se oTgulham por terem contribuldo 
para o crescimento do municipio de Ijui, onde os 
imigrantes poloneses e seus descendentes fizeram 
e estao presentes em toda a história deste muni
cipio centenśrio, onde ao iongo dos anos tóm 
atuado e se destacado nas diversas ńreas, entre 
elas cita-se comćrcio, indtistria, atividades libe- 
rais, magistório. Num levantamento preliminar 
observa-se que na maioria das escolas do muni
cipio encontram-se professores descendentes de 
poloneses atuando. Tambśm 6 louvśvel o trabalho 
pastorał, irmas, padres, sendo que das quatro pa- 
róquias existentes no municipio, duas sao atendi- 
das por padres poloneses, pertencentes & Socie
dade de Cristo. Acredita-se no entanto, que o 
maior destaque pode ser dado aos poloneses que 
atuam na agricultura, muitos deles produzindo 
ainda na terra recebida pelos primeiros imigran
tes, nela produzindo para a subsistencia, alem da 
comercializaęao de produtos que compóem a ba- 
se da economia do municipio juntamente com a 
pecuśria.

Os poloneses nestes anos tem se caracterizado 
pelo espirito de uniao e de trabalho, de fś em 
Deus e de formaęao da sociedade, mantendo viva 
a cultura milenar das longinquas terras do papa 
Joao Paulo II.

A distribuięao de terras, feita de forma a 
agrupar os elementos do mesmo grupo ćtnico 
oportunizou que os poloneses preservassem em 
muito a cultura de seus antepassados. Isso veio 
a se confirmar ąuando em 1987, incentivou-se em 
Iju i a idćia das culturas diversificadas, a organi- 
zaęao dos vśrios grupos formadores do municipio, 
o que desencadeou um grandę movimento cultu- 
ral e estrutural.

“Os poloneses largaram na frente” foi o que 
redigiu entre outras colocaęóes, a jomalista Re
gina Heurich Perondi, em seu Caderno de Cul
tura, no dia nove de maio de 1987, no Jomal da 
Manha. Realmente muitos grupos se organizaram, 
poróm os poloneses foram os que primeiro acei- 
taram o desafio e passaram a pesquisar a pró- 
pria história e jś  naquele ano, com o apoio da 
UNIJUf e do Museu Diretor Pestana lanęam o 
livro "Povoado Santana conta sua História” , pro- 
duzido pelos professores Marli Meiger Siekierski 
e Daiiilo Lazarotto. Em 14 de agosto daquele ano 
ocorreu a estróia do Grupo Folclórico Polonus 
Piast, formado dois meses antes e jś  recebendo 
carinhos e aplausos da comunidade ijuiense, pe
lo esforęo dos danęarinos, diretores e trabalho 
de coreografia de Joao Klarnikowski. Destaca-se 
tambśm o trabalho do grupo de canto “Zgoda” , 
dirigido pelo professor Adao Tadeu Kamiński. Li- 
derado pelo padre Jerzy Sowa os poloneses con- 
centraram esforęos e construiram a sua casa ti- 
pica, a DOM POLSKI, pertencente k Sociedade 
Cultural Polonesa Karol Wojtśla. As mulheres 
reuniram as receitas e passaram a preparar os 
pratos e bebidas tfpicas. O artesanato mostrado 
pela senhora Danuta Abreu toma-se conhecido 
tambóm em Ijuf e regiao. A  magia do folclore 
tambćm ś apresentado pelo Grupo da Socieaaa® 
Uniśo Juventiis, contando tambćm com a colabo- 
racao e trabalho incansśvel de Wanda Franczak 
e Elmar Guarise, que deixaram o ptiblico mara-

vilhado. Marli Terezinha Meiger Siekierski

O  I M I G R A N T E
Hś muito tempo passado 
aqui chegou o imigrante: 
o Polones, o Alemao, o Ucraino.
Para aqui ele veio, 
cortou a mata, 
plantou o centeio!

Hś muitos anos passados, 
vemos a sua chegada.
Ali ele colheu o trigo.
Ali ele colheu a cevada.
Foi o imigrante amigo 
e a sua nova morada.

Hoje vendo-te crescido, 
por nós todos tu ćs ąuerido.
Faxinal de Catanduvas, 
nosso lar amado,
Bendito sejas tu! 
ó  meu Deus, muito obrigado!

Junho/90

Encontro facilidade em escrever versos que 
me v§m na inspiraęao atravśs de um fato vivido, 
de uma mensagem recebida e mesmo, do próprio 
trabalho desenvolvido. "Sou apenas um graozinho 
de areia na imensidaof da praia de minha vida" e 
sei muito bem da pequenez de meus trabalhos. 
Contudo, que seria do mundo se o Ser Humano 
nao expressasse as pequenas coisas?!

Se meus versos valem ou nao 
nao importa a ąuestSo.
O que eu quero ś expressar 
Aąuilo que me vai no coraęśo.

Nao quero escrever versos dificeis 
Cheios de gramśtica e incompreensao 
Quero apenas fazer sentir 
Aąuilo que me vai no coraęśo.

