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"A idćia de quem critica, critica com espirito desar- 
mado, com bondade, ć a ideia de quem acrescenta, 
de quem tem um senso crftico aguęado. Vale mais 
quem critica porque nos acrescenta, nos faz melho- 
res, do que quem só elogia, porąue quem só elogia 
corrompe a gen te”.

Do deputado paranaense Rafael Greca de Macedo 
ao LUD/O POVO a respeito da comunidade 
polonesa.
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O ONICO SEMANARIO DA 
CULTURA POLONICA NO 

BRASIL, DESDE 1920.
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gstao lanęadas as bases, pelo IPPUC —  Ins- 
Itituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de 
k curitiba, para a  criaęao do Portal Polon§s na 
i  Capital do Estado, como parte dos preparativos 
j  para festejar os 300 anos da Cidade de Curitiba,
# daqui a dois anos, & comemorar os 120 da chega-
* da dos primeiros imigrantes poloneses ao Pilar- 
f  zinho, vindos de Paranaguźt, onde aportaram tra- 
Izidos de Brusque no Vapor chamado "Sao Fran- 
łcisćo", segundo revelaęóes da historiadora Maria 
f  do Carmo Krieger Góulart, urna das mais atentąs 
Icolaboradoras do semanario LUD/O POVO.

«  ' Todos os detalhes atinentes ao Concurso Pu- 
Iblico do Portal Polones encontram-se k disposi- 
ą-ęŚo dos arquitetos brasileiros interessados no

i seu órgao de classe, o conhecido IAB —  Instituto 
ńrasileiro de Arąuitetura.

I  VIAGEM X  POLÓNIA

1 Alem de premiaęao em dinheiro, o vencedor 
I do Concurso Publico do Portal Polonus ganhara 

uma viagem de 17 dias k Polónia, numa maravi- 
i lhosa viagem oferecida pela VARIG  e govemo da 
| Polónia. A  Comissao Especial da Comunidade 
[ Polonesa de Curitiba, liderada pelo vereador curi- 
tibanó Josś Górski, o idealizador do projeto que 
dotard a Capital do Estado de um dos mais sig- 

[ nificativos portais etnicos, homenageando a

I m i g r a n t e s :  
os caminhos de cada um

Maria do Carmo R. K. Goulart

No Brasil/Sul de hoje varias etnias compdem 
r um quadro multicolorido. Os imigrantes de diver- 
' sas nacionalidades que aqui chegaram marcaram 
[ presenęa atravćs do trabalho. Tambdm imprimi- 
\ ram marca nas tradiędes §f!ainda cultuadas por 
f seus descendentes. Cada um guarda uma “pńtria”
; no seu coraęao e resgata, atravćs a  busca das ori- 
‘ gens, um pouco do pals de seus antepassados. 

Assim, vao construindo “Colónias” (seg. Buar- 
que de Holanda, indivfduos de uma naęao que vi- 

: vem em pafs ou cidade estrangeira, e seus des
cendentes, que conservam suas tradięóes, caracte- 

• risticas culturais, religiosas, etc.) —  onde a ra- 
zao emocional estabelece fortes vinculaęÓes com 
o passado, caracterizando as diferentes regióes 

- onde vivem.
£ o caso de Brusque, localizada no Vale do 

Itajai-Mirim, em Santa Catarina. Por muitos anos 
identificada como Colónia alema (os primeiros 
imigrantes desta nacionalidade fundaram a cidade 
em agosto de 1860), a  cidade chega a  ser reco- 
nhecida pela influencia italiana. Apesar de nao 
possuir em sua paisagem arquitetónica algo mais 
forte que denuncie ou defina a lembranęa de uma 
Itólią distante, a cidade convive com nomes de 
descendentes de italianos (os quais comeęaram a 
chegar k regiao a partir de 1875), que sintetizam 
0 smibolo de geraęóes “tutti bona gente"...

Outro destaque na construęao de um tipo "es- 
trangeiro", sao os netos e bisnetos de imigrantes 
poloneses (chegados em primeiras levas no ano 
ae 1869, os poloneses vieram em levas posteriores 
a partir de 1889).

Lembranęas tantas no conjunto das etnias. 
«aizes estrangeiras que valorizam a  histdria de 
Jjm municipio. Caminhos de cada um no roteiro 
aos imigrantes.

maior col6nia ótnica existente na cidade (esti- 
ma-se que tenha mais de trezentos mil descenden
tes de poloneses), após vśrias reunióes, espera 
que um grandę mimero de sugestóes seja apre- 
sentado ate o finał do prazo estipulado pela equi- 
pe tócnica do IPPUC, em fins de julho deste 
ano.

Como todos sabem, a localizaęao do Portal 
Polones serś na Mateus Leme, na entrada que da 
acesso ao Bosque do Papa Joao Paulo II.

0  HÓSPEDE ESPER A D 0
A bem sucedida apresentaęao do recśm cria- 

do grupo teatral da Sociedade Polónia no Rio de 
Janeiro promete. No dia 12 de maio, em hómena- 
gem ao Dia das MSes, o grupo apresentou "O  
Hóspede Esperado”, peęa da escritora polonesa 
Zofia Kossak Szczucka. A história passa-se numa 
aldeia onde tun pobre campones deve dinheiro ao 
rico moleiro, O campones Józef, embora tenha as 
suas veleidades (gosta de urną cachaęa, e as veZes 
abusa da bebida) ś um coraęao puro e bom pąi 
de familia^ Para aumentar a desgraęa a sua espo- 
sa manca e sua filha ó cega. O rico moleiro, Feli- 
pe, esta bem de vida, mas nao muito bem com 
Deus, jd que, percebe-se, o seu dinheiro tem um 
preęo alto: a desgraęa dos outros.

Em seu desespero Józef pede a Jesus por 
socorro e Este promete visitó-lo. Depois desta 
visita tudo melhora na familia do nosso pobre 
campones. O ambicioso Felipe vendo toda esta 
torrente de graęas concretas, tambćm quer ser 
visitado por Jesus. Mas, a  acolhida que ele dd a 
Deus ś bem diferente da acolhida dada por Jó
zef. E  assim comeęa a sua ruina. Jd na misćria, 
Felipe ś amparado por aquele a quem perseguia 
e explorava, o campónds Józef.

Esta sinopse da história dś-nos uma visao 
maniqueista do mundo, onde os bons se tomam 
melhores e onde nao h& chance para os maus. 
Infelizmente, este enredo ć  muito real. A explo- 
raęao do fraco pelo forte acontece de fato no dia 
a dia das fazendas, das fóbricas e no comćrcio.

A  dificuldade estś em transmitir este contras- 
te sem cair em puro maniqueismo. Porque o real 
muitas vezes ś camuflado e maquiado. Os exage- 
ros, dizem, sao apenas coisas da literatura. Num 
romance isto seria de certo mais diffcil, pois, alćm 
da arte do autor, funcionaria apenas a imagina- 
ęao do leitor- No teatro, entra em jogo um terceiro 
elemento, que ś a intermediaęao do ator. E  mais: 
a concepęao artistica do diretor.

Pois, ś justamente isto que aconteceu. Na  
concepęao artistica da diretora (irma Anna) e na 
interpretaęao excepcional dos atores, toda esta 
trama ganhou credibilidade e comoveu profunda- 
mente a plateia. As duas grandes revelaęoes in- 
terpretativas foram Alicja Biedrzycka e Roman 
Brocki. Ambos emprestaram tanta autenticida- 
de aos seus papćis que nos sentimos transporta- 
dos no tempo e no espaęo para aquela longinqua 
aldeia na Polónia. Tiveram destaque ainda os 
6eguintes atores e atrizes: Marianna Brocka, Ja
nina Michałowska, Maryla Wojnowska, Monika 
Wojnowska, a irma Łucja, Ryszard Dąbrowski, 
Edward Sakało, e Rodrigo Łychowski. E  a ponta 
Janina Wojda.

Quem sabe, a convite de outras colónias po- 
lonesas no Brasil, o grupo teatral da Sociedade 
Polónia no Rio de Janeiro poderś levar para mais 
longe a sua mensagem? Todos estSo de parabóns!

Tomasz lachowski

D O  E D I T O R
♦  NOSSO JORNAL, a  partir de agora, vai cre- 

denciar agentes nas maiores cidades onde existam 
poloneses e descendentes; e exemplares estarao k 
disposięSo de interessados, semanalmente, em 
bancas de revistas e jornais, para que os possi- 
veis atrasos dos Correios (como aconteceu nas 
cinco ultimas semanas) nao prejudiquem a co- 
municaęao com nossos fićis leitores.

♦  PADRE JORGE MORKIS, o editor do LUD  
em polones, encontrou-se dia 21 •ultimo com o Pre- 
sidente Lech Wałęsa, juntamente com oś demais 
jomalistas poloneses e de fora da Polónia que es- 
tiveram reunidos na Wspólnota Polska. Houve 
palavras de entusiasmo e de ineentivo do Presi- 
dente połonós com respeito ao trabalho de inte- 
graęao que o LUD/O POVO vem fazendo junto k 
comunidade polónica brasileira e as demais de 
outros paises. Markis retoma dia ao Brasil na 
primeira semana de junho.

Padre Jorge MorJcis, ladeado pelos Senadores Andrzej 
Stelmachowski (Presidente do Senado Polonis) e Ry
szard Reiff, ąuando da tńsita da delegaę&o do Senado 
daąuele pals a cidade de Curitiba, nos dias 19 e 20 

de abril.

♦  OUTRO IMPORTANTE encontro que Jorge 
Morkis teve foi dia 22 Tiltimo, com o Senador An
drzej Stelmachowski, Presidente do Senado. O Se
nador ressaltou os grandes resultados obtidos 
com sua recente visita ao Brasil e Argentina. E  
teceu comentórios elogiosos k conduta do LITD/O 
POVO como veiculo de comunicaęao brasileiro- 
polon€s.

♦  NAO ESQUEęAM, ex-alunos vicentinos de 
qualquer tempo: em fins de junho, serń realizado 
um grandę encontro, para confratemizaęao; qual- 
quer contato pode ser feito com o Pe. Lourenęo 
Biemaski, na Igreja S. Vicente de Paulo, ou com 
a redaęao deste semanńrio, pelo fone/fax 233-9194, 
k tarde.

PARA GADA SITUAęAO  
EXISTE UMA SOLUęAO

FW TOUR
COLOCA O MUNDO AO SEU ALCANCE
— Tarifąs promocionais
—  Passagens nacionais e  internacionais
— Fretamento de ónibus
— Excurs6es nacionais e internacionais 

Excursóes & Foz (económieas).
FALE CONOSCO E DESCTJBRA QXIE 

AQUI VOCE TEM AMIGOS.

ATENDE-ŚE TAMBfiM EM POLONES!

F W  TOUR Agencla de Viagens e 
Turismo Ltda.

Bua Dr. Murici, 970 cj. 6 terreo 
Telefones: (041) 222-4843 e 222-9230 
C u r i t i b a  — P a r a n S



C A  R T A S
“CULTURA N A O  TEM  FRONTEIRAS”

“Erexim, 17 de maio de 1991. Prezado Senhor. 
fi com satisfaęao que cumprimentamos Vossa Se- 
nhoria e, conscientes de que "Cultura nao tem 
fronteiras” temos a  certeza, como educadores, 
que devemos nos empenhar cada vez mais no 
aprofundamento de nossa lingua e no conheci- 
mento da de outros povos. Imbuidos neste espi- 
rito, a  15/ Delegacia de Educaęao, comprometida 
com o desenvolvimento do Projeto "Pluralismo 
de Idiomas” da SE/RS, sente necessidade de am* 
pliar as oportunidadeś e o embasamento cultural 
atravśs de um acervo bibliogrdfico amplo e va- 
riado. Sabedores que somos de sua sensibilidade 
e dedicaęao no entrelaęamento entre a  cultura 
brasileira e polonesa, atravćs da divulgaęao de 
noticias polonesas-brasileiras, contamos com sua 
participaęao neste Projeto.

Certos de sua atenęao e colaboraęao, reitera- 
mos nossos protestos de agradecłmento e apreęo. 
Atenciosamente, (as.) Guilherme Barp, Delegado 
de Educaęao”.

“GOSTAMOS D E  H ISTO R IA”

“Porto Alegre, 9 de maio de 1991. Prezado Edi- 
tor. Tivemos a  satisfaęao de apreciar a  abertura 
da Semana Polonesa na Pousada de Rio Quente, 
em 29 de abril pp. O  conjunto de danęas polone- 
sas, sob a  direęao artistica da Srta. Ursula, agra- 
dou a todos os hóspedeS da Pousada, tanto pela 
beleza da coreografia dos ntimeros como pela 
beleza e variedade do guarda-roupa dos artistas. 
N a  oportunidade recebemos o  n.° 4214, de 5 de 
abril do LUD, onde entre outros, lemos os inte- 
ressantes artigos "Poloneses, vale conhec§-los”, de 
Ligieza e Kossobudzki e "H istória da Polónia” de 
W . Pachnicki. Como sempre gostamos de histó
ria e em particular de história da Polflnia teriamos 
interesse em receber os ntimeros seguintes do 
LUD, assim informamos nosso endereęo e aguar- 
damos cobranęa bancśria. Cordialmente (as.) Je- 
siel I. Baumgarten”.

BIEHPIMEHTO MtDICO ESPECimiZIlDD
;Dra. Maria de L. Pachnicki —  Ginecologia e 
; obstetrfcia.
Dra. Ivonete Ducci —  Homeopatia pediśtrica. 
Dr. Paulo Cesar J. de Castro —  Clinica Mśdica/ 

Cardiologia.
Dr. Mauri Coura —  Ginecologia e Obstetricia. 
Dr. Lourival Ducci —  Homeopatia Pediśtrica. 
Dr. Fernando 01iveira —  Acupuntura/Homeo- 

patia/Medicina Natural.
Todos atendem com hora marcada na Av. 

