
"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 mi- 
lenar das longlnąuas terras do Papa Joao Paulo I I ” . 

Professora Marli Terezinha Siekierski, em co- 
mentarios sobre a colonizaęao, nos cem anos de 
poloneses em Ijui, Rio Grandę do Sul, festejados 
em 1990.
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Divida da Polonia com Brasil 
tera Perdao de 50 por cento?

A Polónia recebeu um presente muito signifi- 
:eativo, na semana passada, ąuando da visita do 
presidente Lech Walesa aos Estados Unidos: de 
fum total de 2 bilhoes e  900 milhóes de dólares 
que deve aos EUA, passou a dever apenas 900 mi- 
jlhóes, pois o  Governo norte-americano perdoou- 
lhe 70 por cento da diyida que mantinha h& bom 
[tempo com  aąuele pais.

| Ainda no decorrer da semana, houve a reve- 
laęao de quanto o Governo da Polónia deve ao 
mundo, e para quem. Se a divida cóm  os EUA 
;representava 11 por ceńto, ou śeja, 2 bilhoes e 900 
milhóes de dólares, a divida total extema polone- 
sa passava dos 26 bilhoes de dólares. Como o 
“Clube de Paris” estś gestionando os paises indus- 
trializados para que perdoem 50 por cento do que 
tem a receber da Polónia, ś  quase certo que o  
novo governo de Lech Walesa diminua ńestes dias 
para merios de 15 bilhoes a sua pendencia finan- 
ceira.com o mundo.

10% PARA O BRASIL

Atś que ha ja  essa diminuięao da divida exter- 
na polonesa, vejamos para quem a Polónia devia 
(óu deve): 18 pór cento da divida para com  a 
Alemanha; 15 por cento para a Franęa; 11 por cen
to para Austria; 11 por ćento para os EUA; 10 por 
cento para o Brasil; 9 por cento para o Canadś; 
8 por cento para a Inglaterra; 5 por cento para a 
Italia; 4 por cento para o Japao; 2 por cento para 
a Holanda; 2 por cento para a Suięa; 2 por cento 
para a Suścia; 1 por cento para a Bślgica; 1 por 
cento para a Ńoruega e o  restante 1 por cento para 
a Finlandia e Espanha.

Analistas económicó-financeirós do Brasil es- 
tao curiosos em saber se o  Brasil fica considerado 
como naęao industrializada e, nessa condięao, co
mo ś que vai perdoar em 50 por cento do que 
tem a rećeber do Govemo PolOnŚs. Ou seja: per- 
doarś mais de 1 bilhao e 300 milhóes de dólares 
dos 2 bilhoes e €00 milhóes que teria a receber?

- Im igraęao Polonesa em  Santa Catarina
__ Iaponam Soares *

Entre as etnias que formam o  mosaico cultu- 
rai catarinente, ś  a polonesa a menos conhecida. 
Mas isso nao quer dizer que ela seja menos im- 
pórtante. Tudo 6  urna questao que requer pesqui- 
sa, conhecimentó e  andlise. E só depois disso 6 

IB, que 6 possivel dizer quem fom os e para onde var 
© mos. A história da colonizaęao catarinense ainda 

|tem muito o  que revelar.
A primeira tentativa de trazer colonos polo- 

f neses para Santa Catarina se deu em 1869. O lugar 
j|escolhido foi o  vale do Itajai, mais precisamente 

(jj na regiao onde mais tarde seria fundada a cidade 
nu de Brusque.

Esses colonos precursores ficaram pouco 
tempo em nosso solo. Uma sśrie de fatores con- 
tribuiram para o  insucesso do empreendimento.

Mais tarde, em 1889, nova leva de poloneses 
. foi para Brusque. Estes eram originśrios de Lódź 

n. e tinham outras aptidóes para sobreviv§ncia atóm 
k da atividade agrfcola; sabiam o offcio da tecela- 
J gem. Com seus teares manuais de madeira, grada- 
|§ tivamente eles “deram inicio a uma rudimentar 

fiaęao caseira, trabalhando junto a Carlos Renaux 
na implantaęao da indióstria t§xtil que ele estava 

fc fundando".

A historiadora Maria do Carmo Goulart tem 
dedicado especial atenę&o ao estudo da contri- 
buięao polonesa no desenvolvimento de Santa 
Catarina. Nesse sentido, em 1984 editou “A Imi
graęao Polonesa nas Colónias Itajahy e Prfncipe 
Dom Pedro” e agora (agosto de 1989) alarga esta 
importante contribuięSo com  "Imigraęao Polone- 
są em Brusque — Um recorte histórico".

Nesta nova publicaęao a historiadora d& espe
cial atenęao ao papel de alguns personagens 
dentro desse contexto, com o António Zieliński e 
Sebastiao Edmund Saporski, assim com o tambśm 
transcreve e  comenta documentos valiosos h com- 
preensao do assunto.

Em duas publicaęóes citadas, a historiadora 
Maria do Carmo Goulart j ś  esclareceu o necessó- 
rio para uma avaliaę5o da participaęao polonesa 
no desenvolvimento de Santa Catarina. Particular- 
mente h indóstria de fiaęao, que encontrou nesses 
imigrantes a mao-de-obra especializada que tan to 
necessitava para progredir.

1 Iaponam Soares ś  da Academia Catarinense de 
Letras.

Para EUA, a Polonia sera bom parceiro
VARSÓVIA — O ministro das Relaęóes Exte- 

^riores polonus, Krysztof Skubiszewski, classificou 
a viagem do presidente Lech Walesa aos Estados 
Unidos de "um sucesso", afirmando que as eon- 
versaęóes mantidas nos tr§s dias de visita oficial

• servem para estimular as relaęóes entre os dois 
paises no campo politico e económico. Walesa 

^ontinua nos Estados Unidos em carśter particu- 
lar.

O chanceler, que fazia parte da delegaęao po- 
lohesa, chegou a Varsóvia afirmando que os 
Estados Unidos veem "uma boa perspectiva”  para 
o  desenvolvimento da Polónia no contexto europeu, 
atribuindo ao pais um papel de destaque no de- 
senvolvimento da democracia na Europa Centra: 

Bush e Walesa assinaram na tiltima quarta 
feira, uma declaraęao de cooperaęao que inclui 
uma considerśvel ręduęao da divida extema polo

DO EDITOR
♦  UMA pergunta que ainda nao foi respondida: 

quantos somos, no Brasil? E  que tal iniciarmos 
um trabalho, de mćdią ou longa duraęao, em bus- 
ca da satisfaęaó dessa curiosidade? A proposta 
vem de um jovem, JoSo Alcides Olenski, em arti* 
go que publicamos esta semana, no lanęamento 
da sua Alianęa Eslava, a nivel de Brasil.

♦  OUTRA grandę novidade estó reservada para 
as próximas edięóes do nosso LUD/O POVO: va- 
mos publicar curriculos dos principais lideres da 
comunidade polonesa, nos diversos campos de 
atividades, do Brasil principalmente. Politicos, 
profissionais, professores, pesquisadores, gente 
enfim que, com  seu trabalho no contexto comuni- 
tario brasileiro, tem muito a ver com  a coloni
zaęao e com  o  Brasil atual.

♦  VOLTAMOS a insistir junto aos nossos lei- 
tores e assinantes: ao receber as duas edięóes 
semanais do LUD/O POVO e uma delas nao for 
de seu interęsse* ou por que 6 em polon3s ou 6 
em portuguśs, nao hesitem, doem a edięao da- 
quela lingua para quem tem algum interesse ou 
conhecimento. Assim, multiplicamos melhor a 
leitura. O que acham da idóia?

♦  SEPARAMOS quinhentos exemplares da edi
ęao do LUD/O POVO que contśm a primeira aula 
do Curso de Polon@s Para Brasileiros em Casa. 
Assim, todos os novos assinantes podem ganhar, 
sem custos adicionais, um exemplar, com  a au
la. Aproveitem a chance, pois as inscrięóes para 
o  Curso continuam abertas. £  essencial que todos 
os interessados escrevam, dando nome, idade, en- 
dereęo, inscrevendo-se no Curso.

Se voce tem algo a v e r , flssine L U D !
E se, no aruversario de um 
amlgo ou uma amiga, voce 
oferecer uma assinatura LUD? 
Seguramente, o  presente 
serń marcante.

EXCURSÓES 
M AR AVILHOSAS

Polónia e outros paises da Europa — julho 81 
Flórida cóm  Disney — julho.
Disney com  Bahamas — julho.
ExcurS3es ńacionais com  descontos de 25 e  40%, 
Semana Polonesa na Pousada do Rio Quente — 

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

ATENDE-SE TAMBĆM EM POLONfiS.

■

flD E n c ia  tfe Ifiieos  e Turisnio Lida.
Rna Dr. Muricl, 870, c). 6 (terreo) 

Fones: (041) 22Z4M3 e  823^230 — CURITIBA



“LUD/O POVO” — 291 de maręo de 1991 A NO

Assinaram / Renovaram Carłas a Redaęao
Edwig Piaskowski — Curitiba-PR 
Tadeusz Wesgueber — Curitiba-PR 
Pe. Jan Bogusz — Japira-PR 
Nelci Czechowski — Caęador-SC 
Irene Czerski Dal Fomo. — Cruz Alta-RS 
Eduardo Furman — Curitiba-PR 
Roz Bidzinskiej — Sao Paulo-SP 
Julio Mosson — Porangatu-GO 
Estanislau Morberczak — Sao Paulo-SP 
Zdzisław Rusakowski — Santo Andrś-SP 
Pe. Andrś Piasecki — Timbó-SC 
Maria Farfus — Curitiba-PR 
Wilmar Walendowsky — Brusque-SC 
Valerio Walendowsky — Brusque-SC 
Ivan Josś Walendowsky — Brusque-SC 
Jeanete Winhevski — Niterói-RJ 
Marek Łukowski — Porto Alegre-RS 
Irena Moszyńska — Belo Horizonte-MG 
Pe. Leon Lisiewicz — Porto Alegre-RS 
Olga Ogrodowski ^  Cruz Machado-PR 
Bernardo Milanski — Colider-MT 
Henryk Czemiey — Cafel&ndia-PR 
Ambrósio Wenc Filho — Araucśria-PR 
David Redmerski v— Maringń-PR 
Miguel Mazur — Contenda-PR 
Ladislau Mazur — Leópolis-PR 

Wladislaw Sajnaj — Curitiba-PR 
Geraldo Luiz Jacoboski — Ijui-RS 
Josś Kotecki — Cruz Machado-PR 
Francisco Duks — Rio de Janeiro-RJ 
Wanda Kusal — Rio de Janeiro-RJ 
Jan Duks — Rio de Janeiro-RJ 
Carios Luiz D. Angulski — Braęo do Norte-SC 
Nikodemus K orc — Indaial-SC 
Sociedade de Cristo — Curitiba-PR 
Educanddrio N. Sra. de Fśtima — Lebon Regis-SC 
Marta Surmas - Rio Azul-PR 
Irmas da Sagr. Familia — Campina - Curitiba-PR 
Irmas da Sagr. Familia — Curitiba-PR 
Soc. Cultural Abranches — Curitiba-PR 
Pe. Ladislau Obora Oborski — Jundiai do Sul-PR 
Marivete Kubaski — Caęador-SC 
Euclides A. Lazarotto — Porto Alegre-RS 
Henrika Domianski — Cruz Machado-PR 
Eugenio Kroi Rebel — Maringó-PR 
Antdnio Firakovski — Curitiba-PR 
Casemiro Galarda — Curitiba-PR 
Casemiro Galarda — Curitiba-PR 
Amślia Ilnicki — Curitiba-PR 
Miguel L e d re k ^  Curitiba-PR 
Anna Ziobro — Curitiba-PR 
Wojciech Pachnicki — Curitiba-PR 
Estanislau Wojciechowski — Sto. Andrś-SP 
Roberto L. Preczewski — Sao Paulo-SP 
Rosńlia Kurzyrlowski — GuarapuavarPR 
Eloy Maia —■ Curitiba-PR 
Ludovico Staskowian — Caęador-SC 
Bronisław Polan Breowicz — S. Lour. do Oeste-SC 
Josś Obara — Ijui-RS 
Conat Breowicz — Curitiba-PR '
Helena Breowicz — Curitiba-PR 
Claver Josś Górski — Guarani das Missoęs-RS 
Pedro Wonsowicz — Araucśria-PR 
Polonia Kopczyński —  Morretes-PR 
Zofia Iaśkolowska Mattos — Vitória-EŚ 
Hanna Borc — Curitiba-PR 
Vicente Mikosz — S. Josś dos Pinhais-PR 
Adolfo Grybos — S. Josś dos Pinhais-PR 
Constante Grybos — S. Josś dos Pinhais-PR 
Aloisio Wiatrok — S. Josś dos Pinhais-PR 
Ana Zapotoczny — Irati-PR 
Antonia Slavinski — S. Josś dos Pinhais-PR 
Alice Goieviski — Cruzeiro do Oeste-PR 
Felicia Ciepliński — Araucśria-PR 
Sofia Magnuski —  Curitiba-PR 
Edward żydowicz — Curitiba-PR 
Justino Julio Pocziti — Cascavel-PR 
Julią Olos Roslindo — Itajai-SC 
Celso Sluminsky — S. Bento do Śul-SC 
Rogśrio Dyniewicz — Ponta Grossa-PR 
Pedro Gonetecki — Tel§maco Borba-PR 
Grupo de Canto e Danęas POlonesas WIOSNA ~  

