
■  ■  m “Ao lado dos brasileiros, ( . . . )  os poloneses contri- 
buiram com uma parcela bastante elevada para con- 
siderar esta terra generosa, ( . . . ) ,  como a sua pótria, 
a pńtria de seus filhos e de seus netos, assim como 
a p&tria de todas aąuelas geraęóes futuras que virao 
e para as ąuais prepararam as bases sólidas para 
uma vida feliz”.

(Joao Krawczyk, no centenśrio de imigraęao
em Sao Mateus do Sul — Parana).
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‘f a c t o  A g o r a  e só H istor ia
VIENA — As estruturas militares do Pacto 

ielefe Varsóvia cafram oficialmente a meia-noite do 
lu]«»a 13 de maręo, ao cortarem-se formalmente os 
Dięos entre a Uniao Soviśtica e um grupo de 
J^ses do Leste europeu, após 36 anos de unidade 
°%litar. Fontes europćias orientais disseram que 
OĄEissoluęao formal do Pacto de Varsóvia signi- 
kuroca que a organizaęao do tratado do Atlantico 
l worte (OTAN) mudarś, inevitavelmente e que as 

kęóes que acabam de conseguir a liberdade bus- 
^frao acordos por sua própria conta para reafir- 
Htjiar sua seguranęa.

Apesar da importancia histórica do finał do 
W%cto de Varsóvia, o firn do tratado entre a URSS 
ósY: os palses do bloco Oriental passou quase des- 

Jrcebido na Polónia, Tchecoslovśquia, Hungria, 
omenia e Bulgśria. A Alemanha Oriental deixou 

—a integrar o Pacto de Varsóvia ao reunificar-se 
jm a Alemanha Ocidental, formando o novo Es- 
ido alemao. O Pacto de Varsóvia deixou de fun- 

,, |>nar virtualmente como uma alianęa militar hd 
iłrios meses e no dia 25 de fevereiro foi assinado 

te;rn Budapeste, na Hungria, o acordo que fixou o 
ropjpi primeiro de abril como a data de sua disso- 
kaifsso-
l̂ iji | Exemplo
yofc Comentaristas nos meios de comunicaęao so-

vićticos elogiaram a. dissoluęao das estruturas 
militares do Pacto de Varsóvia e destacaram que 
a organizaęao do tratado do Atlantico Norte 
(OTAN) deveria seguir o mesmo exemplo. “Por 
que o Ocidente nao deveria seguir o exemplo (do 
Pacto de Varsóvia), que deu um passo audaz ao 
eliminar suas estruturas militares e comeęar jun
to com es te a determinar fora dos blocos milita
res as condięoes e medidas que garantam a segu
ranęa europćia?", escreveu o comentarista Albert 
Balevanov para a ągencia de noticias estatal Tass. 
A alianęa europ&a Oriental, liderada pela Uniao 
Sovićtica, dissolveu formalmente seu setor mili
tar k meia-noite do dia 31 de maręo depois que 
soldados e eąuipamentos sovieticos jś  haviam 
sido retirados dos paises integrantes do bloco.

O Pacto de Varsóvia foi formado em 1955 co
mo resposta a OTAN, criada em 1949. Entretanto, 
as reformas do presidente Mikhail Gorbachev a 
respeito da politica externa sovićtica e as revolu- 
ęSes ocorridas em toda a Europa Oriental em 
1989, deixaram incapacitadas muitas de suas fun- 
ęóes militares. A estrutura politica do Pacto de 
Varsóvia continua em vigor, embora com muito 
pouca credibilidade. Alguns de seus integrantes 
querem que o grupo seja totalmente desfeito atć 
o ano que vem, seguindo o exemplo da agora 
extinta organizaęao económica "Comecon”.
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'IECORTES YALIOSOS
Maria do Garmo R. K. Goulart

Escrever, para mim, 6 muito mais que um 
jjasatempo agraddvel. fi descobrir fatos novos, 

^.rayds do prazer que a pesąuisa proporciona; ś 
i(%rar em contacto com um passado que perten- 
P°ftu a outras pessoas; e, enfim, a emoęao de al- 

ons momentos. Como o de quando recebi, atra- 
^  de minha tia Jurema Ramos, a noticia de que 
®P|grande historiador” paranaense Davi Cameiro 
lwivia — imaginem só! —, escrito sobre meu tra- 
ibWdlho em sua coluna _Veterana Verba (Gazeta do 
loiJoyo, Curitiba, 13-03-1985). Uma coluna inteira 
Mwtada ao trabalho que havia lhe enviado, o livro 
ieĵ migraęao Polonesa nas Colónias Itajahy e Prin- 
ifcSpe Dom Pedro”. Nada pode ser-mais gratifican- 
itolflcomo reconhecimento de minha dedicaęao ao 
aijSma. Guardo-o, como tantós, entre os recortes 
t [Mliosos de correspondencia particular.
0

^: Assim comeęava o artigo: “Devo confessar
embora houvesse conhecido pessoalmente o 

IfcSebasti&o E. Wos Saporski, tudo ou quase tu- 
^^uanto diz respeito a imigraęao polonesa para 
^Mita Catarina, foi novidade completa para mim".
pflrfi- .

 ̂ fi verdade que ao senhor Saporski conheoi 
Marechal Mallet ąuando tinha apenas 7 anos 

| idade, ąuando era diretor dessa colónia e a de 
fuz Machado, o dr. Arthur M. Franco (que o 
•nsideraya um excelente homem) nada de quan- 
^dizia respeito k imigraęao polonesa que ali eu 
îstia me chamava a atenęao. Na verdade seria, 

itao para tais curiosidades, demasiadamente ce-

Jg ^oi com simpatia que dispus-me a ler o peque- 
trabalho que tem menos de ćem pśginas e que 

fścil leitura.
jjjli Na primeira parte conta da saida da Poldnia 
^  chegada dos poloneses hs coldnias de Ita- 
/

jahy e Principe D. Pedro. Calca suas opinióes no 
li\ro de Ruy Wachowicz. Territdrio po!on§s divi- 
dido em Rtissia, Austria e Prussia, sofrimento que 
tornava os poloneses mais cheios de patriotismo, 
ansiando liberdade e estando prontos a emigra- 
rem na esperanęa de melhor destino.

Junto de Itajahy as terras que estayam .des- 
tinadas ao grupo nao tinham condięoes de exce- 
lencia. A lingua era outra e só a semelhanęa da 
religiąo facilitaria (como de fato aconteceu com 
os poucos elementos que permaneceram).

O progresso das colónias alemas do Norte 
de Santa Catarina teria provocado a ida dos po
loneses para as proximidades delas; mas Curitiba 
certamente foi capaz de exercer atraęao mais 
efetiva com alguns argumentos que ponderavam, 
mesmo quando nao fossem verdadeiros ou prova- 
dos.

Muitos colonos safram de Itajahy, para virem 
estabeleeer-śe na Colónia Assungui, transportados 
por mar a Antonina e depois subindo a Curitiba 
(Merces e Pilarzinho) onde outras levas chegaram 
em anos subseqiientes, mesmo nao estando a Pro- 
vincia preparada para os receber ę abrigar. De 
qualquer maneira, conforme a autora frisa, em
bora o Paranś nao tivesse melhores condięoes do 
que a Provincia vizinha, ele se transformou em 
anfitriao simpśtico e acolhedor.

De qualquer maneira a monografia que le- 
mos e da qual damos esta notfcia ś  de importan
cia. Ela mostra a utillssima atuaęao de poloneses 
que causam o surto de industrias novas, em pais 
só preocupado com agricultura e com imigrantes 
que fossem lavradores.

Embora nao seja o caso polones de Brusque 
o unico, pode ser fixado como pioneiro.

A colonizaęao inglesa para Curitiba tambiśm 
realizou contribuięóes de valor em termos seme- 
lhantes ao de Brusque, para a industrializaęao 
local, desde o sśculo XIX".

D O  E D IT O R
♦  NAO fi FACIL fazer jomalismo de promoęao 

da comunidade como a nossa nos tempos atuais, 
onde o egocentrismo exagerado continua prejudi- 
cando a imagem dos poloneses aqui mesmo em 
Curitiba e fora dela. Nas próximas edięóes, va- 
mos destacar os nomes daąueles que realmente 
fazem algo de bom e litil pela comunidade, sem 
usar seu cargo e eventuais atribuięóes em provei- 
to próprio.

♦ NESTA edięao estamos colocando um pou- 
co de humor, ao inserirmos nas pśginas a coluna 
“ŁUDbriando a tristeza", do colaborador Jotaceo. 
Vejam os leitores e digam se gostam.

♦  NOSSO jornal estarś participando de um 
encontro internacional de redatores poloneses 
fora da Polónia, de 12 a 14 deste mes, em Chica
go, Estados Unidos, atravćs dos diretores Paulo 
Filipake e Miecislau Surek. O convite veio da 
Coordenaęao da Polónia Livre, presidida pelo 
canadense S. T. Orłowski. Nosso semanśrio estś 
levando, atravćs dos dirigentes, uma avaliaęao 
adeąuada do que acontece no meio polónico em 
nosso Pals e na America Latina. E vai propor al- 
gumas aęóes para realęar, a nivel internacional, as 
conquistas da imigraęao polonesa no Brasil, nos 
lUtimos 121 anos.

Curso de Polones: Segonda licao e iulgada agora
Continuando com as inscrięóes a todos os 

interessados, o Curso de Polonus Para Brasileiros 
em Casa apresenta nesta edięao mais uma lięao, 
que sera dissecada ate a outra semana pelos qua- 
se 200 alunos oficialmente integrados a iniciativa 
da Editora LUD Ltda. e Universidade Estadual do 
Oeste do Paranś.

A segunda lięao, ou a Lekcja Druga, traz a 
resposta do exerćicio apresentado na primeira 
lięao. Os coordenadores dó Curso informam que 
daąui a algumas semanas estarao a disposięao as 
fitas das lięóes, para que os inscritos possam 
aprender mais facilmeńte a pronuncia. Em breve, 
as lięóes serao compiladas e incluidas numa Car- 
tilha, com iluśtraęóes, e colocadas igualmente a 
disposięao de todos os interessados.

Importante: para que sejam fornecidos certi- 
ficados de participaęao ao fjńal do Curso, ś  fun- 
damental que todos os interessados enviem seus 
nomes, com idade e endereęo, para a inscrięao 
óficial. A coordenaęao do Curso manterś contato 
bom os inscritos, via Correio, dando outras orien- 
taęóes a respeito.

LUDcobriando a tristeza...
do?

■ Aló! £  do hosplcio que estao falan-

■ Nao, nao e. Aqui nao tem telefone...
* * *

Nos corredores do Forum, aquele ad- 
vogado só anda com  os óculos na testa. 
Dizem que 6 por miopia mental...

* * *
O garotinho depois que fez um buraco 

no quintal passou a chorar copiosamente 
porque pretendia levar o  buraco para den- 
tro de sua casa...

5K * *
—  Voce estó acreditando no atual con- 

gelamento?
—  Nem mesmo com  temperatura fria. 

Nao acredito. Congelamento aqui só de 
idśia e de “saber” de dirigentes demago- 
gos...



