
Nossos diretores, Miecislau Surek e Paulo Filipa* 
ke, nas linguas portuguesa e polonesa, discorrerao 
sobre sua recente viagem ks cidades de Chicago e 
Nova York, Estados Unidos, para a comunidade e 
amigos da comunidade polonesa. Serś di a 10, sexta- 
feira, aś 19 horas, na sede da Sociedade Polono-Bra- 
siieira Tadeusz Kościuszko, h rua fibano Pereira, 502. 
Todos os interessados estao convidados.
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3CRIAD0 INSTITUTO BRASILEIRO 
IM  PROL DA CULTURA POLONICA
w Foi criado nesta semana, para funcionar a par-
, gjir de hoje, dia 3 de maio de 1991, o Instituto Bra- 

ijileiro da Cultura Polonica, tendo como principalsm
jjjńalidade promover e incentivar o intercambio e 
^amizade entre o Brasil e a Polónia, bem como 
-"fem outros paises onde se cultive a cultura poló- 

pica, nos campos das artes, cienciaś, tecnologia, 
rolclore, turismo, ensino e śreas correlatas.

i «  Um importante encontro, ocorrido dia 29 na 
"|ede da Associaęao Beneficente e Cultural dos Po- 
©neses ho Brasil, em Curitiba, marcou a funda- 
;ao do ansiado Instituto, tendo a comissao coor- 

j^enadora aprovado os seus estatutos, para vigora- 
!j:rem a partir deste dia 3 de maio, e eleita a sua 
frgrimeira diretoria, com mandato de dois anos. O

professor e escritor Mariano Kawka foi eleito o 
piimeiro presidente do Instituto, tendo como pri- 
meiro vice-presidente o jornalista Miecislau Surek, 
como segundo vice-presidente o advogado e em- 
presśrio Paulo Filipake; o primeiro secretśrio ś 
o professor Bonifścio Solak; o segundo secretśrio, 
o jornalista e escritor Joao Krawczyk; primeiro 
tesoureiro, o homem de turismo Wojciech Pach- 
nicki; e o segundo tesoureiro o padre/jornalista 
Jorge Morkis. Como convidado de honra do en
contro de fundaęao estava presente o presidente 
da Associaęao Beneficente e Cultural dos Polone- 
ses, sr. Marian Wojciechowski.

O presidente do Conselhó Consultivo da orga
nizaęao nacional ś o Bispo Amdliar de Curitiba, 
Dom Ladislau Biernaski.

Mensagem dos Bispos do Brasil
i*i De 10 a 19 de abril de 1991, mais de 280 bis
pos estavam presentes & 29.* Assembleia da Con- 
ferencia Nacional dos Bispos do Brasil (C.N.BB.)'. 
'A grandę imprensa nao destacou o grandę tema 
desta Assemblśia, dedicada ao Objetivo Geral da 

ejgreja do Brasil nos próximos 4 anos e hs Dire- 
: trizes da Aęao evangelizadora, diante dos desafios 
da modemidade. Ateve-se a temas perifśricos 

■jcomo: a pena de morte, posięao dos chamados 
bispos "progressistas e tradicionalistas”, adoęśo 
da traduęSo da biblia protestante para as leitu- 

-ras litrurgicas, que diga-se de passagem, nem fo- 
ram mencionadas na Assemblśia, e outros seme- 
lhantes. Alśm do tema principal, as eleięóes para 

- a presidencia e organismos da CNBB — D. Lu- 
ciano Mendes de Almeida, reeleito Presidente da 
[CNBB; D. Serafim Femandes de Ara/ńjo, Arcebis- 
po de Belo Horizonte, como vice-presidente em 

iffUbstltuię&o a D. Paulo Porte, Arcebispo de Sao 
Juls; D. Celso Queiroz, reeleito como Secretśrio 
Geral da CNBB; os bispos trataram ainda de 
t̂emas referentes h formaęao presbiteral, h litur

gii®. &s missdes, k Situaęao da Teologia, & con- 
Tjuntura Nacional, h 2.* tósita do Papa ao Brasil 
(̂em outubro do corrente ano), o Congresso Eu- 

TPMistico Nacional, em Natal (outubro de 1991) e 
(putros temas menores.
■  Tambśm a CNBB dirigiu ąuatro mensagens 
j80 Povo de Deus. Neste ntimero queremos divul- 

a 1.* Mensagem referente h CF/91 e o dia 1.° 
de Maio.

D. Ladislau Biernaski 

1.* MENSAGEM 

MENSAGEM DOS BISPOS AOS TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS DO BRASIL

Re unidos em Itaici, em nossa Assemblóia 
“nual- nós, Bispos da Igreja Católica no Brasil, 
jgueremos, de novo, mandar-lhes &s vśsperas do 

l.°_de maio, uma mensagem de solidariedade, 
uniao e de compromisso com a sua causa. Na 

•eraade, o trabalho 6 fruto consciente da ativi- 
jade do homem, imagem de Deus. fi por foręa 

trapalho que o homem transforma a natureza 
f  continua o piano da criaęSo.
. , s °mos solidśrios com voc6s, trabalhadores e 
FaDalhadoras da cidade e do campo, feridos na 

dignidade pelo desumano arrocho salarial a 
s" °  submetidos, O salśrio que nao remunera 

PBnamente o trabalho ś uma grandę injustięa do 
w1? sdcio-ecónOmico em que vivemos (1).

(i. ^stamos unidos a voces que sofrem a chaga 
dn ?e®®mPre8°* O pior acontecimento na vida 

© verdadeira calamidade social 
jwrąue desequilibra a vida famlliar e priva o ho

mem e a mulher de sua identidade humana ati- 
rando-os & marginalidade.

Neste gęsto de solidariedade, protestamos 
contra a situaęao daqueles que, depois de terem 
dedicado a vida inteira ao trabalho, sao feridos 
em sua dignidade "pelo aviltamento dos valores 
pagos aos aposentados” (2) enquanto assistem a 
corrupęao que desmoraliza e destrói a Previd6n- 
cia Social.

Estamos, igualmente, ao lado dos trabalhado
res do campo, principalmente dos sem-terra. Mui- 
tos deles sacrificados em suas vidas, pela viol6n- 
cia; em certas regióes, tambśm pela indństria da 
śeca e “pela auśencia de uma Reforma Agr&ria 
tao anunciada e tantas vezes adiada, por uma 
polltica agricola orientada pelo modelo agro- 
exportador e por um processo de crescente con- 
centraęao da terra acompanhado e apoiado, mui- 
tas vezes, por um cruel quadro de viol§ncia” (3).

Nestes caminhos de fratemidade, estamos 
com milhares de pessoas que somente podem 
trabalhar em determinadas ćpocas do ano, com 
as que s5o obrigadas a migrar em busca de tra
balho e com as crianęas e adolescentes subme
tidos a exp lor aęao.

Partilhamos, tambem, a dor dos trabalhado
res e trabalhadoras negros duplamente discriini- 
nados. Alćm da discriniinaęao racial, mais que 
os outros, sofrem a diścriminaęao social e econó- 
mica em nossa sociedade.

Com o Papa Leao XIII que, jń em 1891, na 
Enclclica Rerum Novarum, denunciava "o jugo 
ąuase servil imposto” (4) sobre os trabalhadores 
reafirmamos que ś indigno "usar o homem como 
vil instrumento de lucro, valorizando-o somente 
pelo que vale h foręa dos seus braęos” (5). Isso 
ś crime: "eis que o salśrio roubado aos opera- 
rios clama contra vóc§ś e seu clamor chegou aos 
ouvidos do Deus dos exśrcitos” (Tg 5,4) (6).

Afirmamos que ś fundamental a organizaęao 
dos trabalhadores e trabalhadoras em suas co- 
munidades, associaęóes e, especialmente, nos 
seus sindicatos, na łuta pelos seus justos direi- 
tos (7). fi necessśrio, ainda mais, que todos par- 
ticipem efetivamente na organizaęao da socieda
de, de modo especial do processo produtivo (8). 
Alegramo-nos com as iniciativas de solidariedade 
e fratemidade dos trabalhadores e demais seg- 
mentoś, sinal do Reino de Deus, j i  presente no 
mundo do trabalho.

fi missao da Igreja empenhar-se vivamente 
na busca da solidariedade entre os trabalhadores 
e com os trabalhadores, especialmente 1& onde o 
exijam a degradaęao social e a exploraęao a que 
sao submetidos. Este seu servięo 6 "a comprova- 
ęao da sua fidelidade a Cristo, para assim ser 
verdadeiramente a Igreja dos pobres” (9).

Esperamos igualmente que empresśrios im- 
buidos de espirito cristSo, possam contribuir para 
a dignidade do mundo do trabalho e a concdrdia 
social.

EDITORIAŁ:
N O  V O S  C A M I N H O S

Parece que os assuntos do intercambio cultu
ral e de amizade entre o Brasil e a Poldnia estao, 
a partir de agora, mais claros e mais concretos: 
foi criado nesta semana o sonhado Instituto Bra- 
sileiro da Cultura Poldnica. Esta foi uma antiga 
idćia, lanęada ąuando aqui esteve a secretaria da 
"Wspólnota Polska”, a senadora Anna Bogucka- 
Skowronska, nas palavras de Dom Ladislau Bier
naski, Bispo Awdliar de Curitiba, em almoęo ocor
rido na Sociedade Uniao Juventus, em Curitiba, 
perante expressivos representantes da comunidade 
poldnica.

No dia 12 de abril deste ano, durante a reu- 
niao do Conselho Mundial da Polónia Livre, em 
Chicago, Estados Unidos, o nosso Diretor Paulo 
Filipake usou da palavra e, entre outras revela- 
ęóes sobre a colonizaęao polonesa e o potencial 
de comśrcio que existe entre o Brasil e a Polónia, 
lanęou a idśia da necessidade de ser criada uma 
grandę entidade, um Instituto Nacional no Bra
sil, que cuidasse, a nivel superior e sobre-facęóes 
que existem ainda entre algumas organizaęóes, 
dos assuntos culturais e do interc&mbio oficial e 
extra-oficial nas ci§ncias e turismo.

E, no dia 19 de abril, aqui mesmo em Curiti
ba, eis que o Presidente do Senado Polones, An
drzej Stelmachowski, que ć tambćm o presidente 
da "Wspólnota Polska", abordou com destaque a 
mesma idśia, de que se crie um grandę instituto, 
e depois um grandę conselho, um "Congress”, em 
condięóes maiores, para que mostre a foręa da 
comunidade polónica existente no Brasil, perante 
o mundo.

Com idśias tao fortes, um grupo resolveu 
agir: no dia 29, na sede da Associaęao Beneficente 
e Cultural dos Poloneses no Brasil, foi fundado o 
sonhado Instituto e que funciona a partir desta 
data, 3 de maio.

Todos nós, que nascemos e vivemos com sen- 
timentos e emoęóes tao especiais, poloneses ou 
seus descendentes, temos muito a trabalhar em 
prol da cultura polónica. E nossos amigos, atś 
aqueles que nao poSsuem raizes em seus nomes 
ou sobrenomes, sao convidados para trilharem 
conosco estes novos caminhos. Os caminhos do 
bom senso, do conhecimento, da amizade, do tra
balho, da integraęao e do realce hs nossas raizes.

Assim, por ocasiao do centenśrio da encfclica 
Rerum Novarum sobre a condięao dos operśrios 
e no ano da Campanha da Fratemidade sobre o 
Mundo do Trabalho, nós nos comprometemos 
mais uma vez "a continuar e mesmo renovar o 
nosso esforęo de servięo para o sofrido povo tra- 
balhador” (10), lutando para superar todas as 
condięóes injustas de trabalho (11), apoiando os 
agentes e animadores da Igreja a se dedicarem ś 
formaęao de lideranęas cristas para o mundo do 
trabalho, assumindo e afirmando, com decisao, a 
primazia do trabalho sobre o capital (12), apoian
do plenamente as pastorais e movimentos justos 
e legitimos jś presentes no meio do mundo ope- 
rśrio (13).

Com Jesus, o carpinteiro (Mc 6,3) e Maria de 
Nazarś, sua mae, que na oficina de Josś, trabalha- 
ram com as próprias maos, nós desejamos tra
balho e justięa para todos!.

Itaici, 18 de abril de 1991.
1. cfr. Laborem Exercens (LE) 1.°; Doc. 40 

“Igreja Comunhao e Missao..., n.° 138.
2 .

3.
4.
5.
6 . 
7.

crśtica, N.° 34: 
Doc. 40, n.° 145. 
RN n.° 2.
RN n.° 12.
RN n.° 12.
Cf. LE 20.
Doc. 42, n.° 67.