..Ribeirao Pires-SP 
Adir Josś Cybulski — Ponta Grossa-PR 
Walenty Cejnog — Vila Velha-ES 
Krzesinski Esq. Metal. — Canoinhas-SC 
Igor G. Pomerantzeff — Itanhaem-SP 
Genśsio Wosniak — S. Bento do Sul-SC 
Vicente Chapiewsky — S. Bento do Sul-SC 
Donaldo Kobus — S. Bento do SU1-SC 
Alvino Janczkowski — S. Bento do Sul-SC 
Luciane Borek — Curitiba-PR 
Paweł Markiewicz — Belo Horizonte-MG 
Josś Bukowski — Goioerś-PR

ERRATA

"Sao Paulo, 15 de maręo de 1991.
Prezado Senhor Editor.
Lendo a publicaęao da minha carta do dia 

21-02-81 (LUD nr 09/91) verifiquei que foi modifi- 
cado o texto da mesma, deturpando diametralmen- 
te os meus conceitos nela contidos sobre o Gover- 
no do Presidente Lech Wałęsa.

Eu escrevi (veja o original) . . .  “Nada, porśm, 
demais lembrar para quem quer que seja, que 
nesta nova Polónia democrśtica, moderna, ociden- 
tal, onde impera a Lei e a Justięa tal, como o Go- 
vemo do Presidente Lech Wałęsa se propós a 
construir.. .,  a tiltima palavra CONSTRUIR foi na 
mencionada publicaęao modificada e substituidą 
pela palavra DESTRUIR, que nao só deturpa "ad 
absurdo” o  sentido da frase que escrevi, como 
coloca-me ainda no papel dum inescrupuloso cri- 
tico do Govemo de Presidente Lech Wałęsa, que 
obviamente nao sou e nem pretendo de ser.

Assim sendo peęo a V. S. mandar publicar a 
presente errata e esclarecimerito, referente a texto 
da minha carta acima mencionada.

Mieczysław J. Wieliczka”

N. R. — Houve, mesmo, um erro de revisao, 
pelo qual pedimos excusas.

LUD QUERIA MALA DIRETA

Enviamos um expediente a Sociedade Uniao 
Juventus no dia 13 deste mfis, pedindo relaęao de 
sócios para campanha de novas assinaturas. O 
teor do oficio foi o  seguinte:

"Of. 23J91ms
Curitiba, 13 de maręo de 1991. 

limo. Sr. Anlsio Oleksy 
Presidente da Sociedade Uniao Juventus 
Nesta Capital

Senhor Presidente.
Nosso jomal estó tendo urna expansao acima 

da expectativa, fora do nosso Estado, em Santa 
Catarina e Rio Grandę do Sul, principalmente. Em 
Curitiba,' jś  estamos com mais de mil assinantes, 
o  que ś um numero expressivo em se tratando 
que estamos na sua direęao ha pouco mais de seis 
meses.

Queremos expandi-lo, mais ainda, Junto ao 
quadro de associados da Sociedade Uniao Juven- 
tus. Por isso, consultamos Vossa Senhoria sobre 
viabilidade de nos fomecer, sem custos ou com 
custos, uma relaęao ou uma coleęao de etiquetas 
gomadas do quadro de associados, para enviarmos 
uma mala direta a eles, sugerindo novas assina
turas. Desejamos encetar esta campanha imedia- 
tamente, pois estamos dando inicio a divulgaęao 
das primeiras aulas do inśdito Curso de Polon@s 
em Casa, juntamente com a Universidade Esta- 
dual do Oeśte do Paranś, em seu primeiro curso 
de extensao.

BENFEITORES “FUNDO LUD”  • Fevereiro/91: 
Antonia Sławiński — Sao Josś dos

Pinhais-PR ......................................  Cr$ 1.000,00
Jan Duks — Rio de Janeiro-RJ    Cr$ 1.000,00
Rosalia Kurzyrlowski —  Guarapuava

Paranń . ........... ..............................  Cr| 1.000,00
Tadeusz Burzyński — Houston

— Texas — U S A ...................US$ 100 (dólares)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CULTURA P0L0NESA 

JÓZEF PIŁSUDSKI DE SAO PAULO
Av. do Estado, 1855 — Sao Paulo-SP 

ASSEMBLĆIA GERAL ORDINARIA

O Presidente da Soc. Brasileira de Cultura 
Polonesa Józef Piłsudski, de Sao Paulo, cum- 
prindo com o que determina a Letra G dos 
estatutos, convoca seus associados para a As- 
semblśia Geral Ordinśria, que serś realizada 
em sua sede a Av. do Estado, 1855, no dia 14 
de abril de 1991, hs 16:00 h em primeira convo- 
caęao e ks 16:30 h com qualquer numero de 
sócios, de acordo com o disposto no item 1 .° 
da Letra A do Art. 18.° dos estatutos, que de
termina a realizaęao do evento de 12 em 12 
meses, no primeiro domingo de abril, para exa- 
minar e aprovar relatórios, programas, balan- 
ęos e demonstraęóes de contas da Diretoria, 
bem como para tomar conhecimento e sancio- 
nar deliberaędes do Conselho Deliberativo.

Devido ks comemoraęóes da Pśscoa, adia- 
mos por uma semana a data da Assemblśia.

A Diretoria

"  ' . ' A l
No aguardo de um  pronunciamenfA'—  

ao assunto exposto, enviamos nossas J! 
de apreęo e consideraęao. AtenciossnS 
cislau Surek, D iretor/E ditor”.

CLUBE NAO QUER NOT1CIAS! exis 
repi

E m  resposta ao nosso pedido, o Dr«iJner 
Sociedade Uniao Juventus assinou a sW ral 
ta: ^ tra s

—Curitiba, 19 de maręo de 1991, feit<
Oficio n.° 025/91. trat
Prezado Senhor: Em  atenęao a wJeit< 

contida no oficio  n.° 023/91, ś que diitóS? 11 
Vossa Senhoria para informar que as i2Pen 
informaęóes que eventualmente possam iS* p 
ao quadro Social, sao  aquelas contidas i^ rar 
da Sociedade Uniao Juventus, de manein̂  
pedido para fom ecim ento de uma relacaot 
quetas gomadas nao serd atendido.

Sendo o que se apresenta, subscrera? 
Cordialmente Anisio Oleksy — Presida2>u 
lim o Sr. Miecislau Surek 
M. D. Diretor da Editora Lud Ltda. [egi: 
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Semanśrio da Editora Lud Ltda. [ue
Diretoria: Pe. Jorge Morkis ®P.a

Miecislau Surek 
Paulo Filipake 

Editores: Pe. Jorge Morkis (em polonHłUe J
Miecislau Surek (em portuggfyadi 

Departamento ComerciaL: Josć Rendak 10 q 
Correspondentes/Colaboradores: Dom I#  ir
Biemaski; Pe. Lourenęo Biemasld, CM; &*os 
masz Łychowski; Prof. Mariano Kawb; Para 
Joao Krawczyk; Prof. Bonifńcio Solik; 
Maria do Carmo Krieger Goulart; Ptó j. 
Kuiava; Univ. Julio Skalski JUnior; Sr. 
Krul; Mćdico Jan Polan Tadeusz Kastor : 
Psicólogo Olgierd Gerard Eigeza Stamlróii. 
Adalberto Pachnicki. ^
Direęao e  administraęao geral: Alamedidben 
846-A—  Caixas Postais 1.775 e 19533-Strc 
(041) 233-9194 —  CEP 80.410 — CuritHa-^od
n ś —  Brasil. ,___
Expediente da administraęao do LUD/OK1 
das 13,30 hs 18,00 horas de segunda l 
Assinaturas: w J
Anual (50 edięfies) .........................
Semestral (25 edię5es) ....................  ,
Paises das Amśricas (anuidade) ..
Europa, Asiae Oceania (anuidade)
COMO ASSINAR: favor escrever, ou t^ % ve 
dindo assinaturas, após o que enylaremos  ̂ n 
bancaria; se desejar, pode ser enytedo ̂  jom 
ou Cheque Nominał para Editora Lud 
-  1 ■ "“Sńer
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Grupo Etico Polones e /n  Sao Mateus hoże Respondemos aos Nossos Leitores
alhn o limo łino sw* 'I Sem trabalho e  uma boa administraęao nSo 

i : existe progresso. Esta verdade nao precisa ser 
repetida, pois todos sabem isso. ■ O desenvolvi- 

DresSfcPi e n t 0  d e  s a °  Mateus fo i possfyel nao apenas ao 
i s3 rabalh0 dos descendentes de poloneses e de ou- 
^fcras nacionalidades, mas tambśm ao de seus pre- 

feitos. Pela inteligente atuaęao no campo adminis- 
trativo, merece um  especial destaąue o  atual pre- 

a <Jeito, o sr. Enćas H. Santos Distćfano e a sua 
lir iS ^ P ® ' <łue supervisionam a vida do municfpio. 
a s S 3entre vśrios Prefeitos os que trabalharam para 
sami!? progresso do municfpio e cujos nomes encon- 
J-J^ram-se registrados nos anais de Sao Mateus, que- 
“ “JHemos destacar neste trabalho apenas os de des- 
^ fę n d e n c ia  polonesa. Aqui estao eles: Luciano Sten- 
“ tel, em 1912; Eduardo Sprada — 1952; Leonardo 

Staniszewski — 1954; Thadśo Sobociński — 19(89* 
iscjB^Urival Kwiatkowski Mayer — 1982. Na Cśtmara 
Klfla%unicipal, zelam pelos interesses de sua terra os 

iguintes vereadores: Josś Martinhaki Stuski e 
jbrge Przywytowśki, enąuanto na secretaria ad- 
ninistrativa nao poupa seus esforęos o  Sr. Julio 
łkalski, acompanhado nesta tarefa por Silvia Re- 

— -fiane Skalski.
| O municfpio conta com  os seguintes habitan- 

—1'•'es: na śrea urbana — 21.000, na drea rural ■— 
jjt.000. A renda familiar ś  relativamente boa e isto 
e deve ao fato de a m aioria dos proprietśrios na 
iea rural ser com posta de propriet&rios peque- 
lós e o. trabalho estar a cargo da familia, enquan- 
o na direa urbana isso ć  explicado pelo elevado 
jjjimero de profissionais especializados e tćcnicos, 
iue trabalham na Petrobrds, na Industria da In- 
epa ou em vśrios outros estabelecimentos comer- 
aais e industriais. O desemprego, felizmente, ś 
>aixo, nao atingindo 5 por cento.

