“Quero me congratular pela publicaęao do Curso de
Polonus Para Brasileiros. Parabćns e esperamos que
tenham um grandę e imprevisivel sucesso! Continuem
sempre assim”!
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O porta-voz observou ainda que a Polonia
sempre se considerou parte da Europa, apesar de
a Europa ocidental ter ignorado o pais durante
o govemo comunista. “Foi a Europa que nos
traiu", afirmou Drzycimski, em recente entrevista
a imprensa, relembrando o Tratado de Yalta, realizado em 1945, que colocou a Polonia sob o dominio da Uniao Sovietica embora o pais fosse um
aliado do Ocidente durante a Segunda Guerra
Mundial.
Grupos neo-nazistas em toda a Alemanha pia
nej aram realizar um comicio na fronteira para
tentar impedir os poioneses de entrarem no pais,

A P U C A R A N A TEM E N C O N T R O P A S C A L

wwia a Comunidade Paroquial Coraęao Eucaristico
yczjifle Jesus, de Apucarana, vai reunir neste dia 14
muitos poioneses e descendentes do Norte do PaPo^>ana para a tradicional święconka, a convite do
js^jdroco local, Padre Tadeusz Wróbel. O encontro
jj^ierś recepęao aos visitantes e convidados &s 10,30
ó|ioras de domingo, com Santa Missa ks 11 horas,
nimjłlmogo feśtiyo e święconka ao meio dia e &s 14,30
ujiioras uma reuniao com interessados em conhe)bearer corno ^azer funcionar a Braspol.
^
Segundo o Padre Wróbel, “atravćs de uma
wganizaęao, queremos estudar para ter uma ro, presentaęao Central da Comimidade Brasileiro7"*|olonesa no Brasil, destinada a coordenar, conI f^regar, incentivar, promover e representar os lar
r^Jpś culturais e históricos entre o Brasil e a Po^%nia".
QUEM AJUDARA
■':r
Diversas eąuipes col&boram, no Centro do
Norte do Paranś, para o sucesso das festividades
^lnvolvendo a comunidade polónica dali: Mśrio
—Eębulski, Miroslava Rosiński, Ryszard e Helena
.Cebulski Jurków, das cidades de Londrina e War-

ta; Jan Gołaś, Josć Wielecki, Constante Mileski,
Domingos Kawka, Joao Stramoski e Josś Urzendovski, de Arapongas, Orle, km 21 e Sabśudia;
Boleslau e In§s Novak, de Astorga; Leon Ziober,
Pedro e Lucia Purpur Colibava e Pedro Krul;
Constante Samsel, de Engenheiro Beltrao; Jorge
Staniszewski, de Campo Mourao; e Antonia Pacz
ko, Ana Grabikoski e Tadeusz Palka, de Apucara
na, juntamente com a equipe de servięos paroquiais.
ONDE OCORRERA
Os organizadores informam que o local do
importante encontro serś o Centro de Formaęao
Humano-Crista da Paróquia Coraęao Eucaristico
de Jesus, h, avenida Mato Grosso, 293, em Apuca
rana. Para qualquer informaęao a respeito, os in
teressados devem ou podem telefonar para (0434)
22-0180.
/ E a mensagem enviada pelo Padre Wróbel 6
esta: “Fratemidade € Participar, Construir Nova
Vida para a Comunidade, Atuando no Mtmdo do
Trabalho”.
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12 DE ABRIL DE 1991

Europa abre as suas fro n te ira s a Polonia

Varsóvia, Polonia — Desde a meia-noite do dia
pMemanłia, Franęa, Bćlgica, Itślia, Luxemburgo
jp fjH o landa abriram suas fronteiras para os cida°®(aos poioneses, que poderao entrar nesses pafses
Nitem precisar de vistos. “A decisao e um dos ele^ ń en to s da formaęao da Európa”, disse Janusz
'^Onolkowski, urna autoridade do gabinete do pre12853adente da Polonia, Lech Walesa; "este e um desaJliżsr.
, „
io para nos .
pnafc
Andrzej Drzycimski, porta-voz de
Walesa,
itntsgiisse que os poioneses estao muito satisfeitos com
medida.
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O tJNICO SEMANARIO DA
CULTURA
POLONICA NO
BRASIL, DESDE 1920.

M e m ó ria , rafzes, história.

,yfj!. Memória e projeto de vida estao muito ligar
ii-jgos entre si. Sem ddvida, dao sentido &s expew,JM6ncias individuais que o homem assume quando
ippęgóGia uma nova realidade. Com certeza, o proHfjeto de vida de um imigrante era pensado em
jgijtermos de audścia, coragem e esperanęa, pois
que tinha um futuro incerto a sua frente.
Hoje eles sao brasileiros de algumas geraęóes,
jiiporćm cultuam a memória de seus antepassados,
cuja retrospectiva histórica nos leva k recupera•^ęao da memória do grupo.
$1' Fatores pollticos ou tensóes sociais de uma
jKfśpoca que marcaram a vinda de poioneses para o
'Brasil, justificam hoje o resgate de uma realidade
s histórica que teve palcos (Polónia e Brasil), atores
S (os próprios imigrantes) e ideais (os apresentados pelos agenciadores de imigrantes e os efeti■Varnente assumidos quando da chegada ao noyo
pais), mas cujo 6xito e texto perpassa a questao
da sobrevivencia.
Hś poucas informaęoes sobre a presenęa dos
poioneses no Vale do Itajaf-Mirim, em Santa Catarina. Algumas dao conta de relaęfles nominais
fde assentamentos em lotes distribuidos aos colonos; outras se reportam a registros de nascimenitos e óbitos entre os recśm-chegados imigrantes,
a partir de agosto de 1869.
Apesar disto, a polonesa “foi a corrente imigratória menos estudada em nosso Estado (de
[KSanta Catarina), dai porque se reveste de maior
ploneirismo a sua nova contribuięao i cultura
^atarinense" (escritor Iaponam Soares em carta
k autora). E prossegue “Como se observa, V S .‘
[ vai contribuindo gradativamente para o enrique/Cimento da história brusquense” . Ainda conforme

palavras de Maria Theresinha Sobierajski Barreto: "No Estado de Santa Catarina podem ser contadas nos dedos de uma só mao as publicaęoes
sobre imigraęao polonesa” (Palavras da palestra
que pronunciou no 1.° Simpósio Cultural Brasil/
Polónia, Curitiba, abril de 1988).
Procuramos levar k comunidade brusquense e
comunidades "afins” sobre a história dos unigrantes poioneses, informaęoes sobre os acontecimentos da imigraęao polonesa em Brusque (SC),
com o objetivo de contribuir para o estudo de
interesse comum a quantos se dedicam a resgatar
essa mesma história.
Levantar tais dados fez-nos chegar a outro
muito importante em relaę&o a esse povo: o orgulho que tem, de ser descendente de polones!
E entre si, vivem isto de modo intenso: eles,
os descendentes de imigrantes poioneses, se identificam com um povo.
Mais uma raęa, constituem uma razao etnica
para ser historiada.
Maria do Carmo R. K. Goulart

de acordo com a agencia de noticias polonesas
Pap. As seis naędes que abriram as fronteiras seguem o exemplo da Dinamarca, que desde 12 de
maręo vem permitindo a entrada de poioneses em
seu território sem necessidade de visto. A Finlan
dia, a Noruega e a Sućcia tambśm deverao abrir
suas fronteiras para os poioneses em breve. A
Austria, que aboliu a exigencia de vistos para os
poioneses no ano passado, decidiu retomar o sistema depois que um influxo ilegal de comerciantes e membros do mercado negro entraram no
pais.

DO

ED ITO R

♦ ERRAMOS, ao darmos na edięao n.° 4213
de que a dlvida da Polónia estaria em tom o de
2,7 bilhóes de dólareś. Na semana passada, a mi*
nistra Zćlia Cardoso de Mello, em Paris, afirmou
que a Polónia deve ao Brasil mais de 3,8 bilhóes,
entre o principal e juros. O interessante na pos
tura da nossa ministra ś que ela quer que o Clube
de Paris perdoe tambóm na divida brasileira, o
mesmo indice.
♦ MAIS um raciocinio que nos deixa perplexos: enquanto a Polónia foi e 6 o pais responsdvel pelo inicio dą ąbertura da democracia no Leste Europeu, com perspectivas de grandes incursóes económicas e introduęao de modemas tecnologias por lś, o Brasil oferece a seus próprios cidadaos um descontrole financeiro e administrativo, e ate policial, com as coisas que deveriam ser
conduzidas com honestidade e probidade: previdencia social, quebras de empresas, gordura cada
veż maior em estatais improdutivas e desadministradas... D ś para perdoar alguma divida?
♦ QUANDO voces estiverem lendo esta edięao,
a direęao do semanśrio esta participando em Chi
cago, EUA, de um importante encontro de entidades e pessoas que preparam a agenda para o
encontro “Kraj-Emigracja” do ano que vem em
Varsóvia: os comunicadores das comunidades po
lonesas no Mundo Livre observam o que se pretende fazer no futuro. E dao as suas idóias para
que o estilo polónico de ver as coisas, e fazer,
ajude o mundo a ser mais feliz e realizado. Em
todos os sentidos. Sonhos, ilusóes? Vamos conferir.

E X C U R S Ó E S
M A R A V IL H O S A S
Polónia e outros paises da Europa — julho 91.
Flórida com Disney — julho.
Disney com Bahamas — julho.
Excursóes nacionais com descontos de 25 e 40%.
Semana Polonesa na Pousada do Rio Quente —
abril.
Passagens aóreas nacionais e intemacionais.
Fretamento de ónibus.
ATENDE-SE TAMBfiM EM POLONfiŚ.

F E R M IP A N

i Com.deProi Alimenta Uda.
VENDA DE FARINHA DE TRIGO, CENTEIO
e SCHROTER — PRODUTOS PARA PANIFICAOAO EM GERAL.
Rua Luiz Franęa, 1584 — Fones: 266-4468 ou
266-4733 — Vila Oficinas
CEP 82500 — Curitiba — Paranś

b m m iIe

Vianens e Turismo itda.