9. LE, n.° 8.
10. Doc. 40, n.° 181.
11. Doc. 40, n.° 179.
12. Doc. 40, n.° 172.
13. Doc. 40, n.° 183.
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“ POLACH” CHHIIEISE LEKCJA TRZECIA -  TERCEIRA L lfflO
Maria do Carmo R. K. Goulart a , TEKSłY/TEXTOS

A Capital catarinense da rmisica, do sess6go, 
dos jardins belissimos, dos móveis, do folclore, 
tambśm e "polaca": Sao Bento do Sul — licalizą- 
da no Planalto Norte de Santa Catarina, dista 85 
km de Joinville.

Com uma história sempre lembrada muito 
mais pelo legado da culturaalema, Sao Bento do 
Sul teve, atravćs da Sociedade Cultural e Despor- 
tiva Varsóvia o passaporte para dmilgaęao da 
cultura polónico-brasileira. Os descendentes dos 
imigrantes poloneses sentiram a preocupaęao de 
incentivar e explorar as tradiędes dos seus an- 
tepassados ąuando perceberam que a cidade só 
era conhecida pelo lado de colonizaęao italo- 
germanico.

E realmente alcanęaram o objetivo inicial. A 
Sociedade Varsóvia atraves de sua diretoria e ten- 
do a frente o Presidente Domingos Stenzowski, 
promove no dia 4 de maio vindouro um evento 
completo. Desde a visita do Cdnsul Polon€s de 
Curitiba, que chega h cidade &s 16 horas e visi- 
tard indtistrias, passando pela apresentaęao do 
Grupo de Danęas Wisła, tambśm de Curitiba, b. 
apresentaęao da Polska Orkiestra Kameralna, o 
programa ainda inclui Santa Missa na Igreja Ma- 
triz Purissimo Coraęao de Maria, celebrada em 
idioma portugues e polonus, pelo padre Benedito 
Grzymkowski. Como nao poderia deixar de ser, o 
famoso brinde da Vodka no 2.° Baile da Vodka 
com a animaęao do conjunto musical Trio Edel- 
weiss.

A cidade de Sao Bento do Sul por si só jś ć 
uma festa: as bandas, corais, orąuestras e conjun- 
tos de danęa que a tornam mais conhecida e fa- 
mosa compóem um animado quadro musical e 
folclórico. O interesse pela mósica 6 um fato: Sao 
Bento brinda costumes e tradięóes tambćm com 
uma oficina de violinos artesanais, com o fabri- 
cante Walter Maliwschik dono de um empreendi- 
mento linico no Estado. Ele fabrica o instrumento 
em seis tamanhos diferentes e o preęo chega a 
custar cer ca de 1.700 dólares.

O parąue de Sao Bento ś invejńvel: abriga. 
na sua maioria, a indtistrfia moveleira com cerca 
de 190 unidades no setor. Os ąuase 8.000 oper&rios 
fęmecem a mao-de-obra que se qualifica.no setor, 
cresce com a cidade, que tem 51.780 habitantes.

Fundada em 1873, Sao Bento guarda ainda re- 
liąuias preciosas, tais como o orgulho que seus 
moradores tem em manter tradięoes, alegrando a 
cidade que 6 novamente festa com a 2.* Festa Po- 
lonesa — a Polski Festyn.

Que o encontro seja revestido da mais pura 
alegria e sucesso, ć o que desejamos!

a u t o  v id r o s  
( S .C R IS T (jV A O  B,7,/ir _____ __________

Auto Yidros Sao Cristóvao Uda.
TEM DE TUDO — VIDROS ORIGINAIS PARA 
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES, BORRACHAS 
E ACESSÓRIOS — COLOCAęAO — ATACADO 
— O MELHOR EM PREęOS E SERVięOS —
M A T R IZ : Rua Nilo Cairo, 52 — Administra

ęao — CEP 80.060 
FIŁIAL 01 : Rua Conselheiro Laurindo, 961 — 

Ramais 114 e 11’5 — CEP 80.060 
F1 LIAL 02 : Rodovia BR-116 — Km 105 n.° 

17.745 — Ramais 116 e 117 — 
81.500 — CURITIBA - PARANA 

FIL1AL OS : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347 — 
CEP 05.124 — FONE: (011) 261- 
3646 ^|Telex (11) 80116 — AVSC 
Parque Sao Domingos — SAO 
PAULO-SP

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

SE 8QUEęa NESSE IHVERHQ
CASACOS E JAQUETAS DE PELE 

Confecęao sob medida.

Fone: 232-8936 c/Heleninha

I. Pani doktor Ewa Gadomska i pan inżynier 
Adam Bielak rozmawiają
(słychać nakręcanie tarczy telefonicznej)

Adam: Halo, tu Bielak.
Kobieta: Przepraszam, kto?
Adam: Inżynier Adam Bielak. Czy to szpital? 
Kobieta: Tak, słucham...
Adam: Czy jest pani doktor Ewa Gadomska? 
Kobieta: Owszem jest, proszę zaczekać.
Adam: Dziękuję, czekam.
Ewa: Halo, tu Gadomska, słucham.
Adam: Tu Adam. Dzień dobry.
Ewa: Dzień dobry.
Adam: Czy masz dziś wolny wieczór?
Ewa: Owszem. Mam dziś czas.
Adam: A więc spotykamy się jak zwykle?
Ewa: Dobrze. Kawiarnia "Nowy świat”. Tak...? 
Adam: Tak. Dziękuję bardzo. Czekam. Do widze

nia.
Ewa: Do widzenia.

II. Pani doktor Ewa Gadomska i pan inżynier 
Adam Bielak spotykaj? się

Adam: Dobry wieczór.
Ewa: Dobry wieczór, Adam.
Adam: Spóźniasz się.
Ewa: Przepraszam, moja wina.
Adam: Gdzie siadamy?
Kelnerka: Tam jest wolny stolik.
Adam: Dziękuję pani.
Kelnerka: Co państwo zamawiają?
Adam: Czy ma pani słodkie wino?
Kelnerka: Owszem. Jest Muscat, Vermouth i 

Tokay.
Adam: Proszę Tokay.
Ewa: A czy jest kawa?.
Kelnerka: Jest, proszę państwa. Czy państwo je

szcze coś zamawiają?
Ewa: Tak. Proszę jeszcze tortowe ciastko. 
Kelnerka: Proszę bardzo.

III. Adam i Ewa umawiają się

Adam: Kiedy wypada twój dyżur?
Ewa: Jutro.
Adam: Szkoda.
Ewa: Przepraszam, nie! Mój dyżur wypada poju

trze.
Adam: To dobrze!
Ewa: Dobrze? Dlaczego?
Adam: Jutro jest sobota. Mam pewien plan.
Ewa: Jaki? Jestem bardzo ciekawa.
Adam: To na razie moja tajemnica.

(continua)

EXCURSÓES 
MARAVILHOSAS

Poldnia e outros paises da Europa — julho 91. 
Flórida com Disney — julho.
Disney com Bahamas — julho.
Excurs6es nacionais com descontos de 25 e 40%. 
Passagens aćreas nacionais e intemacionais. 
Fretamento de ónibus.

ATENDE-SE TAMBfiM EM POLONfiS.

M h H I
Rua Dr. Murid, 910, cj. 6 (tćrreo) 

Fones: (041) 2224843 e 222-9230 — CURITIBA

CO ME NT ARIO LITCRGICO:

A M A R  D E  QU E  JE|T(j
Sao muitos os pregadores do 

contam os teólogos, os escritores osiJA 
musicos que tentaram celebrar o amiS 
e em verso. Mas, ató agora, quase nC? 
segulu nos convencer.. .

.Serś porque eles tratam o assuntoil 
superficial ou abstrata, de maneira 
sentimental: o fato 6 que eles contmSff 
vida conosco. Devem explicar-nos o 
e. acima de tudo, de que jeito 6 pred» J  

Mas, pensando bem, 6 suficiente H 
Evangelho com olhos e coraęao de criS 
entendermos que Amor € a própria 3  
Deus e que, portanto, o Amor ś Deus!r 

Quanto h. maneira como devemos aiJ 
sus que quis se fazer nosso Professori 
ó a manifestaęao personificada do m i  
aponta-nos o jeito de amar o irmao. 1 

Nao basta amd-lo como amamośaj 
mos. Porque, quem nos garante que nósl 
a nós mesmos de forma conveniente? qJ 
que, se nós nos amarmos de maneira! 
acabaremos amando o irmao tambćm&J 
errada...

Nem 6 suficiente que amemos o irni 
e quanto amamos a Deus. Porąue, 
caso, quem nos assegura que amamos a: 
verdade e na medida plena? Se coshmanin 
Deus só migalhas de amor, o que sobiJ 
o irmao?

Essas formas de amar pertencem&J 
ga, que Cristo veio aperfeięoar. Ele nj 
propós como modelo e estabeleceu as k 
amor: "Amem-se como eu amei vocfc!' 1 

E como, em que medida e atć qiieJ 
nos amou? Atś a entrega total de suató 
que, em memórią dele, precisamos im ł 
neflcio de nosso irmao.

Porque, amar ś isso: entregar a 
vida do outro. O resto nao passa de rooi 
ou sentimentalismo...

HTEHDIMEWTO MfcDICO ESPECI
Dra. Maria de L. Pachnicki — Ginecok 

obstetricia.
Dra. Ivonete Ducci — Homeopatia pefii 
Dr. Paulo Cesar J. de Castro — CMalH 

Cardiologia.
Dr. Mauri Coura — Ginecologia e Ote 
Dr. Lourival Ducci Homeopatia 
Dr. Fernando 01iveira — Acupuntun/IB 

patia/Medicina Natural.
Todos atendem com hora marcadanl 

Iguaęu, 2.560 — Fone: 244-1261 1
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os MISTBRIOS DA YIPA

C o n v icę & o  
jj propAsilo da Pdscoa dos poloneses

Ruy Miranda
Convicęao ś um poder que nos leva a acredi- 

tar irrevogavelmente em alguma coisa, bem como, 
nos jjnpulsiona para agir de um modo definido.
» Sao diversas as definięSes emprestadas ao 
termo pelos diferentes lśxicos. Um deles diz: 
"s. i. Efeito de convencer; certeza adąuirida por 
fatos que nao deixam duvida”. Um outro propug- 

K a por "crenęa, persuasao fundada em provas". 
I Um autor procura entrar mais a fundo na idćia. 
Fvede o que ele diz: “fi o ato ou aęao de convencer 
rou convencer-se. Todos os grandes homens fo- 
(ram pessoas de convicęóes fortes; a elas chega- 
ram seja a pąrtir de intuięoes, seja a partir de 

lestudo laborioso ou de uma larga experiencia da 
|vida; o homem sem convicęóes ś presa fścil do 
lęeticismo e do tćdio". O ponto alto, porćm, da 
Konceituaęao estś nesta sentenęa: "No sentido 
rcorrente, (convicęao) denota uma firmę adesao a 
principios lógicos e morais”. Toda convicęao, pois, 
'estś sempre dirigida no sentido do bem. Aqui re- 
Iside o seu valor teleológico. 
fe Permitam-me os leitores acrescentar algo mais 
ba isso que foi mencionado e encarar o tema śob 
ios prismas psicológicos e teológicos.

Convicęao nem todos t§m. Hd pessoas que 
âtuam sem convicęoes; por isso mesmo, suas 
aęóes sao tibias e sem resultado aprecidveis. Ou- 
ftras, que vinham atuando sem convencimento, 
Bnudam seu comportamento e passam a agir de- 
«initivamente em outro sentido. Devemos admitir, 
ainda, que certos individuos praticam sua eon- 
picęao com verdadeira obstinaęao, colocando-a 
lacima de qualquer outra circunst&ncia de suas 
Ewdas.
i Qual serś o porque de tudo isso? Serś a con- 
vicęao uma propriedade espiritual dśs pessoas ou 
algo que elas recebem de um poder que nao lhes 
pertence? Pessoalmente opino por estę parecer. A 
bonvicęao ś algo superior k simples condięao hu- 
.mana. Sendo ela a responsśvel pelas atitudes que 
feonstroem e pelos grandes feitos da criatura hu- 
mana ela transcende_nossa natureza. Ela ś, pois, 
uma graęa a nós concedida por Deus.

A convicęao para atuar, requer um momento 
certo. Se a ela antepoe-se a dtivida, periga a opor- 
itunidade de ser aproveitada. Pode acontecer, tam- 
pbśm, que, perdida a  oportunidade, ela se confi- 
gure depois. fi o caso da convicęao tardia, cujo 
exemplo vai aqui mencionado.