Iguaęu, 2560 —  Fone: 244-1264
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Semanśrio da Editora L ad  Ltda.
Diretoria: Pe. Jorge Morkis 

Miecislau Surek 
Paulo Filipake 

Editores: Pe. Jorge Morkis (em  polonus)
Miecislau Surek (em  portugu&) 

Departamento Comercial: Josś Rendak 
Correspondentes/Colaboradores; Dom Ladislau 
Biemaski; Pe. Lourenęo Biemaski, CM; Sr. To
masz Łychowski; Prof. Marlano Kawka; Jom. 
joao krawczyk; Praf. Bonifśclo Solak; Prof* 
Maria do Carmo Krieger Goulart; Prof. Josó 
Kuiava; Univ. Julio giraisM Junior; Sr. Thadeu 
Krul; Medico Jan Polan Tadeusz Kossobudzki; 
Psicólogo Olgierd Gerard Ligęza Stamlrowski; Sr. 
Adalberto. Pachnicki.
Direęao e  administraęao geral: Alameda Cabral, 
846-A —  Caixas Postais 1.775 e 19533 —  Tel.: 
(041) 233-9194 —  CEP 80.410 —  Curitiba —  Para- 
nś —  BrasU.
Expediente da administraęao do LUD/O POVO: 
das 13,30 ks 18,00 horas de segunda k sexta. 
Assinaturas:
Semestral (25 edięfies) ..................  Cr$ 2500,00
Palses das Amćricas (anuldade) .. U$ 80 dólares 
Europa, Asia e Oceania (anuldade) U$ 90 dólares 
COMO ASSINAR: favor escrever, ou telefonar, pe- 
dlndo assinaturas, após o que enviaremos cobranęa 
bancśria; se d esej ar, pode ser enviado Vale Postał 
ouCheąue Nominał para Editora Lud Ltda.

Conferencia Hacional dos Bispos do Brasil
Na 3.a Mensagem os Bispos do Brasil chamam 

a atenęao dos fićis para dois eventos importantes 
para a Igreja no Brasil. O  primeiro ś  o Congresso 
Eucaristico Nacional a se realizar em Natal. £  o 
X II Congresso da sśrie. O  -ultimo Congresso Eu
caristico Nacionai foi em Aparecida, em 1985, com  
o tema: Pao para quem tem fome. Em  Curitiba, 
ęm.. 1960, foi o sśtimo, com o tema: Eucaristia, 
Luz e  Vida do Mundo. O Congresso Eucaristico de 
Natal tem como tema: Eucaristia e Evangelizaęao. 
Este tema foi escolhido em vista da IV  Conferen
cia da Igreja da Amćrica Latina a ser realizada 
em Santo Domingo, Rep. Dominicana, em 1992, no 
V  Centenśrio da descoberta da Amśrica e do inf- 
cio de sua evangelizaęao. Nela serś proposta a 
nova evangelizaęao. Esta na proposta de Joao 
Paulo I I  deverś se caracterizar por tres aspec- 
tos :"nova em seu ardor, nova em seus mćtodos 

e nova em sua expressao".
O segundo evento ś a visita do Papa ao Bra- 

sil, em outubro do corrente ano. Serś a segunda 
Visita Pastorał ao Brasil. Com exceęao de Brasi
lia e Salvador, Joao Paulo I I  visitarś capitais de 
Estados nao contemplados em sua primeira via- 
gem apostólica. Curitiba, portanto, nSo serś con- 
templada. Os Estados do Sul estarao organizan- 
do representaęóes para o encontro com o Papa 
em Florianópolis. O mesmo deverś ocorrer com 
delegaęoes da etnia polonesa. Para tal jś  existe 
uma Comissao k testa da qual estś o Reitor da 
Missao Católica no Brasil.

Nao ha duvida de que os dois eventos serao 
de grandę significaęao pastorał para a Igreja no 

Brasil.
A 4.* mensagem quer expressar solidariedade e 

preocupaęao com as Igrejas e os povos do Oriente 
Mćdio, diante da situaęao em que se encontram 
no após guerra do Golfo Pćrsico.

D. Ladislau Biernaski
*  *  *

3/ MENSAGEM DOS BISPOS DO BRASIL
SOBRE O CONGRESSO EUCARISTICO  

E A  VISITA DO SANTO PADRE
1. Dois acontecimentos significativos marcar 

rao o próximo mes de outubro na vida da Igreja 
no Brasil. Em Natal, de 6 a  13, os católicos esta
rao reunidos para celebrar o 12.° Congresso Euca
ristico Nacional. Serś a continuaęao de um evento 
que jś  se realizou em Salvador na Bahia,_em 1933, 
e a  seguir em Belo Horizonte, Recife, Sao Paulo, 
Porto Alegre, Belśm, Curitiba, Brasilia, Manaus, 
Fortaleza e Aparecida. A  Capital do Rio Grandę do 
Norte serś o centro da oraęao, da adoraęao, da 
celebraęao eucaristica e do compromisso evange- 
lizador da Igreja no Brasil.

2. O encerramento do Congresso terś a pre- 
senęa do Santo Padre Joao Paulo II, que farś & 
nossa pśtria uma segunda visita apostólica, come- 
ęando em Natal, passarś por Sao Luis, Brasilia, 
Goi&nia, Cuiabś, Campo Grandę, Florianópolis, 
Vitória, Maceió e Salvador. Serao momentos em 
que o Brasil encontrarś mais uma vez o Papa e 
ele poderś sentir de novo, o carinho que lhe de- 
vota o povo brasileiro.

3. O  Papa ś muito querido de nosso povo. £  
aquele que confirma as Igrejas na fś. Ele estś no 
.coraęao de sua vida eclesial, como sinal de sua 
inseręao no corpo da Igreja de Cristo, presente 
em todo o mundo e construida sobre a Rocha de 
Pedro. A mensagem do Papa k nossa Igreja ś o 
apelo a "nova evangelizaęao, nova no seu ardor, 
em seus mćtodos, em sua expressao”. fi uma con- 
yocaęao para renovar a missao do antincio de 
Cristo, com que a  Igreja deve preparar-se para 
celebrar, em breve, os 2000 anos do nascimento de 
Jesus.

4. O Congresso Eucaristico de Natal terś co
mo tema “Eucaristia e Evangelizaęao", o qual se 
resume na frase do Evangelho de Sao Joao, 1,14: “o 
Verbo se fez came". De fato, Cristo, Palavra Eter- 
na do Pai, habitou entre os homens pela sua 
Encarnaęao. Feito came, continua presente entre 
nós no mistório da Eucaristia. fi por isso, que, de 
fato, só nos sentimos plenamente Igreja de Cristo 
quando nos reunimos em torno da mesa Eucaris
tica. fi ela "a fonte e o śpice de toda vida crista” 
com a qual os cristaos "mostram, de modo con- 
creto, a unidade do Povo de Deus, apropriadanien- 
te significada e maravilhosamente realizada por 
este augustissimo saćrameńto”.

5. O amjncio evangólico continua era nossa 
Ip e ja  e se resume, no Cristo Ressuscitado, que 
ela deve levar a todos oś hómens. A Eucaristia

contćm, pois, “todo o bera espirihim 1 ••—  
saber, o próprio Cristo, n ossa^W S  * * «  
dando vida aos homens". A  
"o  principio e remate de toda evangeS^^T 

6. Reunidos em nossa 29.*
queremos como Bispos do Brasil 
cialmente toda a Igreja, dioceses 'jS°D’ 
munidades, agentes pastorais e fijjf

P a s t o S j  ent 
1 ■ hoj

par destes dois eventos: 
e a visita do Santo Padre. Serto momJ 
enorme significaęao religiosa e pasto»M  
tria brasileira.

7. No  clima espiritual do Ano 
que a Igreja  no BrasU estś vivendo d S S ™  
outubro do ano passado, desejamos 
gresso e a  visita do Papa sejam in t e n Z ir  
parados pela oraęao individual e con» 
pela reflexao em grupos, pelas celebS 
risticas, pelo apoio efetivo, espiritual e rwm  
pelo interesse e entusiasmo em particui^l50

8. Pedimos que a solenidade do ConmlSS 
gue de Cristo, neste ano eucaristico seia»l». 
muito especial em nossas dioceses na i i i  ! 
do grandę encontro de Natal. Seja, sobreSImi 
afervoramento da fó e da vida cristamjl 
d’Aquele que ę “o Caminho, a Verdade e 
presente e atuante no sacramento da EuaJ™

9. Que a  Virgem  Maria, Senhora 2  pa 
Padroeira do Brasil, acompanhe estes S| Ei 
mentos de graęa da nossa vida eclesial, os 1 pr 
ocorrerao no mes de outubro dedlcado i  m  wi 
Cristo na devoęao do Santo Rosśriol | ro

Itaici, SP., 16 de abrilde!brildei3
COM ENTARIO LITCRGICO:

A S  LEIS, NOSSAS SERVA$ C
O sśbado foi feito para o homem.nioil 

mem para o sśbado. As leis estao a senî l 
homem, nao o homem a servięo das leis. i 
nao criou o homem para guardar leis; nusl 
beleceu leis que defendessem o homem fal 
sos dos poderosos e da ganancia dos ganatól 

Deus estś disposto a abrir mao das kisł 
ele mesmo estabeleceu, para favorecer sal 
lhos mais indefesos. Porque, para ele, o al 
tante nao e que as leis sejam cumpridas, nvi 
o homem seja preservado.

Por isso, transformar as leis em instrunJ 
de dominaęao ś  pecado que reclama justięil 
presenęa de Deus. Libertar o homem da aliśl 
e da escravizaęao das leis, ainda que juste: 
missao das missdes: a missao de Cristo. J  

Pois ó. Atś  as leis justas (como a obsernf 
do sśbado), podem se tomar opressoras epfl 
dicar o homem em determinados momeola 
portanto, devem ser preteridas. Porąue a 
ęao do homem nao vem das leis, e sim do są 
que Cristo derramou na cruz.

Este discurso acabarś, com certeza, 
cando as reaęóes dos que nas leis tudo1 _ 
e pensam que nós estejamos querendo entenl 
de uma vez. Nada disso. Temos o maior wk 
pelas leis justas. Mas ś que o homem estśwl 
delas. Quem nao concorda com Isso, que V  
suas queixas a  C risto...

A verdade e que os cristaos carregamp** 
so germe de rebeldia contra os poderes p» B 
quando afirmam que o homem estó W  I 
quaisquer leis. Porque, gente desse npo, w 
deixa domar, manipular ou submeter por^PI 
E  isso nao ś  do gosto dos poderes puMa* r 

Entao, que os poderes ptiblicos 
bancar os "deuses" do homem! Pois ci® T  
passam de servidores publicos...

ELETRÓNICA MODflł
Elełrón ica  M odele Comercio ii P W
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(Telex (O U ) 6312 —  ElMD I 
*0230 Curitiba -  Tattai I

INSTAB -
Instalaęoes de antenas coletivas ® JJLjaJ 
para TV, FM  e Video Cassete - 
Sharp - Distribuięao de Cinescópi ■  

ęóes de interfones.

Matriz: Av. Sete de Setembro, 346*
Tel.: (041) 225-6033. _ _ _

Filial: Carrefour - Champagnat ;
Alencar Furtado, 1210, « • 13 |
Tel.: (041) 225-4380.
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O P I N I A O
SEMPRE RECLAMA,
SEMPRE ACHA DEFEITO!

• 6  que mais me marca ńa comunidąde polone
za 4 a  forma carinhosa de entender a vida e tam- 
bem o esplrito critico. Polaco sempre reclama. 
fegjnpre acha um defeitó! Quando eles cónyersam 
ientre si> ć fantśsticó. Quer dizer: que dia bonito 
ihoje, que festa boa! E  o outro diz “ąue pena que 
iTtempinho nao se ja  melhor”. Se nao est£ cho- 
vendo, ou se hś Sol, eis que ele reclama que estś 
muito quente!
§T Polaco sempre reclama e eu acho isso uma 
inarąvllłia. Porque veja, a ideia de quem critica, 
critica com espirito deśarmado, cóm bondade, ś 
r| idśia de quem acrescenta, de quem tem um sen- 
so critico aguęado. Vale mais quem critica por- 
que nos acrescenta, nos faz melhores, do que 
ąuera só elogia, porque quem só elogia corrompe 
a gente.
r  Eu acho muito bonito para Curitiba essa 
|imultivariedade de etnias e raęas que fizeram com 
que o Papa chamasse a cidade de a Jerusalem da 
manha de Pentecośtes. Mas, a presenęa dos polo
neses nos d i uma certa ligaęao umbilical com a 
parte mais civilizada da Europa, do coraęao da 
Europa. A memória de Cracóvia, de Varsóvia, a 
própria imagem de Nossa Senhora de Częstocho
wa, simbolo da resistfincia crista contra os Mou- 
ros. Tudo isso nos toca muito forte, muito ligado.
| (Resposta do deputado estadual Rafael Gre- 
ca de Macedo, do PR, k pergunta do LUD/O PO- 
V0 sobre no que lhe marca mais a comunidąde -

Passagens da Historia do Rui Barbosa

AS CURSO DE POLONES EM CASA
niOłi LEKCJA CZWARTA —  QUARTA LięAO

4. TEKSTY/TEXTOS

mai': I. Ewa ma miłą nowinę
myj Adam; Masz dziś świetny humor.
]jH Ewa: Owszem, mam nawet ochotę śpiewać, 
sajl Adam: Czy to tylko nastrój?
0 y  Ewa: Nie, mam konkretny powód. Przeprowadzam 
j j l  się.
' f  Adam: Rozumiem. Nowe mieszkanie —  to wielka 
hjjjJ  radość. Ciekaw jestem, czy to duże mieszka-
u5 nie?
m  Ewa: Mamy duży pokój, mały pokoik, ńowocze- 

sną kuchnię, łazienkę i balkon.
I Adam: To doskonale! Kiedy macie zamiar się 

..J  przeprowadzić?
e j  Ewa: Chyba niedługo. 
s&J II. Ewa sprząta
ajjJ Ewa: Kto tam?
T 1 Adam: Adam!
I  Ewa: Już otwieram, 

j  Adam: Dzień dobry. Sprzątasz?
Ewa: Nie, urządzam mieszkanie.
Mama: Tak. Ewa urządza mieszkanie. Ciągle coś 

przestawia, przesuwa, to szafę, to stół. Cały 
dzień się krząta.

|  Adam: Ale przecież dziś jest niedziela!
V  Ewa: Czy nje rozumiecie? Mam nowe mieszkanie!