De que me adiantaria a vida 
Sę eu nao pudęsse escrever uma canęśo 
Compor frases, compor versos 
Daąuilo que me vai no coraęao!?

Leocadia Sawczuk Furman 
de Cśndido de Abreu-PR

GRUPO MUSICAL KRAKOYIA
R. Jerónim o Durski, 1081 - Fone: 843-1345 

Araucaria —  Parana 
M usicas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

jas, A lem as, Clśssicas e Populares. 
X O T E S  PO LO N E SE S, GAUCHOS, 

A L E M A E S  E  V AN E R Ó E S.
O Grupo desloca-se para qualquer localidade. 

MtJSICA PRA VALER E  SOM fi COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 
Maestro TADEU fH  Preęo Módico!

RADIO IGUA^U DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA 

Todos os domingos das 13.r00 śs 15:00 horas. 
Musicas de Tradięao Polonesa ao vivo e grava- 
ęóes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

notfcias, etc.
Apresentaęao ś da responsabilidade de 

TADEU E PAULINA WZOREK.
OUęA E YIBRE COM ESSE PROGRAMA!

Ijui, janeiro de 1991.
(continua)

O K U L A R Y
B I Ż U T E R I E

Z E G A R K I

CARL R. RAEDER
Rua Riachuelo, 147 
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S A N G U E ,  S U O R , L A G R IM A S ( V I I I )
OS POLONESES EM SAO MATEUS DO SUL

A VIDA CONTINUA

Stanisław Klobukowski, que esteve no Brasil 
durante os anos de 1895 a 1897, registra no seu 
livro "RecordaęSes de Viagem” (publicado nos 
“Anais da Comunldade Braslleiro-Polonesa”, vol. 
IV  — 1971) o seguinte: "Tive a impressao de que 
os colonos de S§o Mateus do Sul nao estao mai 
materialmente... A colónia conta com mais ou 
menos 300 famflias polonesas, umas 10 espanho- 
las e outro tanto de tchecas... Cultivam centeio, 
feijao preto, milho, verduras europśias, ąuando 
obtóm sementes. A produęao agricola seria bem 
maior se os preęos fossem mais compensadores. 
Em verdade, nao compensa ao colono dispender 
esforęos nesse sentido, pois a erva-mate traz me- 
lhores resultados... Em todo caso a populaęao de 
Sao Mateus tem o que com er...”

Os anos da revoluęao, de sacriffcios e mis<§- 
rias foram esąuecidos, aumentava a populaęao, 
crescia a juventude, a vida impunha seus direi- 
tos. Antonio Bodziak era proprietório de um gran
dę moinho que mola os cereais da regiao. Mas 
a erva-mate continuava sendo a maior riqueza 
de Sao Mateus. Graęas a ela muita gente estava 
progredindo.

O primeiro Cónsul da Polónia em Curitiba, o 
sr. Kazimierz Głuchowski na seu livro “Entre os 
Pioneiros Poloneses”  (Varsóvia, 1927) escreve o 
seguinte: “Sao Mateus 6 uma colónia interessan- 
tlssima, seu colono representa um tipo de homem 
diferente. Falador, valentao e seguro de si, con- 
fiante. Um mateuense dd para reconhecer de 
imediato, mesmo que o destino o jogue a lugares 
distantes. Certo dia, quando estava numa colónia 
na regiao do Ival, encontrei um homem desses. 
Atravćs da parede mesmo eu o reconheceria que 
era de Sao Mateus..

lonesa. Criou-se tambćm uma comissao escolar, 
que elaborou um programa elementar, na base 
do qual funcionou utną escola mćdia. Exercia tam- 
bem sua atividade a UniSo da Juventude Polone- 
sa, um grupo teatral "Lira”, o coral “Eco" e a 
filial da Sociedade Junak — n.° 11. Estava em 
pleno funcionamento tambśm a escola mantida 
pelas Irmas de Caridade.

Tudo isso demonstra o zelo dessa gente pela 
cultura e pela educaęao da sua prole. Tanto mais 
que nas sociedades havia bibliotecas, sempre atua- 
lizadas, e assinava-se muitos jomais, editados em 
Curitiba, ou vindos de fora.

O sr. Romao Wachowicz, na sua obra "Suor 
em Sfio Mateus", cita alguns nomes dos jovens 
(na ópoca, ś claro) que conclufram os estudos 
universitórios e obtiveram diplomas. Ei-los: Ed- 
mundo Gardolinski, Estanislau Gardolinski, Olga 
Gardolinski, Vitor Gardolinski, Henrique Stencel, 
Luciano Stencel, Paulo Stencel, Luciano Kasprzak, 
Virgilio Domański, Luiz Fernando Ignaszewski, 
Ana Maria Ignaszewski, Casimiro Kecki, Zenona 
Janina Ceranowicz, Lila Veneda Ceranowicz.

