
"Tenho esperanęas de que os poloneses e des- 
cendentes residentes no Brasil entendam o significa- 
do da frase “a uniao ś a foręa” e sigam o exemplo 
dos norteamericanos que se tornaram uma expres- 
siva foręa em.seu pais” .

(Senador Andrzej Stelmachowski, em entrevista 
ao LUD/O POVO no 'ultimo dia 19, em Gorltiba).
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Stelmachowski propóe entidade superiorm

Na entrevista que concedeu na sede do Con- 
J^ulado Geral, no dia 19, em Curitiba, o Presidente 
ppio Senado da Polónia', Andrzej Stelmachowski, 
lfljEeclarou que “muitos ainda nao conseguiram assi- 
ta&nilar, tanto em nosso Pais como fora dele, as im- 
^raortantes faces da mudanęa na politica e econo- 

[|nia polonesas. Aćhamos que a mentalidade deve 
evoluir, como estś evoluindo a politica da Poló- 
nia no mundo” .

u #  Em outro segmento de sua conversa com o 
f jfeUD/O POVO, sublinhou que outros paises do 
P E este Europeu passam por maiores e mais pro- 
reii fundas crises que estś passando a Polónia. Citou 
Dawi Alemanha como urn dos maiores exemplos.

Sobce o Brasil, afirmou Stelmachowski ' co- 
nhec§-lo apenas pelas leituras de autores polo
neses ou traduzidos, destacando a obra de Maria 
Konopnicka, "Pan Balcer w Brązy hi". Considerou 
muito necessaria a colaboraęao das foręas das 
organizaęóes e pessoas residentes no Brasil, para 
um maior intercambio cultural e económico com 
o seu pais. Disse nao propugnar, ele e as demais 
liderahęas politicas polonesas, por unificaęao de 
organizaęóes que representam comunidades e 
pessoas ffsicas e sim que se crie condięóes para 
a existencia de Instituto Nacional, um grandę 
Conselho ou um Congress, com quem os meios 
culturais e educacionais poloneses possam, no 
futuro, manter altos entendimentos.

Senadores poloneses visitam o Brasil
kb Entre os dias 17 e 23 de abril esteve visitando 

Brasil, a convite do Senado brasileiro, uma re- 
umresentaęao de tres senadores poloneses. A frente 
ni da representaęao estava o Presidente do Senado 
ih da Polónia, Senador Andrzej Stelmachowski, de 

fsnja comitiva participaram os Senadores Ryszard 
4 teeiff e Władysław Papuzynski, alśm da Sra. An- 
|ifepa Sżklennik ^  Chefe do Gabinete para Assun- 
m  los Intemacionais do Senado Polones, e do. Em- 
“®>aixador da Polónia —  Stanisław Pawliszewski. 

o t  . Em Brasilia, ós senadores poloneses visita- 
^  sam o Senado e a Camara Pederal, o Supremo 
Tllribimal Federal, e tiveram um eńcontro com o 
, Jfresidente da Republica, Fernando Collor de Mel- 
Eó, e com o Ministro de Estado das Relaęóes Ex- 
Beriores, Dr. Francisco Rezek. 

m : '
ii No dla 19 de abril os representantes do Se- 

nado da Polónia chegaram a Curitiba, onde fo- 
e ram recepcionados com um almoęo na Sociedade 
gtJniao Juventus. Posteriormente os parlamentares 
visitaram o Governador do Estado do Pafanś, 

'■Roberto Reąuiao, bem como mantiveram encon- 
*jpros com o Presidente da Assemblćia Legislativa, 
'TOeputado Anibal Khury, e com o Prefeito Muni- 
j, cipal, Jaime Lerner. Percorreram alguns pontos 
jguristicos da Capital paranaense, com destaque 
3|>ara o Parque Joao Paulo II , e a seguir tiveram 
'Kun encontro com representantes das sociedades 

e associaęóes representativas da etnia polonesa 
9 - no Brasil, particularmente em Curitiba. No mes- 
" too dia o Cónsul da Republica da Polónia, Marek 
■Makowski, ofereceu aos visitantes um coquetel 
'Pias dependfincias do Consulado.

| No dia 20 os visitantes deslocaram-se para a 
j|cidade de Cricruma, Santa Catarina, onde visita- 
1̂  ram as instalaęóes das Industrias Eliane, tendo 
iffsido recepcionados pelo Deputado Jarvis Gai- 
gPzinski. Após um almoęo na colónia polonesa Li- 
| !nha Batista, o grupo voltou a Curitiba. No mesmo 
> fta  foi feita uma visita k Missao Católica Polo- 
fcnesa, chefiada pelo Pe. Benedykt Grzymkowski.

r  No Rio de Janeiro^ os senadores poloneses 
Egisitaram os principais pontos turfsticos da Ci- 
: dade Maravilhosa e mantiveram um encontro 
lięom a comunidade polonesa do Rio de Janeiro,
; na sede da Sociedade “Polonia".

€  Em Sao Paulo, os senadores visitaram o Pre- 
| sidente da Assemblćia Legislativa — Deputado 
IjCarlos Alberto Eugenio Apolindrio, e o Governar 
1 flor do Estado — Luiz António Fleury Filho. Hou- 
I v© ainda mna visita ao Memoriał da America La- 
i .̂tina e um encontro com a comunidade polonesa 
i de Sao Paulo nó Consulado da Republica da Po- 
sfónia.

| No dia 23 de abril a representaęao viajou com 
gjflestino a Buenos Aires, com o objetivo de pros-

seguir a sua missao na Argentina e posteriormen
te no Uruguai.

Representantes do “Solidariedade” — Os tr§s 
senadores que visitaram o Brasil pertencem ao 
movimento "Solidariedade” , que nao ś propria- 
mente um partido, mas antes uma frente demo- 
cratica que se notabilizou pelo. seu pioneirismo 
na łuta contra a dominaęao do regime comunista 
nos pafses da Europa Central e Oriental.

O Senador Andrzej Stelmachowski ś Doutor 
em Ci@ncias Juridicas, especialista em Direito 
Agrario, e foi professor das Universidades de 
Wrocław e de Varsóvia antes de ser eleito sena
dor e de assumir a presidencia do Senado da 
Polónia.

Ryszard Reiff foi prisioneiro dos russos du- 
rante a Segunda Guerra Mundial. Em 1989 foi 
eleito presidente da "Uniao dos Siberianos”, socie
dade que reune pessoas que sofreram persegui- 
ęóes na Uniao Sovićtica. Alem disso, preside o 
Comite dos Poloneses no Exterior.

Władysław Papuzynski ś membro da Co- 
missao de Economia Nacional. Em 1940 foi depor- 
tado com a familia para a Siberia, retornando 
meses depois para a Polónia. Formou-se no Co- 
legio Militar de Łódź, mas depois de dois anos 
de carreira militar foi afastado do Exćrcito, tendo 
comeęado a trabalhar numa fazenda de seus pais. 
Desde 1981 ś ativista da Associaęao "Solidarieda
de dos Agricultores Individuais” .

Linha Norte-Sul — Entre os objetivos da re
presentaęao senatórial estava o de intensificar os 
contatos com o Brasil, seguindo a linha de uma 
nova concepęao diplomśtica da Polónia, que — 
tradicionalmente atada a linha Leste-Oeste Iplde- 
seja agora incrementar o seu relacionamento na 
Linha Norte-Sul. Na visao do Senador Stelma
chowski, existe a necessidade de uma solidarie
dade entre os paises em desenvolvimento, visto 
que os paises ricos jd possuem mecanismos que 
resfletem a solidariedade existente entre eles 
(Clube de Paris, etc.).

Por outro lado, a visita dos senadores se 
prende ao restabelecimento de uma tradięao 
existente antes da Guerra (e  interrompida pela 
nova ordem imposta no pós-guerra) que impunha 
ao Senado Polon§s um papel de proteęao e apoio 
^s comunidades de poloneses e seus descendentes 
fora da Polónia. Acredita o Senador Stelmachows
ki que essa comunidade śtnica polonesa pode 
servir de ponte para o aprofundamento dos laęos 
de cooperaęao e amizade entre o Velho e o Novo 
Mundo, e mais especificamente entre a Polónia 
e o Brasil.

Mariano Kawka (Curitiba)

Por fim, falou ter vivas esperanęas de que os 
poloneses e descendentes do Brasil entendam o 
significado da frase "a uniao ś a foręa” e, a exem- 
plo do Congress Polonśs dos Estados Unidos, 
unam seus esforęos e suas capacidades para ter 
uma expressiva representaęao na vida politica e 
económica em seu pais, o Brasil.

D O  E D IT O R
♦  TEMOS agora um aparelho de fax, que estś 

ligado ao numero do nosso telefone: 41-233-9194. 
Os amigos leitores e dirigentes podem enviar suas 
noticias e suas correspondencias de modo econó
mico, seguro e instantaneo. Uma boa nova para 
a nova fase do LUD, e a qualquer hora!

♦  OS EXEMPLARES do LUD/O POVO agora 
podem ser encontrados bem em frente k sede ur- 
bana da Sociedade Uniao Juventus, na banca de 
reviStas aó lado do Clube Rio Branco. Es te ś um 
recado principalmente para os alunos que estu- 
dain no Curso de Polonus do clube, que tem co
mo ativo diretor cultural o escritor e jomallsta 
Jcao Krawczyk. Ou, se desejarem, no Bar dos 
Bem Sucedidos, h Alameda Carlos de Canralho, 
579, com o Dirceu Garcia.

♦  FALANDO na UniSo Juventus: em homena- 
gem aos 93 anos de exist§ncia da entidade, du- 
rante o mes de maio haverś expressivo desconto 
a todos os associados que desejarem assinar 
LUD/O POVO. Basta apresentar sua carteira so- 
cial e assinar 50 edięóes do semanśrio, ou seja, 
por um ano inteiro, pelo preęo especial de Cr$ 
3.000,00. Queremos que as raizes históricas desse 
ćlube sejam realęadas bem perto dos seus qua- 
tro mil associados.

♦  GRATOS ao Cónsul da Polónia, Marek Ma
kowski, pelo amśvel envio de convites para a so- 
lenidade comemorativa aos 200 anos da consti- 
tuięao polonesa, prevista para a noite do dia 3 
de maio, a Data Nacional da Polónia. Sera na 
sede urbana da Sociedade Uniao Juventus, - onde 
ocorre a sessao magna pelos 93 anos da entidade 
e inlcio dos festejos alusivos aos 120 anos da imi- 
graęao polonesa ao Paranś, que transcorre em 
fins de setembro deste ano.

EXCURSÓES 
MARAVILHOSAS

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

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

ATENDE-SE TAMBfiM EM POLONfiS.

T + u e

k m  de yjapens e toino Ilia.
Kua Dr. Murici, 910, cj. 6 (tćrreo) 

Fones: (041) 822-4*43 e 222-9230 — CURITIBA
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Krul; Módl co Jan Polan Tadeusz KossobudzM;
Psicólogo Olgierd Gerard Ligęza Stamirowski; Sr. 
Adalberto PachnickL
Direęao e administraęao geral: Alameda Cabral, 
846-A — Caixas Postais 1.775 e 19533 — Tel.: 
(041) 233-9194 — CEP 80.410 — Curitiba — Para- 
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Expediente da administraęao do LUD/O POVO: 
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Semestral (25 edięóes) ................  Cr$ 2500,00
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bancória; se desejar, pode ser enviado Vale Postał 
ou Cheque Nominał para Editora Lud Łtda.