Rua Dr. Murici, 970, cj. 6 (terreo)
Fones: (041) 222-4843 e 222-9230 — CURITIBA
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Dulce expde “Bichos e Anjos” em Londrma

Ł
A Galeria Banestado de Londrina, Avenlda
Paranś, 72, 1.° andar, apresenta ató 26 de abril
a exposięao “Bichos e Anjos” de Dulce Osinsld.
Serao mostradas vinte e quatro pinturas (óleo e
acrflica sobre tela) e dez gravuras em preto e
branco e a cores, produzidas entre 89 e 91, versando sobre o tema “Bichos e Anjos”. Natural de
Irati-PR (62), a artista 6 bacharel em pintura e
licenciada em desenho pela Escola de Miisica e
Belas Artes do Parani. Bolsista na Polónia fez
pós-graduaęao em gravura na Academia de Belas
Artes de Cracóvia. Em 90, foi classificada em
primeiro lugar no concurso ptiblico de Provas e
Titulos para professor de "Expressao em Superficie”, no Departamento de Artes da Universidade Federal do Parani, onde leciona. Considerada uma das mais autenticas artistas paranaenses
da geraęao oitenta seu trabalho de cunho neoexpressionista evolui para uma mitologia ihdividual, que avanęa, agora, ao surreal. Bichos e an
jos traduzem — atravćs de arąućtipos — o inconsciente e o imaginśrio. As cores vibrantes e a
gestualidade sao marcas registradas do trabalho
desta artista que se caracteriza por sua visao pessoal, sua autenticidade; sendo sua obra ao mesmo tempo uma sintese psicossocial da regiao Sul
paranaense.
Uma trajetória magica

Sintese do que melhor produz a arte sul-paranaense na obra de Dulce Osiński est& presente
uma leitura contemporanea, profundamente nacional, da saga dos imigrantes poloneses e italianos
que povoaram o Sul do estado e, dos quais, ela
descende. Na esposięao “Retratos de Familia”
que, em 90, realizou no MAC/PR, encontramos o
registro histórico sentimental dos imigrantes eslavos no Parani, cujas raizes ela redescobriu em
sua longa permanencia na Polónia. Dulce Osiński
soube superar o simples registro histórico para
fazer verdadeiros retratos psicológicos, nos quais
reinterpreta os etemos conflitos do ser humano:
ironia/temura, agressividade/sentimentalismo.
Rompendo o fio narrativo da sua obra, de
inicio, sorrateiramente, bichos imaginśrios marcam sua presenęa. Pouco a pouco, elesSfl ao lado
de anjos — comeęam a se impor; para, finalmente, transformarem-se nas personagens principais
que ocupam todo o espaęo das composięóes. Em

.
.. recente, rtiilno
sua fase
mais
Dulce Osiński
Osinsld di
debate nŁ° f Ó
o “selbest” junguiano e os
do bem e do mai — presentes em todos os mitos
■
como a forte religiosidade ainda tao viva na
póldnia e entre seus descendentes de alem mar.
Nesta trajetória migica, a trama ińbrante, a liberdade gestual, as cores explosivas e contrastantes denotam uma artista que ousa ąuestionar to
do um complexo unlverso psicossocial. Atraves do
forte tropicalismo que impregana a sua obra, 6
capaz de deglutir as iniimeras reaUdades que
compóem o nosso estado e o nosso pais. Tenho
a certeza que Oswald de Andrade amaria ver esta
exposięao!
(“Gazeta do Povo”, de 31-OSWL)

C arłas a Redaęao
“MUITO FELIZ”

Miodówka (Krupnik)
QUENTAO/LICOR DE MEL

x

Ingredientes:

1 litro de aguardente ou o L a
1 copo de aęhicar; 1/2 litro de men
dia; um pouco de canela; 1 noz
ca de baunilha.
COMO FAZER: esąuentar 2 eon,«
ęom a baumlha e noz moscada ieaS.
pouco de canela e 5 a 10 cravos SS-.
mistura 1/2 litro de mel e ferver
litro de aguardente ou spiritus e
fogo baixo. Numa frigideira, detteter3'
aęucar, mexendo sem parar ató adouai
de bronze. Cuidado para nao queiSi|i
Uquido do fogo e despejar o aefaj.
com cuidado, pois a mistura sobe
do fogo e acender, apagando em scjuiin?'
tampa. Deixar esfriar, filtrar e eimM?1
gum tempo, pois quanto mais velho, nj
(Colaboraęao de Bruno Badm 1
traduęao de Leokadia Cientii«:

^

"Sao Paulo, 21 de maręo de 1991. A equipe
tócnica do Curso de Polonśs. Só tomei conhecimento do Curso de Lingua Polonesa em Casa na
Ultima teręa-feira, dia 19 de maręo e gostaria de
saber algo sobre ele: este curso só seri publicado
no jomal LUD ou os insciitos o receberao em
casa? Quanto cada pessoa deveri pagar para faze-lo (caso seją enviado para a resid§ncia da pesśoa inscrita)? E, tambem, se eu, nestas alturas do
mes de maręo, poderei ser inscrita, j i que o curso
teve sua introduęao publicada em meados de
fevereiro?
Se a minha inscrięao ainda for posslvel, gos
taria que os senhores a fizessem, pois isso me
deixarią muito feliz. Caso contririo, ficarei muito
triste, pois meus ayós matemos sao poloneses,
chegados ao Brasil em 1949; tenho muito interesse
por esse idioma, apesar de fald-lo e ehtendMo
muito mai. Junto com a carta, mando um selo
para a resposta. Esperando vossa consideraęao no
caso citado acima, subscrevo-me cordialmente.
(as) Silvana Ap. Rinaldi, Pirituba, SP”.

A ssinaram / Renov|

Stanisław J. Murzynowski — Sao Paulos^1
Maria John — Aracaju-SE
^
Daniel Clemente Palatynski — JesuIfssSEa
Julio Pavlak — Natal-RN
Francisco Brys — Rio dos Cedros-SC L
Gertruda Bak — Sao Paulo-SP
•
Po V igirio — Paróquia Ival — Ivai-PBI1
Julio Nievola — Curitiba-PR
i
Estanislau Polakowski — Curitiba-PB ®
Alexand.er Czartoryski — Sao Paulo® 1
-Eulalia Dziedcz |p CampoAlegre-SG B
Czesława Hessel — Sao Paulo^P : »
Pedro Puchalski S Contenda-PR
^
Pe. Francisco Serafin — Sta. Helena de^c
Wanda Popija — Curitiba-PR
O K U L A R Y

^

B I Ż U T E R I E
i<
ZEGARKW

Respostas da coordenaęao do Curso: a inscri
ęao
possivel, j i foi feita, com o envio dos
exemplares que contóm as orientaęóes e as primeiras lięóes; as aulas serao publicadas primeiramente pelas piginas do LUD/O POVO, ató que seja montada a Cartilha e, ai sim, colocada k disposięao de todos os interessados; nada custa para se
mscrever, basta que seja assinante ou amigo(a)
de assinante (neste caso, deve-se pedir por emprestimo o exemplar que contóm a aula/licao)dentro de algumas semanas, interessados poderaó
adquinr as fitas cassette com as lięoes, para aiudar no entendimento da pronńncia.
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“TRABALHO CULTURAL”
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Semanńrio da Editora Lud Ltda.
Diretoria: Pe. Jorge Morkis
Mlecislau Surek
Paulo Filipake
Editores: Pe. Jorge Morkis (em polonfe)
Miecislan Surek (em portugute)
Departamento Comercial: Jose Kendak
Correspmdentes/ColaTjoradores: Dom Ladislau
Bternaski; Pe. Lourengo Blemaski, CM; Sr To
masz Łychowski; Prof. Marlano Kawka- Jorn.
Jo&o Krawczyk; Prał. Bonlf4clo Solak- Prof*
Maria do Carmo Krieger Goulart; Prof Josś
Kuiava; tJniv. Jffllo Skalski JUnior; Sr Tbadeu
l l l l l U^ ° U l Polan S U
KossobudzkiPsjcćlogo Olgierd Gerard Ligęza Stamirowski; sr
Adalberto PachnickL
IMreęao e administraęao geral: Alameda Cabral
846-A — Camas Postais 1.775 e 19533 _ t»i
(M l) 233-9194 - CEP 80.410 - C m S iL - B
na — Brasil.
Expediente da administraęao do LUD/O POVO*
das 13,30 as 18,00 horas de segunda h sext»
Assinaturas:

Semestral (25 edlę6es)
......
CrSSMnnn
Paises dM Amćricas (anuidade) .. U* S0 d d K
Europa, Asiae Oceania (anuidade) u* 90 Ł
SnS1 0
favor escrever, ou telefonar netod o assinaturas, apds o que enrtaremos c o w S
bancAria; se desejar, pode ser enyiado Vale PosS
ou Chegue Nominał para Editora Lud Ltda.

i Noss° amigo e incentivador do aumento da
teitara do LUD/O POVO no Norte do
pź
de APucarana, enviou carta para
W 8213ĘM nos segumtes termos: “Prezados editor^ do nosso Jomal LUD. Desde minta chLada
.quase 35
atrfts, sou assinante e
LTO

“

Rua Riachuelo, 147
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TEM DE TUDO — VlDROS 0B!GJ 2 :
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES^
E ACESSÓRIOS —^COLOCACW',;®!
— O MELHOR EM PRBęOS »
m,

momentos de alegria m
i 1' tanto nos
gentileza de c o l o ^ T n o K o ^ ^ d0r- PediJ»os
encontro do dia 14 de abril
para 0 noss°
OS fundamentos para a B r i p o l
queremos

FILIAL 01

de P o l o n l s ^ a r a ^ S s S ^ ’ ^ ^ " ™ 88 aulas
r m ? 'ava<ias' Os enderecós rfn= aPostUas ou
LCD sao os mesmos, v e f f ,
do
Os fiihos e os netos e naren£=
assinaturas.
querem estudar o idioma m w ^ <los “ sinantes
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nosso povo. Desejo a toda m S K ? cm favor do
“ a, aguardando io ssa ^ i t ^ 5 .1™ 3 Feliz p f e
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diais saudaęóes, (as) P e ^ tld
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ro
TELEX:.(041)21"
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CURSO
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LEKCJA DRUGA — SEGUNDA LięAO
TEKSTY/TEXTOS
lel; cii, *
raoscą'

Warszawa to stolica Polski
cojKjjiaam: Państwo czekają. Już zaczynamy. To jest
iemjJ
druga lekcja języka polskiego.
•DesjejCasia: Pan Adam i pani Ewa mieszkają w WarH
szawie.
^ ^ w a : Kasia też mieszka w Warszawie,
idąujjjjidam: Warszawa to stolica Polski,
eimariawa: Polska to nasza ojczyzna.
^car,|asia: Warszawa jest duża.
®®®&§wa: A Kasia jest mała.
^ ^ a s i a : Tak. Jestem mała.
ho,
5aduri i. Kasia puka (słychać pukanie)
iermuflama: Kto to puka?
— -Jasia: To ja, Kasia. Czy tu mieszka pani Ewa?
lama: Tak, tu mieszka moja córka, pani Ewa.
LOVQjfesia: A lalka Agata to m oja córka.
Twoja lalka jest bardzo ładna.
|asia: A czyj to piesek?
ssmtfflijiama: Nasz.
„ idam: Pies to zwierzę.
Owa: Kasia to dziecko.
Sama: Pan Adam to mężczyzna, a Ewa to kobieta.
|asia: A mama to mama.
ł-PR |
JoSP
Telefon (słychać dzwonek telefonu)
tasia: Co to jest?
pwa: T o . jest telefon. Pan Adam rozmawia.
:na&Adam: Halo. Tu Adam Bielak. Słucham. Pan pyta,
co to jest?
To jest druga lekcja języka polskiego.
Kasia: Ja już mówię po polsku.
Ewa: Pan Adam też mówi po polsku.
E Mam: Państwo także mówią po polsku.
O KPszyscy: Mówimy po polsku.
Kasia: Teraz ja zapowiadam. Trzecia lekcja języka
polskiego
Adam: Dobrze. Zaczynamy.