3  Mama: Rozumiemy, rozumiemy, ale czy to ma
t ! sens tak sprzątać w  świąteczny dzień?
sf  Ewa: Dobrze, już siadam. Adam, jak uważasz, czy 
JM. \ półkę postawić tutaj? 
ł  Mama: Ewa, dosyć już. Czy podać herbatę?
1 Ewa: Tak, oczywiście. Mocną i gorącą. Adam umie 

• i ocenić dobrą herbatę.
|  Adam: Doskonale. Najpierw  herbata, a potem 
m spacer.
§  Ewa: Zgadzam się.
i  HI. Ewa pomaga
[  Obcy pan: Przepraszam panią. Czy to jest Osiedle

Zielone?
[ Ewa: Nasze osiedle tak się nazywa. Nie jest jeszcze
[ zielone, ale ma już taką nazwę.
[ Pan: Jestem tu pierwszy r a z ...
I Ewa: Błąka się pan?

Pan: Tak, znam ulicę, numer, mam nawet plan i 
nie umiem trafić. Czy to nie zabawna sytuacja?

[ Ewa: Nie umie pan trafić? Jaki to adres?
Pan: Osiedle Zielone, ulica Kwiatowa, blok A. 
Ewa: To bardzo proste. Tam jest budka telefo

niczna, dalej blok B, a  tuż obok blok A. 
i Pan: To rzeczywiście proste. Bardzo dziękuję.

S E  H P I I E C a  N E S S E  IN T E R N O
CASACOS E  JAQUETAS DE PELE  

Confecę&o sob medida.

Fone: 232-8936 c/Heleninha

A Sociedade Instrutiva e Recreativa Rui Bar- 
bosa comemora, em 1991, sessenta anos de fun- 
daęao. Sessenta Anos!

Muitos destes anos de história confundem-se 
cóm a história da minha e da vida social de mui
tos dos meus amigos de inf&ncia ou de adolescfin- 
cia. Por isso, escrevendo na primeira pessoa, ima- 
gino estar compartilhando com muitas outras da 
minha geraęao, pelo menos quatro dćcadas da 
vida deste Clube. Vamos recordar?

Nao sei dos primeiros anos de existfincia do 
Rui, a nao ser por ouvir contar e por ter co- 
nhecido muitas pessoas, boas, simples, honestas, 
idealistas e desprendidas que foram sócias-funda- 
doras da Sociedade e que, hś muito, nao vivem 
mais.

O primeiro acontecimento social de que par- 
ticipei foi uma exposięao de um curso de corte 
e costura, do qual mamae foi aluna, realizado 1&. 
Imagino que deve ter sido por volta de 1945 
porque lembro, que tudo o que vi foi de cima dos 
ombros de meu pai —  fui de “cavalinho”. Depois, 
alguns churrascos e casamentos aos quais iamos 
“pelos fundos” pois nossa casa ficava na mesma 
quadra do Rui, que entao localizava-se na baixada 
da rua Itślia. O nome do Clube havia sido trocado 
hń pouco tempo e muitas pessoas ainda refe- 
riam-se a ele como “Copemica” (Sociedade Nico- 
lau Copśrnico).

Em 1950, na sede nova, local onde atć hoje 
permanece, aconteciam freqtientes churrascos 
dominicais para, com o dinheiro arrecadado, con- 
cluir a construęao e mobilii-lo. Ai se encontra- 
vam, quaśe sempre, as mesmas pessoas, e ia se 
estabelecendo um “jeito de familia", nas nossas 
relaęoes. Anualmente, uma festa maior para a 
"posse da novą diretoria” (que ks vezes nem mu- 
dava) e nesta, infalivelmente, o orador oficial 
do Clube, Dr. Rodrigo Magalhaes, falava, citando 
passagens da história da Sociedade e lembrando a 
atuaęao das pessoas de descendencia polonesas 
na vida da comunidąde.

Apćs essas reunióes, as crianęas brincavam 
no salao enquanto as maes dividiam as toalhas a 
serem arrernatadas, remendadas ou, mesmo, la- 
vadas, os pais jogavam cartas e o Conselho Deli- 
berativo deliberava quais os próximos aconteci- 
mentos. Nessas tardes iamos percebendo o que 
significava “ser polonśs”. Ouviamos muitas dis- 
cussoes sobre politicos e religiao e atć mesmo al- 
gumas brigas que culminavam com o afastamento 
temporśrio de um ou outro sócio.

Um episódio acontecido lś mostra bem a es- 
treita ligaęao do polon&s com a religiao. Houve, 
num domingo, 2 de maio, uma grandę festividade, 
por um motivo que nao lembro mais. Foram con- 
vidados poloneses de toda regiao. Pelas onze ho- 
ras da manha irrompeu no salao uma ćomitiva 
vinda de Centendrio, com estandartes da Virgem 
Negra de Częstochowa e cantando hinos sacros. 
Diante da reaęao dos presentes, que ficavam pa- 
ralisados de espanto, alguns dos visitantes come- 
ęaram a entender que o objetivo da solenidade 
nao era comemorar a  data nacional da Polónia, 
que, pela antiga constituięao, era a tres de maio, 
dia de Nossa Senhora, padroeira da Polónia. Aos 
poucos, percebendo a gafe, as pessoas foram emu- 
decendo. Ficou um mai estar geral, logo dissipado.

Nao sem motivos no nome da Sociedade vi- 
nha antes a palavra instrutiva e só depois recrea- 
tiva. Muita coisa sobre a  Polónia aprendemos nas 
festas e nas comemoraęóes que se realizaram 
nestes anos. Havia grandes festas de Natal (Boże 
Narodzenie) e de P£scoa (Wielka Noc) das quais 
a comunidąde em peso participava e contou-se, 
algumas vezes, com a presenęa do Cónsul ou vice- 
cónsul da Polónia, nessas ocasióes. Aprendfamos 
os costumes, comida tipica, canęóes folclóricas 
(piosenki) e as canęóes que antecedem o Natal 
(Kolędy). Quanta discussao presenciamos sobre 
se poder-se-ia admitir came de porco na ceia 
św. Aleluia: Havia quem afirmasse que o jejum 
nao terminavą h meia noite e nem deveria se 
admitir a came de peixe h mesa. Sabiamos da 
dificuldade em se encontrar a Kasha, que entra- 
va em muitos pratos e que o melhor seria subs- 
tituf-lo por arroz. Foi numa destas festas que se 
fez a partilha de pao de maneira que ficou indelć- 
vel na nossa mente. Um grandę pao śzimo foi 
partido entre o casal mais velho presente, que o 
foi repartindo com outros casais, que por sua vez 
iam repartindo com seus filhos e depois com os 
filhos de seuś filhos ató que todos tivessem um 
pequeno pedaęo do primeiro pao. Enquanto se 
dividia o-pao, se desejava, a quem o recebia, algo 
de bom, extemando o desejo de maneira sincera 
e tornando o fąto uma verdadeira comunhao.

Outros motivos para nos reunirmos eram os 
filmes que chegavam, regularmente do consulado 
polon§s, em geral sobre guerras, em preto e bran- 
co, que arrancavam lśgrimas dos mais emotivos, 
ou exclamaęóes dos mais entusiasmados.

As vśrias diretorias que se sucederam tiveram 
sempre uma preocupaęao: Trazer os jovens para 
a Sociedade. Como conseqU§ncia da perseguięao 
acontecida durante. a ditadura getulista, ao tem
po da segunda guerra mundial, contra quem fa- 
lasse lingua estrangeira, os jovens (daquele tem
po e naquele tempo) nao falavam mais a lingua 
de seus pais, nao conheciam os costumes e sen- 
tiam um certo constrangimento em usar um no
me diferente dos nossos brasileiros. Para resta- 
belećer o orgulho pela etnia, surgiu uma escola 
de polones para as crianęas, que funcionou, por 
algum tempo, nas dependfincias *da Sociedade, 
numa salinha improviśada, no canto oposto ao 
bar. Estas aulas foram ministradas, primeiro pelo 
Pe. Kuczel, depois pelo Pan Kapłan, que esforęa- 
va-se em nos fazer copiar com capricho as lięóes 
do Elementarz.

Outras promoęóes foram organizadas para 
reunir a juventude em tomo da Sociedade, como 
bailes de camaval, bailes caipiras, matin§s danęan- 
tes... Nem sempre estas promoęóes tiveram fin
to e os jovens que organizavam estes eventos, fo
ram cansańdo, e, nos anos seguintes, poucas pro
moęóes sociais foram realizadas. O Rui passou a  
abrir suas portas quase sempre para casamentos, 
aniversśrios e outros eventos da vida dos sócios, 
ou ent&o, para visitas oficiais.

Vivendo longe de Erechim, perdi o contato 
com o Rui Barbosa, mas guardo muitas saudades 
da amizade, da alegria e das emoęóes que vivi no 
seu belo salao, sob o lustre rństico e lindo (que 
vi fazer na oficina de papai). Foi 1£ que aprendi 
muita coisa sobre a terra de meus avós, dancei 
pela primeira vez, fizemos a  festa de quinze anos 
(comemorada aos dezesseis) e lś  casei. Festeja- 
mos as Bodas de Ouro dos avós Romano e Hele
na, os casamentos de minha irma e de meu pai 
(o segundo) e de muitas outras pessoas da fami
lia. Nesse mesmo salao meus filhos pequenos cor- 
reram e brincaram em baixo das mesas, nos di aa 
de festa, repetindo o que eu e meu mano jś  ha- 
viamos feito quando pequenos. Por isso tudo o 
Rui Barbosa nos ś  tao querido.

Por Irene Skorupski Saraiva

Se voc8 tem algo a ver, Sssine LUD!
£  se, no aniversńrio de um 
amigo ou uma amiga, voce 
oferecer uma assinatura LUD? 
Seguramente, o presente 
serń marcante.

GRUPO MUSICAL KRAKOWA
R. Jerdnimo Durski, 1081 - Fone: 843*1345 

Araucaria — Parana 
Musicas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

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

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

MOSICA PRA VALER E  SOM fi COM  
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 
Maestro ‘ TADEU — Preęo Módico!

RADIO IGUACU DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA  

Todos os domingos das 13:00 ks 15:00 hora? 
Musicas de Tradięao Polones a ao vivo e grava- 
ęóes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

hoticiaś/etc'"'
Apresentaęao e da responsabilidade de 

TADEU E  PAULINA WZOREK.
OUęA E  Y IBRE COM ESSE PROGRAMA!

F E R M I P A N
E m p a c o la n t o  e Com. de P r o l  Alimentares Lłda.
VENDA DE FARINHA DE TRIGO, CENTEIO  
e SCHROTER —  PRODUTOS PARA PANIFI- 

CAęAO EM  GERAL.
Rua Luiz Franęa, 1584 ^  Fones: 266-4468 ou 

2664733 >=% Vila Oficinas 
CEP 82500 —  Curitiba ^  Paranś
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por Jan Kuchta

Muitos me conhecem n&o só como profissio- 
nal, mas tambćm por intermódio das atividades 
culturals e conhecedor de llnguas estrangeiras. 
Passei o infemo na tiltlma Guerra Mundial. Sofri 
multo. Lutel mul to para preparar o futuro e pro- 
flss&o, a  melhor posslvel. E  na cultura achei um 
valoroso al i men to esplrltual. O  conhecimento de 
mais llnguas facllltou para melhorar a profissao 
e poder se defender, aqul no Brasil, embora o 
principio fol melo “duro”. Como dominava a lin
gua alema e a  polonesa, encontrel pessoas que me 
ajudaram em portugute.

Em 1968 formou-se um grupo folclórico da 
cultura polonesa —  JUPEM. A  turmą descobriu 
que conheęo es ta lingua, pois tenho o Segundo 
Orau desta na Polónia, concluldo antes da guerra, 
pedlram-me para ajudar. Comeęamos com os can- 
tos que multos aprenderam dos seus pals. Apro- 
veitava n&o só a  melodia e palavras, mas expllcava 
tambćm a gramśtica, ortografia, pronuncia, uma 
hora por semana. Para mais faltava tempo. Abor- 
dava coisas elementares, principais.

Em 1988 surglu a Hora Polonesa na Ródio 
Gaurama, e ful convidado a colaborar, o que f&ęo 
atć hoje.

Isto que disse ató aqui, n&o significa que que- 
ro me vangloriar pelas mlnhas atiyidades, mas 
pretendo dlrlglr-me b Juventude de descendencia 
polonesa de um lado, e como gratidao para meus 
saudosos pals. Os jovens, pensando em seu futuro 
proflssional, outras llnguas facUltam interc&mbio 
cultural, podem se aperfeicoar na sua profissao 
nos palses mals desenvolvidos. E  a Polónia tern 
cultura multo elevada. O  mundo estó se tomando 
sempre menor, com desenvolvimentos tócnicos, 
progresso incrlvel nas viagens, comunicaęóes, o 
que traz uma possibilldade muito grandę de voe.§, 
jovem, fazer curso de Pós-graduaęao la na Polónia. 
Pense bem, meu jovem.

Pense bem, meu jovem, e, com toda certeza, 
nao te arrependerós disto que aprendeste. Pois, 
com a minha idade de 73 anos sempre digo que 
ainda  hoje estou freqilentando uma Faculdade: 
a FACULDADE DA VIDA, e vejo que sempre falta 
alguma coisa de se aperfeięoar aqui ou a li...