CTJRSO PE POLONUS:

SAO BENTO DO SUL FAZ 0  
2.° FESTYN POLSKI

No próximo dia 4 de maio, aconteceró em Sao 
Bento do Sul o 2.° Festyn Polski, com programa- 
ęao organizada pela diretoria da Sociedade Cul- 
turąl e Desportiva Varsóvia, presidida por Do- 
mingos G. Stenzowski.

No sóbado, as 19 horas, haver& missa na igrę- 
ja matriz Purlssimo Coraęao de Maria, a ser ce- 
lebrada em idioma polon§s e em portuguśs pelo 
padre Benedito Grzymkowski; as 21 horas, have- 
rd apresentaęao de danęas folclóricas polonesas, 
com a participaęao da Orkiestra Polska Kameral
na; &s 22 horas, o brinde com vodka e inicio do 
2.° Baile da Vódka com mTasica do Trio Edel- 
lweiss.

As reservas de mesas devem ser feitas direta- 
mente por telefone, (0476) 23-0159, Sociedade Gi- 
nśstica, e demais informaęóes a respeito com a 
diretoria, pelo fone 33-0277.

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 Rlachuelo, 147 

C t f R I T I B A  _  P A R A N A

2) miła 3) dobre 4) ,  
6 ) miody 7) ładne

Respostas dos exercicios - y

duże 
ładna
II
Pani Ewa jest ładna.
Pan Adam jest miły.
Kasia jest wysoka.
Nasze miasto jest duże.
Lalka jest miła.
Mieszkanie jest duże.
Radio jest dobre.
III
To jest moja lalka.
To jest nasz dom.
To jest nasze dziecko.
To jest twój piesek.
To jest moja mama.
To jest wasze mieszkanie.
To jest nasza córka.
IV
Warszawa to miasto, 
warszawa to stolica Polski.
Pan Adam to inżynier.
Pan Adam to mężczyzna.
Ewa to kobieta.
Kasia to dziecko.
Pies to zwierzę.
Agata to moja córka.
V
Warszawa jest duża.
Kasia jest mała.
Adam jest wysoki.
Lalka jest ładna.
Piesek jest miły.
Warszawa jest ładna.
Pani Ewa jest młoda.
Miasto jest ładne.
VI
Kasia śpiewa.
Adam i Ewa słuchają.
Radio gra.
My przypominamy początek. 
Adam przemawia.
Oni mówią po polsku.
My też mówimy po polsku;
Ona mówi bardzo dobrze po polska
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SE A0UEC1 HESSE
CASACOS E  JAQUETAS 1 

Confecęao sob 

Fone: 232-8936 Cj

Repercutiu amplamente nos meios empresa- 
riais e politicos a realizaęao do Primeiro Semi- 
nśrio Intemacional realizado em Curitiba pela 
Associaęao Comercial do Paranó, com a participa
ęao de destacadas autoridades econdmicas da 
Europa, Estados Unidos da Amćrica do Norte e 
da Amćrica do Sul. Para os debates sobre o tema 
“A volta do crescimento”, no Leste Europeu e 
Amćrica Latina, mais de duzentos empresśrios 
participaram e promoveram vńrias reunióes so
bre os aspectos comerciais que envolvem aąueles 
paises.

Após o encerramento do semindrio, o empre- 
sśrio Marcos Domakoski, vice-presidente da As
sociaęao Comercial do Parani, reumu em sua resi- 
dćncia os professores que ministraram o encon- 
tro e autoridades locais e empres&rios para uma 
reuniao informal. Presente o govemador Roberto 
Reąuiao, o vice Mśrio Pereira, a diretoria do Ba- 
nestado, presidente Heitor de Mello e Silva, os 
vices Michel Wolier, Joao Baostede, Sśrgio Coun- 
ter e o diretor Francisco Molinari Gonęalves; o 
secretśrio de Comunicaęao Social, jomalista Fś- 
bio Campana. Presente tambśm o . presidente da 
Camara Municipal, Horścio Rodrigues, o presi
dente da ACP, Werner Egon Schrappe, o cónsul 
da Poldnia no Paranó, Marek Makoski, e o pre
sidente do ITCF, Vitório Sorotiuk.

Os Professores

Os palestrantes que vieram a Curitiba estao 
entre destacadas autoridades econOmicas e em- 
presariais, destacando-se: Kalman Miszei, Banco 
Ńacional da Himgria; Gregory Yavlenski, ex-vice- 
primeiro-ministro da URSŚ; Miguel Unger, do Pe
ru; Gonzalo Sanches de Losada, ex-ministro do 
Planejamento da Bolivia; Norman Gall, Instituto 
de Economia Mundial; professor Willaine Mcheil,

Universidade de Chicago e Alexei Golovkov e 
Konstantim Kagoloski, do Soviet Supremo da 
URSS.

IRAT1 TEM 5.a FESTA 
POLONESA EM MAIO
O Centro de Tradięoes Polonesas 3 de Maio, 

de Irati, Parana,^ esta convidando todos os para- 
naenses e visitantes a participarem, de 1.° a 5 de 
maio, da sua 5.a Festa Polonesa. O programa ofi- 
cial e os convites foram trazidos pessoalmente 
pela presidente do Centro, Genoveva Zavilinski 
Jorge, k redaęao do LUD/O POVO, na semana 
passada.

No dia 1.®, ąuarta, haverd sessao solene em 
que serao homenageadas algumas das primeiras 
familias polonesas que contribuiram para o de- 
senvolvimento da regiao e se instalaram em Ira
ti. Haverś, tambśm, apresentaęao da Orquestra 
de Camara Polonesa de Sao Bento do Sul.

No dia 4, sdbado, a partir das 20 horas, estś 
prevista sśrie de apresentaęoes folclóricas, a car
go do grupo Lublin, de Irati, e do Grupo Jupem, 
da cidades galicha de Erechim, convidado especial 
da noitada. Depois da apresentaęao, haver& gran
dę baile. O encerramento, dia 5, em almoęo, have- 
ra comida tipica polonesa (pierogi, zimne nogi, 
bigos, wieprzowina, krzan,, gołąbki, cerVeja pręta 
caseira, ou czarne piwo domowe, e chleb).

Os interessados em participar dos festejos 
(baile e almoęo tfpico), devem procurar mesas e 
ingressos com 22-1830 (Irenilce), para sśbado, e 
22-2845 (Mdrcia ou Terezinha), para domingo.

Empresarios destacam 
seminario sobre o 
retorno do crescimento

Ji
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frOMENTARIO ŁITtJRGICO

Li# a  videira e  o s  ram os; 
o "eu ” e  o “tu”

^  A ciyilizaęao moderna anda orgulhósa de seu 
ffirogresso. E se compraz com seus inventos mara- 

. lilhosos. De nossa parte, nada contra os inventos 
Lue> alćm de serem maravilhosos, servem para 

Wolucionar grandę parte dos problemas da vida. 
*  Mas ć que os espaęos por eles ocupados aca- 

foam devorando os espaęos reservados ks pessoas. 
fAcabam usurpando —  ou destruindo de uma vez 
r- as oportunidades de encontro entre o “eu” e o 
j&tu”, entre ser humano e ser humano, entre cora- 
fęóes e. coraęóes....

De maneira que, em nosso dia-a-dia, vemo-nos 
(lercados de coisas, nao de gente. Vemo-nos aju- 
%ados por mśąuinas, nao por maos amigas. E € 
assim que corremos o perigo de, nós próprios, 
lvirarmos "coisas” e de adąuirir um coraęao arti- 
pcial, feito de plśstico ou de materiał sintćtico... I Mas nada e ningućm pode suprimir aąuela 
mossa aspiraęao fundamenta! de cristaos, que o 
foróprio Deus depositou em nosso intimo: a aspira- 
ięao para a intercomunicaęao.

■Ęm: Ao propor-nos a comparaęao da videira e dos 
{ramos, Jesus se nos oferece como o lugar ideał 
,de todos os encontros: encontro nosso com ele e, 
pele, o encontro entre nós. I§ a unica maneira de 
jsairmos de nosso “eu” em busca do “tu” .
K  Unidos em Cristo com os irmaos, nós que so- 
fmos fracos nos tornaremos fortes. ź: por 1£ que 
passa o caminho para abatermos os muros da 
geparaęao e da desuniao. E ć Id que se encontra o 
feonto de partida para superarrnos o individualis- 
!mo, o egoismo e o amor grupal: coisas :que nos 
mantem afastadós do amor “católico” ou univer- 
sal...
Bp, Era Cristo-Yideira temos a posśibilidade de 

fcencer a solidaolmposta pelas mdquinas, de re- 
Eescobrirmos a beleza da fraternidade e de pro- 
duzirmos frutos de justięa, de paz e de amor.

Pe. Yirgflio, ssp

Assinaram / Renovaram JUDEUS POLONESES

m iersz Zosi
iNiechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, 
łBo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,
To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,

(Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.
|'Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, 
■Słuchaj — bo to są najlepsi poeci,
Efwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone 
|Będą ci całe poematy składać, 
plabym to samo powiedział, co one,
’• Bo ja się od nich nauczyłem gadać:

-  Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną,
Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną!

"Kteisiaj daleko pojechałem w gości

S I dalej mnie los nieszczęśliwy goni. 
przyw ieź mi, Zośko, od tych gwiazd jasności 

j IfPrzywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni,
I Bo mi zaprawdę, odmłodnieć trzeba.
1-Wróć mi więc z  kraju taką —  jakby z nieba.

Juliusz Słowacki 
1844

*  *  *

Verso da Sofia
j|Qiie Sofia nao me peęa versos 
f  Pois quando voltar h Pśtria 
I  Cada flor farś um verso & Sofia, 
i  Cada estrelinha cantarś uma canęao,
Ę  Antes que a flor feneęa e a estrela caia.
IgOuęa •—. elas sao os maiores poetas,
| As estrelas azuis e as flores vermelhas 
pVao te compor todos poemas,
| Eu diria a mesma coisa que elas 
f  P°is foi com elas que aprendi a falar 

Lś onde correm do Ikwa as ondas de prata 
&-Uni dia, eu tambóm, como Sofia, fui crianęa,
| Hoje distante vou no exflio 
I E mais longe ainda me lanęa o destino, 
||Traga-me, Sofia, o brilho dessas estrelas 
ip i  0 aroma destas flores,
| De novó quero me tomar crianęa,
I  Volte de lś  assim como quem volta do cću.

Julio Nowacki
1844

|  .(Traduęao do Prof. Olgierd IigezarStamirowski, 
| da Universidade de Mogi dąs Cruzes-SP).
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(Resumo e comentśrio de Irena Łoś)

No ano 1918 a Polonia se toma livre e tem 
a maior concentraęao dos judeus no mundo, 
(3300.000 em 1939). A constituięao polonesa con- 
cede plenos direitos de cidadania aos judeus. A 
Supremacia económica dos judeus no comćrcio e 
industria e grandę afluencia dos judeus a profis- 
soes liberais di, inicio a uma łuta económica na 
qual ks vezes ocorrem excessos especialmente 
entre os estudantes. Mas a lei sempre defende os 
judeus. Em 1937 havia na Polónia 250 revistas edi- 
tadas em lingua judaica, foram editados 750 li- 
vros em hebraico e iidiche, existiam inumeras es- 
colas judaicas. O movimento sionista teve seu 
beręo na Polónia e vśrias figuras eminentes de 
Estado de Israel sao judeus poloneses.