Os dados sao do ano 1971, hoje certamente o 
ntimero de formados deve ser muito maior, por- 
que as condię5es de estudos sao mais fśceis. En
tre esses queremos incluir apenas os da familia 
Skalski: Julio, Julia, Vicente, Joao S. Skalski. 
Apenas a titulo de curiosidade, referente a fami
lia Skalski, ć  bom lembrar que na PolOnia exis- 
tem os parentes desta familia. Um deles era aviar 
dor e, durante a tiltima guerra, servindo o exćr- 
cito polones, destacou-se na defesa aćrea da In- 
glaterra. Outros dois atuam no jomalismo e um 
4 escritor.

Por Joao Krawczyk
(continua)

"A especialidade dos mateuenses” — prosse- 
gue Głuchowski, -  ś a  erva mate. Eles foram os 
primeiros dentre os poloneses que souberam 
usci-la e beneficiś-la, introduzindo certos benefi- 
clamentos na sua industrializaęao, como o moinho 
de Madzgalla, ou de Nadolny, ou o sistema de se- 
cagem das folhas a maneira de Flizikowski... e 
assim em diante. Hoje, graęas & erva-mate, fazem 
bons negócios e isso porque possuem grandes 
e lindos ervais, o que permite considerś-los como 
"szlachta herwowa” o que quer dizer: "nobreza 
ervateira” .

Da antiga associaęao "O Atirador” , da qual 
originou-se o Batalhao Polones, surgiu a sociedade 
Casimiro Pułaski, que por longos anos exerceu 
sua benćfica atuaęao no meio da colettaidade po-

YI DRAMA 
Comercio de Yidros Ltda.

VIDROS PARA AUTOMÓVEIS POR ATACADO 
M A T R I Z :  Rod. BR-116-e  ̂Km 105 N.° 17.651 

Telex (41) 2188 — AVSC — BRA
SIL — PABX (041) 222-6565 —
CEP 81.500 — CURITIBA-PARANA 

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

REG ISTRO S T
CAMARA HOMENAGEIA 1

A Camara Municipal de Curitiba, tu 
seu presidente, o vereador Horścio Bofo. 
t& convidando para a sessao solene do<2 
te m6s, ks  20 horas, oportunidade em n, 
prestadas homenagens a personalidadesl 
se destacaram em diversas atividades uJ 
mos 12 meses na Capital paranaense

FESTA 1MM CHOPE 

Com aus6ncia de muitos conselheln. 
ciedade Uniao Juventus promoveu no % 
bado, dia 16, uma festa do chope empia, 
resma. A festividade, a primeira que o u 
tor social, Rosaldo Pereira, realiza nos g 
sede urbana desde que assumiu, em jató 
com quąse tudo no estilo germanico. ii 
exceęao fo i a incłusao do bigos no 
cano. A miisica fo i executada pela 
da cidade catarinense de Rio 
sociado ou convidado tinha que levar 
co. A promoęao levou o nome de 100 
que fo i oferecido o produto da 
tarctica, que comemora este ano o seuc* 

Como destaque no roi de convidados| 
dade, estiveram ló o Cónsul polones Myj 
kowski e a Vice-C6nsul Grażyna 
como o presidente da Sociedade Thaiy 
tiba, Almir Sabbag, que deu uma grandę b 
Uniao Juventus no Tiltimo Camaval.

PERTO DE 30 ALUNOS 
O novo diretor cultural da Uniao fe 

Joao Krawczyk, comeęou a sua gestaon 
direito” : no Curso de Polonśs que occmi 
ęas e quintas, k noite, pelo ąuarto ano aa 
vo, agora na Alameda Carlos de Camlho,{ 
tao inscritos perto de trinta alunos.Dn 
na fase inicial b&sica e onze na mais grata 

O sucesso desse Curso deve-se em m 
dedicaęao das professoras Leokadia Sof 
Leokadia Dzienkowski Czerwonka e do $  
German Iturre.

Joalheria a Perola  e Ó t ic a
JÓIAS 

RELÓGIOS 
ÓTICA 

CRISTAIS 
PORCELANAS 

ARTIGOS PARA PRESENTSi 
NACIONAIS E ESTRANGflJ

A  VISTA OU A CRfiDITO I  
DESCONTOS ESPECIAIS f  

Rua Presidente Faria, 282 —
R. M. Floriano Peixoto, 12 — Fone: (Ml* 
CURITIBA — ^
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QĘ UM PRĘSĘNTE AS SU AS ORIGENS
Sim, quero honjenagear minhas origens e  tradięSes, assinando jś o 
LUD I O PON/O, por 50 ediędes ( anuidade ). -Peęo-enviar a cobranęa 
bancśria ao meu endereęo que forheęo abaixo.

Endereęo .

Bairro ;

Cidade _  

Data I.

Prefiro pagar assim: ( ) a vista — Cr$ 3.000̂ )0
( ) em 2 vezes de CrJ 1.700̂ )0

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!
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HOMENAGEIE A0S QUE 
VIERAM PARA CA 

HA MAIS DE 120 ANOS.
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E ditora  LUD Ltda.
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