O K U L A R Y  
B I Ż U T E R I E  

Z E G A R K I

CARL R. RAEDER
Rua Riachuelo, 147 

C T J R I T I B A  —  P A R A N A

Joalberia a P e r o la  e Ótica Moderna
JÓIAS 

AELÓGIOS 
ÓTICA 

CRISTAIS 
PORCELANAS 

ARTIGOS PARA PRESENTES 
NACIONAIS E  ESTRANGEIROS

A VISTA OU A  CRĆDITO 
DESCONTOS ESPECIAIS

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

Dia treze de abril deste ano do Senhor, fui 
convidado pelo estimado amigo e grandę patriota 
polonus Capitao Edward Zydowicz, a participar 
da ceia festiva da Pńscoa dos Poloneses. A festi- 
vidade foi realizada na Sociedade Polono-Brasilei- 
ra Tadeusz Kosciuszko, fundada em junho de 
1890, na Rua fibano Pereira, 502, em nossa cidade.

Ali chegado, dei-me conta de estar entre uma 
comunidade singela mas digna, cuja altivez humil- 
de tem sido aos maus observadores um traęo de 
covardia, quando, ao contrśrio encerra alta heroi- 
cidade patriótica. Foi, por isso mesmo, que a so- 
lenidade estava sendo prestigiada pelo Sr. CSnsul 
da Reptiblica da Polónia, o Dr. Marek Makowski, 
acompanhado da Exma. Esposa; do vereador Jose 
Górski e Senhora; do Padre Capelao George Mor- 
kis; do coral Santa Cecilia, dirigido pelo maestro 
Jan Kozak e mantido pelo entusiasmo da Exma. 
Sra. Helena Skalska; todos recepcionados pela 
Diretoria da Sociedade, especialmente na pessoa 
do seu presidente o bacharel Zygmunt Sielski.

Abenęoada a festividade e benditos os alimen- 
tos pelo padre Morkis e introduzida a ceia pelos 
canticos pascais do coral, teve inicio o śgape, em 
meio a uma santa alegria.

Sentado & mesa junto ao Cap. Zydowicz — 
que nao pflde esconder sua alegria pela minha 
presenęa — tive Impetos de usar da palavra para 
enfatizar o mćrito daquela devota gente, a pro
priedade daquela festa e o passado daquela naęao 
ali representada.

Comeęaria por relembrar o vulto histórico de 
Kosciuszko — cujo retrato dominava o ambiente 
— que, derrotado pelos exśrcitos russo-prussianos 
ao lutar pela libertaęao da pśtria, mereceu de 
seus pares o seguinte reconhecimento nestas pa- 
lavras: “Aquele que, mesmo derrotado, lutou atś 
o fim, tambśm colheu uma vitória”. Mencionaria 
o grandę marechal e penśador Josef Piłsudski, o 
libertador, que se consagrou com o seguinte 
pensamento: "Quem nao reverencia o passado,
nao merece o presente e nao 6 digno do futuro”.

Que lindó seria trazer k memória dos presen- 
tes os nomes daqueles que honraram com suas 
obras essa querida naęao! Do intuido e grandę Ni- 
colau Copśrnico, descomprovando o geocentrismo, 
da genial e sdbia Maria Skłodowska, descobrindo 
o radium; do divino e insuperźivel compositor que 
foi Frederic Chopin; do inesqueclvel autor de 
"Quo Vadis", Henryk Sienkiewicz; dos patriotas 
dę antanho e de agora, lutando e libertando a 
itiae pśtria.

Mas ainda nao ś tudo. Necessitava a grandę 
fś crista dessa gente ser projetada internacional- 
mente. E  o foi, na pessoa do papa Joao Paulo II.

Terminaria mencionando que a Pśscoa ali 
comemorada poderia, tambśm, estar relacionada 
com uma outra pńscoa (cujo significado ś: passa- 
gem, salda, libertaęao) na qual a naęao polonesa 
estava sendo liberta do jugo comunista que tanio 
a perseguiu e infelicitou. E, tambćm, ressaltando 
os nomes das ilustres famflias polonesas que 
tanto elevaram a cultura e o renome da terra 
paranaense.

Desafortunadamente, a duvida superou a 
convicęao, impedindo-me de dizer to das estas 
coisas. Penitencio-me ante minha convicęao tardia 
e busco ser perdoado atravćs destas linhas.

E, parafraseando o evangelista Joao, digo que 
muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas nao 
o sao porque nao caberiam em to das as p&ginas 
que seriam necessśrias.

("Gazeta do Povo” — 22-04-91)

GRUPO MUSICAL KRAKÓYIA
R. Jerdnimo Durski, 1081 • Fone: 843>1345 

Araucaria — Parana 
Muslcas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

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

ALEMAES E VANERÓES.
O Grupo desloca-se para qualquer localidade. 

MtJSICA. PRA VALER E SOM fi COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 
Maestro TADEU — Preęo Mddico!

f  RADIO IGUACu DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA 

Todos Os domingos das 13:00 &s 15:00 horas. 
Mlisicas de Tradięao Polonesa ao vivo e grava- 
ęóes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

noticias, etc.
Apresentaęao 6 da responsabilidade de 

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

A s s in a r a m  / R e n o v a ra m
Zigmund Kujawa — Araucśria-PR 
Moises Luiz Alex — D. Pedro II-PR 
Janina Lisicka S  Curitiba-PR 
Silvestre Rosnowski — Cruz Machado-PR 
Felix Krzyżanowski — Campo Largo-PR 
Bolesław Burdzinski — Ijul-RS 
Francisca A. Osiński U l Irati-PR 
Eniltron Temporal Gomes — Curitiba-PR 
Joao Krzyżanowski — Araucśria-PR 
Casemiro Kenski — Curitiba-PR 
Par. N. Sra. Częstochowa — D. Feliciano-RS 
Reinaldo Lubnoff Polak — Curitiba-PR 
Joao Wardziński — Curitiba-PR

COLABORADORES FUNDO LUD — MARCO/91:

Daniel Clemente Palatynski — Jesuitas-PR 
Helena Polakowski — S. Josś dos Pinhais-PR 
Estanislau Polakowski ^  Curitiba-PR 
Alexander Czartoryski —- Sao Paulo-SP 
Mieczysław Josef Wieliczka — Sao Paulo-SP 
Vitor Paulo Dobrychlop — Maringś-PR 
Sidnei Ordakowski — Porto Alegre-RS 
Tadeu Domaszak — Viamao-RS 
Ludmiła Sekuła Dunin Guarapuava-PR 
Wera Kryczka -||| Carapicuiba-SP 
Jerzy Z. L. Lepecki — Rio de Janeiro-RJ

(continua)

Sao  Paulo Comemora Bicentenario da Carla
Um grandę programa vai marcar, nesta sexta- 

feira, dia 3 de maio, o bicentenśrio da Consti- 
tuięao Polonesa (1791-1991) em Sao Paulo, no an- 
fiteatro de Convenęoes e Congressos da Universi- 
dade de Sao Paulo. A comissao organizadora, 
liderada por Robert Stik Lange, Diretor Executi- 
vo do Club 44, informa que a sessao solene serś 
as 20,30 horas, com abertura, entoaęao dos hinos 
brasileiro e polones, palestra “A Constituięao de 
3 de Maio” pelo professor Witold Zmitrowicz e 
pronunciamento de autoridades.

Na segunda parte do programa, haverś apre
sentaęao de mtisica clśssica polonesa, pelo violon- 
celista Zygmunt Kubala e pela pianista Donata 
Madejska Lange; depois do intervalo, haverś apre
sentaęao da soprano Krystyna Kasperowicz; no fi
nał, uma grandę apresentaęao folclórica do Grupo 
de Canto-Coral e Danęas Folclóricas Polonesas 
Wiosna, de Ribeirao Pires-SP. no dia 5, śs 15^0 ho
ras, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, haverś 
missa solene alusiva.

Promoęao de:

— Capelania Polonesa
— Sociedade Brasileira de Cultura Polonesa 

Jozef Piłsudski de Sao Paulo
— Associaęao dos Ex-Combatentes Polone

ses do Estado de Sao Paulo
S |||- Clube 44

— Grupo .de Canto - Coral e Danęas Folclóri
cas "WIOSNA”.

R E C E IT A  P O L O N E S A
BIGOS

1 kg de repolho fresco, picado.
1  kg de repolho azedo.
2 cebolas.
200 gramas de banha.
50 gramas de farinha de trigo.
1  kg de cames diversas: lombinho defumado, 

pemil de porco e linguięa calabresa.
500 gramas de toucinho defumado.
Preparo: Cozinhar as cames num pouco de 

śgua e cortś-las em pedaęos pequenos. Cortar o 
toucinho em cubinhos e fritar com as cebolas. 
Acrescentar os repolhos, as cames cortadas em 
pedaęos pequenos e o caldo em que as cames fo- 
ram cozidas. Levar ao fogo e cozinhar. Derreter a 
banha e nela dourar a farinha de trigo. Misturar 
tudo e temperar com sal e pimenta do reino a 
gosto. Servir com bróa de centeio ou batatas co
zidas, regadas com toucinho frito.
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Após a ąueda do regime comunista imposto 
a Polónia durante 45 anos, no ano passado os po- 
loneses voltaram a comemorar a sua data nacio- 
nal no dia era que foi promulgada a primeira 
constituięao da Europa e a segunda do mundo 
(precedida apenas pela constituięao dos Estados 
Unidos). Durante essas ąuatro dścadas e meia, os 
ideais dessa constituięao permaneceram vivos na 
consci§ncia do povo polon§s.

A constituięao polonesa de 3 de maio de 1791, 
aprovada pelo chamado Parlamento Quadrienal, 
objetivava urna reforma radical nos costumes po- 
liticos poloneses, que levaram o pais h ruina. En- 
tre esses costumes sobressaia-se o famigerado 
"liberum veto”, que permitia que o voto de um 
unico aventureiro ou traidor derrubasse uma 
decisao da maioria.

O Decreto Governameńtal — como se deiio- 
minava oficialmente a nova constituięao — tinha 
onze artigos que introduziam uma nova ordem 
na vida politica polonesa. Garantia os direitos 
da nobreza, mas tambśm os da burguesia e dos 
camponeses. A nobreza mantinha os seus antigos 
privilśgios, mas os burgueses tambćm iriam par- 
ticipar do governo do pais. Estipulavarse que “to- 
do o poder de uma sociedade humana se origina 
do povo”, e que "o exórcito nada mais i  que a 
foręa defensiva decorrente da foręa geral da na- 
ęao”. Foram abolidas todas as "confederaęoes” 
que simbolizavam a Śurea liberdade da nobreza. 
Poi abolido o “liberum veto”... A constituięao 
foi aprovada no dia 3 de maio de 1791, quando os 
constituintes — senadores e deputadós —, juntar 
mente com o rei Estanislau Augusto Poniatowski, 
juraram fidelidade a ela.

A constituięao de 3 de maio tomou-se um 
acontecimento de quę se falou em toda a Polónia, 
e em breve em toda a Europa. Essa constituięao 
enfraqueceu a posięao dos magnatas, facilitando a 
nobilitaęao da burguesia. O órgao supremo do 
poder devia ser o “sejm” — o parlamento. Foi 
restringido o papel do senado, aboliu-se o “libe
rum veto” e foram proibidas as “confederaęoes”. 
Fortaleceu-se a administraęao e o govemo — pre- 
sidido pelo rei.

O dia 3 de maio como data nacional da Poló
nia foi instituido no 1 .° anivers£rio da constituięao, 
em 1792. Na antiga Polónia, foi o primeiro feriado 
civil, visto que ate entao eram coniemorados ape
nas os feriados religiosos. O primeiro aniversório 
da constituięao foi comemorado em todas as ci- 
dades importantes da Polónia. Em Varsóvia reali- 
zou-se a fala do trono do rei Estanislau Augusto, 
alćm de uma solene missa de aęao de graęas e do 
lajięamento da pedra fundamental do Santuśrio 
da Provid§ncia Divina, que nunca chegaria a ser 
concluido. Nesse dia desencadeou-se sobre a ci- 
dade de Varsóvia uma violenta tempestade, que 
causou grandes estragos. As pessoas ficayam pen- 
sando sobre esse sinal dos ośus por ocasiao de 
tao grandę festividade. Essas pessoas ainda nao 
sabiam... mas a tempestade que se abateria so
bre a Polónia deveria durar mais de um sćculo...

De fato, a constituięao foi derrubada ja em 
1792, em conseqti§ncia da agressao da Russia e da 
Confederaęao de Targowica — uma conspiraęao 
dos magnatas contra a constituięao de 3 de maio. 
A confederaęao foi instituida formalmente em

Mariano Kawka

Targowica, na Ucrania, no dia 14 de maio de _ 1792, 
e de fato em Petersburgo, no dia 27 de abril da- 
ąuele ano, com a participaęao de Catarina II. Em 
conseqii§ncia dessa confederaęao ocorreu a guer- 
ra polono-russa de 1792 e a segunda partilha da 
Polónia. Apesar da resist€ncia e dos levantes que 
periodicamente eclodiram no pais, somente apds 
o tórmino da Primeira Guerra Mundial a Polónia 
voltaria a. figurar como pais independente no ma
pa da Europa.