Ąt % Ąl

Eis em breves linhas a história dos judeus na 
Polónia.

Eram os poloneses antisemitas? Se por anti- 
semitismo entendemos perseguięao e discrimina- 
ęao certamente nao o eram. Os judeus foram 
sempre protegidos por leis e os espor&dicos 
excessos sempre foram punidos. Se por antise- 
mitismo entendemos a falta de simpatia, nao se 
pode negar que as relaęóes entre os dois povos 
nem sempre' foram boas. Aqueles que eram ao 
mesmo tempo judeus e poloneses, os que trou- 
xeram novos valores k cultura polonesa eram 
bem vistos e respeitados. Basta citar os nomes 
de Julian Klaczko, Janusz Korczak, Szymon As- 
kenazy, Wilhelm Feldman, Bolesław Leśmian, 
Julian Tuwim, Ludwik Hirszfeld, Juliusz Kleiner e 
imimeros outros. Mas a massa anónima dos ju
deus dos quais muitos, apesar de milenar convi- 
vencia nao sabia seąuer falar polon§s, esta mas
sa tao difęrente pela religiao, costumes, lingua, in- 
felizmente era Śs vezes tratada com desconfian- 
ęa ou ridicularizada. Muitos poloneses nao po- 
diam esquecer o entusiasmo com que certos gru- 
pos judaicos receberam a inyasao bolchevista em 
1920 e entrada dos sovićticos em 1939. Claro que 
nao se pode culpar todos os judeus por isso. Se 
as relaęóes entre os poloneses e judeus nem sem
pre foram boas a culpa nao era somente dos po
loneses. J& no comeęó de nosso sćculo os lumina- 
res de nossa cultura conclamavam por uma maior 
fraternidade entre poloneses e judeus, nao pou- 
pando criticas tanto a falta de caridade dos po
loneses em relaęao aos judeus, bem como & arro- 
gancia, desonestidade e falta de lealdade dos ju
deus em relaęao a pśtria adotada. (Entre os ou
tros Bolesław Prus e Henryk Nusbaum, este til- 
timo judeu, mas ao mesmo tempo polonus de todo 
coraęao).

Mas e os fatos vergonhosos de epoca de lilti- 
ma guerra? E as denóncias dos judeus aos nazis- 
tas? E  o vergonhoso massacre dos sobreviventes 
judeus em Kielce na ćpoca de Polónia comunista? 
Infelizmente sao os fatos cuja exist§ncia nao po- 
demos negar. Hoiive delatores, sim, mas tambćm 
muitos dos antigos “antisemitas” (arriscaram a 
vida ajudando aos judeus). Cada naęao tem a sua 
raić, infelizmente a Polónia tambćm a tem. A opi- 
niao publica condenou estes crimes e atć os tri* 
bunais secretos da ćpoca condenavam e castiga- 
vam os culpados.

A “questao judaica” na Polónia nao existe 
mais. Resta a lembranęa do convivio milenar de 
dois povos tao diferentes entre si e ą esperanęa 
das futuras boas relaęóes entre dois estados li- 
vres.
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grandę encontro
A Editora Lud Ltda. estś convidando todos os 

seus leitores, assinantes, poloneses e descenden- 
tes, atóm de amigos da comunidade polónica, para 
um encontro com os nossoś Diretores Miecislau 
Surek e Paulo Filipake, oportunidade em que 
eles discorrerao, na lingua portuguesa e polonesa, 
sobre a sua recente viagem aos Estados Unidos, 
mais precisamente śs cidades de Chicago e Nova 
York; na prinieira cidade tiveram encontro com 
os dirigentes do Conselho Mundial da Polónia 
Livre, com os presidentes da Chmara de Comśr- 
cio Polónią - Estados Unidos, Alianęa Polonesa 
Nacional; e na cidade de Nova York, encontra- 
ram-se com dirigentes da Fundaęao de Ex-Comba- 
tentes e do jornal “Nowy Dziennik” .

O encontro serś no próximo dia 10 de maio, 
as 20 horas, na sede da Sociedade Polono-Brasi- 
leira Tadeusz Kościuszko, ś Rua fibano Pereira, 
502, em Curitiba.

"Tigre de papel"
Joao Alcides Olenski

Jś estamos em 1991, a apenas nove anos para 
o inlcio do terceiro milenio. Estudando a história 
das civilizaęóes se confirma a sabedoria de um 
velho ditado: “a maioria dos homens que nao
tiveram sucesso na vida, pecaram nao por falta de 
intelig@ncia, mas por falta de garra” . f i  admirśvel 
como a comunidade polonesa produziu tantos 
homens e mulheres brilhantes, muitos famosos ató 
no exterior, mas essas pessoas, com raras exce- 
ęóes, pouco conseguiram fazer pelos seus patri- 
cios menos afortunados. Duvido que fosse porąue 
nao quisessem, talvez simplesmente fosse dificil 
faze-lo. Nao havia organizaęao, trabalho organi- 
zado. Hoje, muitos jovens como eu, sentimos na 
came essa falha. Mesmo que queiramos, nao en- 
contramos uma estrutura coesa jś  solidificada, 
bem estruturada e que realmente pretenda pro- 
mover os polono-brasileiros e nao apenas a cul- 
tura polonesa. Uma coisa nao tem sentido se nao 
tiver como fim a outra. Ki pura lógica, me parece.

Somos consideradós, com bastante alarido, 
diga-se de passagem, o grupo mais numeroso de 
imigrantes no Paranś. Só por isso jś  seriamos 
uma grandę foręa. Mas todos nós sabemos que

E se, no aniversśrio de um 
amigo ou uma amiga, voc6 
oferecer uma assinatura LUD? 
Seguramente, o presente 
serń marcante.

■ H l S I f l i
das comunidades polonesas? ^ ‘®S’dosTprefei-aleuns poucos vereadores, deputados e preiei 
tos do interior, heróis isolados, homens corajosos, 
que cheTaram ao poder mais pelos seus própnos 
esforcos do que pelo apoio de sua própria comu 
nidade. Onde erramos? Ońde contmuamos a - 
rar? Uniao! Mais do que isso: orgamzaęaoe bom 
senso para entender que só temosaganharjun- 
tando esforęos. Sim, eu sei que muito jś  sefalou 
sobre uniao e muitos se desculpavam dizendo 
que "oś poloneses" eram desunidos, esquecendo 
aue “eles” mesmos eram “os poloneses que cri- 
ticavam. Na verdade, os poloneses formam um 
dos povos mais unidos e conscientes de sua ori
gem Verdadeira naęao de soldados. Derrotamos, 

•isso'mesmo, os' poloneses contribuiram e grande- 
mente para derrotar os nazistas, vencemos os 
comunistas e sobrevivemos śs adversidades aqui 
no Brasil. Devemos tirar o chapeu para nossos 
avós e patrlcios na Polónia. Poucos povos podem 
se orgiilhar tanto de sua origem. Somos da raęa 
eslava, raęa forte, e "slaw” significa “glória".

Sim temos a glória conosco, temos a “for
ęa” . Muitos provavelmente jś  assistiram ao filme 
“Star Maris” Guerra nas Estrelas, com o jovem 
Lukę Skywalker e seus aliados lutando contra o 
poderoso e quase invencivel imperio, a łuta do 
jovem Skywalker seria um bom exemplo da łuta 
eslava. Ó Impćrio para nós representaram os an- 
tigos inimigoś dos poloneses e de todos os esla- 
vos: os tśrtaros, suecos, turcos, bem como os 
nazistas e os comunistas. Todos, no finał, foram 
derrotados e vencidos. O poderoso e malćfico 
homem de preto, que na verdade era pai de Uuke 
representa aqueles que nao resistiram e passaram 
para o outro lado, rejeitam a origem de seus an- 
cestrais ou que simplesmente nao conseguem se 
Iibertar de um mai terrivel: a covardia. Sim, mui
tos de nós sonhamos com uma forte representa- 
ęąo polonesa> com uma Polónia forte, democrśti- 
ca e próspera. E o que temos feito para nós mes
mos? Os poloneses natos pecam por se fecharem 
em seus próprios circulos e muitos dos descen- 
dentes desanimam e se esforęam para esquecer 
de suas origens. Tudo balela! £  impossivel que 
alguśm consiga se desligar totalmente de suas 
origens, jś  que isso 6 uma realidade, lutemos en- 
tao por nossas origens polonesas. Quer queiramos 
ou nao, “Eles” na verdade somos “Nós” !

Sintó muito meu amigo Z6 Kamiński, mas teu 
sobrenome 6 polaco e seus filhos sempre serao 
polaćos, tś na cara, ou melhor, ta. no nome. E 
ainda bem que estś! Jś pensou que só no Brasil 
existem quase um milhao de irmaozinhos seus 
com o mesmo problema? Outra vacilada! Pro- 
blema coisa nenhuma, ś uma verdadeira mina de 
ouro! Hś milhares de Kaminskis, Balcewicz, No- 
wakes e Lopataś pelos cantos do Brasil, principal- 
mente no Sul. Hś tambśm em Sao Paulo, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Minas e ató no Norte-Nor 
deste. Muitos gostariam de se encontrar com 
voce, pois todos tem o mesmo problema que 
voce tem; um pote de ouro na mao e nao sabem 
usś-lo. O Brasil tem quase 1 milhao de poloneses 
e seus descendentes, ficando em quarto lugar en- 
tre as colómas, a Franęa, que 6 o maior pais da 
B B  Oeidental, tem mais de 1 milhao; a Uniao 
Soyiśtica entre 2 a 5 milh6es e os Estados Uni
dos contam com a maior coldnia polonesa- so- 
mam mais de 10 milhSes, entre eles muitos góver-

denoia, o ex-governador 
mund Muskie. Muitos polono-brS  
tistas famosos, grandes empresln? 
militantes politicos, etc. Eles assi 
sonham ou jś. sonharam alguiń 
ticipar de alguma torma como im S? 
forte, unida e poderosa comunidS8* 
Mas se todo mundo ficar só sonh J 1 
guóm crie alguma coisa,- vai ficar S

