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\ % O POVO
O SEMANARIO DA CULTURA POLONICA

"Primeiro precisamos entender que o  M ovim ento Caris- 
matico, p o r  mais que ele seja assunto de debates e de no- 
ticias, e um  m ovim ento  de Igreja e com o todo o  movi- 
m ento e  limitado. A  Igreja e m uito  m aioi■" -  Dom Ladis- 
lau Biernaski, em entrevista a LUD.

gCorderosa no Portal 
desagrada descendentes

Arąuitetos Explicam O Motivo Da Escolha

Aescolha das cores rosa e 
Sl para o Portal Polones 
fvaiserconstruido na rua 

Leme, era Curitiba, 
i S  polemica entre al- 

g pas pessoas da comunida- 
^jjolonesa. E que elas re- 

liam da presenęa 
[cor rosa no projeto. Para 
gntores da ideia ven- 

Ś Bora do concurso publico 
iraacriąęao da obra, os ar- 

§  petos Marcos e Marcelo 
pila, esta reclamaęao 

»ta preconceito e 
Spnhecimento de alguns 
p to da cultura da 
|hia.

* fgundo eles, que pes- 
pMam na Casa da Me- 
pa de Curitiba e  em con- 
ps com varios descenden- 

( P̂ ra a elaboraęao do 
■3 M10’ as cores basicas 

. nas casas pelos co- 
pdores poloneses, fo- 
5 rosa, bege, azul escuro e 

escuro. para 0  pro- 
®«)lheram as tres pri- 

|  f ^ que sao mais repre- 
,lsequ edariam mais 

» p ia a o  Portal.
P s Marcolla afirm a 

. I B M  de rosa que vai 
P* 0 na obra e  bastantc

discreto, quase um salmao. 
Esta e  a cor que vai pre- 
dominar no Portal. O azul 
deve ser usado nos detalhes 
(estilizaęao dos lambre- 
quins) e o bege na represen- 
taęao da casa de troncos.

Para Marcelo Marcolla, 
"estas pessoas nao deveriam 
se preocupar tanto assim 
com a presenęa do rosa no 
Portal. A  cor faz parte da 
cultura do povo polones e 
nao poderia ser deixada de 
lado. Talvez haja reclama
ęao porque se associa com 
coisas e  atitudes infantis ou 
afeminadas mas nao tem 
nada a ver. Temos certeza 
que o Portal ajudara a pre- 
servar a memória dos imi- 
grantes".

A  execuęao deste tipo de 
obra, para os arquitetos, e 
importante para resgatar 
elementos das diversas et- 
nias que formam o povo 
paranaense: "com o desen- 
volvimento económico, se 
perde muita coisa da cultura 
dos povos. O  Portal, alem de 
ser uma homenagem, e a 
garantia de que varios 
momentos da historia nao 
vao ser esquecidos\
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Bispo Awciliar diz que a Igreja ja  nasceu 
carismatica -  Pags. 4 e 5 

Programa dos 120 anos preve Portal para 
20 de outubro -  Pagina 2

P A R A  G A P A  S I T U A ę A O  E X I S T E  U M A  SOLUęAO

FW TOUR
_ J r \  C O L O C A  O  M U N D O  A O  S E U  A L C A N C E
K ^ 3 s promocionajs - Passagens nacionais e intemaćionais -  Fretamento de ónibus„  3 _, _________________  Excursóesttacionais e intemaclonais % Excursóes 4 Foz (económicas).

F A L E  CONOSCO E DESCUBRA QUE AQUH«SĆe TEM AMIGOS.
ATENOE-SE TAMBŚM EM POLONĆSI

FW TOUR Agfincia de Viagens e Turismo Li aa. A
R u a  Dr. Murici, 9 7 0 q . 6 r t t e o  - felefones: (041)^222^843 e 222-9230 - Curitiba -  Parairi ; ,
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E Istol Tak Jest

Irmaos Hauer 
& Cia. Limitada
Rua Josś Bonifścio, 66 -  Fone: 222-7744

FERRAGENS EM GERAL
Bronze, latao, cobre, alumfnio em barras, chapas e tubos, chapas 
inox -  Ferramentas Gedore, Corneta, Stanley, Motores elśtricos, 
colas e adesivos Alba, pregos e arames, cordas de nylon e sisal, 
lona plśstica, tintas e vernizes, mśquinas elśtricas BOSH, telas, 

panelas e caldeiróes de alumfnio (linha Hotel).