A primeira comemoraęao do aniversśrio da 
constituięao de 3 de maio numa Polónia livre só 
se repetiria em 1919, quando o parlamento insti- 
tuiu novamente a data nacional de 3 de maio. O 
sesquicentenąrio da constituięao, em 1941, foi co
memorado principalmente em Londres, visto que 
a Polónia se encontrava novamente sob ocupaę&o 
estrangeira, dessa vez ocupada pela Alemanha na
zista. Em 1946 o novo regime imposto h Polónia 
faz descer uma “cortina de silóncio” sobre a da
ta de 3 de maio, que ś substituida pela data de 
22 de julho, celebrando a nova ordem politica 
reinante na Polónia apds o tórmino da Segunda 
Guerra Mundial.

Em 1990, após as recentes transformaęóes 
politicas ocorridas na Polónia, que devolveram ao 
pais a sua independSncia e autonomia plena, o 3 de 
maio voltou a figurar no calenddrio oficial, e este 
ano serń comemorado o bicentenório da Consti
tuięao numa Polónia novamente livre e democró- 
tica. Os poloneses recuperaram dessa forma a 
heranęa dos ideais contidos nessa Constituięao, 
intimamente relacionados com o ideał de uma 
Polónia livre e soberana.

O manuscrito original da Constituięao de 3 
de maio raramente sai do prśdio do Arquivo Cen
tral de Documentos Antigos em Varsóvia. Recen- 
temente o documento foi ejdbido no palócio Bel
weder, onde foi visto por Mikhail Gorbachev e 
por George Bush.

Se yoce tem algo a ver, flssine LUD!
E se, no aniversśrio de um 
amigo ou uma amiga, voc6 
oferecer uma assinatura LUD? 
Seguramente, o presente 
seii marcante.

Fitas do Curso 
a disposięao

Todos os interessados em adquirir as duas 
fitas do Curso de Polonus em Casa podem fazer 
desde jś os seus pedidos, k Caiza Postał 1775, 
CEP 80.410, Curitiba, Paranś, pelo reembolso pos
tał. Preęo promocional das duas fitas: Cr$ 2.000,00, 
mais despesas de correio.

Faleceu na madrugada de 23 de „v I  
na Casa Central dos Padres VicpnłłH f i  
WENDELIN ŚWIERCZEK, com 80 *5 A f  
Natural da Polónia, ele veio ao gw l M 
Faleceu com 55 anos de ministório 8 1  
pertencia & Congregaęao da Missao i  
Sao Yicente de Paulo. Em 1977, pe p  
meteu-se a uma complicada cirunda nHSl «  
qual se recuperou muito bem. I
insuficiencia pulmonar. ^  I

Padre Wendelin foi pśroco nas sepiń̂ F" 
dades: Irati-PR, Dom Feliciano-Rs 
ni-PR, Prudentópolis-PR, MafrarSC Rln r-i 
Itaiópolis-SC, Catanduvas do Sul-pR cnnw” 
Imbituva-PR, Tomśs Coelho-PR órleS 
ba-PR e Dom Pedro II  em Campo 
1977 a 1985 permaneceu no SemŁirioSaS 
te de Paulo em Araucśria-PR e depois 
anos, na Casa Central dos Padres Via2 
Avenida Jaime Reis, 531 — Mercfis CiSS® 11

Personalidade dele: sacerdote źeloso 
vel, cumpridor dos deveres sacerdotals i]ra 
construęao das igrejas paroąuiais de S  
do Sul-PR, Imbituva-PR e Guamiranga.»|n< 
zou promoęóes teatrais em Irati, Vera 
Prudentópolis, Orleans, Rio Claro e DomM- 
Fez programas radiofónicos a servięo dsbyt£ 
em Ponta Grossa, Rio Negro e Irati. g

Publicou dois livrosc “O Amor mais s»l0ŚI 
em 1944 e “A Seara do Semeador”, sobtep 
graęao polonesa, em 1980. Escreveu ntac31 
artigos, em polonós e em portugufe, piteat 
em periódicos como: Lud, Kalento LuMar< 
Rodziny, Ave-Maria, Estrela do Mar, Eccslsz 
nos, Kurier Polski (Argentina), Diśrio dos Ćzt 
pos, REB, Meteor, Jomal de Mafra, Confif 
Sul, Tribuna dos Municipios e outros.

Pe. Wendelin nasceu na Polónia, Cieĉ ei 
a 19 de dezembro de 1911. Entrou pani?% 1 
gregaęao da Missao em Cracdvia, na Potóai- 
28 de outubro de 1928. Fez os votos na Cugecz 
ęao a 30 de novembro de 1930; foi ordzie! 
cerdote aos 20 de dezembro de 1936. Cięcie 
Brasil aos 15 de maio de 1937. Faleceu datai 
abril de 1991; foi velado na Igreja S5o Vtey 1 
Paulo. A missa de corpo presente fol reafr r 
Igreja matriz de Santo Antonio em OrleauSzic 
tiba; e o corpo dele foi sepultado no csastal 
paroquial de Orleans, no jazigo dos Paiażyd 
centinos. (P

“ Kos
Styl
bor
kra

.j.tayi

nej

Y I D R A M A  
Comercio d e  Yidros

V in »O S  PAKA AUTOMÓVEIS PORiHf—

M A T R I Z :  Rod. BR-116 -r  Km IM» ' *  
TeleK (41) 2188 -  AVSC-¥ 
SIL B  PABX (041) W & l 
CEP 81500 — CUBmBifW

F I L I A  L : Av. Gal. Charles de Gil
Fone: (011) 261-3646 -  M  
80116 -  AVSC -  W f®  ' 
Domingos -  CEP «5.»-“ a 
Paulo-SP S
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DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENl
Sim, eu quero acompanhar o que acontece no meio polónico 
brasileiro e mundial, assinando jś o LUD/O POVO por 25 (vinte 
e cinco) edięóes. Peęo que me enviem cobranęa ao endereęo 
que dou abaixo:

Endereęo . 
Bairro___

Semestre (25 edięóes) — Cr$ 2500,00

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASSINE

I  I  I P %

RESGATE 
SENTIMENTOS E  

RAIZES DE  
YOCfi MESMO!
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“Pamiętam, że jiedy odwiedzałem Muzeum dlecezjaln^v^Piocki^kiedy __
podano księgę, gdzie wpisywały się różne osobistości, zobaczyłem wpis Henryka 
Sienkiewicza, gdzie było powiedziane krótko: ‘ościół jest strażnikiem przeszłości, 
piastunem teraźniejszości i drogowskazem przyszłości'. Myślę, że ten wpis oddawał 
coś bardzo głębokiego. Nawet muszę powiedzieć, że miałem uczucie żalu, że jest a 
właściwie w ogóle nieznany. A przecież oddawał on najgłębszą istotę rzeczy, że 
jak wszyscy wiemy dobrze, w dziejach naszego kraju państwowa ciągłość była 
przerywaną. Różne się zmieniały rządy a Kościół trwał zawsze ten sam i był 
skarbnicą tych najgłębszych wartości naszej wiary i wartości narodowych jed
nocześnie”.

Marszałek Senatu RP, Andrzej Stelmachowski.

ei*(fcOK LXXI —  Nr 4.218 —  (17/91) KURYTYBA — PARANA 3 MAJA 1991 ROKU

Wywiad z Marszałkiem Senatu RP
08 Pan Andrzej Stelmachowski, Marszałek Se- 
^atu RP, w czasie swej owocnej wizyty wśród emi- 
Ijflfntów polskich w Kurytybie, udzielił wywiadu 
Pjgjl Czytelników Ludu.
; S  Lud: Panie Marszałku, jest Pan obecnie w 
.Sgntrum wydarzeń współczesnej Polski. Jakby Pan 
jfiju-eślił sytuację w jej istotnych zarysach? 
iPtt| Marszałek Senatu: Odpowiadając na zadane 
daaytanie muszę stwierdzić, że najważniejsze jest 

o, że spełniły się ideały wszystkich Polaków, 
jjbśmy uzyskali wolność i demokrację. Pojawiły 
t jednak mechanizmy barier. Do takich zali-
M N  EG *- -ijżam bariery mentalności. Okazuje się, że te 45 

rządów komunistycznych zrobiły swoje. Jest 
'jrardzo wielu ludzi, którzy oczekują, że państwo 
ĵlszystko zrobi i zapewni wszystko. Zapewne są 

?'rozczarowania. Widzą, że jest zupełnie inaczej. Tej 
-mentalności nie da się zmienić z dnia na dzień, 

problemy istnieją nie tylko w Polsce. W  Niem- 
Izech, głównie w byłym NRD, mimo że dostają 

jfljRepnmiernie większe środki, podobne problemy 
ntją bodaj ostrzejsze niż u nas.

Ponadto organizacja życia politycznego i spo
łecznego jeszcze nie jest zakończona. Mamy np. 
Mięte partii politycznych, niektóre zgoła egzotycz- 
łąne (jak partia przyjaciół piwa), nazywane partia- 
ilni kanapowymi. Chyba dopiero najbliższe wybo- 

doprowadzą do koncentracji i jednoczenia się 
tał»  nowe partie, które mogłyby wyłonić partie bar- 
mSziej stabilne. Na tym tle bardzo ważną rolę w 
( ŝtabilizacji życia politycznego odgrywa rolę pre- 
Sfezydent Lech Wałęsa, ze względu na swą osobistość 
Hcharyzmę.
#. Bardzo poważnym czynnikiem stabilności jest 

"Kościół Katolicki, który jest właściwie jedyną in- 
Hytucją, która ma ciągłość biegnącą poprzez za
pory już od 1.000 lat i stałe zasady wiary. Inne 
Kraje nie zdają sobie sprawy jak bardzo wielkim 

iJjBynnikiem stabilności jest Kościół.
[Ili | Lud: Jaka jest koncepcja polityki emigracyj
nej ze strony obecnej Polski?

SC#-------------—-----------------------------------

Marszałek Senatu: Przede wszystkim uważa
my, że nie wolno odwracać się tyłem do Emigra
cji. W tej chwili to raczej Kraj powinien pomóc 
Emigracji niż Emigracja Krajowi. Sądzimy, że 
Emigracja ma ogromnie ważne zadanie być po
mostem między Polską a wolnymi krajami za 
chodnimi. Specjalne wysiłki kierujemy do Pola
ków w Związku Radzieckim. Dopiero od około 3 
lat uzyskali możliwość organizowania się i prze
stają być obywatelami drugiej kategorii. W  tej 
chwili nastąpiło ogromne odrodzenie religii w 
Związku Radzieckim. Ale Rodacy otrzymali ko
ścioły w znacznej mierze zrujnowane. Otrzymują 
na potrzeby kilka szkół z budynkami w stanie 
opłakanym. Brakuje wszystkiego, ludzie są w 
biedzie. Sądzimy, że naszym wspólnym wysiikiem 
pomożemy im w najważniejszych potrzebach.

Lud: Prosimy o słowo do Czytelników pisma.
Marszałek Senatu: Dotychczas patrzyłem na 

Polonię Brazylijską trochę oczyma naszej litera
tury, Sienkiewicza, Konopnickiej. Utwór "Pan 
Balcer w Brazylii" należał do mojej lektury obo
wiązkowej gdy jeszcze byłem w szkole. Dzisiaj 
uważam się za człowieka szczęśliwego, że mogę 
zetknąć się osobiście, właśnie na terenie Brazylii 
z moimi Rodakami i chociaż jest zbyt krótko by 
poznać życie, to te kontakty pełne uczuć serdecz
nych powodują, że czuję się wśród was jak w Ro
dzinie. Myślę, i to powiedziałem na spotkaniu w 
Kurytybie w dniu 19 kwietnia, że gdyby Rodacy 
tutejsi mieli zrozumienie zasady “w jedności si
ła" to mogliby osiągnąć taką pozycję jaką ma 
Kongres Polaków w USA, ale sądzę, że ten cel jest 
do zrealizowania. Wierzę w to, że w niedalekiej 
przyszłości Polonia Brazylijska zyska sobie nie 
mniejszą pozycję niż nasi Rodacy w Stanach 
Zjednoczonych.

(Wiadomość z ostatniej chwili: Prezydent
Lech Wałęsa przybędzie do Brazylii na zaprosze
nie prezydenta Brazylii pod koniec tego roku).