C a r ta s  a  f te d a ę a o
"Curitiba, 18 de maręo de 1991.
Prezados Redatores.
Tomo a liberdade de, atravćs do tradicional 

e irrepreensivel LUD, parabenizar a feliz iniciati- 
va do vereador Josś Górski em encetar campanha 
para a construęao de um Portal Polonśs em Curi
tiba, obra que, alśm de perpetuar de modo fisico 
e publico, a imigraęao polonesa nesta Capital e 
no Paranś, tambśm marcarś presenęa nos feste- 
jos alusivos aos 120 anos desse excelente e pro- 
pulsor movimento imigratório em nossa terra.

A iniciativa — que serś vitoriosa — vai pre- 
encher lacuna atś entao existente e reconhecerś 
os mćritos incontśveis trazidos ao Paranś pe- 
los aludidos imigrantes e, agora, seguidos pelos 
seus descendentes.

Vamos todos, a um só esforęo, contribuir 
para tomar realidade a grandiosa iniciativa do 
distinto e correto vereador Górski.

Sem mais, Josś Cadilhe de 01iveira”.

MISĆRIA, INFLACAO E MORDOMIAS

Carta aberta ao Senhor Mario Amato
Presidente da FIESP

Presidente Collor pediu & Naę&o para dar-lhe 
conselhos Titeis e construtivos, em resposta ao 
Piano de Reconstruęao Nacional. Abaixo seguem 
algumas minhas observaędes sśrias e espontśtneas.

As tr§s matśrias indicadas no titulo merecem 
ser combatidas com vigor para restabelecer a 
paz social que aparentemente clama pela adoęao 
de tr§s princfpios gerais: Trabalho, Liberdade e 
Justięa.

A sociedade na sua vida económica pode ser 
dividida em dois grupos principais de cidadao: 
os produtivos e nao produtivos.

O primeiro grupo compoe-se em primeiro lu- 
gar de empresśrios de qualquer tipo de organiza- 
ęao que produz bens de consumo ou de Capital, 
incluindo todos os seus aiudliares que formam a 
equipe. Em segundo piano podem ser colocados os 
elementos que ensinam as tecnologias, ciencia, 
cultura, programaęao e distribuięao de bens e 
servięos; a esse grupo pertencem servidores de 
satide, mantendo o homem preparado fisica e 
mentalmente para o desenvolvimento da produ- 
ęao. Os empreiteiros de controle de fianęas tam- 
bem merecem ser inclufdos no conjunto do am- 
biente produtivo da sociedade.

O segundo grupo, os improdutivos, sao esses 
que formam elementos burocrśticos de controle, 
investigaęao, justięa, defesa da ordem, cobranęa 
de impostos, propaganda, ou, simplesmente, vi- 
vem k custa da sociedade, sem execUtar nenhum 
trabalho Titil ou visivel efeito para o bem-estar 
da sociedade.

Os nao produtivos formam um lastro na eco- 
nomia e sao fatores colaterais em cólculo da 
produęao, aumentando custos da mesma. Muitos 
desses elementos sao indispensśveis na vida, po- 
róm continua vślido o princlpio que riqueza e 
satisfaęao geral cria-se admitindo o minimo pos- 
sivel para a participaęao do lado improdutivo da 
naęao.

Neste contexto vale a pena indicar a extrema- 
mente importante parte da populaę&o constitufda 
por empresariado de qualquer tipo que seja. Este 
ó a parcela que virtualmente suporta a economia 
inteira do pafs. Se nao for o empresśrio, o dono 
ou manipulador de tecnologias, ci§ncias ou finan- 
ęas o que seria do resto da populaę&o? Ele 6 que 
fornece trabalho e sustento tanto para seus em- 
pregados, como tambśm para a infinidade de 
outras empresas ou individuos que estao procu- 
rando servięo, nao esquecendo de toda a mśqui- 
na governamental alimentada basicamente pelos

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

recursos pagos pelo empresśrio.
Empregado, trabalhador do mesmo jeito co

mo o empresśrio, ś aquele que procura senńęo 
para sustento próprio e de sua familia, obedecen- 
do as normas e instruęóes do empresśrio e que 
no fim do m@s aguarda a remuneraęao corres- 
pondente ao seu esforęo e capacidade.

O empresśrio, capitalista e empregador tern 
tarefas muito mais complicadas e merece tam- 
bem uma remuneraęao justa. Ele procura produto 
para investimento, sendo objęto para. produzir e 
vender, obtendo lucro suficiente para pagar as 
custas e assegurar sustento próprio, de sua fami
lia e continuidade da firma. Trabalho diśrio dele 
consiste em procurar tecnologia para seu produto, 
equipamento direto e auxiliar para o mesmo, ma
teria prima necessśria, organizaęao de sua em- 
presa da maneira mais eficiente possivel, procu- 
rando cliente atravśs do marketing ou outros 
meios, pagando impostos, proporcionando para 
sua empresa, śgua, luz, energia, telefone e outras 
benfeitorias, pagando empregados, resumindo os 
custos do produto e preęos de venda e ainda 
procurando conhecer os mesmos elementos dos 
concorrentes. O liltimo resultado de seu esforęo 
ś a continuidade de sua firma, frente hs exigen- 
cias do mercado ou imposięóes das leis ou do 
governo.

Em vista da aparente importancia da posi- 
ęao do empresśrio, ć de se esperar a total apre- 
ciaęao e possivel colaboraęao por parte da socie
dade e particularmente do govemo. Seria pois a 
obrigaęao muito lógica do govemo a proteger o 
empresśrio em vista a qualquer dificuldade de 
ordem produtiva; transporte barato, rśpido e efi
ciente em todo o território nacional parece ser 
uma das tarefas prioritśrias do govemo, ofere- 
cendo rede integrada de rodovia, ferrovia ou ser- 
vięo aśreo. Instalaęao de redes de energia fścil e 
barata, instalaęao de servięos eficientes e rśpidos 
de safide publica e ensino gratuito e universal 
para que o empresśrio tenha livre escolha do seu 
empregado saudśvel e profissionalmente bem pre
parado.

Ao lado positivo que seria de responsabilidade 
do govemo a servięo do empresśrio e desenvolvi- 
mento da produęfio nacional, deve-se acrescentar 
o lado negativo da vida, qual ć a corrupęao, as- 
saltos, mordomias e tantos indicios de imoralida- 
de e ilegalidade pńblica. A justięa deve ser mais 
rśpida e igual e implacśvel contra qualquer tipo 
de contravenęao, pois isto pode constituir um 
lastro extremamente pesado na vida nacional, 
aumentando os custos de vida e criando descon- 
fianęa mu tu a entre todas as classes da sociedade, 
e particularmente reaęóes contra o govemo que 
nao consegue defender o justo, dedicado e ver- 
dadeiro. trabalhador.

A conclusao ś que em pafs onde o empresśrio 
recebe todas as honrarias para llvre iniciativa e 
desenvolvimento, dentro do ambiente de justięa, 
respeito e cooperaęao, haverś condięóes para o 
verdadeiro progresso e bem-estar da naęao, nao 
havendo mais motivo para falar sobre misśria, 
inflaęao ou mordomias. Estaremos todos de bra- 
ęos dados com o govemo e a naęao.

Victor Joao Szankowsld
Sao Paulo, dia 18 de maręo de 1991.
Endereęo de resid§ncia:
Rua Itaipti, 103
04052. Sao Paulo, Capital.

A U T O V ID R 0 S  
C R IS T O Y A O

Auto Vidros Sao Cristóvao Ltda.
TEM DE TUDO — VIDROS ORIGINAIS PARA 
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES, BORRACHAS 
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 Conselheiro Laurindo, 961 — 
Ramais 114 e 115 — CEP 80.060 

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

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

ATACADO PABX: (041) 222^565 — 
TELEX: (041) 2188

CURSO DE POLONES:

Respostas dos exeij 
Lięćro 1

(

1. Tak, to jest pan Jerzy Mackie»la  fta; 
Nie, to nie jest pan Jerzy Mackĵ ,

2. Tak, to jest pani Wanda. Kas 
Nie, to nie jest pani Wanda.

3. Tak, to jest pan Tomasz.
Nie, to nie jest pan Tomasz.

4. Tak, to jest Krysia.
Nie, to nie jest Krysia.

Ew
Ada
Ewi
Kas
Ew;
Kas

II.
1. gram, grasz, gra, gramy, gracie,
2. śpiewam, śpiewasz, śpiewa, śpiewaj, Kasi 

cie, śpiewają
3. przemawiam, przemawiasz, przemart 

wiamy, przemawiacie, przemawiają | jg
4. przypominam, przypominasz, prcypĉ flarr 

pominamy, przypominacie, przypon£dar

Mart
Kasi
Mań

III.
1. Kasia śpiewa.
2. Radio gra.
3. Ewa nie słucha.
4. Adam nie przypomina.
5. (Czy) Ewa śpiewa?
6. (Czy) radio gra?
7. (Czy) Adam nie przemawia?
8 (Czy) Kasia nie śpiewa?

IV.
1. T o 'jest Kasia.
2. To jest początek.
3. To jest inżynier.
4. To jest lekarz.
5. To jest Ewa Gadomska.
6. (Czy) to jest Adam Bielak?
7. (Czy) to jest pierwsza lekcja j|
8. (Czy) to jest telefon?
9. (Czy) to jest radio?
10. (Czy) to jest początek?

■ i m
m & m

Ęwa
Marr.
Kasi;

III.
Kasi;
Ewa:
Adan

Kasi:
Ewa:
Adan
Wszy
Kasi:

Adan

B. S 
UgatE 
brat 
córka 
czeka 
'czyj ( 
fdobrz 
dom 

*drugi 
duży 
dzieci 
dzwor 
halo : 
im ię : 
jaki 
jest = 
kobiet 
lalka 
ładny
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C  U  R  S  O  D E
I B  LEKCJA DRUGA — SEGTJNDA LięAO

A. TEKSTY/TEXTOS

I. Warszawa to stolica Polski 
Idam: Państwo czekają. Już zaczynamy. To jest 

ieufc druga lekcja języka polskiego.
Kasia: Pan Adam i pani Ewa mieszkają w War

szawie.
Ewa: Kasia też mieszka w Warszawie.
Adam: Warszawa to stolica Polski.
Ewa: Polska to nasza ojczyzna.
Kasia: Warszawa jest duża.
Ęwa: A Kasia jest mała.
Kasia: Tak. Jestem mała.

[i. Kasia puka (słychać pukanie)
N||lama: Kto to puka?

Kasia: To ja, Kasia. Czy tu mieszka pani Ewa? 
Mama: Tak, tu mieszka moja córka, pani Ewa. 
Kasia: A lalka: Agata to nioja córka.

“̂ Slama: Twoja lalka jest bardzo ładna, 
aj? Kasia: A czyj to piesek?
TPÓ̂ ama: Nasz. 
poddam: Pies to zwierzę.

Ewa: Kasia to dziecko.
Mama: Pan Adam to mężczyzna, a Ewa to kobieta. 
Kasia:. A mama to mama.

III. Telefon (słychać dzwonek telefonu)
Kasia: Co to jest?
Ewa: To jest telefon. Pan Adam rozmawia.
Adam: Halo. Tu Adam Bielak. Słucham. Pan pyta, 

co to jest?
B r  . To jest druga lekcja języka polskiego. 
Kasia: Ja już mówię po polsku.
Ewa: Pan Adam też mówi po polsku.
Adam: Państwo także mówią po polsku.
Wszyscy: Mówimy po polsku.
Kasia: Teraz ja zapowiadam. Trzecia lekcja języka 

polskiego 
jAdam: Dobrze. Zaczynamy.

