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D O  E D I T O R
♦  PARECE que a Secretaria do Estado da Fa- 

zenda, do Parani, nao recebeu orientaęao sobre 
o novo brasao paranaense; em todos os seus edi- 
tais ainda aparece o lavrador ceifando e nao o 
Semeador recćm oficializado.

♦  PARA as comemoraęoes alusivas aos 120 
anos da imigraęao polonesa em Curitiba, o Sema- 
nśrio LUD/O POVO e organizaęóes comunitśrias 
e empresariais vao promover um grandę Concur- 
so Gastronómico. Vamos ver quem faz o  melhor 
pierogi (a pronuncia certa e pierogui), o melhor 
bigos, o melhor barszcz. E o melhor conjunto de 
comida tfpica polonesa .

♦  VEM ai uma serie de reportagens sobre os 
lideres mais proeminentes da nossa comunidade, 
no Brasil. O jornalista Sćrgio Pieczarka j& iniciou 
os seus trabalhos profissionais aqui no LUD/O 
POVO.

CASO o Presidente Lech Walesa nao possa 
vir ao Brasil, em outubro, a inauguraęao do 
Portal Polonds em Curitiba seró dia 20 daquele 
m§s, com a presenęa do Bispo Szczepan Wesoły. 
Pena mesmo 6 que no roteiro do Papa Joao Pau
lo II, Curitiba foi deixada. de lado, por ter sido 
jś  visitada.

ESTAMOS sentindo um aumento de interes- 
se de descendentes de poloneses com respeito ao 
nosso LUD/O POVO. Como prometemos, M  me- 
ses, com a ajuda e o apoio de leitores amigos po- 
deremos alcanęar em breve a meta de I I  mil as- 
sinąntes.

Brasil vai importar Tecnicos Soyieticos!
BRASILIA — O secretśrio de Ciencia e Tecno- 

logia, Josć Goldenberg, confirmou que o Brasil 
estś disposto a atrair para o pals cidadaos so- 
viśticos de formaęao universitaria e tćcnica de alto 
nlvel, interessados em deizar a Uniao Soviśtica. 
Estudos neste sentido estao sendo desenvolvidos 
pela Secretaria de CiSncia e Tecnologia e pelo 
Ministśrio de Relaęóes Exteriores, com o objetivo 
de criar mecanismo de apoio para a instalaęao de 
uma colónia de migrantes sovićticos no Brasil.

Segundo informaęóes da embaixada do Bra- 
śil na Uniao Sovićtica, em cada grupo de 100 
mil sovićticos dispostos a migrar daquele pais, 10 
mil tem curso superior e um mil s5o mćdicos. 
Alćm de cientistas, a Uniao Sovićtica tambśm 
dispóe de um grandę contingente de tócnicos de 
alto nivel, com especializaęao em ńreas de inte- 
resse para o Brasil, como a de tócnica agricola. 
Segundo assessores de Goldenberg, os migrantes 
sao cidadaos sovićticos, judeus ou nao, que Israel 
nao tem mais capacidade de absorver.

W a le sa  dese ja
w BRUXELAS -r- O presidente da Polónia, Lech 

Pediu dia 3 que a Organizaęao do Tratado 
Aiiantico Norte (Otan) estabeleca vinculos mais 

r ^ ltos com seu pais, que possam ajudar a ga- 
a cstabilidade da Europa e afirmou que as 

^°®seuropćias nao podem isolar a Uniao Soyiś- 
• Em seu discurso aos ministros de Relaęóes 

^«nores e outros altos funcionarios da organi
k o  , mtegrada por 16 paises, Walesa disse que 

t gJjr..” 1 interessado no isolamento da Uniao 
Dartf !c*' mas> ao contrśrio, querem que ela seja 

nova iEuropa.
Possfvoim a Part*ciPaęao da Uniao Sovićtica, ć  ini- 

I a Ułna soluęao duradoiira para
f nente” a Paz e da seguranęa em nosso conti- 
1 o s e ./ n ^ fssou 0 presidente polones. Walesa ć  

tal a S ?  "Wgente de um pais da Europa Orien- 
ęa Perante os representantes da Alian-
Havel ritf ° cidental. O presidente tcheco, Caclav 

NÓ^?Cursou na Otan em maręo passado.
Walesa ^rCUrs.° Preparado para ser lido na Otan, 
do diflcuirt̂ |leixava ^ue a Polónia estava ten- 
pas (jó em se livrar com rapidez dąś tro-

ercito Vermelho estacionadas no pais.
, talou aos nTq^eixa foi suprimida quando Walesa 
Oossa jOS’ “APesar de nossos esforęos e

D1*!dade nas negociaędes, nao foi fe-

Polonia na Otan
chado ainda um acordo em relaęao ks tropas 
soyiśticas estacionadas na Polónia", expressava o 
texto distribuido antes de Walesa discursar. Se
gundo as palavras do presidente polon@s, a Uniao 
Sovićtica propóe datas remotas e um ritmo lento 
para a retirada destas tropas, mas tal politica se
ria inaceitśvel para a soberania da Poldnia.

Walesa, ex-lider do Sindicato Solidariedade, 
fez sua visita a Otan pouco depois da dissoluęao 
do Pacto de Varsóvia, a antiga alianęa militar de 
paises do bloco oriental, encabeęada pela Uniao 
Sovidtica. Walesa elogiou a Otan em seu discurso, 
dizendo que a alianęa "suportou o peso da histó- 
ria” e a contempla como um elemento duradouro 
da formaęao europśia. O presidente polones acre- 
dita que a Otan continuarś a desempenhar seu 
importante papel para garantir a seguranęa da 
Europa, mesmo agora, diante da nova situaęao 
em que se encontra o continente. Walesa expres- 
sou, poróm, sua preocupaęao sobre uma nova 
divisao económica na Europa que ameace a esta- 
bilidade do continente.

O ex-llder do Solidariedade, que venceu as 
eleięoes presidenciais da Polónia em dezembro 
passado, disse que seu pais compartilha as iddias 
e os objetivós dos aliados ocidentais.

iNO ŁXXI — N.° 4.828 —  (2 7 /9 1 )

ai o Escandalo da Agricnltura!
Em reuniao/alm oęo reg is trad a  na lilti- 
sexta-Ieira, na sede d a  Assoeiaęao Co

do Parana, em  Cu ritiba , os deputa
ta  federais paranaenses W ern er  Wande- 
rer, do PFL, e Joni V a risco  e Eubens Bue- 
no, do PMDB, anunciaram  que nos próxi- 
mos dlas -sera denunciado m ais um  escan- 
jalo em nosso Pa is, m a io r  do  que o  da  Pre- 
ndencia Social: havera  p ed ido  para  insta- 
laęao de uma Com issao P arlam en ta r de 
Inquerito (C P I )  p a ra  levan ta r e  condenar 
os responsaveis p e la  qu eb ra  p rogram ada 
da agricultura no B rasil, in ic iada  ha dez

anos e que este ano ooińprova um resulta- 
do assustador, segundo os parlamentares.

Segundo Wanderer, "a  ideia macabra 
que acaba de ser evidenciada es ta na con- 
centraęao de poderes em quatro ou cinco 
pessoas que decidem im portar alimentos 
a  preęos que lhe interessam, em  detrimen- 
to  dos agricultores brasileiros. A  agricultu
ra  em  nosso Pais esta falida, porque assim 
fo i programada por grupos poderosos inter- 
nacionais que possuem fortes representan
tes aqui".

Camara de Comercio

* I. Esta foto, tirada por ocasiao da visita dó conselheiro cómercial Marian Karolczak, do Rio de 
H  ̂Janeiro, passa para a história da Camara de Comćrcio Brasil-Polónia; sentados estao o cónsul polóiies

Marek Makoski, o advogado Paulo Filipake, o cojiselheiro Marian Karolczak e o cónsul cómercial An
drzej Kopaczewski; de pś, o eńgenheiro Alexandre Chwist, o jornalista Miecislau Surek, o advogado 

» i Estefano Ulandoski, o advogado Nelson Gramazio, o professor/homem de turismo Adalberto Pachnicki,
* ;i2sv.ereador Josś Górski, o empresario Carlos Grocoske, o padre/jornalista Jorge Morkis, e os empre- 
, [ ” nos Plórido Antonio Kowalski e Marcos Domakoski. Aconteeeu m§s passado, na sede da Carrocerias 
! fjNielson, em Curitiba, com um jantar tipico polones.

“Meus ąueridos, sou otimista. Mais do que uma vez, 
os poloneses demóhstraram śaber ser livres. Soube- 
ram transformar o seu amor pela liberdade em cria- 
tividade, alianęa, solidariedade. Souberam transfor
mar o seu amor pela liberdade tambćm em sacrifi- 
cio... Obviamente nao podemos esąuecer que a 
história nos deu uma terrivel lięao, uma lięao dolo- 
rosa do abuso da liberdade ató ^ loucura!”

Papa Joao Paulo II, no dia 23 de junho, aos 
poloneses de todo o mundo.

CURITIBA — PARANA



LULI/O PO VO" — 12 de julho de 1991 a n o ^ łI

PO LO N ESES, Y A L E  C O N H E C E -L O S
Dr. Jan Polan Tadeusz Kossobudzkl

Nie ma po Bogu większej wartości ja k człowiek. 
Jakie będą rodziny, taki będzie naród.
Naród bez dziejów, to naród tragiczny.

S. Wyszyński

STEFAN WYSZYŃSKI (1901-1981)

O Cardeal Stefan Wyszyński, Arcebispo Metro 
politano de Gniezno e Varsóvia, por 32 anos Pri- 
maz da Polónia, Presidente da Conferfincia Episco- 
pal, fol um homem de crenęa forte, łś inabalśvel 
com grandę autoridade morał e influencia na Co- 
munidade Polonesa e Igrę ja Católica da Poldnia.
No dia 28 de maio de 1991 relembramos 10 anos 
de sua morte.

Stefan Wyszyński nasceu em 1901 na aldeia de 
Zuzela, perto de Bug, na regiao de Mazowsze (Po- 
lónia). Seu pai era organista. A mae era dedicada 
as lides domćsticas e k educaęao dos filhos em 
urna atmosfera de amor, disciplina e ensinamento 
a Virgem Maria. Iniciou os seus estudos na sua 
aldeia natal de Zuzela, continuando-os posterior- 
mente em Andrzejew, perto de Ostrowie Mazo
wieckie, onde morava desde 1910 sua familia. Aqui 
perdeu a mae. Em 1911, seu pai casou-se novamen- 
te com uma amiga de sua mae, garantindo assim 
a proteęao, carinho e seguranęa necessśrias para 
educar e criar os seus cinco filhos. Stefan criou-se 
entao no meio de uma familia numerosa, mas de 
amor e grandę confianęa mutuas. Alguns anos 
mais tarde, seu pai mudou-se para Wrociszew, per
to de Pilica, onde trabalhou atć a aposentadoria 
e faleceu com 94 anos de idade.

Em 1912, partiu de sua casa paterna para con- 
tinuar seus estudos no ginśsio, primeiramente em 
Varsóvia e depois em Łomży (Białystok). Era 
entao a epoca da Primeira Guerra Mundial (1914- 
1918) e łuta dos poloneses pela Independóncia da 
Poldnia. Stefan Wyszyński estudava com dedica- 
ęao e praticava esportes. Foi excelente atleta. Em 
1917, iniciou seus estudos no Seminśrio, terminan- 
do-os em 1924. Na Catedral de Wrocław ordenou-se 
Padre. Por um ano trabalhou como vigśrio e re- 
dator do Jornal “Słowo Kujawskie" e Diretor de 
Cursos Notumos para Adultos. Em 1925 iniciou 
seus estudos na Universidade Católica de Lubelski 
— estudou Direito Canónico, fez parte de Estudos _  
de Questóes de Direito Econdmico da Comunida- 
de. Desde o inlcio demonstrou interesse em Histó- 
ria Católica, Pensamento Comunitśrio, Revisao da 
Teoria de Marx em relaęao ao Trabalho e a assim 
chamada ‘‘Politica Comunitória” ; em geral manti- 
nha uma grandę participaęao editorial voltada aos 
Poloneses.