A madeira ainda mantśm seu lugar de desta- 
5 % u e  desde os idos de 1890, quando os dois irmaos 
3rtW adolny instalaram aqui a primeira serraria. E 
idak io que toca hs atividades da Incepa ela ś  previs- 
n u# inicialmente em  UM milhao de metros quadra- 
ai; &*os de revestimento ceramico, quase a totalidade 
wka; Para a„  exportaęao. Em  relaęao a Petrobrds sua 

j)roduęao ś  bastante elevada em óleo, enxofre e 
p^śs xisto, sendo que após o  tdrmino das instala- 

gf jioes industriais, o  que ś  previsto para fins de 
^ ^ 991, sua produęao diśria aurnentard vdrias yezes.

Na agricultura destacam-se o  cultivo de -mi-- 
ho, feijao, soja, trigo, batatinha consumo, batati- 
iha semente certificada, cóm  próduęao constante- 

j&Omente em elevaęao e isso graęas ds novas tćcnicas 
w-ffitroduzidas, e o  sistema empresarial com  que sśo 
iw-OToduzidas.

D/OlP 
i i

O ensino no Municfpio ś  bastante diversifica- 
do e rntenso, tanto no sede com o no interior, da 
mesma forma no setor primdrio com o secunddrio. 
Existem atualmente os seguintes estabelecimentos 
ae ensrno: 40 estaduais, 31 municipais e 2  parti- 
culares, com  135 professores estaduais e 94 muni- 
cipais.

Ntimero de alunos 6 o  seguinte: na rede esta- 
dual (mterior e cidade) — 4216; rede municipal 
(cidade e interior) — 1J910; rede particular — 
888.

Este ś, em linhas gerais, o  quadro atual do 
municipio. Para que a  imagem seja completa, va- 
m os mcluir ainda alguns dados referentes h etnia 
polonesa aqui radicada. Grandę ntimero de famf- 
has polonesas lideram a vida municipal, tanto no 
comśrcio como na agricultura ou na indtistria.

EspecificandO: no com ćrcio — Irmaos Toporo- 
wicz, trabalhando com  mdveis e utensflios, armar 
rmhos e tecidos, materiais de construęao. Famf- 
lias: Staniszewski — secos e molhados, armari- 
nhos. — Przywytowśki: com ćrcio de vefculos. Ka
miński: com śrcio de vefculos.—  Wiśniewski: co- 
m ćrcio em geral. Dudziak: rede de postos de dis- 
tribuięao de derivados de petróleo, em Sao Mateus 
e Sao Joao do Triunfo. — Licheski — idem. Mu- 
sialak: idem e beneficiamento de cereais: — Bron- 
gel: com ćrcio em geral. — Kuczera: rede de su- 
pemiercados.

Na agricultura e pecuória destacam-se as se
guintes famflias: Licheski, Imianowski, Stani
szewski, Buaski, Musialak, Kryński, Wiśniewski, 
seguidos por Ignaszewski, Panek, Furman, Przy- 
wytowski.

Na indiistria, as famflias: Rutkiewicz, Stani
szewski, Oliwa, Panek, seguidos por: Licheski,
Ignaszewski, Wroński, Martiniak, Stuski.

E, para finalizar este relato embora comprido 
demais, porśm  incompleto, chegamos & seguinte 
conclusao:

Ao lado dos brasileiros, descendentes de por- 
tugueses, negros, fndios, italianos, alemaes e mui- 
tas outras nacionalidades, os poloneses contri- 
bufram com  uma parcela bastante elevada de san- 
gue, trabalho, suor e lagrimas, para adquirir o  di- 
reito de considerar esta terra generosa, nao só do 
Municfpio, mas a brasileira em geral, com o a sua 
pśtria, a pśtria de seus filhos ę de seus netos, 
assim com o a p&tria de todas aąuelas geraęóes fu- 
turas que virao e  para as quais prepararam as 
bases sólidas para uma vida feliz.

Por Joao Krawczyk
Curitiba, novembro de 1990.

CENTENARIO DO MUNICIPIO DE IJUI - Finał
m
W i1 Estes acontecimentos todos tiveram o  ponto 

jj8O0iśximo por ocasiao dos festejos do aniversśrio 
jj9l0O municfpio de Ijuf, em  outubro daquele ano, na 
^giesta, denominada I  Fenadi e III  Expo-Ijuf, que 

a participaęao de todos os grupos formadores 
Valr° municfpio e a indtistria e com ćrcio, fechando 
ydi ?om o slogan “Vśrias vertentes formam o rió das 
^ jrandes śguas" (Ijuhy nom e dado pelos indfgenas 
^m fer dizer Rio das śguas divinas, celestiais).
 Em 1990 de 12 a 21. de outubro, ocorreu a

®sta m feim a, onde todos os grupos ćtnicos, 
^^TGs, indtistria, com órcio e vestudrio deram a 

nostra da pujanęa de Iju f na festa denominada 
X  EXPO-IJIf IV  FENADI e I  MOVEST, no Par- 
jP1®.de Exposięoes Assis Brasil, onde milhares de 

•jfisitantes tiveram a oportunidade ver e  partici- 
^g>ar na DOM POLSKI da missa oficiada em po- 
B ones pelos padres Andrć Pietraczik, Andró Ver- 
iljfzm e Zbigniew Perdjon, alśm de cantar com  o 
IV frupo Zgoda e padre Zbigniew. Apreciar as dan- 

•as do grupo PIAST que apresentou belfssimas 
^oreografias preparadas por Gerson Genro, Experi- 
\ i^ei“ ar ą gastronomia polonesa. Danęar ao som 
ifllff Bandinha da Amizade de Guarani das MissSes 
jU»u da seleęao musical do secretśrio Delmar 

Apreciar o  desfile de carros alegóricos, 
a o  c°ntando a história dos poloneses. Aplaudir 

'W  Grupo Folclórico da Sociedade Polflnia de Por- 
AJegre, liderado pelo professor Andrś Ha- 

jępierski. Receber visitas de poloneses inclusive da 
. JSg.entina, que yieram retribuir a  visita e apre- 
idJwentaęao feita pelo Grupo Piast, no m§s de se- 

° ’ na ^esta Das NACÓES, naquele pafs. 
K»jiem de receber e retribuir visitas das nove et- 
pwas e CTGe organizados.

Dądo o exposto, Iju f pode se orgulhar pela 
c^ganizaęao de usa . gente que resgatou, cultivou 
i^Mnanifesta a cultura de seus antepassados, 
ilfe)t r®scicia d°s  conhecimentos adquiridos ao lon- 
((£0 de sua história.
i -L  . ■A comunidade polonesa agradece ao povo 
"iSt mu^ićfpio, na pessoa de seu brUhante pre- 

wco, o  dignfssimo Sr. Valdir Heck por oportuni- 
rprtrt cres°imento de todos sem distinęao de 

1 f nr / i  r« ęa' . ou cor- Agradece ao Senhor Jamar 
i ’ Presidente Geral dos eventos, pelo pulso

firmę e capacidade em  administrar uma festa 
tao grandę. Ao Dr. Armindo Pydd, presidente da 
Fenadi, pelo trabalho desempenhado junto aos 
centros culturais. Aos presidentes e componentes 
dos diversos grupos ćtnicos que irmanados łuta- 
ram incessantemente para atingir o  objetivo co- 
mum da comunidade ijuiense, na festa de seu cen- 
tenśrio e principalmente agradece ao grandę pti 
blico que viveu “Um Sćculo em 10 Dias”, colabo- 
rando e se fazendo presente no parque de expo- 
siędes.

Desta forma, Ijui entra no ano 101 jźi com  as 
sementes lanęadas para um novo sćculo dizen- 
do: vamos juntos! A história continua com  voc§!

Finalizando queremos agradecer a direęao 
do Jomal LUD/O POVO pelo espaęo cedido para 
divulgarmos, embora com  atraso, parte do que 
foi a Festa do Centenśrio de Ijuf. Pedimos excu- 
sas pela demora em encaminhar o  texto.

Sem mais, “bardzo dziękuję” !
Marli M. Siekierski

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 

C U R I T I B A  —  P A R A N A

A equipe promotora do Curso de Polon§s em 
Casa terd prazer em atender a consultas, desfazer 
duvidas ou acolher sugestoes e colaboraęSes dos 
leitores. Jś tivemos o prazer de receber corres- 
pondencias de muitos leitores, a alguns dos quais 
respondemos hóje.

Frei Alberto Stawiński, Caxias do Sul-RS: 
Agradecemos e ja  publicamos a sua interessante 
colaboraęao.

Pedro P. Wastowski, Bagć-RS: Corretas as
suas observaęoes a respeito da pronuńcia de al
guns nomes poloneses, entre os quais o  do nosso 
Papa — W ojtyła e de Wałęsa. A pronuńcia desses 
nomes 6 a seguinte, representada com  os’ recursos 
do alfabeto portugues e do alfabeto fonśtico . in- 
ternacional: \

2 Wojtyła: /y o i ’-te-ua/ — /voy ’tIwa/
Wałęsa: /vau ’-§ n -ę a /^  /v a ’w§sa/
Felix Bieniacheski e Francisco M. Bieniaches- 

ki, Curitiba-PR: Os leitores poderao adquirir o 
conjunto de 2 fitas com  a gravaęao dos textos que 
compoem o Curso. Af o  texto 6 reproduzido por 
poloneses nątos, artistas de teatro da Poldnia. Tao 
logo esse materiał es te ja  disponivel, avisaremos 
atravśs do jom al.

Marli Meiger Siekierski, Ijuf-RS: O Diciondrio 
Portugues-Polonśs, de autoria do Prof. M. Kawkar 
ja pode ser adquirido na Editora deste jom al. Os 
pedidos podem ser feitoś por carta ou telefone, 
e serao atendidos pelo reembolso postał. Um Di
ciondrio Polones-Portuguśs estś em preparo e 
existem planos parą a sua publicaęao nos próxi- 
mos meses.

Igor Gostyński Pomerantzeff, Itanha^m-SP: A 
respeito de alguns aspectos da pronuńcia do polo- 
nes, e especificamente do zi, escrevemos tambśm 
nó numero 4206. As letras ź /z i t§m exatamente a 
mesma pronuńcia: źle / j l e / ,  mai; zima /jfm a /, in- 
verno. Note-se que o  .acento e  o  i t§m a mesma 
funęao (abrandamento da consoante z). No caso 
de zima, o  i  tem duas funęóes: abranda a consoan
te e serve de vogal. Entao a pronuńcia correta ś  
/jfm a/.

Rajmund Wilczek, Telemaco Borba-PR: o  Cur
so de Polon§s em Casa serś apresentado atrav^s 
deste jom al, por um perfodo de cerca de dois 
anos corridos. Entretanto, apostilas e fitas com  o 
curso completo poderao ser adquiridas com  ante- 
cedencia. Aguarde informaęoes neste jomal.

Mariano Kawka

GRUPO MUSICAL KRAK0YIA
R. Jeronimo Durski, 1081 ■ Fone: 843-1345 

Araucaria —  Parani 
Musicas Polonesas, Ucranianas, Sertane 

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

ALEMAES E VANER6ES.
O Grupo desloca-se para crualąuer localidade 

MtfSICA PRA VAŁER E SOM fi COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 

Maestro TADEU — Preęo Mdtlioo!

RADIO IGUA^U DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA 

Todos os domingos das 13:00 ds 15:00 horas. 
Musicas de Tradięao Polonesa ao vivo e grava- 
ęoes. Propagandas, patrocfnios, avisos, recados. 

notfcias, etc.
Apresentaęao ś  da responsabilidade de 

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



Vamos fazer urna Alianta Eslava?

W

m m s ^ m  HDecidimos entao dar um p rtaeirop asso , ou 
seia simples, sem qualquer custo a ™
m iii  de transporte e que pode se m r  nestes tern 
«n«i ap itados em  qu e a u ase  n ao  h ń  d ia lo g o, p a ra  
aproKimar as pessoas, tomando-se algo bastante 
prazero so . .  .