B.
SŁOWNICZEK/VOCABULARIO
|gata = Agata
brat = irmao
śórka = filha
Szekać = esperar
Jzyj (czyja, czyje) = de quem
pbrze = bem; estś bem
-..fom (m.) = casa
|j[pugi (-a, -ie) = segundo
Śuży (-a, -e) = grandę
17 oziecko = crianęa; filho
MSpwonek = campainha
-halo = al6
-*4mię = nome
jaki (jaka, jakie) = c o m o ...?
^ est = ś
ipf kobieta = mulher
kUilalka •== boneca
r; fliadny (-a, -e) = bonito
^(Jtfiały (-a, -e) = pequeno
^ jaiama = mamae
"||iężczyzna = homem
i.:. Piasto = cidade
y(j[|[mieszkać = morar
"■'^mieszkanie = resid§ncia; apartamento
D ^ iły (-a, -e) = agradśvel, simpśtico
Jjjtofody (-a, -e) = jovem
l^ n ój (moja, m oje) = meu
fnówić = falar
•A^hówię po polsku = falo polonds
.pasz (nasza, nasze) = nosso
gjpjczyzna = pśtria
KfjPani Ewa = Dona Eva
li(JJies = cachorro

Ik Sek = cachorrinho
p o ls k a = Polónia
^ 0lski == da Polónia
s ,l>Ukać = bater (h porta)
Kukanie = batida (& porta)
,f>ytać = perguntar
rozmawiać = conversar

POLONES
słucham = fórmula de atender ao telefone, etc.
(= estou ouvindo)
słychać = ouve-se
stolica = capital
telefon = telefone
telefonu = do telefone
teraz = agora
też = tambćm
trzeci (-a, -e) = terceiro
tu = aqui
twój (twoja, twoje) = teu, seu
Warszawa = Varsóvia
w Warszawie = em Varsóvia
wasz (wasza, wasze) = vosso; seu ( = de voces)
wiadomość = notlcia
wszyscy — todos
wysoki (-a, - i e ) = alto
zaczynać = comeęar
zapowiadać = anunciar, avisar
zwierzę = animal
C.

GRAMATYKA/GRAMATICA

EM

CASA

D.
ĆWICZENIA/EXERCJCIOS
I. Preencha com a forma correta dos
(masculino, fem inino ou neutro):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

adjetivos

Warszawa to .................... miasto, (duży)
Ewa to ................... pani. (miły)
Kasia to ................... dziecko, (dobry)
Pan Adam to .....................mężczyzna, (wysoki)
Agata t o ...................lalka, (ładny)
Pan Adam to ................... inżynier, (młody)
Ewa to ...................imię. (ładny)1

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)

1. O substantivo tem tr§s generos:
a) Masculino — palavras terminadas em eonsoante 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

III. Responda &s perguntas usando a forma cor
reta dos adjetivos possessivos:
1. Czyja to jest lalka? (mój)
— To jest m oja lalka.
2. Czyj to jest dom? (nasz)
3. Czyje to jest dziecko? (nasz)
4. Czyj to jest piesek? (twój)
5. Czyją to jest mama? (mój)
6 . Czyje to jest mieszkanie? (wasz)
7. Czyja to jest córka? (nasz)

2. O adjetivo tambćm tem trfis generos:

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

masculino

feminino

neutro

desin§ncia -y ou -i
duży
mały
miły
drugi
wysoki

desin§ncia -a
duża
mała
miła
druga
wysoka

desin§ncia -e
duże
małe
miłe
drugie
wysokie

Kasia
pies

pan Adam
Warszawa
Ewa
Agata

•

to

moją córka
zwierzę
miasto
stolica Polski
inżynier
dziecko
mężczyzna
kobieta

Adjetivos possessivos
masculino
mój
twój
nasz
wasz

feminino
moja
twoja
nasza
wasza

3. Perguntas referentes a adjetivos
jaki, jaka, jakie:
Jaki jest pan Adam?
|fl|§- Pan Adam jest wysoki.
; — Jaka jest Kasia?
S g | - Kasia jest mała.
— Jakie jest dziecko?
— Dziecko jest małe.

neutro
moje
twoje
nasze
wasze
—

. Varsóvia e urna cidade.
1. Varsóvia ś a capital da Polónia.
3 O Sr. Adam 6 engenheiro
4. 0 Sr. Adam ś urn homem.

. Eva ć uma mulher.
. Cśtia ś uma crianęa.

Uso de

4. Perguntas referentes a adjetivos possessivos —
Uso de czyj, czyja, czyje:
— Czyj to piesek?
— To m ój piesek.
Czyja to lalka?
To m oja lalka.
Czyje to dziecko?
^ To m oje dziecko.
5. Conjugaęao do verbo mówić (falar) no presente:
ja mówię
ty mówisz
on (ona) mówi
my mówimy
wy' mówicie
- oni (one) mówią
6. As oraęoes subordinadas, em polonfis, devem
ser separadas por yfrgula:
Pan pyta, co to jest? (O Senhor estś perguntando o que ó isto?)

V.

Com base no quadro de substituięóes, escreva
em polones:
miasto
pani Ewa
Warszawa
Kasia
lalka
piesek
Adam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S B|1 :

duży (-a, -e)
mały (>a, -e) .
miły (-a, -eT
ładny (-a, -e)
młody (-a, -e)
wysoki (-a, -ie)

Varsóvia ś grandę.
Cśtia 6 peąuena.
Adao ś alto.
A boneca ś bonita.
O cachorrinho ć simpśtico.
Varsóvia ś bonita.
Dona Eva ś jOvem.
A cidade ś bonita.

VI. Escreva em polones:
1. Cśtia estś cantando.
2. Adao e Eva estao ouvindo.
3 O rśdio estś tocando.
4. Nós estamos recordando o comeęo.
5. Adao estś discursando.
6 . Eles falam folones.
7. Nós tambćm falamos polon§s.
8. Ela fala muito bem o polonSs.

Sera que conheces, Jovem Irmao,
Tuas Terras, Tuas Aguas ?
Por Wojciech Pachnickl
POLONIA SOBRE DOMINIO DE PIAST

Na primeira guerra Boleslau perdeu para os
Tchecos, pois os Tchecos juntaram*se com os ale
maes. Na segunda guerra Boleslau venceu e anexou a Polónia as terras de Milska e Łuzyce. Em
1018 venceu Jaroslau da Rus. Após esta vitória
seguiu para o Kijów, entrando, bateu com o seu
gladio no portSo, em sinal que estava tomando
posse da cidade, a batida foi tao forte que o glśdio se embotou. Daquele momento chamaram este glódio de “Szczerbiec” e cingiram-no aos reis
poloneses durante a coroaęao. Boleslau Chrobry
ampliou e fortaleceu as fronteiras da Polónia.
Ele era zeloso católico e verdadeiro pai para seus
suditos, sozinho viajava entre o povo e inspecionava todas as coisas. Dia 17 de junho de 1025 este
grandę rei morreu no castelo de Poznan. Os restos mortais dele descansaram ao lado do seu pai,
Micislau I, na Catedral de Poznan.

MIESZKO I, 962-992, chamado depois de Miecislau, tomou posse na Polónia após a morte do
pai Ziemomysl em 962. Mieszko era ainda pagao,
conforme o costume pagao tinha vórias esposas,
no entanto, nao tinha filhos. Aconselhado pelos
padres, concordava mandar esposas pagas embora e receber cristianismo e instalś-lo no pais. Dia
7 de maręo de 965, na cidade de Gniezno, capital
da Polónia, Mieszko recebeu o batismo, das maos
de um sacerdote tcheco, Bohowid, e casou com a
MIECISLAU II, 1025-1034. Coroado em Gniez
princesa Dąbrówką. Mieszko teve vśrios filhos:
no. Os irmaos invejosos incitavam o povo & revolBoleslau, Wladyboi, Mieszko, Swietopelek e Lam •ta. Os vizinhos lanęaram-se sobre a Polónia de
bert. Em 977 morreu Dąbrówką em Gniezno e Iś
todos os Iados. Defendeu-se com bravura e sobre
foi enterrada. Mieszko morreu em 25 de maio de
imperador alemao Konrad II conquistou a grandę
992, vivendo 62 anos. Enterrado na Catedral de
vitória. Apesar de tudo, os Tchecos conquistaram
Poznan.
Morawę, e esta nunca mais voltou a Poldnia. O
imperador Konrad invadiu Milsko e Łuzyce, os
BOLESLAU I CHROBRY, 992-1025. Filho de
Dinamarqueses a Pomerania, os Rusinos Grody
Mieszko e Dąbrówką, tomou posse após o seu pai
Czerwieńskie, os HUngaros Slowaczyzne. Miecis
em 992, tendo 25 anos. Era um homem muito valau II tinha dois filhos: Boleslau e Kazimierz. A
lente, estatura alta, alćm disso muito inteligente
devota esposa de Miecislau, Ryksa, colocou o fi
e devoto. Bispo de Praga Wojciech (Adalberto)
lho mais novo no mosteiro em Cluny na Franęa.
filho de Strzezyslawa, irma de Dąbrówką, primo
Abatido com tantas desgraęas Miecislau II, ficou
de Boleslau, com licenęa do papa, deixa Praga,
louco e neste estado morreu em 1034.
para propagar a fó entre os pagaos Prussacos.
Parou na corte de Boleslau, e deixou-nos como
Após a morte de Miecislau dizem que assumiu
lembranęa a mais antiga cantiga polonesa "Bogu
o trono filho Boleslau, mas reinou tao mai, que
rodzica". Bispo Wojciech (Adalberto) batizou muicronistas nao quiseram registrś-lo entre os reis
ta gente da Pomer&nia, foi para converter os
da Polónia e nada mais podemos dizer sobre ele.
Prussacos, eles receberam-no de mś vontade. Dia
Rainha Ryksa, esposa de Miecislau H, nao era
23 de abril de 997 foi morto pelo sacerdote pagao
benquista pelo povo, porque era alema. Era ela
no bosque de Romove. Boleslau informado sobre
todavia devota e boa mulher. Vendo tantas des
isso, mandou os delegados atś a Prussia para congraęas na Polónia, sob influ§ncia do imperador
seguir o corpo de Sao Wojciech (Adalberto). Os
alemao Herique III, conseguiu com o papa disPrussacos pediram tanto ouro, ąuanto o peso do
pensar Kazimierz de votos religiosos e mandou-o
corpo.
ao palócio do rei hUngaro, comunicando sobre
Deus fez o milagre, que o corpo pesou muito
isso os senhores poloneses.
pouco. Enterrado na Catedral de Gniezno descansa atć hoje, ó o primeiro patrono da Poldnia.
KAZIMIERZ ODNOWICIEL (RESTAURASegundo fato interessante desta ćpoca, foi a
DOR), 1040-1058. No ano de 1040 mandaram da
visita do imperador Otto III. Boleslau Chrobry
Polónia uma missao ao principe Kazimierz com
recebeu o imperador com grandę pompa e com
pedido, para que assumisse o orfanado trono polograndę exposięao. Tres dias durou a festa e aprenes. Aceitou esta dificil missao, o povo, estimulasentaęóes paladinos. Colocavam sobre as mesas
do pela nova vida, cumprimentou-o com estas pacom generosidade os vasos de prata e ouro, e após
lavras: "Seja bem vindo, viva, bem amado sea festa entregavam como lembranęa aos convidanhor!"
dos. Imperador Otto III vendo a grandę potóncia
Auxiliou ele na recuperaęao de estado o impe
e tao grandę riqueza, tirou da cabeęa a coroa e
rador Henrique III, e em curto tempo ficou o sepor um momento colocou sobre a cabeęa de Bo
nhor
de toda Polónia. No entanto nao podia releslau dizendo: “Nao posso tao grandę soberano,
cuperar sua independ§ncia do imperador alemao
chamar de conde, ć preciso a cabeęa dele decorar
e
por
isso de modo algum nao queria coroa. Unincom a coroa de rei, Boleslau, seja para mim irdo novamente a Polónia, Kazimierz pegou duro o
mao e aliado”. Desta maneira o imperador ale
trabalho
e com toda energia para cicatrizar as femao (nestes tempos os imperadores alemaes, usaridas e reconstruęao do pais. Era o primeiro reivam titulo de imperadores romanos), reconheceu
nante
na
Polónia, que sabia ler e escrever. Por
o principe polon§s como independente monarca e
isso ele reinou justa e sabiamente, e a Polónia
rei. Alśm disso Otto III deu a Boleslau imitaęao
nao
somente
salvou, mas tambśm assegurou e
da lanęa de Sao Mauricio, a qual era o sinal de
restaurou, o povo agradecido deu a ele apelido de
poder real. Esta lembranęa estś guardada atś ho
Restaurador.
Após
18 anos de reinado morreU no
je na tesouraria da Igreja Catedral no Wawel.
ano 1058, tendo somente 42 anos. Deixou quatro
Boleslau Chrobry de acordo com Imperador, e de
filhos:
Boleslau,
Wladislau,
Herman, Miecislau e
acordo com o papa funda o primeiro arcebispado
Otto, Gomo tambem a filha Swietochna.
em Gniezno e o primeiro arcebispo 6 Radzyń, ir
mao de santo Wojciech (Adalberto).
BOLESLAU II ŚMIAŁY (CORAJOSO), 1050Por pouco tempo durou a amizade entre a
1079. Boleslau tomou posse com apenas 19 anos.
PolOnia e a Alemanha. Após a morte de Otto III,
Era ele valente e guerreiro, por isso chamavam-