Desempenhou a funęao de vice-Diretor de Es- 
tudantes Novięos, redigia artigos para o “Ate
neum Kapłański” , teve participaęao em organiza- 
ęóes acadGmicas “Odrodzenie”, “Bratnik” e teve 
uma participaęao ativa em trabalho de coopera- 
ęao com a Associaęao de Intęligencia Católica” . 
Em 1929 terminou seus estudos e obteve o Titulo 
de Doutor em Direito Canónico. Esteve na Aus
tria, Franęa, Belgica, Itślia e Alemanha. Publicou 
em 1931 os frutos e comentórios de suas viagens: 
“Główne typy Akcji Katolickiej za granicą (Lublin, 
1931).

Retomando & Polonia, Stefan Wyszyński tem- 
porariamente foi vigario “w Przedczu Kujawskim”, 
após o que retomou a Wrocław, assumindo a con- 
dięao de Vigśrio da Catedral de Wrocław, Secretó- 
rio do Liceu Pio X, Conferencista do Seminório 
Espiritual e Redator do “Ateneum Kapłańskie” . 
Nesta ćpoca achava que a missao mais importante 
era preparar o estudo da Inteligćncia Católica. As 
suas preleęóes eram muito populares, vigorosas, 
interessantes e cheias de humor. Publicou muitos 
artigos com o pseudónimo de Zuzelski. Em 1937 
o Cardeal A. Hlond convocou o Padre Wyszyński 
para Assessoria Comunitória junto ao Primaz da 
Polónia, com intensa participaęao junto k Comu- 
nidade. Com o inicio da I I  Guerra Mundial e com 
o grandę numero de prisóes de religiosos, o Padre 
Stefan Wyszyński viajou para Wrociszew junto a 
sua familia, ocupando-se de crianęas e adolescen- 
tes e continuando a sua educaęao em refugios.

Como professor, dirigia a łuta para a conser- 
vaęao da naęao polonesa, foi um grandę educador 
e desenvolveu nos jovens o amor & Pśtria, ao ho
mem e ao Trabalho Coletivo e Comunitório. O 
seu trabalho ć sempre fonte de inspiraęao para 
todos nós. Na metade de 1942 chegou a Lasek, nos 
arredores de Varsóvia. Ali, com o pseudónimo de 
“ Irma Cecilia” , desempenhou as funęóes de cape- 
lao no asilo de cegos, outras vezes era expositor 
na Universidade Clandestina de Varsóvia, (Histo
ria da Doutrina Eocnómica e Comunitória e Pe
dagogia Católica). Na ćpoca do Levante de Var- 
sóvia, como “Radwan 2” foi capelao mili tar do 
Exćrcito Polones. “Żoliborz-Kampinosz”  e Enfer- 
meiro no Levante em Lasek.

Mesmo d uran te os dificeis anos da ocupaęao, 
o Padre Stefan Wyszyński, trabalhou intensamen- 
te: Escreveu “Alma do Trabalho Humano". Em 
Janeiro de 1945 Stefan Wyszyński voltou para 
Wrocławka. Reorganizou o Seminório, rearticulou 
a grafica e iniciou a publicaęao da "Kronika Die
cezji Wrocławskiej"; "Ateneum Kapłańskie” e 
“Lad Boży”. Em maręo de 1946 foi nomeado bis- 
po de Lublin. Foi o Bispo mais novo, tinha 45 anos 
e se preocupava com a reconstruęao da Polónia, 
o combate ao alcoolismo, educaęao dos jovens e 
a vida na simplicidade, ensinamento da honestida- 
de e amor aos idosos.

Reorganizou a Universidade de Lublin, esta- 
belecendo disciplinas noyas, como Filosofia Cató
lica e, graęas aos seus esforęos, iniciou-se o gran
dę trabalho de organizar a Enciclopedia Católica.

Após a morte do Cardeal A. Hlond o Papa 
Papa Pio X I I  em 1948 nomeo o bispoStefan Wy
szyński ,o Primaz da Polónia. Em 1949, partiu para 
Varsóvia, deixando em Lublin todas as recorda- 
ęóes e dśdivas, disse naąuela ocasiao: “Nic tu nie 
przyniosłem i nie chcę niczego ze sobą zabierać” .

Iniciou-se para Stefan Wyszyński uma nova e 
dificil fase de sua vida. Estando na frente de 
comando do episcopado polones, &s vezes tinha 
que resolver complicadas questóes associadas as 
questóes do pós-guerra e a realidade polonesa. 
Reorganizaęao da Igreja na Polónia e sua atuaęao 
Pastorał na nova situaęao do comunismo, a promo- 
ęao e entendimento do episcopado e o governo 
comunista, criando canais de dińłogo, a recons
truęao das Igrejas na Polónia, conventos, etc. O 
Cardeal Stefan Wyszyński nunca fo i simpatizante 
do Comunismo, ao contrśrio, era seu mais arden- 
te comba ten te e critico. Defendia a livre aęao da 
Igreja na Polónia e os direitos sagrados da liber- 
dade e cidadania. Em 1950, aparentemente chegou- 
se a um entendimento entre a aęao da Igreja na 
Polónia e o Governo Comunista, mas ainda havia 
muitas questÓes pendentes. As prisóes de padres 
na Polónia eram freqtientes pela aęao do ensino 
religioso nas escolas. A tensao chegou ao mśximo 
com a proibięao de sua viagem a Roma. Foi res- 
ponsńvel pela organizaęao das comemoraęoes dos 
Mil Anos de Cristandade e Cristianizaęao da Po- 
lóriia que foram efetuadas na Basilica de Gniezno 
em 1966.

O Primaz Stefan Wyszyński fo i um homem de 
grandę valor morał e cristao sempre com o pen
samento voltado para a unidade da Polónia e de- 
dicaęao ao interesse da Comunidade e da Igreja.
A visita do Papa Joao Paulo I I  k Polónia em 1979 
foi a consagraęao de suas aęóes. O pensamento, 
ensinamentos e amor aos Poloneses e & Polónia 
deveriam sempre ser inspiraęao para todas as 
comunidades polones as, principalmente a Comu
nidade Polonesa no Brasil. Faleceu em 1981 sob 
grandę pesar do povo Polones. O Cardeal Stefan 
Wyszyński foi o grandę pilar onde estavam e es- 
tarao aliceręados os esforęos e a persistencia do 
povo polones na łuta contra a ditadura comu
nista.

A sua aęao pastorał era meditada nos seus 
belos e atuais sermóes: “Nie może być między
Polakami nienawiści, przemocy i wyzysku... Ja
kie będą. rodziny, taki będzie naród... Zwarta 
rodzina jest podstawa budowania narodu... Każ
dy kto chce, by Naród był pracowity, sam musi 
być pracowity... Człowiek bez miłości, miłości 
nie udzieli” . Mas uma das mais importantes cita- 
ęóes do Cardeal Stefan Wyszyński: “Dzieje narodu 
są niezastąpionym czynnikiem wychowawczym 
młodych pokoleń... Naród bez dziejów jest naród 
tragiczny... Naród, który odcina od historii, który 
się jej wstydzi, który wychowuje młode pokole
nie bez powiązań historycznych... skazuje . się 
dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własne
go istnienia” . . .

Estas palavras sao bastante atuais e bem que 
poderiam ser meditadas por toda a Comunidade 
Polonesa no Brasil e em especial as conhecidas 
lideranęas que muito tem se esforęado ao longo 
destes 122 anos de emigraęao.

O Cardeal Stefan Wyszyński, durante o pe- 
riodo da ditadura comunista na Polónia, foi per- 
seguido e preso varias vezes, mas nada o desviou 
de seu objetivo e propósito.

“ .. .  gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego 
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej... 
Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i 
cierpieniem... Twojej heroicznej nadziei...". Tak 
mówił Jan Paweł II.

O Cardeal Stefan Wyszyński ć um desses Po
loneses que vale a pena, conhećS-los.

Uma modesta homenagem a este grandę 
polon§s.

h isto r ia  da polónia
PERIODO DE JAGIELLON!

WLADISLAU JAGIEŁŁO — 1386-1484 i 
beleceu a paz em Wielkopolska. Intro4a£ 
crista na Lifcuftnia. O próprio rei ajudou i 
quizar lituanos. O bom povo com muito, 
ouviu os ensinamentos e aceitava o ciistjMi 
Chegou a noticia que hungaros ihvadiranu| 
a rainha Edewiges, pediu para que Wladifc 
giello permanecesse na Litu&nia propagando! 
cristianismo e  ela fo i a Rus e recuperou-afeJ 
para Polónia. O  primo de Wladislau Jagieiv 
told, comunicava-se com a Ordem da Cnai 
żacy) e queria separar a Litu&nia da Po|m 
aqui tambćm santa Edewiges conduziuJaS 
Witold a um acordo. Edewiges sempre ta  
para que nao comeęassem as guerras. 
rainha morreu a 17 de julho de 1399, ap& 
parto, e brevemente morreu tambśm a sua 
nha recem-nascida. Chorou Jagiełło, e cca 
todo o povo a morte desta santa raiW b 
raram-a na catedral de Cracóvia.

A  Ordem da Cruz (Krzyżacy) nao 0 
da concórdia entre W itold e Jagiełło, 
mente inventavam litigios fronteirięos e o« 
motivos para brigas. Poloneses e Lituanos c5 I  
ram a conclilsao, que a guerra com a Orda] r  
Cruz (K rzyżacy) era inevitóveł. Sert mernoj I 
por todos os tempos o dia 15 de julho de 1 1 
quando no vale perto de Grunwald, o esetóii 
lones e a Ordem da Cruz (Krzyżacy )ficanai 
frente um ao outro. O rei assistiu a santa 
e declarou, que contra a sua vontade, na_ 
foręado a comeęar esta guerra. O ezćrcitopcti 
com canto “ Bogurodzica” arrancou contno 
migo e conquistou a grandę vitória. Asa 
quebrada a foręa da Ordem da Cruz (Knjiq 
Wladislau Jagiełło cumpriu a pałam, (tai 
Edewiges, ńo anivers&rio de sua morte. Bi i 
inaugura a jś  aumentada e bem equipadaU 
mia de Cracóvia. N o  ano de 1413 convocoan 
semblóia de Horodle e 1& deu aos senhoregl 
nos os męsmos direitos que jó tinham ossa 
res poloneses. Is to  uniu mais ainda a Pota 
Lituinia.

Joalheria a Perola e Ótica Mim
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das 13:30 as 18:00 horas de segunaa 
Assinaturas;
Anual (50 ediędes) ....................  ^ j j
Semestral (25 edięoes) ...............
Paises das Amśricas (anuidade) .• ^ $ 0
Europa, Asia e Oceania (anuidade)
COMO ASSINAR: favor escrever, 
dindo assinaturas, após o que 
banc&ria; se desejar, pode ser 
ou Cheąue Nominał para Editora Ł00



Canto do Galo /Pianie Koguta

i 11 a n o s  d a  v i s i t a  d o  p a p a

l  Os poloneses, descendentes e amigos da co- 
Lujdade participaram, domingo ultimo, dia 7, 
bo Parąue Joao Paulo II , em Curitiba, da co- 
Lnoraęao dos 11 anos da visita do Papa d Ca- 
Ltal( com uma programaęao especial: houve 
îssa solene, com acompanhamento do Coral 

P rfo n es  Joao Paulo II, um almoęo tipico com 
j bigos, cames assadas, saladas; de tarde, 

awteceu a abertura da exposięao sobre "A  Visi- 
Lde sua Santidade”, seguida de exibięao de gru- 
Ufolclóricos e dtnicos.

FESTA POLON ES a  EM TRES DIAS!

Com muitas precauęoes, para nao ferir a 
isibilidade do seu ąuadro social, em boa parte 

ijjyiinfldo a nao ver abertas as portas do seu clu- 
be para o ptiblico em geral, a Sociedade Uniao 
juyentus tomou coragem e resolveu fazer uma 
tete da vudca durante tres dias, ąuase que revi- 
tendo aąuela conhecida frase de que festa mesmo 
polonesa tem que ter de tres dias. Assim, desde 
]ultima ąuinta-feira e ató amanha, sdbado, reali- 

a festas regadas a boa: bebida, a Smirnoff, ćóm 
boa comida tipica preparada pela dupla. Romana 
Mirek. A musica serd do conjunto Musical^La- 
so. A esta altura, certamente nao hd mesas dis- 

lpomveis, j f  que tanto sócio como qualquer pes- 
soa interessada pode participar.