Tudo bem, voce pode ató odjar 1  
deira ojenza por tudo o que se refe^1 
gem polonesa, mas jś  pensou que tawJ 
ou seu neto venham a pensar d ife iS f 
isso de voce mais tarde? Uma flor 5*1 
de suas raizes nunca desabrocharś W  K 
mens que nao cuidam de suas ori?S -  
nao darao frutos. Pode ser que nao S  
do o que amemos, mas devemos a i S  
mos, no caso, o que somos. Pacami Si: 
que seja como uma homenagem, em mS 
k memória de nossos antepassados 
essa prova de respeito e gratidao aos S  
e bisavós que sofreram tanto para Qu3  
ra estivesse “numa boa"; ou pelo men!! 
melhor” do que eles. Lembre-se de owi 
ancestrais foram bastante corajosos S I  
rem suas aldeias onde viveram por iT*1 
vendendo tudo o  que tinham, entraremnS kl 
e por cerca de um mes viajarem- ató uZ P 
nao conheciam, com outros costumes r v 
gua, outro clima e ólha que isso hś iC r< 
anos atrśs! E  para aqueles que jś se a u 
em dizer: “mas eles sairam de lś poj c; 
estava bom, se gostassem do pais teriaal 
vieram porque lś  nao tinham chance’ a I  
se trós grandes potencias se imissem,’*  1 
sem o Brasil, foręassem voce a falarouS ł  
e mudar de nome, . isso quando nao pea 
sua terra ou sua casa, voc§ por acaso tea* s 
de odiar o seu pais por isso? E foiiap 
mente o que aconteceu com a Polónia, d i 
ses tiveram que lutar duas grandes giiem c. 
diais para recuperar sua soberania e s®{ 
rios. E teve ainda que lutar uma terceiu#t 
contra o comunismo imposto. A ąuaibfc , 
agora e mais proveitosa, 6 a do trabaluf r 
teza em negócios para colocar o paisul 
das democracias prósperas da Europa enL 
do. B i

Se a Polónia se renovar ___
seria agora uma grandę oportunidade pif 
descendentes de poloneses, de nos r
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“Uważam się za szczęśliwego, że mogę się zetknąć osobiście, na terenie Bra
zylii, z moimi Rodakami i chociaż jestem tu zbyt krótko by poznać życie, to te 
momenty pełne serdecznych uczuć spowodowały, że czuję się wśród was jak w 
Rodzinie. Myślę, że gdyby tutejsi Rodacy mieli zrozumienie zasady “ w jedności 
siła” to mogliby osiągnąć tą samą pozycję jaką ma Kongres Polonii Amerykań
skiej w USA. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości Polonia w  Brazylii zyska sobie 
nie mniejszą pozycję niż nasi Rodacy w Stanach Zjednoczonych” .

Marszałek Senatu RP, Andrzej Stelmachowski.
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Hamletowski dylemat Rady^ Koordynacyjnej 
Polonii Wolnego Świata

Z PRZEWODNICZĄCYM RKPWŚ 
Z TORONTO, ROZMAWIA 

I  — Od pięciu lat sprawuje pan odpowiedzialną 
[K U n k c ję  przewodniczącego Rady Koordynacyjnej 
Kontynuując prace pierwszego przewodniczącego, 
fprezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej p. mec. 
Władysława Gertlera oraz swojego poprzednika, 
trównież prezesa KPK, p. Jana Kaszuby. Co pan 
IŚiważa za największe osiągnięcie Rady Koordyna
cyjnej?
5 — Proszę pana, w  moim przekonaniu Rada
wiokonała wielu wartościowych rzeczy, ale najwię- 
: kszym osiągnięciem był fakt, że w ogóle powstała, 
■(jako forum do wymiany myśli światowej Polonii, 
i fgyła również płaszczyzną do przekazywania suge- 
i stii w ważnych sprawach, wymagających kolegial- 
Inego działania; takich na przykład jak obrona 
wpraw człowieka, walka o niepodległość i demokra- 
■eję w Polsce, niesienie wszechstronnej pomocy na- 
Brodowi polskiemu.

Podkreślam, że jesteśmy tylko Radą bez uzur- 
powania sobie specjalnych uprawnień w stosunku 

Id o  krajowych Kongresów, które są zupełnie auto- 
nomiczne i działają samodzielnie.
I  — A  więc Rada Koordynacyjna stanowi or- 

Igan o charakterze federacyjnym i forum do poro- 
Rzumiewania się różnych Polonii świata.

jP | — Oczywiście, krajowe Kongresy mają pełną 
I  swobodę podejmowania swoich decyzji, a nasza 

rola sprowadza się do zaleceń, które powstają w 
I  łonie Prezydium Rady. Sprawami organizacyjny

mi zajmuje się biuro RKPWŚ, ulokowane w Toron- 
it o  i prowadzone przez dyr. Stanisława Brodzkiego.

— Kto- wchodzi w  skład Prezydium i jakiego 
i  typu zalecenia są rozsyłane do członków Rady?

W skład Prezydium Rady wchodzą prezesi naj- 
większych, krajowych organizacji polonijnych, z 

ppięciu państw, Stanów Zjednoczonych, Anglii, 
PFrancji, Australii i  Kanady.

W zaleceniach inspirujemy wspólne akcje, 
(wcześniej uzgodnione, które prowadzone są na 
fterenie poszczególnych państw. Tak było przed 
lezterema laty, kiedy na forum światowym podnie- 
iśliśmy problem Polaków i Polonii mieszkającej w 
(Związku Sowieckim. Rada interweniowała, u pre- 
rzesa Wspólnoty Europejskiej, na rzecz redukcji 
opolskich długów, prowadzi akcję na rzecz rozwo- 
f  ju demokracji w  Polsce, pragnie odpowiednio ucz- 
fbić 500-lecie parlamentaryzmu polskiego itd.

INż. STANISŁAWEM ORŁOWSKIM 
WOJCIECH BIAŁASIEWICZ

Stanowimy również oparcie dla mniejszych 
organizacji polonijnych w innych krajach, gdzie 
Polonia nie jest liczna, ale pragnie uczestniczyć we 
wspólnych inicjatywach.

— Odzywają się głosy, że w związku z realiza
cją zasadniczego postulatu, który przyświecał 
działaczom polonijnym powołującym Radę do ży
cia, a był nim suwerenność i demokratyzacja Pol
ski, traci sens utrzymywanie dalej tego typu orga
nizacyjnej formy współdziałania. Zwłaszcza, że 
obecnie, krajowe Kongresy nawiązują samodziel
ne kontakty z Polską. I co pan na to powie?

— Proszę pana, przez 10 lat zbudowaliśmy coś, 
ćo, w moim głębokim przekonaniu, może być 
nadal użyteczne światowej. Polonii, a .także Polsce. 
Możemy występować wspólnie, w imieniu wszy
stkich i to jest bardzo ważny czynnik integracyj
ny przy przeróżnych podziałach, które wciąż dają 
znać o sobie. Również w stosunku do Polski mo
żemy prezentować, w wielu sprawach ,uzgodnione 
stanowisko.

Ponadto, chyba warto, aby na międzynarodo
wym forum Polacy manifestowali swoją jedność 
tak, jak to czynią żydzi, Ukraińcy cZy Słowacy, 
którzy powołali światowe Kongresy. Gdy skasu
jem y Radę to poszczególne Polonie będą zdane 
tylko ha swoje własne siły, a te działania nie bę
dą-skoordynowane,, no bo jak i  przez kogo?

—  Rozumiem, że decyzje w sprawie dalszego 
istnienia Rady, jej likwidacji względnie modyfi
kacji działania, zapadną na zjeździe w Chicago.

IM  Tak, podkreślam jeszcze raz, że Rada Koor
dynacyjna jest potrzebna i ma bardzo duże pole 
do działania, ale jesteśmy przygotowani na każdą 
decyzję zjazdu. Musi to być jednak decyzja prze
myślana i podjęta zespołowo, na zimno, a nie 
pod wpływem emocji.

Proszę pana, bardzo łatwo jest coś zburzyć, 
ale zdecydowanie trudniej odbudować. Rada 
Koordynacyjna powstała dzięki zbiorowemu, 
ogromnemu wysiłkowi i wcale nie jestem przeko
nany, że z chwilą jej likwidacji, udałoby się po
nownie doprowadzić do jej utworzenia i to w mo
mencie, gdyby okazała się być potrzebna. 
g|§f|r- Dziękuję panu za rozmowę.

ZM A R Ł KS. W END ELIN  SW1ERCZEK

W dniu 23 kwietnia br., po długiej chorobie, 
zmarł ks. Wendelin świerczek, kaptan Zgroma
dzenia Misji św. Wincentego a Paulo, znany 
duszpasterz, pisarz i współpracownik Ludu.

Urodził się w  Polsce, w Ciechowicach na 
Śląsku, w  dniu 19 grudnia 1911 roku. Do Zgro
madzenia wstąpił 28 października 1928 roku w 
Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał 20 
grudnia 1936 roku w  Krakowie.

Do Brazylii przybył 15 maja 1937 roku. I  
tu pracował, na licznych placówkach: w  Irati, 
Dom Feliciano-RS, Vera Guarani, Prudentópo- 
lis, Orleans, Mafra, Rio Claro, Itaiópolis-SC, 
Catanduyas, Contenda, Imbituva, Tomśs Coe-

lho, D. Pedro II. Po operacji serca w 1977 ro
ku przebywał w  domu Małego Seminarium w 
Araukarii, a od lutego 1985 roku w domu Cen
tralnym w Kurytybie.

Był gorliwym kapłanem, bardzo uczynnym, 
gotowym do pracy gdziekolwiek był wołany. 
Miał wielu przyjaciół w  Polsce i Brazylii, z któ
rymi utrzymywał korespondencję listowną. 
Był także wielkim budowniczym kościołów, 
kaplic i  salek przykościelnych. Wybudował 
kościoły w: Rio Claro do Sul, w  Guamiranga i 
Imbituva. Organizował przedstawienia teatral
ne w  Irati, Vera Guarani, Prudentópolis, Or
leans, Rio Claro i D. Pedro II. Prowadził audy
cje radiowe w: Ponta Grossa, Rio Negro, Irati.

W  roku 1944 opublikował książkę: "O amor 
mais sagrado”, w 1980, “A Seara do Semeador” . 
Był płodnym pisarzem. Pisywał artykuły do: 
Ludu, Kalendarza Ludu, Roczników Zgroma
dzenia, Skarb Rodziny, Ave Maria, Estrela do 
Mar, Ecos Marianos, Kurier Polski —  Argen
tyna, Diśrio dos Campos, REB, Meteor - gaze
ta z Mafry, Correio do Sul, Tribuna dos Muni- 
cipios, Estado de S. Paulo i  innych pism.

Ks. Wendelin zmarł w Domu Centralnym 
Księży Misjonarzy. Został pochowany na cmen
tarzu w Orleansie, po Mszy św. żałobnej przy 
licznym udziale wiernych i kapłanów.

Za tak wierne i pracowite życie na pewno 
otrzymał od Boga nagrodę wieczną.

NIECH MU ŚWIECI ŚWIATŁOŚĆ WIE
KUISTA NA W IEKI!

OBRAZ TYGODNIA W  POLSCE
W marcu pojawił się deficyt budżetowy. V-ce 

Minister Finansów W. Misiąg nie chciał ujawnić 
gazecie wyborczej poziomu tego deficytu. Wg. in
formacji niezależnej Agencji Prasowej sięga on 5 
bilionów złotych (ok. 56 proc. budżetu). Przyczy
ny to, wg. W. Misiąga, niskie wpływy z podatków 
od przedsiębiorstw i wypłata 3 bln zł. odsetek od 
zadłużenia, przeliczonych przed rokiejn przez Klub 
Paryski.

W  Polsce przebywa jeszcze ponad 50 tys. żoł
nierzy radzieckich. Wraz z rodzinami i pracowni
kami wojska jest to ok. 90 tys. osób, które muszą 
być ewakuowane z Polski. Wojsko to wyposażone 
jest m. in. w  590 czołgów, ponad 800 transporte
rów, 40 śmigłowców bojowych. Nie ma na terenie 
Polski broni jądrowej.