B. SŁOWNICZEK/VOCABULARIO 
jAgata |= Agata

Ajibrat =  irmao 
córka =  filha 
czekać =  esperar 

jjczyj (czyja, czyje) =  de quem 
fdóbrze =  bem; estś bem 
Ulom (m.) =  casa 

^•drugi (-a, -ie) =  segundo 
fduży (-a, -e) =  grandę 
Idziecko =  crianęa; filho 
pzwonek =  campainha 
|halo =  aló 
imię =  nome
jaki (jaka, jakie) — com o...?

Best =  ś
Ikobieta =  mulher 
^alka == boneca 
• ładny (-a, -e) =  bonito 

^niały (-a, -e) §j| pequeno 
Jniama =  mamae 

M^ężczyzna =  homem 
Uj|.miasto =  cidade 
,#feaeszkać =  morar 
tfKJiieszkanie =  residencia; apartamento 
Jpniły (-a, -e) =  agraddvel, simpśtico 
J  młody (-a, -e) =  jovem 

ńiój (moja, moje) =  meu 
pinówić =  falar

(Igjmówię po polsku =  falo polonds 
Śf nasz (nasza, nasze) =  nosso 
 ̂ ój czy zna =  pśtria 

j^pani Ewa =  Dona Eva 
,1; Pies =  cachorro 
p iesek  =  cachorrinho 
flfPolska =  Polónia 
Ipolski =  da Polónia 
Jl pukać == bater '(& porta)
* pukanie =t batida (& porta) 
spytać =  perguntar 
r rozmawiać =  conversar

P O L O N E S  E M  C A S A
słucham =  formuła de atender ao telefone, etc.

(=  estou ouvindo) 
słychać =  ouve-se 
stolica =  Capital 
telefon S ' telefone 
telefonu =  do telefone 
teraz =  agora, 
też =  tambćm 
trzeci Ca, -e) =  terceiro 
tu =  aqui
twój (twoja, twoje) =  teu, seU
Warszawa =£• Varsóvia
w Warszawie =  em Varsóvia
wasz (wasza, wasze) =  vosso; seu (=  de voc§s)
wiadomość =  noticia
Wszyscy — todos
wysoki (-a, -ie) =  alto
zaczynać =  comeęar
zapowiadać =  anunciar, avisar
zwierzę =  animal

C. GRAMATYKA/GRAMATICA

1. O substantivo tem tres generos:
a) Masculino — palavras terminadas em eon- 

soante ou em a designando pessoas: 
lekarz, brat, dom, mężczyzna

b) Feminino — palavras terminadas em a, i e 
certas consoantes:
córka, lalka, pani, wiadomość

c) Neutro — palavras terminadas em e, ę, o: 
mieszkanie, pukanie, imię, zwierzę, dziecko, 
miasto

2. O adjetivo tambćm tem tres generos:

D. ĆWICZENIA/EXERCfCIOS
I. Preencha com a forma correta dos adjetivos 

(masculino, feminino ou neutro):
1. Warszawa to ....................  miasto, (duży)
2. Ewa t o . . ...............  pani. (miły)
3. Kasia to ................... dziecko, (dobry)
4. Pan Adam to .....................mężczyzna, (wysoki)
5. Agata t o ............... .. lalka, (ładny)
6. Pan Adam to ................... inżynier, (młody)
7. Ewa to .....................imię. (ładny)

II. Responda as perguntas usando a forma corre
ta dos adjetivos:

1. Jaka jest pani Ewa? (ładny)
— Pani Ewa jest ładna.

2. Jaki jest pan Adam? (miły)
3. Jaka jest Kasia? (wysoki)
4. Jakie jest nasze miasto? (duży)
5. Jaka jest lalka? (miły)
6. Jakie jest mieszkanie? (duży)
7. Jakie jest radio? (dobry)

III. Responda as perguntas usando a forma cor
reta dos adjetivos possessivos:

1 Czyja to jest lalka? (mój)
— To jest moja lalka.

2. Czyj to jest dom? (nasz)
3. Czyje to jest dziecko? (nasz)
4. Czyj to jest piesek? (twój)
5. Czyja to jest mama? (mój) .
6. Czyje to jest mieszkanie? (wasz)
7. Czyja to jest córka? (nasz)

IV. Com base no quadro de substituiędes, escreva 
em polones:

masculino feminino neutro
desinencia-y ou -i desindncia -a desinencia -e
duży.. _ duż a . duże
mały mała małe
miły miła miłe
drugi druga drugie
wysoki wysoka wysokie

Kasia

moja córka 
zwierzę - 
miasto

pies ^ to stolica Polski
pan Adam inżynier
Warszawa dziecko
Ewa mężczyzna
Agata kobieta

Adjetivos possessivos

masculino feminino neutro
mój moja moje
twój twoja twoje
nasz nasza nasze
wasz wasza wasze

3. Perguntas referentes a adjetivos TJso de 
jaki, jaka, jakie:
— Jaki jest pan Adam?
— Pan Adam jest wysoki.

Jaka jest Kasia?
— Kasia jest mała.

f  •— Jakie jest dziecko?
Dziecko jest małe.

4. Perguntas referentes a adjetivos possessivos — 
Uso de czyj, czyja, czyje:
— Czyj to piesek?

B  to mój piesek, 
f lg g - Czyja to lalka?

— To moja lalka.
— Czyje to dziecko?
— To moje dziecko.

5. Conjugaęao do verbo mówić (falar) no presen- 
te: ;
ja mówię 
ty mówisz 
on (ona) mówi 
my mówimy 
wy mówicie 
oni (one) mówią

6. As oraęoes subordinadas, em polon§s, devem 
ser separadas por vlrgula:
Pan pyta, co to jest? (O Senhor estś pergun- 
tando o que ó isto?)

1. Varsóvia ć uma cidade.
2. Varsóvia ć a Capital da Polónia.
3 O Sr. Adam ś engenheiro
4. O Sr. Adam ś um homem.
5. Eva e uma mulher.
6. Cśtia ś uma crianęa.
7. O cachorro ś  um animal.
8. Agata ś minha filha.

V. Com base no quadro de substituiędes, escreva 
em polones:

miasto
pani Ewa duży (-a, -e)
Warszawa mały (-a, -e)
Kasia’ jest miły (-a, -e)
lalka ładny (-a, -e)
piesek młody (-a, -e)

-Adam wysoki (-a, -ie)

1. Varsóvia 6 grandę.
2. Cśtia ć pequena.

,3. Adao | alto.
4. A boneca ć bonita.

■5 . 0  cachorrinho ś  simp&tico.
6. Varsóvia ś  bonita.

;7. Dona Eva ś jovem.
8. A cidade ć bonita.

VI. Escreva em polones:
1. C&tia estś cantando.
2. Adao e Eva estao ouvindo.

L3. O rśdio estś tocando.
4. Nós estamos recordando o comeęo.
5. Adao estś discursando.
6. Eles falam folones.
7. Nós tambćm falamos polonfis.
8. Elą fala muito bem O polon&s.
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POLONESES — POLACY

Nas terras que se estendem entre os rioś 
VfSTULA e ELBA, no centro leste do coiitinente 
europeu, cercado por vizinhos belicosos, celtas e 
tribos nómades do Ira, oculto pelas florestas de 
faias, betulas, pinheiros e milenares carvalhos, 
lavrando suas clareiras com trigo e cevada, com 
feijoes e linho, vivia um povo de pele trigueira, 
alvos dentes, olhos azuis e cabelos dourados: os 
antigos eslavos da cultura luziciense.

Em Biskupin — dentro de um lago — estes 
homens ergueram esta cidade-aldeia. Houve cen- 
to e dez casas distribuidas por onze ruas onde 
viviam aproximadamente mil pessoaś com seus 
animais domćsticos. A cidade estava cercada por 
uma muralha feita com 35.000 troncos de pinhei
ros e carvalhos enfiados no fundo do lago e com- 
pactados por argila. Chegava-se k cidadela atravćs 
de uma ponte de cento e vinte metros de compri- 
mento que terminava com uma torre da guarda 
com dozę metros de largura. O lago era singrado 
por canoas feitas de um s<5 tronco esculpido & 
enxó sem vela e com grandes remos muito finos 
que permitiam alcanęar o fundo do lago, para em- 
purrar as canoas. As casas nao possuiam janelas, 
apenas uma abertura na parte superior por onde 
saia a fumaęa das lareiras que serviam para co- 
zinhar e aquecer. A cabana era forrada de troncos 
e as camas eram muito altas para evitar a umi- 
dade. Nao havia quartos. Era um linico ambiente 
servindo toda a familia e os animais.

Estes antigos eslavos praticavam uma agri- 
cultura estóvel, amainando a terra, criando ani
mais domśsticos e praticando uma economia de 
coleta florestal: buscavam o mel e a cera, as
peles de animais, a seiva das drvores e o betume. 
Nas praias dos mares coletavam o ambar, a vida 
das śrvores feito pedra, onde o sól luzia em mi- 
riades de faiscas. A terra era arada com um arado 
de ferro, amainada com enxada e a safra era 
cortada com foice de bronze. Criavam animais. 
Um grandę gado chifrudo de bois mansos e bran- 
ćoś, pequenos cavaIos śgeis, porcos, ovelhas das 
quais tiravam a la e caes, velhos amigos desde a 
ćpoca das cavemas. Teciam o linho em longos pe- 
daęos de fazenda aos quais davam a forma de 
vestidos compridos e brancos. A la era usada em 
grossas capas forradas de peles arminho ou vi- 
sao. O bronze era importado de longe na forma 
de discos que eram trabalhados a fogo para a 
confecęao de jóias de formas variadas. Usavam 
tambćm a obsidiana — vidro vulcanico que 
incrustavam em braceletes e adereęos. Praticavam 
o comśrcio com algumas tribos do Sul, mais tar-

E X C U R S Ó E S  
M A R A V IL H O S A S

Polonia e outros paises da E u rop a ^  julho 91. 
Flórida com Disney — julho.
Disney com Bahamas ~  julho.
Excursoes nacionais com descontos de 25 e 40%. 
Semana Polonesa na Pousada do Eio Quente — 

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

ATENDE-SE TAMBfiM EM POLONfiS.
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trocando ambar, peles, cera e sal por objęłoś 
trabalhados em ouro e prata e armas de ferro.

Praticavajn uma forma de reUgiao solar. Ado- 
rf,vam o Sol e a Lua e se entregavam a ntos de 
fertilidade onde celebravam o mistórlo do re- 
nascimento da vida a cada Prm avera_ Nao pos. 
sulam templos nem igrejas mas santificavam de 
terminados locais na floresta e P f f aTOm* 
t.a-los para a realizaęao de cerimfinias. trsavam 
diversos tipos de amuletos que se constitulram 
nas primeiras jóias pois eram usadas para afas- 
tar maus olhados e trazer boa sorte. Nao enterra- 
vam os seus mortos mas armavam grandes esta- 
leiros nos quais as pessoas mortas eram queima- 
das e as cinzas recolhidas em umas. Essas umas 
eram guardadas em "montes” especialmente cons- 

.truidas com estas finalidades. Nas cerimónias de 
enterro as carpideiras choravam e se lamentavam 
e elogiavam as qualidades da pessoa amada. A 
procissao era acompanhada por todo o povo da 
cidade: velhos, adultos e crianęas, que rasgavam 
as suas vestes em sinal de desespero.