Canto do Galo/Pianie Koguta

O CRESCER 
IRR E VERSf VEL

H i ąuase um ano, uma nova orientaęao passou a ser dada 
a esle semanirio, sem perder a condięao de ser um veiculo 
cristao e sem deixar de acompanhar o  que acontece entre nós 
como heranęa do que se fez no passado e o que temos que, 
hoje, mais do que nunca, promover, defender, marcar, 
rtgislrar para o futuro e sugerir que cresęamos, mostrando ser 
nossa comunidade, consciente ou nao, uma das que mais 
rapidamente se integrou no meio brasileiro, nos iiltimos 122 
anos.

Temos obrigaęóes superiores, como comunicadores sociais, 
de defender a imagem do fruto das diversas levas de imigran- 
tes que chegaram a estes rincóes, enfrentando as mais dipceis 
situaęóes para sobreviver naquele que Ihes diziam ser uma 
nova Polonia, um novo Paraiso. Quem, por mais simples que 
seja, nao almeja o Paraiso, ou uma terra melhor, uma vida 
mais calma, com comida farta, ou suficiente?
Os primeiros imigrantes, em sua maioria, vieram a chamado de 
"cantos de sereias" do alćm-mar. Cansados de invasóes, cansa- 
dos de beliger&ncias e, cridulos como só os poloneses acederam 
em virao Paraiso Brasil Eram, de falo, um chao maravilhoso. 
Era, continuou sendo e ainda ś.

Esle, semanirio, surgindo no fm al de 1920 e que hoje, no 
Parani só perde em antiguidade para o jomal diirio "Gazeta 
do Povo", de Curitiba, acompanhou a epopeia dos primeiros 
imigrantes pelo olhar aguęado dos seus redatores, alguns 
religiosos, outros leigos. E  seus leilores, que chegaram em al
guns tempos a ser mais de 10 mil assinantes, vivenciaram o 
que acontecera e o que estava ocorrendo.

De ipoca em ipoca, foi sendo registrada a contribuięao de 
todos. E as pdginas deste semanirio acolheram debates, 
anuncios e chamados para o trabalho em prol da nova terra.

Hoje, o nosso querido LUDIO POVO chega com roupagem 
diferente, nova, seguro de que o crescer se toma irreversivel 
quando se tem consciencia e honestidade de propósilos como 
temos, A frente desie que i  o unico velculo de comunicaęao 
periódica junto a comunidade polonica no Brasil.

Temos certeza de que os leilores, descendentes ou apenas 
admiradores da imigraęao polonesa, vao apreciar o seu 
conteudo.

Abriremos novas colunas, teremos temas interessantes a 
debater, continuaremos a dimlgar o que nos afeta, promoven- 
do ou sugerindo modificaęóes de comportamento quando a 
comunidade forferida no seu caminhar.

Ao adotarmos Uma nova face, merce das novas tecnologias, 
ąueremos continuar semeando, e nos semeando, junto aos 
quase dois milhóes de brasileiros que tem em seu peito uma 
alma, um sentimento cheio de fe na terra que acolheu, h i  
quase 122 anos, os primeiros imigrantes.

O crescer, de falo, para nós do LUD/O POVO, e para todos 
os descendentes espalhados e integrados na sociedade 
brasileira.ł irreversivel.

Reconstruęao
O s associados da A desg/ PR 

vao assistir nesta sexta-feira, a 
partir das 20 hcras, no Cfrculo 
M ilitar do  P a ran i, em  Curiti
ba, a  uma interessante palestra, 
a ser proferida pelo generał 
Jo fre  Sam paio, a respeito  da 
"Participaęao do A desguiano no 
Processo da Reconstruęao Na- 
cional".

Quem  com anda a  A DESG  
no P aranś e o  P rocurador da 
Republica, o  descendente de 
poloneses M iguel Gusków, que 
tam bćm  pertence ao  Consełho 
Consultivo do Instituto Brasi
leiro da Cultura Polonica.