Bank PKO SA. poinformował, że od 1 kwietnia 
zwiększył oprocentowanie na rachunkach termino
wych i bieżących do 80 proc. W przypadku ra
chunków terminowych 12-miesięcznych i dłuższych.

Prezydent Wałęsa w czasie swej wizyty w 
Brukseli uzyskał od przewodniczącego Delorsa za
pewnienie, że umowa o stowarzyszeniu Polski z 
EWG prawie na pewno będzie podpisana w tym 
roku. Zdaniem Wałęsy podczas rozmów osiągnię
to w  tej sprawie kompromis.

Wcześniej Komisja EWG nie zgadzała się, by 
układ o stowarzyszeniu gwarantował w  przyszło
ści Polsce status pełnego członka. Prezydent Wa
łęsa spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, 
Woernerem.

Premier J. K. Bielecki udał się na zaproszenie 
Rady Ministrów ZSRR do Moskwy. Kwestia Pol
sko-Radzieckiego traktatu o współpracy, zrewido
wanie obowiązującego od stycznia sposobu rozli
czeń w handlu i usługach oraz sytuacja Polaków 
w ZSRR — to główne tematy rozmów.

Z trzydniową wizytą do Rzymu udał się Pry
mas Polski Glemp. Wraz z Kardynałem Gulbino- 
wiczem, Metropolitą wrocławskim, weźmie udział 
w  nadzwyczajnym Konsystorzu Kolegium Kardy
nalskiego.

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za 
granicą na posiedzeniu 3 bm. poparła starania Po
laków żyjących poza granicami Kraju o udział 
w wyborach parlamentarnych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał 
polecenie przeprowadzenia w  pilnym trybie bada
nia radiologicznego na poligonie armii radzieckiej 
w woj. pilskim, w  związku z podejrzeniem o 
przechowywaniu tam głowic jądrowych.

Podczas przeprowadzonej ostatnio ankiety 
CBOS, 53 procent respondentów uznało, że sytuar 
cja gospodarcza Kraju jest zła, zdaniem 25 pro
cent sTśrednia, 15 procent — dobra, 7 procent — 
nie miało w tej sprawie opinii. Ankietowani uwa
żają, że w ciągu najbliższych dwóch lat sytuacja 
gospodarcza: ulegnie poprawie — 43 procent nie 
zmieni się — 20 procent pogorszy się — 19 pro
cent, — brak zdania — 18 procent.

Na krakowskiej giełdzie towarowo-pieniężnej 
wystawiono na sprzedaż 10 nowych radzieckich 
czołgów T-72.



5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Ewangelia według św. Jana 15,1-8 

“Wytrwajcie we mnie, a ja  w was” (w. 4) 
Przez chrzest każdy chrześcijanin został 

wszczepiony w duchowy organizm Jezusa Chrys
tusa, stał się członkiem Jego Mistycznego Ciała. 
Wskazuje na to Chrystus w dzisiejszej Ewangelii 
gdy mówi: "Ja jestem krzewem winnym, wy — 
latoroślami” (w. 5). Te latorośle mogą posiadać 
życie duchowe, żyć dla Boga i dla wieczności tyl
ko dzięki łączności z Chrystusem, przez udział w 
sakramentach. On sam jest głową tego żywego 
organizmu, jak stwierdza jednoznacznie św. Paweł 
w liście do Kolosan: “On jest Głową Ciała — Ko
ścioła” (Kol 1,8).

Można także widzieć ten Kościół jako ogrom
ną “budowlę", na którą składa się ileś tam mi- 
lionów członków. Te członki to albo masywne

bloki albo zmurszałe wiekami cegły. W tej du
chowej świątyni zasiada nauczający Chrystus. Ka- 
H M I  i posłuchać, l l M i g j & a  
lub ie odrzucić. On żywi nas wszystkich. Jego so 
S  mlmy w swoim krwiobiegu. Winne grona m- 
sza na gałęziach winnego krzewu. Jego życie ma- 
mv w sobie, bo On jest krzewem winnym, a my 
latoroślami. "Kto trwa we mnie, a ja w mm ten 
p r £ S ™ w o c  obfity, ponieważ beze miue mc me

m° 1 e t n ° r i dw i c h  autorów —  
powyższy temat: "To wszystko sprawia jedna i-ta 
sama męka Zbawiciela: dźwiga z g^bm unosi z 
ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. Albowiem 
Zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, 
przebaczenie grzesznikom, a chwalę świętym (sw. 
Makary). Taki to krzew winny — ■ Chrystus —- 
który daje życie, krzepi, podnosi, umacnia i 
wskrzesza do życia — mówi do nas wszystkich.

"Wytrwajcie we mnie” . .. Kto trwa 
ja w  nim, ten przynosi owoc obfity” /.""u 
korzeniony i ożywiany przez soki żvd„;‘Jr  
■'chrześcijamn"Ę- jako gałązki SZ(4 ; „ J f  
jest powołany do dawania owoców 
Jan Paweł I I  w  encyklice o PowołaniaJL!* 
Jesteśmy prawdziwymi latoroślami 
z Chrystusa w wielkiej tajemnicy chizta 
Trwaó w Jezusie i przynosić owoce jest 
zadaniem. Dziś mamy sprawdzić w 
Ewangelii, czy na prawdę trwamy w 2 1  
jak latorośle w  prawdziwym winnym 
Jak to stwierdzimy? Jeżeli słowa Ct 
rych działaniu poddani jesteśmy w 
dla nas świętością, najwyższą prawda“S  
Jego stawiamy ponad swoje zdanie wóli iii 
naszą wolą — trwamy w  Nim, a On w 5  
jest miłością. A  kto trwa w miłości -  
przebywa, a Bóg w  nim” (1 J 4^ )

Ci, którzy odeszli...
Wykruszają się nasze szeregi kombatanckie. 

Ostatnio, dnia 4 kwietnia, odeszła od nas “Krysia” 
■  ̂ Krystyna Ciesielska, żołnierz Armii Krajowej, 
żona inż. Jana Ciesielskiego, również ex-kombatan- 
ta A. K., siostra znanego czytelnikom autora ksią
żki “Em busca de terra prometida”, Czesława 
Mazurka.

Krystyna, urodzona w Będzinie, skończyła 
szkołę średnią w Katowicach, a następnie wydział 
prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W  Po
wstaniu Warszawskim brała udział jako sanitariu
szka, najpierw w śródmieściu, potem odkomen
derowana na ginący już Czerniaków, z oddaniem 
pełniła ciężką służbę w patrolu sanitarnym. Wy
wieziona, wraz z innymi do obozu jeńców.

Przygotowanie zawodowe i prawy, zrównowa
żony charakter Krysi sprawiły, że została wybra
na do uczestniczenia w  Sądzie Koleżeńskim w 
obozie kobiet-jeńców w Oberlangen. Pełniła tam 
funkcję obrońcy. Wybór ten był dowodem wiel
kiego zaufania i sympatii koleżanek.

W Sao Paulo, gdzie mieszkała, była Krysia 
postacią znaną i ogólnie łubianą. Gorąca patriot- 
ka, brała udział we wszelkich obchodach okolicz
nościowych, uświetniając je  swą piękną deklama
cją. Wiele z tych obchodów sama organizowała i 
reżyserowała.

Obdarzona zdolnościami literackimi publiko
wała kilkakrotnie swe artykuły na łamach Ludu, a 
także w języku portugalskim w piśmie tak poważ
nym jak Estado de Sao Paulo dała czytelnikom 
prawdziwy wykład na temat historii Powstania 
Warszawskiego.

Pochowana w grobie kombatantów na cmenta
rzu Getsemani w  Sao Paulo.

Z wielkim żalem żegnamy kochaną i nieza
pomnianą Krysię.

Irena Łosiowa
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Zaproszenie na uroczystą 
Mszę Świętą

Dnia 05-05-1991 r. (Niedziela) odbędzie się w 
Kościele św. Stanisława, uroczysta Msza jśw . o 
godzinie 9-tej w języku polskim w intencji rocz
nicy “KONSTYTUCJI 3-cio MAJOWEJ", Dnia 
“MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ KORONY POL
SKIEJ", "BITWY O MONTE CASSINO”, Zgonu 
Marszałka "JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”. Zamawiają 
i będą brali udział z pocztami sztandarowymi 
Stow. Dobroczynno-Kulturalne Polaków w Brazy
lii, Tow. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tow. 
Braspol Nacional, Stow. Polskich Kombatantów - 
SPK. Zaprasza się wszystkich członków i sympa
tyków, prosząc o jak najliczniejszy udział.

Zarząd powyższych Stowarzyszeń.

Z nędzy do pieniędzy
W krajowej “Przyjaciółce" (N r 5-2221, z 

31-1-1991) podano rozmowy z-polskimi biznesma
nami, którzy spotkali się przy okazji konkursu 
“Manager roku 1990”, który odbył się w Warsza
wie. Piszą o spotkaniu "pań w szykownych toale
tach, panów w eleganckich garniturach, no i in
nych trochę skromniejszych osobach, może dzien
nikarzach” .

Kilku "finansowym autorytetom” zadawano 
pytanie: "Czy od nędzy można dojśw do pienię
dzy?” Różne były odpowiedzi, choć w pewnym 
sensie jedną m iały  w sobie nutę — zapał i zaufa
nie do samego siebie.

Henryk Racław, fabrykant domów twierdził: 
Zawsze wydawało mi się, że dużo pracuję, 

ale dopiero teraz widzę co to prawdziwa praca. 
To ona jest pierwszym podstawowym warunkiem 
powodzenia, także materialnego.

Drugi warunek to odwaga i znalezienie dla 
siebie własnego miejsca toru w życiu. Iluż to lu
dzi uważa ze w Polsce nic nie można zrobić. Ci 
sami ludzie ulokowani w odpowiednich torach 
odzyskują wiarę, odnajdują satysfakcję zawodo
wą pmą|eriąlną.