Esta cultura — denominada luziciense do Oes- 
te — aos poucos foi realizando uma penetraęao 
pacifica para o Suleśte, encontrando-se com uma 
cultura relativamente mais atrasada que habitava 
o território a Leste do Rio Vlstula e as nascentes 
do Bug e Dniepr. Aos poucos houve uma fusao 
entre essas duas culturas: os luzicienses do Oeste 
e os Ńeurós do Suleste. O resultado foi o surgi- 
mento dos povos eslavos.

Durante a śpoca romana havia uma grandę 
procura por ambar, peles preciosas, cera e escra- 
vos para os jogos nos circos de Roma. Por isso 
os mercadores romanos viajavam em direęao ao 
Norte ató as costas do Bńltico na Sambia onde se 
encontravam as melhores jazidas de drnbar. Para 
isso usavam uma determinada trilha que veio a 
ser conhecida como o “Caminho do Ambar”. Esta 
trilha iniciava-se ao Norte da It&lia, prosseguia 
em direęao a Viena e de 1£, atraves do “Portal de 
Moravia”, uma passagem nos montes Sudetos — • 
atingia as terras entre os rios Odra e Vistula de 
onde prosseguia em direęao do delta do Vfstula. 
Nesta trilha, jś em terras eslavas, surgiu a pri
meira cidade eslava que na realidade nao passava 
de um entreposto comercial romano e que foi 
colocada nos mapas romanos da śpoca hs mar- 
gens do rio Prosną com o nome de Kalisia que, 
em eslavo arcaico, levou a traduęao de KALISZ.

Brasilia, fevereiro de 1991.

Rua Dr. Muricl, 970, cj. 6 (terreo) 
Fones: (041) 8824*43 e 22&S230 -  CURITIBA
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HISTORIA DA POLONIA:

Sera que (onheces, j0ven |  
Tuas Terras, Tuas i 3)

Por Wojttaj J 
Após a morte de Wanda, o nom., 

principe ourives (złotnik) Lesak 
bśm com nome de Przemysław, i  , , ,  
por muito tempo com toda fellc 
que uma vez, para conseguir a 
merosos inlmigos eolocou nos a r S “ 
armaduras e capacetes, o inimiso i ’—  
tem diante de si um numeroso 
bem armado, fugiu. Comeęo de » .  *—  
re-se ao ano de 760. Leszek morreuSS, 
nenhum herdeiro. A naęao escolheunl^( 
corrida de cavalos e este entao 
cipę, adotando o nome de Leszek n J! 
ano 794 a 810. Depois dele assumiu 6 ?  
filho Leszek III, que governou ató aiS? r 
Leszek III, governou seu filho M p  
I, o qual transferiu a Capital de Crafr 
Gniezno, e depois para a cidade deiSn0 
beira de Goplo. Filho dele Popiel U d3|ui 
Chwostek, por causa de seus cabefisu 
vemou atś o ano de 840, ele era 
lente e libertino. Certo dia chegaram? 
dois peregrinos, provavelmente eramaFa 
narios Cyrilo e Mśtodo. Popiel e sua e$ 1 
origem alema, mandaram expulsd-los J|ln 
Estes dois peregrinos foram ao gibfetrz 
Kruszwica e foram recebidos em umT c 
casa de Piast, neste dia realizava-seacat | 
"podstrzyzyny” corte dos cabelos de 
Ziemovit, esta era a cerimónia na qual »,®PC 
terminando o sśtimo ano de idade, recelpwe 
me. Estes peregrinos cumpriram sotrel £ 
Piast a cerimónia de "podstrzyzyny" ctrti. • 
belos. Popiel brigado com toda a fani 
do pela mulher, dś um banquete sob ptewa 
ra fazer as pazes com eles, e nesta fes(j>zw 
nou a todos. Conforme a lenda dos conplit 
nenados sairam intimeros ratbs/os (pspć 
ram o Popiel e toda sua familia. Atófcjl 
Kruszwica ś  vista a torre dos Ratos, a , 
tambem ~  a torre de Popiel. '  *rk: 

Apds a morte de Popiel foi escoHiSi,al)i 
principe, por imanimidade o — Piast. Wno 
beu a oferta da dignidade. Viveucercadele d 
e ainda durante a vida entregou ó §ą0di 
filho Ziemovit, o qual govemou do anottL ' 
aumentando o pais, unindo algumas t* * 
vas. Filho de Ziemovit, Leszek, goven»P £ 
891 a 921, aumentando as frontelras dąsach 
ra o leste e para o norte. Apds Leszek tarzej 
se seu filho Ziemomysl, o qual govenaf  ̂
a 962, aumentando as fronteiras do paisf̂  
sul. Era muito triste, pois seu filho Ms' 
ceu cego. Durante a cerimónia de “podstoP0! 
corte dos cabelos, de repente recuperoii 
Profetizaram, que sob seu govemo, 
cobrir-se-ia de glória. Depois ficaramaWF 
que esta grandę glória significava -  0|l 
MO DA POLONIA.

i i

GRUPO FOLCLÓRICO POLONfSI I 
PARANA — "WISŁA” 'ona

A Presidente do Grupo FoIcl6riM%Wt 
do Parand — "Wisła”, atravęs do pressczei 
tal, vem convocar seus sócios, atuanlâ isk 
boradores, para a Assemblćia Geral̂ gt 
a realizar-se no dia 14 de abril de™ 
14:00 horas, na primeira convocaęfio eip _ 
horas, para a segunda, em sua Sede.aBpar 
Ebano Pereira n.° 502, junto  ̂ ,^ a<̂ 
Brasileira Tadeu Kościuszko, n®** ;ruk 
para tratar da seguinte pauta: ragi

I discutir e apreciar o :
apresentado pela Diretori8- ^ ^  j 
Tesouraria e o Parecer do 
cal, de acordo com o art. 31, 
dos Estatutos;

II -  Eleger os Membros da DiieWwy 
gerl os destinos do G 

nos exercicios seguintes, 
os componentes do Ctonselno . 
seus Suplentes, de confonmPr j -  
Art. 31, letra V ,  dos 

I I I .— Deliberar sobre assuntos de pi 
G.F.P.P. e que constem ao ówe 
Convocaęao; (Art. 31, letra arci 
tatutos).  ̂ ■

OBS.: Nao havendo "(1U0JU% niczyi 
na primeira convocaęao, aPw ^ w a r  
intervalo, serao reiniciados °sorn ^5 A 
Assemblćia, com qualquer nÛ r.«D)j5 . 
para dar pleno cumprimento ao pr ensi

■ Curitiba, 02 de abril de m M cą 
Advogada Estefai* 
Presidente do '



"Stosunki między Polską i Stanami Zjednoczonymi weszły w nową erę współpracy 
i partnerstwa. Polska i Stany Zjednoczone są zdecydowane rozwijać nowe stosunki 
przez wzmożony dialog polityczny i regularne kontakty w dziedzinach wspólnego 
zainteresowania. Polska i Stany Zjednoczone podzielają przekonanie, że rozwój 
gospodarki rynkowej w Polsce jest konieczny dla jej stabilności i bezpieczeństwa. 
Stany Zjednoczone ponownie potwierdzają swoje stale mocne poparcie dla odważ
nego programu polskich reform gospodarczych”.
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(BEZ USTĘPU O CHARAKTERZE 

’ JJ HISTORYCZNYM)
ano® Polskę i Stany Zjednoczone łączy zaintereso- 
j*%nie utrzymaniem stabilności i bezpieczeństwa 

nowej Europie oraz działaniem na rzecz dalsze- 
[Tiumacniania pokoju na tym kontynencie. Nasze 
losipsunki wzajemne opierają się na Karcie Naro- 
hOBgJw Zjednoczonych, akcie końcowym z Helsinek 

® *Karcie Paryskiej. W tym na zasadach suweren- 
| ̂ równości, integralności terytorialnej, nienaru
szalności granic, nieinterwencji w sprawy wew- 
subî trzne oraz rządach prawa. 
rosKStany Zjednoczone przywiązują wielką wagę 

umocnienia i zagwarantowania demokracji i 
niepodległości Polski. Uważają to za niezbędne dla 
reogwej Europy, niepodzielnej i wolnej.
•to®Stosunki między Polską i Stanami Zjednoczo
nymi weszły w nową erę współpracy i partner- 
^ w a. Polska i Stany Zjednoczone są zdecydowane 
^zwijać nowe stosunki przez wzrńożony dialog 
cwjSityczny i regularne kontakty w dziedzinach 
ipispdlnego zainteresowania. Polska i Stany Zjed

noczone podzielają przekonanie, że rozwój gospo- 
irki rynkowej w Polsce jest konieczny dla jej 

^abilności i bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone 
it, Mhownie potwierdzają swoje stale, mocne popar- 
ade!e dla odważnego programu polskich reform go- 
1 Bjpjdarczych. Polski fundusz stabilizacyjny, polsko- 
, yaerykański fundusz przedsiębiorczości i popar
c i ! ;  amerykańskie w międzynarodowych instytu
ta c h  finansowych to niektóre z ewidentnych 
klatzejawów tego zaangażowania.
™i:Mocne zaangażowanie się Polski w program 
y^form gospodarczych, który cieszy się uznaniem 
odstfpoparciem międzynarodowego funduszu waluto

wego, umożliwiło mobilizację poważnej nowej po
mocy finansowej, a także gospodarczej ze strony 
społeczności międzynarodowej.

Polska i Stany Zjednoczone zawarły traktat o 
stosunkach handlowych i gospodarczych, oraz inne 
umowy, które powinny ułatwić handel i inwesto
wanie konieczne do wzrostu gospodarczego i za
pewnienia dobrobytu. Polska jest zaangażowana 
w przekształcenia gospodarcze na skalę history
czną. W ich powodzeniu partnerzy gospodarczy 
Polski odgrywają kluczową rolę.

Dlatego też z zadowoleniem witamy porozu
mienie Klubu Paryskiego dotyczące istotnej re
dukcji zagranicznego zadłużenia Polski. Stanowi 
ono historyczny i .wyjątkowy krok społeczności 
międzynarodowej na rzecz postępu w umacnianiu 
demokracji i wolnego rynku w Polsce.

"'Polska i Stany Zjednoczone są także zdecydo
wane rozwijać nowe stosunki partnerskie przez 
ściślejsze kontakty w dziedzinie kultury, szkolnic
twa i nauki.

Polska i Stany Zjednoczone są przekonane, że 
powyższe zasady przyczynią się do dalszego zacie
śnienia więzów trwałej przyjaźni i współpracy 
między obydwoma państwami jako integralnego 
elementu szerszego partnerstwa wiążącego Stany 
Zjednoczone i Europę oraz nowego porządku 
światowego, opartego na wartościach demokraty
cznych i rządach prawa.