lento e vingativo. Prometeu a f l ^ f e
mento de ordem para prfncipesrusso. Quando lutou alśm das f r n S B
aconteceram muitas coisas mfc o ? ®
nando ao pais, vendo anarqulae ™ i ^
tivo de natureza, comejou entao Ff i
mente culpados e inocentes. No di??I
1076 foi solenemente coroado em c
De novo deixou o pais para
ordem na Rus, dentro do pais aind
Retornando com maior violencia .
O bispo de Crac<5vla Stanlslau i
chamou atenęao, jrritado o rei i
de morte ao bispo. Nenhum palaicutar a pena de morte ao biscoi
Boleslau transpassou a espada no MiŁi—
o qual rezava a missa na igreja na sto
crime aconteceu em 8 de maio de J j a ”
tomando conhecimento sobre isso I1Z 1O
nhao sobre o rei e interdito sobreap2\
isso nao era permitido rezar a sanbs
lebrar os sacramentos. Boleslau deh
levando o filho Miecislau, o iju a lS zn
hUngara e sozinho foi vestido de Z L
Karyntia e no convento de OsyaŁii astł
a grave penitgncia, exercendo o senfejek'
nheiro. Antes de morrer confesseu »ińa
quem ele era, e mostrou o anel real toTr
1081. Com certeza tiraram dele a Swa
pois foi enterrado no cemitśrio da 2 n o
W i
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DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGEN*
Sim, eu quero acompanhar o que acontece no meio polónico
brasileiro e mundial, assinando jś o LUD/O POVO por 25 (vinte
e cinco) ediędes. Peęo que me enviem cobranęa ao endereęo
que dou abaixo:
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"Stany Zjednoczone dobrze widzą czym jest zagraniczna polityka Polski. Stanow
czość w obronie imponderabiliów łączy się w naszej polityce z realizmem i
elastycznością. Nie ma w niej chwiejności, gasnących szybko fajerwerków ani
tym bardziej awantumictwa. Jest w niej fachowość, bez której dziś w ogóle nie
ma żadnej polityki. Dokonano bardzo wiele w dziedzinie demokratyzacji i wpro
wadzenia gospodarki wolnorynkowej. Wszystko to czyni z nas partnera USA w
polityce atlantycko - europejskiej dobrze służącej jedności naszego kontynentu i
jakże doniosłej dobrej współpracy USA - ZSRR” .
Min. K. Skubiszewski
KURYTYBA

PARANA

w USAi w Polsce

&nta nfe

l deim

Nasza Ojczyzna wkroczyła na drogę wolności,
il deinpmieniła się nagle sytuacja pociągając za sobą
te perstómianę postaw, mentalności i spojrzenia na wszyiku stóstkie dziedziny życia społecznego, kutlturalnego,
seryjpfficonomicznego i politycznego. I to stawia przed
ssouajiTiami nowe zadania i nową odpowiedzialność,
real. MTrzeba ruszyć to, co się zasklepiło i zamknęło w
a a*walce o zachowanie prawdziwych wartości: wolda inności, demokracji oraz poszanowania człowieka.
tfWalka o nowe nie jest łatwa,
i Redakcja “Ludu" została zaproszona na dwa
— .Jgpotkania międzynarodowe ze względu na ważną
jlolę środków masowego przekazu w życiu Emigrak feji. Pierwsze odbędzie się w Chicago, gdzie dokoA $a się zebranie Rady Polonii Wolnego świata, w
raniach od 12 do 14 kwietnia br., a drugie, w poło]wie maja br. w Warszawie pod patronatem
OSJgfrspólnoty Polskiej” .
k Uważamy, że spotkania te są bardzo ważne,
P O R & wymagają zatem wielkiej mobilizacji sił by przy
■Opracowywaniu nowej polityki emigracyjnej przęd
li 105Ustawić jak najwierniejszy obraz obecnego stanu
AYSCjgycia i działalności społeczności emigracyjnej w
1) 222®Brazylii, oraz aby na podstawie analizy sytuacji
ITIBA-Fiprzedstawić konkretne propozycje dotyczące oży
wienia i odnowy życia polonijnego.
S IS
Genezę i historię emigracji polskiej w Bra6 —W^zylii przedstawli bardzo dokładnie historycy i
fowpadacze. Nie pora tu na przypominanie mniej lub
*Ml#więcej znanych faktów. To co dziś widzimy i odpzuwamy tu w Brazylii jest owocem ponad stulet
niej działalności emigracyjnej oraz wydarzeń hi1Tjśtorycznych. Bardzo rozwiniętej i ożywionej dzia
łalności emigracyjnej w Brazylii przeszkodziła
vtzw. nacjonalizacja. Zamknięto wtedy wiele szkół
1 p olsk ich . Zabroniono używania publicznie języka
flpiolskiego, aresztowano liderów i księży, którzy
— -rodważyli się publicznie sprzeciwić decyzji rządu

M

Vargasa. To oczywiście całkowicie wstrzymało
pęd życia kulturalnego i społecznego oraz upośle
dziło nowe pokolenia emigrantów polskich. Język
polski poszedł w zapomnienie. Organizacje pol
skie zeszły jakby w podziemie, zabrakło liderów
posiadających odpowiednie przygotowanie w du
chu polskim. Jeśli dołączymy do tego prześlado
wania emigracji ze strony reżimu komunistyczne
go, zrozumiemy dlaczego jest obecnie w społeczno
ści emigracyjnej brazylijskiej tyle rozproszenia,
braku znajomości języka i kultury polskiej oraz
większego zainteresowania wydarzeniami w Oj
czyźnie.
W ostatnich latach znacznie ożywił działalność
polonijną fakt wyboru polskiego kardynała na
Stolicę Apostolską. Jan Paweł II podziwiany przez
wielu zwrócił uwagę na istnienie i działalność emi
gracji polskiej. Lech Wałęsa — lider Solidarności
— także jest znany znacznej części społeczeństwa
brazylijskiego. Nadeszła więc pora by odrobić stra
cony czas.
Na krótszą metę uważamy że, należałoby:
zwiększyć kontakty z Ojczyzną i bratnimi organi
zacjami polonijnymi; zorganizować systematycz
ne nauczanie języka polskiego; zmobilizować spo
łeczność emigracyjną, organizacje polonijne i roz
powszechnić prasę polonijną. Tygodnik “Lud” mo
że i winien spełnić wielką rolę podobną do już
dokonanej w ciągu swego 70-letniego istnienia.
Wymaga jednak zmodernizowania zaplecza grafi
cznego będącego dziś przestarzałym i bardzo kosz
townym w drukowaniu pisma.
Na dalszą metę należałoby zmodernizować or
ganizacje polonijne, stwarzając warunki aby mło
de pokolenia społeczności polonijnej miały szanse
przygotowania się do przyszłego pokierowania oś
rodkami polonijnymi.
Redakcja

K R A J - E M I G R A C J A (IV )

Jak my — Polacy w Kraju — widzimy swoje
pjyjjjjpbowiązania wobec Emigracji, jakie są cele najzych działań i jakie niosą zadania do realizacji?
Bele te i zadania staramy się już osiągać i rea[AIS Hfcować — w miarę możności. Z uwagi na robo3zy charakter naszej konferencji zostały one w
[e:,(0$f*ń referacie dla porządku skatalogowane:
■ f i) doprowadzenie (inspirowanie, wspomaga
ne i prowadzenie) do wszechstronnej współpracy
^Jgfigfrju i Emigracji w dziedzinach:
f".. — kulturalnej, naukowej, oświatowej, gospo
darczej, turystycznej i sportowej oraz podobnej
współpracy między środowiskami polonijnymi z
Rożnych krajów osiedlenia;
" I t-; 2) propagowanie, wspieranie, prowadzenie i
— doskonalenie nauczania języka polskiego, który
^Jue tylko jest instrumentem porozumiewania się,
ale podtrzymuje polskość, pozwala na znajomość
0 historii i narodowej kultury, staje się wartością
Nejj£|= znakiem tożsamości;
R Ł 3) upowszechnianie wiedzy o historii, kultu
r z e i aktualnym życiu społecznym, gospodarczym
apolitycznym Kraju;
' 4) upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o
Jl pnigracji, o wszystkich środowiskach polskich na