CAMARA PODE TRAZER MOSKAL

Os dirigentes da comissao que coordena a 
jcriaęao da Cfimara de Comćrcio Brasil-Polónia 
bertaram que a epoca de sua instalaęao oficial 
poderś ser na primeira quinzena de setembro 
deste ano, jd no programa oficial das comemora- 
ęóes alusivas aos 120 anos da imigraęao polone
sa no Paranś. Alćm de personalidades do ramo 

pmercial, oficial e privado, da Polónia, esperam 
Uderes conseguir trazer o presidente da Alianęa 

Polonesa Nacional, com sede em Chicago, sr. Ed
ward J. Moskal, ele que preside a tambćm pode- 

| rosa Camara de Comćrcio Estados Unidos-Polónia.

I  REUNIAO DE EX-ALUNOS VICENTINOS

I  Poi tao marcante a reuniao dos trinta e um 
PMlunos vicentihos no Ultimo dia 28 de junho, 
P; sede central da Congregaęao da Missao, em 
(faritiba, que os coordenadores estao programan- 
P  outro encontro, no dia 3 ou dia 10 de agosto, 
oas dependśncias do Semindrio Menor Sao Vicen- 

em Araucaria. Para que o sucesso continue, 
pede-se que cada ex-aluno que compareceu indique 
fconvide mais um conhecido, ou dois, telefonan- 
^ o Padre Lourenęo Biemaski (223-0561) ou 
P&ra nossa redaęao (233-9194), para que nao falte 
Qme, lugar nos times de futebol ou ao redor das 
®6sas de r6rflinisc§ncias...

e l e t r ó n i c a  m o d e l o
Ul) limu fi Pelis Lida.

Wlvulas, Transistores, Cinescópios, 
Componentes

Awnlda 1 de Setembro, 3460 - Fone: 22W033 
(Telra (041) 6312 — EŁMD —  BR)

80230 Curitiba —  Parani 
WSTAR _  INSTALAęOES E  COMERCIO DE 

e l e t r o e l e t r o n i c o s  l t d a .
- de antenas coletivas e individuais 

a  ™ e  Video Cassete - Componentes 
^  ’ Distribuięao de Cinescópios - Instala- 

ęóes de interfones. 
trl2: Av. Sete de Setembro, 3468, Curitiba-PR 

• T61-: (041) 225-5033.
Carrefour - Champagnat - Dep. Heitor 
J^ncar Purtado, 1210, lj. 13 Curitiba-PR 
Tel»  (041) 2254380.

Assinaram/Renovaram 
junho/91

Prefeitura Municipal de Erechim — Erechim RS 
Jan Janowski — Ribeirao Preto-SP 
Francisco Josć Szymanek — Cruz Machado-PR 
Agostinho Biernaski — Curitiba-PR 
Silvestre Wichinewski — Curitiba-PR 
Stow. Polskich Kombatantów — R. de Janeiro-RJ 
Herman Syrkis — Rio de Janeiro-RJ 
Eugenio Jarenczuk — Quedas do Iguaęu-PR 
Jair Fontanella — Quedas do Iguaęu-PR 
Luiz Nowacki — Rio Azul-PR 
Jan Polan Tadeusz Kossobudzki — Brasilia-DF 
Zigmundo Worchinski — Dr. Mauricio Cardoso-RS 
Sofia Hainocz — Antonio Olinto-PR 
Mathias Pogorzelski — Sta. Izabel do Oeste-PR 
Roman Skowroński — Rio de Janeiro-RJ 
Richard Pieczko — Sao Paulo-SP 
Alan Zydowicz — Curitiba-PR 
Joao Jurków — Curitiba-PR 
Vicente Trzeciak — Contenda-PR 
Danuta Kielczewska — Curitiba-PR 
Ludovico Sierakowski — Irati-PR 
Algacir Munhak — Casca-RS 
Pe. Ignacy Stachura — Guarulhos-SP 
Pe. Edward Wierzovela — Guarulhos-SP 
Segismundo Sałata — S. Josć dos Pinhais-PR 
Estefano Graczyk — S. Josć dos Pinhais-PR 
Cristina Suss — Curitiba-PR 
Emilia Karolewicz — Curitiba-PR 
Inez Łuczyński — Campo Mourao-PR 
Rita F. Stabronski — Pod-SP 
Carlos Alberto K. Grocoski — Curitiba-PR 
Jerónimo Benoni — Curitiba-PR 
Verdnica P. Klechoviecz — Curitiba-PR 
Silvestre Szymaczak — Dois Vizinhos-PR 
Marijanna Kasperski — Erechim-RS 
Edward Łakomy — Curitiba-PR 
Wieslau Kurowski — Curitiba-PR 
Acir Gerson Lech — Cascavel-PR 
Sergio Koloski — Porto Alegre-RS 

CONTRIBUIRAM PARA O FUNDO DO “LUD” 
JUNHO/1991:

Jan Janowski - Ribeirao Preto-SP  2.000,00
Jan Polan T. Kossobudzki Brasilia-DF .. 2.000,00
Ludovico Sierakowski - Irati-PR ............. 1.000,00
Pe. Ignacy Stachura - Guarulhos-SP  500,00
Pe. Edward Wierzovela - Guarulhos-SP ... 500,00

A VISTA DE MEU P 0N T 0
Josć Wanderley Dias 

OLHE ALEM DE SI MESMO 
(Lema Rotśrio 1991-92)

Olhe alem de si mesmo: só assim voce vera 
que nao estą só, que hd quem olhe e que precisa 
e merece ser olhado por vocfi.

Olhe alćm de si mesmo; olhando somente 
para si, voce mergulharś no abismo da vaidade 
ou no tiimulo do egoismo; olhando para alśm de 
si, abrindo-se para alóm de si, voc§ encontrara o 
amor.

Olhe alem de si mesmo: voce verś o que pre
cisa ser corrigido e que, se voc6 nao vir, permane- 
cera er rado; voce verń o que precisa ser mantido 
e que nao o serś, se voce lhe negar a sua visao, 
a sua compreensao, o seu amparo e seu esforęo.

Olhe alem de si: voce vera a terra que precisa 
do grao, o irmao que precisa do teto, o incfindio 
que precisa ser apagado, a chama que deve ser 
acesa, o frio que reclama a coberta, o calor que 
lhe fard bem no invemo/

Olhe alśm de si: voce verd a juventude que 
tem esperanęa, a velhice que tem saudade, a ma- 
turidade que distribui o fruto, a decepęao que 
precisa «er corrigida. a verdade que precisa ser 
proclamada, o valor que merece ser destacado, 
o erro que nao pode demorar a ser corrigido.

Olhe alem de si: só assim notard onde o livro 
nao chegou e, em seu lugar, vive a ignorancia, 
onde o remćdio e desconhecido e, por isto, a 
morte ri sinistra, a crenęa nao foi levada e, por 
isto mesmo, a superstięao animaliza e toma o 
homem menos valioso que a coisa.
■ Olhe alśm de si: voce verd que só poderd ver 
quando acender a luz na treva em que nada ve- 
ra; voce enxergard o sol que nasce e a lua que 
chega com o sono e com o sonho; voce verd o 
abismo sobre o qual deverd construir a ponte, 
a terra seca que devera regar.

Olhe alśm de si: voc§ aprenderd o que nao 
sabe e ensinard o que sabe, voce emprestard seus 
olhos para os que nao veem, voce cederd seus ou- 
vidos para escutar a voz dos emudecidos, voc§ 
sentird que ś moralmente obrigado a ser a mao 
que leyanta o que caiu, o sorriso que conforta 
aquele que chora.

Olhe alśm de si: só assim voc6 verd o que 
estd no atóm do aldm, só assim voc§ verd quem 
sempre olhou por voc6 6 só assim que voc§ verd

(Gazeta do Povo, 5-7-91)

CURSO DE POLONUS EM  CASA  
Resposlas dos Exercicios - Lięao 5

1. Adam rozumie moją córkę.
2. Czy pani chce kupić dużego psa?
3. Dziecko ma małego kota.
4. Czy pan zna dobrego reżysera?
5. Kasia chce oglądać wielkiego słonia.
6. Wy chcecie czytać nową książkę.
7. Państwo chcą kupić śliczną lalkę.
8. Czy kochasz małe dziecko?
9 . Nie zamierzam wychwalać pana Adama.

10. Oni chcą mieć wielki dom.

II.
1. go; 2. je; 3. ją; 4. go; 5. ją; 6. mnie; 7. cię.

III.
1. Ja wiem, kto ma rację.
2. Oni rozumieją inżyniera Bielaka.
3. My możemy zmieniać zdanie.
4. Ona chce mówić po polsku.
5. On kocha twoją siostrę.
6. My rozumiemy twojego brata.
7. Ty możesz oglądać film.
8. One umieją mówić po polsku.
9 . My wiemy, kto ma racje.

10. Ja nie mogę go zrozumieć.

IV.
1. Kasia śpiewa pleśń.
2. Adam mówi po polsku.
3. Ewa ma dziś wolny wieczór.
4. Oni zamawiają dobre wino.
5. My mamy duże mieszkanie.
6. Ona sprząta pokój, kuchnię i łazienkę.
7. Wy umiecie ocenić dobrą herbatę.
8. Wy macie rację.
9. Czy ty oglądasz dobry film?

10. Ona chce mieć ładnego kota.
11. Mój brat ma dobry charakter.
12. Ja wiem, kto ma rację.
13. My możemy zmieniać zdanie.
14. One rozumieją inżyniera Bielaka.
15. Ja znam twojego brata.

V.
j 1. Znam inteligentnego reżysera. Ty też go znasz.
2. Chcę mieć nowe mieszkanie. Ona też Je chce.
3. On zna miła kobietę. My też Ją znamy.
4. Ona mnie me rozumie.
5. Ja cię dobrze znam.
6. Ona chce mieć ślicznego psa.
7. Czytamy ciekawą książkę.
8. Co pani chce powiedzieć?
9. Mogę uzasadnić moje zdanie.

10. Nasza sąsiadka ma zabawnego psa.

FERREOMODELISMO
Para milhares de pessoas “BRINCAR COM 

TRENZINHO” 6 coisa muito sćria.
Sao os Ferreomodelistas, que aliam criativi- 

dade, arte, bom gosto e um grandę amor &s fer- 
rovias, ao seu lazer e entretenimento, trocando o 
diva do analista por esse "hobby” .

Para eles, comeęard a circular em Julho o 
“JORNAL DO FERREOMODELISTA” .

Se essa for a sua, entre em eon tato conosco: 
(041) 278-2866 — (0152 ) 71-1585 e (0152) 76-1107.

PARA CADA SITUAęAO 
EXISTE UMA SOLUCAO

FW  TOUR
COLOCA O MUNDO AO SEU ALCANCE
— Tarifas promocionais
— Passagens nacionais e internacionais
— Fretamento de flnlbus
— Excurs6es nacionais e internacionais
— Excursóes h Foz (econfimicas).

FALE CONOSCO E DESCUBRA QUE 
AQUI VOCS! TEM AMIGOS. 

ATENDE-SE TAMB£M EM POLONfiS!

F W  TOUR Agenda de Viagena e 
Turismo Ltda.

Rua Dr. Murici, 970 cj. 6 tórreo 
Telefones: (041) 2224843 e 222-9230 
C u r i t i b a  — P a r a n i



Maria do Carmo R. K. Goulart 

"Após a partida de Zieliński (Padre António de 
Zieliński —■ vigario de Gaspar, nota nossa) era 
certamente Franciszek Mocko que incitava es te 
fraco homem a aęao e vigiava os colonos de Six- 
teen-Lots. Saporski de resto, escreve claramente 
em suas Memórias: "Francisco Mocko fica a fim 
de esperar as notfcias de Eti no Paranś” (Eti, 
apelido de Saporski) — car ta de 5-2-1973.

Seńhor Oswaldo Motzko.
Cródito da fo to : Marta do Carmo Goulart.

N'outra carta, ainda levantando razdes para 
a transmigraęao Broleslaw escreve, a 20-3-1973, que 
o "homem que serviu sem duvida como interme- 
diario entre os colonos e Floriano foi sem duvida 
Franciszek Motzko, pois era o linico que podia 
movimentar-se livremente. Ele tinha a confianęa 
dos brasileiros tanto como dos alemaes” .