Waszyngton, dnia 20 marca 1991 roku.
George Bush
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki
Lech Wałęsa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

K R A J  - E M I G R A C J A  ( I I I )
^NNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA 
f5f| Dał wyraz temu polski parlament, a pod pa- 

pnatem Senatu powstała niezależna organizacja, 
arzyszenie’ które pragnie wyrażać wolę spo- 

ese ŝeństwa polskiego — pełnej współpracy z całą 
jljjjślską diasporą. Celem głównym stowarzyszenia 
*  integracja całej polskiej wspólnoty — stąd 

|8jizwa “Wspólnota Polska". Nasza onganizacja jest 
atłfganizacją krajową S  nie chce bowiem przesą- 
jfcjjsać o celowości i formach powoływania nowych 
I  jpuktur organizacji o charakterze światowym, 

i&giiie, by sprawę tę rozważyli Polacy z emigra- 
kraju wspólnie i suwerennie. Formą spotka

n a  jest planowany w przyszłym roku w Polsce 
warunkach ładu demokratycznego (demokra- 

Jfcnie wybrany parlament i prezydent) — świa- 
fejwy zjazd całej Emigracji i Polaków z Zagranicy, 
gllfygotowaniu formuły tego zjazdu służy obecna 
f&iferencja w Rzymie.

^Trzeba podkreślić, że Polacy we wszystkich 
Moresach utrzymywali kontakty ze swymi bliski- 
g^poza Krajem, teraz jednak masowo powstają 
($6warzyszenia służące idei łączności. Politykę ot

arcia na sprawy Emigracji prowadzi też obecny 
^ąd w Polsce, placówki dyplomatyczne za granicą 
jeżyna ją służyć Emigracji i być przez nią akcep-
#w ane.
I f  Ani obeGny parlament, ani rząd, ani społe- 

ieństwo nie ponoszą winy za szkodliwą i nisz- 
ącą wobec Emigracji politykę czasów, które i 

Polaków w Kraju "były czasami pogardy.

Dziś jednak pragniemy wyrazić nasze głębo
kie ubolewanie z powodu cierpień, prześladowań 
i osamotnienia naszych braci za granicą. Przepra
szamy za tych, których historia odsunęła w nie
chlubną przeszłość.

Szczególnie doświadczeni zostali i w sposób 
szczególny wymagają pomocy nasi bracia — Polacy 
nsi Wschodie. Myślę, że jest to wspólna troska 
wszystkich nas;

Mamy świadomość, że jeśli nasz naród za
czyna wreszcie żyć własnym życiem, jeśli staje się 
suwerenny, wolny — to jest to także ogromną za
sługą naszej polskiej Emigracji. Tych wszystkich, 
którzy z determinacją dawali świadectwo praw
dzie o Polsce. Nie ustawali w walce o niepodległość. 
Przez lata świadczyli nam, Polakom w Kraju 
wszechstronną i ofiarną pomoc. Dziś za to wszy
stko dziękujemyl. Macie swój udział, swój ogrom
ny wkład nie tylko w dziele polskiej kultury,, ale 
udział w zwycięstwie narodu. I my mamy wobec 
Was dług wdzięczności. Mamy ten dług także wo
bec całego emigracyjnego duszpasterstwa, które 
rozpoczęło się wraz z emigracją, wypełniało swą 
religijną misję, a także wszędzie było ostoją pol
skości. To właśnie wokół misji polskich, wokół 
pg rafii skupiało się życie emigrantów, tu otrzymy
wali pomoc duchową i materialną, tu formowali 
się w społeczność świadomą swych celów i zdolną 
do obrony swych człowieczych praw.

(c. d. n.)

OBRAZ TYGODNIA W POLSCE
Na spotkaniu z mieszkańcami Szczecina 16 ub. 

miesiąca Tadeusz Mazowiecki wyraził gotowość 
ponownego objęcia stanowiska szefa Rządu, gdy
by jego partia wygrała zbliżające się wybory par
lamentarne. Przywódca Unii Demokratycznej 
stwierdził, że różnica między UD a porozumieniem 
Centrum jest paradoksalna. "Unia Demokratycz
na będąc w opozycji do rządu broni go: porozu
mienie Centrum jest partią, która wykreowała 
rząd, ale go atakuje”.

200 uchodźców z krajów arabskich, mieszka
jących w ośrodkach Jachranka k. Legionowa roz
poczęło głodówkę protestacyjną, żądając przyja
zdu wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców oraz 
wiz wjazdowych do wybranych krajów.

W 50 rocznicę śmierci Ignacego Paderewskiego 
29 czerwca złożona zostanie w krypcie katedry 
warszawskiej trumna ze zwłokami Ignacego Pade
rewskiego. Uroczystości z tym związane odbyły 
się w Polsce i USA. z udziałem prezydentów obu 
krajów.

|pt§ '
Przedstawiciel londyńskiej Polonii Tadeusz 

Jarski — wypowiadając się na posiedzeniu Sejmo
wej Komisji Konstytucyjnej — bardzo krytycznie 
ocenił zamiar przeprowadzenia wyborów parła 
mentarnych tylko na terenie RP. T. Jarski naz
wał taki projekt "zbyt gwałtowną reakcją na Sta- 
na Tymińskiego". Ustosunkowując się do zastrze
żeń organizacyjno finansowych zapewnił, że Po
lonia może pokryć koszty związane z wyborami 
za granicą i uznał szacunki kosztów (40 tys. dola
rów za jeden punkt wyborczy) za przesadzone.

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerow
skich w Polsce otrzymała z archiwum federalne
go Niemiec dokumenty dotyczące działalności 
NKWD na ziemiach polskich. Komisji przekazano 
także nieznany dotąd film Wehrmachtu o Katyniu.

W godzinach rannych pierwszego dnia wiosny 
w Krakowie i Warszawie doszło do stać między 
grupami młodzieży a policją, która została zaata
kowana lomairli, łańcuchami i kamieniami. Ko
mendanci policji użyli oddziałów prewencji w 
zwartych formacjach, armatek wodnych, gazu 
łzawiącego i psów. Po obu stronach są ranni. Za
trzymano blisko stu najbardziej aktywnych uczest
ników zamieszek, straty materialne (zniszczone 
samochody i uszkodzenia budynków) w Warsza
wie przekroczyły miliard złotych.

Ambasada niemiecka poinformowała, że praw
dopodobnie od 8 kwietnia obywatele polscy będą 
mogli wyjeżdżać do Niemiec bez wiz.

Prezydent Lech Wałęsa przyjął przedstawicieli 
partii konserwatywno-hberalnej oraz grupę pol
skich biznesmenów wraz z mieszkającymi w USA 
właścicielem firmy Polono Corporation Jerzym 
Myszurą, który zamierza inwestować w Polsce w 
sieci supermarketów w stylu amerykańskim.

, Prezydent Lech Wałęsa przyjął przewodniczą- 
cego "Solidarności” Mariana Krzaklewskiego. Były 
szef Związku przekazał swemu następcy informa
cje, które M. Krzaklewski ocenił jako "bardzo po
trzebne”.

Rzecznik prasowy prezydenta Andrzej Drzy
cimski poinformował ostatnio, że prezydent Wa
łęsa złoży w dniach 08-10 kwietnia wizytę oficjal
ną we Francji a w dniach 23-26 kwietnia wizytę 
oficjalną w Wielkiej Brytanii.



2. NIEDZIELA WIELKANOCY

Ewangelia według św. Jana 20,19-31

t A wieczorem tego samego pierwszego dnia 
tygodnia, w domu, gdzie przebywali ucznio
wie przy drzwiach zamkniętych z obawy 

przed Żydami, pojawił się Jezus. Stanął pośrodku 
i rzekł do nich: Pokój wam! Powiedziawszy to, 
pokazał im ręce i bok. A uczniowie uradowali się 
bardzo ujrzawszy Pana. Wtedyi rzekł do nich Jezus 
po raz drugi: Pokój wam! Jak Ojciec posłał Mnie, 
tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Lecz To* 
masz, jeden z Dwunastu, zwany Didymus, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Mówili mu 
więc <nnł uczniowie: Widzieliśmy Pana! Lecz on 
odpowiedział: Jeżeli nie zobaczę na rękach Jego 
śladów gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, a ręki mojej do Jego boku — nie uwie
rzę. A po upływie ośmiu dni, kiedy Jego uczniowie 
byli znów razem wewnątrz domu i tym razem To
masz z nimi, przyszedł Jezus — choć drzwi byj 
zamknięte — stanął pośrodku i rzekł: Pokój wan 
Potem rzekł do Tomasza: Przyłóż tu twój palec i 
zobacz moje ręce. Daj tu twoją rękę i włóż ją do 
(rany) mojego boku. I przestań już niedowierzać, 
a uwierz. A Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg 
mój! Rzekł do niego Jezus: Uwierzyłeś, ponieważ 
Mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie 
widzieli, to jednak uwierzyli.

Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”
(J 20,27)

Jezus powstawszy z grobu ukazuje się zaraz 
w pierwszy dzień tygodnia Marii Magdalenie, a 
później i swoim uczniom. Dzień ten został nazwa
ny “dniem Pańskim” — Niedziela dzień radości,

k S u S o m 0 "Ducha świętego” i wyraźnie tor- 
S i e  na czym ma polegać życie Jego uczniów. 
Mają wierzyć i głosić EwangeUę być apostolam^ 
Mówiąc: “Jako Ojciec mnie posłał, tak i Ja was 
[posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i P 
i dział im: “Weźmijcie Ducha świętego (w. 21 n),
wskazał na związek życia chrześcijan z wewnętrz; 
rym dynamizmem życia trymtamego. O jcec po 
syła Syna dla wypełnienia zbawczej 
czywistość dopełniona w Chrystusie ma z koM ste| 
się podstawowym zadaniem Jego UCZI“ ÓW; °  
cijanie mają pomoc otrzymanego Ducha świętego, 
mają kontynuować nadal misję, ktdrą ^początko
wał na ziemi Pośrednik między Bogiem i ludźmi 
Jezus Chrystus. Są podanymi — apostołami. Ma- 
ą głosić i przekazywać wszystkim ludziom we 

wszystkich czasach Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Wszyscy, którzy włączyli się do wspólnoty wie

rzących byli urzeczeni jej dynamizmem, jej posta
wą pełną tak wyjątkowego ognia i zapału. Ewange- 
ia dzisiejsza mówi nam, co było tego przyczyną; 
Jakt posłania tych ludzi przez Jezusa Zmartwych
wstałego i otrzymane od Niego tchnienie Ducha 
świętego. Na własne oczy przekonują, się, że Jezus 
umarł ,ale teraz żyje. Własnymi rękami dotyka
ją tego ciała, które żyje nowym życiem, innym ży
ciem, nieznanym, nieporównywalnym. Życie 
Zmartwychwstałego Pana, udzielającego się nam, 
gdy jesteśmy zjednoczeni z Nim w wierze i miło
ści. . '

Jezus mówi do wątpiącego Tomasza: Dotknij. 
Włóż palec i dotykaj. Tomasz dotknął ran, zobar 
czył i uwierzył. Odbył w jednej chwili bardzo da
leką drogę; ze sfery ludzkiej wznosi się do sfery 
Bożej. Robi swoje wyznanie: “Pan mój i Bóg 
mój” (w 28). Aby zachować i pomnożyć wiarę, 
potrzebne są spotkania z Bogiem, potrzebna jest 
ozmowa, potrzebny jest udział w Jego tajemni

cach, z Jego ran spływa w nasze serca męstwo 
viary i męstwo żybia z wiary.

z P. J.

A czy znasz ty, bracie młody, 
Twoje ziemie, twoje wody ?