Para que tal intercambio possa aoontecer foi 
oreciso criar uma organizaęao que determinasse 
as regras e condię3es p a r a  desenvoIver o  projeto.

de AHanęa Eslava. A fmalidade da 
Alianęa entao ś afiilar membros que tenham algo 
em comum e que queiram participar do mtercftm- 
bio De carńter eminentemente cultural a alianęa 
considera^como membro todo aquele que possui 
sobrenome polon§s herdado do pal. sem m s c i^ -  
nacao de sexo, idade, religiao ou naclonalidade. 
Adotamos o sobrenome com o condlęao yisto cpie <5 
a identidade natural do cidadao de origem polo- 
nesa, um yerdadeiro ponto de partida que se per- 
netua para os descendentes sem limites de gera- 
ęóes. Usando o  bom  senso, 6 dificil r  *
euśm se considerar de ongem polonesa sem pos 
suir um sobrenome que serś passado para os seus 
filhos, netos, etc.

Nossa primeira tarefa 6 divulgar a Alianęa 
Eslava para os poloneses no Brasil Cchamo de 
poloneses tanto o  nascido na Polónia com o o 
descendente que tenha herdado^ sobrenome polo- 
n§s do pai, mesmo que a mae nao seja de origem 
polonesa). Para sabermos exatamente onde en- 
contrś-los achamos extremamente oportuno abrlr 
um censo dos poloneses no Brasil. Para tal tarefa 
necesśitamos do apoio de toda a comunidade e 
das associaęóes polonesas jś  existentes, inclusive 
representantes diplomśticos. Necessitaremos de 
pessoas capacitadas e que disponham de tempo 
integral a causa. Homens de negócios, profiss^o- 
nais liberais e aposentados com  ricas bagagens de 
toda uma vida sao especialmente desejados, bem 
como a vitalldade de estudantes que disponham 
de algum tempo. Donas de casa tambśm pode- 
rao ser de excelente ajuda. Um escritório central 
deverś ser montado em Curitiba, onde a concen- 
traęao da colónia 6 mais numerosa e para isso, 
esperamos a contribuięao de todas as associaęóes 
jś  existentes. Precisamos de toda a sórte de su- 
gestóes e patrocinios para divulgarmos o  evento 
por todo o  Brasil.

Uma sugestao seria a de enviar um formulś- 
rio xerocado e jś  com  espaęo para ser preenchido 
a todas as famllias ou pessoas com  sobrenome 
polonus que conhecessemos. Pediriamos a essa 
pessoa, ou a esta familia, para que preencham os 
dadoś do formulśrio, tirando tantas fotocópias 
dos formuldrios quantos fossem os membros da 
familia e nos mandassem para o  escritório cen
tral da coordenaęao do censo, ainda a ser desig- 
nado.

Os dados pedidos seriam o nome dos pais, 
data de nascimento, nome completo, escolaridade, 
profissao, cónjuge e filhos se houver e sugest6es 
que possam ter, atóm de responderem se desejam 
participar de forma mais ativa na alianęa, ou

promover interc&m ou*ra regiSo. Afóm disso, 
Bros com men’b' “ alnuer individuo que recebesse pediriamos para ̂ < 1  esforęasse em mandar 
os tormuIiSnos PaJa. ^ ^  mesmo formulśrio para 
pelo menos trSs tópiM ^esmo:‘ sobrenome po-
Łais pessoas d“ seu oonheciinento
IonSs em sua locaUdad d0 dessa £orma uma 
meśmo em o u t r o . „ rśter cultural, que cev- 
verdadeira maiS tarde atingiria todostamente mais cedo ou m as resolvendo
os poloneses esp ^ a d os  „*Lt0 com papśis e publi- 
dois grandes onde existem polone-
cidade e organizariamos asses no Brasil. Feito o  censo, org ̂  g ^
pessoas por di®J:lt?s,Ai ! S L g; Eslavas locais, de 
tariamos tocent^ )nf rS Ł  localT com o seu 
modo a promoyer mtercfimD etc A partir
próprio jorn alra*^  c de triagem pa-
destes dados teriamos _ desej assem promo- 
ra aproximar as pessoas q ^ ue

H  T i O f f l i T i  ou Vvisitarem umas asoutras p oombinar de

crevam para:
JOAO ALCIDES OLENSKI 
Avenida Venceslau Braz4 2649 
Curitiba-PB ^  CEP 81S00 
Brasil.

Joalheria a P e r o l a  6 t e  Moderna
jó lA S  

r e l ó g io s  
ÓTICA 

CRISTAIS 
PORCELANAS 

ARTIGOS PARA PRESENTES 
NACIONĄIS E ESTRANGEIROS

A VISTA OU A GRJSDITO 
DESCONTOS ESPECIAIS

Rua Presidente Faria, 282 —
R. M. Floriano Peixoto, 12 — Fone: (041)223-4975 
CURIT1BA — PARANA

VI  D R A M  A 
Comercio de Yidros Ltda.

VIDROS PARA AUTOMÓVEIS POR ATACADO 
M A T R I Z :  Rod. BRrll6 — Km 105 N.° 17.651 

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

F I L I  AL : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347
Fone: (011) 261-3646 — Telex (11) 
80116 — AVSC — Parque Sao 
Domingos fe? CEP 05.124 — S5o 
Paulo-SP

Sera que (onheces, Joveińp 
Tuas Terras, Tuas k%; |

PftP lllnl.i . IPor Wojciech ( j ,---
HISTORIA DA POLONU 

Introduęao
V*a, ru n

tao grandę e tao ricą  nas folhas deiimi; 
tarefa muito dificil. Iniciando este tSJ I 
borando a H istória da Polónia — “  1

j m
-------    -V .' ■

resumo, queremos apresentar para VoSl I  
leitores, a história desta Grandę ■  
qual estamos unidos pelos laęos fo s

D n ln n o c p c  <4» .  rai
ai wyus ae satewr

Os Poloneses descendem das trib^ 
as quais desde os tempos antiąufssimosi1 
a Europa. O eslavo ś  um povo meigo, bossAL 
afetuoso, trabalhador e bondoso.

N ome “słowianie" eslavo, deriva dii 
"słow o” palavra, pois  por meio da paijJ 
entenderam-se entre si. Os vizinhosos® 
podiam entender, chamavam "niemymi'[ 
bśm  "niemcami” mudos.

A principal ocupaęao dos eslavos eni 
tura e o  servięo pastoril. Mais que 
apaixonados pela liberdade e pela igua& ń 
eslavos gostavam de cantos, da miisicatią 
tar hiśtórias. ?ec

ĆPOCA DA HISTÓRIA DA POLOMjny 
BASEADA NAS LENDAS sk(
Nas montanhas de Chorwacja a baaSa< 

Krapina elevam-se dois morros: Krapia^ 
e lś  as ruinas dos antigos caśtelos. Diiąidó’ 
tes castelos, outrora, moravam trfis Irnós 
gaos prlncipes eslavos: Lech, Czech e Bav/a 

Por vólta do ano 650 de nossa em. 
irmaos atravessaram o rio Dantibio, sąc 
e partiram para lugares diferentes, Lałicię 
com  sua com itiva a beira do rio Waitoctai 
do lago G oglo, onde habitaya a tribo ńsja 
mada Polonos. Li. percebeu o ninhoui 
da qual estavam saindo as śguias brana! 
a decisao de se estabelecer lś, e deuiaw 
lugar de Gniezno, e  tomou-se o prfndp tal 
naęao, h qual deu o nome de Polonesa 1 nu 
recebeu com o seu brasao a śgula tn wc 
asas levantadas para v6o  com fundo ra 

Dizem, que após vśrios anos os tre: 
se encontraram no lugar nSo muito jń Ar 
Gniezno, e neste lugar para lembranęsi 
tro e do novo conhecimento constndiai 
de chamada Poznan.

Após Lech, dizem que govemou,1l| 
depois dele dozę voivodas (palatinoŝ Oj 
destes voivodas (palatinos), eleito sucessi 
era cada vez pior, e em fim o povo ̂  P° 
vo, um  .principe, o  corajoso Krakus.»w( 
ele matou o  terrivel dragao, que vivia * j e: 
perto de m orro  Wawel a beira do not 
mais tarde construiu a cidade de Cis® „  
kus com  tudo isso era um principe jus 
Após a m orte de Krakus, govemousfflS 
II  e depois dele sua irmS Wanda. ch 
mao Rydygier pretendia a m5o de w W! 
nao queria casar com  um alemao. ab 
cń-la para isso, o  principe veio a uj 
um grandę exórcito, Wanda entao * 
ęxórcito dele e a fim de nao ezpof w« 
guerras por sua causa, pulou no no 
afogou. Em  sua homenagem os powp> w 
ram um  trńmulo, que existe aw w  n 
Ćracóvia no lugar chamado Mogua. ^

DE UM PRESENTE AS SU AS ORiGEN\ gr 
t‘W:

pi
ki

Sim, quero homenageąr minhas origens ,.ę tradiępes, assinandp }& o. 
LUD / O POVO, por 50 edięóes ( ariuidade ) . -Peęo ęnviar.a cobranęa 
banc&(ia ao meu endereęo qiie łornęęo abaixc>; .

Nfime
Endereęo
Bslrrn HFP FPn
Cidade
Data i / • Assinahira

Pretiro pagar ossim: ( ) h viata — Cr< 3.000,00
( ) em 2 Tezes de Crł 1.700,00

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASS1NE

■  I  I P %

PRT*22S®ii0

CARTAO-RESPOST* 

NAO E NECE!SSAW°5̂  U;

H0MENAGEIE A0S QUE 
VIERAM PARA CA 

HA MAIS DE 120 ANOS.

o  s e l o  sera p a & jf  
Editora UJD W '

80.410 - C u r l t i W '^



"ALLELUJA! JEZUS ŻYJE. JUŻ GO DŁUŻEJ GRÓB ŃIE KRYJE W  KTÓRYM 
TRZY DNI SPOCZYWAŁ”. — ABY CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY BYŁ DLA 
KAŻDEGO OSTOJĄ I  MOCĄ W DRODZE DO NOWEGO ŻYCIA, ŻYCZY CZY
TELNIKOM, DOBRODZIEJOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM

REDAKCJA.

®»KOK LXXI —  Nr 4.213 — (12/91) KURYTYBA —  PARANA 29 MARCA 1991 ROKU
^AL E K SA N D E R  EN GLISCH

> da. KLĘSKA SADDAMA HUSSEINA
KUWAIT ZNOWU WOLNY®pf

s eoi Dokładnie sześć tygodni po rozpoczęciu kro- 
ie t%6w wojennych i 100 godzin po rozpoczęciu na 
^(lądzie ofenzywy alianckiej 30 narodów, prez.

yeorge Bush oznajmił oficjalnie zakończenie woj- 
. ny w Zatoce Perskiej, świat odetchnął. Wojna 

skończyła się druzgocącą klęską wojskowych sił 
j.Saddama Husseina i poddaniem Iraku wszystkim 
pj ĵpunktom decyzji Rady Besp. Zgromadzenia Naro- 
2aiidów Zjednoczonych w  sprawie napaści na Kuwejt, 
mac' Pierwsza lotnicza faza wojny była przygoto- 
e Rwaniem do zasadniczej ofensywy na lądzie i. ona 
^Zdecydowała o  tak fantastycznym i szybkim zwy- 
l5||ięstwie. Z  czwartej co do wielkości potęgi mili- 
ihiftarnej Irak w  ciągu zaledwie 6 tygodni stał się 
5t*słabizną wojskową. Stracił bilionowej wartości 
^{materiał wojenny, nie mówiąc o  dużych stratach 
na, W ludziach. Strona moralna żołnierza irackiego, 
rinę tak ważna w każdej armii, spadła do zera. żoł- 
• t̂nierze w ustawicznym odwrocie często pozbawieni 
^?wody i głodni chętnie szli do niewoli. Tryumf stra

tegii i technologii 'wojsk alianckich pod kierownic
twem Stanów Zjednoczonych był absolutny. Był 
również zwycięstwem prawa nad bestialską bru
talnością i  siłą. Zwycięstwo było tym większe, że 
na polu bitwy wojska Iraku przewyższały Alian
tów w stosunku 2 do 1 .