A troca de correspondSncia entre os senhores 
Broleslaw e Josś Ferreira da Silva visava, sobre- 
tudo, esclarecer "algumas p&ginas escuras na 
história polonesa em Santa Catarina entre 1867- 
1882 e, trabalhando, ao mesmo tempo, nos arqui- 
vos brasileiros e poloneses, chegamos a alguns 
pontos surpreendentes” .3

Aqui cabe uma interrogaęao: teria Francisco 
Motzko aiuciliado Saporski no processo da trans
migraęao para Curitiba e regressado & Golonią 
Principe Dom Pedro — onde, possivelmente, teria 
deixado a familia?

Poiico existe a respeito de Francisco e mesmo 
seus familiares nada acrescentaram, por absoluta 
falta de conhecimento e informaęao.

Apesar do tempo transcorrido da dita corres- 
pondencia (1973-1991 =  18 anos!), quase nada se 
soma a biografia de Francisco Motzko, a nao ser 
alguns dados de seu descendente — OSWALDO 
MOTZKO, que vem a ser neto. Outro descendente, 
IOLANDO MOTZKO SOBRINHO, confessou nem 
mesmo saber de sua ascendencia, em termos de 
etnia..

Estive com o senhor Oswaldo, residente no 
Centro Clvico, aqui em Curitiba. Aos 86 anos, re- 
corda de seu pai OTTO JOAO MOTZKO — de 

/ V

quem mostrewne o  registro de batizado. Emocio- 
nado, o Senhor Oswaldo pediu que eu lesse, pois 
sua vista cansada jś  nao o permite tal faęanha. E, 
a cada palavra, fazia um gęsto afirmatiyo com a 
cabeęa, como se, com o sinal, aprovasse ser ver- 
dadeira a história que eu estava lhe passando... 
"No dia 6 de janeiro de 1873_ baptizei e puz os 
s. oleos ao inocente Otto Joao, nascido a 18 de 
outubro de 1872 na Colonia Principe Dom Pedro, 
filho legitimo de Francisco Motzko e de Helena 
Hemenn, neto patemo de Braz Motzko.e de Maria 
Makiotha, neto matemo de Bemardo Hemenn e de 
Angela Jaspers, erao padrinhos JoSo Carlos Voss 
e Maria Cristina Voss, in fide parochi o Pe. Al- 
berto F. Gattone, 5 de janeiro de 1873” .4

Depois, li para seu Oswaldo os outros dois 
registros que possuo cópia: de suas tias matemas 
Sophia (nascida em lff70) e Maria Hedwirges 
(nascida em 1874), cujos nascimentos tambćm 
ocorreram na Colónia Principe Dom Pedro.

Pondo-se a recordar, seu Oswaldo fala que 
seu avó Francisco possuiu a 1.* fśbrica de telha 
francesa no Paranś. Veio contratado como enge- 
nheiro para fazer levantamento topogrśfico na 
Provincia de Santa Catarina.

O próprio sr. Oswaldo, nascido a 23-04-1906 
em Castro-PR, mora M  mais de 60 anos em Curi
tiba. Casado com Dalila Soldati Motzko, nao tem 
filhos.

Com a idade de 20 anos Oswaldo saiu de Cas
tro para vir estudar em Curitiba nó Colćgio Julio 
Teodorico (antigamente situava-se na ex-Rua Aqui- 
daban, atual Rua Emiliano Perneta. O Colćgio ine- 
xiste nos dias de hoje). Porćm a gripe espanhola 
que matou muita gente, fez com que Oswaldo 
tambem interrompesse os estudos e voltasse, 
temporariamente, para Castro.

queria se identificar como Dolonsc- 
seu Oswaldo. F oneŝ

O complemento aos dados - 
dentes de imigrantes, fomos encónt». I  
tarde, com Iolando Motzki Sobrinłm1 
familia só possui uma Carta emmSp W 
OTTO JOAO MOTZKO, de Castro-1 ^  
Oswaldo. Diz o documento: "Por 
1912 fo i nomeado para o posto de ł 
do 30.° Batalhao de Infantaria da I f a f l l  
nal no Comando do Estado do Parani* 
Hermes da Fonseca” . ■

Afinal, de colono a herói, a verdflriflJ  
imigrante polon§s ganha contornos com!? 
cendentes.

1) Boletim n.° 18 Comemorativo ao CenuJ 
Colónia Abranches. Curitiba, 1972 u 2  
Federal do Paranś. Ruy Christovan H

2 ) Carta a Jose Ferreira da Silva
1972. Traduęao: Edith Sophia Eimerju! 
da Fundaęao Casa Dr. Blumenau. ’ *

3) Idem, carta de fevereiro de 1974.
4 ) Livro de Batizados, Brusque 1870 -  Arotfi 

Curia Metropolitana, Florianópolis^T

A U T O  V ID R 0S 

%| ;S .C R IS T d V A O

floto V id ro s S ao  Crisłóyao II I
TEM DE TUDO — VIDROS ORIGINAISPI) 
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES, BORRACB I 
E ACESSÓRIOS —' COLOCAęAO -  ATAGil I 

O MELHOR EM PREęOS SERVięOS.

M A T R I Z :  Rua Nilo Cairo, 52 — AdmimS | 
ęao CEP 80.060 - 

F IL I AL 01 : Rua Conselheiro Laurindo, 90 - 
Ramais 114 e 115 — CEP 80KI 

F IL IAL  02 : Rodovia BR-116 -  Km 1(6» 
17.745 — Ramais 116 e 111 ■ 
81.500 — CURITIBA • PARAM 

FILIAL 03 : Av. Gal. Charles de Gaulle.W* 
CEP 05.124 f i  FONE: (01111 | 
3646 — Telex (11) 80116 -ATS I  
Parque Sao Domingos -  SI [ 
PAULO-SP 

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

Pega que pertenceu a Francisco Motzko e sua esposa 
Helena, agora com o ćasal Oswaldo/Dalila Motzko.

Cródito da foto: Maria do Carmo Goulart.

Seu Oswaldo lembra que o avó dizia ter vindo 
da Austria. Em realidade, Helena — esposa de 
Francisco —, era uma “alem& legitima. Existia em 
Berlim, na Alemanha, uma Universidade que ha- 
via sido fundada pelo pai de Helena”, o senhor 
Bemardo Hemenn. "Quando era pequeno, ninguśm

F  E R  M  I P A N

e Com. ile Prot ilBiri
■ENDA DE FARINHA DE TRIGO, 

e SCHROTER — PRODUTOS PĄS*f 
CAęAO EM GERAŁ.

Rua Luiz Franęa, 1584 — Pones: 26W 
266-4733 — Vila Oficinas 

CEP 82500 — Curitiba — W **

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS1
Sim, quero acompanhar o que acontece no meio polónico brasi- 
leiro e mundial, assinando agora o LUD/O POVO. Peęo que me 
enviem cobranęa ao endereęo abaizo:

Enderęęo .

B a ir ro ____

Cidade _

D ata /

Prefiro assinar ( ) anual (50 edięóes)     .........  Cr| 5.000,00
( ) semestral (25 ediędes) .........  Cr$ 3.000,00

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASSINE PRT-2273/90.5 
UP'AG.J-NegB° 

0B/PR ^

' 1  M l

W ii

h V i #
CARTAO-BESPOSTA 

NAO E NECESSARiOSEL*^

RESGATE 
SENTIMENTOS E 

RA1ZES DE 
VOCfi MESMO!

O seto sera pago Por 
Editora LUD Uda-

80.410 -  C u ritiba



"DZIŚ JEST KONIECZNA NOWA WIARA, NOWA NADZIEJA I NOWA MIŁOŚĆ. 

TRZEBA ODNOWIĆ ŚWIADOMOŚĆ PRAWA BOŻEGO I ZBAWIENIA W CHRY

STUSIE”.

Słowa Jana Pawła I I  w czasie pielgrzymki do Polski
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Hiszpania i Portugalia we Wspólnocie Europejskiej
I  Od roku 1986 są Hiszpania i Portugalia peł
noprawnymi członkami Wspólnoty Europejskiej; 
Sytuacja gospodarcza w tych dwóch krajach ibe
ryjskich, zmieniła się od tego .czasu wyraźnie na 
korzyść. Do chwili wstąpienia do Wspólnoty Eu
ropejskiej były oba państwa iberyjskie, a szcze
gólnie Portugalia, najbiedniejszym mieszkaniem w 
|omu europejskim. Dzięki natomiast konsekwent- 
tgej polityce gospodarczej obu państw, dorównują 
one wolno we wszystkich prawie dziedzinach gos
podarki, pozostałym krajom Wspólnoty Europej

skiej, z wyjątkiem Grecji, która broniąc praw 
Biejscowego sprzedawcy oraz eksponując swoje 
produkty, pogorszyła w  ostatnich 2-3 latach swo- 
B  sytuację gospodarczą.
W Od momentu wkroczenia do EWG, poprawiła 
się ;w Hiszpanii sytuacją gospodarcza o prawie 
100%, a w Portugalii nawet o przeszło 100%, z 
tego budżet i dochody netto na jednego mieszkań- 
ca wzrosły w Hiszpanii — w porównaniu z  rokiem 
1986 prawie 60%, a w  Portugalii o 70%.
F'Eksport w obu krajach, podniósł się o 50%. 
iOprócz klasycznych produktów rolnych i przemy
słowych eksportuje się z Hiszpanii i Portugalii: 
[nowoczesne licencje i technologie. Natomiast, gdy 
[chodzi o import i inwestycje obcego kapitału w 
pffiszpanii i Portugalii, to wzrósł on czterokrotnie 
wośtatnich 5-ciu latach. Niemcy wybudowali w 
Hiszpanii swoje fabryki Mercedesa, Volkswagena 
czy ciężkiego sprzętu budowlanego, Anglicy fabry- 
m produkujące części zamienne do różnego typu 
.samolotów odrzutowych. Portugalia zainwesto
wała u siebie najnowsze technologie francuskie i

belgijskie w zakresie przemysłu komputerowego. 
To tylko małe przykłady harmonijnej współpracy 
Europejczyków w ramach EWG. Bruksela, siedzi
ba Wspólnoty Europejskiej, w ostatnim czasie 
podwyższyła sukbwencje dla Hiszpanii o 17%, a 
dla Portugalii o 12%. Zliberalizowany handel za
graniczny obu państw iberyjskich, jest całkowicie 
uniezależniony od Państwa, nie potrzebując od 
niego żadnych subwencji, żadnych praw protek
cyjnych czy regulacji. Państwo ma tylko czyste ko
rzyści biorąc podatki i zabezpieczając byt i nor
malne funkcjonowanie gospodarcze.

Entuzjaści unii monetarnej w ramach Współ 
noty Europejskiej widzą Hiszpanię i Portugalię 
już z końcem przyszłego roku w gronie silnej 
7-mki (Francja, Dania, Niemcy, Holandia, Belgia, 
Luksemburg, Irlandia), czyli państw, które były 
członkami EWG od samego początku jej istnienia, 
a których polityka bankowa i obrotu pieniądzem 
prawie się pokrywaj a. Oznaczałoby to nie tylko 
wejście do unii monetarnej w  Europie, ale przede 
wszystkim, związane ze współpracą, silniejszymi 
i zasobniejszymi partnerami, zwiększone dochody 
brutto na głowę mieszkańca.

Pracownik fizyczny jak i umysłowy w Hiszpa
nii oraz w Portugalii posiada o wiele więcej płat
nego urlopu i czasu wolnego aniżeli jego amery
kańscy czy japońscy koledzy. Znajduje się na pią
tej pozycji, tuż po Holendrach: 43 dni w roku, 
Niemcach: 42, Włochach: 40 i Austriakach: 39, Hi
szpania i Portugalia: 38 (22 dni urlopu taryfowego 
oraz 14 opłaconych świąt).

Ks. dr Piotr Włoczyk — Niemcy
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F Z WIZYTĄ W
“ZWIĄZKU NARODOWYM POLSKIM”

I  W poniedziałek, 15-go kwietnia, po zakończe
niu obrad Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego 
IŚwiata, jesteśmy zaproszeni na spotkanie u p. 
[Edwarda J. Moskala; pan Moskal jest prezesem 
Związku Narodowego Polskiego w Chicago i za
razem Kongresu Polonii Amerykańskiej.