SESSENTA ANOS DE 
CASADOS 

No óltimo dia 21 d e  julho, 
aconteceu no m aior estilo a 
cerimónia de aęao d e  graęas 
pelos sessenta anos d e  ca- 
sam ento do casal G uilherm e e 
Cecflia Charneski. O  casal foi 
rodeado e cum prim entado 
pelos oito filhos, vinte e  sete 
netos e  bisnetos. A  cerimónia 
ocorreu na Igreja M atriz de 
Ó rleans.

QUASE PRO N TO  O 
PROGRAMA 

E stś  quase pron to  o pro- 
gram a alusivo aos 120 anos da 
imigraęao polonesa em 
Curitiba, elaborado com muito 
zelo pela Comissao Especial da

Com unidade de C uritiba, que  ć 
presidida pelo vereador Josć 
Górski e secretariada pelo jo r- 
nalista M iecislau Surek, d ire to r 
do  LU D . A s organizaęóes que 
integram a  Com issao enviaram  
suas p rogram aęóes q u e  foram  
oficializadas depois d e  sćrie de  
reunióes e  debates.
O program a cen tra l com e- 
m o ra tiv o  te r ś  a  in a u g u raęao  
do  Portal Polones h R ua 
M ateus Lem e, no  d ia  20 d e  ou- 
tubro, guando  esta rń  visitando 
C uritiba o Bispo Szczepan Wy- 
soly, representante d a  Santa Sć 
para  a  Em igraęao Polonesa. O s 
eventos com eęam  agora em 
agosto e  só term inam  em  fins 
d e  d ezem bro  d es te  ano , com  
cada entidade e  organizaęao se 
responsabilizando pelo  pro- 
gram a que encam inharam  k 
Comissao.

O utro  evento im portan te  serś 
dia 30 de setem bro, no au- 
ditório  do  Palścio A venida, da 
F undaęao Bam erindus, que 
te rś  sessao so lene com em ora- 
tiva pela chegada das prim ei- 
r a s  q u a t r o  c a r r o ę a s  & 
C ruz do  Pilarzinho naquele dia 
30 de setem bro d e  1871,vindas 
do  P orto  de  Paranaguś, atravćs 
d a  E strada  da G raciosa. A s fa- 
mflias tinham  chegado naquele 
d ia  d e  Santa C atarina, pelo 
V apor Sao Francisco.

CISCANDO] 
ALGUNS membrg 

Comissao HspecialdaO 
d a d e  Polonesa qoe] 
o  esquema dos no 
imigraęao nao ety, 
como ć que a Uniiojj 
realizarś uma festa 4j 
chamada de "Festyn 
d ia  13 de novembr̂  
crianęas. # # #  DE 
adiantou dizer a elesa 
haver só refrigeraniaj 
crianęas...### AGORĄ 
nosso LUD 
editorial, semanalroes 
coluna Do Editor foi 
A  opiniao do jonuli 
sem pre na pśgi 
titulo Ć.ISTOTAKJES! 
Q U A L a sua opiniao sot 
chamado de "polaco'?B 
um dos temas de nossô  
numero, em reporbd 
tante curiosa. ### 
novo esąuema de cdi 
eletrónica adia paraof”  
numero a publicaęaoi 
lięao do mobilizadorOi 
Polones em Casa. łłl 
TAM OS teotando cni 
mais representantes 4 
sem anirio nas granda] 
brasileiras. As do S4 
cipalmente. QuemesW 
essado pode manter 
com nossa diretoria.

Expediente
Semanório da Editora Lud Ltda.