W  opinii dowodzącego wojskami Aliantów gen. 
Norman Schwarżkopfa Saddam był w znaczeniu 
strategii wojskowej zupełną miernotą. Schwarz- 
kopf uważa, że gdyby Saddam rozpoczął wojnę 
od inwazji Arabii Saudyckiej i małych, bogatych 
w  naftę państw w Zatoce Perskiej, wojna miała
by zupełnie inny przebieg. Na szczęście tak się 
ńie stało. Hussein okazał się również nie tylko 
okrutnym tyranem, ale i zbrodniarzem, który po
winien być sądzony przez trybunał międzynarodo
wy, podobnie jak przywódcy hitlerowscy w  No
rymberdze po II wojnie światowej. Gwałty, rabun
ki i zbrodnie popełnione w czasie okupacji Ku- 
wajtu przechodzą wyobrażenie. Zaś zbrodnia prze
ciwko ludzkości była na światową skalę akcją 

(ciąg dalszy na str. 2)

IMANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA
i
Inę K R A J  - E M I G R A C J A  ( II)
j?  Wszyscy oni żyjący w  rozproszeniu, cała na- 
^,sza Emigracja — ma prawa, które należą do 
^podstawow ych praw człowieka. Są to m. in. pra- 
Jł wo do powrotu do Ojczyzny, prawo do wolności 
R e lig ijn e j, do ludzkich warunków życia, do wy- 
^kształcenia w  języku ojczystym i zachowania toż
s a m o ś c i  kultury, prawo do łączności z krajem, 
wf" Społeczeństwo polskie zawsze dążyło do za- 
iCchowania łączności z  emigracją i stworzenia jej 
^Warunków do uczestnictwa w życiu Polski. Od 
yg 1908 r. w  Kraju powstawały instytucje i stowarzy- 
t  szenia emigracyjne (1908 r. Lwów — Polskie To- 

M! warzystwo Emigracyjne, 1912 r. Poznań — Towa- 
r rzystwo Opieki nad Wychodźstwem Sezonowym, 
jjj. w latach międzywojennych np. Urząd Emigracyj

ny, Państwowa Rada Emigracyjna). W  1929 r. od- 
I był się I  Zjazd Polaków z Zagranicy, w  1934 r. 

II Zjazd, na którym utworzono światowy Związek 
Polaków z Zagranicy “światpol” .

( W okresie powojennym  narzucony Polsce rząd 
; komunistyczny skutecznie izolował kraj od  emi- 

V gracji uważanej niejednokrotnie za środowisko 
< wrogich sił prowadzących dywersyjną działalność 
> przeciwko krajowi, "Zapomniano” o  Polakach blo

ku wschodniego, gdzie trwał proces wynaradawia
nia i przymusowej asymilacji. Powstałe w  1955 r. 

|; Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną “Po- 
jjt lonia” w  istniejących wówczas warunkach ustro
jo w y c h  z natury rzeczy było organizacją ąuasi- 
L rządową, fasadową, nie m ogącą i nie chcącą zre- 

'  sztą przeciwstawić się polityce rządu wobec Emi- 
/ gracji. Mimo tych obciążeń Towarzystwo “Polo- 
; ńia”  przez 34 lata sw ojej działalności miało jed

nak zasługi, co jest efektem pracy wielu ofiar- 
j|nych działaczy i pracowników. Utrzymywało ono 
ę  kontakty z wieloma (ponad 100) organizacjami 
i polonijnymi, chórami, zespołami folklorystyczny- 
. nii. Udzielało pom ocy w  nauczaniu języka, orgar 
| ńizowało wiele imprez (w  sumie, w  różnych spot- 
■ kaniach, koloniach, kursach i in. imprezach wzię

ło udział ponad 500 tys. Rodaków ), prowadziło 
| działalność wydawniczą. W  lipcu 1989 r. został od- 
| dany do użytku Dom Polonii w  Pułtusku — na 
Ł zamku, który ma służyć Polonii świata. W roku

bieżącym doszło do samorozwiązania się towarzy
stwa, które swój majątek przekazało tworzącej się 
nowej organizacji “Wspólnocie Polskiej” . Trzeba 
podkreślić, że Towarzystwo “Polonia” od  1987 r. 
rozpoczęło też współpracę z  Polakami na Wscho
dzie, inspirując powstanie tam organizacji polo
nijnych, a w  roku 1989 przyjęło stamtąd 800 dzie
ci na koloniach letnich. Do 1989 r. ani rząd ani 
istniejąca “Polonia” nie utrzymywały ze wzglę
dów politycznych żadnych kontaktów z tzw. emi
gracją niepodległościową na Zachodzie. W  tym 
okresie Polacy na Zachodzie zrzeszeni w  różnych 
organizacjach w  celu skoordynowania działań i 
efektywnej współpracy — w  roku 1978 powołali na 
I  światowym Zjeździe Polonii w Toronto j|R adę  
Koordynacyjną Polonii Wolnego świata — jako 
światową organizację polonijną. W  skład Rady 
weszło 20 organizacji założycielskich z poszcze
gólnych krajów (m. in. Kongres Polonii Francus
kiej) i 6 organizacji o  zasięgu światowym (Sto
warzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzysze
nie Lotników Polskich, Koła żołnierzy Armii Kra
jowej, Związek Harcerstwa Polskiego, światowe 
Zjednoczenie Polek, Konferencja Muzeów, Biblio
tek i Archiwów Polskich na Zachodzie). Nadrzęd
ną instancją Rady jest światowy Zjazd Polonii 
odbywający się co najmniej co  6 lat. Wszystkie 
te organizacje nie otrzymywały oczywiście żadnej 
pomocy od  Kraju. Same podjęły wysiłek umac
niania swojej tożsamości i powiększania dorobku 
kulturowego, społecznego oraz materialnego. One 
też dawały świadectwo prawdzie o  Polsce, współ
działały w  walce o  niepodległość, wolność i su
werenność narodu, udzielały pomocy materialnej 
Polakom w kraju.

Zmiany demokratyczne w  kraju w  roku ubie
głym powodujące zmianę ustroju politycznego, 
proces głębokich reform społecznych i  gospodar
czych doprowadziły do odzyskiwania podmioto
wości przez Polaków w kraju. Nadszedł wreszcie 
czas burzenia barier izolujących od Emigracji, 
czas upomnienia się o  zapomnianych przez lata, 
czas otwarcia Polski jako Domu wszystkich człon
ków polskiej wspólnoty na świecie. <c. d. n.)

OBRAZ TYGODNIA W POLSCE
Według sondażu DEMOSKOPU, przeprowadzo

nego na 945-osobowej próbce 12 marca br. 32 proc. 
obywateli polskich uważa, że najpoważniejszym 
problemem w naszym kraju jest wzrost cen. Zda
niem innych jest to: b ez ro b o c ie ^  23 proc., spadek 
produkcji — 15 proc., nomenklatura ■r§»9 proc., 
“stary” Sejm  — 7 proc., strajki — 6 proc., inny 
problem — 6 proc., brak zdania — 2 proc. Za 
najważniejsze do osiągnięcia cele uznano: reduk
cja  zadłużenia — 33 proc., rozwiązanie problemu 
popiwku — 19 proc., wybranie Sejmu -^ 1 7  proc., 
wycofanie wojsk radzieckich z Polski — 13 proc., 
zniesienie Wiz — 7 proc., trudno powiedzieć — 6 
proc., inny cel — 5 procent.

Według sondążu OBOP-U przeprowadzonego 
4-5 marca br. największym zaufaniem cieszą się 
następujące instytucje: K ościół katolicki — 71

- proc., wojsko — 69 proc., policja — 58 proc., rząd 
B p -  51 proc., senator- 40 proc., s e jm g §  38 proc., 

NSZŻ “S" — 38 proc., OPPŻ — 22 proc. Większość 
respondentów (64 próc.) uznają, że strajki przy
noszą więcej złego niż dobrego. Przeciwnego zda
nia było 23 proc. ankietowanych. Na pytanie czy 
przy obsadzaniu ważnych stanowisk powinno się 
uwzględniać, czy kandydat należał do PZPR: zde
cydowanie nie odpowiedziało 23 proc. ankietowa
nych, raczej nie -9 3 2  proc., raczej tak 19 proc., 
oraz zdecydowanie tak — 19 proc. Marszałek Sej
mu Kozakiewicz zwrócił uwagę, iż “nie jest po
wiedziane, że wybory muszą się odbyć w  paź
dzierniku. To jest termin zaakceptowany przez 
Sejm jako nieprzekraczalny. Wybory mogą się od

-być również wcześniej, gdy prezydent w oparciu o 
uchwałę Sejmu (i gdy uchwalona już będzie 
przez Sejm ordynacja wyborcza), przymierzy za
warte w niej wymogi czasowe, które są obowiązko
we i dojdzie do wniosku, że można wyznaczyć wy
bory np. na sierpień czy wrzesień. Decyzja o  kon
kretnym terminie wyborów zależy od prezydenta.

*  *
Stowarzyszenie Polaków poszkodowanych 

przez Rzeszę skierowało do premiera J. K. Bielec
kiego Ust, w którym domaga się udziału delegacji 
Stowarzyszenia w  pertraktacjach z rządem nie
mieckim, na temat rekompensat dla obywateli 
polskich, zmuszonych do niewolniczej pracy pod
czas II wojny światowej.

*  *  *
Jak poinformował rządowy dziennik “Rzecz

pospolita”  zadłużenie Polski wobec Klubu Pary
skiego rozkłada się na: 18 proc. -"--Niemcy, 15 proc.

;m  Francja, 11 proc. — Austria, 11 proc. — USA, 
10 proc. — Brazylia, 9 proc. ||| Kanadą, 8 proc. — 
Wielka Brytania, 5 proc. —* Włochy, 4 proc. — Ja
ponia, 2 proc. — Holandia, 2 proc. — Szwecja, 2 
proc. — Szwajcaria, 1 proc. — Belgia, 1 proc. — 
Norwegia, 1 proc. — Dania i niewielkie sumy dla 
Finlandii i Hiszpanii.

*  *  *
Bez żadnych zezwoleń można z Polski wywieźć 

5 milionów złotych w dowolnych banknotach i mo
netach o nominale mniejszym niż 50 złotych. Nie 
potrzebne są też zaświadczenia na wywóz równo
wartości 2.000 dolarów w  walutach obcych i cze
kach podróżnych. Z  rachunków przedmiotów go
spodarczych można wywieźć z Polski jednorazowo 
10 tys. dolarów a z kont walutowych “A” dowolną 
sumę. . ;

Komitet Doradczy prezydenta podał do wia
domości publicznej oświadczenie, krytycznie oce
niające decyzję Sejmu o jesiennym terminie wy
borów  parlamentarnych, w którym czytamy m. in.: 
“Do odłożenia wyborów na jesień doszło w sy
tuacji, kiedy władze ZSRR zablokowały umowy, 
dotyczące ograniczenia konwencjonalnych sił 
Zbrojnych w  Europie, odmówiły ratyfikacji umów 
o wycofaniu wojsk z Niemiec i odrzuciły polskie 
postulaty dotyczące terminu wycofania Armii 
Czerwonej z baz na terenie Rzeczypospolitej” .

*  *  *
Prezydent Wałęsa przyjął ambasadora ZSRR 

w Polsce — Kaszlewa,.który przekazał Wałęsie za
proszenie prezydenta Michaiła Gorbaczowa do 
złożenia W najbliższym czasie oficjalnej wizyty w 
Związku Radzieckim. Zaproszenie zostało przyję
te, ustalenie terminu nastąpi w drodze dyploma
tycznej.
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NIEDZIELA [WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Ewangelia według św. Jana 20,1 9̂ 
“ Ujrzał i  uwierzył”  — J 20>8. 