K  .Punktualnie o godzi. 10-tej zjawia się pan pre
zes, zawsze uśmiechnięty, aby nas przyjąć; ponie

waż niezadługo po naszej wizycie wyjeżdża, aby 
pdmedzid związkowe oddziały rozmieszczone nie-
I mai we wszystkich ośrodkach polonijnych rozsia- 
pych na terytorium Ameryki Północnej. Nie łatwa
la praca zajmuje p. prezesowi i jego bliższym 

współpracownikom sporo czasu i osobistego po- 
! święcenia.
. Nie chcemy zajmować dużo czasu p. prezesowi

I I przechodzimy natychmiast do rzeczy. Oczywiście 
| P° raz pierwszy w swej historii Kongres Polonii 
| Amerykańskiej ma do czynienia z niecodziennymi
gośćmi, bo aż z dalekiej i egzotycznej Brazylii.

I Początkowo podziwiamy okazałość i prężność 
w działalności tej potężnej organizacji polonijnej 

> 08 terenie północnoamerykańskim, sławnej w 
! bratnich czasach pod przewodnictwem nieodżało- 
w?nej pamięci p. prezesa Alojzego Mażewskiego, 
onarłego dwa lata temu, a teraz godnie reprezen
towanej przez obecnego doświadczonego działacza 

chicagoskim terenie p. Edwarda J. Moskala. 
Towarzyszą w spotkaniu p. Kazimierz Musie- 
sprawny i uprzejmy skarbnik ZŃP oraz p. 

bSS0?*1 Wierzewski, naczelny redaktor dwu
tygodnika pod nazwą “ZGODA", wydawanego w 
nm?. k Piskim i angielskim, który jest oficjąl- 
“ym rzecznikiem Związku Narodowego Polskiego.
. ™amy w planie zaczerpnąć od pana prezesa 

^aomości i szczegóły działania tej organizacji 
nuu* â tn sP°s°bem doszła do dzisiejszego roz- 

stuletniego doświadczenia na polu admi- 
“ Stacyjnym.

pan prezes powiedział:
Oczywiście, nasze stowarzyszenie posiada
300.000 członków czynnych, którzy są 

WnotłL-1 czynnikiem istnienia naszego Związku, 
sumi w 11 bodajże roku np. nasz bilans wykazał 

“ 46.000.000,00 dolarów czystego dochodu.

Pan Kazimierz Musielak, red. Filipiak oraz prezes 
Edward Moskal, w rozmowie w Związku Narodowym 

Polskim w Chicago.

Centralne biuro w Chicago zatrudnia obecnie 150 
stałych pracowników.

— “Aby należeć do Związku, kandydat na 
członka, wstępuje w jego szeregi za pośrednic
twem zakupienia ubezpieczenia i na tej podstawie 
jego wpłaty utrzymują całą strukturę jej działal
ności.

— Na tej podstawie zaistniała obustronna 
korzyść: członek ma swoje ubezpieczenie zagwa
rantowane swoim wkładem finansowym który jest 
zarazem podstawą działalności swej polonijnej or
ganizacji. Tak poważna i potężna organizacja 
staje się “ipso facto” naturalnym zapleczem ist
nienia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Bez sil
nych podstaw finansowych nie jest możliwe ma
rzyć o instytucji wpływowej na najwyższych 
szczeblach życia polsko-amerykańskiego. Wszyst
kie przedsięwzięcia wymagają tutaj dużych finan
sowych inwestycji. Bez nich ani rusz!”

Pana prezesa ciekawi organizacja naszej Po
lonii Brazylijskiej. Niestety, w odpowiedzi miłym 
gospodarzom mówimy, że najsilniejsze stowarzy
szenie brazylijsko-poLskie w Kuiytybie posiada 
obecnie zaledwie niecałe pięć tysięcy członków i 
utrzymuje się wyłącznie z miesięcznych członkow
skich składek.

— “Podobna metoda nie jest już stosowana w 
Ameryce około 50 lat!” — odpowiada nam grzecz
nie prezes. W odpowiedzi, wyjaśniamy, że przy
wódcy naszych organizacji społecznych nie zna
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leźli jeszcze dotychczas innego sposobu czerpania 
funduszów dla utrzymania administracji 
istniejących polonijnych związków.

“W bieżącym roku Związek Narodowy .Polski 
uzyskał od władz centralnych amerykańskich 
zezwolenie na uruchomienie własnej karty kredy
towej — akredytywa (cartao de crćdito). Bardzo 
ważne to osiągnięcie świadczy jak daleko rozwi
nięta jest działalność i podstawa finansowa tej 
podziwu godnej organizacji”.

— “Wasza propozycja przedstawiona na ple
num Rady Koordynacyjnej ma swoje konkretne 
uzasadnienia” — mówi nam prezes Moskal — 
“utworzenie przyszłej Izby Halndlowej Brązy li j- 
sko-Polskiej jest i powinno być najpilniejszym i 
najistotniejszym przedsięwzięciem, jakie panowie 
powinniście natychmiast wprowadzić w życie. Bez 
silnej podstawy finansowej, która byłaby podło
żem i zapleozem innych waszych polonijnych 
przedsięwzięć nie będzie możliwości powodzenia 
w waszych kulturalno-społecznych organizacjach. 
Bez tego podłoża, sądzę, że nie jest możliwym 
planować coś konkretnego w jakimkolwiek środo
wisku polonijnym w obecnym układzie świato
wym. A później, pomyśleć nad jakimś naczelnym, 
ogólnonarodowym zrzeszeniu reprezentacyjnym 
całej waszej licznej społeczności polonijnej w Bra
zylii, coś w rodzaju Kongresu Polonii Amerykań
skiej. Tylko wtedy, spodziewajcie się naszego cał
kowitego i bezinteresownego poparcia!”

—“ Tak też uważamy i zgadzamy się całkowi
cie z pańską propozycją, — panie prezesie” — 
stwierdziliśmy. Zapraszamy pana prezesa aby od
wiedził naszą Polonię Brazylijską” .

Prezes na to odpowiedział:
. — “Nie będzie teraz brakować okazji, tym 

bardziej że mamy urzeczywistnione nasze wstępne 
i przyjacielskie kontakty, którymi raczyliście nas 
obdarzyć.

— Do zobaczenia i prosimy w imieniu Kon
gresu Polonii Amerykańskiej oraz Związku Naro
dowego, pozdrowić serdecznie całą waszą Brazy
lijską Polonię! Waszemu tygodnikowi oraz wszy
stkim czytelnikom LUDU — Szczęść Boże!”

(c. d. n.)
P. Filipiak

Komunizm, Socjalizm Czy Kapitalizm?
Joao Victor Szankowskf

Pytania takie są coraz więcej na czasie, gdy 
się szuka lepszego rozwiązania dla polskiej go
spodarki społecznej. Mogłyby też one brzmieć bar
dziej po prostu: Moralista, Idealista, Materialista 
czy “Robocista”? Szuka się bowiem nowych dróg 
dla ustroju, a te automatycznie łączą się z czło
wiekiem, który ma być odpowiedzialny za ich bu
dowanie i wprowadzanie w życie.

Zarówno ustroje jak i ich ludzcy przodownicy 
mogą znajdować w /sobie zarówno zalety jak i 
wady.

O komuniźmie mówi się że to system przesta
rzały, niesprawiedliwy i zakłamany. Tworzy ogra
niczoną kastę ludzi o przerastającej władzy, o zbyt 
skoncentrowanych sposobach kierowania zarówno 
życiem materialnym jak i duchowym społeczeń
stwa, tłumi inicjatywę przeciętnego obywatela, nie 
daje bodźca do wydajnej produkcji i w rezultacie 
kończy się na coraz to powiększających się róż
nicach społecznych, dzieląc wyraźnie społeczeń
stwo na dwie grupy: tych co rządzą, wraz z ich 
siłą zbrojną, cenzurą i szpiegostwem, opływają
cych we wszelkie przywileje a z drugiej strony 
tych z większości społeczeństwa, które staje się 
bierne, apatyczne i o najniższej stopie życiowej.

Komunizm w Polsce też miał te wady, ale 
mniej widoczne i uciążliwe jak w Rosji Sowiec
kiej, która grała zasadniczą rolę partii rządzącej, 
a Polska zmuszona była do grania poddanego so
jusznika i wykorzystywanego zarówno politycznie 
jak i gospodarczo.

Pozostał jednak ten sam naród umęczony już 
w historii niekończącą się niewolą, uciskiem, 
prześladowaniem i wyzyskiem gospodarczym, ale 
I równocześnie zahartowanym w nieprzerwanych, 
za każdym nowym pokoleniem, zrywach do wol
ności, jeśli nie całkowitej, to przynajmniej częś
ciowej. Walczył już ten Naród z Tatarami, Turka
mi, Kozakami, Szwedami, Niemcami i Rosjanami, 

(ciąg dalszy na str. 2 )
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15 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Ewangelia według świętego Marka 6,7-13)

"Oni więc wyszli i wzywali do nawracania” (w. 12).
Nastała wreszcie pełnia czasów, Bóg posyła 

już nie proroka, ale Syna swego Jezusa Chrystusa. 
Chrystus przychodzi, aby wszystko odnowić i od
nowionego człowieka do Ojca doprowadzić, świa
dom swej misji i swojej godności Nauczyciela i 
Mistrza, wybiera 12 apostołów i rozsyła ich na 
apostolską pracę. Czyni to inaczej, aniżeli inni 
nauczyoiele w  Izraelu. Jezus chodzi po wsiach i 
miasteczkach i głosi prawdy Boże wszelkiemu 
stworzeniu. Uwielokrotnia swą działalność przez 
rozsyłanie swoich uczniów. Są oni posłani, aby 
nieść światu orędzie Jezusa i skłaniać ludzi do 
nawrócenia, to znaczy życia i postępowania tak, 
jak tego wymaga królestwo Boże, które rozpoczę
ło się na ziemi z chwilą przyjścia Jezusa. Przed 
rozsyłaniem uczniów Jezus daje im wskazówki i 
polecenia stanowiące zasady misyjnej działalności 
pierwotnego Kościoła. Uczniowie są posłuszni roz
kazom swego Mistrza.

Do czego Jezus zobowiązał swoich Apostołów?

Przede wszystkim do tego, żeby więcej zaufali 
Bogu, aniżeli sobie • samym. By raczej liczyli na 
Bożą pomoc niż na własne siły. Stąd też otrzyma
li rozkaz: "Niczego z sobą na drogę nie zabieraj
cie, oprócz laski:” Bądźcie wolni od wszelkiego 
zewnętrznego obciążenia. Tylko wtedy możecie, w 
sensie ścisłym, być misjonarzami. Apostoł musi 
głosić nie siebie, ale Jezusa Chrystusa i to ukrzy
żowanego. Jeżeli będzie Chrystus przepowiadał, 
będzie zawsze mówił skutecznie i ciekawie. Taki
mi byli apostołowie. Takimi byli pierwsi ucznio
wie następcy apostołów. Takimi powinni być dziś 
ci wszyscy, którzy podejmują się na co dzień 
apostolskiej pracy.

Chrystus zobowiązał apostołów, żeby wzywali 
ludzi do nawrócenia, oraz żeby ludziom czynili 
dobrze, a w szczególności, żeby pamiętali o cho
rych, by ich namaszczali olejem i uzdrawiali 
wkładaniem rąk. Tak jak Chrystusa poznawali lu
dzie po tym szerokim geście miłości i miłosierdzia, 
po tym, że czynił wszystkim dobrze, jak również 
po nauce prostej i chwytającej wszystkich ża ser
ca, tak życie i nauczanie apostołów ma być jed
noznaczne i proste, ma być świadectwem. “Kto bo

wiem nie ma miłości bliźniego, nigdy nie 
się podejmować głoszenia słowa BożeS
r " »M frA r i7  \X7iollri 1 n h r tr c tu c  ««8!SiSS ®Grzegorz W ielki). Chrystus rozsyła apostoł̂zdaje sobie sprawę, z  tego, że nie 
przyjmą, że nie wszyscy będą ich słucha? 
zraża się tym, lecz mówi: "Jeżeli w jakim 
was nie przyjmą i nie będą was słuchać 1 
dząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waś l̂ 
świadectwo dla nich”  (w. 11).

Ewangelia dzisiejsza-kieruje się także i 
nas, bo przecież i nas także Jezus wybrał i i 
łości przeznaczył nas dla siebie. Jesteśmy m* 
ni, musimy się tym do głębi przejąć, przejaćt 
że wielką Bożą sprawę ewangelizacji świata, 
szej rodziny, otoczenia. Ewangelia objawia sie' 
ko moc i zbawia każdego kto uwierzy, śwm 
którym żyjemy cierpi na przesyt słowa, 
ko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim 
życie przeczy głoszonemu słowu, wówczas sta 
to ludzie uznają za jeszcze jedno kłamstwo 5 
wo, które ma przekonać człowieka o prawi 
Królestwa Bożego, musi być po prostu praw<S 
tak jak Królestwo Boże jest samą prawdą.