Diretoria: Pc. Jorge Morkis(CM), 
Miecislau Surek, Paulo Filipake 

Editores: Pe. Jorge Morkis (versao 
polonesa)

Miecislau Surek (versao portuguesa) 
Redaęao: Sćrgio Pieczarka 

Departamento Comercial: Josć Rendak 
Correspondentes/colaboradores: Dom 
Ladislau Biemaski, CM; Pe. Lourenęo 
Biemaski, CM; Tomasz Lychowski (Rio 

de Janeiro); Mariano Kawka; Joao 
Krawczyk; Bonifócio Solak; Maria do 

Carmo K  Goulart;

Josć Kuiava; Thadeu Krul; Jan Polan 
Tadesz KossobudzJd (Brasilia); 

Leokódia Sawczuk Furman (Cóndido 
de A breu); Olgierd Gerard Ligęza 

Stamirowski (Sao Paulo); Adalberto 
PachnickL 

Direęao e administraęao geral: 
Alameda Cabral, 846-A—Caixa Postał 
1775-Tel/Fax (041) 233.9194-CEP 

80.410-Curitiba-Paranó-BrasiL 
Expediente da administraęao: das 13:30 

ds 18:00 horas, de segunda a saaa. 
Assinaturas: anual (50 edięóes) . . . .

.Cr$ 5.000,00 
semestral (25 edięóes) .. .Cr$ 3.000,00

Joalheria A Perola 
e Ótica Moderna

A VISTA O U  A  CR ŚD IT O  
DESCONTOS ESPECIAIS

•  JÓIAS 
•  RELÓGIOS

•  ÓTICA 
•  CRISTAIS

•  PORCELANAS 
•  ARTIGOS PARA PRESENTES 

•  NACIONAIS E ESTRANGEIROS 
Rua Presidenie Faria, 282 R. M. Floriano Peixoto 12 

Fone: (M l) 223-4975 - CURITIBA -  PARANA

Polses dosAmtńcos 
dólorcs

Europa, Asia e Ocawm 
U$90d6hm 

Como assinar.fwtr**  
telefonar, pedindo asa** 

o  que enmremos , 
desejar, pode ser aniok^ 

ou CheaueNomiMP*10 
IM

Lud/ArteTeao;
Grifico: Arte Tan>; W*

S e  voc6M
algo a V® 

assine
E se,#an ivertffl
u m a m ig o o u ^ '

voc§ ofere1
assinatura . 
Seguramente.0! 
s e rś  marcante
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A m aras
fto amarfc", tltulo dado no 
,jl ao filme de Kieslowski, 
rewia satisfatoriamente to

ni H f^^complemdside deste inspi- 
„ 2 1 |o fttae de um digno suces- 

' T t  Wajda. Na realidade, 
* c  a intenęao original do 

“Josla nos d i uma pista mais
u  amaris"(?) faz

|  do Dedlogo de K ies
ki ou seja, sao dez fibnes, 

m  abordando um dos 
fcdamentos. O film eem  
islao trata do sexto man- 
ienlo, i.e. da castidade. Isto  
Sra as coisas comeęam a  fi- 

1 1  Ł d a ra s .
, f0j> da crftica especializada 
jornjl F como Ponto de partida  o 

feurismo" e remeteu a  con- 
do "Nao amarśs" &s in- 

I  acias de Hitchcock e  de sua 
ftfik wla Indiscreta". Realm ente, 

pmbos os film es tem os o 
ponagem principal valendo- 
i uma luneta para espionar 
vizinha. Mas, as seme- 

pj inęas acabam por af. Afinal, 
d, luneta de Hitchcock ajuda a 

dor (3 iaruma atmosfera de suspen- 
jenpanto a de Kieslowski 

^ wada o coraęao e alm a de 
i  gpersonagens.

|jovem Tomek, hś um ano, 
a mulher do prćdio vizin- 

|?e apaixona por ela. M as, 
apenas espia, cria situaęóes 

Bficar mais perto do "objęto 
M  desejo". Esta ć  a  tram a 

fflte. Em nfvel mais pro -

fundo, todavia, o  casto Tomek 
ap ro n m a  se cada vez mais da 
pecado ra  M agda e vice e versa. 
E sta  aproximaęao nao ć apenas 
circunstancial, mas tambćm psi- 
cológica. Na palavra de Kies
lowski, ele prefere fazer filmes 
sobre  o que aproxima as pes- 
soas nao  sobre o que as separa. 
N ao som os todos humanos 
Pois entao, aąuilo que partilha- 
mos com o seres humanos nos 
aproxim a uns dos outros. Atć 
as coisas mais ban ais. Enąuan- 
to  o  jovem  Tomek prepara o 
seu chś, M agda abre uma gar- 
rafa  de leite. E  assim, cada um 
no seu prćdio, tem algo em co- 
m um  com o outro. Separados 
pela  distancia fisica e social 
(afinal, nem  se conhecem di- 
reito) estao unidos neste ritual 
do  alim ento que sustenta a vi- 
da.