Przemówienie Marszałka Senatu w domu 
prowincjalnym Księży Chrystusowców

ł Ę  .Chciałbym podziękować Ojcu prowincjałowi i 
t Bszystkim tu obecnym i nieobecnym Ojcom, bo 

sobie sprawę, że Kościół jest jedyną instytu
cją, która w dziejach naszego narodu wykazała 
JPągłość, co więcej: pamiętam, że kiedy odwie- 
■'fflzałem Muzeum diecezjalne w Płocku kiedy mi 
roodano księgę, gdzie wpisywały się różne osobi
stości, zobaczyłem wpis Henryka Sienkiewicza, 

ąjgdzie było powiedziane krótko: “Kościół jest stra-

!Plikiem przeszłości, piastunem teraźniejszości i 
drogowskazem przyszłości”. Myślę, że ten wpis 
{oddawał coś bardzo głębokiego. Nawet muszę po- 

'Epedzieć, że miałem uczucie żalu, że jest a wła- 
Jgciwie w ogóle nieznany. A przecież oddawał on 
j|ajgłębszą istotę rzeczy, że jak wszyscy wiemy 
Bobrze, w dziejach naszego kraju państwowa cią
głość była przerywana. Różne się zmieniały rządy 
: | Kościół trwał zawsze ten sam i był skarbnicą 
$ych najgłębszych wartości naszej wiary i warto
ści narodowych jednocześnie. I to, co Ojciec pro
wincjał był łaskaw powiedzieć, to największa 
[prawda, że również w historii kraju nasi kapłani 
ibyli zawsze obecni, reprezentując te wartości pod
stawowe. Księża Chrystusowcy mieli -tu swoją 
llpczególną zasługę. Przecież Towarzystwo zostało 
(powołane przez Księdza Prymasa Hlonda jeszcze, 
specjalnie dla spraw emigracji i duszpasterstwa 
©migracyjnego. Muszę też powiedzieć, że w wielu 
sprajach stykałem się z wspaniale prowadzoną ak
cją, tam właśnie, gdzie księża Chrystusowcy trzy
mali rękę na pulsie. Tak na przykład jest w Au
stralii. Tam zrezygnowano świadomie już z para
fii terytorialnych, raczej przechodząc bądź na pa- 
p p l  Personalne, bądź nawet na kapelanie. Jeden 
P|kapelanów powiedział: "no mój obszar działania 
jpbejmuje 1.800 km wzdłuż i tyle wszerz”. To daje 
©odstawę skali. Myślę, że akurat w Brazylii ta 
pala może być zbliżona. Choć nam się wydaje

czymś przekraczającym wyobrażenie. I 
tam, gdzie jest to poparcie, tam wiara jest "głęb
sza i stosunek do kraju ojców lepszy i że my tego 
nie zastąpimy. Bo my dziś jesteśmy na naszych 
stanowiskach, jutro nie będziemy, chociaż do pew
nych tradycji staramy się wracać. Przed wojną 
Senat był w sposób nieformalny ale opiekunem 
Polaków na całym świecie. Potem Senatu w ogóle 
nie było. Teraz on wraca na fali przemian, no i 
chcemy wracać do tych tradycji i dlatego tu jes
teśmy między innymi, dlatego mamy swoją Ko
misję specjalnie do spraw emigracji Polaków za
mieszkałych za granicą. Dlatego właśnie senator 
Reiff przewodniczący tejże Komisji przyjechał 
tutaj, że chcielibyśmy tak bardzo spotkania, zo
rientowania się na miejscu, bo z żadnych doku
mentów nie wyczyta się tego, co można wyczy
tać w uścisku dłoni, z pewnych kontaktów. I 
muszę powiedzieć, że jestem Ojcom niesłychanie 
wdzięczny. Te wyrazy wdzięczności chciałbym 
złożyć na ręce Ojców i wierzę w to, że wasza dzia
łalność doprowadzi do tego właśnie powrotu do 
korzeni. I że społeczność polska tutaj będzie tym 
pomostem pomiędzy starym światem i nowym 
światem między Polską a Brazylią. Dzisiaj świat 
staje się tak małym, przy tych środkach technicz
nych. Akurat narody się grupują i myślę, że będzie 
jakiś to poważny wkład do historii naszych na
rodów.

(Z Marszałkiem Senatu byli obecni na spotka
niu: senator Ryszard Reiff, senator Władysław Pa- 
puzynski, Anna Szklennik, Dyrektor Biura Kon
taktów Międzynarodowych. Ambasador RP Stani
sław Pawlikowski, Konsul Marek Makowski i 
Wicekonsul Grażyna Machalek).

OBRAZ TYGODNIA W POLSCE
♦  Centralne uroczystości związane z obchoda

mi 200 rocznicy Konstytucji 3 maja odbędą się w 
Warszawie 2 i 3 maja. 2 maja o godz. 17:00 w ko
ściele św. Krzyża w Warszawie Prymas Polski 
Kardynał Glemp odprawi uroczystą Mszę św. Te
go samego dnia o godz. 18:30 przewidziana jest 
parada pododdziałów Kawalerii w strojach his
torycznych i przemarsz pododdziałów WP. repre
zentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, po 
trasie Sejm-Aleje Ujazdowskie — Nowy świat — 
Krakowskie Przedmieście — Plac Zamkowy. Na 
Placu Zamkowym o godz. 20:30 odbędzie się kon
cert zespołu artystycznego WP. 3 maja o godz. 
12:00  odbędzie się uroczysta odprawa wart przed 
grobem Nieznanego żołnierza. Połączona będzie z 
przekazaniem sztandarów jednostki wojsk II Rze
czypospolitej oraz z odsłonięciem i poświęceniem 
14 nowych tablic na kolumnach grobu Nieznanego 
żołnierza, ukazujących 1 .000-letnią tradycję oręża 
polskiego. W uroczystościach wezmą udział m. in. 
prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, pre
mier, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele ko
ściołów i związków wyznaniowych. O godz. 16:40 
odsłonięta zostanie tablica ku czci Konstytucji 
3 Maja, wmurowana w ścianie zamku królewskie
go przy bramie zegarkowej. Uroczyste obchody 
święta 3 maja zakończy o godz. 17:30 Msza św. w 
katedrze św. Jana.

*  sfs *
♦  W pierwszym dniu "bez wiz" z Polski wy

jechało 73 tys. 58 osób, do Polski wjechało — 38 
tys. 418 osób. Największy ruch na przejściach 
w świecku i Olszynie, odprawa — na bieżąco. 
Polskie służby zawróciły 62 osoby, głównie za 
próby wywozu zbyt dużych ilości papierosów. 
Służba celna niemiecka cofnęła 26 osób. Powód ~  
zły stan techniczny samochodów.

*  *  *
♦  Po 40 godzinach trudnych rozmów (w roz

mowach uczestniczył Minister Janusz Sawicki) 
zakończyły się negocjacje Polski z Klubem Pary
skim. KP redukuje 50 proc. polskiego zadłużenia, 
ustalono, że w pierwszej fazie — licząc od 1 
kwietnia 1991 r. — KP anuluje 30 proc. zadłużenia 
przy czym poszczególne kraje będą mogły wybrać 
dogodną dla siebie wersję. W  drugiej fazie — od 
1 kwietnia 1994 r. nastąpi redukcja długu o dalsze 
20 proc., jednakże tylko wówczas, jeśli Polska speł
ni określone warunki postawione przez MFW. Po
stanowiono, że KP redukuje o 80 proc. należności 
wynikające ze spłaty procentów przypadających 
przez najbliższe 3 lata. I tak w latach 1991-94 bę
dzie Polska płacić co roku tylko 600 min dolarów 
owych odsetek. Spłata długu powinna zakończyć 
się do 31 maja 2014 roku.

sjs *
♦  Nadal niebezpiecznie dla Polaków w Niem

czech. W ciągu ostatnich dni doszło do kolejnych 
brutalnych napadów na obywateli polskich. Są 
ranni — 13 osób, zniszczone są pojazdy, rozkrada 
się i niszczy 1

♦  Eksperci MSZI MON oświadczyli na Kon
ferencji Prasowej, że w wyniku inspekcji dokona
nej w jednostkach wojskowych należących do pół
nocnej grupy wojsk radzieckich, stacjonujących 
w Polsce, nie wykryto broni chemicznej ani środ
ków do jej przenoszenia.

♦  Zbigniew Bujak założył nową partię — Ruch 
Demokratyczno-Społeczny, opuszczając ROAD, aby 
jak twierdzą nie przeszkadzać części ROAD w zjed
noczeniu się z Unią Demokratyczną. Swój Pro
gram kierują do robotników, kobiet i młodzieży. 
Liczą też na przejęcie części elektoratu Tymiń
skiego. Działacze ruchu sądzą, że wypełnią lukę po 
lewej stronie sceny politycznej stając się tym 
samym alternatywą dla SDRP i partii “X" Ty
mińskiego.

♦  Od 22-04 o 25 proc. rosną ceny detaliczne wy; 
robów spirytusowych — pieniądze z tej podwyżki 
przeznaczone zostaną na inwestycje w rolnictwie, 
restrukturyzacje mleczarstwa oraz na obniżenie 
oprocentowania kredytów na zakup nawozow i 
środków ochrony roślin oraz na inwestycje zwią
zane z zaopatrzeniem wsi w  wodę.



6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Ewangelia według św. Jana 15,9-17 

“Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was 
umiłowałem”, (w. 1 2 ).

W  dzisiejszej Ewangelii aż dwa razy czytamy 
polecenie Pana Jezusa abyśmy byli sobie bliscy. 
Wzajemna miłość ma tę bliskość stworzyć. Pa
miętajmy, że Chrystus przykazanie miłości innych 
ludzi nazwał podobnym do przykazania miłości 
Boga. Dzisiaj Chrystus składa nam najbardziej 
niezwykłe wyznanie tej Miłości: “Jak mnie umiło
wał Ojciec, tak i ja was umiłowałem” (w. 12) — 
to znaczy nieskończenie. Tą miłością kazał objąć 
wszystkich. Obojętnie, jakie byłyby: nasz wiek, 
rasa, środowisko, kultura, zachowanie, wczoraj, 
dzisiaj czy jutro — jesteśmy umiłowani przez Bo
ga i to od dawna. Miłość taka względem wszyst
kich ludzi ma swoją podstawę w przymierzu, ja

kie Bóg zawarł z nami. Zostaliśmy stworzeni ja
ko ucieleśnienie miłości Boga. Przymierze Boga 
z ludźmi jest bowiem zawsze komunią miłości. 
Powstaliśmy z miłości i do miłości.

“Komunia miłości między Bogiem i ludźmi 
— pisze Ojciec święty Jan Paweł II w Familiaris 
consortio — stanowi zasadniczą treść Objawienia 
i doświadczenia wiary Izraela. Ta komunia mię
dzy Bogiem i ludźmi znajduje swoje ostateczne 
wypełnienie w Jezusie Chrystusie... który miłuje 
ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jedno
cząc ją w swoim ciele” (12n). Na tej komunii 
miłości Chrystusa chrześcijanie — odpowiadając 
za dar łaski — kształtują swoje ustosunkowanie 
względem ludzi. Sprawa człowieka z człowiekiem 
staje się sprawą człowieka z Bogiem.

Nie wystarczy człowiekowi, że uświadomi so
bie miłość, która go stworzyła. Powinien odpowie

dzieć w sposób wolny na tę miłoś?mZj 
jest prawdziwa, kiedy potrafi pochyli 
resownie nad biedą lub inną potrzefolj 
kiedy pomaga nam aby odnaleźć 
życia. Miłość prawdziwa prowadzi doRwW 
ona w  Bogu ma swoje źródło, święty pSe 
śniając że miłość jest większa niż wiafoiS 
dodaje: “starajcie się o miłość, bo < 3  
złem doskonałości” (Kol 3,14). Miłość tiS 
dzić dobre uczynki względem bliźniego.! 
wani, miłujcie się wzajemnie, ponierol 
jest z Boga, a każdy kto miłuje, narobi 
Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłoścał 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg na J  
Bóg jest miłością; kto trwa w miłotó J  
Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 47).

Z listów do Redakcji
Wielebni Księża Redaktorzy.
Cieszy mnie że p. Mieczysław Wieliczka czy

tał mój artykuł zamieszczony w LUDZIE pt. “Pra
ca, Wolność i Sprawiedliwość”, ale równocześnie 
smuci że ten sam pan dochodzi do wniosku jako
bym ja  sugerował imitowanie Hitlera, Stalina czy 
Hussajna jako drogi do Polskiego Mocarstwa.

Systemy wyżej wspomniane nie miały nic 
wspólnego z moimi hasłami. Mocarstwowość mo
ja, jeśliby się pokrywała z przepowiednią Nostra- 
damusa, nie musiałaby być równoznaczną z gwał
tem i siłą.