Komunizm, Socjalizm Czy Kapitalizm?
(dokończenie ze str. 1 )

i przeżywał klęski i zwycięstwa zarówno otwarte 
na polu walki jak i ukryte w tajnych organiza
cjach samoobrony.

Komunizm polski nigdy nie był całkowitym w 
tego słowa znaczeniu, a był raczej socjalizmem, bo 
pozwalał na utrzymanie małych prywatnych orga
nizacji, a zwłaszcza w dużym stopniu zachował 
strukturę chłopskiej gospodarki rolnej zajmują
cej większość obszaru państwowego, i współistnie
jącej bez większego antagonizmu z wielkimi pań
stwowymi gospodarstwami rolnymi, PGRami.

Równocześnie okres 45 lat uległości obcym 
wpływom, utrzymywał szkoły, kształcił młodzież 
zarówno krajową jak i liczną zagraniczną, nie 
wyłączając własnej emigracji narodowej; produ
kował wiele wydawnictw kulturalnych i nauko
wych o wysokiej i nieprzemijającej wartości nie 
tylko miejscowej, krajowej i międzynarodowej. 
A wszystko to dzięki już tysiącletniej kultury i 
tradycji zarówno narodowych świeczników jak 
i najprostszych członków społeczeństwa, w któ
rych nigdy nie zagasła iskra dumy i przywiązania 
do ziomków o wspólnej doli i niedoli.

Teraz przychodzą czasy gdy znikają obce 
wpływy na gospodarkę i politykę polską. Polska 
staje się państwem które może samo o sobie de
cydować, zresztą opierając wciąż na pewnych zja
wiskach niezmiennych: walka o byt narodu i 
współżycie a o ile to możliwe, współdziałanie ze 
sąsiadami zarówno z najbliższych granic jak i  rej 
szty świata. Przychodzi czas żeby Polska pokazała 
co może sama wypracować i na czym będzie po
legać jej wymiana materialna i kulturalna mię
dzynarodowa.

Polska ma również prawo do pomocy finan
sowej ze strony państw wolnych i bogatych za
chodnich, tym bardziej gdy się pamięta o pomocy 
udzielanej po ostatniej wojnie światowej Niemcom 
i Japonii. Wspomina o tym Zbigniew Brzeziński, 
były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowe
go za czasów prezydenta USA Jimmy Cartera. 
Niemcy i Japonia, byli przeciwnicy aliantów, a 
Polska ich wierna sojuszniczka nawet w najgor
szych czasach niewoli i prześladowania niemiec
kiego.

Mówi się, że Niemcy zdobyły pomoc zachod
nią dzięki przekształceniu się z państwa totalitar
nego w demokratyczne; odnosiło się to do Nie
miec Zachodnich, gdzie rzeczywiście odczuwa się 
nastrój spokojnej pracy i rozwoju. W Niemczech 
wschodnich, byłej strefy okupacyjnej sowieckiej a 
obecnie złączonej z Niemcami zachodnimi, spotyka 
się nastroje wprost przeciwne; istnieją wyraźne 
tendencje szowinizmu narodowego, z wyraźnymi 
oznakami antypolskimi.

Pomoc o którą ostatnio ubiega się Rosja za 
pośrednictwem Gorbaczewa, rzecznika wybitnych 
reform gospodarczych, a pożyczka która najpraw
dopodobniej będzie udzielona, ma swoje niejasne 
strony, jak to też wspomina Zbigniew Brzeziński. 
Samo stanowisko zajmowane przez Gorbaczowa 
oznacza, mimo perestrojki, tradycję władzy tota
litarnej, a niektórzy politycy sowieccy nie robią 
tajemnicy z tego że dla nich lepszym wzorem by
łoby Chile Pinocheta albo Koreia Południowa z 
czasu stanu wyjątkowego. Pozatym w Rosji w 
dalszym ciągu utrzymuje się wielką siłę zbrojną, 
która kosztuje zubożony kraj 25% jego całkowite
go dochodu narodowego. Gazety piszą też o niebez
pieczeństwie wielkich składów sowieckiej broni 
atomowej.

Jest więc faktem niezaprzeczalnym, że Polska 
w- znaczeniu strategicznym, jako gwarancja poko
ju i demokracji, w pełni zasługuje na masowe po
parcie zachodu, ale równocześnie musi się pokazać 
odpowiednio silna i godna zaufania na udzielanie 
jej wielkich sum inwestycyjnych.

Polska znalazła się nieomal nagle przed pro
blemem przejścia z systemu gospodarki socjalisty
cznej do wolnej odpowiadającej filozofii kapitalis
tycznej i produkcji indywidualnej.

Kapitalizm, ze swej strony przypominając sło
wa papieża zawarte w encyklice "Solicitudo Rei 
Socialis”, posiada w swej istocie niebezpieczeń
stwa takie jak: obojętność religijna i moralna, 
podejście utylitarne często uważane jako główny 
cel życia, a w konsekwencji wzór filozoficzny, któ
ry polega na idei “posiadania”, zapominając o 
wewnętrznej “istocie” człowieczeństwa. Zagroże
niem społecznym stanowi też "nieudolność do 
przyjęcia owoców zdobytej wolności”, brak dys
cypliny społecznej i ducha poświęcenia a zanik 
uznania wartości moralnej pracy.

Tak jak w historii pojęcie wolności w Polsce 
promieniowało i stanowiło bodaj niebezpieczeń
stwo dla sąsiadujących państw o ustrojach des
potycznych, tak teraz wolność narodu musi być 
potwierdzona zdolnością do pracy, produkcji i 
jedności jako czynników do utrzymania wielkości 
polskiej w stosunkach międzynarodowych.

Społeczeństwo w tej chwili czuje się wolne 
od opresji, ale równocześnie waha się co robić 
dalej. Tworzą się niezliczone partie, o których 
Prezydent Wałęsa wyraża się że Polska stoi na 
80 niewyraźnych nogach, wtedy gdy powinna mieć 
dwie silne prawą i lewą. Dyskusje nie kończą się 
nad kwestią spędzania płodu dla wyjątkowych 
wypadków przyrostu rodziny o niepożądanych 
przybyszach, a nie mówi się o właściwej opiece i 
wychowaniu zarówno tego niepotrzebnego dziecka, 
jak i wszelkiego innego które też ma prawo do 
ochrony i wyrobienia na mocnego członka narodu. 
Mówiła na ten temat kobieta: "znowu przegadają 
tę Polskę". Mówi się o konieczności uprywatnienia 
wielkich własności państwowych, wtedy kiedy 
wiadomo że w  wielu wypadkach są one bardziej 
wydajne od prywatnych. Kłopot rośnie gdy się 
okazuje brak odpowiednich funduszów na wyku
pienie ich z publicznych rąk. Szuka się więc za 
wszelką cenę obcych pieniędzy na załatwienie 
trudności.

Młodzież polska w dużym stopniu szuka 
szczęścia za granicą żeby się dorobić, ustalić i 
wykorzystać zdolności osobiste, a pisze się rów
nocześnie że młodzież żydowska z Izraela, po pod
pisaniu umowy kulturalnej między oboma kraja
mi,. z chęcią wyjeżdża do Polski bo tam widzi 
pole do działania.

Czas już na to żeby Polska w jaknajszybszym 
tempie przestała dyskutować i ubolewać nad swoją 
biedą a zgodziła się na to że kraje przodujące w 
dobrobycie i znaczeniu moralnym i materialnym 
też nie były kwitnące i wolne. Wielkość swoją też 
nie zdobywały nagle. Japończycy stanowią jedną z 
pierwszych pozycji w  świecie dzięki wielkiemu 
wysiłkowi społecznemu, mimó znikomych bogactw 
naturalnych kraju i ciężkich warunków klimatycz
nych. Niemcy po przegranej wojnie i milionowych 
stratach w ludziach stają się coraz większą po
tęgą. łącząc także w sobie naukę, technologię i 
solidarność. Podobnie mówić można p wielu in
nych krajach. W skali światowej dobrobytu Pol
ska liczona jest na 41 miejscu, i czas już na to 
żeby wyrównała się do swoich wielkich sąsiadów 
jeśli nie chce znowu popaść w obcą żależność.

Wolność myśli, ducha i działania to wielka 
rzecz, lecz przerost tej wolności a niekończące się

dyskusje, intrygi, ambicje osobiste, zazdrośćita 
współdziałania solidarnego, to też rysy chM 
rystyczne Polaków które w dużym stopniu f j  
niają a mogą i zniweczyć wyniki produkcja 
wysiłku przodowników. “

Ukrócenie przerostów nieproduktywni 
oprócz konkretnych planów działania indyffi 
nego lub społecznego, to pierwsze zadanie 
i Prezydenta Rzeczypospolitej, któremu 
zaufał oddając mu swoje głosy.

Zacząć gospodarkę nawet małymi ale s$j 
nymi środkami, to wyzwanie które stokrotnii 
winno się opłacić dobrą przyszłością. Znać _ 
tość pieniądza zaczynając od tych najmnieĵ  
grosików, to też gwarancja że taki zwyczaj tyk 
coraz bardziej korzystny w przyszłości; taft! 
koleje wielu milionerów światowych, ktdrz] 
zaczynali od niczego licząc tylko na własny 
i niezłomną wiarę w  przyszłość, tak zresztą 
się.powtarza u coraz liczniejszych polskich 
nażerów nowych własnych przedsiębiorstw.

Jeśli prywatyzacja natrafia na trudności, 
dlaczego nie ciągnąć działalność państwowej. 
ko robić wszelkie wysiłki w  organizacji, wipei 
żeniu i technologii, żeby je  utrzymać zdrowji 
dochodowymi. Z czasem, gdy społeczeństwô  
nie sie mocniejsze finansowo, będzie mogło j| 
pywac i te interesy.

Współpraca i zaufanie zarówno w S| 
Kraju jak i Narodowej Wspólnoty rozprosą 
po świecie, stanowić powinny istotną i ‘ ' 
odnowienia, dobrobytu i zadowolenia 
a w tym wszystkim szukać zawsze i tom 
Człowieka, obywatela i wiernego towarzyszy 
może właśnie takiego “Robocisty" na wk

Victor M o  Santo® 

Sao Paulo, dnia 12 czerwca, 1991.
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kiem na konto Editora LUD LW-



P o ls k i  Związek Szachowy
F Polski Związek Szachowy uprzejmie zawiada- 

«J Wm przygotowuje bardzo młodych zawodników 
L ic h  do udziału w mistrzostwach świata junio- 

16 i 18 lat w  szachach, które rozegrane zo- 
ia 15-30.07.1991 w Guarapuava j||Parana — 
zylia. ,  _  .
Reprezentanci P o lsk i:
1 Katarzyna Lewandowska —  kolejarz Kato- 

j  || jastrzębia) — 4 miejsce w  mistrzostwach 
Ifaiató do 18 lat. _
| 2 Małgorzata Guzkowska.— Sanovia Lesko. 
|H joiejsce w mistrzostwach świata do 14 lat.
1  3 Artur Jakubiec pS Bielskie Towarzystwo 
[sortowe (z Andrychowa) —  4 miejsce w  mis- 

^ tw ach  Europy do 16 lat
4 Paweł Jaracz — Spartakus Jelenia Góra — 

|ł 6 miejsce w mistrzostwach świata do 14 lat. 
p 5. Trener-Opiekun —  Wojciech Gryciuk lub 
Zbigniew Czajka.

Mistrzostwa świata organizuje Confed. Brasi- 
teira de Xadrez, Rua Cruz Machado, 66,12.° andar, 
Caiia Postał 1224 BR —  80001 Curitiba — Tel.: 
(55) 41-2239191 — Jóśe Alfredo Ribas 0.

Reprezentacja polska przylatuje z Warszawy 
ma. Frankfurt do Rio de Janeiro 14-07-1991 o 

ł  *Z- 5,25, a do Kurytyby o 10,25. Więc będą chyba 
wjn dzień wcześniej przed zawodami. Odlot do 

[polski z Kurytyby 31-07-1991 o 10,30 do Rio de Ja- 
tueiro, i dalej do Frankfurtu i Warszawy. 
[^Wyżywienie i zakwaterowanie zapewnia nam 
organizator, ale pokrywamy pozostałe koszty, naj
większe to przelot Warszawa —  Kurytyba — War- 
' awa ponad 22 min. zł za osobę.