Popiel skłócony z rodziną, za namową żony 
wydaje ucztę pod pretekstem, aby się z nią pogo
dzić, i na tej uczcie otruł, ich wszystkich. Według 
legendy z ciał otrutych wyszła nieprzeliczona licz
ba mysz, które pożarły Popiela i jego cały ród. Do 
dziś dnia w Kruszwicy stoi mysia wieża, zwana 
również wieżą Popiela.

Po śmierci Popiela obrano jednogłośnie księ
ciem — Piasta. Piast przyjął ofiarowaną mu god
ność. żył blisko 120 lat i jeszcze za życia oddał 
rządy synowi Ziemowitowi, który panował od roku 
860 do 891, powiększając kraj, łącząc kilka plemion 
słowiańskich. Syn Ziemowita Leszek panował do 
roku 921, rozszerzył granice państwa na Wschód i 
Zachód. Po Leszku objął rządy syn jego Ziemo- 
mysł, który panował od roku 921 do 962, rozszerzył 
granice kraju na południe. Był bardzo smutnym, 
gdyż syn jego Mieszko urodził się ślepym. W cza
sie uroczystości “podstrzyżyn”, nagle przejrzał. 
Przepowiedzieli, że za jego panowania, Polska 
okryje się wielkim blaskiem. Później przekonano 
się, że ten wielki blask oznaczał — chrzest Polski.

POLSKA POD PANOWANIEM PIASTÓW

MIESZKO, 962-992, zwany później Mieczysła
wem, objął rządy w Polsce po śmierci ojca Zie- 
momysła w roku 962. Mieszko był jeszcze pogani-' 
nem, zwyczajem pogańskim miał kilka żon, ale 
nie nuał syna. Za radą kapłanów chrześcijańskich 
zgodził się wydalić żony pogańskie, przyjąć wiarę 
chrześcijańską i zaprowadzić ją w kraju. Dnia 7 
n^rca 965 roku, w mieście Gnieźnie, stolicy Pol- 
ski, Mieszko przyjął chrzest z rąk czeskiego ka- 
płaua Bohowida i zaślubił księżniczkę czeska Da- 
BMBSSSa l i i  doczekał się kilku synów: Bołe- 
sława, Wtadyboja, Mieszka, Świętopełka i Lamber
ta. W roku 977 zmarła Dąbrówka w Gnieźnie i tam 
ją pochowano. Mieszko zmarł 25 maja 992 roku 
H H [  61 lat' P0Ch0wan0 w kateefrze po- 

BOLESŁAW I CHROBRY 992-109*? c™ >>• 
M t  Dąbrówki objął rządy po o j^ w  f S u ^  
M g m lat- m m  mąż bardzo waleczny olbrzv miej budowy ciała, i przy tym bardzo 
bardzo pobożny. Biskup Pragi Wojciech, syn Strzfr

prawdziwym ojcem dla poddaavdW® 
pomiędzy lud i wglądał we wszwu^Jk 
17 czerwca 1025 roku umarł ten 
ku poznańskim. Zwłoki jego s n o S “ ' 
jego ojca, Mieczysława g  w pSffiSSB 

MIECZYSŁAW II, 1025-1034 aSSht 
Gnieźnie. Bracia jego zazdrośni B I S S  
Sąsiedzi rzucili się na Polskę ze 
Bronił się dzielnie nad K onrafcK J 
niemieckim odniósł wielkie zwycięż 
wszystko, Czesi zdobyli Morawę 
cej do Polski nie wróciła. Cesara ?^™ 
Milsko i Łużyce, Duńczycy Pomorza S m  
Czerwieńskie, Węgrzy Słowaczyzne Ł  
miał dwóch synów: Bolesława i Kj2; 
bożna żona, Mieczysława, Eyksa 
szego syna Kazimierza w klasztoneT^8' 
Francji. Znękany tylu nieszczęścia,™; 
II popadł w obłąkanie i w tym t ó ł o  
roku 1034. ml"

Po śmierci Mieczysława podobno/h, 
syn Bolesław, ale rządził tak źle 
nie chcieli go wpisać pomiędzy taly*E  
nic bliższego o nim nie wiemy. voc 

Królowa Ryksa, małżonką
była nie łubiana w narodzie, oj* 
niemką. Była ona jednak pobożną Id*,- 
Widząc tyle nieszczęść w Polsce, za m L 
sarza niemieckiego Henryka Ili postsP*11' 
papieża by zwolnił Kazimierza ód sS 1™) 
nych i wysłała go na dwór krdła w«W>glij 
wiadamiając o tym panów połskicŁ jjyk
 -----------------------------------------------^ ia

Z listów do Redat tdan;

Wielebny Księże Redaktorze!
W ostatnim numerze Tygodnika IDi w; 

w nagłówku czy też, jakby to nazŵp-—  
wstępnym autorstwa Pana Wiktora Sm 
go zaczynającym się od słów... ‘'Prasf 
i Sprawiedliwość” . . .  czytamy w d%
takie Jego zdanie: “Polska powiai

dzie

żysławy, siostry Dąbrówki, cioteczny brat Bole
sława, za pozwoleniem papieża opuszcza Pragę 
by szerzyć światło wiary wśród pogańskich Pru
saków. Zatrzymywał się na dworze Bolesława, i 
mamy po nim pamiątkę najstarszą pieśń polską 
“Bogurodzica”. Biskup Wojciech ochrzciwszy wie
lu Pomorzan udał się nawracać Prusaków, ale ci go 
niechętnie przyjęli. Dnia 23 kwietnia 997 roku 
został zamordowany przez kapłana pogańskiego w 
gaju Romo we. Bolesław dowiedziawszy się o tym 
wyprawił do Prus posłów, aby wykupili ciało św. 
Wojciecha. Prusacy, zażądali tyle złota ile ciało 
zaważy. Bóg sprawił cud, że ciało ważyło bardzo 
mało. Pochowany z katedrze gnieźnieńskiej spo
czywa do dziś, jest to pierwszy patron Polski.

Drugi fakt interesujący z tej epoki to wizyta 
cesarza Ottona III. Bolesław Chrobry przyjął ce
sarza z wielkim przepychem i wielką wystawą. 
Trzy dni trwały uczty i popisy rycerskie. Stawia
no na stołach coraz wspanialsze naczynia srebrne 
i złote, i po każdej uczcie rozdawano na pamiątkę 
dworzanom cesarskim. Cesarz Otto III, na widok 
takiej potęgi i takich bogactw, zdjął z własnej gło
wy koronę i na chwilę włożył ją na głowę Bolesła- 
wa wołając: Nie mogę tak wielkiego władcę na
zywać hrabią, należy jego głowę królewską koro- 
Ł ? 2 ;  ^ a.tem | i i  i sprzymierzeńcem, Bolesławie W ten sposób cesarz niemiecki (w 
tych czasach cesarze niemieccy nosili tvtuł cesa- 
rzy rzymskich), uznał księcia polskiego samodziel
nym monarchą i królem. Ponadto Otto n i  d i
która 11 1 1  po2obiz?ę włóczni św. Maurycego, która była oznaką władzy królewskiej. Pamiatke
H d ?a «ąw r r  W “

Radzyń, brat

N ie m ^ P o ^ rc m S a  m SUnki Polski zII, walczył z B o S e m  S i  l '  cesarz Henryk 
lesław utracił Czechv S ,J ,P , rWSZtJ w0-inie Bo- 
Niemcami. W drugiej wojnie BoI?oiąCZyU S1? z i przyłączył do Polski i l S l  a?? , ™ zwyciężył
roku 1018 zwyciężył J a?S w a  ń f l 1 f ‘Uf,yce' W 
zwycięstwie udał sie na .Rusi- p°  tym
rzył swym mieczem w brame r » ’J ' if ? Żaiąc’ ude~ 
to miasto W posiadanie u d ?m W h S  ,ob^>»uje 
miecz się wyszczerbił. Odtąd ten m;i° silne
i M K M a i  s s r r a s

wykorzystać swoje możliwości pjyn$; 
nego położenia w Europie, a kto wie | B  
nie stanie się Mocarstwem od mora i ? w 
tak jak to niektórzy wnioskują na pote 
powiedni Nostradamusa”... Mild^ y 
Wiktor J. Szankowski sugerował noras’ 
Rzeczypospolitej Polski aby wzorem ES 
napadł na Polskę i włączył do Niemi«̂ czas 
terytorium, albo wzorem Stalina, któj-żadl 
i zniewolił państwa bałtyckie, czy wis z . 
nim przykładem Sadama Husajna, U ^ ec 
obrabował i zdewastował Kuwejt, H%hi0 
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Jj* Śmiech to zdrowie
t W  Potoczne stwierdzenie, że śmiech to zdrowie, 
SR^azłO się w centrum zainteresowania naukow
c ó w .  Z ich badań wynika, że śmiech zwiększa siły 
izysSpornościowe organizmu, potraja wymianę po- 
n JSietrza w płucach, trenuje mięśnie, reguluje pra
n ie  przewodu pokarmowego, poprawia sprawność 
^Jtaysłową, wpływa na zdrowy sen: Tak przynaj- 
jt {Siniej twierdzą specjaliści powstałej niedawno 
S o w e j gałęzi medycyny zwanej gelotologią. Fran- 
aaâ uski lekarz, Henryk Rubinstein, zaleca ten bez- 
“““Śbłatny "lek” jako skuteczny środek przy astmie, 
^*plach krzyża, migrenie, a nawet przy niektórych 
stgjMopotach seksualnych. Inny specjalista ** dr Ka

rol Kirch — nazywa śmiech gimnastyką dla ciała 
Wigyiuszy. Jego zdaniem wibrujący ruch przepony 

wspaniały masaż dla serca, płuc, żołądka i prze
wodu pokarmowego, a przy tym bodziec pobu- 

BajJzający organizm dó wydzielania ważnych dla 
laMflrowia substancji.

Amerykańska lekarka-psychiatra, dr Kathleen 
l^ illon , pobrała do badania ślinę doświadczanej 
3 r u p y  pacjentów, którzy parę minut przedtem 
ęgtóiglądali w teatrze wspaniałą komedię. W ślinie 
i. ^ykryła obecność znacznej ilości substancji wzma-
 imających odporność organizmu. Psychoterapeut-

ia Billie Kotlowitz, po pewnym okresie zbierania 
Iflraanych stwierdziła, że w rodzinach, w których co- 

laiennemu życiu towarzyszy pogoda i śmiech, łat
wiej akceptuje się i toleruje wzajemne słabości 

ia ml wady, szybciej likwiduje drobne konflikty.
■   ■

Uśmiechnij się
^  Pewien Szkot jedzie taksówką w górzystej 
^miejscowości. Nagle na długim i spadzistym zjeź- 

Jdzie w dół hamulce odmawiają posłuszeństwa. 
n H E -  Niech pan zatrzyma! — woła Szkot do tak- 

[isówkarza. — Wysiadam!
Niemożliwe! — woła taksówkarz. — Pędzi-

^ m y  wprost ku katastrofie^
— To niech pan chociaż wyłączy licznik...!

u ES ^— A teraz, proszę państwa — mówi magik w
^czasie występu — żeby pokazać, iż nie ma tu 
1 jzadnego oszukaństwa, poproszę na estradę kogoś 

widowni. Kogoś, o kim nie można by było po- 
' “wiedzieć, że jest ze mną w zmowie. O, może tego 
^jshłopca! Chodź tu na estradę! Prawda, że widzisz 

* Rinnie pierwszy raz w życiu?
W M — Oczywiście, tato...
w M  • . ♦

Pewien lekkoatleta dostał wysokiej gorączki. 
** Lekarz mówi:
—•: — Fatalnie, ma pan 40,3...