/Polska, taka jaką już była po pierwszej wojnie 
światowej, obejmując obecne granice częściowe 
Litwy, Białorusi czy Ukrainy była odpowiedzią 
na administrowanie terenami zamieszkałymi 
przez różne narodowości, włączając tam Polaków 
historycznie osiadłych a uznając dla wszystkich 
tamtejszych obywateli prawa zagwarantowane 
przez konstytucję.

Podobne tendencje odnosiły się do dalszego 
rpzwoju Polski, opartego na zasadach wzajemne
go szacunku i współdziałania między narodami o 
podobnych tradycjach historycznych, wtedy gdy 
mówiło się o programie Panslawizmu.

Organizacje wielojęzyczne, które możnaby 
nazwać mniejszymi czy większymi mocarstwami 
istnieją już na świecie, biorąc jako przykłady 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanadę 
czy Szwajcarię a kto wie czy do takiego rozwią
zania ugodowego nie dojdzie obecna Rosja So
wiecka. Mocarstwa te są porozumieniem wielu 
narodowości w imię tych właśnie zasad o któ
rych pisałem w moim artykule.

Jeśliby ktoś wnioskował o mocarstwośei Pol
ski na podstawie przepowiedni Nostradamusa, 
to i na to bym się osobiście zgodził, znając istot-
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ne polskie wartości kulturalno-społeczne, a oczy
wiście eliminując wpływy elementów im przeczą
cych, tak jak to w historii bywało za czasów Tar
gowicy czy innych wypadkach zdrady, gwałtu czy 
oznakach prześladowania społecznego.

Mówi się nawet o tym, że jednym z powodów 
do rozbiorów Polski z XVIII wieku była właśnie 
jej powszechnie przyjęta zasada wolności i spra
wiedliwości. Wyrazem tego była druga na świecie 
Konstytucja 3-go Maja, 1791 r. Ideie w niej zawar
te były wówczas wybitnie niewygodne dla państw 
sąsiednich o systemach totalitarnych. Niestety, 
Polska nie zdołała utrzymać niepodległości wobec 
słabości wojskowej z jednej strony a braku odpo
wiedniej solidarności własnego społeczeństwa z 
drugiej.

Obecnie wojny, wyzysk i niesprawiedliwość 
wciąż grasują na świecie, ale świadomość potrze
by zmian społecznych i dążenie wielu narodów do 
wolności byłyby ściśle zgodne z pojęciem polskiej 
mocarstwowości tak jak o tym wspominałem, nie 
wiedząc zresztą jakby to sam Nostradamus tłu
maczył.

Kto wie, jednak, czy rzeczywiście do tego nie 
dojdzie drogą wspólnego porozumienia, poszano
wania i współpracy narodów, które mogłyby tyl
ko wygrać pod egidą polskiej myśli, kultury i mo
ralności, które mogłyby zostać nazwane jako 
przodujące i mocarstwowe.

Może i o tym też myślał Piłsudski, gdy pisał 
że “idą czasy, których znamieniem będzie wyścig 
pracy, tak jak dawniej był wyścig krwi i żelaza”.

Yictor Joao Szankowski

Śmierć może być... 
zaraźliwa

Mogłoby się wydawać, że dziś — gdy za gro
źne dla zdrowia i życia uznano żywność, wodę, 
powietrze i niemal wszystko inne — trudno bę
dzie wydłużyć listę zagrażających człowiekowi 
niebezpieczeństw. Tymczasem okazuje się, że na
leży do tej listy dodać... śmierć: drodzy nieobe
cni, którzy każą się po śmierci poddać kremacji, 
zatruwają powietrze tym, którzy ich opłakują. 
Według Allana Milsa, geologa z uniwersytetu w 
Leicester, podczas kremacji zwłok przedostają się 
do atmosfery trujące pary rtęci zawartej w plom
bach zębów zmarłych. Toksyczny gaz ma zgubny 
wpływ na system nerwowy i nerki.

Już nie po raz pierwszy naukowcy dają wy
raz swemu podejrzeniu, że śmierć może być... 
zaraźliwa. Martwili się nawet o mikroopady ra
dioaktywnych izotopów podczas ogrzewania do 
wysokich temperatur wszczepionych zmarłym 
rozruszników serca. Ale w przypadku rtęci oba
wy te są naprawdę uzasadnione: przeciętnej wiel- 

- kości plomba zawiera 0,6 g rtęci, a przeciętny 
Brytyjczyk mą w ustach 5 takich plomb. Wynika 
z tego, że każde krematorium uwalnia do atmo
sfery pary 11 kilogramów rtęci rocznie. Nie wia
domo jeszcze, jakie jest stężenie par rtęci w at
mosferze w okolicach krematorium. Ale większe 
powody do obaw mają żywi posiadacze plomb z 
amalgamatem: podczas energicznego żucia z 
plomb wydziela się rtęć. Skutek? Posiadacze dziu
rawych zębów mają w tkankach mózgu więcej 
szkodliwej dla systemu nerwowego rtęci niż lu
dzie o zdrowych zębach.

Przem ów ien ie  Konsuli 
P rzy jęc iu  z okazji 

w iz y ty  z Polski |
Miło mi powitać tak dostojnych J|i 

skromnych progach naszego urzędu stul 
skrawek polskiej ziemi w Kurytybie. Tag 
ziemi otoczony jest dzisiaj ze wszystal! 
sympatią i zainteresowaniem licznych 
cych tu Polaków i Brazylijczyków pola* 
chodzenia związanych uczuciowo ze słani 
zną.

W  swej historii Konsulat przechodgl 
bardzo różne koleje losu. Poprzednie 
Polsce nie dostrzegały gorąco bijących a| 
serc tutejszej Polonii. Nie zauważyły, i| 
odległość i brak zwiększonej pomocy Hf 
powodują ,że serca te biją coraz słabiej, i;

Czary goryczy dopełniały zarządzenî  
władz brazylijskich dyskryminujące Dijo 
zyka polskiego, nieporozumienia wyiftjE 
doboru ludzi niekompetentnych na sał 
konsulów PRL w Kurytybie, jak też 
uprzedzenia polityczne ze strony wielu t# 
działaczy.

Wybór Polaka na Papieża i wizyto* 
wła II w Brazylii w  1980 r., podobnie jń* 
nie w  Polsce ruchu “Solidarność" pnw 
negatywną spiralę zjawisk.

Dzisiaj, kiedy wreszcie jest szansa# 
wrócić szereg utraconych wartości, kwil: 
jest w  pełni niepodległa i demoknjrc 
zbędnym jest jeszcze aby rząd Rze(3iP| 
dostrzegł palące kulturalne potrzeby Bnp 
Polonii —  czwartej największej Poloniiw 
cie —  i pomógł w ich realizacji.

W  nadziei, że tak się stanie zwtk*| 
Pana, Panie Marszałku i do Panów 
prosząc o pomoc i wsparcie.

Życzę Panom wielu sukcesówwJTO
dobra naszej Ojczyzny i miessizkaj^f
jak też rozsianych po całym świecie

Konsul, Mart*
Bardzo dziękuję.

S p r o s t o w a n ie  j

Nr 10/11 (15 marca, MjjjjjB  
Artykuł “Solidarność a Cud nad |  
środkowa, 9 i  10-ta lima od góry-

Powinno być: “Łącząc się z  ̂ I  
sjami.

N.° 13/91 (5 de abril, 1991. 
Segunda pógina, primeira coluna, ^  
“Misćria, inflaęao e mordomia® 
tir do inicio da carta referenta a 
lor pediu.. . ”

Deve ser “Os empreiteiros < 
finanęas...



Miesiąc oświaty polonijnej
Idea obchodów Miesiąca Oświaty Polonijnej 

[powstała na Zjeździe Nauczycieli i Oświatowych 
i Działaczy Polonijnych w Kolegium Związkowym 
w Cambridge Springs w Pensylwanii w maju 1985 

. roku. Uczestnicy Zjazdu chcieli w ten sposób 
[zwrócić uwagę społeczeństwa na znaczenie szkol- 
l.nictwa polonijnego dla przyszłości Polonii w Sta
nach Zjednoczonych.

Począwszy od roku 1986 Kongres Polonii Ame- 
[ rykańskiej wydaje proklamację o obchodach 
[Miesiąca Oświaty Polonijnej w  maju. Każdego 
[roku obchody przybierają inną formę. Poszcze- 
Igólne ośrodki oświatowe i szkoły organizują wy- 
[ stawy prac szkolnych w bibliotekach publicz- 
nych, urządzają konkursy na plakaty związane z 

[motywem oświaty, prezentują przegląd tańców 
|| pieśni polskich.
| Centrala Polskich Szkół Dokształcających w 

[Ameryce opiekująca się szkołami na wschodnim 
wybrzeżu, co roku organizuje Dzień Szkoły Pol
skiej w Amerykańskiej Częstochowie w Doyles- 

Ftown, Pa., gdzie po uroczystej polskiej Mszy św. z 
[udziałem chórów szkolnych, odbywa się swego 
rodzaju rewia artystyczna dorobku młodzieży po

lonijnej. W  prasie polonijnej ukazują się arty
kuły o szkołach i młodzieży, nauczyciele udziela
ją wywiadów w programach radiowych.

Komisja Oświatowa Kongresu zachęca szko- 
; ły i społeczeństwo polonijne do uroczystych ob
chodów Miesiąca Oświaty. Szkolnictwo polonijne 
— nauczyciele, młodzież, rodzice — jest bardzo 

[ważnym elementem społeczeństwa polonijnego. 
Od dzisiejszych dzieci i młodzieży zależy przy

r ó ś ć  Polonii w tym kraju.

Kocia natura
Pies cieszy się sympatią dość powszechną, ko- 

[ty mają wśród ludzi wielu wrogów, a pr^naj- 
I mniej antagonistów. — Choć tak jak pies mieszka 
z nami £ §  do psa w niczym nie jest podobny i 

| żadnej jego funkcji nie zastąpi. A dobre stosunki 
z czworonożnym domownikiem zależą przecież w 

F dużej mierze do naszych własnych, nie zawsze 
iuświadomionych, potrzeb psychicznych...

Człowiek potrzebujący nieustannej akceptacji, 
| stałego potwierdzania własnej dominacji i wyż- 
• szóści zawsze będzie wolał psa, albowiem niezależ
ność kota, jego swoista tajemniczość, dystans, ja
ki narzuca swemu panu -r— będą go drażniły. Nato- 

! miast osoba pewna siebie, mająca poczucie bez- 
tpieczeństwa w świecie i znająca w nim swoje 
f miejsce, a ceniąca spokój, harmonię i szukająca 
[ doznań estetycznych i trochę leniwa — w towa- 
; rzystwie kota, zwierzęcia pięknego, pełnego uroku 
li niepodległego wdzięku, poczuje się dobrze.

Wniosek z tego, że z kotem nie należy postę
pować tak jak z psem, aczkolwiek znajdują w 

I stosunku do niego zastosowanie ogólne metody 
^dobrego traktowania czworonogów. Nawet jeśli 
pod naszym dachem mieszka jedno i drugie zwie
rzę, trzeba pamiętać, że kotu szef jest zbędny, a 
psu wręcz konieczny. Ten, kto zechce naruszyć 

[integralność natury kota (który wszak chodzi 
własnymi drogami), nie może liczyć ani na jego 
przyjaźń, ani na zaufanie. Pies natomiast, zwierzę 
stadne i miłujące hierarchię, lubi czuć pana.

Jeżeli w  domu pojawi się mały kotek, warto 
wiedzieć, że:

— Jest to zwierzę bardzo czyste; myje się ję
zykiem wielokrotnie w  ciągu doby, a ponieważ 
jego ślina ma własności bakteriobójcze, oczyszcza 
sierść dokładnie. Kilka razy w  roku "zrzuca” zli
zane razem z brudem włosy; miaucząc żałośnie — 
wymiotuje, jest to normalne, nie trzeba wołać po
mocy lekarskiej, tylko zapewnić zwierzęciu spo
kój.

— Do wypoczynku szuka miejsc bezpiecznych, 
przygotowuje sobie legowisko, a gdy mu dobrze, 
zasypia mrucząc z zadowolenia. Nie musi sypiać 
z ludźmi, choć — jeśli ich kocha — wchodzi do 
łóżka. Przeważnie jednak wybiera sobie “swój" 
fotel.