• zrobić człowiek, który nie posiada nie-
niędzy? Nie bać się! Większość dyrektorów naszej 
korporacji tez ich nie miała. A dzisiaj: ma i to 

UZw  pIS czemu? Dzięki pracy i otwartej głowie. 
m  B l i H  l i i  1 zar°bić bardzo dużo 

Sl? Pr“ Z za~

ąle SS ^W S  P^ztUfnir^S 
rzadekmw & r^  ? b-6Z teg0 kaPitału zrobiliby po-

H M m I I
wiele osób nie wie czego n ram t^m l t J7™ ze 
nich stworzyć s n e c S  b*  dla
im odkryć własne możliwoM PGn>°głyby

robić jedna. Trzeba
równocześnie ?est a

rokuj99?” . S yCl0k' “Manager Publiczności z

i  M M M M  człowie. 
oja. Wszyscy odczuliśnro^kutiri i..k0,nsekwen- 
zauważyd -  firmy, ™  ale ProszS
brali się tu dzisiajflde s t a r a ć H  
czasów, a szuk̂ r o zw S ń  ? P«»ęz?kać złych 
dalszy rozwój. Kto wip r?*™  u um°zliwiaiacych 
me do tego.dąży, na cem o ral k°nsekwent-

Co poradzić k om u ś^^  S ? ^ 0 sukces. 
menem, a nie ma żadnych nc biznes-
na początek zajmie si« ° s?°zedności? Niech 
ton a  na c a ł ^ T w f e l i e ^ S 1' 1°  droga spraw 
łem- w  PolsŁ za^Sa ' sfe to,0 i^ ga za4 ™ -  

*  ę Już tworzyć klasa

średnia ,a to właśnie ona jest 
firm świadczących różnorakie udugTp 
miarę możliwości, przejść do handlu ? •  
chodzi o tworzenie firm  produkcyjnymi 
trzebny jest do tego duży kapitał i dośŁJf * 

Maria Sczaniecka, właścicielka hoteluTt n 
szawie odpowiada. f  n

— Jak z  nędzy dojść do pieniędzy? ę l  
na totolotku. A jeśli się to nie uda to pce r 
ciężka praca i liczenie na łut szczęścia M  s 
żeby dojść do dużych pieniędzy, trzeba na P 
początku trochę małych. Tym, którzy Z f  t 
tych małych, mogę poradzić by polubili to! 
bią i wierzyli że będzie lepiej. Z nędzy dofc s 
pieniędzy szybko się nie dojdzie. Potrzebai v 
długa i  mozolna praca. | r

Zbigniew Kośla, właściciel ubojni i faM ć 
produktów żywnościowych. *  j

—■ Jest tylko jedna droga: trzeba uctó| ( 
ciężko pracować. Ja sam też zaczynałem odr § 
Byłem najstarszym z  sześciorga rodzeństwa,ł i 
czyłem zawodówkę i musiałem pójść do p» i 
masarni. Zaocznie ukończyłem technłtaąif i 
studia. Odkąd pamiętam, zawsze pracołsfe 1 
uczyłem się.

W  1979 r. otworzyłem własną masarnię, ś ' 
żadnej hali a w . .. piwnicy, z pożyczonymiś 
nami. Dziś, po 11 latach, wybrano mniewtea 
gerem roku. To  duża satysfakcja.

Pieniędze nigdy nie były dla mnie eto 
mym w sobie. Ale by je  zdobyć trzeba iutó 
tywność jako taką.

Generalnie uważam, że żeby cokolwiek® 
nąć, potrzebne są dwie cechy: upór i zawsi 
Szczęście? Nie sądzę. Wystarczy czegoś d# 
do tego dążyć a prędzej czy później cel Ąai 
nie.

... Tyle mówią polscy przodownicy i*§. 
Wyraźne zaprzeczenie dość rozpowszedu* 
nastroju że bieda, inflacja i droga bez m 
Albo też szukanie pomocy obcej, zagraim 

Nie ma dwóch zdań, że Polska nie jeil 
najlepszej sytuacji finansowej, zwłaszcza w  
nując ją  do nowoczesnych Niemiec, ktfoj 
przegranej wojnie i kapitalnych stratadi* ; 
rialnych i w  ludziach, stają się coraz więksi, 
tęgą światową. Doszły do tego znaną solldaną 
w pracy, nauce i inteligencją do r— 
się do zmiennych warunków życia.

Polska stoi teraz przed wyzwaniem hi9| 
nym do odpowiedniego rozwoju i dojścia 
nowagi z wielkimi sąsiadami. Spodziewać Śt 
można że Polska, która w opinii światowi®̂  
była przodownikiem wolności i sottdarao&ł 
dowej, potrafi udowodnić swoje wartoMW 
ne i materialne pracą i dalszym jala^Pf 
dorobkiem kulturalnym. J

Wiadomo, do każdej działalności, 
kulturalnej jak i  materialnej potrzebne sy® 
sze, a te trzeba zdobywać własnym, wy  ̂
jeśli ich się nie znajdzie z pożyczki 
Kłopoty w  tym ostatnim wypadku, zen®*) 
kiedyś oddawać. £

Dlaczego więc nie zaczynać od same?0 ■ 
od tych małych finansów, które mamy - 
Kraju czy na Emigracji? Zainwestować J e  
snej pracy czy wspólnym wysiłkiem. A ® ; 
rzyć światowy fundusz inwestycyjny. Jgj- 
swojej jedności a ważnym dla poanĴ .  ̂
spodarki nie tylko samego Kraju ale j c
noty Polskiej rozproszonej po jjj V

A liczyć można z całą pewnością# 
gatszy i większy będzie naród s a m  w. ^  
wiecei na owe wieup jwięcej będzie mógł liczyć na owe  ̂ ^
cje zagraniczne. Wszakże one z 
gdzie już jest nauka i technologia 
na odpowiednią skalę, aby stać S1M* A  
mocniczą podstawą do nowych 
tów i produkcji, a co za tym idzie wz»J 
dzynarodowej wymianie dóbr . ^

Victor Joa°
Sao Paulo, dnia 25 marca 1991 roku. 
Adres do korespondencji:
Rua Itaipu, 103 
04052 Sao Paulo —  Brasil
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? ja k  “ zdoby łem ” Bolonię
Edward Wojtczak

2 kwietnia 1945 roku siedzieliśmy zamaskowa- 
5 ni w winogronowej plantacji koło Castenaso —
( kiika ldlometrów od Bolonii — oczekując rozka- 
f zów ponieważ pogoda była piękna, a i Niemcy 
i też nie strzelali, można było spokojnie oddać się 
ińraktykowanym zazwyczaj w  czasie akcji zaj£ 
Iciom. Więc jedni gotowali zdobyte kury, drudzy, 
!t)Opijając wino, grali w  karty, inni golili się, prali 
tfoieliznę, lub "czarowali”  napotkane signoriny, co 

w języku oficjalnych reportaży wojennych nazy- 
I wało się "nawiązywaniem serdecznych kontaktów 
i z miejscową ludnością” . Ja w  tym czasie bawi
li łem się z małym królikiem rasy angora, który od 
K M  dni towarzyszył nam na czołgu w  sklecionej 

z patyków klatce. Znalazłem go wśród gromady 
I innych wystraszonych królików na gruzach zbom-
* bardowanej farmy. Nagle skinął na mnie przecho- 
| dzący obok dowódca pułku ppłk. Feliks Motyka.

t  Czas najwyższy aby wreszcie i  pułk miał
| jakieś korzyści z twoich Włoszek — zagadnął. Gdy 
fnieco zażenowany spojrzałem na niego pytająco, 
I mówił dalej, ale już głosem bardziej służbowym.

— Proszę przygotować, jeszcze dziś wieczo- 
rem, jedną dużą flagę biało-czerwoną i kilka na-

I szych, pomarańczowo-czamych proporczyków 
Fpancemych. Niech ci te Włoszki wyszperają ma- 
Iteriał i  uszyją...

Jako żołnierz inteligentny ||| bo tylko tacy 
| służyli w  broni pancernej ź-r w  mig zrozumiałem 
I  wszystko. Przecież wystarczyło tylko zsunąć beret 
| na tył głowy i podrapawszy się w  czoło, samemu 

dojść do wniosku, że jutro, najprawdopodobniej 
jak zwykle o świcie, będzie natarcie na Bolonię 

I (zapewne pod szyfrem “z Motyką na słońce” ), a 
i gdzieś koło południa będziemy tam uroczyście 
i wciągać flagę i wieszać proporczyki. Raźno więc 
J wziąłem się do szukania wśród okolicznych mie- 
l  szkańców materiałów: białego, czerwonego, czar

nego i pomarańczowego.
— Do czego ci to wszystko — pytali koledzy. 

W odpowiedzi uśmiechałem się tajemniczo.
— Zobaczycie jutro — obiecywałem.
W nocy oczywiście nie spałem myśląc o nie- 

kniknionym wczesnym alarmie bojowym, natarcie 
na Boloiiię, wkroczeniu do niej i o mojej pięknie 

1 wyprasowanej fladze narodowej i chyba dziesię- 
|ciu proporczykach pancernych. Aby do świtu... 
| Aby do świtu...

Wielkie było moje rozczarowanie, gdy minął 
t świt i  poranek, a nic nie wskazywało na jakieś 
[ przygotowania do akcji. Przechodząc więc koło 
I dowódcy pułku ogryzającego na śniadanie kurzą 
; łapkę nad rozłożoną mapą, ponownie zameldowa
niem o wykonaniu wczorajszego rozkazu.

|||;*— Dobrze — odparł pułkownik bez entuzjaz- 
c mu. Schowaj to wszystko, może kiedyś się. przy- 
| da...

— Jak to? Więc dopiero "może i kiedyś”? — 
pomyślałem odchodząc zawiedziony. Czyżby na-

| tarcie odłożono?
Wkrótce jednak rozeszła się wiadomość, że 

■ Bolonia została zajęta. Podobno... podobno _ 
mówili wszyscy, ale tak na pewno to nikt nie wie
dział co się tam dzieje. Jakby to tak się wyrwać i 
sprawdzić ||§ pomyślałem sobie. O formalnym po
zwoleniu nie mogło być mowy. Trzeba więc było 

‘ wymyśleć coś innego dla zaspokojenia zrodzonej 
wczoraj żądzy zdobycia Bolonii.

— Panie pułkowniku — zacząłem nieśmiało, 
zauważywszy go nieco później przy którym z czoł
gów — może by tak teraz do warsztatu skoczyć 
póki mamy trochę czasu...

— A co ci znów nawaliło? —  spytał dość ostro.
— W silniku coś tam "kaszle” . .. Trzeba by 

sprawdzić...
— No to jedź, tylko szybko wracaj — możesz 

, być potrzebny...
— Tak jest, panie pułkowniku — niemal że 

krzyknąłem z radości, dając z daleka znak victo-
• rii” gotowemu już do "akcji” kierowcy.

Po opuszczeniu plantacji, zamiast do rzutu B 
w tyle, gdzie mieścił się warsztat naprawczy, po
jechaliśmy prosto na szosę do Bolonii. Spojrza
łem na drogowskaz —  jeszcze 6 kilometrów, cie
kawe... Chyba to prawda, że Bolonia zajęta... 
Bo inaczej... Ale dlaczego tak pusto :— ani jea- 
nego żołnierza nie w idać... Częściowo uspokajały 
mnie świeże ślady gąsienic i grupy wiwatującej 
ludności. "Eviva liberatori! Eviva Polacchil 
krzyczeli machając trzymanymi w  rękach butel
kami z winem i kwiatami. Nie wypadało mi, u- 
beratorowi”, pytać ich czy Niemcy uciekli, więc 
choć w dalszym ciągu czułem się niepewnie, ia- 
son "liberatore Polacco”  musiałem trzymać, us
pokoił mnie dopiero widok beczkowozu 5_Kreso- 
wej Dywizji Piechoty na przedmieściu Bolonn- 
Kierowca jego, z kwiatami w  ręku, witany oyi

przez otaczającą go gromadę Włochów jak co 
najmniej szef zaopatrzenia Brygady.

— Co słychać? — pytam.
— Ano nasi w  mieście!

. — Co pan mówi... a czy weszli daleko w 
miasto? — upewniam się.