Wielkanoc jest centralną uroczystością w  ca
łym roku liturgicznym z  dwóch powodów. Po pier
wsze jest "rocznicą”  głównego faktu, będącego 
fundamentem chrześcijańskiej religii, zmartwych
wstania Pana Jezusa. Po drugie, jest uroczystością 
kościoła, który wspominając to misterium prag
nie ukazać zawartą w  nim tajemnicę nowego Ży
cia i przybliżyć ją  jeszcze bardziej wszystkim 
swoim wiernym. Opis zmartwychwstania Chrystu
sa w czwartej Ewangelii stanowi ścisły związek z 
faktem uprzednim z  męką i  śmiercią Jezusa na 
krzyżu. Samego przebiegu zmartwychwstania Jan 
nie opisuje, podobnie jak pozostali Ewangeliści. 
Odbyło się ono bez świadków ludzkich i  jest 
przedmiotem wiary chrześcijańskiej. Fakt zmar
twychwstania potwierdzają: pusty grób, świadec
two niewiast i chrystofanie, czyli ukazywanie się 
Jezusa zmartwychwstałego Marii Magdalenie i 
uczniom.

Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy 
najpierw sam fakt Wielkanocy. Pusty grób przy
pomina pierwszym naocznym świadkom zapowie
dzi Pisma świętego, które zawierają wiele aluzji 
do rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa.

Wiadomo, że dla Jego uczniów i dla 
Chrześcijan ten dowód oparty na tak zwanym 
"wypełnianiu się Pisma” był jednym z najmoc
niejszych motywów ich wiary. Dla Jana Ewange
listy najważniejsze jest to, że zmartwychwstały 
Chrystus, Zwycięzca śmierci, pozostaje na zawsze 
obecny wśród swoich, kierując nowym stworze- 
niem. Jego zmartwychwstanie i objawianie się da
ją początek nowemu okresowi chwały, który trwa 
j dąży ku ostatecznemu wypełnianiu. Grób bez Je
go ciała był znakiem, który stał się w  pełni zrozu
miały dopiero po spotkaniu z Żywym Panem.

Tajemnica wielkanocna jest więc tajemnicą 
raszego pełnego chrześcijaństwa, opartego na 
świętości życia z Chrystusem. Mocą Chrystusa 
Zmartwychwstałego dokonuje się nasza Pascha, 
czyli przejście ze śmierci grzechu do życia łaski. 
Rozpoczęła się ona przez chrzest. "Przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć Chrystusa Jezusa zosta
liśmy z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkro
czyli w nowe życie -— jak Chrystus powstał z 
martwych” (Rz 6,4). To nowe życie podtrzymuje
my i rozwijamy przez pracę nad sobą wsparci 
mocą Zmartwychwstania Chrystusa. Jego • zmar
twychwstanie daje nam moc do codziennego prze
chodzenia z grzechu do cnoty, ze smutku do ra
dości, ze śmierci do życia. "Kto wierzy we Mnie, 
choćby i  umarł żyć będzie” (J 11,25).

z P . S.

Klęska Saddama Husseina
(dokończenie ze str. 1 ) 

terrorystyczną dokonaną przez podpalenie kilku
set szybów naftowych, co niewątpliwie odbije się 
na środowisku i zdrowiu ludności, także sąsied
nich państw nie mających nic wspólnego z wojną. 
Zaś rozlanie milionów ton ropy naftowej przyczy
ni się do zniszczenia tak bogatej w tamtej oko
licy fauny.

Wojna została wygrana. Teraz najpilniejszym 
zagadnieniem będzie zapewnienie pokoju. Tym
czasem Irak znajduje się w  obecnej chwili w 
stanie anarchii. Na północy w kurdyjskim mieście 
Sulayamaniah rozpoczęła się rewolucja. Również 
toczą się walki w innych miastach zamieszkałych 
przez Kurdów. Na Południu organizuje się opozy
cja przeciwko Saddamowi prowadzona przez 
Xiitów. Wiadomo w  religii mahometańskiej po
wstał na tle interpretacji Koranu rozłam i anta
gonizm między tymi dwoma kierunkami tj. Xiita- 
mi i Sunnitami.
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Saddam i jego poplecznicy należą do Sunni- 
tów. Ale na 17 milionów mieszkańców Iraku wię
kszość, bo 7 i pół miliona stanowią Xiici, a tylko 
4 miliony są Sunnitami.

W Izraelu, który dobrze orientuje się w oce
nie sytuacji Bliskiego Wschodu wyraża się obawę, 
że po tej wojnie przy tak wielkim osłabieniu Ira
ku, Iran z jego fanatycznemi fundamentalistami 
może stać się prawdziwym niebezpieczeństwem. 
Obecny prezydent Rafsanjani wykorzystując mo
ment anarchii może starać się osiągnąć to, co 
przed 10 laty nie udało się Khomeiniemu tj. wy
wołanie rewolucji i zaprowadzenie w państwach 
arabskich ustroju , o  charakterze religijnym, gdzie 
Koran byłby- odpowiedzią na wszystkie zagadnie
nia. Można sobie wyobrazić, jak w wielkim nie
bezpieczeństwie znalała by się Arabia Saudyjska 
i  Syria.

Terra kiedy wojna się skończyła należy my
śleć o  r pokoju: Politycy głównych państw zasta
nawiają się, jak zabezpieczyć pokój. Niektórzy 
proponują zorganizowanie specjalnego aparatu 
bezpieczeństwa, złożonego głównie z Arabów któ
ryby czuwał nad pokojem. Inni projektują utwo
rzenie strefy neutralnej na granicy między Ku
wejtem i Irakiem. Najważniejszym jednak proble
mem nr l  to pokój między żydami i Arabami. 
Bez zagojenia tej rany nie będzie prawdziwego 
pokoju na Bliskim Wschodzie. Istnieją różne pla
ny zapewnienia pokoju. Francja i Związek So- 
wiecki są zwolennikami zwołania międzynarodo
wej k o n fe re n c ji^ ^ ^  by rozwiązała problemy 
Bliskiego Wschodu. Stanowczo sprzeciwia sie 
temu Izrael. Nic o nas bez nas. Najrozsądniejszym 
wejściem była by propozycja Waszyngtonu, by 
^interesowane państwa, głównie Izrael i sąsiadu 
Ją y ^ b o w ie  weszli bezpośrednio w porozumie

li BSIBiB P0d0bnie jak to si? stolo w 1970 roku między Izraelem i Egiptem m

WSnik' W<5wozas «  możliwe, że 
U M K  na ustępstwa, specjalnie w  sprawie

M w H m I
utrudnia z r e a l iz o w a ć tu  b°
państwa. posiaaama własnego

terem zarówno ST a S z t e t o  f  b°ha'
kraju stał się prezydent
George Bush. Niewątpliwie ™  Z)ednoc!'onych
tómy wybór w 1992 P i  „  ™ . za®6wni°ny pow-
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A czy  znasz ty, bracie 4 
T w oje ziemie, twoje

Opracował;

H ISTORIA POLSKI

Wstęp

Przedstawić H istorię Polski która S  
wielka i  bogata na łamach prasy jest “  
dzo trudną. Podjęliśm y się tej pracv « 
H istorii Polski w  wielkim skrócie mL— 
my przedstawić W am drodzy c z jfe iE B  
go Wielkiego Narodu, z którym pmd*® 
teśmy więzami krwi.

Polacy wywodzą się od  plemion s W  
które od  niepamiętnych czasów zaraiesZj 
pę. Słowianie to  lud łagodny, 
ny, pracow ity i poczciwy.

Nazwa “ słowianie” pochodzi od ^ 1  
woż”, ponieważ za pom ocą słowa modiSL 
wać się między sobą. Sąsiadów, którychSS 
zrozumieć, nazywali “niemymi”, lub 

•mi”. ” v
Głównym zatrudnieniem słowian bjfc, 

two i pasterstwo. Miłowali nade wszysfe 
ność i równość. Słowianie bardzo lubili & 
zykę i gawędziarstwo.

EPOKA W  HISTORII POLSKI
OPARTA NA LEGENDACH JjL

W G órach Chorwacji wznoszą siê ■rZl 
Krapiną dwa wzgórza: Krapina i Psary, ; vzr 
ruiny dawnych zamków, (powiadają/kitu 
zamkach mieszkali niegdyś trzej bracia, 
książęta słowiańscy: Lech, Czech i Rus. ,je

Około roku 650 naszej ery, trzej bra-oż; 
kroczyli Dunaj, rozłączyli się, i rozeszli ś1 
ne strony. Lech przybył ze swoją drużymi 
kę Wartę i nad jezioro Gopło, gdzie zamafenn 
plemię słowiańskie zwane '.Polanami ft 
strzegł na drzewie gniazdo, z którego ijr 
białe orły. Postanowił tam się osiedlić, î P 
owe m iejsce Gnieznem i stał się księcia pot 
który nazwano Polakami. Naród ten pnjjjjtfe 
swój herb orła  białego z wzniesionym; :;aj€ 
skrzydłami w  polu czerwonym. .nej

Opowiadają, że po wielu latach tra, g0  ̂
spotkali się w  m iejscu niezbyt odległymî  , 
zna, i w  tym m iejscu na pamiątkę spotfce 
nownego poznania zbudowali miasto nP°z 
znaniem. san

Po Lechu podobno panował WMwie 
nim dwunastu wojewodów. Rządy tychLan 
dów, kolejno obieranych, były coraz gorsi 
końcu naród obrał sobie znowu jedefo? * 
dzielnego Krakusa. O nim opowiadaj?, p°b 
strasznego smoka, żyjącego w jaskiniacżTo 
rą Wawelu nad W isłą i założył tam pó%gij 
Kraków. Krakus był przy tym sprawi®  ̂
mądrym księciem . Po śmierci Krakus r 
jego syn Lech II, a p o  nim jego siosw 
Książę niem iecki Rydygier starał sięots.  
dy. Ona nie chciała wyjść za r̂ emca'vf » si, 
tego zmusić, książę, przybył pod Kraiwp 
kim wojskiem , Wanda pobiła jego wojspois 
nie narażać naród na wojny z jej P°*j?°d 
czyła do W isły i utonęła. Na cześć ( 
usypali mogiłę, która istnieje do dziś, ®rna< 
kowa w  m iejscow ości Mogiła. nag

Po śmierci Wandy naród ^jjjów 
pika Leszka, znanego również pod 
mysława, który długo i szczęśliwie 
legenda, że pewnego razu, aby osiąiwr 
stwo nad licznym nieprzyjacielem wprryn 
krzakach m nóstwo zbroi i hełmów, ®^ają 
sądząc że m a przed sobą liczne w0̂ i t a j  
uzbrojone, uciekł. Początek jego 
si się do roku 760. Leszek zmarł 
?yna. Naród wybrał zwycięzcę w 
nych i ten został księciem, P ^ ^ t o r ^  
szek II, panował od  roku 794 do 
objął rządy syn jego  Leszek HI. ‘r^lien 
do roku 825. Po Leszku III Pan̂ T.I$szas 
piel I, który przeniósł stolicę ziKra* 
zna, a potem  do miasta Kruszw<7 ^ 
syn jego Popiel II, zwany chw°stSrj bjtf 
rzadkich w łosów , rządził do rokuje  ̂
kiem gnuśnym i rozp u stn y m J P e^ ^  
byli na zamek dwaj pielgrzymi, P * 
byli to  m isjonarze Cyryl i Metody- .^ipni 
żona, z pochodzenia niemka, kazau jj)rzj 
z zamku. Ci dwaj podróżni udali ^ ^ ry ch  
ście Kruszwicy i przyjęci zostań -jjjsg, 
Piasta, w  tym  dniu odbywały 
jego syna Ziemowita, była to 
dziecko kończąc siódmy role 
Imię. Ci pielgrzym i dopełnili na y |ący 
remonii “podstrzyżyn".
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J A T K O  W  N A S Z E J  T R A D Y C J I  C I E K A W O S T K I

wszystfc 
lubili $ -

I U, Jak podają kroniki i  jak mówi tradycja, zwy- 
szaje związane z  jajkiem  sięgają bardzo daleko w 