I

K

p

stworzenie warunków do umożliwienia swo
bodnego, stałego kontaktu Emigracji z Krajem —
przez:
t — usuwanie barier prawnych i faktycznych
— ułatwianie i organizowanie turystyki po
|Kraju;
P
6) wspieranie dążeń członków Emigracji do
^zapewnienia respektowania ich praw, do umacnia
nia pozycji w krajach osiedlenia, w szczególności:
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iadiflin. K.
Prezydent Lech Wałęsa przyjmowany był w
Waszyngtonie z przyjaźnią i nadzieją. Takiemu
stosunkowi dobitny wyraz dała rezolucja Senatu
USA z 21 marca br. witająca prezydenta Wałęsę.
Zaraz po jej uchwaleniu Prezydent miał dyskusję
z Komitetem Spraw Zagranicznych Senatu —
udane spotkanie z czołowymi senatorami.
Przede wszystkim Deklaracja Polsko - Amery
kańska. Normalnie Stany Zjednoczone nie podpi
sują takich dokumentów. Już więc sam fakt przy
jęcia Deklaracji 20 marca br. przez obu prezyden
tów świadczy o poparciu dla Polski, a także o
wadze, jaką dla USA mają stosunki z nami. De
klaracja potwierdziła, że oba państwa łączy dąże
nie do utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w
Europie oraz działanie na rzecz dalszego umacnia
nia pokoju europejskiego. Deklaracja podkreśla,
że, “Stany Zjednoczone przywiązują wielką wagę
do umocnienia i zagwarantowania demokracji i
niepodległości Polski, uważając to za niezbędne
dla nowej Europy, niepodzielnej i wolnej".
Bezpieczeństwo ma, jak wiemy, swój wymiar
gospodarczy. Podczas polskiej wizyty prezydent
George Bush wyszedł poza 50 proc. redukcję pol
skiego długu wobec obcych rządów (Klub Polski)
i skreślił 70 proc. polskiego zadłużenia w stosun
ku do USA. Tym samym prezydent Bush ukazał
innym państwom - wierzycielom jaką drogą nale
żałoby kroczyć w czekających Polskę niebawem
bardzo trudnych rozmowach dwustronnych po
święconych dalszej redukcji. Jest to nader istot
ne zważywszy nie tak dawne jeszcze opory nie
których rządów wobec redukcji zadłużenia. Pre
zydent Bush wystąpił też z inicjatywami w innych
sprawach gospodarczych. Fundusz ok. 45 min do
larów miałby w najbliższych dwóch latach ułat
wiać zaangażowanie przedsiębiorstw amerykań
skich na naszym obszarze. Prezydent Bush ukazał
widoki na rozszerzenie ułatwień celnych dotyczą
cych naszego eksportu. Zapowiedział pomoc w
obniżaniu barier handlowych.

— pomoc w zdobyciu statusu prawnego (np.
prawą mniejszości narodowych)
— pomoc sprzyjającą pozycji społeczno-eko
nomicznej
— realizowanie prawa do wolności religijnej,
do godnego życia, do odpowiedniej pozycji zawo
W czasie wizyty uderzające było zaangażowa
dowej i w życiu publicznym
nie prezydenta USA na rzecz Polski i jej podsta
wowych interesów. Otwierają się perspektywy
— realizowanie prawa do powrotu do Ojczy
bliższej i lepszej współpracy gospodarczej. Już
zny;
w tej chwili można mówić o szansach na zwięk
7) nawiązywanie i ulepszanie dobrych stosun
szenie kontyngentów dla naszych wyrobów tek
ków Kraju (Polski) z krajami osiedlenia Emigrastylnych i stalowych. Niebawem przybędzie do
Polski misja sekretarza USA do spraw handlu R.
eji; •
Mosbachera. Duże znaczenie będzie miało spotka
8) tworzenie relacji między
środowiskami
nie prezydenta RP z biznesmenami w Nowym Jor
Emigracji w różnych krajach osiedlenia, poszuki
ku w dniu 26 marca. Prezydent Wałęsa podczas
wanie wspólnoty interesów w celu nawiązania
wizyty oficjalnej w Waszyngtonie stale i silnie za
chęcał amerykanów do inwestowania w Polsce i
współpracy (jak w pkt. 1).
ukazywał
dobre widoki dla inwestycji. W sumie —c
Powyższe cele muszą być realizowane przy
na skutek wizyty prezydenckiej — stosunki pol
przyjęciu następujących zasad:
sko - amerykańskie weszły w nową erę współpra
cy i partnerstwa. W obecnej sytuacji w Europie
— dążenia do unikania sprzeczności interesów
środkowowschodniej jest to Polsce nader po
i konfliktów
trzebne. Wizyta jest niewątpliwym sukcesem.
poszanowania różnic ideowych, programo
Stany Zjednoczone dobrze widzą czym jest
wych, wiekowych
zagraniczna polityka Polski. Stanowczość w obro
nieingerowania w działalność innej organi
nie imponderabiliów łączy się w naszej polityce z
zacji czy środowiska.
realizmem i elastycznością. Nie ma w niej chwiej
ności, gasnących szybko fajerwerków ani tym bar
Zadania, które służą realizacji wyżej wskaza
dziej
awantumictwa. Jest w niej fachowość, bez
nych celów, to w szczególności:
której dziś w ogóle nie ma żadnej polityki. Doko
1)
inspirowanie inicjatyw ustawodawczychnano bardzo wiele w dziedzinie demokratyzacji i
wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. Wszy
oraz podejmowanie innych działań
zmierzają
stko to czyni z nas partnera USA w polityce
cych do tworzenia warunków prawnych umożli
atlantycko - europejskiej dobrze służącej jedności
wiających kontakt Emigracji z Krajem, w szcze
naszego kontynentu i jakże doniosłej
dobrej
współpracy USA - ZSRR. Od nas oczekuje się
gólności:
kontynuowania dotychczasowej rozsądnej i spo
; uregulowanie sprawy powrotu do obywa
kojnej polityki współtworzącej nowy porządek
telstwa polskiego osób, które zostały go pozba
europejski i światowy oparty na pokoju, na po
szanowaniu prawa i godności' osoby ludzkiej oraz
wione,
na zdrowej i funkcjonującej gospodarce.
(o. d. n.)

“LUD/O POVO” — 12 kwietnia 1991 roku
am między innymi napisane, że Mesjasz będzie
cierpiał i że umrze i że trzeciego dnia zmartwych
wstanie.
Bez głębszego zrozumienia czytali Apo
Ewangelia według św. Łukasza 24,35-48
stołowie Pismo święte. Potrzebne było — dokonu
‘'Oni również opowiadali co ich spotkało w drodze jące się właśnie teraz specjalne oświadczenie
i jak Go poznali przy łamaniu chleba”.
umysłu Apostołów, by mogli właściwie zrozumieć
(Łk 24,35) Pismo. Więcej. Dowiadują się teraz, że właśnie w
Po świadectwie trzech niewiast, po wizji lo imię Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego
kalnej Piotra, pojawienie się Jezusa uczniom z ma być głoszone dzieło nawrócenia narodów, oraz
Emaus było trzecim z kolei dowodem na rzeczy Dobra Nowina — odpuszczenia im wszystkich
wistość zmartwychwstania. Dwaj wróciwszy
z grzechów.
Emaus do Jerozolimy opowiadali o swoich prze
Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi cen
życiach jedynastu apostołom, a ci z kolei przed trum dziejów zbawienia. W tej chwili, w której
stawili to, co widział Szymon Piotr podczas swo Chrystus zmartwychwstał — Bóg ofiarował lu
jej samotnej bytności u grobu Jezusa. Mogli więc dziom przebaczenie grzechów i pojednanie w
wszyscy już teraz jednozgodnie
stwierdzić, że “Imię Jezusa". Te wydarzenia są treścią Dobrej
“Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (w. 34). Mu Nowiny, którą trzeba nieść światu. Dobra Nowina
siały się wypełnić zapowiedzi Pisma: “Czyż Me !— to znaczy Ewangelia jest głoszeniem prawdy o
sjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej zmartwychwstaniu, jest świadczeniem, dawaniem
chwały” (w. 26). Wiadomość o pustym grobie nie świadectwa o tym, że Jezus z Nazaretu nie tylko
była wystarczająca, aby uczniowie uwierzyli, że umarł, ale że pokonał śmierć i żyje. Jak kiedyś
Jezus zmartwychwstał. Konieczna stała się Jego utajony dołączył się do swoich uczniów idących
obecność i Jego słowa. Jezus musiał sam otworzyć do Emaus, tak dzisiaj w sposób niewidzialny do
ich oczy i skłonić ich serca do uwierzenia. Wiara łącza się do swego Kościoła i prowadzi z nim
w zmartwychwstałego Jezusa jest darem, który dialog, w którym ukazuje nowe perspektywy,
otrzymujemy od Niego przez Ducha świętego. przez które Jego prawda staje się prawdą na dziś.
Dzięki niej możemy właściwie zrozumieć Pismo Trzeba cierpliwie iść z Chrystusem, słuchać Jego
święte, w którym Bóg objawił swoje plany i za wyjaśnień. Trzeba iść z Nim do stołu, by Go roz
poznać w sakramencie Miłości — Eucharystii i
miary.
Wątpliwości i niedowierzanie Apostołów z wziąć wszystkie duchowe wartości, jakie zostawił
pewnością zasługiwały na pewną naganę. Prze swoim uczniom. Wówczas otworzą się nasze oczy
cież w całym Starym Testamencie jest mowa wła i serce na ostateczne dobro, pokój i zbawienie.
z P . J.
śnie o tym, co spotkało Syna Człowieczego. Jest
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zebranie Rady Koordynacyjnej
Polonii Wolnego Św iata
W dniach 12-14 kwietnia 1991 roku w siedzibie
Związku Narodowego Polskiego przy 6100 North,
Cicero Avenue w Chicago, odbędzie się kolejne
zebranie Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego
świata.
To nadchodzące zebranie Rady odbywa się w
przełomowym okresie jej działalności. Ważność
i celowość tego spotkania jest przez wszystkich
członków Rady dobrze zrozumiała.
Doceniając rolę prasy polonijnej w życiu
wspólnot polskich w świecie, zostali zaproszeni
przedstawiciele prasy polonijnej na zebranie Rady.
Oto proponowany program zebrania:
Piątek, 12 kwietnia:
godz. 08.30 - 930 — rejestracja uczestników;
godz. 0930 -13.00 — obrady Rady: 1) otwarcie
posiedzenia Rady, przyjęcie programu zebrania;
2) sprawozdania: Przewodniczącego Rady, Kie
rownika Biura i Skarbnika, Komisji i Fundacji
Rady; 3) Sprawozdania centralnych krajowych
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Tygodnik Editora LUD LTDA.
Dyrektorzy: Ks. Jorge Morlds, Miecislau Surek
i Paulo Filipake
Redaktorzy: Ks. Jorge Morkis (w j. polskim)
Miecislau Surek (w j. portugal
skim)
Departament Handlowy: Józef Rendak
Administracja: Alameda Cabral, 846, Caixa
Postał, 1775 — Telefon: (041) 233-9194. Kod Po
cztowy — 80.410 — Curitiba — Parana — Brasil.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w
godzinach od 13,30 do 18,00.
Korespondenci/ Współpracozonicy: Pe. Ladislau Serzysko, CM; Pe. Benedykt Grzymkowskl, SC; Pe.
Stanisław Turbański, SVD; Sr. Aleksander Englisch; Sr. Tomasz Łychowskl; Sr. Tadeu Burzyń
ski; Sr. V. J. Szankowski; Sra. Halina Marcinow
ska; Sra. Sława Stępniak; Sra. Irena Łoś; Danuta
Laslowska; Joao Krawczyk; Ks. Piotr Włoczyk
(Niemcy); Ks. Jan Kułaga.
Prenumerata:
Półroczna (25 numerów) ............ Cr$ 2.500,00
Kraje Ameryki .......................... U$ 80 dolarów
Kraje Europy, Azji i Oceanii . . . U$90 dolarów
Sposób opłacenia prenumeraty: Listownie lub
telefonicznie, Przekazem Pocztowym, lub Cze
kiem na konto Editora LUD Ltda.

organizacji członkowskich; 4) dyskusja nad spra
wozdaniami;
godz. 13 - 1430 — przerwa obiadowa;
godz. 1430 - 1830 — opracowania: 1) Przy
szłość Rady Koordynacyjnej w świetle obecnych
wydarzeń. 2) Współpraca z Krajem na tle spot
kania Kraj — Emigracja w Rzymie — opracowa
nie wspólne. 3) Ogólny Zjazd Polaków w Polsce.
4) Zmiany statutowe Rady. 5) Wybór komisji ze
brania Rady, dyskusja.
Godz 19.00 — kolacja.
Sobota, 13 kwietnia:
godz. 09.00 - 13.00 — obrady w komisjach,
obrady plenum Rady;
godz. 13.00 • 14.00 — przerwa obiadowa;
godz. 14.00 - 1730 — obrady plenum Rady;
godz. 18.00 — zwiedzanie Muzeum Polskiego;
godz. 20.00 — kolacja.
Niedziela, 14 kwietnia:
godz. 09.00 — Msza św.;
godz. 10.00 - 1330 — obrady plenum Rady,
zamknięcie posiedzenia Rady;
godz. 1330 — obiad.
Spotkanie Rady, po raz pierwszy w Chicago,
pozwoli delegatom zapoznać się z żywotnością
Polonii Amerykańskiej w tym najpiękniejszym po
Warszawie polskim mieście.