— Wal pan śmiało... Cała Bolonia nasza i 
sztandary już wiszą na wieży. Kilka minut póź
niej dzieliliśmy nieopisaną radość panującą w 
mieście. W podnieceniu rozentuzjazmowani ludzie 
tańczyli w wąskich uliczkach, nad morzem głów 
widać było noszonych na rękach naszych żołnie
rzy, rzucano na pojazdy kwiaty, częstowano wi
nem. Włosi śpiewali, płakali, obejmowali, ściska
li i całowali się nawzajem lub z żołnierzami. Na 
czołgu miałem tyle signorin, że silnik mógł teraz 
naprawdę nie tylko "zakasłać” , ale nawet .się "za- 
ksztusić” . Poza tym z miejsca awansowano mnie 
o pięć stopni wojskowych. "Capitano, Capitano” 
— wołały do mnie Włoszki nie wiedząc że moje 
dwie "belki” kaprala podchorążego to nie znaczą 
to samo co podobne insygnia na naramiennikach 
oficerów amerykańskich.

Jeszcze przed południem postanowiłem wrar 
cać. Głośniej bowiem niż ten cały otaczający nas 
zgiełk ulicy oswobodzonego miasta brzmiały mi 
w uszach słowa pułkownika: "tylko szybko wra
caj, bo możesz być potrzebny” .

— Melduję swój powrót panie pułkowniku — 
oznajmiłem salutując z wigorem o przybyciu do 
mp. dowództwa pułku.

— No i jak tam ... Wszystko w porządku? 
HE— Tak jest! Ale wie pan panie pułkowniku... 
podobno Bolonia zajęta...

— Zajęta, zajęta, jasne że zajęta. Uprzedzili 
nas Krechowiacy odparł bez zdziwienia. 
■ B i  podobno jest tam straszny entuzjazm... 
Podobno naszych na rękach noszą... Może by 
tak... może by tak tam pojechać... Pozostaną 
wspomnienia na całe życie...

Gdy te argumenty nie zainteresowały mego 
dowódcy, próbowałem skusić go innymi.

— Podobno signoriny całują naszych aż mi
ło .. .

— Skąd ty to wiesz zainteresował się na
gle, uważnie przyglądając się moim policzkom — 
więc to one tak ci gębę pomazały szminką... 
Byłeś w  Bolonii?

Tak jest, panie pułkowniku. Wkroczyłem 
do Bolonii jako jedyny żołnierz Pułku 6 Pancer
nego “Dzieci Lwowskich” .

H I S  Jak tak sobie posiedzisz kilka dni w  pace, 
to ci się odechce zdobywania miast bez rozkazu 
na własną rękę — pogroził pułkownik bez żadne
go podziwu dla "liberatora” Bolonii, Capitano 
Polacco, Lucifero z Radości, koło Kaczego Dołu.

• ★
Po zajęciu Bolonii przez bratni, pancerny 1 

Pułk Ułanów Krechowieckich (pierwszy wkroczył 
do miasta drugi szwadron dowodzony przez rtm. 
Rukata), 3 Dywizję Strzelców Karpackich i 5 Kre
sową Dywizję Piechoty w  sobotę 21 kwietnia 1945 
roku nie było już potrzeby zdobywania miast ani 
na rozkaz, ani na własną rękę. Akcja bojowa we 
Włoszech wówczas się skończyła, a 8 maja 1945 
roku oficjalnie ogłoszono koniec rozpętanej w 
piątek, 1 września 1939 roku wojny.

Japonia gotawa odkupić wyspy
Japonia wystąpiła z nieoficjalną propozycją 

udzielenia Związkowi Sowieckiemu pomocy eko- 
nomicznej w wysokości $28 mld pod warunkiem, 
że Moskwa odda cztery zajęte w  1945 roku wyspy 
japońskie, a mianowicie Habomal, Shikotan, 
Knashiri oraz Etorofu.

Oczekuje się, że z propozycją tą wystąpi 
Ichiro łzawa. Jak dotąd nie było żadnych oficjal
nych wypowiedzi na ten temat rządu japońskiego. 
Japonia odmawia podpisania traktatu P°kojoweg 
ze Związkiem Sowieckim zanim cztery japonskie 
wyspy, znajdujące się na północny wschód od 
Hokkaido, nie zostaną zwrocone. Moskwa 
jak dotąd przynajmniej — utrzymywała, iz sta
nowią one "niepodzielną część ZSRR .

I t i iK  Hauer & Gia. M a d ą
Rua Jose Bonitaeio, 66 — Fone: 223-7744 

FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, Iat5o, cobre, aiuminio em barras, cha- 
nas e tubos, chapas inox -  Ferramentas Gedo- 
re Cometa, Stanley, Motores elśtricos, colas e 
adesiros Alba, pregos e  arames, cordas de nylon 
e sisal łona ptóstica, tintas e yemizes, mśqui- 
nas elśtricas BOSH, telas, panelas e caldeiroes 
de aiuminio (linha Hotel).

Oczko w  g łow ie
Oęzy wymagają szczególnej pielęgnacji, a o 

roli i znaczeniu tego organu zmysłu nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać.

Często jednak — nie poświęcamy im zbyt 
wiele uwagi, w każdym razie znacznie mniej niż 
skórze i tuszy. Układając jadłospisy myślimy o 
wpływie składników pożywienia na skórę właśnie 
i wagę. Tymczasem rodzaj pożywienia ma bezpo
średni wpływ na jakość wzroku, a nawet wygląd 
oczu. Dawno już stwierdzono, że stały brak wita
miny A w organiźmie powoduje “kurzą ślepotę", 
na którą cierpi coraz więcej ludzi, ale większość 
z nich zdaje sobie z tego sprawę dość późno. 
Przed wizytą u okulisty każdy może przeprowa
dzić taki oto test: przechodzimy z jasno oświe
tlonego wnętrza do ciemnego pokoju, albo z ciem
nego do jasnego i sprawdzamy ile ęzasu zabiera 
naszym oczom ta zmiana. Jeśli za parę sekund 
zaczniemy rozróżniać kształty przedmiotów i 
zmiana światła przestanie razić oczy, wszystko w 
porządku, a jeśli potrzeba nam na to kilku mi
nut, to i natychmiastowa wizyta u okulisty jest 
niezbędna, a w naszym jadłospisie dziennym na 
pierwszym miejscu powinny figurować produkty 
bogate w witaminę A.

Kataraktę uważa się za "przywilej” wieku 
starszego, ale bywa, że występuje także u dzieci. 
U chorych stwierdzano poważne niedobory wita
miny C i B2 oraz ogólną awitaminozę.

Jaskrę powoduje silne ciśnienie w gałce ocz
nej i tu może pomóc jedynie szybka interwencja 
dobrego okulisty. Ogólnie jednak wiadomo, że z 
punktu powinno się usunąć z jadłospisu wszyst
kie produkty powodujące podwyższone ciśnienie, 
szczególnie zaś używki, jak alkohol i  kawa.

Nie należy lekceważyć również "zwykłego” za
palenia spojówek. Po pierwsze przed diagnozą 
okulisty nie wiemy czy jest ono "zwykłe”, może 
bowiem podłoże alergiczne, może być związane z 
warunkami pracy (chemikalia), kurzem, infekcją 
itp; Zaniedbane zapalenie spojówek może spowo
dować niebezpieczne komplikacje wzroku stałe 
bóle głowy, stany chroniczne. Pomagają doraźnie 
kompresy z rumianku lub świetlika lekarskiego, 
ale nie'zawsze te domowe sposoby wystarczają, 
chociaż zawsze mogą wspomagać leczenie podsta
wowe.'

Najpopularniejszą i niezwykle męczącą dla 
"właściciela" chorobą oczu są jęczmienie. To syg
nał ogólnego spadku odporności organizmu. Po
maga kompres z liścia aloesu (przecinamy na pół 
i kleistą wewnętrzną stroną nakładamy na powie
kę); ciągle jest też aktualna “recepta babuni”, 
zdająca" doskonale egzamin, gdy jęczmień, zaczyna 
się zbierać — masowanie złotą obrączką. Pomaga 
również sok z cebuli (nie może dostać się do 
oka) i  kompleś z nagietka. Niestety, żadnego 
cudownego leku na jęczmień nie wynaleziono i 
chyba trochę ze skłonnością do tego ropnego gu- 
zełka jak z piegami — trzeba się przyzwyczaić, że 
wraca i szybko go likwidować. Odporność orga
nizmu ma tu — jak się rzekło — duże znaczenie, 
ale faktem jest również, że wiele osób z obniżoną 
odpornością, np. po przebytej chorobie nigdy nie 
miało jęczmienia.

Czy wiecie, że:
♦  Masło z domieszką margaryny po stopieniu 

jest mętne i klaruje się opornie, bardzo wolno. 
Wrzucone na gorącą wodę rozlewa się po wierz
chu-tłustymi plamami.

♦  Kropla prawdziwego miodu przykleja się 
do podłoża: "nie chce” się toczyć. Miód sfałszo
wany syropem kartoflanym nie krystalizuje się; 
ieżeli łyżkę takiego specjału zagotować z pół 
szklanki wody i dodać 2-3 krople jodyny — za
barwi się fioletowo.

♦  Wyroby z kolorowej skóry dobrze jest pie
lęgnować zmywaczami kosmetycznymi — mlecz
kiem lub śmietanką — przeznaczonymi dla skór 
suchych i wrażliwych.

♦  Stwardniałą po przemoczeniu odzież skórza
ną rozłożyć płasko, moczyć dłoń w glicerynie i 
nacierać skórę aż wsiąknie. Następnie natłuścić 
wysokiej jakości woskową pastą do obuwia i 
wypolerować. Albo: nacierać mieszaniną oliwy z 
oliwek (3 części) oraz terpentyny, mleka i octu 
(po 1 części), po czym zapastować i wypolerować. 
Oba sposoby dotyczą wyłącznie wyrobów ze skor 
glansowanych.

♦  Aby usunąć z patelni nieprzyjemny zapach 
po smażeniu rybraE- wylać na nią fusy herbacia
ne z niewielką ilością wody i  zagotować.

<+ Aby zgubić zapach naftaliny w szafach— po 
opróżnieniu ich przetrzeć wnętrze denatjirato 
zmieszanym z sokiem cytryny w równych częś
ciach.



T »  o m U L I c a t y  11 TTOMS - dla
U c zniów

♦  Rok 1991 — wg oświadczenia wicepremiera 
Leszka Balcerowicza — może być okresem skrom
nego wzrostu gospodarczego i nieco większego 
wzrostu konsumpcji. Dwa lata następne mogą być 
już okresem większego, ok. 7-procentowego wzro
stu. W roku bieżącym podstawowymi elementami 
programu gospodarczego mają być nadal stabili
zacja i przeszktałcenie gospodarki.

♦  Według danych Centralnego Urzędu Plano
wania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. 
ceny wzrosły o 20,3 procent, oszczędności dewizo
we zmalały o ok. 7 min zł., płaca realna spadła o 
13 procent, a produkcja przemysłowa była niższa 
o 3p procent niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. W wyniku nadwyżki importu nad eks
portem powstało ujemne saldo bilansu handlu za
granicznego w wysokości 64 min. dolarów.

♦  Z marcowych badań OBOP wynika, iż pogar
szają się nastroje społeczne. Odsetek osób uwa
żanych obecną sytuację jako bardzo złą wzrósł w 
porównaniu z grudniem ub. z  12 do 21 procent, 47 
procent badanych sądzi, że pogarsza się sytuacja 
w gospodarce, 59 procent (w  grudniu 34 proc.) 
wyraziło niezadowolenie ze sposobu rozwoju de
mokratyzacji w Polsce. Z badań wynika także, iż 
wzrasta niechęć do polityków. W porównaniu z 
grudniem ub. r. niechęć do prezydenta wzrosła o 
6 procent, do Tadeusza Mazowieckiego o 3 pro
cent, natomiast do Stanisława Tymińskiego zmniej
szyła się o 4 procent. Największy, 8-procentowy 
przyrost niechęci zanotował na swym koncie Ja
rosław Kaczyński.