POLONIA REJEITA PROJETO 
DE LEI CONTRA ABORTO

Das Agencłas Internacionais

O  Parlamento polones rejeitou um controver- 
tido pro jęto de lei apoiado pela Igreja Católica 
que previa que o aborto voltasse a ser crime no 
pals.

A Camara Baixa do Parlamento, Sejm, apro- 
vou por 208 votos a 145, com 14 abstenęSes, a 
proposta da Unlfio Democrótica, ala liberał do 
Solidariedade, de retirar o projeto de lei de dis- 
cussao. A aprovaęao fol consegulda com o apoio 
dos ex-comunistas.

A moęao aprovada prev§ a  introduęao de 
uma clśusula constitucional sobre a proteę&o le
gał da “vida humana concebida”; um estudo pelo 
Ministório da Justięa sobre como aboUr a legis- 
laęao de 1956, que legalizou o aborto; um piano 
de educaę&o sexual; preservaęao do projeto de 
aumentar os cuidados para com as m&es, crianęas 
e familias.

O  projeto rejeitado, defendido pelos bispos, 
previa pen as de ató dois anos de pris&o para 
mćdloos que realizassem abortos, mesmo quando 
a gravidez 6 resultado de estupro ou incesto.

Os bispos poloneses queriam que o aborto 
fosse declarado ilegal na Polónia antes da visita 
do Papa Joao Paulo II, entre 1.° e 9 de junho.

VI  DRA M A 
(omercio de Yidros Ltda.

VIDROS PARA AUTOMÓVEIS POR ATACADO

M A T R I Z :  Rod. BR-116 — Km 105 N.° 17.651 
Teles (41) 2188 —  AVSC —  BRA- 
S IL  —  PABX (041) 222-6565 -
CEP 81500 — CURITIBA-PARANA

F I L I A L  : Av. Gal. Charles de Gaulle, 347 — 
Fone: (011) 261-3646 —  Teles (11) 
80116 —  AVSC — Parque Sao 
Domingos — CEP 05124 —  Sao 
Paulo-SP

u u t  U L U N K I A  l a
NA POLONIA E AQUI NO BRASIL

O jornalista e escritor Joao Krawczyk pro- 
ferlu o seguinte discurso, dla 3 de maio passado, 
por ocasi&o da Data Nacional da Polónia e das 
comemoraęóes alusivas aos 200 anos da promul- 
gaęao da Constituię&o polonesa, a mais liberał 
da Europa, na sede da Soc. Uni&o Juventus, em 
Curitiba, da qual ele ś o diretor cultural:

Senhoras e Senhores:
Dla 3 de maio de 1791, precisamente hś 200 

anos, o povo de Varsóvia saiu &s ruas para sau- 
dar e fes tej ar a promulgaęao da constitulę&o po
lonesa —  a mais liberał da Europa.

O pals, conhecido como REX PtJBLICA, ou 
RZECZPOSPOLITA POLSKA em polonós, ou em 
portugute a REPtJBLICA DA POLONIA, na ver- 
dade era uma federaęao livre composta por tr&s 
povos: polones, lituano e ruteno.

Embora govemada por um rei a  federaę&o 
possula um sistema republicano, dentro do qual 
papel importante desempenhava o voto. Na  śpoca, 
a qual nos referimos, os rels da Polónia eram ele- 
tivos e o seu trono tinha sido ocupado jś  por 
reis ou principes da Hungria, da Li turnia, da 
Franca, da Sućcia e da Saxónia.

A primeira dinastla dos reis da Polónia, a dos 
Piast, durante vórios seculos estava empenhada 
em organizar o pais e depois consolidń-lo, o que 
fol finalmente obtido durante o reinado de Casi- 
miro o Grandę.

Os Yaguelons, da linhagem lituana, fizeram 
o pais se expandir, unificando depois os trós po- 
vos pela sua própria e livre vontade.

As duas dinastias tinham laęos parentescos 
com to das as casas reinantes da Europa. A certa 
altura da história mais um povo, o da Róssia, jś  
estava no caminho de aderir a federaęao, pois o 
trono dos tzares havia sido oferecido para o filho 
do rei da Polónia. Se nao fossem as intrigas-e as 
diferenęas religiosas ninguśm ś capaz prever de 
como seria o mapa da Europa de hoje.

Infelizmente esta oportunidade nao foi apro- 
veitada.

Freqiientemente invadida pelos alem&es, tór- 
taros, turcos, suecos, hungaros, moscovitas, tche- 
cos e assolada pela rebeliao de cossacos a Polónia 
enfrentou ainda mais dos problemas vitais: o
declinio do poder do monarca e o constante en- 
fraquecimento da capacidade militar. Os dois 
eram criados pela aristocracia nacional, que de- 
sejavam transformar o rei em um joguete para 
servir os interesses deles.

Com o passar dos tempos a federaęao —  eon- 
siderada o baluarte do cristianismo da Europa e 
ao mesmo tempo o refugio para os perseguidos 
pela religiao em outras partes do velho conti- 
nente — foi enfraquecendo cada vez mais, atć 
que quando se apercebeu da situaęao jś  se encon- 
trava h beira do abismo de desaparecimento. Nem  
tinha notado que, enąuanto ela enfraquecia os 
seus vizinhos cresciam em poder militar e im- 
portancia politica e económica.

Em 1772 aconteceu a primeira partilha do ter- 
ritório da federaęao. A Róssia e a Austria apode- 
raram-se de vastas regióes no norte, leste e sul 
da Polónia.

Foi um choque!
Na verdade foi um choque para o povo e n&o 

aos nobres, que por vśrios motivos participaram 
da partilha. Ela n&o lhes trouxe prejuizo nenhum, 
ao contrśrio, foram beneficiados com dinheiro, 
que receberam do inimigo. Suas propriedades pas
sa ram a fazer parte dos palses vizinhos, ganha- 
ram assim — aJśm de beneficios materiais —  a 
proteęao e os favores dos novos monarcas.

A partilha fol um duro golpe com o qual 
despertaram muitos daqueles patriotas honestos, 
que deram alarme para alertar a  naęao.

Surgiu assim um grupo de pessoas ilustres, 
inteligentes e esclarecidos em todos os sentidos, 
desejosos de salvar o pais da aniquilaęao. Mas 
para isso havia um caminho só:

Caminho de reformas amplas, profundas e 
radicais para a ćpoca. Uniu-se a eles o rei Stanis 
law August Poniatowski, que era um rei inteligen 
te, culto e desejoso de transformar o pais numa 
naęao moderna e progressista.

Como primeira medida foi en tao criada a Co- 
missao de Educaęao Nacional —  o primeiro mi 
nlsterio de educaęao da Europa. O ministório ata- 
cou sem vacilar o sistema escolar, reformando-o 
e adaptando as reais necessidades do pais.

Foram fundadas escolas de diversos tipos 
a partir das prim&rias ató as superiores. Ao mes
mo tempo criou-se condięóes especials para o  
comercio e a indiistria como as bases fundamen- 
tais para o progresso do pais. Igualmente foram  
ciiadas facilidades para o desenvolvimento edito- 
rial o que encontrou seu reflexo na publicaęao de 
inumeros jomais, edięao de milhares de livros e 
revistas.

(continua)

A 15.a Dełegacia de 
Projeto "Pluralismo de IdioJ
Dia 16, 20 horas, na Escola Estatbt

e 2.° Graus Josś Bonifdcio, reali2ou-« 1 
Inaugural do Projeto “PLURALISMO li 1 
MAS”. —  Centro de Lingua e Cultura t a j  
Nficleo de Erexim, da Secretaria de 
Estado, atravds da 15.* Dełegacia de&3 
do Grupo Folclórico Polones

łII“JUPEM", da Sociedade Instrutiva e łwJl 
RUI BARBOSA e da Escola Estadual 
Graus JOSE BONIFACIO . l  \

O referido Projeto, que visa a resgatar I  
gua e a  Cultura Polonesa entre pais wSiiirTi 
alunos e comunidade em geral, serś’de^2B 
pelo Professor Geraldo Augusto G<5rsa^j ^ ' 
tanto esteve dois anos na Polónia, instiwj 
zando-se para isso.

Por ocasiao da Aula Inaugural do ftn J  S i
pauta, usaram da palavra a Professoraw ■ 
Azambuja Tagliari, diretora da EE de MJ 
Graus Josć Bonifócio, a  Professora Marii u ^  
Krepinski Groch, diretora da JUPEM o Sr 1
rirAnh v\a1a  Dlii TJarKAPO a . .'1 tOry*Groch, pelo Rui Barbosa, a ] 
ni Gazzoni, representando o Sr. Leiegaaoif miał 
caęao e a Professora Marley TeresinhaJ Ł  
representando a Secretaria Municipal daw Mle 
ęao, a  qual vem apoiando a brilhante inifjJ  

A 15.* Dełegacia de Educaęao, atravfe4f obs! 
titular, Professor Guilherme Barp, sentê J 
lhoso de poder oferecer h comunidade em e  wza 
Projeto Pluralismo de Idiomas, uma vezrf czą, 
mesmo vem possibilitar, a todos quantost3 P0Z! 
interesse, o conhecimento ou aprimoranskl 
História, Cultura e Lingua Polonesa, entrw stwi 
h História, Cultura e Lingua Nacional. | Pra'

Secretaria de Educaęfe i 
15“ Dełegacia de EdmJ 
Erexim-RS

S ociedade Polono-1 
“ Tadeusz Kościuszko”!

Rua Ćbano Pereira, 502 

ASSEM BLE IA  GERAL ORDINARU I 

E D ITAL  D E  CONVOCAęAO

Pelo presente sao convidados os assoaaj 
para a Assemblćia Geral Ordinśria, que seria 
lizada no dia 9 (nove) de junho de 1991 (donśJ 
na sede social, com inicio &s 14,00 horas ei: 
convocaęao, com numero legał de sócios, ot
15,00 horas, com a  presenęa de qualquernć 
de associados, obedecendo a seguinte 
Dia:

1.°) Leitura e aprovaęao da ata da ii  
Assemblćia Geral;

2.°) Relatório da Diretoria e Parecer doCi 
selho Fiscal;

3.°) Assuntos Gerais.
Curitiba, 22 de maio de 1991.
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Myśl emigracji, jej praca twórcza, Jej wkład w wiarę, kulturę, w  rozwój 

człowieka, Polski, świata jesct przecennym, koniecznym uzupełnieniem.

Ojciec święty Jan Paweł II

KURYTYBA 31 M A JA  1991 R O K I)

^Układ polsko-niemiecki wynegocjowany

3M  zakończyła się w  Bonn po trzech dniach ne
gocjacji szósta i ostatnia g rę jg ] |__________ rokowań nad

rofe traktatem polsko-niemieckim, nazywanym potocz- 
4$ nie “Traktatem wielkim”, który ostatecznie będzie 

nosi(« nazwę Traktatu o dobrym sąsiedztwie i 
ia;y przyjaznej współpracy. Tekst traktatu jest mery- 
^•torycznie uzgodniony.
edajf , przewiduje się, żę podpisanie Traktatu będzie 
) d>| miaio miejsce 15 czerwca podczas wizyty premiera 
a At Bieleckiego w Bonn. Ratyfikacji spodziewać się 
la u  należy na jesieni tego roku.
idą Traktat będzie się składał z 36 artykułów oraz 
5*1 obszernej preambuły o charakterze politycznym i 
m j będzie obejmował wszystkie dziedziny stosunków 
i iJ wzajemnych —  dwustronną współpracę gospodar- 
s J  czą, finansową, kulturalną, naukową i regionalną, 
i tj3 pozycję RFN wobec starań Polski o przystąpienie 
3*1 do Wspólnoty Europejskiej, sprawy bezpieczeń- 

stwa, kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz regulację 
j  praw mniejszości narodowych.

Szef polskiej delegacji na rokowania w  spra- 
ęis wie traktatu dyr. Jerzy Sułek podkreślił, że roz
wal mowy odbywały się w  zupełnie nowej sytuacji, 

j Po pierwsze —  powiedział dyr. Sułek —  przy- 
| jęto nową taktykę negocjacyjną, w  której żadna 
I ze stron nie próbowała narzucić drugiej własnego 

L: punktu widzenia lub zmusić jej do przyjęcia nie- 
I  korzystnych kompromisów. Delegacje pracowały 

» I ze sobą, a nie prżeciwko sobie. Po drugie negocjo- 
K waliśmy w zmieniającej się pozycji międzynaro- I dowej Polski. Na arenie międzynarodowej Polska 
K i Niemcy to dwie różne wielkości, ale to co stało 
I  się w Polsce przed dwoma laty było bardzo po- I mocne i odegrało przełomową rolę.

Najwięcej czasu zajęło uzgodnienie zapisów 
frdpiycżą^ęh mniejszości. Pomocne było przyjęcie 
I  za podstawę sformułowań dokumentów między- 

narodowych Rady Europy i K BW E  w  tej sprawie. 
V * Z zakończeniem rokowań nad traktatem zbie- 
J| gto się przyznanie polskiemu ministrowi spraw 
Jg zagranicznych prof. dr Krzysztofowi Skubiszew- 
" skiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu

Jana Gutenberga w Moguncji z dziedziny prawa. 
Podczas czterdziestopięcioletniej historii powojen
nej Uniwersytet ten nadał tylko 10 honorowych 
doktoratów, z tego dwa otrzymali Polacy. W  ro
ku 1977 nadany został Karolowi Wojtyle w dzie
dzinie teologii — wówczas metropolicie krakow
skiemu.

Minister Krzysztof Skubiszewski przyjęty zo
stał przez prezydenta Republiki Federalnej Nie
miec Richarda von Weizsackera, z którym oma
wiał m. in. sprawy traktatu a także sytuację go
spodarczą Polski. Prezydent złożył na ręce mini
stra Skubiszewskiego zaproszenie dla prezydenta 
Wałęsy do złożenia wizyty w Niemczech.