Święcone w Stow. Dobr. Kult.
Polaków w Brazylii
W niedzielę, dnia 7-go kwietnia br. w siedzibie
Stowarzyszenia Dobroczynno-Kulturalnego Pola
ków w Brazylii, w Kuiytytbie, odbyła się uroczy
sta święconka wielkanocna, pod przewodnictwem
prezesa zarządu p. M. Wojciechowskiego.
Po poświęceniu pokarmów świątecznych, przez
ks. Feliksa Stefanowicza, obecni członkowie chóralnie zaintonowali pieśni wielkanocne; następnie
po wspólnych życzeniach oraz dzieleniu się tra
dycyjnym jajkiem, goście skosztowali smacznych
i nieodzownych tradycyjnych polskich potraw, na
tę uroczystość specjalnie przyrządzonych przez p.
A. Wojciechowską wraz z gronem swoich towa
rzyszek.
Tak odbyli członkowie Stowarzyszenia miłe i
atrakcyjne popołudnie w otoczeniu członków i
swoich rodzin.
Nasz tygodnik LUD był reprezentowany przez
dyrektorów pisma pp. Pawła Filipaka oraz Mie
czysława Surka ze swoją małżonką Krystyną,
obecnie zajmującą stanowisko wice-rektora Uni
wersytetu Stanowego w mieście Cascavel w Par
ranie.
Za miłe i udane spotkanie wielkanocne —
cześć zarządowi Stowarzyszenia!
P. F.
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A czy znasz ty, bracie®
Twoje ziemie, twoje ® -

KAZIMIERZ ODNOWICIEL, l l „5““
ku 1040 wyprawiono z Polski p o s e S ^ 61
wicza Kazimierza z prośbą, aby obiał ^szy
tron polski. Podjął się tego ciężkia&kU
ród, obudzony do nowego życia, wi^
(
wami: “A witajże, witaj, miły Kospodjjfljcon
mógł mu w odzyskaniu państwa ctenih-T
III, i wkrótce pozostał panem całejtoL
mógł jednak odzyskać niezależności 7 “ ^
niemieckiego i dlatego wcale się njgfcprta
Zjednoczywszy napowrót Polskę, KaziJ>kry
brał się energicznie do gojenia ranjiłośi
dowy kraju. Był pierwszym w Polscetti-A™
który umiał czytać i pisać. Za to, że
wiedliwie i mądrze, a Polskę nie tylkoIr
ale także ubezpieczył i odnowił, wdaJ^sP1
dał mu przydomek Odnowiciela.

Po 18-letnim panowaniu umarł w tpełl
mając zaledwie 42 lata. Pozostawił atfner
nów: Bolesława, Władysława Herma?
sława i Ottona, oraz córkę świętochnę,

BOLESŁAW II ŚMIAŁY, 1058-10193™
objął tron po ojcu, licząc zaledwie 19kiej
dzielnym i wojowniczym, za co go nangtos
łym. Przy tym był bardzo poryw<3yąhfł1l]
nym i mściwym. Przyrzekł pomoc i fe f
nie porządku dla książąt: węgiersłaegoic?p
i ruskiego. Gdy walczył poza granicanif&w!
źle się działo. Bolesław, powróciwszydmząst
dząc bezprawie i zamieszanie, mściwyi%erc
czął wtedy srogo karać winnych i mer:
dniu Bożego Narodzenia 1076 roku bjla. .
koronowany w Gnieźnie.
J™1(
jaw
Ponownie opuścił kraj by zapronl™,,dek na Rusi, w kraju jeszcze wiece]s .
szyło. Po powrocie z większą gwałtom#—
wszystkich. Biskup krakowski Stan&ilk™
nowski zwrócił mu uwagę, rozgniewa;fmo:
dał wyrok śmierci na biskupa, żadeoii
nie chciał wykonać wyroku śmierci ul
a więc sam Bolesław przebił mieczempe
pa, który 'odprawiał Mszę świętą wbiwy<
Skałce. Zbrodnia ta została popełntaWę;
1079 roku. Papież dowiedziawszy sięoicust
klątwę na króla i interdykt na Polskę- pa_
wolno było odprawiać Mszy św. i u&c ,
mentów. Bolesław opuścił kraj zatterg _ZJ
Mieczysława, którego zostawił na draW
skim i sam udał się w stroju pielgnymtdot
tii i w klasztorze w Osyaku poddał Ą^nyc
kucie, pełniąc posługi kucharza. Pirat
Wyznał przełożonemu kim jest i pokoi?
królewski. Zmarł w 1081 roku. Zapewtf
niego klątwę gdyż pochowano go caafczn
kościelnym.
poć

WŁADYSŁAW HERMAN, 1079-11(11^ uc
Bolesława śmiałego, panowie świeccji-Pro
oddali rządy młodszemu jego bratu. TfSię
wi Hermanowi. Po objęciu rządówprcpać
sienie interdyktu, papież zniósł intentfDzi
bronił królom polskim się koronowi wrs

Władysław Herman był panem £ •
dobrego serca, jednak on rz ą d z ić niec
nie dobrze w Polsce zaczęło się daefcft
synów: Zbigniewa i Bolesława, oddal*
szemu gdyż był dzielniejszym.JWładjsw
zmarł w Płocku w 1102 roku i tao » gac
chowany.
.raj

BOLESŁAW II KRZYWOUSTY, ® * 11
lesław objął tron licząc zaledwie w cne
go Krzywoustym, gdyż miał
ta, ale to go nie szpeciło. Od ^ J ^ jsu t
dzo dzielnym, dobrym i inteUgenfflp. fra
szyi złotą płytkę z napisem:
abym złym czynem przyniósł wstjĄj*'
mego”. W czasie 36-letniego Pjf°fS!i ?e
bitew i jedną tylko przegrał. BrMF|,zio
podbudzał niemców przeciwko Kn
zdołał umocnić i uniezależnić kraj .,
wicznych wojen, rządy jegobyo'
Bolesław wiedział z doświadczenia^ ^
narażona Polska, jeśli ją P ?^ eL($
i mim o wszystko tego podziału
-obi
szy syn Władysław otrzymał ,
pię
zwierzchnikiem braci. DWj&Eo ^ bzc
wy, otrzymał Mazowsze i Kujawy-^<
sław, zwany później Starym,
skę. Czwarty, Henryk, dosflł JLu-tó
ską. Piąty, Kazimierz, nic rue
<^ nu:
czego tak postąpił, odpo-wteao
cie, że wóz ma cztery koła i
^ zai
kierować”. W idoczn ^^ :eh(
aby nim kierować”,
ch(
Kazimierz napowrót
Polski. Bolesław III Krzywou* ^ Do
się, zmarł w roku 1138, w 64 r
po:
wany został w Płocku.

[0 1 I — W Tokio powstała przychodnia która porafi odświeżyć w krótkim czasie najbardziej
%% zem ęczony mózg. Pomysł chwycił i od pier£ f j« z y c h dni trzeba rezerwować miejsce, aby odbyć
ieg0Sklamowaną kurację.
Grupa lekarzy i elektroników tego kraju
ipodjtjłkonstruowała specjalną “k
.^Łzem ęezony pracą delikwent zajmuje w" niej
g Jjfeiejsce na co najmniej godzinę i oddaje się me„ie^&tacjom. Równocześnie na jego mózg działają
KaźjSjcryte tajemnicą patentu "promienie alfa”, z
■ani głośnika płynie muzyka wyłącznie kompozyto1508terów romantycznych; tylko bowiem taka muzyka
J fjH l pozwalać na głębsze wnikanie do mózgu
i^ ^pom nianych promieni.
Słyszy się opinie, że owa kapsułka rzeczywiście
I spełnia zadanie i kuracjusz wychodzi z niej pełen
ft^Jnergii do dalszej pracy,
irmarą:
* ¥ *
E — Pijawki przez wielu traktowane wciąż jako
8-1075^mbol zacofania, powracają do łask. Coraz więe 19^jej szpitali w Europie i Stanach Zjednoczonych
nan^osuje je w praktyce lekarskiej. Równocześnie
^ fatik ow cy badają nadal możliwości enzymów wyA u j ą c y e h w wydzielinie wpuszczanej przez piiicani|&wki w mieJ’sce przyssania. Być może znajdą one
aydoipstosowanie w ratowaniu
chorych na zawał
iwyz%erca.
Jedna z protein występujących w tej wydziepiiie, którą wykryto w europejskiej odmianie piląwki, zapobiega powstawaniu skrzepów. Inna,
[^Występująca U pijawki amazońskiej — rozpuszcza
tóra^krzepy, jeszcze inna substancja ułatwia przepływ
ni^jkrwi wokół skrzepów znajdujących się w sercu,
ewanjanoże też okazać się przydatna w leczeniu jaskry.
Mąni:. .
*
* *
* •— Oryginalną metodę odróżniania prawdziffh^ych banknotów od fałszywych opracowano na
Mofwęgrzech. Zbudowano przyrząd, który może to
jof®Stalać na podstawie szelestu baknotów. Otóż
^J)fepier różnej jakości szeleści odmiennie. Wynaa^(&zkiem od razu zainteresowali się kryminolodzy,
dwoaW ciągu niewielu sekund można ustalić to, na co
symsTOlótychczas traconogodziny analiz laboratoryj^®pych.
P r w ll i f ;,

.