Nasza młodzież bardzo ciekawa jest dalekiego 
[baju, w którym osiadło na stałe tak wielu Pola
ków. W 1986 r. w czasie mistrzostw świata do 16 
itw Argentynie. Polonia z Buenos Aires przyjęła 
_as bardzo serdecznie i ! wiele nam pomogła. Li
czymy więc, że się naszymi reprezentantami zao
piekuje i Polonia Brazylijska.

Zbigniew Gzajka

Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego
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JAN PAWEŁ II
Zbliża się szóste spotkanie Ojca św. Jana Pa

wła I I  za Jego pontyfikatu z młodzieżą świata. 
Poprzednie odbyły się w Buenos Aires i Santiago 
de Compostella, gdyż co dwa lata spotkania te 
ódbywąją się poza Rzymem. W tym roku, w 
dniach 14 i 15 sierpnia, Papież i Jego Naród przyj
muje młodzież świata na Jasnej Górze w Często
chowie.

Częstochowa przyzwyczajona jest do pielgrzy
mek — rocznie przybywa na Jasną Górę około 
półtora - dwa miliony pielgrzymów, ale jest to 
rozłożone w czasie i są to też krótkie pobyty. W 
sierpniu br., w ciągu dwóch dni przebywać będzie 
na Jasnej Górze, jak spodziewają się organizato
rzy, ponad milion młodych ludzi. Niektórzy będą 
dłużej, nawet 5 dni, ponieważ już od 10 sierpnia 
każdego dnia do południa znani i wybitni kateche
ci z całego świata, liderzy wiary katolickiej głosić 
będą specjalne konferencje dla młodzieży. Po 
południu zaś, odbywać się będą imprezy kultural
ne, z festiwalem muzyków-artystów chrześcijań
skich włącznie .

Jak się dowiadujemy z prasy polskiej, dotych
czas zgłoszono 100 tysięcy osób z zagranicy 
(najwięcekj z Francji i Włoch) i 500 tysięcy z 
Polski. Dzięki zabiegom polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych pielgrzymi ze Związku Ra
dzieckiego będą mogli przyjeżdżać bez paszpor
tów. Według oceny ks. dra Mariana Dudy, prze
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego, co naj
mniej 50 tysięcy chrześcijan ze Związku Radziec
kiego pragnie przyjechać na spotkanie z Papieżem. 
W Częstochowie będą oni przyjmowani za darmo!

Organizatorzy tego spotkania przewidują, że 
w 32 pielgrzymkach pieszych dojdzie na spotkanie 
z Ojcem św. około 350 tysięcy młodzieży. Dla tych 
młodych, którzy przyjadą bezpośrednio do Czę
stochowy, w dniach od 10 do 13 sierpnia zorgani
zowane zostaną katechezy, które głosić będą wy
bitni hierarchowie Kościoła, między innymi kar
dynałowie — Jean Marie Lustiger (Francja), 
Georg Basil Hume (Westminster),, Hans Her
mann Groer (Wiedeń), Myrosław Lubacziwski 
(Lwów), słynni niemieccy teolodzy — biskup Karl 
Lehmann i biskup Walter Kasper.

Od 8 do 10 sierpnia odbywać się będzie w 
Częstochowie I I I  światowe Forum Młodzieży, a 
od 11 do 13 Festiwal Artystów Chrześcijańskich.

Wokół 20 częstochowskich kościołów utworzo
ne będą miasteczka dla pielgrzymów z poszczegól
nych grup językowych. Natomiast polscy uczestni
cy będą zakwaterowani w 12 sąsiadujących z Czę
stochową gminach.

Papież Jan Paweł I I  przebywać będzie w Czę
stochowie 14 i 15 sierpnia. W drodze na Jasną 
Górę odbędzie swoistego rodzaju pielgrzymkę z 
młodzieżą, wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny, 
spotykając się z poszczególnymi grupami języko-

MILION MŁODYCH
wymi. Tego samego dnia wieczorem, odbędzie się 
dwugodzinne czuwanie, w formie “Apelu Jasnogór
skiego”, podczas którego nie będzie się śpiewać 
"Maryjo, Królowo Polski", lecz “Maryjo, Królowo 
świata". Odbędą się także Nieszpory Maryjne 
przed Jasnogórskim Szczytem. Ponieważ plac 
przed sanktuarium nie pomieści wszystkich uczest
ników, dlatego też pierwszeństwo będą mieli go
ście zagraniczni. 15 sierpnia przed południem, bę
dzie sprawowana wielka Eucharystia młodzieży 
świata. Papież sprawował będzie Mszę św. konce
lebrowaną z nowo wyświęconymi kapłanami, po 
łacinie. Ojciec św. w godzinach popołudniowych 
odleci do Rzymu, a młodzież pozostanie jeszcze 
jeden dzień w Częstochowie na modlitewnym czu
waniu w obronie życia poczętego, godności kobie
ty i macierzyństwa, a więc wartości, które we 
współczesnym święcie są jeszcze do uratowania.

Jak zapowiedział ks. Duda, spotkanie młodzie
ży świata w Częstochowie będzie mieć charakter 
ekumeniczny. Włączą się wszystkie wspólnoty wyz
naniowe Częstochowy, zaproszono także ekume
niczną wspólnotę w Taizć, a wśród pielgrzymów ze 
Związku Radzieckiego spodziewana jest duża gru
pa prawosławnych.

Koncert Jeana Michela Jarre’a, jak wyjaśnia 
ks. Duda, został odwołany ze względów technicz
nych i bezpieczeństwa (dziedziniec klasztoru jas
nogórskiego przewidziany na miejsce koncertu 
okazał się zbyt mały).

Wymieniony artysta skomponował Hymn V I 
Światowego Dnia Młodzieży, a tuż po spotkaniu 
przybędzie do Częstochowy na koncerty.

Organizatorzy spotkania młodych już teraz 
noszą się z zamiarem utworzenia w  Częstochowie 
stałego centrum duszpasterstwa młodzieży, zwła
szcza z krajów wschodnich, która na Jasnej Górze 
będzie mogła przed Matką Bożą przeżywać War
tości wiary, a w mieście i okolicy zapoznać się z 
polską kulturą.

Młodzież polonijną z Rio de Janeiro na spot
kaniu z Ojcem św. oraz młodzieżą świata na Jas
nej Górze będą reprezentować: Aleksandra śli- 
wowska-Bartch i Rodrigo Łychowski, którym w 
opłaceniu biletu lotniczego w 50% pomogła wspól
nota wiary. Nie mamy informacji, czy z innych 
środowisk polonijnych Brazylii wybierają się mło
dzi na spotkanie z Ojcem św., dlatego też kieruje
my apel: jeżeli ktoś z młodych wybiera się na to 
spotkanie, aby skontaktował się z naszymi mło
dymi parafianami, by mogli wspólnie się spotkać 
na Jasnej Górze tworząc grupę młodzieży polonij
nej z Brazylii. Informacje dla Aleksandry lub 
Rodrigo prosimy nadsyłać na adres Polskiej Para
fii Personalnej, rua Marqu£s de Abrantes 215, 
22-230 Rio de Janeiro-RJ.

Ks. Zdzisław Malczewski, TChr.

Gawędy Starych Polaków
— Widzę, że pan dźwiga paczkę gazet, to z 

Polski?
— A no, przyjaciele pamiętają o mnie. Dosta

ję gazety z kraju, z Anglii, czasem z Ameryki, tyle, 
że to zawsze mocno spóźnione.

— No i co tam piszą o naszym Prezydencie?
— Wydaje się, że pan Prezydent spisuje się 

bardzo dobrze. Taki sukces jaki odniósł w Sta
nach Zjednoczonych, zmniejszenie długu, chyba 
żaden inny polityk polski tego by nie osiągnął. On 
jednak ma charyzmę i jest znany na całym świe- 
cie. I jego wypowiedzi często są niesłychanie cel
ne, choć czasem trochę nieporadnie wyraża swe 
myśli. Ktoś napisał że żaden dyplomata nie po
trafiłby się tak zgrabnie znaleść jak on. Np. gdy 
go zapytano co myśli o królowej angielskiej.

—; No i co on odpowiedział?
—~ Powiedział, że królowa jest jak matka w 

roju pszczelim, potrzebna i pożyteczna. Zgrabnie, 
co? Albo taki argument gdy starał się o Zmniej
szenie. długu: “Gdy ja walczyłem z komunizmem, 
wy pożyczaliście komunistom pieniądze”.

— No, to nie było zbyt dyplomatyczne...
— Ale logiczne i prawdziwe. A propos,, jeśli 

pan prenumeruje “Veja" niech pan koniecznie 
przeczyta — zdaje mi się, że numer z 26 czerwca 
—■ wywiad z litewskim Lamdsbergisem. Ten też 
rąbie Zachodowi prawdę w oczy. Przytym potwier
dza moją opinię o uporze litewskim. Oni powoli 
dojdą do celu, choć nie rzucają się na czołgi.

— Ale wracajmy do Wałęsy. Podczas wizyty 
na dworze angielskim był podobno dosyć sztyw
ny i napięty (teraz to podobno mówi się “spięty").
; —„Panie kochany, a pan nie byłby “spięty”
czy tam napięty, choć ma pan więcej wyrobienia 
towarzyskiego niż elektryk z Gdańska? Musi pan 
przyznać, że rzadko kogo Anglia przyjmowała z

takimi honorami jak naszego "elektryka” . A że 
był sztywny... Wie pan, jemu ten garnitur jakoś 
nie pasował, nie myśli pan, że on by wyglądał 
wspaniale w kontuszu, przy karabeli, podkręcając 
wąsa jak Sobieski?

W  Cóż to, jakieś ciągoty szlacheckomonarchi- 
czne z pana wyłażą?

— Skądże! Po prostu on jest tak polskim ty
pem, że ten obraz sam się nasuwa.
i l i l g j  Rzeczywiście, że on godnie nas reprezentu
je. Ale w Izraelu to trochę za bardzo, moim zda
niem, pokajał się. Ostatecznie nie myśmy wymor
dowali 6 milionów Żydów! Podobno Shamir przy
jął tę prośbę o wybaczenie dosyć arogancko.

— Ależ pan chyba nie jest zwolennikiem anty
semityzmu?

— Ani antysemityzmu, ani antypolonizmu, pro
szę pana.

— Ale w kraju to Wałęsa ma jednak dużo 
trudności. Posłowie nie chcą się od swych foteli 
“odkleić” i wcale im do wyborów nieśpieszno. A 
bez odnowionego parlamentu trudno coś zrobić.

— A do Polski nie wybiera się pan? Oczywiś
cie z wizytą.

— W tym roku to chyba już nie. Drogo. A 
swoją drogą żałuję bardzo, że nie mogłem wi
dzieć Wałęsy jak ze łzami w oczach odbierał defi
ladę w dniu 3 maja!

— No właśnie, podobno niesłychanie uroczy
ście obchodzono ten dzień. Jaka szkoda, że w 200 
rocznicę nie uchwalono nowej konstytucji.

— Niestety, było na to jeszcze za wcześnie. Naj
pierw musimy mięć całkowicie wolny Sejm i Se
nat, społeczeństwo — zwłaszcza młode — też musi 
nieco dojrzeć do- wolności. Ale gdy ten moment 
radosny nadejdzie, nie wytrzymam. Jadę!!

Przechodzień



ro iska i [Niemcy otwierają nowy rozdział
17 czerwca br. podpisano od dawna oczekiwa

ny traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy. Przed samą uroczysto
ścią kanclerz Kohl powiedział: "Przyczyniamy się 
tu właśnie do wzajemnego zrozumienia i pojed
nania między naszymi państwami i naszymi na
rodami".

"Mamy podobne wartości, wiarę w  demokra
cję i obronę praw człowieka, w państwo oparte na 
konstytucji i gospodarce rynkowej" — powiedział 
przed podpisaniem traktatu minister Skubiszew
ski, dodając: “Bez dobrych stosunków polsko- 
niemieckich będzie znacznie trudniej promować 
ideę jedności w  Europie".