A jaki jest rekord światowy?...

Zaproszenie na święconk
W niedzielę, dnia 7-go kwietnia, po polsk 

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

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

| grany przez dzieci.
Na zakończenie podzielenie się święconym 

Jajeczkiem.
Prosimy o łaskawe przybycie.

Janina Uri

Irmaos Hauer t  Cia. Limitada
Rua Josś Bonifacio, 66 — Fone: 223-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, cobre, aluminio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox — Ferramentas Gedo- 
re, Cometa, Stanley, Motores’ elćtricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisal, łona pldstica, tintas e vernizes, mśqui- 
nas elćtricas BOSH, telas, panelas e caldeiróes 
de aluminio (linha Hotel).

Gdzie leży Brunei? Jeśli ktoś nie interesuje 
się szczególnie geografią, może nie wiedzieć, że 
Brunei to niewielkie mające zaledwie 6.765 trrng 
powierzchni i 241 tys. mieszkańców państewko 
położone w północnej części wyspy Borneo.

Brunei to wspaniałe plaże nad południowym 
Morzem Chińskim, dżungla, ale przede wszyst
kim — ropa naftowa! Brunei ma największe na 
świecie złoża gazu ziemnego i cztery razy tyle ro
py naftowej, co Kuwejt. Nic dziwnego, że w tej 
chwili świat bardziej niż kiedykolwiek przedtem 
interesuje się małym Brunei.

Władcą tego naftowego państewka jest sułtan 
Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah (to tylko 
skrót jego imienia i nazwiska, całość składa się 
z 39 słów). Sułtan ma nad Brunei władzę absolut
ną; jest także premierem tego kraju i ministrem 
spraw wojskowych. A równocześnie uchodzi za 
najbogatszego człowieka na świecie. Obliczono, że 
co godzinę do kasy sułtana wpływa około 160 ty
sięcy dolarów!

Jego sułtańska wysokość ma 3 żony, 3 synów 
6 córek, 350 samochodów najznakomitszych ma* 
rek i 536 koni, dla których sprowadza się wodę 
mineralną aż z Tromso w Norwegii. Królewski pa
łac w Bandar Śeri Begawan, stolicy kraju, wyglą
da jak z bajki z 1001 nocy, ma 1.788 sal i pokoi, 
z czego 900 to prywatne apartamenty sułtana i 
jego rodziny. Wszystko kapie od złota, trzy żony 
czekają na sułtana w złotych łożach, kosztowne 
urządzenia klimatyzacyjne sprawiają, że mimo 
42.C na zewnątrz w pałacu panuje miły chłód.

Sułtan troszczy się o  swych poddanych. Nie 
płacą oni żadnych podatków, każdemu przysługu
je bezpłatna opieka lekarska, a każdy dorosły 
mężczyzna otrzymuje co roku od władcy okrągłą 
sumę z państwowej kasy. Największą pasją suł
tana jest gra w golfa, a. najbardziej chciałby być 
nie sobą, lecz... brytyjskim księciem Karolem.

Kąpiel czy natrysk?
Prawdę mówiąc, każdy z tych zabiegów ma 

swoje zalety i specyficzne cechy. Wieczorna, cie
pła kąpiel rozluźnia, jest skutecznym środkiem 
nasennym, ale aby podziałała — musi trwać dłu
żej. Jedynie do kąpieli można dodawać środki, 
które wzmacniają jej działanie, wpływając leczni
czo na organizm i na skórę. Chodzi tu, na przy
kład, o sól (zarówno kuchenną, jak i aromatycz
ną “Kingę"), o napary ziołowe, czy drożdże likwi
dujące łojotok. Ale taka lecznicza kąpiel, aby 
była skuteczna, musi trwać co najmniej 30-40 mi
nut. Tymczasem rano wszyscy się spieszymy, ko
rzystamy z natrysku. Potrafi on w ciągu paru 
minut rozbudzić, spłukać resztki snu i “ustawić” 
do codziennych obowiązków. Oto jak działa: 
111111 Jeśli trwa około 10 minut, przy równym 
spokojnym strumieniu wody o umiarkowanej 
temperaturze — uspokaja nerwowych.
■ £ § Jeśli jest krótki, dobrze ciepły, "biczujący” 
— pobudza i jest wskazany dla niskociśnieniow- 
ców.

— Jeśli ma umiarkowaną temperaturę, a stru
mień wody prowadzony jest wzdłuż krękosłupa, 
od karku ku dołowi, przynosi szybkie i skuteczne 
odprężenie po męczącym dniu, a przed zaplano
wanym wieczornym wyjściem do przyjaciół czy 
do teatru.

— przy złym porannym samopoczuciu, po 
pracy do późnych godzin nocnych, ciepły poranny 
prysznic połączony z dość -energicznym masażem 
szczotkowym działa jak filiżanka dobrej kawy.

Przy okazji parę słów o owym masażu. Można 
go wykonywać pod strumieniem wody, na wilgot
ną skórę, ale również i na sucho. Masowanie za
czyna się zawsze od stóp ruchem szczotki w kó
łeczko — ku sercu. Najpierw masuje się prawą 
stopę i prawą nogę, potem lewą stopę i lewą nogę, 
następnie prawą dłoń i prawe ramię, w końcu le
wą stronę ciała, brzuch, piersi (delikatnie!) i ple
cy. Po kilku prysznicach te ruchy łatwo się przy
swoi i będzie się je wykonywało automatycznie. 
Najlepsza do masażu jest szczotka włosiana, śred

nio twarda. Masaż rozgrzewa, pobua 
wygładza skórę. Przy nadwadze i odkładaniu się 
poduszek tłuszczu ria udach, biodrach, na brzuchu, 
na karku i na ramionach — te partie sylwetki nar 
leży masować najstaranniej.

Ale wróćmy do natrysku. Zaczynamy go od 
namydlenia całego ciała za pomocą gąbki lub 
szczotki. Potem spłukujemy się obficie bardzo 
ciepłym i mocnym strumieniem. To uczucie cie
pła jest szczególnie ważne, bo następny strumień 
wody — króciutki, parosekundowy, biczujący — 
powinien być zimny. Kończymy ciepłym, a następ
nie masujemy całe ciało szorstkim ręcznikiem. 
Przemienny, gorący i zimny natrysk pobudza krą
żenie, ospałych czyni rzeźkimi, pojędrnia skórę i 
mięśnie, zwłaszcza zwiotczałe ramiona i uda. Pod 
wpływem ciepła pory się rozszerzają, pod wpły
wem zimna kurczą. Taka “gimnastyka” jest tak
że wspaniałym masażem. Trzeba tu jeszcze do
dać, że nie tylko ciepła kąpiel działa usypiająco. 
Gorący natrysk, spokojny, bez biczowania, a po
tem, po osuszeniu, skok pod kołdrę, to również 
gwarancją szybkiego zaśnięcia.

K r a j  w i ś n i
JAPONIA -r  to kraj wiśni, bajecznych pawi

lonów nad jeziorami, domów herbacianych, innych 
zwyczajów i odmiennej kultury. Do tego egzotycz
nego kraju podążyła Linda Polakowska.

Przypadkowe ogłoszenie w londyńskiej gaze
cie na zapotrzebowanie nauczyciela'języka angiel
skiego zmieniły całkowicie tor życia 27-letniej 
Lindy.

Linda bardzo chwali pobyt w Honshu nieda
leko Nagoya, trzeciego największego miasta, jak 
i życie towarzyskie, które jest bardzo urozmai
cone.

W Nagoya jest sporo “gaijins” (cudzoziem
ców), zwłaszcza Koreańczyków, Br azylij czykó w, 
Filipińczyków, Amerykanów. Niedawno poznała 
65-letniego mnicha buddystę. Mieszka niedaleko i 
zaprosił Lindę i jej koleżankę, także nauczycielkę, 
na ceremonię herbaty w jego świątyni. Teraz od
wiedza go prawie co tydzień i wydaje się jej zu
pełnie naturalnym, że siedzi na “tatami" (plecio
na ze słomy mata) na podłodze i popijając zielo
ną herbatę rozmawia z na łyso ogolonym mni
chem. Zalicza to do przyjemnych i interesują
cych spotkań.

Warunki życia w na wpół miejskiej okolicy 
odpowiadają jej znakomicie. Cóż to jest za przy
jemność jechać rowerem do pracy zamiast tło
czyć się w londyńskich autobusach czy kolejkach. 
W tej okolicy są uroczy świątynie i pola ryżowe 
między małymi fabrykami. Jest niedaleko Pacyfi
ku więc spotyka studentów uprawiających wolny 
sport. Na jednym takim pokazie, który był fil
mowany, zainteresował się zespół filmowy dwo
ma siedzącymi na piasku “gaijins”. Wywiady uka
zały się w lokalnej prasie i telewizji.

Spotyka dużo ciekawych ludzi między nimi 
17-Ietnie modelki Japonki zamężne z gwiazdami 
"basketballu” i Amerykanina, 60-letniego misjona
rza, który żyje w Tahiti, pomimo że mu stale 
mieszkańcy grożą życiem ”voodoo”. Była zapro
szona na barbeąue, na wycieczkę motorówką i 
spesktakl ze sztucznych ogni nad brzegiem rzeki 
koło starego japońskiego zamku (Samurai?).

Japończycy są bardzo pracowici i konwencjo
nalni. Studenci pilnie pracują przez wszystkie dni 
tygodnia, szczególnie ci w wieku 12-18 lat. Egza
miny są co tydzień łącznie z niedzielą. Miejsce na 
uniw ersytecie  jest zdobywane z trudem z powodu 
współzawodnictwa, ale po ukończeniu studiów ży
cie staje się niezwykle łatwe.

Uprzywilejowanym sektorem społeczeństwa 
są 21-24-letnie urzędniczki biurowe, nazywane po
wszechnie "biurowe kwiatki”. Są dobrze płatne a 
że są niezamężne mieszkają z rodzicami. Te młode 
panny mogą pozwolić sobie na kosztowne “hob- 
bies” i podróż za granicę. Kiedy wyjdą za mąż, 
zwykle w wieku 24, przeważnie za 26-letnich pra
cowników tej samej firmy, znikają z biur by za
mieszkać u teściowej.

Maria Bogdaniec-Polskowska



1918 •  1921
Ustawą z dnia 21 lipca 1990 r. Sejm przywró

cił, uchwalony w czerwcu 1939 r. ale nigdy nie wrę
czony, krzyż za udział w wojnie 1918-1921, dla osób 
szczególnie zasłużonych w dziele utrwalenia nie
podległości Rzeczypospolitej. Krzyż, mający cha
rakter odznaczenia wojskowego, nadaje Prezydent 
RP, na wniosek ministra obrony narodowej, 
uczestnikom wojny w latach 1918-1921 we wszyst
kich służbach, żyjącym w dniu wejścia ustawy w 
życie. To wysokie odznaczenie wojskowe może być 
nadane najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1992 r. na 
podstawie zgłoszeń złożonych do ministra obrony 
narodowej, do dnia 3 maja 1992 r. Odznaczeni o- 
trzymują krzyż i legitymację. Krzyż nosi się po 
Krzyżu Walecznych. Prezydent posiada prawo po
zbawienia krzyża, w wypadku stwierdzenia, że je
go nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w 
błąd Komisji Weryfikacyjnej MON. Należy pa
miętać, że odznaczenie to nadawane jest z jedno
czesnym (w przypadku posiadania polskiego oby
watelstwa) mianowaniem na pierwszy stopień 
oficerski, bądź w przypadku udokumentowania 
posiadanego już stopnia oficerskiego na kolejny 
wyższy stopień.