. .

p l
* * *
pemĘ' — W Anglii zbudowano urządzenie elektrónirałcżne, które może pomóc ludziom
chrapiącym
ipdczas snu. Aparacik ten, nieco większy od
i 1( & pudełka zapałek, składa się z mikrofonu, mikroccyjjrorocesora i wibrogeneratora. Na noc umieszcza
jLfflSię go pod poduszką. Jeśli człowiek zaczyna chra! pitspać na 2 sekundy włącza się
wibrogenerator.
teid^Dzięki słabej wibracji śpiący nie budząc się przewraca się na drugi bok i przestaje chrapać.
i Ifc----------------------------------------------------------------------kĄ:
m

Jedzmy jabłka!

dr*
[jda
Lekarze mówią dzisiaj coraz częściej ó wzboito^gacaniu codziennego jadłospisu w produkty zawie
rające włókna. Dietę opartą na tego rodzaju proll)#||uktach zalecają zwłaszcza w przypadku hiperĄ.jpholesterolemii, choćby nawet była umiarkowana.
- Właśnie jabłka zawierają
szczególnie dużo
jjn^bstancji włóknistych — pektyn i celulozy. Ekipa
j^jancuskich biochemików w Angers przeprowadzi
l i ła doświadczenie, które zamierzało ustalić, czy
^pęgularne spożywanie jabłek ma wpływ na po
d i o m cholesterolu we krwi.
pógs
Rezultat:
ja$
Jabłka modyfikują metabolizm
tłuszczowy,
0; następuje niejako redystrybucja obu form choles
t e r o l u : poziom HDL podnosi się, a poziom LDL
* # n i ż a się tym bardziej, im wyższy był poziom
jlpierwotny. O korzystnym działaniu jabłek — zwła
s z c z a spożywanych ze skórką — na przemianę
lipidów świadczy znaczna poprawa u pacjentów
^jgtosunku LDL do HDL, będącego wyznacznikiem
jwpuążdżycowych zmian tętniczych,
S.
Przypomnijmy, że w świetle badań istnieje
^Zależność między zmniejszoną zapadalnością na
*|ftoroby układu krążenia a spadkiem cholesterolu.
W i e d z i o n o , że nawet niewielkie obniżenie tego
poziomu zmniejsza liczbę zawałów serca.

William w szkole
Na liście uczniów szkoły z internatem Ludgrove figuruje skromnie jako William Windsor.
Każdy jednak wie, że chodzi tu o księcia Willia
ma, najstarszego syna księcia Walii, Karola, bry
tyjskiego następcy tronu. Jeżeli wszystko potoczy
się normalnym trybem, Mętni obecnie Willie bę
dzie w XXI wieku królem W. Brytanii.
Na razie, zgodnie z angielskim obyczajem,
oddany został do szkoły z internatem. Panuje opi
nia, że młodemu księciu dobrze to zrobi, jest bo
wiem chłopcem bardzo niesfornym. Nadano mu
nawet żartobliwy przydomek "Wilhelm Groźny".
Księżna Diana, jak to mama, uroniła parę łez, wy
prawiając synka do odległego od-Londynu o 60
km Ludgrove. Jest to zresztą szkoła dość kosztow
na, roczna opłata przekracza 13 tysięcy dolarów.
Natomiast kieszonkowe małego księcia — w prze
liczeniu na dolary — jest bardzo skromne, zaled
wie 3, dolary na miesiąc.
Najkosztowniejsza jest ochrona księcia. Pilnu
je go na zmianę 18 policjantów, co obciąża skarb
państwa sumą około 700’ tys. dolarów.

Chłodno, głodno i... zdrowo
W wielu instytutach badawczych na świecie
prowadzone są prace, których celem jest przedłu
żenie życia ludzkiego i utrzymanie wiekowych lu
dzi w jak najlepszej formie. Naukowcy są bowiem
zdania, że człowiek mógłby
teoretycznie — żyć
nawet i 120 lat.
Do ciekawych wniosków doszli naukowcy w
amerykańskich instytutach poświęconych geriatrii.
Tak np. w laboratorium> kierowanym przez prof.
Ronalda Harta żyje 3000 szczurów doświadczał'
nych. Połowa z nich otrzymuje w pożywieniu tyl
ko 40 proc. kalorii, które zjada przeciętny szczur.
Reszta szczurów karmiona jest normalnie. I oto
te nie dojadające szczury żyją około 60 miesięcy,
a te obficie żywione — tylko 30 miesięcy! "Powin
niśmy jeść mniej, najwyżej 1.600 kalorii dziennie,
zamiast 2.800, które zjadają większość dorosłych
ludzi. Będziemy żyli dłużej” — twierdzi Hart.
Natomiast w czasie badań, prowadzonych na
Uniwersytecie Rockefellera w Kalifornii geriatrzy
stwierdzili, że ludzie w krajach ciepłych starzeją
się i umierają szybciej niż ci, którzy żyją w kli
macie chłodnym. Dr Robert Allen sprawdził tę
teorię także na muchach. Te, które trzymane były
w temperaturze 18 stopni żyły dwa razy dłużej niż
przechowywane w temperaturze 28 stopni. A więc
-— -nie przegrzewajmy się!

Czy wiecie, ze:
♦ Plamy po ołówku do brwi schodzą po po
tarciu szmatką nasączoną dziesięcioprocentowym
amoniakiem. Zabieg ten jest do zastosowania wy
łącznie na tkaninach z włókien naturalnych.
♦ Plamy po szmince należy zwilżyć eterem
(uwaga: ogie!) a następnie tamponować czystym
alkoholem, najlepiej spirytusem.
♦ Dobra, świeża mąka jest w dotyku delikat
na, przy zgnieceniu w dłoni lekko chrzęści, a na
jej powierzchni odciska się rysunek linii papilar
nych. Po otwarciu ręki rozsypuje się. Smak po
winna mieć lekko słodkawy. Jeżeli mąkę czuć
stęchlizną lub miodem, a przy tym smakuje mdło
i zbija się w grudki — najpewniej jest zanieczysz
czona szkodnikami.

Irmaos Hauer & Cia. Limitada
Rua Jose Bonificio, 66 — Fone: 222-7744
FERRAGENS EM GERAL
Bronze, latao, cobre, alumlnio em barras, chapas e tubos, chapas inox — Ferramentas Gedore, Cometa, Stanley, Motores elćtricos, colas e
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon
e sisal, łona plśstica, tintas e vernizes, mdąuinas elćtricas BOSH, telas. panelas e caldeiróes
de aluminio (linha Hotel).

EDMUND G. BANASIKOWSKI

W rocznicę wyjścia
więźniarek z Ravensbrueck
W kwietniu mija 46 rocznica uwolnienia więź
niarek ze słynnego kobiecego obozu koncentracyj
nego w Ravensbrueck, położonego około 30 mil
na północ od Berlina.
Do tego miejsca kaźni już w 1939 roku kie
rowali Niemcy niewygodny im kobiecy element z
różnych grup etnicznych własnego kraju. Do maja
1942 zesłano tam dodatkowo z terenów okupowa
nych 10.000 kobiet, w latach późniejszych w mia
rę wzmagania się terroru hitlerowskiego liczba ta
raptownie się zwiększała. Ogólnie, przez obóz Ravensbrueck przeszło 123.000 więźniarek różnych
narodowości, w tym dominującą grupę sięgającą
25 procent całości, stanowiły Polki.
Piece krematoryjne
regulowały możliwości
pomieszczeń baraków- w okresie wzrastającego
napływu ofiar szalejących prześladowań okupan
ta. Straszliwe warunki wegetacji obozowej wobec
potęgującego się sadyzmu wroga, ciężkich prac,
głodu i szerzących się epidemii powodowały coraz
liczniejszą śmiertelność.
Wbrew prawu międzynarodowemu i zasadom
cywilizowanego świata kobiety poddawane były
różnym niebezpiecznym eksperymentom medycz
nym. Na czele tych zbrodniczych operacji stał ko
lega szkolny Himmlera i jego osobisty lekarz dr
Karl Gebhard, który jednocześnie pełnił funkcję
prezesa niemieckiego Czerwonego Krzyża.
W pamięci więźniarek, które przeżyły piekło
Ravensbrueck zapisała się swym okrucieństwem
asystentka kierowniczki obozu Dorotha Binz. Naj
bardziej popularną karą nakazywaną przez nią
było bicie ofiary kijem od 25 do 75 uderzeń. Po
serii S0 ciosów więźniarki często umierały, po
większej ilości śmierć była pewna.
Obsada obozu składająca się z setek SS-manów i SS-manek zwanych Aufseherin w liczbie
300-350 kobiet, usiłowała stałym terrorem utrzy
mać więźniarki w ciągłym wyczerpaniu fizycznym
i napięciu psychicznym aby nie dopuścić do ja
kiejkolwiek rewolty. W Ravensbrueck zginęło
20.000 Polek w ogólnej liczbie 92.000 uśmierconych
kobiet.
I oto przyszły pamiętne dni kwietnia 1945 ro
ku. W tym czasie przewidywana klęska machiny
wojennej Niemiec stawała się faktem dokonanym.
Walił się nazizm hitlerowski, który w ciągu 5 lat
uśmiercił dziesiątki milionów istnień ludzkch, w
tym 6 milionów Polaków. Wagony ustawione na
dworcu kolejowym w Ravensbrueck zapełniły się
szczelnie tłumem wynędzniałych więźniarek, w
których tłukły się serca przyśpieszonym rytmem.
Jedna z uczestniczek tego niespodziewanego i
cudownego wyjścia z obozu śmierci 41 lat temu
po wylądowaniu na wolnej ziemi
szwedzkiej
wspomina te chwile z pełnią uczucia!
g lg gjljed n o było wówczas wiadome dla nas:
odwracała się karta przeżyć, które krwawymi
zgłoskami pisały krzywda i męka. W mrok prze
szłości zapadał koszmar ogrodzonego
drutami
życia, gehenna nieskończonych apeli, głodu, zim
na, bicia i złorzeczeń, pracy ciężkiej nad siły,
chorób, śmiertelnych, selekcji i dymiących komi
nów krematorium...
Stał się jakiś cud wielki, który wyrwał nas
— gromadę ludzkich strzępów z dna nędzy i po
niewierki, piekła na którego bramie widniały stra
szliwe słowa: Porzućcie wszelką nadzieję.
Równocześnie z tą świadomością kształtowała
się inna — jazdy w nieznane. Nad pociągiem wid
mem zawisła groza niepewności. Czaiła się ona
w ciemni lasów, podczas długich, nocnych posto
jów gdy pomiędzy drzewami snuły się sylwetki
znienawidzonych żołnierzy. Groza przyspieszała
bicia wszystkich serc na odgłos dalekich i bli
skich strzałów. Jak upiorne ptaki krążyły nad wa
gonami tajemnicze samoloty. Każdy postój wzma
gał niepokój, każde uderzenie poruszających się
miarowo kół wystukiwało pytanie: dokąd... do
kąd nas wiozą...
(ciąg dalszy na str. 4)