\ jw^^zeszłość. O ile wiadomo, pierwsze notowane 
Psafy j^zmianki o  jajkach malowanych sięgają III wie- 
lają, ś^u przed Chrystusem. Znajdujemy je  w  kronikach 
>nó,&gipskich tego okresu. Jajko w  starożytnym Egip- 

!ie znamionowało boga słońca, natomiast w  sta- 
«j bra-ożytnej Grecji było atrybutem Afrodyty. 
seszliś1
Iruźpji W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie 
3zam%iajdujemy żadnych wzmianek o  “jajkach wiel- 
ieg0 Aanocnych” . Dopiero w  wieku X II  kiedy Kościół 
i i i  ^prowadził błogosławienie jajek — oraz innych 
siędffipotraw — powstawać zaczęły zwyczaje z  “jajkiem 
•D S N elkanGcnymM- PQza błogosławieństwem jajek 
l0nP  Zalecano spożywanie ich — jako potrawy post

nej — w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką 
^I^SÓbotę, oraz malowanych i ozdobnie przybranych 
spotk-  w  Wielkanoc. Natomiast spożywanie jajek w 
isto zipozostałe dni Wielkiego Postu było wówczas zaka

zane.. Wiadomo również że wśród Słowian X II 
"JJ-W ni znany był zwyczaj obdarowywania się jaj- 
iZ g ^ ami' zazwy°zaj kolorow o malowanymi. Jak poda- 
i i  niektórzy historycy, zwyczaj ten przywieźli ze 
BdafcSobą krzyżowcy powracający z Ziemi świętej. 
dmacSlTo nota bene potwierdzałoby zapisy w  kronikach 
P®^gipskich, gdzie legenda o  jajkach pojawia się już

jrubo wcześniej.

Ale są historycy którzy twierdzą, że liczne
m j^yk°paliska archeologiczne na ziemiach polskich 
^ ysk azu ją , że już w  wieku X  znane były ludności 
Wojalskiej kolorowane ja jka czyli “pisanki” . Jednak 
Pj^jodkreślić tu trzeba, że bliższe badania wykazały, 

cel* któremu ja jko  służyło nie był wyłącznie 
■natury konsumpcyjnej” , ale przede wszystkim 

^jaagicznej. Jajko bowiem  od  samego zarania dzie- 
jnieflff<̂w P o d sta w ia  u wszystkich niemal pierwotnych 
pacoBudów symbol płodności —  nowego życia oraz 
^ftoergię życia. Wierzono że ja jko  jest czymś ży- 

y y m ,  bowiem daje życie —  że jest czymś zawie- 
tajemniczą siłę rozrodczą —  co prawa 

g a j o n ą ,  ale gotową do rozwoju. Jego ukrytą siłę 
5 ąf>jarzono niemal zawsze z  wiosną, b o  to ona bu- 
yśd^zi wszystko w  przyrodzie do życia. Dlatego wła- 
■ i  jajko odgrywało w  życiu naszych pogańskich 
tóiyCZOdkÓW zasadniczą rolę. Z  jajkiem  związane są 
sjuj îemal na całym świecie i to  od niepamiętnych 
owaj^^ów najrozmaitsze wierzenia i obrzędy sprawo- 
nadwane na przykład przy urodzinach dziecka, za- 

6raniu małzeństw a nawet podczas pogrzebów.

Uh  iw*®®! wierzeń hinduskich cały wszechświat 
p o w s ta ł  z podziału jajka —  "na niebo i ziemię” . 
jclill[indusi Przywiązują wielką wagę do jajek — 

[̂jOrzy pom ocy ich “wypędzają duchy” i leczą cho- 
i^ y ch  na najrozmaitsze dolegliwości takie jak na 
p rz y k ła d  zaziębienie, "postrzał”  i  wiele innych. 
J^ównież i w  Polsce znane są stare legendy o jaj- 
^rfach mających wielką m oc życiodajną i spełnia

jących funkcje magiczne. Tak między innym na

Pomorzu w  X V  wieku przy budowie domu mie
szkalnego wmurowano obowiązkowo w ścianę do
mu jajko które miało zabezpieczać przed wszel
kiego rodzaju złem.

Religia chrześcijańska mogła stosunkowo łat
wo dopasować ja jko wielkanocne do symboliki 
Zmartwychwstania Pańskiego: pomalowane na
czerwono jajko przypominało śmierć Jezusa Chry
stusa, a wykluwające się z jajka pisklę powstają
cego .z grobu Zbawiciela. Warto tu jeszcze przy
pomnieć, że w  Polsce — podobnie jak i  w  In
diach i Egipcie — z  jajkiem łączył się szereg wie
rzeń ludowych, mających różne właściwości magi
czne. I tak mówiono, że kto w  okresie wielkanoc
nym miał przy sobie Jajko kury, m ógł z łatwością 
rozpoznać wszystkie czarownice. W  niektórych 
okolicach kraju gosposie kruszyły skorupki z jaj 
wielkanocnych, a utarty z nich proszek rozsypywa
ły po kątach domu, aby zażegnać zło i  wszelkie 
nieprawości. Starsi ludzie na wsi opowiadają coś 
co można określić jako “ legendarne bajki” takie 
jak na przykład że umycie się w  wodzie, w  której 
uprzednio gotowano jajka powoduje czerwone po
liczki i czerstwą cerę. Natomiast zaprzeczenie oso
bie opowiadającej tego rodzaju rzeczy równozna
czne było zawsze z największą obrazą.

Wiele gier i zabaw wielkanocnych związanych 
jest z jajkiem. Przypuszczalnie są to pozostałości 
prastarych zwyczajów jakie zachowały się w  Pol
sce. Wymalowane ja jko pomocne było w  zalotach; 
wręczała je  wybranemu chłopcu dziewczyna na 
zabawie w  dowód sympatii albo odwzajemniała 
się za oblanie wodą — dyngus czy śmigus —  co 
ma się rozumieć było formą zwróceniem uwagi na 
nią przez chłopca. Zazwyczaj w  Dzień Wielkanoc
ny nikt nie wybierał się w  gościnę bez pisanek. 
Również rodzice chrzestni pisankami obdarowy
wali zawsze chrześniaków.

Na śląśku zachował się dość interesujący do
kument z roku 1454 dotyczący “gry z jajkiem 
wielkanocnym” . Dokument dotyczy sprzedaży sołe
ctwa której dokonuje niejako Adam z Pawłowic 
w powiecie oleskim na rzecz niejakiego Piotra 
Piechy. Sprzedaży ulega nie tylko same sołectwo, 
lecz także wszystkie związane z nim przywileje. 
Wśród tych przywilejów sołtysa dokument wymie
nia także “możliwość urządzenia boiska, na któ
rym ludzie grają z  jajkami po święcie wielkanoc
nym”.

Dzisiaj można powiedzieć, że w  zwyczajach 
polskich malowane jajko, poświęcone w  przeded
niu Zmartwychwstania Pańskiego, stało się sym
bolem radości, pojednania i dobrej woli.

Wielkanocne przysłowia
- W  Wielką Niedzielę pogoda — duża w polu 

uroda.
- Gdy w  dzwony wielkanocne pada, suchość nam 

przez całe lato włada.
- Jeżeli w  wielkanocną niedzielę deszcz, między 

Wielkanocą a świątkami więcej słoty niż 
pogody.

- Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce 
pomocny.

- Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie.
• W  Wielki Piątek dobry zasiewu początek.

Hauer & Cia. Limi
Rua Jose Bonifacio, 66.-̂ - Fone: 222-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, cobre, alumlnio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox — Ferramentas Gedo- 
re, Cornetą, 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 caldeiróes 
de aluminio Clinha Hotel).

— Legendarnej Atlantydy nie trzeba szukać 
na odległych oceanach —  twierdzą ostatnio ar
cheolodzy. Zatopiony ląd znajdował się ich zda
niem na Morzu Północnym, niedaleko od brzegów 
Europy. Tę sensacyjną hipotezę potwierdzają ba
dania... geologiczne. Ekipy, poszukujące złóż ro
py naftowej i gazu ziemnego na Morzu Północ
nym, zlokalizowały na dnie morza ślady lądu: 
szczątki lasów, kości zwierząt, a nawet kamienne 
narzędzia. O wielkiej wyspie na Morzu Północnym 
mówiły także relacje greckich żeglarzy, którzy do
tarli do niej w  V-IX wieku pji.e.

—  Jeżeli ktoś wybił sobie ząb — powinien na
tychmiast włożyć go d o . . .  mleka. Ząb wówczas 
nie wyschnie, a wtedy możliwe będzie umieszcze
nie go na nowo w  dziąśle i szczęce. W większości 
przypadków taki ząb "przyjmuje się” . Tak przy
najmniej twierdzą brytyjscy stomatolodzy w  ar
tykule wydrukowanym w fachowym czasopiśmie 
"British Medical Journal” .

1  ★
— Prognozy na temat przyszłości żywych is

tot na Ziemi są pesymistyczne. Ucżeni obawiają 
się, że nie przemyślana ingerencja człowieka w 
otaczającą nas naturę sprawi, iż do końca bieżą
cego stulecia zniknie bezpowrotnie milion gatun
ków zwierząt — ssaków, ptaków, owadów — to 
znaczy jedna dziesiąta obecnego stanu. Nie jest 
więc wykluczone, że za kilka pokoleń ludziom 
przyjdzie żyć wyłącznie w  towarzystwie szczurów, 
karaluchów i much stworzeń wyjątkowo odpor
nych.

— Jednym z  artykułów eksportowych azjaty
ckiego państwa Bangladesz są. . ,  żaby, których 
udka, uważane przez smakoszy za wielki przy
smak, podawane są w  eleganckich restauracjach 
na Zachodzie, żabi eksport przynosił Bangladeszo
wi ponad 12 milionów dolarów rocznie. Ostatnio 
jednak połów żab został w  Bangladeszu zakazany. 
Okazało się bowiem, że populacja żab niepokoją
co spadła i wskutek tego rozpleniły się muchy, 
komary i inne szkodliwe owady, dotąd pożerane 
przez żaby. Kraj musiałby więc wydać więcej na 
import środków owadobójczych niż przynosi ek
sport żabich udek!

★
—  Największy pasażerski statek świata bu

dowany jest obecnie w  Bremerhaven (RFN). No
sić, on będzie nazwę “Norway”  i zabierze na po
kład 2560 pasażerów i aż 800 osób załogi. “Nor
way” będzie statkiem nie tylko ogromnym, ale 
bardzo luksusowo wyposażonym.

Uśmiechnij się
Marek zapisał się na kurs pilotażu. Instruktor 

pokazuje, jak się obchodzić ze spadochronem. 
|EB3fA co będzie — pyta Marek — jeśli przy 
skoku spadochron się nie otworzy?

— Spokojna głowa! Zgodnie z warunkami 
gwarancji wytwórnia zamieni nam taki spado
chron na nowy!

*  *  sfc
Sprzedawczyni pyta Jacka, którego mama wy

słała po zakupy:
Czy na pewno masz kupić dwa kilogramy 

cukierków i dwieście gramów ziemniaków?
*  | *-

Korpulentna pani wchodzi na wagę uliczną. Za 
szybką zapala się napis:

“ Proszę natychmiast zejść! Wolno się ważyć 
tylko pojedynczo” .

*  *  *
Mamę Wojtka odwiedziła znajoma. Chłopiec 

również został poczęstowany ciastkiem. W  pewnej 
chwili znajoma zapytała:

— Czy ten piękny serwis do herbaty to chiń
ski czy japoński?