Podstawą wszczęcia postępowania o nadanie 
krzyża oraz uzyskania stopnia oficerskiego jest 
nadesłanie na adres Departamentu Kadr MON 
(00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26a) pisma w 
formie wniosku (w przypadku osób zamieszkałych 
poza granicami Rzeczypospolitej — przez Proto
kół Dyplomatyczny MSZ).

Wniosek powinien zawierać:
|i|||Psimię i nazwisko, imiona rodziców, datę i 
miejsce urodzenia;

— aktualny stopień wojskowy (kiedy i e przez 
kogo nadany;

— dokładny adres zamieszkania (telefon);
— krótki opis przebiegu służby wojskowej. 

Pożądane są kserokopie ewentualnie posiadanych 
dokumentów i zdjęć potwierdzających uczestnic
two w wojnie polsko-bolszewickiej.

Do dnia 1 lutego 1991 r. rozpatrzono 6.971 po
dań (60 z zagranicy), z tego pozytywnie 6.635 
(wszystkie z zagranicy), negatywnie — 336 (doty
czy to przede wszystkim osób zmarłych przed 21 
lipca 1990 r.). Do rozpatrzenia pozostało aktualnie 
jeszcze około 1500 spraw.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 1990 r., mia
nowano na pierwszy stopień oficerski, podporucz
nika -r  4577 osób. Wśród mianowanych 5.094 
uczestników wojny 1918-1921, awansowano do 
stopnia pułkownika — 22, podpułkownika — 38, 
majora — 78, kapitana f - '  138 oraz porucznika 241.

Utworzona w sierpniu 1990 r. Komisja Weryfi
kacyjna uczestników wojny 1918-1921, zapewnia, że 
sprawy zgłoszone są rozpatrywane wnikliwie 1 
systematycznie oraz traktowane z najwyższą 
uwagą jako pilne.

sowieckiego generała
Sowiecki generał oskarżył Polskę o “niesto

sowne” blokowanie drogi lądowej sowieckim od-
j

działom, wycofywanym z Niemiec wschodnich,
twierdząc, że może to podwoić wielomiliardowe 
koszty związane z operacją.

"Pierwszym problemem w wycofaniu naszych 
wojsk jest zachowanie polskiego kierownictwa, 
które odmawia przepuszczenia naszych transpor
tów” _  powiedział gen. Matwiej Burłaków, do
wódca sił sowieckich w Niemczech wschodnich.

Polska, stanowiąca najkrótszą drogę lądową 
pomiędzy Niemcami a ZSRR, odmawia udzielenia 
swych połączeń kolejowych dopóki nie zostanie 
osiągnięte porozumienie w sprawie wycofania 
50:000 żołnierzy sowieckich z naszych terenów. 
Warszawa domaga się usunięcia tych wojsk do 
końca bieżącego roku, natomiast Moskwa upiera 
się przy 1994 r., twierdząc, że oddziały sowieckie 
potrzebne są do organizowania tranzytu żołnierzy 
z Niemiec wschodnich.

Burłaków oświadczył, że stanowisko Polski 
pogorszyło jeszcze opóźnienie, spowodowane opar 
dami śniegu i mgłą, ograniczając liczbę wycofar 
nych wojsk do połowy — 27.000, zaplanowanych 
na styczeń i luty. Moskwa musi korzystać z pro
mów bałtyckich i samolotów w tych pierwszych 
etapach wycofywania ponad 550.000 sowieckich 
żołnierzy i ich rodzin.

“ W związku z tym koszty operacji ulegną 
podwojeniu — powiedział Burłaków na konferen
cji prasowej w Berlinie wschodnim. Zachowanie 
Folski nie pasuje do poświęceń poniesionych dla 
niej przez naród sowiecki w czasie II wojny świa
towej. Około 600.000 sowieckich żołnierzy zginęło 
uwalniając Polskę spod okupacji hitlerowskiej”. 
Pan generał zapomniał o milionach Polaków, z 
"poświęceniem" zamordowanych przez tenże "na
ród sowiecki".

Burłaków zapewnił, że pomimo stanowiska 
Polski, Moskwa uczyni wszystko, by wywiązać się 
z zobowiązania i wycofać swe wojska w ustalonym 
terminie. Przypomniał też, że wracający żołnierze 
potrzebują 55.000 jednostek mieszkalnych, nato
miast fundusze, obiecane przez Bonn opłacą tyl
ko 36.000. Brakujące finanse Kreml ma nadzieję 
uzyskać ze sprzedaży własności sowieckiej w 
Niemczech, wycenionej na 7 mld doi. Z sumy tej 
trzeba będzie jednak zapłacić jeszcze odszkodowa
nie za szkody wyrządzone środowisku naturalne
mu przez stacjonujące oddziały. A. Cz. Żak

° < c

Komisja ds. antysemityzmu
Prezydent Lech Wałęsa zaprosił czołowych pol

skich intelektualistów do sformowania Komisji 
do walki z polskim antysemityzmem. Na czele 
20-osobowej Komisji stanął Arkadiusz Rybicki.

Powiedział on, że podczas kampanii prezyden
ckiej Lech Wałęsa spotkał się z wypadkami pol
skiego antysemityzmu i zdecydował, że problem 
ten powinien być postawiony podczas jego prezy
dentury. J

Rybicki dodał również, że Komisja opracuie 
programy edukacyjne dla młodzieży oraz mato- 
nały propagandowe, wyjaśniające światu złożone 
relacje polsko-żydowskie.

, Rezydent Lech Wałęsa niejednokrotnie pod
kreśla ze zarówno sam nie jest antysemitą, jak i 
ze antysemityzm nie będzie tolerowany za tem 
prezydentury. Polski antysemityzm będzie jedn™
w 8lzr™iu Q |  prezyde»ta Wałęsy

Kardiologia dziecięca 
w Polsce

Diagnozowanie, a zwłaszcza operowanie wad
wrCJL i? '™ 5' k0szt rządu 10-15 S M  tuntów W związku z tym powstały nawet fundacje (np 
w Los Angeles), które pokrywały koszt^czenS ' 
oczyw^cie niewielu polskich chorych dzieci. ’
H i Ł  1 Eolsce 00 prawda renomowane od- 
dziaty kardiologii dziecięcej w Warszawie -  Mię
dzylesiu oraz w Krakowie, lecz oddziały te ma£ 
obowiązek w pierwszym rzędzie p r z y jm L a ć S  
ci zamieszkałe w ieh regionie. W i K S T .  t o  
*aeci z innych województw m o ^ r ^  J L - T  
jedynie w miarę możliwośri m - • PTzyj?te 
miejsc, a E M l l i M  B I  «  
jeszcze inne oddziały w ,«~ . J L  ą w Polsce 
Poznań, Gdańsk), lecz są one m tó i  f ‘MŻ’ 
niedawna. Było to ^  1 ak W o  do
ta do istniejących potrzeb. ó ° 2 ° 2  
sce co roku rodzi sie około * 7  <! < .  w PoI‘
czonych wadami serca- znać™  ^  ‘  obar‘
ci wymaga operacii któro ■  ̂ Pr00ent tych dzie-
9  Życie. Stąd to atakowani 6 m0Że urat°wać pomoe.|g atakowame, proszenie Polonii o

W ostatnim okresip ton 
metr l̂nej zmianie, otwarte B  J f CZy 1,168:1 dia' 
twie katowickim, w ramach W w° jew*fc- 
dycznej ,aż dwie pełno™™ s E l  ^ d e m ii Me- 
H  B U  i W M  kardiologii 
największym polskim nrtri!f°T-L'r?  ostaMa jest
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polsko-niemiecką
Polski minister ochrony _

Nowicki z niemieckim kolegą 
Topferem omówili najważniejsi 
dżinie ochrony środowiska mogącH!? 1 
nem wspólnego działania. Eozmom ^  1 
kle owocne. Obaj ministrowie u J jS  . .  
nie Polsko-Niemieckiej Rady Ochromll I  
która koordynować będzie wspólne w  I  
cia. Ponadto w Gliwicach wybudowTt- 
supernowoczesna elektrociepłownia^ 3 ^  
wzorcowym dla Polski. Zastos 
technologia niemiecka z pełnym 
trów powietrza, ale także ze sj 
nynr systemem rur przesyłowych 
dynków, do których będzie przekazy^

Innym konkretnym projektem jest | j! 
wańie w -Świnoujściu nowoczesnej w l  
ścieków przy technicznej i materialnejEj 
cy ze strony RFN. Oczyszczalnia ta b ^ ter 
wybrzeże Bałtyku przed zanieczysaŝ ioi 
wysokości wysp Uznam i Wolin. Trzecia 
sięwzięciem jest powołanie w najbliżajif 
Komisji Ochrony Odry z udziałem prafciG 
Niemiec, Polski, Czechosłowacji i Wspfe 
ropejskięj. Zaplanowano również utwĉ ss 
rejonie Dolnej Odry Parku Krajobrazowi m 
muj-cego oba wybrzeża j j  polskie i nw.

W tym samym czasie w Warszawiê  
nicząca Bundestagu Rita Sussmuch spoK 
z'prezydentem Lechem Wałęsą. Jakportfc 
konferencji prasowej, rozmowa dotyczjfcfle 
ków polsko-niemieckich. ^

Jej zdaniem zniesienie wiz dla Poł&’ani 
możliwe, gdyż usunięto ostatnią przesztotj,lSr4 
gotowana jest umowa o deportacji do 
które weszły w kolizję z prawem maar101'1 
przede wszystkim dotyczy to zatrudnta$lm 
zezwolenia, oraz przedłużających poŁjtror 
nego prawa pobytu. Umowa ta nie obeĵ er 
nak Polaków już przebywających na tee 
mieć. PrS;

bre:
Zapytana o odszkodowania dla Pol#pol( 

żonych na roboty przymusowe, pani 
odpowiedziała, że planuje się utwonaa|os 

.nej fundacji. Niemieccy eksperci ustalą ̂ ni 
wpłat z budżetu federalnego, a polscy -| 
kość odszkodowań i kategorie osób opia? 
do ich otrzymania. Nor

(“Dzienmkffenv,
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JCeb
sywnej opieki, dysponując dużą, nowoas 
szkoloną kadrą lekarzy-pediatrów specjaS 
się w kardiologii i wreszcie dysponują 
kardiochirurgami dziecięcymi (któitf fi - 
z Krakowa, ale ostatnie "szlify” ^ °^ 'qos 
jąc w USA, Holandii, a także w Anglii),î igr 
w stanie diagnozować dzieci i wykonjflneg' 
kie typy zabiegów kardiologipzny^^^g^0 
jak na polskie warunki, świetne wypô 9̂  
powiadające światowym standardom. F
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