W  kołach politycznych w  Bonn podkreśla się, 
że jeszcze nigdy nie panowała taka zgoda między 
wszystkimi nurtami politycznymi w sprawie uło
żenia stosunków z Polską. Gazeta “Die Welt” opu
blikowała niektóre szczegóły artykułów 20-23 trak
tatu, które zawierają postanowienia dotyczące 
“członków niemieckiej mniejszości w Polsce, to 
znaczy obywateli polskich przyznających się do 
języka, kultury i tradycji niemieckiej oraz oby
wateli niemieckich w RFN będących polskiego 
pochodzenia bądź przyznających się do języka, 
kultury i tradycji polskiej”.

Prawa przyznane obu tym grupom — chodzi 
jednak przede wszystkim o mniejszość niemiecką, 
gdyż Polonia czy emigracja polska w  RFN i tak 
cieszyła się pełnią praw, gwarantowanych przez 
niemiecki system tak dalece wypełniły oczekiwa
nia, że “Die Welt” zatytułowała swój artykuł "Peł
nia praw dla polskich Niemców”.

Należy się spodziewać, że tzw. wypędzeni zażą
dają niemieckich paszportów dla mniejszości w 
Polsce. Będzie to żądanie nierealistyczne — posia
dacz paszportu niemieckiego mieszkający w Pol
sce będzie traktowany jako cudzoziemiec, a nie 
członek mniejszości etnicznej. Ani Polska ani 
Niemcy nie uznają podwójnego obywatelstwa. W  
Bonn zresztą nikt nie traktuje tych żądań poważ
nie.

( “Dziennik Polski”)

W 10-tą rocznicę śmierci 
Prymasa Tysiąclecia

28 maja przypada 10 rocznica śmierci Wielkie
go Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskie
go.

W "Orędziu do Polaków” 23 października 1978 
roku Jan Paweł I I  zwrócił się do Kardynała Wy
szyńskiego w  następujący sposób: "Czcigodny i 
Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem 
po prostu, co myślę. N ie byłoby na Stolicy Piotro- 
wej tego Papieża-Polaka, który dziś, pełen bojaźni 
Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy ponty
fikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej 
się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej hero
icznej nadziei. Twego zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całe
go okresu dziejów Kościoła w  Ojczyźnie naszej, 
które związane są z  Twoim biskupim i pryma
sowskim posługiwaniem”.

Kardynał Wyszyński odegrał olbrzymią rolę 
w Narodzie i Kościele po I I  wojnie światowej. 
Najgłębszym źródłem narodowej roli “Prymasa 
Tysiąclecia" była Jego świadomość tysiącletniej 
nierozerwalnej więzi między naszym narodem a 
chrześcijaństwem, świadomość chrześcijańskich 
korzeni całej naszej kultury i naszego narodowego 
obyczaju, wreszcie świadomość roli jaką Kościół 
katolicki pełnił w  dziejach narodu. Tym poczuciem 
nacechowana była cała Jego działalność objawia
jąca się m. in. w  konsekwentnym organizowaniu 
życia kościelnego na Ziemiach Zachodnich w  Pol
sce. w ślubach Jasnogórskich, Wielkiej Nowennie 
przed obchodami Tysiąclecia Chrześcijaństwa w  
Polsce czy w obchodach Wielkiego Milenium. Zo
stawił po sobie bogate dziedzictwo myśli i wska
ż ą  jak służyć Kościołowi i Narodowi, jak zabie-

o sprawiedliwość i pokój we wspólnej Oj
czyźnie.

W chwilach największego napięcia, gdy waży- 
*y się losy kraju, tak jak  w  1956, 1968, 1970 i wre

szcie w dniach sierpnia 1980 r., człowiek ten wy
chowany na naszej wielkiej tradycji romantycznej 
okazywał się realistą rozumiejącym polską rację 
stanu. W  tych właśnie chwilach objawił się Ksiądz 
Prymas Wyszyński jako prawdziwy przywódca 
duchowy narodu. Na tym, niezależnie od Jego roli 
religijnej, polega Jego wielkość.

“ Jestem prezydentem także Polonii”
Konferencja prasowa prezydenta Lecha Wałę

sy, odbywająca się w ambasadzie polskiej pod 
koniec londyńskiej wizyty, zgromadziła bardzo 
wielu przedstawicieli brytyjskich i polskich środ
ków przekazu.

“Dziennik Polski”, uważając że temat może 
być interesujący dla większości czytelników, zadał 
pytanie: “Panie Prezydencie, parlament polski za
twierdził zmiany w  konstytucji na skutek których 
polscy obywatele mieszkający za granicą mogą 
jedynie kandydować do Senatu, ale nie do Sejmu. 
Co więcej —  zostali pozbawieni prawa wyborcze
go. Jako prezydent ma pan prawo veta w stosunku 
do wszystkich uchwał podejmowanych przez 
Sejm. Czy rozważał pan, panie prezydencie, możli
wość skorzystania z tego uprawnienia w zaistnia
łej sytuacji?”

Prezydent: “Oczywiście prawo veta aż się pro
si, ale jest to też i pułapka dla prezydenta. Moje 
veto może spowodować odsunięcie wyborów. Mam 
straszny problem co zrobić, żeby nie wziąć odpo
wiedzialności za przeciąganie się wyjścia do Euro
py. Ktoś mi podrzucił to kukułcze jajo i musimy 
bardzo mocno wspólnie rozważyć. Ja chcę żeby 
Polonia miała te prawa, tylko muszą się zastano
wić wraz z nią, co zrobić. Czy rozszerzyć możli
wości przy prezydencie, czy zablokować, ale to 
grozi odpowiedzialnością za przesuniecie terminu 
wyborów. Pomóżcie mi wyjść z tej skomplikowa
nej sytuacji. Jestem prezydentem także Polonii —  
też głosowaliście na mnie”.

Chicagoskie pokłosie
Korzystając z uprzejmego zaproszenia p. pre

zesa Stanisława T. Orłowskiego, dyrekcja LUDU, 
dnia 10-go kwietnia wylatuje w towarzystwie p. 
redaktora M. Surka z Kury ty by, na V II  Zjazd 
Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego świata, 
który odbył się 12-13 kwietnia br. w  Chicago, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej.

Po raz pierwszy swego 70-cioletniego istnienia 
tygodnik LUD ma niecodzienna okazję uczestni
czenia w  tak ważnym wydarzeniu polonijnym i to 
jeszcze w tak odległym od nas mieście Chicago, 
uchodzącego w Stanach Zjednoczonych jako sto
lica Polonii Amerykańskiej, gdyż szacuje się, te 
w Jego obrębie mieszka około milion mieszkań
ców polskiego pochodzenia, na ogólną liczbę pię
ciu milionów ludności.

Podróż odbywa się nie bez przykrości. Z  lot
niska Cumbica w  Sao Paulo musimy ładować Je
szcze w Galeao, Rio de Janeiro, a stad dopiero do 
Nowego Jorku. Okazuje się, że pilot naszego sa
molotu jest nietrzeźwy i policja federalna rioska 
zatrzymuje go. Na szczęście wylądowaliśmy 
szczęśliwie za pomocą zastępcy pilota. Jednak Bóg 
nas prowadzi, abyśmy cało dotarli do celu. Zmia
na załogi i innym samolotem, z czterogodzinnym 
opóźnieniem lecimy do Nowego Jorku.

Po pierwszej niesmacznej przygodzie, podróż 
odbywa się normalnie w towarzystwie kilkudzie 
sięciu pasażerów żydowskich, którzy z nami wsie 
dli do samolotu Jeszcze w  Sao Paulo. Dowiaduje
my się, że był zjazd rabinów amerykańskich w 
stolicy paullstańskiej. Czujemy się Jakbyśmy Je
chali nie do Ameryki lecz do Izraela. Ciekawa 
atmosfera.

Bez wstrząśnięcia i z humorem lądujemy o 
godz. 9-tej rano, na lotnisku nowojorskim, John 
F. Kennedy. Wnioskujemy, że temperatura niska, 
chłodny wiaterek zwiastuje zmianę klimatu; ale 
na to jesteśmy przygotowani cieplejszą odzieżą.

Samolot zatrzymał się nieco dalej od stacji i 
odstawiają nas Jedynym autobusem serwisowym. 
Długo to trwa, ale po godzinnym teraniu sie do
stajemy się wreszcie na odstawę celnę. Odbywa 
się to skrzętnie i wzorowo, iście w  tempie amery
kańskim. Dostajemy sześć miesięcy pobytu na 
ziemi W uja Sama. Odetchnęliśmy wreszcie spo
kojnie, zabieramy nasze walizy 1 rozgladamy się 
po obszernym i atrakcyjnym nowojorskim przy
stanku lotniskowym, który uchodzi za największe 
lotnisko w  świecie.

Ponieważ nasz następny odlot do Chicago Jest 
wyznaczony dopiero za sześć godzin, musimy Ja
koś wypełnić nasz wolny czas. Przechodzimy do 
przystanku naszej linii lotniczej, t. j. Pan Ameri
can. Kolosalne urządzenia i okazały gmach za 
dziwią nas. Przeróżne sklepy, restauracje są po 
dziwu godne.

Obiadujemy w panoramicznej restauracji z 
widokiem tuż na całe lotnisko 1 obserwujemy nie
samowity ruch samolotów, które startują co mi
nutę w  wszystkie kierunki świata. Nasze brazy
lijskie lotniska Jakby nam zanikały w mroku. No, 
jesteśmy w  kosmopolitycznej stolicy świata i już 
mamy ten trzeci świat parę tysięcy mil za nami, 
twierdzi mój kolega redaktor Surek.

P. Filipiak

PAPIEŻ PRZESTRZEGA PRZED 
“TRIUMFALIZMEM”

Papież Jan Paweł II  przemawiając w  czasie 
cotygodniowej audiencji generalnej w  dniu 10 
maja powiedział, że upadek marksizmu w Eu
ropie Wschodniej nie powinien powodować uczu
cia “nieusprawiedliwionego triumfu" u Zachodu.

Przypomniał również, że przyczyną upadku 
komunistycznego reżimu były: tak wady ideologi
czne jak i ekonomiczne, dodając:

“Nowe swobody tak wielu narodów, Kościołów
i jednostek Indywidualnych nie może się prze
kształcić w  uczucie nieusprawiedliwionego trium- 
falizmu”.

Wyprzedzając też temat swej encykliki, która 
ma być opublikowana w  dniu dzisiejszym. Ojciec 
święty podkreślił potrzebę “sprawiedliwości spo
łecznej oraz solidarności robotniczej” i zwrócił 
uwagę, że "życie społeczne nie może być rządzo
ne jedynie wymogami rynku".



Ewangelia według świętego Marka 2,23-36
"To szabat został ustanowiony dla człowieka” 

(Mk 2,27).
Raz po raz spotykamy się na kartach Ewan

gelii z dziwnym zjawiskiem: Wydaje się, że Chry
stus nie respektuje przepisów Mojżeszowego Pra
wa? Dotyka trędowatego, choć wie, że przez to 
stanie się rytualnie nieczystym, uzdrawia w  sza
bat, czego Mu czynić nie było wolno, nie pości, 
choć Prawo nakazywało wiele postów. Co więcej, 
nawet Jego uczniowie, jak mówi dzisiejsza Ewan
gelia, któregoś szabatu idąc wśród zbóż, poczęli 
na oczach Mistrza zrywać kłosy, łuskać i posilać 
się ziarenkami zboża. Dlaczego Chrystus tak po
stępował? N a  pewno chciał przekazać wszystkim, 
że z Jego narodzeniem nastała nowa ekonomia 
zbawienia i odtąd już obowiązywać będzie nowe 
Prawo, w  którym akcent będzie położony na lite
rę prawa, ale na ducha.

przy
kazanie nakazujące odpoczynek w  szabat murem 
różnych przepisów i wymagali skrupulatnego ich 
przestrzegania. Bardzo często utożsamiają się z 
przepisami prawa Mojżeszowego. Prawa wypaczo
nego ich własną egzegezą i faryzejską sofistyką. 
Ponad wszystko stawiają Prawo, nie chcą się 
wczuć w  sytuację człowieka potrzebującego —  
cierpiącego. Chrystus chciał poruszyć ich serca 
stawiając im pytanie. “Co jest ważniejsze, człowiek 
czy szabat”? "Czy należy w  szabat uczynić coś 
dobrego? Czy życie ludzkie, czy zachowanie skost
niałego już w  swoim formaliźmie przepisu prawa, 
nie wykonywania żadnej pracy w  dzień sobotni”.

Jezus stawia pytanie o właściwy sens szabatu. 
Pytanie dla nich niewygodne. Łatwiej bowiem  
trzymać się sztywno litery Prawa niż szukać jego 
sensu. Faryzeuszy niepokoi także inne pytanie 
kim jest Jezus i jakie ma pełnomocnictwo. Jezus 
ogłasza się Panem szabatu, ogłasza zasadę szabat

jest dla człowieka, a nie człowiek 
Człowiek był pierwszy od szabatu, i 
święty —  dzień odpoczynku ma na celu n 
człowieka do Boga, a nie oddalać go ^  
nie stwarzać sytuacji kłopotliwych i 
jących niepokój do duszy ludzkiej. Szaffil 
barierą oddzielającą ludzi od ich stwórcy 31 
tym świętym ogniwem, które ich na zawite 1 
zespala. Jezusa przepełnia oburzenie i a S l  
zatwardziałością serc faryzeuszy, to zZ rj  
ich niezdolnością utożsamiania się z 
—  potrzebującym pomocy człowiekiem cHJj 
także pokazać, że tylko wtedy prawo jesuj 
ne, gdy służy człowiekowi, gdy ułatwia J j  
niesie ze sobą ład i porządek. I  tego wfe&la 
de wszystkim Chrystus żąda od nas: abyśm* j  
li utożsamić się z ludźmi, którzy potizebuia 
pomocy, ludzie osamotnieni, chorzy, beznUI 
sacra miser” —  nieszczęśliwy jest rzeczą^J
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Kronika Rio de Janeiro
200 LAT KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 5 maja kolonia polska w  Rio de Janeiro 
obchodziła uroczyście dwuchsetną rocznicę Kon
stytucji 3 Maja.