Traktat polsko-niemiecki został już przed kil
ku tygodniami parafowany przez Sejm w Polsce. 
Rząd boński zaakceptował go dopiero w ub. ty
godniu, mając dość dużą opozycję. Organizacje 
zrzeszające Niemców pochodzących z terenów 
przyznanych obecnie Polsce kwestionowały uzna
nie granicy na Odrze i Nysie i domagały się za
warcia w  traktacie paragrafu odnośnie mniejszości 
niemieckiej w Polsce, wraz z zapewnieniem im 
prawa do podwójnego obywatelstwa.

Negocjacje traktowane toczyły się od blisko 
roku. Obecnie traktat wymaga ratyfikacji przez 
parlamenty obydwu państw. "Gazeta Wyborcza” 
nazwała ten dokument najważniejszym w stosun
kach polsko-niemieckich od czasu podpisania umo
wy w 1970 r. Natomiast Artur Hajnicz z Ośrodka 
Studiów Międzynarodowych przy Senacie idzie w 
swych ocenach jeszcze dalej — uważa, że jest to 
najważniejszy traktat w historii stosunków Polski 
i Niemiec. Przypomina on, że przed wojną nie było 
żadnego całościowego traktatu obejmującego 
sprawę granic; były tylko ustalenia cząstkowe.

Mówi on dalej: “Konflikt polsko-niemiecki był 
jednym z filarów systemu jałtańskiego, jednym 
z podstawowych elementów jego trwałości. Gdyby 
konflikt ów trwał nadal — czy wtedy Polska mia
łaby szansę wejścia do Europy, szansę porozu
mienia z Zachodem? Ani Francja, ani Stany Zjed
noczone nie mogłyby mieć naprawdę dobrych sto
sunków z Polską, gdyby nie chciał tego ich głów
ny sojusznik w Europie, Niemcy. Dopóki stosun
ki polsko-niemieckie były drażliwe, bo obciążone 
zawartym w układzie jałtańskim problemem gra
nic, dopóty skazani byliśmy na rolę przedpola 
ZSRR”.

W traktacie — co dla Polski jest bardzo waż
ne — zawarta jest klauzula o współpracy gos
podarczej, następnie o poparciu Niemiec dla sta
rań Polski o przystąpienie do Wspólnoty Europej
skiej, a także klauzula o współpracy w dziedzinie 
obronności. Tę ostatnią zwłaszcza Hajnicz uważa 
za bardzo istotną, gdyż po raz pierwszy naszą 
granicę zachodnią nie gwarantuje Zw. Sow., a 
wspólnie Niemcy i Polska.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa 
mniejszości narodowych. Z jednej strony w Niem
czech częste były głosy, że traktat jest dla mniej
szości niemieckiej niekorzystny, a z drugiej — w 
Polsce podnoszono, że nasza strona poszła na 
zbyt duże ustępstwa. Jak wyjaśniają eksperci, w 
opracowaniu traktatu oparto się na różnych prze-
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FERRAGENS EM GERAL 
Bronze, latao, cobre, aluminio em barras, cha- 
pas e tubos, chapas inox — Ferramentas Gedo- 
re, Cometa, Stanley, Motores elćtricos, colas e 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon 
e sisal, łona plóstica, tintas e vemizes, mśąui- 
nas elótricas BOSH, telas, panelas e caldeiróes 
de aluminio (linha Hotel).

pisach prawa międzynarodowego, na konwencjach 
w sprawie praw człowieka oraz dokumentach 
KBWE.

Traktat nie rozwiązuje wszystkich kwestii w 
stosunkach polsko-niemieckich. Wiele spraw od
kłada na później i  będą one rozwiązywane za 
pomocą innych umów dwustronnych.

Pójście na taki kompromis było podyktowane 
tym, że obydwu stronom zależało na szybkim sfi
nalizowaniu traktatu.

W czasie pobytu polskiego premiera w Bonn 
podpisano także dwie inne umowy — o współpra
cy regionalnej po obu stronach granicy na Odrze 
i. Nysie, o współpracy w sprawie walki z zanie
czyszczeniem środowiska oraz o wymianie mło
dzieży.

Wyjątkowe Spotkanie
W czasie IV  pielgrzymki papieża Jana Pawła 

I I  do ojczyzny 5 czerwca 1991 r. Ojciec św. od
wiedził Białystok.

Wśród kilkunastu osób witających Papieża 
znajdował się Ryszard Kaczorowski, który przed 
kilkoma dniami otrzymał honorowe obywatelstwo 
miasta. Przy powitaniu, obecnych przedstawiał 
biskup E. Kisiel. Ojciec św. zatrzymał się na 
dłuższą chwilę przy p. Kaczorowskim, serdecznie 
go witając. Papież powiedział, że ze wzruszeniem 
oglądał w telewizji przekazanie insygniów prezy
denckich na Zamku Królewskim w Warszawie. Po 
czym dodał: “Dziękuję Rządowi w Londynie za 
to, że przechował suwerenność Polski” . W  końcu 
dnia przy pożegnaniu w tym samym gronie Oj
ciec św. powiedział: "Wdzięczny jestem za Pańską 
tu obecność. Proszę przekazać w Londynie to, co 
dziś powiedziałem”.

“Były właściciel otrzyma w naturze 
przejęty pod przymusowy zarząd pańsha? 
tylko uda się ten majątek wyodrębnić f i*  
łość. Innych warunków stawiać nie bed£j 
oświadczył Janusz Lewandowski, m i S r *  
kształceń własnościowych rządu. t  

Niepotrzebna będzie w szczególność 
rady pracowniczej przedsiębiorstwa na ta? 
dzaju zwrot "Dzięki takiemu rozwiązaniu i 
tytułów majątkowych, które mogą być zwrfa» 
naturze wydłuży się” — dodał min. LewanŜ  

Dawni właściciele dworków i parków 
mogli do nich powrócić pod warunkiem 1 
rekonstrukcja (bądź modernizacja) nie H§ 
ła znacznych środków państwowych lub t* 
została sfinansowana z funduszu państw* 
gospodarstw rolnych.

Właściciele mienia znacjonalizowanerol 
mają rekompensaty w  postaci bonów fc»g 
wych, które będą mogli — na zasadzie piSJ 
stwa —  ulokować w przedsiębiorstwach, t  
kiedyś posiadali. Nie napotkają wszakże na i  
ograniczenia, jeśli zdecydują się ulokowaćj 
innych, znajdujących się w lepszej kondyc 
kładach.

Takie są najważniejsze sprawy, które 
uzgodnił z prezydentem w Belwederze. Doi] 
nia były w nich rozbieżne. Stwierdzono 5 
że “reprywatyzacja musi być w Polsce pn® 
dzona, gdyż inaczej- nie zbudujemy szacun 
praw własności w  naszym społeczeństwie' 

Polacy zamieszkali za granicą będą, 
otrzymać utracone majątki pod warunkieą' 
powrócą do kraju i przyjmą polskie obywateli 

Rząd przyjął projekt ustawy o reprymlji 
Obecnie kolej na Sejm.

Bogdan Możd̂i

Wiadomości z Polski
♦  Po kwietniowej poprawie nastroju, w maju 

nastroje społeczne były najgorsze z notowań w 
tym roku. 80 proc. respondentów odczuwa napię
cie i niepokój, a w najbliższym czasie spodziewa 
się dalszego ich natężenia. Zdaniem 51 proc. sy
tuacja w kraju zmierza w złym kierunku i pogar
sza się z miesiąca na miesiąc. Szanse poprawy 
dostrzega 16 proc. A zdaniem 34 proc. nic się nie 
zmieni.

♦  Płk. Gołębiowski poinformował, że armia 
radziecka w Polsce odsprzedaje za złotówki towa
ry kupione za pośrednictwem PHZ “Makro" w 
rozliczeniu rublowym — a więc ze znacznymi do
płatami z budżetu. Jest to import bez odprowadza
nia cła i podatku obrotowego. Jest to działalność 
handlowa niezgodna z polskim prawem i umowa-, 
mi międzynarodowymi.

>  Koncern Pepsi-Cola International zainwestu
je w Polsce 60 min dolarów. Powstaną nowe linie 
produkcyjne, magazyny, nowe jednorazowe opa
kowania. Koncern założy w Polsce sieć restauracji 
i snack barów.

% Radio Wolna Europa i Radio Swoboda pod
pisały z warszawskim Komitetem d/s Radia i Te
lewizji umowę, mocą której programy RWE-RS 
będą nadawane w Polsce na falach średnich do 
końca 1993 roku. Umowa weszła w życie od 1 czer
wca. Obecnie audycje są transmitowane kablem 
z Monachium do Warszawy i nadawane przez

GRUPO MUSICAL KRAKOYIA
R. Jerónimo Durski, 1081 • Fone: 843*1345 

Arauearia — Parana 
Musicas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

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

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

MtJSICA PRA VALER E SOM £  COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 
-Maestro TADEU — Preęo Módico!

RADIO IGUAęU DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA 

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

noticias, etc.
Apresentaęao 6 da responsabilidade de 

TADEU E PAULINA WZOREK.
OUęA E VIBRE COM ESSE PROGRAMA!

Polskie Radio (osiem stacji) przez 9 godzin di 
nie w  “czwórce” , w  godzinach 6-8 i 17-24 d 
warszawskiego. W  późniejszym okresie Monadi 
ma wyposażyć te. osiem stacji w odbiorniki 
litarne i wtedy polskie programy będą nadan 
za pośrednictwem satelity.

♦  Na pierwszym walnym zgromadzeniu 
nariusz^* spółki akcyjnej "Universal” wl 
wie uchwalono wypłacenie dywidendy w wjsi 
ści 80 procent. "Universal” jest najwięksi 
tatnich powstałych w Polsce spółek akcyjny 
ma 42.000 akcjonariuszy, w tym dużą grupę Ui 
którzy przed półtora rokiem kupili po jefi ‘ 
cji. Właściciele pakietów po ponad tysiąc 
oraz grupa fabryk głosowała za przeniesienia! 
widendy na zwiększenie kapitału zapasowej

♦  Warszawę odwiedziła delegacja Stm  
szenia Francuskich Pracodawców. Przewody 
cy Franęois Perigot powiedział prasie: “Pnaj 
lata Francja znajdowała się na siódmym mir 
wśród polskich partnerów gospodarczych, ffj 
tatnich dniach przesunęliśmy się na miejsceał 
te” . Dwudziestoosobowa delegacja postawił 
bie za główny cel usunięcie przeszkód, jakielS 
cuzi wciąż napotykają w  Polsce w rozwijaniu* 
ich biznesów. Prezes Perigot złożył wizytę 
dentowi Wałęsie i rozmawiał z premierem B* 
kim. Projekty inwestycyjne przygotowanej* 
Francuzów przekraczają sumę miliarda
z czego 200 min już znalazło się w kontraksr 
skiegó "Polcoloru” z firmą :Thompson”.

♦  Ofertę budowy 2.000 mieszkań roczniê  
Sowieckim otrzymało Szczecińskie
stwo Budownictwa Ogólnego nr 2. Kontra*  ̂
pięcioletni. Polacy budowaliby m ieszk an ia  
cofujących się z  Niemiec żołnierzy sow ie®® , 
pieniądze niemieckie. Obecnie a n a l i z o w a n e j ,  
liwości realizacji tej oferty. S p ry w a ty z o w a ł* ,  
dawno polskie przedsiębiorstwo u trzym uje 
swych usług na stosunkowo niskim P°°0®* 
odróżnieniu od wielu firm b u d o w la n y c n  
wypełniony portfel zamówień.

♦  Przetarg na budowę hal targowych^ 
Defilad wygrały dwie firmy: MarcPol i 
W  ciągu trzech miesięcy, a więc praw“' . ̂  
do września wybudują one kosztem 2 nu | 
dwie bliźniacze hale targowe wzdłuz m m  ̂  
szałkowskiej po obu stronach trybjW • j 
wierzchni 3.000 m  kwadratowych znajome ^ 
stoisk. Umowy z kupcami będą gg|jfl££|^ 
lata. Firma MarcPol będzie tam
sne stoiska. Dodatkowe punkty spp&s»gl 
kowane będą wokół hal. Nic nie sł\Lni®<ł 
kodzie, aby nowe stoiska w halach i P?“ ^ 
jęli przede wszystkim ci przekupnie, 
dlują tam dzisiaj na dziko. Prze™ , ^  
nich pewne preferencje. Hale mająoy . ^ 
ne techniką amerykańską, z ogrzewam 
tylacją.