Rua Jose Bonifdcio, 66 — Fone: 322-7744 

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

— Kota można Wychować, a nawet — przy 
dużej cierpliwości — tresować. Nadmierne zach
wycanie się kocią niepodległością i pozwalanie mu 
na wszystko prowadzi wprost do wyhodowania 
"domownika” apodyktycznego i nieznośnego. Wy
korzystać należy jego inteligencję przy wyznacze
niu mu zakresu jego swobód: bardzo szybko zo
rientuje się o co chodzi, a nawet wykaże inicja
tywę. Nie wolno go bić, bowiem posiada wielo
krotnie wyższą od innych zwierząt oraz człowieka 
wrażliwość na ból, a  ponadto nie cierpi przymusu. 
Kota należy uczyć wyłącznie słowami i przyjazny
mi gestami. Dobrze traktowany — zgodnie z jego 
naturą, konsekwentnie i łagodnie — zadziwi oto
czenie swoją mądrością.

— Potrzeby fizjologiczne są dla czyścioszka, 
jakim jest kot, sprawą zasadniczą. Gdy przynosi
my małego kotka do domu, trzeba mu natychmiast 
urządzić “ubikację". Może to być skrzyneczka z 
piaskiem, albo kuweta z drobno porwanymi gaze
tami lub pokrojoną ligniną. W  każdym przypad
ku musi to być miejsce ustronne, ulokowane w 
rejonie dla kota bezpiecznym oraz utrzymywane w 
nieustannej czystości. Innymi słowy: trzeba bar
dzo często sprzątać. Niemiły zapach zniechęca bo
wiem kota do załatwiania się w wyznaczonym 
miejscu i skłania do poszukania czyściejszego. 
Ucząc kota porządku, absolutnie nie wolno go 
bić, "maczać pyszczek”, bo pomijając fakt, że jest 
to zwykłe barbarzyństwo — odniesiemy skutek 
odwrotny od zamierzonego. Kot uzna, że czło
wiek zabronił mu załatwiania się i, uruchamiając 
inteligencję, obejdzie zakazy.

— Ostrzenie pazurów ma ścisły związek z ko
cią naturą. Nie należy mu zabraniać, ale nauczyć 
go wykonywania tego higienicznego zabiegu w 
miejscu wskazanym: na starym najlepiej pionowo 
ustawionym kawałku wykładziny bądź na przynie
sionym do domu pniaku drzewa. Dobrze wycho
wany kot nie niszczy mebli ani dywanów.

— Kastracja nie jest barbarzyństwem; jeżeli 
chcemy uniemożliwić rozmnażanie —% trzeba za
bieg przeprowadzić, kiedy kot ma około roku. 
Ten czas polecany jest jako najmniej zagrażają
cy zdrowiu zwierzęcia. Operację lekarz przeprowa
dza pod narkozą, po zabiegu zwierzę musi mieć 
czyste posłanie i absolutny spokój.

— Żywienie kota nie jest trudne, aczkolwiek 
należy pamiętać, że krowie mleko jest mało po
dobne do kociego i często powoduje zaburzenia 
pokarmowe.

C I E K A W O S T K A
Z Ameryki dotarł do Europy papieros z plasti

ku, który zadowala nawet nałogowych palaczy, 
nazywa się "Favor” i nie potrzeba do niego zapal
niczki ani zapałek, bowiem nie należy go palić, a 
tylko trzymać w ustach i wdychać. Inżynier J. 
Philip Ray pracował nad nim siedem lat, zanim 
udało mu się zestawić substancje aromatyczne 
pozostawiające w ustach smak tytoniu i zaspoka
jające głód nikotynowy. Ten nowy papieros wy
glądem przypomina do złudzenia papierosy trady
cyjne. Przez filtr palacz wciąga sztuczne substan
cje zapachowe zawierające nikotynę. Przyjemność 
palenia trwa około 30 minut, papieros, oczywiście, 
nie ulega skróceniu, a tylko “wypróżnieniu”. Jest 
on znacznie mniej szkodliwy, gdyż nie zawiera 
smerfy i innych trujących substancji powstających 
podczas spalania tytoniu i bibułki; Papierosy te 
znalazły wielu nabywców i są nadal chętnie kupo
wane, mimo dość wysokiej ceny. 6 sztuk kosztuje 
tyle, co 20 papierosów tradycyjnych.

W  Kurdystanie
Wiesław A. Lasocki

Czytając artykuły w pismach i oglądając na 
ekranach telewizyjnych sprawozdania filmowe z 
walk Kurdów z reżimem Saddama Husseina przy
pominam sobie nasz, polskich żołnierzy, pobyt w 
ich kraju w roku 1943.

17 maja owego roku opuściliśmy dotychcza
sowe kwatery pułku w Qisil Ribat, w środkowym 
Iraku, i następnego dnia rozbiliśmy namioty na 
pustyni, w odległości około 10  mil na północny 
zachód od miasta Kirkuk, u podnóża Gór Kurdyj
skich. Przez parę pierwszych tygodni odczuwaliś
my wyraźnie, tak jak nam obiecywano, polepsze
nie się warunków klimatycznych. Noce były chłod
niejsze, a w dzień upały dokuczały mniej, niż w 
Qisil Ribat. Wkrótce rozpoczęliśmy intensywne 
ćwiczenia, wyjeżdżając wczesnym rankiem, samo
chodami pancernymi, cariersami i opancerzonymi 
wozami plutonów szturmowych w rejon wzgórz, 
gdzie znajdowały się osiedla kurdyjskie.

Kurdowie nie są Semitami, tak jak Arabowie, 
a należą do rasy aryjskiej i spokrewnieni są czę
ściowo z Ormianami. Chociaż zamieszkują zwartą 
masą obszary należące do Persji, Iraku i Turcji, 
a częściowo również do Syrii i sowieckiej Arme
nii, zachowali swój język i plemienną odrębność 
i dążą do scalenia w ramach jednego niepodle
głego państwa.

Większość ich terytoriów znajduje się na pół
nocy między łańcuchami górskimi wschodniej 
części Taurus i północnej Zagros, w dorzeczu rze
ki Tygrys i jej dopływów, Great i Little Zab. W  
czasie naszego tam pobytu po wsiach zajmowali 
się głównie rolnictwem i pasterstwem, a w miaste
czkach tkaniem pięknych dywanów i innymi ro
dzajami rzemiosła. Część z nich pracowała w prze
myśle naftowym, przy wielkich rafineriach. W 
dawnych czasach, podobno, niektórzy z nieh zaj
mowali się rabunkiem napadając na kupieckie 
karawany.

Kurdowie nawet zewnętrznie różnili się od 
Arabów, których nienawidzili, Mieli szersze, okrą- 
glejsze twarze, o wyrazie trochę dzikim, ale szcze
re i otwarte. Na głowach nosili słomiane kapelu
sze lub zawoje. Ich kobiety i dziewczęta nie no
siły na twarzach zasłon, jak Arabki i śmiało, czę
sto z uśmiechem, patrzyły mężczyznom w oczy.

Osiedla kurdyjskie spotykaliśmy najczęściej 
na pagórkach, w pobliżu wyschniętych w tym cza
sie rzek. Otoczone były murami zrobionymi z 
wyschniętej gliny i z daleka wyglądały jak for
tece. W  środku znajdowały się zagrody z domami 
mieszkalnymi i budynkami dla zwierząt, zrobione 
z takiego samego materiału. Domy kształtem 
przypominały wielkie ule lub głowy cukru. W ka
żdym z nich, przy wejściu stał ogromny dzban z 
porowatej gliny z wodą, która na skutek parowa
nia oziębiała się. Po wąskich uliczkach między 
zagrodami chodziły wielkie , lękliwe psy i przyja
cielskie kozy i osły. Na zewnątrz tych osiedli 
znajdowały się dosyć niewielkie pólka, na któ
rych rosły melony, arbuzy, słoneczniki, winna 
latorośl i szereg drzew owocowych, między inny
mi, morwy. Było już po żniwach i odbywało się 
młócenie zboża przy pomocy bydła i osłów, które 
przepędzano w kółko o rozesłanych na ubitej: zie
mi, kłosach.

Do nas, Polaków, Kurdowie odnosili się na 
ogół przyjaźnie. Często, w czasie naszych ćwiczeń, 
przynosili nam soczyste arbuzy, śliwki czy choćby 
zimną, orzeźwiającą wodę, jako “bakszisz”, poda
runek. Usiłowali też prowadzić towarzyskie roz
mowy, posługując się mieszaniną słów kurdyj
skich, angielskich i nawet polskich. Przy spotka
niach nierzadko pozdrawiali nas słowami: "Bolo
nia (tzn. Polska) dobra, English cholera!" Wido
cznie nie kochali też Anglików. W  niektórych mia
steczkach, na bazarach i w sklepikach pojawiały 
się polskie napisy. Czuło się sympatię do tych 
prostych i na ogół życzliwych górali, mimo że nie
raz mieliśmy z ich powodu kłopoty. Zdarzały się 
bowiem z ich strony próby kradzieży broni i 
amunicji, gromadzonej z myślą o przyszłych wal
kach wyzwoleńczych. Dla ochrony sprzętu i uzbro
jenia, polskie oddziały stacjonujące w tamtym 
rejonie, wystawiały oddziałki carriersów, w każ
dej chwili gotowe do obrony przed rabusiami.

W  końcu czerwca szwadron nasz spędził trzy 
dni na strzelnicy bojowej, w rejonie oddalonym 
o 70 mil od miejsca postoju pułku, na pustyni po
krytej kępkami ostrej, wyschniętej trawy. Kilka
krotnie, w  pobliżu .widziałem stadka gazeli, o 
prześlicznych, lśniących, łagodnych i jakby peł
nych trwogi, oczach. Biegnąc, wykonywały długie 
skoki i robiły wrażenie, że unoszą się w powie
trzu. W  dniu opuszczenia strzelnicy otoczyła nas 
chmara szarańczy. Wszędzie ich było pełno. 
Wchodziły pod plandeki, do chlebaków i pleca
ków, do kieszeni mundurów, za kołnierze i pod
winięte rękawy. Zatykaty otwory chłodnię, powo
dując przegrzewanie się silników. Z trudem po
zbyliśmy się ich.

Wkrótce po powrocie do pułku rozpoczęły się 
wielkie upały. Od samego rana słońce paliło nie
miłosiernie, powodując przegrzewanie się i wy
padki porażenia. Zaczął się też okres gorących 
pustynnych wiatrów, zwanych chamsinami i trąb 
powietrznych. Wpadały one do naszego rejonu 
zakwaterowania, zrywając linki namiotowe i plan
deki, okrywając sprzęt kołowy i gąsienicowy, po
krywając wszystko grubą warstwą kurzu i drob
nego piasku. Ze względu na straszliwe upały, ćwi
czenia trzeba było ograniczyć do bardzo wczes
nych godzin porannych.

W  połowie sierpnia pułk nasz wyruszył w Gó
ry Kurdyjskie. Miał to być rodzaj kilkudniowego 
wypoczynku fizycznego i psychicznego dla wszy-

Wyruszyliśmy z naszych pustynnych kwater o 
godz. 5 po południu. Noc spędziliśmy u podnóża 
gór, a o brzasku następnego dnia rozpoczęliśmy 
wędrówkę wąskimi, stromymi i krętymi górskimi 
drogami. Mijaliśmy szerokie koryta wyschniętych 
rzek, a na skałach ślady wodospadów, które wio
sną musiały być potężne i wspaniałe. Często spo
tykaliśmy wielkie płowe orły, siedzące na ska
łach, bądź unoszące się w powietrzu. W  górach 
tych podobno żyły dzikie kozy i muflony, ale nie 
udało mi się ich zobaczyć. Za miejscowością Tak- 
Tak wjechaliśmy w  dolinę rzeki little Zab, która 
przez wysokie i strome góry Zagros przebijała się 
do Tygrysu. Spędziliśmy tam kilka wspaniałych

H . • , I(ciąg dalszy na str. 4)



wszystkie stany
Ten “okrzyk od Starego Miasta wszczęty roz

chodził się i zniknął w długich ludem zapchanych 
ulicach. Tuż pod nim rodził się nowy, najmniej 
w pięćdziesięciu tysięcy ust wychodzący” — pisał 
Jan Duklan Ochocki, naoczny świadek uchwalonej 
3 maja 1791 r. konstytucji, której oficjalna nazwa 
brzmiała: Ustawa Rządowa.

Naród wiwatował, bił w dłonie i krzyczał, co 
tylko siły miał w gardle, że władza będzie rzeczy
wiście z woli narodu, a nie z przywilejów rodo
wych i majątkowych. Wiwatowano, że zostaną 
znównane wszystkie stany. Mieszczaństwo oczeki
wało zaspokojenia jego ekonomicznych żądań i 
aspiracji politycznych, a chłopi wzięcia w opiekę 
przez państwo i jako takiej wolności osobistej. A 
wszyscy ■—? silnego, dobrego rządu, niezależnego 
od obcych wpływów, narodowej armii i wielu róż
nych reform, mających na celu dobro powszech
ne i dobro poszczególnych obywateli.