Najpierw w  naszym polskim kościele wzięliśmy 
udział w  uroczystej Mszy św. celebrowanej przez 
naszego ks. proboszcza Zdzisława Malczewskiego. 
W  swym kazaniu ks. proboszcz powiedział, że 
Konstytucja 3 M aja to nie tylko powód do rado
ści i dumy, ale przede wszystkim okazja do re
fleksji. Czy postulaty Konstytucji 3 M aja napraw
dę bierzemy do serca i staramy się wprowadzać je 
w codzienne, emigracyjne życie?

W  Tow. Polonia mieliśmy z kolei okazję prze
konać się, że nowe pokolenie pielęgnuje tradycje 
i wartości polskiej kultury A  więc, po treściwym 
otwarciu akademii przez panią prezes Alinę Fel- 
czak, wystąpiła barwna, młodzieńcza grupa arty
styczna Towarzystwa pod sprawnym kierownic
twem siostry Anny.

Prześliczne, głębokie i wstrząsające poematy 
naszych czołowych poetów nabrały szczególnego 
wdzięku w  interpretacji naszej młodzieży, po
cząwszy od najmłodszej Moniki Wojnowskiej (lat 
8!) do "najstarszego” Edwarda Sakało. Wiersze 
recytowali . również: Aleksandra śliwowska
Bartsćh, Maryla Gabriel Wojnowska, Rodrigo Ły- 
chowski oraz "weterani” Natalia Dąbrowska, Ro
man i Marianna Broccy, Kazimierz Wojda i Alicja 
Biedrzycka. Konferansjerkę świetnie prowadziła 
Janina Wojda a muzyczną częścią zajęli się Ry
szard Dąbrowski i Bolesław Zakrzewski. O  wiel
kich zasługach Ryszarda i Natalii już pisałem 
przedtem. Tym razem pragnę podkreślić wielki 
wkład i oddanie naszego wyśmienitego skrzypka 
Bolesława Zakrzewskiego, który nota bene przez 
wiele lat grał w  Radio Nacional, a w  Polsce w  
orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Polskiego i w  
zespole “Mazowsze”.

Poniżej podaję w  skrócie treść referatu o 3 
Maja z przekonaniem, że słowa kilku wybitnych
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rodaków, a także i cudzoziemców, posłużą nam do 
majowej refleksji.

"Abbó Pierre powiedział, że Opatrzność Boża 
działa z piętnastominutowym opóźnieniem. A  to 
dlatego by człowiek zdawał sobie sprawę z tego, 
że wszystko zależy od Pana Boga. Po krwawej 
rewolucji francuskiej nastąpiła pokojowa rewo
lucja Solidarności, z "opóźnieniem” 200 lat! A 
korzenie tej pokojowej rewolucji odnajdujemy w  
konstytucji 3 Maja! A więc, jak zwykle, i wbrew  
naszym mniemaniom, Opatrzność Boża działa nie 
z opóźnieniem lecz jaknajbardziej dziejowo "punk
tualnie”.

Z okazji 150 lat Konstytucji Majowej Izydor 
Modelski tak się o niej wyraził: “Konstytucja 3 
Maja! Pierwsze zasadnicze otwarcie swojemu na
rodowi wolności, ładu prawnego i sprawiedliwości 
społeczno-politycznej... Pierwsza zasadnicza pró
ba uzdrowienia i wzmocnienia organizmu państwo- 
wo-społecznego na wewnątrz, próba dowodząca, 
że naród nie tylko umie, ale i potrafi cenić wol
ność; sprawiedliwość i rządność”.

Sięgając jeszcze bardziej wstecz, dowiaduje
my się z jaką radością Papież Pius V I powitał 
nową konstytucję:

" . . .  Trudno zaiste uwierzyć, pisze Ojciec św. 
w liście do króla polskiego Stanisława Augusta, 
z jaką radością przyjęta przez nas ta wiadomość, 
i jak wielką stąd czynimy sobie otuchę, że naród 
polski, naród od nas tak mocno ulubiony, z tych 
tak znakomitych dobrze ułożonego rządu pier
wiastków wkrótce najokazalsze powszechnej 
szczęśliwości wzrost obiecuje”.

I  któż by pomyślał, lub nawet wyśnił, że 200 
lat później, słowiański, polski Papież będzie mówił 
do swych rodaków o Konstytucji 3 Maja!

" . . .  Dzisiaj, w  dniu 5 Maja, w  którym Kościół 
czci Królowę Polski, Bogarodzicę, nawiązując do 
ślubów Jana Kazimierza, równocześnie nasz naród 
przypomina inne, bardzo doniosłe wydarzenie w  
swoich dziejach wydarzenie doniosłe, wydarzenie 
równocześnie dramatyczne, ponieważ Konstytucja 
3 Maja, jak wiadomo, była wielkim zrywem w  kie
runku odnowy społecznej i politycznej Rzeczypo
spolitej, z tym tylko, że ten wielki zryw przyszedł 
w  momencie agonii społeczeństwa i został znisz
czony w  znacznej mierze rękami wrogów, ale tak
że i rękami zaślepionych rodaków. (1988).

Czy słowa Jana Pawła I I  nie są wspaniałym 
echem słów wypowiedzianych przez Kołłątaja?

“Prawdziwy zamiar przyjaciół Konstytucji był 
zrobić Polskę niepodległą i rządną”.

Hugo Kołłątaj
A  nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz tak 

się wyraził o Konstytucji Majowej:
"Wszakże mamy jeden akt przeszłości, jedno 

prawo pisane, —  które zgłębiać, którego duchem 
przejmować się należy. Bo to prawo nie wypadło 
z głowy pojedyńczego mędrka, ani z ust kilku 
rozprawiaczy, ale wyjęte było z serca wielkiej 
masy; nie czerni się tylko na papierze, ale żyje 
dotąd w  pamięci, w  życzeniach pokoleń; jest więc 
prawem żywym, zakorzenionym w  przeszłości. 
Mamy konstytucję 3-go Maja.

.. .Dziwna to i godna uwagi rzecz, że od roku 
1791 tyle Europa widziała konstytucji, długo dy
skutowanych, wydziwianych, mądrych, zapomnia
nych. Francja strawiła ich kilkanaście. Włosi, 
Niemcy, Hiszpanie, Neapolitanie przysięgali im, 
wyklinali je, a teraz wyśmiewają i gardzą nimi. 
Jedna konstytucja 3-go Maja szanowana w  naro
dzie polskim. W  czasie długiej niewoli dzień jej 
ogłoszenia obchodzono potajemnie we wszystkich 
prowincjach dawnej Polski, od Karpatów aż do 
Dżwiny, w  domach, w kościołach, na zgromadze
niach młodzieży... Jakież były ówczesne życzenia 
Polski? Położyć koniec bezładowi, szerzącemu się 
między psującą się szlachtą, przez wzmocnienie 
władzy centralnej z jednej strony, z drugiej przez 
rozszerzenie praw obywatelstwa na wszystkie kla
sy ludu; odzyskać niepodległość i stracone sta
nowisko w Europie przez ugruntowanie w  Polsce 
zasad wolności... Pierwszym życzeniem jest woj

na ze wszystkimi ciemiężycielami Polski i 
gie życzenie: jeden z je j artykułów powiel 
każdy, kto wejdzie na ziemię polska woWI 
Ten artykuł dalej sięga w  przyszłość, nii*3 
lde konstytucje europejskie... Trzecimżj
narodu jest rozszerzenie wolności
klasy narodu; rozumiemy tu przez woln3l 
ność praw  obywatelskich... Na koniec W  
cja 3-go M aja  nadawała wielką obsz 
władzy najwyższej. Kto będzie umiał 
mas, temu naród w  Polsce da
silniej działać będzie, im lepiej wyraża?1 
myśl narodu polskiego”.

Jakże aktualne, jakże na czasie są sJonJ 
ma Mickiewicza!

A pel do Polaków f e ,  
zam ieszkałych  za grania K

iwietr
Emigracja jest zjawiskiem społecznyąJ należ 

rzyszącym od końca X V III  wieku dziejom d  wojsl 
polskiego w  różnych odstępach czasowycb,ii ną, i 
nym natężeniem i  w  różnych kierunkach. ■  gielsl 
tego zjawiska i jego znaczenie dla rozwojui mi zt 
czeństwa polskiego spowodowało, iż stało $1 I 
przedmiotem zainteresowań uczonych i ba go u 
życia społecznego historyków, filologów, e^j' dzie 
fów, socjologów i politologów. Zapoczątta* decti 
przez Floriana Znanieckiego socjologiczne ■ taj \ 
nia nad emigracją kontynuowane są przez ■  wszy 
ne pokolenia badaczy, wzbogacając dorobi ą  to je 
ko wy i wiedzę społeczeństwa na ten temat® 
nie półwiecze dziejów naszego narodu etan którj 
ryzuje szczególnie intensywna emigracja i f »  Monl 
niemal do wszystkich krajów świata. Badwl Jena' 
notowują kolejne “fale” wychodźstwa polsM szto 

Niestety, mimo prowadzonych studiów 
dań naukowych przez wyspecjalizowane instjł ^  
naukowe w  Polsce oraz za granicą, wiedza i j  
kresie problematyki polonijnej jest fragment* 
na i niezadowalająca. Polscy uczeni, działaal ^az 
autorytety moralne świadomi koniecznośd A  ^  
bienia przyczyn tego zjawiska, postulują I  
szerzenie badań nad emigracją z Polski. J  

Instytut Gospodarstwa Społecznego Sil 
Głównej Planowania i statystyki zgodnie i t t f . 
kami działalności naukowej i tradycjami* 
tutu prowadzi studia nad Polonią od masj 
jego powstania, tj. 1920 roku. Aktualnie MJ . 
nasz w  porozumieniu z Marszałkiem SenanJt . 
czypospolitej Polskiej, Senacką Komisją P S
nil i Ua I P&2
rozpoczął kolejne badania nad Polonią: 
mieszkającymi poza granicami Ojczyzny. ■  

Apelujemy do naszych Rodaków, któBJ m  
migrowali z Polski po 1939 roku o udział ®>ł 
kursie na “Pamiętnik Emigranta” i praes®51 
dnia 31-12-1991 roku swoich wspomnień. I  

Interesują nas szczególnie takie zaga®*ł 
jak: okoliczności i powody opuszczenia 
(represje i prześladowania), przebieg pWw'1 
dowej i status społeczny uzyskany po 
do kraju obecnego zamieszkania, ProbeiL jl  
zane z przystosowaniem do życia w 
dowisku, a  także życie rodzinne, towarzyski 
biste. Prosimy również o podanie czy 
Pani/Pan kontakty z Polską. ^1

Objętość pamiętników nie powinna y | 
czać 100 stron maszynopisu.

Najciekawsze fragmenty 
opublikowane w  formie książki, 
nagrody dla uczestników Konkursu » 
autorskie.

Serdecznie zapraszamy do licznego 
Konkursie.

Pamiętniki prosimy przesyław na a 
Instytut Gospodarstwa S1’n,w3De* 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

njwjfl



bjJP[nśtyiut roisK i i o t u z c t B ^  
Gen. Sikorskiego

H m  Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego, 
Hfrktóry powstał w  1945 roku i  Biblioteka Polska, 
5 f  starsza o parę lat —  to dwie instytucje, dzięki 

? SSktórym nasza wojenna emigracja zapisała się w  
SftSIriecznej historii Polski i w  je j kulturze i z 

Iktórych możemy być dumni. Nadeszły inne czasy, 
Minni ludzie, inne ambicje. Osoby, które dotychczas 
jN  nie okazywały żadnej troski o Instytut, ani ńie 

przyczyniły się do jego trwania, nagle okazały 
.^ogromne zainteresowanie tym co Instytut posiada. 
Jtpokazać się w  kraju pod historycznymi sztanda- 
Ufljami, pod którymi bili się inni, ofiarować «§g w  
r 1  swoim imieniu —  pamiątki, świadczące o trudach 
J S  bojach tych, którzy w  nich brali udział i znaleźli 
z j  się i cieniu.

Zaczęło się od n a t a r c z y w y c h c h o ć  dosyć 
Osamotnionych —  głosów, by przenieść cały In- 
stytut do Polski z jego zbiorami, sztandarami, ar- 

"S?chiwami. Ze zbliżaniem się uroczystości 3-Majo- 
i .lwych w kraju, Instytut, jako całość, zostawiono 
bUna razie w spokoju, natomiast rozległ się wielki 
M  krzyk o przewiezienie do Polski sztandarów, 
żyj instytut został wzięty w  dwa ognie: z jednej 

strony paru amatorów przejęcia własności Insty- 
ifMtutu z powołaniem się na niczym nie oparte pra- 
ic&Twa, a z drugiej —  zaniepokojone głosy od indywi- 

dualnych osób i wojskowych jednostek instytucji, 
^protestujących przeciwko tym zakusom.

W tej sytuacji Instytut zwołał —  bodajże po 
Ąfraz pierwszy —  nadzwyczajne walne zebranie 
ać i  członków rzeczywistych, by  wypowiedzieli się w 

1 tej ważnej sprawie. 
mm. Na zebraniu —  pod przewodnictwem jego 

]  prezesa Ryszarda Dembińskiego —  obecni zostali 
M  dokładnie poinformowani o stronie prawnej, nie 
—i wszystkim dobrze znanej.