G orszy od Ta t a r z y n a
"Gość w dom, Bóg w dom" — powiadało sta
re przysłowie. Aliście wcale nie mniej odwieczne
prowerbia głosiły: "Gość częsty i długi rychło się
sprzykrzy” oraz "Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna”.
Bo z gościnnością różnie u nas dawnymi cza
sy bywało. Znano jej przykłady prawdziwie pięk
ne, co nam po świecie sławy przysparzały. Lecz
zdarzało się też zgoła inaczej. Nie brakło ludzi,
co dla dogodzenia własnej chęci zabawy, z nad
miaru umiłowania towarzyskiego życia — przeje
zdnych z gościńca porywali, przemocą wiedli w
swój dom, podejmowali wbrew woli, karmili,
poili, nieba przychylali — trzymając zarazem ni
czym w jasyrze. Zachowały się o takiej "gościnno
ści" wzmianki nie tylko po starych pamiętni
kach; nawet — i w aktach sądowych. Opowiadał
pewien siedemnastowieczny podróżny, że z nadto
serdecznego domu pół nagi musiał uciekać. Sto
lat później ksiądz Jędrzej Kitowicz, wspominając
swą żołnierską młodość, prawił, jak to kiedyś w
gościnie postradał czapę, szablę i konia, bo je
gospodarzowi zostawić musiał w zastaw powrotu,
gdy dom, najmilej go podejmujący, nie bez trudu
i dłuższych starań zdołał wreszcie opuścić niby
to na chwilę -|jj*pod pretekstem pilnej potrzeby,
której wymieniać nie należy.
Wszelako i odwrotnie bywało. Bo tak z durzy
serca podejmowany, fetowany do siódmego potu,
czasem gwałtem, wbrew woli zatrzymywany wśród
drogi podjętej w najpilniejszych sprawach, wię
ziony prawie, spijany do nieprzytomności, to znów
zlewany zimną wodą gdy mu już tchu zabrakło
by tańczyć, gość ukochany najmilszy, gość zasz
czyt niskim progom czyniący — aniołem też nie
był. I Jeśli nieraz dali mu się porządnie we znaki
gospodarze przesadnie spragnieni towarzystwa i
zabawy, to on jeszcze lepiej sadła za skórę potra
fił zalać.
Tydzień, dwa na łbie komu siedzieć — nic to.
Spiżarnię ogołocić, wysuszyć piwniczkę S frasz
ka, Krewnych albo i własnych gości całą kompanię
do kogoś przywieźć — też rzecz zwyczajna. We
wszystko się wtrącać, szarogęsić, nos gdzie przyj
dzie ochota wściubić, a jeśli się gospodarz obru
szy, po całej okolicy na językach go roznieść i to
nie osobliwość.
Nie dziw, iż powiadano: “Gość i ryba trzecie
go dnia cuchnie”. Był zaś widać ów dzień w sta
ropolskim kodeksie towarzyskim terminem osta
tecznym dla przybyszów nie proszonych i nie za
trzymywanych z ostentacją, bo wzmianki o nim
wracają w rozmaitych tekstach. Nie tylko w cyto
wanym przysłowiu: "Gość u mnie gościem, póki
nie minie- dzień trzeci” — pisał Wacław Potocki.
I ta sama granica czasu zjawiła się w starej
anegdocie o skromnym szlachcicu Sobieskim, któ
ry — gdy się nań zwalił przejazdem jakiś bogacz
z całym orszakiem sług, bez miary we wszystkim
sobie dogadzając — właśnie daty owej wyczekaw
szy — wszedł do izby gościa przybrany do drogi,
a na zdziwione pytanie dokąd by się wybierał, od
palił:
— Waszmość panie, skoro ode mnie z tą hor
dą jechać nie chcecie, muszę pojechać ja do was!
A podobna determinacja nie tylko ubogim się
trafiała. Znali ją i możni. “Gdzie kogo nie proszą,
kijem go wynoszą” śs? zauważył zgryźliwie satyryk,
wojewoda Krzysztof Opaliński. I wykrzykiwał roz
drażniony: "Zabić, kto wymyślił być gospodarzem
w domu!”
Ćóż dopiero mówić o wielkich zjazdach, przy
jęciach, pijatykach, kiedy strumieniami lało się
wino, a w miarę upływających godzin, w miarę
coraz nowych, nie kończących się toastów, ten i ów
z gości, nie mogąc już sprostać kolejno wznoszo
nym zdrowiom setki biesiadników, zdrowiom zaw
sze przecież do dna spełnianym — wstawał od
stołu i niepewnym krokiem ruszał przed siebie, w
głąb domostwa.
Działy się tam — jak wspominał autor ze
schyłku czasów króla Jana — rzeczy niepolityczne
. i zaiste potępienia godne. Jeden, chwiejnie przez
pokoje wędrując, czekanikiem w stół napotkany

albo zwierciadło dziobnął; drugi o wszystko, co
mijał, " o kominy, o xemsy, o ściany, o drzwi par
łasiskiem sprobować” koniecznie musiał. Następ
ni — na murze imiona swe gryzmolili, "hic fuit
Adamus Nitoniowski. Inny "jak na niecnotę" po
pawimentach podkówkami zakręcenia czynił, obuszkiem gdzie się da huknął. Ba! i takich nawet nie
brakowało, co trafiwszy na "jaką do ozdoby skulpturę, abO statuą sznicerśką, abo malarską robo
tę” dla sprawdzenia ręki z muszkietów lub łu
ków do niej szyli "z żalem i szkodą gospodarzo
wi”.?
Takie to bywały nieoczekiwane i mało znane
aspekty przesławnej w świecie, a po dziś przy*
słowiowej gościnności staropolskiej. Nie dziwmy
się tedy dawnym przysłowiom o gościu, co trze
ciego dnia cuchnie albo wręcz od Tatarzyna gor
szy. Ani sędziwemu poecie Wacławowi Potockie
mu, gdy jedną ze swych fraszek kończy drwiącym
nawiązaniem do przysłowia "Gość w dom”, pi
sząc: "Gościu, jedź dalej z Bogiem, nie ma pana
doma” . ..
Andrzej Dzierożyński

Ul
Według orientacyjnych danych krajowego
Głównego Urzędu Statystycznego Polska posiada
obecnie 38200.000 stale zameldowanych obywateli.
W porównaniu ze stanem z końca 1989' roku licz
ba ludności Polski zwiększyła się o 153.000 osób,
a więc o około 0,4°/o.
W miastach mieszka 61,9% ogółu ludności
(przed rokiem 61,6%). Na stu mężczyzn przypada
105 kobiet.
Około 57% ogółu stanowią osoby w tzw. wie
ku produkcyjnym, to jest w wieku 18-59 lat dla
kobiet i 18-64 dla mężczyzn, 20%
w wieku
przedprodukcyjnym i ok. 13% — w poprodukcyj
nym.
W roku 1990 zawartych zostało 256.000 mał
żeństw, a więc tyle samo co w roku poprzednim.
Szacuje się, że liczba urodzeń w ubiegłym roku
utrzymała się na poziomie roku 1989 i wynosiła
562.000. Liczba zgonów nieznacznie wzrosła — z
331.000 w roku 1989 do 385.000. Obserwowany w
latach osiemdziesiątych systematyczny wzrost li
czby zgonów jest wynikiem starzenia się polskiego
społeczeństwa oraz wzrostu umieralności —
głównie w młodszych rocznikach wieku produk
cyjnego.
Przyrost naturalny wyniósł w 1990 roku
177.000 i był o 4.000 niższy niż przed rokiem. Jest
to najniższy procent naturalny, jaki zaobserwowa
no w całym powojennym okresie.
W 1990 roku utrzymała się korzystna tenden
cja spadku umieralności niemowląt. Szacuje się,
że w ciągu całego roku zmarło około 8.500 dzieci
w wieku poniżej roku życia, a więc o około 400
mniej niż przed rokiem.
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W rocznicę Wyj ^
więźniarek z Ravens|j|

(dokończenie ze str, 31 |
Któregoś ranka zatrzymał się
S
nęły się drzwi wagonów. Jakiś n ś a s f i 1
legł się w powietrzu: Jesteście w
do S zw ecji... Na stopniach naszej ^
zała się sylwetka przemiłego księda p?
nie słyszane słowa łacińskiej mofflitjTj
kolana, po twarzach naszych płynęły t
pochylonymi głowami kapłan kreślił m
a usta jego szeptały:
f e M . I n nómine Patris, et Filii et

Do stojących wagonów naszych pnR
przygotowane schodki. I oto do C d
nas cieni ludzkich, wyciągnęły się ow^e
cielskie, nieznane ręce. Podtrzymał*Jer;
wspierały chwiejne sylwetki. Na ustidif^
dzonych wzdłuż pociągu ludzi jaśniał l||j
mień słońca, serdeczny, życzliwy uśmiedbic]
|g
Ta sama cicha, ale pełna wyrazu sc®fles
rzyła się w Szwecji. Wyciągnięte bratni der
uśmiechnięte twarze witały nas — z dnafi!®1
wyrwane półżywe istoty.

Akcja hrabiego Folke Bemadotte ij|L
nas z niewoli. Ale nie tylko odzyskanie tatad
skarbu wolności zawdzięczamy Szwecjiiten
cym sercem przyjęło nas społeczeństw£aŁ
kie. Nakarmili zgłodniałych, przyodzieją
bosych. Chorym zapewnili opiekę wąesti
wycieńczonym odpoczynek w obozach, tfun
ułatwili zdobycie pracy zarobkowej,
niarkom, które zwątpiły w istnienie#PU<
świecie — wiarę tą przywrócili. Wserad
sypanych popiołem cierpienia rozpali^
rącej wdzięczności.
<je\
•filti
Cytuję wyjątki z listu do mnie skkm0rg
.młodej więźniarki Janiny K. pochodząfac:
. dlec. Pisze ona:
? nc
nes
— Byłam aresztowana w Siedlcach,jbłP°5
tamtejsze Gestapo i warszawskie. Jestig ^
siostry, wszystkie byłyśmy w konspiraj,;^
przymknęli pierwszą. Nie wierzyłaąiT
żywa z rąk Gestapo. Wysłali mnie do ipn
brueck. Byłam już po maturze, zaczęłaś
na politechnikę warszawską, ale wojnaiC q
m oje plany. W obozie było strasmie. (spoS
Polek pilnowały 2 SS-manki, 1 SS-manifjac
wilczury. Kiedyś bito moją partnerkę
Nerwy m oje nie wytrzymały. Wyst^p2ssf__
nie i głośno w obronie prawa międzyns^P'.
dla więźniarek politycznych. . ^

Za karę wysłano mnie do najdffij
Tam przeżyłam 20 miesięcy pieklą, pnfmai
3.żyj?.#
piekła na ziemi. Cud, że jeb^w-*™. amel
zwariowało w mych oczach, tyle umarty r
lub zostało zagryzionych przez psy. vai
byłam na liście do krematorium.
pierwsza rocznica cudu nad wieloma wpta
polskich kobiet.
^

Nikt nie wie jak codziennie psy
rąś z nas, jak nas bito, jak wystawia® „t0,
zimie na śniegu na parogodzinne stój® m0i
jak nas wodą leli i bawili się nanu,^!|
wiem ile razy widziałam gwiazdy w ^
ile nocy spędziłam w piwnicy razem* ^
cymi się trupami.
soc
.. rar
Przez cały czas pobytu w SzweAlv aco
chora. Jedyną m oją myślą jest ojc^y2® fon
ką sobie przez tyle lat wymarzyłamwróció pracować i walczyć na D0^ §
ale niestety jestem chora... MogęJ Na<
się za K raj. . .

Wczoraj miałam ściąganą r0^cZ^ ces:
ten list przy temperaturze 40.8° • faz
sprawę z policzonych mych dni.
a s

Na cmentarzu w Malmo na sp#J^ p^,
znajdują się setki grobów więźnia^ ^ de
zu kaźni Ravensbrueck, które za
Polski zapłaciły męczarnią i śmie*
pQr
Cześć ich świetlanej