♦  General Motors, amerykański koncern samo
chodowy będzie głównym udziałowcem w spółce z 
kapitałem zagranicznym w którą przekształci się 
żerańska Fabryka Samochodów Osobowych.

♦  W Budapeszcie Polska i Węgry podpisały 
pięcioletni pakt o wojskowej współpracy między 
obu państwami. Dotyczy on współpracy w zakre
sie produkcji sprzętu wojskowego, oraz szkoleń 
oficerów i wojskowych. Pakt podpisali minister 
obrony narodowej, wiceadmirał Piotr Kołodziej
czyk, oraz węgierski minister obrony, Lajos Fur.

"Dalsze układy współpracy pomiędzy państwa
mi są konieczne w budowaniu bezpiecznej Euro
py” ^  powiedział Kołodziejczyk. Węgierski mini
ster Fur oświadczył, że jednym z powodów pod
pisania tego aktu była też chęć korzystania z pol
skich doświadczeń w misji pokojowej Polski w 
ONZ.

Kłopoty aptek w  Polsce
Wprawdzie prywatyzacja aptek już w  dużym 

zakresie została przeprowadzona, ale wciąż mają 
one poważne kłopoty i nie mogą dać ludziom te
go wszystkiego, co można kupić na Zachodzie.

W chwili obecnej powtarza się w  Polsce dra
matyczna sytuacja z ostatniego kwartału roku 
ubiegłego. Prywatne apteki nie otrzymują od 
państwowej służby zdrowia pieniędzy należnych 
im z tytułu realizacji recept bezpłatnych i zniż
kowych.

Prasa krajowa przypomina, że w końcu listo
pada 1990 roku właściciele prywatnych aptek, któ
rym nie zwracano poniesionych przez nie kosztów 
zakupu i wydawnictwa bezpłatnych dla pacjentów 
i częściowo płatnych leków, zagrozili zaprzesta
niem realizacji recept. Zadłużenie poszczególnych 
aptek już wówczas sięgało setek milionów zło
tych, co nie było mało, skoro średni miesięczny 
obrót w  większej aptece wynosi 200 do 250 min 
złotych.

600 mld złotych przeznaczonych dodatkowo z 
budżetu służby zdrowia na zwroty dla prywat
nych aptek miało wystarczyć do końca roku. Jed
nak już w  grudniu r. ub. znów zabrakło pieniędzy. 
Właściciele aptek czekają na nie do też pory.

Jedynie względy społeczne — twierdzą właś
ciciele aptek — potdrzymują ich od zaprzestania 
wydawania leków bezpłatnych i po cenach zniż
kowych. Jednocześnie brak im pieniędzy na dal- 
sze^zakupy, co grozi pustkami na aptecznych pół-

Prywatni farmaceuci podkreślają, że jako jed
na z pierwszych grup zawodowych włączyli sie 
w program reform podejmując samodzieln- dział 
łalnosc gospodarczo-handlową. Wyraźnie popra
wiło to zaopatrzenie w leki. W uruchomienie pry
watnych aptek włożyli często wszystkie rodzinne 
oszczędności .pożaciągali wysoko oprocentowane 
kredyty w bankach. To wszystko ostrzega prasa 
— może w niedalekiej przyszłości doprowadzić 
nawet do zamykania aptek.

Aby do tego nie dopuścić Farmaceutyczna Iz
ba Gospodarcza zrzeszająca właścicieli prywat- 
nych aptek, wystąpiła do premiera JK. Bieleckiego 
o podjęcia skutecznych i szybkich działań w celu 
zwrotu środków finansowych zależnych od Mi
nistra Zdrowia. 1VU
■ ■  dwa M iony złotych przeznaczono pod 
komec styczna w sejmie na ochronę zdrowia w 
Polsc* Stworzyło to aptekom prywatnym mwn 
nadzieję na przetrwanie. ,  n nowł

St. Pat.

Marian Hemar

Tej nocy zgładzono wolność 
w katyńskim lesie... 
zdradzieckim strzałem w czaszkę, 
pokwitowano Wrzesień... 

związano do tyłu ręce
by w obecności kata 
nie mogły się wznieść błagalnie 
do Boga i  do świata 

zakneblowano usta! 
by w tej katyńskiej nocy 
nie mogły wołać o litość 
ni wezwać znikąd pomocy

w podartym jenieckim płaszczu 
martwą do rowu zepchnięto
i zasypano ziemią 
skroń krwią przesiąkniętą

By zmartwychpowstać nie mogła 
Ni znaku dać o sobie 
I na zawsze została 
w leśnym katyńskim grobie 

Pód śmiertelnym całunem 
zwiędłych katyńskich liści, 
by nikt się nie doszukał, 
by nikt się nie domyślił 

Tej samotnej mogiły 
Tych prochów i tych kości 
świadectwa największej hańby 
i największej podłości

Tej nocy zgładzono prawdę 
w Katyńskim lesie 
by nawet wiatr, choć był świadkiem 
po świecie jej nie rozniesie...

Bo tylko księżyc |gj|‘NIEMOWA” 
płynąc nad smutną mogiłą 
mógłby zaświadczyć poświatą 
jak to naprawdę było...

Bo tylko świt, który wstawał 
na kształt różowej pochodni 
mógłby wyjawić światu 
sekret ponurej zbrodni 

Bo tylko drzewa nad grobem 
stojące niby gromnice 
mogłyby liści szelestem 
wyszumieć tę tajemnicę.

Bo tylko ta ziemia milcząca 
kryjąca jenieckie ciała 
wyznać okrutną prawdę 
mogłaby, gdyby umiała...

Tej nocy, sprawiedliwość 
zgładzono w katyńskim lesie 
bo, która to już wiosna 
bo która zima i jesień? 

minęły od tego czasu 
od owych chwil straszliwych 
a sprawiedliwość milczy 
nie ma je j widać, wśród żywych!? 

widać we wspólnym grobie 
legła przeszyta kulami 
jak inni z kneblem w ustach 
z zawiązanymi oczami 

bo jeśli jej nie zabrała 
nie skryła katyńska gleba, 
gdy żywa -— czemu nie woła! 
nie krzyczy o pomstę do nieba?! 

czemu jeżeli istnieje 
nie wstrząśnie sumieniem świata 
czemu nie tropi nie ściga 
nie sądzi, nie karze kata? 

zgładzono sprawiedliwość 
zdradziecko w katyńskim lesie 
prawdę i wolność zgładzono 
pod enkawudowską osłoną 

Dziś jeno ptaki smutku 
w lesie, zawodzą żałośnie 
jak gdyby pamiętały
0 tej katyńskiej wiośnie

jakby wypatrywały 
wśród leśnego poszycia, 
śladów jenieckiej śmierci 
oznak polskiego życia 

czy spod dębowych liści 
aiDo sosnowych igiełek 
nie błyśnie szlif oficerski 
lud zardzewiały orzełek? 

strzęp zielonego munduru 
i n f H  z ?,otes“  wydarta
i i  fre tk a  spłowiała

1 katyńską przeżarta?
* „ ^ “ Pamięć została
Po tej katyńskiej nocy
H s H I :n*e da*a się'zgładzić 
nie chciała ulec p?rzemo^

T  2 2 ^  0  S P R A W I E D L I W O Ś C I

s S S S '■aJNYCH w  k a t y ń s k im  LESIE...

V
W Polysce działa związek zawodom 9  

Jest to luźna federacja różnych orgaZU  
nych zrzeszonych w Niezałeżnek 
Szkolnej. Celem NUMS jest obrona t * !  
przed dyrekcją 1 kuratorium, w  t a l S j  
uczeń zawsze przegrywał. NUMS broni 1  
miotowości ucznia. W  Polsce “SoMaujJ 
sza robotników, NZS — studentów, a 
niów. Członkiem związku zostać 'm *  #  
uczeń szkoły średniej, ale członkostwo®, 
zachowują jeszcze dwa lata po nuhifcMf 
miast uczniowie szkoły podstawowe], i * ! - -  
należeć do NUMS, muszą uzyskać zgoda

NUMS ma swój program 
spraw ekonomicznych, jak i 
zek proponuje zmiany w programie"m3 
wycofanie obowiązkowych obozów p i j  
nia obronnego, zredukowanie materlsM 
liczba godzin lekcyjnych nie przekraczałaś 
godniowo, a jednego dnia maksymalnie ofe]

Część postulatów została pozytywnie 
przez ministerstwo edukacji, ale władze i i 1' c 
dziły się na wycofanie nauki języka nsjlei

!
Ń

|I
ze względu na sytuację kadrową. Nie 
bowiem, co zrobić z  nauczycielami tego prSfc 
tu, a ponadto część uczniów zdaje matuięil0111 
języka.
|   rojcl

Od teorii do praktyliL 
długa droga

Nie mogą ruszyć strefy wolnocłowe w G4$eni 
i Gdyni, chociaż od kilku lat słychać gbśj#m 
trzebie ich powstania. W Gdyni w 1948 r. utafitir 
no wolny obszar celny, ale rząd komunisty! 
krótce go zlikwidował i do dziś pozostały H 
fragmenty dawnego ogrodzenia.

Obszary te w  obu miastach zostały tewfW® 
nie wyznaczone. Kłopot w tym, że bez kapitan̂  
granicznego trudno myśleć o powstaniu tych4»os 
Mimo ogromnych zmian w polskim 
stwie zagraniczni kontrahenci nadal nie hi _ 
się do wielkich inwestycji w Polsce.

Dla portów zachodnich wolne obszary cńfgrc 
czymś naturalnym. W Polsce wielu ludzi ik trizi 
rozeznania, na czym właściwie polega dmiap 
takiego obszaru. Już w 1988 r. prof. W ito ld iffoni 
szkiewicz z Gdańskiego Instytutu Morslaeąl*8!- 
bował rozpropagować ideę tych stref. Z 1 
rzystnego w tym przypadku położenia 
nego Polski, porty Gdańska i Gdyni mogftfjj™ 
stać ważnymi ośrodkami handlowymi na 
nim Bałtyku, np. szwedzki port Lulea, P 
por tuje rudę mógłby założyć w Polsce, na 
wolnościowej, swoje magazyny. Lulea zanaar̂  
grudnia prawie do maja, nie wchodzą t*JK 
duże statki jak do Gdańska, można by w? *1^ 
dę wywozić od nas. |||g

Powstanie terenów wolnego obszaru (Jem 
przyniosłoby też wartości pośrednie: nappjjia, 
czesnej technologii, naukę zasad dobrej ®Wunt 
cji pracy, wysoką wydajność. Przy oW*Jjern 
fy przyjeżdżaliby ludzie, którzy chcieliby 
Trójmiasto i zostawić tu trochę dolarów, ffiuti

Niestety, w  natłoku problemów ^ ^ j l o  : 
zmianą systemu, prace nad powstaniem wj|ar 
obszaru celnego zostały na razie odsunięw jge ]

d“ 5Zy- m u f

(23 kwietnia 1965 r.)
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