{ Dekretem Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 
[ 1945, podpisanym przez ówczesnego premiera i 
Iministra obrony narodowej (gen. Kukiela), In- 

. I stytut stał się pełnym i jedynym właścicielem 
[^■"znaków i odznaczeń jednostek Wojska, Sił Po- 
"Iwietrznych i Marynarki Wojennej”. Instytut nie 
i,tt..należał nigdy do żadnych władz emigracyjnych, 
ot wojskowych czy cywilnych. Był i jest samodziel- 
,v ną, niezależną jednostką prawną, opartą na an- 
M gielskich przepisach i rozporządzanie jego zbiora- 
la mi zależy wyłącznie od decyzji jego członków. 
g;i Instytut jest rodzajem pomnika, wystawione- 
edl go żęłnierzowi polskiemu, który bił się na Zacho- 
(Brdzie - U  powinien pozostać^ nietknięty jako świa- 
m  dectwo polskiego udziału w  wojnie i naszego tu
l i  taj upartego, półwiekowego trwania. Instytut, ze 
b| wszystkimi swymi zbiorami i  sztandarami —  bo 
k* to jest jedna całość, której nie można dzielić —  
te należy nie tylko do jeszcze żyjących, ale i do tyćh, 
iKi którzy zostali na cmentarzach od Norholt po 
i*  Monte Cassino. W  kraju są bogate pamiątki wo- 
s f  jeime z kampanii wrześniowej i AK, w  tym wiele 
j j  sztandarów.
i| Tam nie trzeba nikomu przypominać co Po
dlący robili w  czasie wojny. Trzeoa o tym stale 
r i  przypominać obcym. Dzięki temu, że Instytut znaj- 
ajl fflłje się w  .Londynie, gdzie jest łatwo dostępny 
H  cudzoziemcom —  począwszy od najwybitniejszych 
4  J^kktości, jak przyszły król Anglii, obecny ksią- 
Ł tę Walii, niedawny tam gość —  ma wielkie propa- 
I gandowe znaczenie, jest rodzajem ambasady, na

gi szym oknem na świat.
m Poza historycznymi i uczuciowymi argumenta-9 . istnieją jeszcze względy praktyczne, przema-
d wające przeciwko ruszaniu z miejsca ekspona- 
1 Ww Instytutu. Najbardziej autorytatywnie przed- 
1 h H  *° c*r Ciechanowiecki, historyk sztuki i fa- 
|f ch0̂ ec w  dziedzinie muzealnictwa.

Sztandary, które liczą sobie po 50-60 lat, trzy-
sl? dzięki nadzwyczajnej opiece, poddawane 

w jakiś czas kosztownej, niedostępnej w  Polsce,

O K U L A R Y
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CARL R. RAEDER
Rua Riachuelo, 147 
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m e p e w n y ^ t o s d w ^ '® 1̂ ® ^ 1

z g o c t o ^ r L ^ f 8?111, cz ônkowie Instytutu 
ścia PrTwhSi? ^  j eg0 nienaruszalnoś c i !  zychylił się do tego zdania obecnv ppn
j a k b y ^ i e S h H o ^ ^ ^ ^ ^ 26 wrażenie zrobiło,’ 
z e s L o c 1 ? ^ S . °  ecy5Łę zebranych, przekazane 
d a r n S  f e° ;  Stanisława Maczka, legen-
o ś S ™ S  I.Dywizji Pancernej, energiczne

Jak rozkaz: “  Jest abso-
k o t e ? ^ ™ ” 11 sztandarów 1 czeg0-
c ie T n s t i°tS ^ S itT iV Valono nast?PuJ<i<=% rezolu- 
S S L S fi  PoIskl 1 Muzeum im. gen. Sikorskiego 

wfi8™5SH swoimi zbiorami w Lon- 
będzie nadal —  jak dotychczas —  

prowadził działalność otwartej, niezależnej insty
tucji naukowo-badawczej i spełniał w  dalszym 
ciągu zaszczytne zadanie służenia Polsce.

Zebranie potwierdza, że instytut Polski i Mu
zeum im. gen. Sikorskiego jest prawowitym właś 
cicieiem zbiorów instytutu, włączając sztandary i 
archiwa, i ma wyłączne prawo dysponowania ni-

Zebranie nie przychyla się do próśb o przeka
zanie do Polski sztandarów czy jakichkolwiek in
nych przedmiotów będących w  posiadaniu In
stytutu.

( ‘Dziennik Polski” )

Polski samochód na wystawie 
Automotiva 91

Już niedługo polskie samochody marki F.S.O. 
ukażą się na drogach i ulicach Brazylii. Produko
wany w  Polsce samochód Polonez wzbudził os
tatnio głębokie zainteresowanie na wystawie Au- 
tomotivą 91, w  kurytybskim parku BarigUi.

Firma Arian Motors Mercantil, z siedzibą w  
Sao Paulo, ekskluzywny przedstawiciel marki 
F.S.O. w  Brazylii, zamierza rozpocząć import pol
skich samochodów już w następnym półroczu. 
Przewiduje się import 5 tysięcy pojazdów w  roku 
bierzącym, a 10 tysięcy w  1992 r. Na rynek brazy
lijski trafią modele Polonez —  cena około Cr$ 
3.000.000,00 oraz Truck (furgonetka) —  cena około 
Cr$ 2.800.000,00. '

Przewidywane jest otwarcie punktów sprzeda
ży samochodów F.S.O. w  ważniejszych miastach 
brazylijskich (w  tym około 15 w  Paranie). Oprócz 
sprzedaży pojazdów zapewniony będzie asorty
ment części zamiennych oraz pełny serwis tech
niczny.

Takie podłoże handlowe i techniczne będzie 
możliwe, gdyż firma Arian będzie utrzymywać 
bezpośredni kontakt ż fabryką w  Polsce. “Zapew
nienie serwisu technicznego jest bardzo ważne 
szczególnie obecnie, wobec nowego Prawa Obrony 
Konsumenta —  informuje p. Adhemar Hervoso 
Alvareż, dyrektor finansowy firmy Arian.

Samochód wystawiony w  Kurytybie, modelu 
Polonez, już przejechał 12 tysięcy kilometrów, z 
Chile poprzez Andy i pampasy argentyńskie, bez 
żadnego mechanicznego defektu. Samochód ten, 
zaprojektowany do służby w  ciężkich warunkach 
klimatycznych w  Polsce, posiada cechy wytrzyma
łości i długotrwałości, które zapewniają mu popyt 
w wielu krajach, a  obecnie otwierają mu drogę 
na rynek brazylijski.

C I E K A W O S T K A
HODOWLA ŁOSOSI
W  górach i na wyspach szkockich powstaje 

coraz więcej farm hodujących łososie, ęo podno
si poziom życia gospodarczego kraju i zmniejsza 
bezrobocie, ale budzi niepokój miłośników natu
ralnego krajobrazu i konserwatorów otoczenia. 
Reuter doniósł że na małej, odległej o 35 mil od 
wybrzeża Szkocji Wyspie Harris, w  małej wiosce 
Amhuinnsuidhe zapładnia się co roku zimą i 
sztucznie wylęguje w  słodkowodnych stawach po
nad milion jajeczek łososiowej ikry. Używając 
nainowszych, wypróbowanych przez ostatnie 10 
lat metod, coraz więcej szkockich farmerów imi
tuje naturalny proces tarła łososi w  słodkiej wo
dzie, przerzuca następnie małe łososiątka do sło
nych stawów i zbiorników ,aby wreszcie spowo
dować powrót dorosłych do słodkiej w<róy i z *  
nłodnienie ikry. To tylko sprawa odpowiedniego 
S S S w I n l a  naturalnego cyklu -  P°wiedzM  
dyrektor jednej z  firm hodowlanych, po czym 
wviaśnił że wiele lat trwał proces udoskonalania 
metod produkcji łososia i clu-onienia tej dóskona- 
łei rvbv przed zagrażającymi jej chorobami. Obe
cnie cyfry produkcji mówią dobitnie o opanowa, 
nhi w  Szkocji wszystkich głównych problemów i 
trudności. Produkcja szkocka jest pod względem 
ilości mniejsza tylko od norweskiej. Szkoci i Nor-

Zjednoczone.

~  No i co, pani Mario, skończyły się babskie 
rządy i pani Zćlia poszła w  odstawkę?

—  Czemuż to pani taka nieprzychylna dla Dr 
Zelii? Chociażby przez kobieca solidarność powin
nyśmy mleć więcej współczucia i zrozumienia dla 
niej.

—  Niechże jej pani nie broni. Nie mogę jej 
darować moich zatrzymanych "cruzados”. Prze
cież ona nie miała prawa tego robić, to było zu
pełnie niezgodne z konstytucją, która zapewnia 
Obronę własności prywatnej!

Tak, to prawda. Ale niech pani uprzytomni 
sobie w  jakim stanie był kraj, gdy na nią spadła 
ta ogromna odpowiedzialność. W  takich chwilach 
drastyczne posunięcia są usprawiedliwione. Cho
dziło o to by zmniejszyć ilość pieniędzy krążących 
na rynku i w  ten sposób zmniejszyć inflację. Jed
nak inflacja spadła z 79% na 7°/o.

—  Ale jakim kosztem! Kosztem bezrobocia, 
zastoju, ogólnego niezadowolenia. Pozatym proszę 
pani, wiadomo, że jedynym sposobem powstrzy
mania inflacji Jest nie wypuszczanie nowych pie
niędzy na rynek. A  tu co się dzieje: czuzados za
trzymane, a  nowe banknoty wypływają na rynek.

—  Czy pani myśli, że wszystko ód Dr Zelii za
leżało? Czy może sobie pani wyobrazić jakich sił 
i determinacji wymagała jej praca wśród krzyżu
jących się interesów różnych grup, w  ogniu nie
ustannych krytyk? Trzeba jednak przyznać, że ta 
młoda kobieta robiła co mogła, pracowała nie
zmordowanie i z oddaniem. Swoją drogą coraz 
więcej kobiet widzimy na odpowiedzialnych i waż
nych stanowiskach. I  to nie tylko w  Brazylii, ale 
i na całym świecie. I  słusznie, bo zawsze kobieta 
ma więcej odpowiedzialności niż mężczyźni.

~  O, nie zgadzam się z panią. Może i mają to 
poczucie odpowiedzialności, ale są słabe fizycznie i 
psychicznie, zbyt podległe uczuciom i nastrojom, 
praca ich ma charakter nierówny. Wcale nie dzi
wię się Ojcu św. że nie zgadza się na kapłaństwo 

'  kobiet.
—  I  ja  Mu przyznaję rację, ale zupełnie z in

nych powodów niż pani.
—  Pewnie myśli pani o tym co powiedział O j

ciec św., że nieusprawiedliwione są dążenia kobiet 
do kapłaństwa, bo na Ostatniej Wieczerzy, gdzie 
Chrystus przekazał władzę kapłańską apostołom, 
nie było kobiet?
g j j g l  Nie, nie dlatego. Ośmielam się dodać coś 
więcej do tego co powiedział Papież. Mnie się wy
daje, że jeszcze ważniejszym powodem jest tó, że 
udziałem kobiet —  i tylko kobiet —  jest macie
rzyństwo. Mnie się wydaje, że możność powołania 
do życia, możnośd kształtowania duszy i charak
teru tego nowego człowieka jest nie mniej ważna 
niż kapłaństwo. Kto nam pierwszy mówił o Bogu, 
kto klękał z nami do modlitwy, kto słuchał i roz
grzeszał nas z dziecinnych przewinień, kto prowa
dził nas po raz pierwszy do Stołu Pańskiego?
. - r -  E, pani to tak górnolotnie mówi, a  przecież 

nie wszystkie kobiety są matkami.
W  znaczeniu fizjologicznym —  nie wszyst

kie. Ale chyba w  każdej ten instynkt macierzyń
ski jest utajony. Lekarka, zakonnica opiekująca 
się sierocińcem, czy szpitalem, pielęgniarka, nau
czycielka, skromna "niania”, córka opiekująca się 
starymi rodzicami czy niedorosłym rodzeństwem, 
bezdzietna żona troskająca się o męża, czyż one 
wszystkie nie są duchownymi matkami? Ucieszy
ło mnie, że 12 maja jest jednocześnie Dniem Pie
lęgniarki, słuszny to dla niej hołd. A  taka IrmS 
Dulce, czy nie była matką tysiącom potrzebują
cych?

—  Mówiąc o Dniu Matki, jak pani spędziła 
ten dzień?

—  Spędziłam go naturalnie z dziećmi i wnuka
mi, szczęśliwa, że mam ich blisko. Myślałam so
bie, że teraz w  Polsce jest wiosenny, piękny maj, 
odwiecznym zwyczajem rano i wieczorem ludzie 
podążają na "majowe” by złożyć hołd Tej, którą 
spotkał zaszczyt jakiego nie dostąpił żaden męż
czyzna stała się Matką Boga.
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i maja ociDyio się nsoswyczujnc posiedze 
nie rządu. Wicepremier Balcerowicz przedstawił 
63-stronicowy dokument z planem pociągnięć 
zmieniających strukturę gospodarki. W  czerwcu 
ma powstać “Mapa Przekształceń Przedsiębiorstw 
Państwowych". Uproszczona ma być procedura 
likwidacji przedsiębiorstw. Jeśli przez dwa miesią
ce nie uda się wyegzekwować od przedsiębiorstwa 
zaległych wpłat do budżetu, Izby Skarbowe będą 
występowały o ogłoszenie upadłości przedsiębior
stwa.

♦  Parlament Europejski kategorycznie odrzu
cił propozycję stworzenia statusu członka afilio
wanego dla krajów ubiegających się o przyjęcie 
do EWG. Utworzenie takiego statusu zapropono
wał przed miesiącem wiceprzewodniczący wspól
noty Andriessen z myślą o Polsce, Czechosłowacji i 
Węgrzech.