Nie czekając na odpowiedź mamy, Wojtek oz
najmił stanowczym tonem: 
asasr Ani chiński, ani japoński, tylko nasz!

i Zaproszenie na Święconk
W  niedzielę, dnia 7-go kwietnia, po polskiej 

Mszy świętej, o  godzinie 12-tej, odbędzie się 
uroczysta święconka w  sali parafialnej przy 
kościele świętego Wincentego a Paulo.

Program następujący:
Alleluja!!! Obrazek w  jednej odsłonie.
śmigus!!! Obrazek w jednej odsłonie.
Polska! —  Piękny obrazek sceniczny ode

grany przez dzieci.
Na zakończenie podzielenie się święconym 

jajeczkiem.
Prosimy o  łaskawe przybycie. ..

Janina Urban



W IADOM OŚCI
♦  Amerykański telefon i Telegraf Co., najwięk

sza firma telekomunikacyjna na świecie, planuje 
zainwestowanie w Polsce do 800 min dolarów na 
rozwój polskiego systemu telekomunikacji. I

Rząd polski poinformował, że “antyczny pol
ski system telekomunikacyjny potrzebuje 12 mi
liardów dolarów na to, by Polska osiągnęła stan- 
dard zachodni.

♦  W  dn. 17-20 marca br. odbyło się w Warsza- 
wie -  po raz pierwszy, spotkanie pisarzy polskich 
zamieszkałych w  kraju i za granicą. Referaty wy
głosili _  Jan Zieliński i Krzysztof Dybciak Chwa
ła i zmierzch literatury emigracyjnej na tle litera 
tury europejskiej” oraz Tomasz Burek "literatura 
krajowa i emigracyjna jako naczynia połączone . 
Pobyt pisarzy emigracyjnych był dobrą okazją 
do promocji ich książek przy okazji spotkań z 
czytelnikami.

+  Dowódca Północnej Grupy Wojsk Sowiec
kich gen. Dubynin nie dopuścił do inspekcji sta
cjonujących w Polsce poległych mu jednostek. 
Eksperci polscy mieli sprawdzić czy stacjonują
ce na naszym terenie wojska sowieckie nie prze
chowują broni chemicznej.

♦  Rada Ministrów zmieniła zasady dysponowa
nia mieszkaniami przeznaczonymi dla osób na 
kierowniczych stanowiskach państwowych. Zgod
nie z nowymi zasadami mieszkań tych nie będzie 
można już wykupywać i w  ciągu miesiąca od za
kończenia pracy na stanowisku państwowym trze
ba będzie je zwolnić.

♦  Do Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął 
akt oskarżenia przeciwko trzem generałom MSW: 
Henrykowi Dankowskiemu, Krzysztofowi Maj- 
chrowskiemu i Tadeuszowi Szczygłowi, zarzucają
cy im wydanie polecenia niszczenia dokumentacji 
operacyjnej służby bezpieczeństwa.

♦  Ok. 16 mld. zł stracił Skarb Państwa ńa afe
rze tytoniowej. Papierosy Marlboro, które rzeko
mo tranzytem przejeżdżały do ZSRR, nie opusz
czały Polski i były nielegalnie — bez zapłacenia 50 
proc. cła i 100 proc. podatku obrotowego I l i  roz
prowadzane po kraju.

♦  90-lecie urodzin obchodziła znana piosenkar
ka, współtwórczyni. Zespołu Pieśni i Tańca — “Ma
zowsze” 11 Mira Zimińska-Sygietyńska.

♦  Drukarnię zajmującą się produkcją dolarów 
na wysokim, profesjonalnym poziomie, wykryto 
w Kielcach.

♦  Zanieczyszczenie powietrza tlenkami węgla 
i azotu w  centrum Warszawy jest 5-krotnie wyższe, 
niż dopuszcza liberalna, polska norma.

Zalewa nas chamstwo
Złe zachowanie, łamanie przepisów i norm 

cywilizowanego świata, ordynarne wyzwiska, pys
kówki czyli jednym słowem chamstwo jest coraz 
powszechniejsze. Coraz trudniej przejść przez 
jezdnię na zebrze. Samochody pędzą, nie zwraca
jąc uwagi na przechodniów, starsi ludzie nie mo
gąc uciec przed nadjeżdżającym samochodem 
podnoszą w  geście rozpaczy ręce do góry i to nie
raz pomaga.

Właściciele eleganckich samochodów,-i nie tyl
ko, parkują na chodnikach i trawnikach utrud
niając poruszanie się zwykłym śmiertelnikom. 
Czasem, gdy zjawia się policjant, żeby ukarać 
mandatem, właściciel samochodu pyta go ile 
blankietów mu jeszcze zostało. A kiedy dowiaduje 
się, że jeszcze dziesięć, mówi: Biorę wszystkie tyl
ko dajcie mi święty spokój. Nie jest to niestety 
anegdota. Podczas mrozów, kierowcy nie wyłącza
ją  silników, wznosząc chmury spalin, ale im to 
nie przeszkadza, najważniejsze, że jest im ciepło 
Pewnym' hamulcem na szczęście jest wysoka cena 
benzyny. Ruch samochodowy w Warszawie nie 
jest większy niż w Paryżu czy Brukseli. A jednak 
kierowcy,^którzy stamtąd przyjeżdżają, często m l  
wią, ze me lubią jeździć po Warszawie. Razi ich 
brak odruchów solidarności na jezdni.

zamalowane tak ° r^ aJak pere}ka brzmi czasem 
sposób • d0 filozofii egzystencjali-
zdanie nawiązujące np.
stów: Wolność to strach. _ ^  ^  pray

M M
“ W  tramwaju, autobusie i na ulicy słychaó 
nieraz ordynarne słowa. Zwulgaryzowany język, 
który prowadzi do wulgaryzacji obyczajów słyszy 
sie niestety na każdym kroku.

Nikt jednak nie odważy się zwrócić uwagi, bo 
się boi, że dostanie mu się cala wiązanka, a współ
pasażerowie z pomocą mu nie przyjdą.

Potrzebne są nie tylko akcje wychowawcze i 
apele, ale sprawna policja, która będzie surowo 
karać. Inaczej chamstwo będzie się rozprzestrze
niać corazbardziej.

Wojciech Wiśniewski

Nowy pakt militarny Polski 
i Czecho-Słowacji

Minister obrony RP wiceadmirał Piotr K oło
dziejczyk oraz przebywający w  Warszawie mini
ster obrony Czecho-Słowacji Lubos Dobrovsky 
podpisali umowę o  współpracy wojskowej.

Oba państwa postanowiły opracować wspólne 
stanowisko na rozmowy rozbrojeniowe w  Wied
niu; będą- się konsultowały w  sprawie zakupów 
broni; zamierzają też wspólnie szkolić oficerów; 
przewiduje się również wymianę informacji doty
czących sił zbrojnych.

"Jest to porozumienie o  współpracy dwóch 
państw na rzecz wspólnego bezpieczeństwa, a nie 
początek wielostronnego sojuszu militarnego, któ
ry miałby zastąpić Układ Warszawski”  — oświad
czył min. Kołodziejczyk.

"Podpisanie tego dokumentu ( . . . )  jest częścią 
składową sieci dwustronnych kontaktów ze wszy
stkimi państwami europejskimi" — powiedział 
min. Dobrovsky.

Podobną umowę zamierza Polska podpisać z 
Węgrami, oraz też niedługo — ze Zw. Sowieckim.

“Porozumienie jest nieuniknione, jest to  nasz 
sąsiad, a poza tym polskie wojsko, uzbrojone *w 
radziecki sprzęt .długo jeszcze będzie uzależnione 
technicznie od ZSRR” — powiedział min. K oło
dziejczyk.

Partia Tymińskiego
Rzecznik prasowy Stana Tymińskiego poin

formował, że były kandydat na prezydenta zamie
rza utworzyć partię, która prawdopodobnie na
zywać się będzie Partią Dobrobytu. Wysunie ona 
kandydatów w zbliżających się wyborach parła 
mentarnych.

O Tymińskim od czasu jego powrotu do Pol- 
ski na początku bieżącego roku było do tej pory 
cicho. Udzielił on tylko jednego wywiadu praso
wego, w którym powiedział: “Postanowiłem utwo
rzyć partię opozycyjną wobec istniejącego syste
mu” . J

Już wcześniej w  czasie kampanii prezydenc
kiej Tymiński podkreślał swój negatywny stosu
nek do reform wprowadzanych obecnie w  Polsce. 
Jego zdaniem nie należy podporządkowywać sie 
Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, 
trzeba odejść od polityki monetarnej, zwolnić tem- 
I H H g j g j i  kontrolę płac. Jego zdaniem w 
Polsce tatmeje szerokie poparcie dla takiej właś- 
koncepcji politycznej.

■  Jak twi« d z i  Roger Boyes z “Timesa” istnieia

^ j ™ i ^ ~ s 7 S 6d ze sprze-

Z  Warszawy!-
W  różnych miejscach Warszawy, 0ł  I  

rze, nawet w  środku nocy można zow ■ 
stojących w  długich kolejkach po wod#?' 
nie jest ani susza, ani awaria sieci 1  
ludzie po prostu nie chcą pić płynąJ? I  
śmierdzącej fenolem  cieczy.

W olą w odę ze studni ohgoceós!dehJ| | 
nawet p ić nieprzegotowaną bez obawy, w I
dzi. Prawie w  każdej dzielnicy są takiej I
ni oligoceńskich. - "

Często całe rodziny wspólnie uzupeJ '̂ 
pasy w ody do dom u, a dzieci noszą wodęi 
kach lub imbrykach. Rzeczywiście wodaj 
bardzo często nie nadaje się do picia, J 
brązowy, a nieraz zdarzają się tłuste 
wotu-.

Długotrwałe gotowanie nie na wiele & \ 
i nawet najlepsza herbata nie zlikwiduje • 
fenolu, a smaku nie ma żadnego. D%605 

' powodzeniem cieszą się różne filtry, 
teczność bywa problematyczna. Niemą: di 
tak oczyszczona w oda nie może konkmtfa 
ze studni oligoceńskiej. W sklepach bjs°ri  
stołowa “Mazowszanka" lekko gazowau,|§? 
ba za litrową butelkę zapłacić 2 i pół tĵ ar 
tych. Niedawno pokazała się sprowad«r 
miec w oda stołow a w  plastykowych b%ct< 
6 tysięcy złotych. Niewielu mieszkańcófjos 
stać na taki wydatek.; ero

om

D ług i, długi.
am
ido

£ric
Zdaniem Organizacji ds. Ekonomicatfn ]

racji i Rozw oju  (OECD) państwa EwopjffaJ
niej czeka w  1991 r. prawdziwa walWęa(
niem wzrastających długów, w zwiążą i ]
bieniem się deficytu handlowego wywote
zysem w  Zatoce Perskiej. ł_

W  ostatnim wydaniu pisma OECD 1
finansowe” poda je się, że zachodple b*r
przygotowane na rozszerzenie pomocy la l*
dla Czecho-Słowacji i Węgier.

Nie przewidują jednak żadnych doi
pożyczek dla pozostałych państw wscbtfc j
ropy. Największy finansowy wysiłek i
nia czeka Bułgarię, Rumunię i Zw. So%av
kszość tych państw nie zreformowała d t̂ra
swej ekonom ii, by  wpłynęło to na i
dlu. Jfflg

Polskę czeka niebawem bolesna sfe c
kom  zachodnim zaległych odsetek “gi
nusz Sawicki, negocjator strony pol$%via
dłużenia, zadeklarował. bankom zactofclhc
tę $1 miliarda zaległych odsetek. GotoiJayo,
również pod jąć dyskusję i negocjacje! bltai
w  sprawie redukcji czy też dogodniep&nif
żenią $105 m ld polskich długów, nj*pe
oczywiście z wcześniejszego postula J co
towego ich umorzenia. P rezydent Wa^rna.

niebywałego czynu. Uzyskał w drod®
umorzenie 70 procent długów
Ameryce oraz 50 procent długów  ̂_
ryskiego. Nawet Brazylia umorzy | »
kości 1,5 miliarda dolarów. i :-<» qi

Maior Estoąue
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