Polska XVIII wieku była państwem dużym, 
ludnym i zasobnym w bogactwa naturalne.

Chłopom zapewniała opiekę prawa i rządu 
krajowego, któremu powierzono troskę o rozwój 
gospodarczy, polityczny i kulturalny Polski. Usta
nawiała podatek na rzecz skarbu i wojska, któ
rego liczbę powiększono do 100 tysięcy.

Uchwalona 3 Maja 1791 r. Konstytucja była 
dziełem Wielkiego Sejmu Czteroletniego, w któ
rym zasiadała grupa gorących patriotów, najwy
bitniejszych przedstawicieli Polskiego Oświecenia, 
takich jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ju
lian Ursyn Niemcewicz, marszałek Sejmu Stani
sław Małachowski, główny autor Rządowej Usta
wy Ignacy Potocki. Projektowana przez nich myśl 
reform torowała sobie z trudem drogę w umy
słach konserwatywnej części posłów i musiała 
przebijać się przez mur wrogiej wszelkim refor
mom magnaterii, chcącej zachować swoje uprzy
wilejowane stanowisko. Na pełnym dramatyczne
go napięcia zebraniu poufnym zwolenników re
formy, w nocy z 2 na 3 maja, posłowie udali się 
do Stanisława Augusta powiadamiając go o zamia
rze przeforsowania konstytucji. Wiadomość o tym 
przedostała się szybko na miasto.

“Nigdy Warszawa świetniejszą nie była tłu
mami ciekawych wypadków — pisał J. U. Niemce
wicz w swym pamiętniku — wszyscy w pismach, 
zdaniach i mowach najzupełniej kosztowali wol
ności. Pod bokiem zgromadzonych stanów, w 
samych pomieszczeniach Sejmu sprzedawano pi
sma. Kołłątaj pobudził mieszczan, że tłumnie 
zgromadzili się wokół Zamku Królewskiego, w 
którym Sejm obradował, i wszystkie przystępy 
do niego zajęli głośno wołając:

— Wiwat Konstytucja!
Nacisk ulicy sprawił, że z obecnych na sali 

posłów zaledwie kilku odważyło się głosować prze
ciw konstytucji.

Wtedy poseł Zabiełło zawołał:
“Mości Królu! Prosimy, abyś wezwał stany do 

zaprzysiężenia całej Konstytucji!”
"Powszechny okrzyk głos ten powtórzył. Se

nat i posłowie ruszyli w stronę tronu, król i my 
wszyscy z niewymownym zapałem przysięgaliśmy, 
ręce do góry podnosząc, przy huku dział i rado
snych okrzykach nieokiełznanego ludu — wspomi
nał Niemcewicz. — Tegoż jeszcze wieczoru Gaze
ta Narodowa o przyjęciu Konstytucji dała publi
czności wiadomość". Ruszono do katedry św. Ja
na, w której Stanisław August, niesiony na rę
kach tłumów, trzymał w ręku spisany na perga
minie akt Konstytucji Majowej, którą uroczyście 
przed ołtarzem zaprzysiągł.

Jednym z najdonioślejszych artykułów Kon
stytucji był artykuł V  Ustawy Rządowej mówią
cy: “Wszelka władza społeczności ludzkiej począ
tek swój bierze z narodu”. Naród miał być więc 
dawcą wszelkiej władzy, a zebrane przed Zam
kiem Królewskim tłumy witały konstytucji pier
wszy wyłom uczyniony w dotychczasowym feudal
nym ustroju państwa.

Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie, po 
ustawie konstytucyjnej Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej z 1787 r., a pierwszą tego typu 
w Europie, i wyprzedziła o parę miesięcy Konsty
tucję Francuską z września 1791 r. Ustawa Rzą
dowa stała się wydarzeniem, o którym mówiono 
nie tylko w Warszawie i w całym kraju, ale i za
granicą.

Solą w oku była jedynie ościennym państwom, 
gotującym się do rozbioru Polski, i możnowład- 
com zrzeszonym w niesławnej pamięci Konfede
racji Targowickiej, po której zwycięstwie Kon
stytucja 3 Maja jako akt prawny przestała obo
wiązywać, a kraj stracił niebawem niepodległość.

Jednak posiane przez twórców Konstytucji 
ziarna wydawały wciąż nowy plon, którym syciły 
się całe pokolenia, czerpiąc otuchę i myśli z Kon
stytucji Majowej.

Na tym polega znaczenie i ranga historyczna 
Konstytucji 3 Maja — jednego z milowych słupów 
postawionych przez naród polski na drodze swej 
historii.

Jednostki armii sowieckiej w Polsce użytkują 
1.157 budynków mieszkalnych, w których jest 
9.100 lokali o łącznej powierzchni 450.000 m2. Użyt
kują 2.440 innych obiektów koszarowych, magazy
nów, garaży itp. o powierzchni ponad 2 min m2 . 
Oprócz tego Rosjanie w ciągu 45 lat wybudowali 
z własnych środków na naszym terenie 332 obiek
ty sztabowo-koszarowe, 805 magazynów i 1340 
budowli o innym przeznaczeniu, np. warsztatów, 
garaży oraz 240 domów mieszkalnych.

Budynki przekazane w roku ubiegłym Polsce 
(96 domów mieszkalnych i 133 inne obiekty)1, — 
na ogół są zdewastowane.

Zajmujący się tymi sprawami z ramienia rzą
du polskiego płk Sławomir Goździk oświadczył, że 
obiekty wybudowane przez Rosjan są naszą włas
nością, bo stoją na polskiej ziemi. Mimo to rząd 
gotów jest je odkupić, ale pod warunkiem, że 
powstały w zgodzie z polskimi przepisami. Nie
stety, 80 procent wybudowanych przez Rosjan 
obiektów powstało dziko, bez zastosowania pol
skich przepisów; Rosjanie chcą je rządowi pol
skiemu sprzedać hurtem i nawet zastrzegają so
bie prawo wyboru, nabywców, m. in. wśród firm 
krajów trzecich. Strona polska nie może się na 
to zgodzić. Spory budzi także sprawa remontów 
i stanu użyteczności oddawanych budynków.

Renowacja warszawskiego  
sierocińca

W Monachium odbyła się premiera najnow
szego filmu słynnego polskiego reżysera Andrzeja 
Wajdy. Dzięki staraniom 28-letniej Niemki, pani 
Kirsten Piech, dochód z tej imprezy i zapoczątko
wana jednocześnie akcja zbiórkowa umożliwią 
pilnie renowację starego warszawskiego domu, w 
którym od 1957 roku mieści się polski sierociniec 
imienia Janusza Korczaka.

Podczas wojny mieszkały w nim żydowskie 
sieroty. • Opiekował się nimi lekarz-pediatra i pe
dagog Janusz Korczak. Jemu też poświęcony jest 
film Wajdy, niezwykle realistycznie ukazujący 
życie w warszawskim getcie i los mieszkańców 
sierocińca oraz ich opiekuna. Zginęli oni w 1942 
roku w komorach gazowych hitlerowskiego obo
zu masowej zagłady w Treblince.

Z upływem lat stan budynku tak się pogor
szył, że władze miejskie, z braku funduszy na jego 
konieczną renowację, postanowiły sierociniec zam
knąć. Nie pomogły starania jego kierownika Ta
deusza Wolskiego. Dopiero inicjatywa z Mona
chium stworzyła realną szansę ratunku.

Andrzej Wajda specjalnie przyjechał do Mo
nachium, aby skorzystać z okazji i osobiście po
dziękować wszystkim, którzy przyszli na premie
rę i przyczyniają się do renowacji warszawskiego 
sierocińca imienia Janusza Korczaka.
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W Polsce coraz więcej świątyń 
jest przez złodziei najrozmaitszego a2 j r  
Ostatnio ofiarą włamywaczy padł koScTrl 
cie Wielkiej w województwie opolskim , 3  
skradziono bezcenny obraz z 1669 roku nSS 
wiający Matkę Boską z Dzieciątkiem niJJS 
nie pędzla Sebastiana Schwalbeso m 
skupów wrocławskich.

Sądzi się, że obraz skradziono namnj 
dobniej “na zamówienie jakiegoś zaSS  
kolekcjonera”, a złodzieje byli na j f a H  
fachowcami. Wskazuje na to sposób 
nia obrazu z ołtarza. Po wspaniałym d ff i  
sakralnej pozostała jedynie... fotografia |

Oficjalne rozwiązanie f 
Układu Wa rszawskiegof
Układ Warszawski, który przez 36 lat J- 

Europę Wschodnią pod ścisłą kontroli w  
przestał istnieć jako siła militarna, gdy 
two sowieckie zrzekło się swej władzy, f-

W Niedzielę Wielkanocną przestały foJ. 
istnieć wszystkie wojskowe struktury 11 
Warszawskiego, rozwiązana również został* | ■ 
Wojskowa Układu, Komitet Techniczny o J| 
mitet Ministrów Obrony Układu. Straciły E 
wszelkie regulaminy, statuty, porozuihienai§ 
ne protokoły.

Jak podał Sztab Generalny, do1 Polski J  
już z Moskwy dokumenty, dotyczące 
wojsk. Po zbadaniu przez specjalną komisję̂  i 
łaną przez szefa Sztabu Generalnego, gen. Zfc 
wa Stelmaszuka, część z nich zostanie najpnr 
podobniej opublikowana. Można się spodzfeu 
ujawnione zostaną dokumenty, dotyczące* 
na Czechosłowację w 1968 r. i udziału w rcijf 
skich sił zbrojnych.

Niektóre akta, zgodnie z ustawą o arcfe 
będą jednak przechowywane w tajnych aidą 
wojskowych do 30 lat.

Od 8 kwietnia zniesiono wizy między Polską 
a tzw. Grupą z Schengen (Francja, Niemcy, Wło
chy, Holandia, Belgia i Luksemburg).

Od 1-go maja należy się spodziewać zniesienia 
wiz do Norwegii i również wizy na Maltę poinfor
mował "Gazetę Wyborczą” rzecznik MSZ.-

Od 1 kwietnia wzrosły opłaty za wizy do Ka
nady. Za rozpatrzenie podania o pobyt stały dla 
dwóch osób trzeba będzie zapłacić 350 dolarów 
kanadyjskich. Wizy studenckie kosztować będą 
75 dolarów kanadyjskich a wizy turystyczne 50 
dolarów — jak poinformowała ambasada Kanady 
w Warszawie.

W  Kurdystanie
(dokończenie ze str. 3) 

Brzegi rzeki porośnięte gęstymi zaroślaj 
rzyły rodzaj gaiku, w którym słychać bjłojf 
różnych dzikich zwierząt. Jakąż rozkosz sp 
nam widok masy zieleni, pokrywającej jej I 
gi i lśniącej w słońcu, szumiącej górskiej m; 
wielu miesiącach na pustyni! Całe godrisjF 
dzaliśmy w chołdnej, orzeźwiającej woda} 
wając i pluskając się, jak dzieci. Pod wiecel 
wodopoju schodziły z gór gazele, dzikie ktujl 
ki, których podchrząkiwania i zapach cW  
chodził do naszych uszu i nozdrzy. Olbnjflf 
życ oświetlał rzekę i zarośla, nadając ra? 
mu dokoła jakiś wprost bajkowy wy#f 
po zachodzie słońca rozpoczynał się awf 
koncert świerszczy tak głośny, że zagłupałł 
rozmowy. Milkliśmy więc, wsłuchując aę t| 
otaczającej nas dzikiej natury. |

W  nocy, poprzedzającej nasz O D j u f ti  
zaćmienie księżyca. Kiedy większą część)?' 
czy zasłonił cień, w górskich wioskadi 
się strzelanina —  istna kanonada-«* “ 5 
miejscowa ludność, jak się ń^^PB^P‘%  
wiedzieliśmy, chciała odstraszyć złe 
dowie w większości są wprawdzie 
istnieje wśród nich szereg sekt: czciciea w 
księżyca, a nawet diabła! Na v^sokw| 
skałach palili ogniska, strzelali i 
kieś dziwne obrządki. ^

Po czterech dniach pobytu w P ^  
górskim raju wróciliśmy na swe dawne ; 
Ogarnął nas znów i przytłoczył bez®" 
nej, smutnej równiny. Na wyblaklJ™'
niebie tkwiły nieruchome ciemne 
Co pewien czas nawiedzały nas trąoy irj 
i chamsiny. Ale stopniowo, p o w w jjl  
zaczęła się obniżać. Kończyło swP 
Dla nas zbliżał się czas zmiany | 
marszu do Palestyny. . .

Po dziesiątkach lat wciąż jp  
tią wspominam Kurdów, z którym 
a wszelkie wiadomości o walkacn k ^  
wstańców przyjmuję z nadzieją d
otrzyma swobodę i niepodległość. ^
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