♦  Prezes NBP, w  porozumieniu z Ministrem 
Finansów i Ministrem Współpracy Gospodarczej z 
Zagranicą podniósł kurs średni dolara do 11.100 
zł. Decyzję podjęto w  wyniku dużego (13-17 proc.) 
spadku kursów walut zachodnioeuropejskich w  
stosunku do dolara. Miało to zły wpływ na opła
calność polskiego eksportu, który w  większości 
skierowany jest do Europy Zachodniej.

Prezydent RP przyjął Ministra Rolnictwa, 
Ochrony środowiska i Rybołówstwa Holandii Pi
tera Bukmana, któremu towarzyszył Minister 
Rolnictwa A. Tański. Tematem rozmowy była 
współpraca Polski ze wspólnotami europejskimi, 
w kontekście przygotowanej obecnie umowy o sto
warzyszeniu. Zastanawiano się ponadto, jak stwo
rzyć w  Holandii i innych krajach EW G korzystny 
klimat dla inwestowania w  polski przemysł i rol
nictwo.

♦  Polska będzie reprezentować intereśy USA i 
jego obywateli w  Iraku. Na  prośbę rządu Stanów 
Zjednoczonych zostanie utworzona przy naszej 
ambasadzie w  Bagdadzie sekcja interesów USA. 
Władze irackie wyraziły na to zgodę.

♦  Czesi twierdzą, że przez nasz kraj szmuglo-' 
wano do nich wołowinę z USA, która następnie 
trafiała na rynki państw EWG. W  ten sposób pro
ducenci z USA omijali obowiązujący w  EW G  zakaz 
importu mięsa amerykańskiego uważanego za 
niezdrowe.

♦  W  Moskwie zakończyła się siódma tura nego
cjacji w  sprawie wycofania z Polski i  tranzytu 
przez nasz kraj wojsk radzieckich. W  rozmowach 
zarysował się pewien postęp w  sprawie daty wyco
fania wojsk z Polski. Największych trudności przy
sparza kwestia rozliczenia majątku, który armia 
radziecka pozostawi na naszych ziemiach. Moskwa 
zgodziła się rozpocząć rozmowy w  sprawie ekolo
gicznych strat wyrządzonych podczas stacjonowa
nia wojsk radzieckich w  Polsce.

♦  Rząd Polski otrzymał od Banku światowego 
100 min dolarów z kredytu na zmiany spółdziel
czości wiejskich. Maksymalna kwota na jedną in- 
westię nie może przekroczyć 5 min dolarów. Poży
czkę będzie można otrzymać albo w  dolarach —  
na zasadach udzielanych przez Bank światowy, 
czyli 6,8 do 8 proc. albo w  złotówkach o oprocen
towaniu wyznaczonym przez NBP. Kredyt zosta
nie uruchomiony w  październiku.

♦  Rząd udzielił Ministrowi Pracy pełnomoc
nictw do zawarcia umowy z Bankiem światowym, 
który ma udzielić Polsce 100 min dolarów pożyczki 
na promocję rozwoju zatrudnienia. Pieniądze ma
ją  być przeznaczone m. in. na skomputerowanie 
biur pracy, przeszkolenie ich pracowników, pro
gramy szkoleń zawodowych i wspomaganie małej 
przedsiębiorczości. Pożyczka ma być wykorzysta
na w  ciągu pięciu lat, a  spłacana w  ciągu dwuna
stu następnych.

W  Waszyngtonie przedstawiciele Banku Świa
towego i Polskiego Ministerstwa. Finansów para
fowali wstępne porozumienie w  sprawie pożyczki 
200 min dolarów na modernizację systemu finan
sowego w  Polsce.

♦  Specjalna komisja powołana przez Minister
stwo Przekształceń znalazła Bank Zachodni, który 
zajmie się dalszą prywatyzacją stoczni gdańskiej 
—  Londyjski Bank Inwestycyjny "Credit Boston 
Bank Ltd.

♦  Prezydent RP przyjął prezesa francuskiego 
konsorcjum naftowego “Total" Serge Tchuruka. 
Rozmawiano o perspektywach inwestycji “Tota- 
lu” w  polską sieć dystrybucji paliw płynnych i 
przetwórstwa ropy. W  spotkaniu uczestniczył pre
mier Bielecki.

♦  Doktorat honoris causa katolickiego uniwer
sytetu lubelskiego otrzymał Piotr Czartoryski z 
Kanady za zacieśnienie związków między Polonią 
a macierzą oraz umacnianie narodu i narodowej 
kultury polskiej.

♦  Banknot o nominale 1 miliona złotych wpro
wadził do obiegu Narodowv Bank Polski. 
Banknot —  jak podaje agencja PAP —  utrzymany 
jest w  tonacji brązowo-fioletowo-beżowej. Znaj
duje się na nim wizerunek laureata Literackiej 
Nagrody Nobla, Władysława Reymonta.

W  Gdańsku powstała fundacja im. dra Jerzego 
Pucka. Doktor J. Pucek był przez lata kierowni
kiem higieny komunalnej w  gdańskiej stacji sa
nitarno-epidemiologicznej. Główną jego troską nie 
tylko zawodową, ale przede wszystkim humanitar
ną, stała się walka z toksycznymi materiałami 
stosowanymi w  polskim budownictwie: w  mieszka
niach, żłobkach,, przedszkolach i szkołach. Dzia
łał niezmiernie aktywnie, co przepłacił własnym 
życiem.

Minister zdrowia Władysław Sidorowicz prze
kazał komitetowi założycielskiemu pośmiertnie 
przyznaną dr J. Puckowi nagrodę w  wysokości 
1.400 tys. złotych. Ta symboliczna kwoto stała się 
zalążkiem fundacji, której celem będzie walka z 
toksynami w  budownictwie. Założeniem fundacji 
będzie szerzenie oświaty zdrowotnej, wspieranie 
działań na rzecz właściwych pomiarów zanieczysz
czeń powierzchni, wody i powietrza, starania o 
przywrócenie walorów rekreacyjno-uzdrowisko- 
wych rejonów województwa gdańskiego: Sopotu, 
Półwyspu Helskiego, Szwajcarii Kaszubskiej.

Fundacji niezbędne są pieniądze na zakup apa
ratury pomiarowej, druk materiałów, organizowa
nie wystaw, a  także na dofinansowanie nietypo
wych, racjonalizatorskich rozwiązań służących 
ochronie środowiska.

Głównym organizatorem fundacji jest inżynier 
Ryszard Strzemieczny, kierownik działu higieny 
komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w  
Gdańsku, następca patrona na tym stanowisku i 
kontynuator programu dr Jerzego Pucka.

Ewa Granert

Nasi w sowieckiej Mołdawii
Nasi rodacy są wszędzie, na wszystkich kon

tynentach. Także w  Mołdawskiej SRR, która od 
niedawna jest już "niepodległa” i wyraźnie zezuje 
w kierunku Rumunii. To, że mieszkają tam Pola
cy nikogo nie powinno dziwić: wszak już na po
czątku X V II w. było to lenno Rzeczypospolitej. 
Potem, w  X IX  w. napłynęły dwie fale polskiej 
emigracji: polityczna (po powstaniach) i "za Chle
bem". Ci ostatni utworzyli dwie polskie wsie: Ra
szków nad Dniestrem oraz Styrcza. W  sumie na 
pocz. XX  w. Polaków w Besarabii (dawna nazwa 
Mołdawii) było ponad 30 tysięcy Polaków, z czego 
jedna trzecia mieszkała w  stolicy — Kiszyniowie. 
Wielu z nich wróciło do Rzeczypospolitej, odro
dzonej w 1918 roku. Ale ci, co byli krzewili pol
skość korzystając z przyjaznych stosunków pol- 
sko-rumuńskich. Działała szkoła, biblioteka oraz 
Polskie Towarzystwo Dobroczynne. Mieliśmy trzy 
kościoły. Rozwijano działalność kulturalną i spor
tową —  jak zresztą w  całej Rumunii. Dodajmy, że 
w Benderach od 1928 r. istniał polski sierociniec 
dla dzieci, założony przez ks. Szczurka. Idylla 
skończyła się wraz z nadejściem Armii Czerwonej: 
zamknięto szkołę i zabroniono wszelkiej polskiej 
działalności. Nic więc dziwnego, że w  11 lat po 
wojnie liczbę Polaków szacowano już tylko na 5,5 
tys. osób. W  tradycyjnie polskich wsiach: Styrczy 
i Raszkowie w  dalszym ciągu jednak czterech na 
pięciu mieszkańców to nasi rodacy. Ale tylko co 
8-10 zna język ojczysty, a niektórzy w  paszpor
tach mają wpisaną przez sowieckich urzędników 
narodowość... ukraińska!

W  ostatnim czasie i tam powiały jednak ko 
rzystniejsze wiatry znad Wisły. Mołdawscy Polacy 
dostrzegli samych siebie, dostrzeżono ich także w  
Warszawie. Uniwersytet Jagielloński przyznał sty
pendia na studia w  kraju 3 Polakom wskazanym 
przez istniejące tam od niedawna Towarzystwo 
Kultury Polskiej w  Mołdawii.

Widać polskość jest jak feniks: odradza się z 
popiołów. Dawne polskie lenno znów jest jakby 
bliżej Rzeczypospolitej.

R. C.
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w  Białymstoku
W  dniu imienin ks. Jerzego p „ 

prokatedrze białostockiej została 
Msza św. w  intencji jego b e a t y f Ł  1 

Po Mszy św. ks. Antoni LićS, 
akt erekcyjny pod pomnik ks. ' 
nie na skwerze pomiędzy

10 m,

Branickich. Monument V-metrowSu3L!!' i  
stanie odsłonięty 5 czerwca podczas

zywnf

św. Jana Paw ła I I  w  Białymstoku,

Polska chce sprzedawać
SO W IETY  CH C4 KUPOWAĆ, ALENAgJ

Polska która posiada nie notowaJS 
nadwyżki żywnościowe, zamierza s m iL a  
milionów ton Zw. Sowieckiemu. 
w  czasie swego ostatniego pobytu w S I  
proponował sprzedaż jednego milion* t a ł  
oraz 100.000 ton mięsa. - s

Przedstawiciele Ministerstwa Bobin. I  
wiadezyli delegacjom sowieckim z o t o S ł  
dąży także 300.000 ton cukru, 2 min toasll 
ków oraz pewnej ilości oliwy.

Propozycja ta oznacza dramatyczna c 
na rynku towarów ,od czasu porzucenia 
ki komunistycznej w  r. 1989, kiedy Polami 
ogonkach przed sklepami z żywnością. TraSf 
że przypomnieć, że w  Polsce zniesiono w H  
racjonowanie mięsa.

Moskwa przyjęła z zadowoleniem polfcl 
pozycje, ale chciałaby jednocześnie uzystt} 
dyty na ten cel. Dyskusje na ten temat tal 
toczyć w  niedalekiej przyszłości w Warsa} 
czasie konferencji poświęconej zwiększaj 
tów handlowych między obydwoma krajani}

Polska, która miała w  ubiegłym roku d i  
kę budżetową w  wysokości 4,7 mld dolarfaT 
częła zakupować sowiecką ropę naftową i gil 
gotówkę. Moskwa jednak ograniczyła zaktęi[ 
Polsce z powodu braku środków piem* 
Szereg polskich firm  eksportowych stonrf 
czu bankructwa.

W  czasie swojej wizyty w  Moskwie, pieaf 
lecki zaproponował system “kleringu waluto* 
co pozwoli obu państwom na niezapłacenie 02 
miastowe za transakcje, lecz regulowaniem 
ków pod koniec każdego kwartału. Mosknl 
chce włączyć do tego ropy oraz gazu, gdyial. 
szyłoby to dopływ twardej waluty.

Z wywiadu Premiera I. K. Bielecki 
dla “Kuriera Polskiego" I

14 maja br.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że a  

świadomość konieczności dokonania kotól 
programie gospodarczym. Jakie są piOT 
trudnej sytuacji, to w  tej chwili już wiemy #  
ko mówiąc, z wielu przyczyn nastąpiło 
stosowanie się przedsiębiorstw do warunwi 
spodarki rynkowej W  praktyce okazałośc i  
akcja przedsiębiorstw na impulsy makroda* 
czne sprowadza się do pasywnej obrony, (I  
jest z filozofią obowiązującą przez 45 fet," 
aby przetrwać. Ważne co dzisiaj, co będfl*
—  nieważne. Skoro tak, to rząd musipn 
swoją politykę. Ja nazywam ją budowany 
ranków dla gospodarki rynkowej. Nie flpl 
bowiem jedynie popychać przedsiębiorstw i 
właściwym kierunku, ale trzeba także za®*l 
by miały prawne możliwości do działań sgwt 
z warunkami gospodarki rynkowej. I

—  M oje stosunki z prezydentem w®®! 
ko bardzo dobre i w  rzeczywistości piw?® I 
jedynym, realnym oparciem dla tego n?® 1

—  Zaczyna się kampania wyborcza, w | 
przewidzieć, że walka będzie bezparaow»j 
większość ataków zostanie skierowana " “l  
rządu. Czy rząd podejmie rękawce/, J

—  Najlepszą obroną jest zwiępzew 
ności działania. N ie ma innej metoay. J  
telewizyjne dysputy polityczne, ga®e 1 
hasła, pod którymi niewiele się 
pracować nie kierując się koniunkturalni 
ko koniecznością wykonania tej organ> | 
cy niezbędnej państwu.

Irmaos Hauer & Ciąjl
Rua Josć Bonifacio, 66 — F°ne' 

FERRAGENS EM GERAŁ 

Bronze, latao, cobre, aluminio em 
pas e tubos, chapas inox — P®rJ®JetolV̂ J 
re, Cometa, Stanley, Motores e^nT(iaSitd  
adesivos Alba, pregos e arames, co ^
e sisal, łona pldstica, tintas e ve 
nas elćtricas BOSH, telas, paneia* 
de aluminio (linha Hotel)

♦
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