F inalm en te  os dois se co
nhecem  . Tom ek se "declara". 
"Eu espiei a senhora, fui eu 
quem  enviei os avisos do cor- 
reio  falsificados. M andei tam
bćm  os gasistas a sua casa (com 
a  denuncia de que estava va- 
zando gśs) só para interromper 
um  dos seus numerosos coló- 
ąuios amorosos. Interceptei 
sua . correspondencia. "Voce 
m e sitiou!" exclama Magda. Cu
riosa ( e lisonjeada!) ela acede 
a um  convite de Tomek para to- 
m ar sorvete. Ele, louco de 
alegria vai aos pulos pelas ruas.

POLONIA com mais 
TMDięAO  e  SABOR 
Só na banraca do Tadeu.

"O REI DO PIEROGI11
Teręa e sśbado, no Batel 

Ouinta e domingo, na Praęa Garibaldi 
UNGUięA WIEJSKA, DEFUMADA, PRESUNTO, 

SONHOS E PIEROGI!
Encomendas -  Fone: (041) 225-4096 -  Curitiba

a t e n d im e n t o  m e d ic o  
e s p e c ia l iz a d o

■ Maria de L  Pachnicki -  Ginecoiogia e obstetricia. 
Dra. lvonete Ducci -  Homeopatia pediśtrica. 

u'° ^esar J. de Castro -  Clfnica Módica/Cardiologia. 
r> Mauri Courś -  Ginecoiogia e Obstetricia.

F«m Lourłval °u c c i -  Homeopatia Pedtótrica.
Oliveira -  Acupuntura/Homeopatia/Medicina

Natural.
com hora marcada na Av. iguaęu, 2.560 -  

Fone: 244-1264

No caminho encontra um ho - 
mem todo vestido de branco, 
carregando malas. O  espec- 
tador fica com uma pulga atrśs 
da orelha: o que simboliza esta 
aparięao ? Tudo se passa mui- 
to rśpido, mas fica a impressao 
de que ele estś af para signi- 
ficar alguma coisa. "Mas, a- 
final, o que voce quer ?rfpergun- 
ta Magda. "Sexo?" "Nao quero 
nada." responde Tomek. "Na
da?" "Nada." Após a ida a 
sorveteria, Magda, cada vez 
mais intrigada, leva Tomek 
para seu apartamento. Teste- 
munhamos entao uma seqiien- 
cia e seduęao do jovem 
pela mulher mais velha.

Atć af funcionou a lógica do 
expectador e  da Maria Mag
dalena. O jovem ć yisto, por 
nós e por ela,primeiramente co
mo um "voyeur"em busca do 
objęto de seu desejo. Mas, o 
jovem Tomek, visivelmente per- 
turbado, sai disparado do apar
tamento de Magda. No cami
nho ele encontra novamente o 
homem de branco, .com  a 
diferenęa de que da primeira 
vez ele estava chegando e  agora 
estś indo embora. Tomek se 
tranca no banhejro e, com uma 
lamina de barbear, corta os pul- 
sos. A  descoberta que entao 
fazemos, e que confirma o que 
ja  de leve suspeitśvamos, ć que 
a medida em que Tomek se 
apaixona ele se tórna mais 
casto. Pensar em Magda, ver 
Magda, estar proximo dela e 
tudo o que lhe basta. Outra 
descoberta, nao menos "ilógica" 
sublinha o fato de que interes- 
ses tao opostos, idades tao 
dfśpares tenham tanto em 
comum. Existe, claramente um 
vmcUló cada vez mais forte 
entre os dois.

"Eu amo a senhora!" "Isso 
nao existe!",responde Magda. 
Assim foi no inicio. Posterior- 
mente, jś  com Tomek no hospi- 
tal, Magda fala para um

telefone mudo (na esperanęa 
de que ele esteja ouvindo) 
:"Tomek voce tinha razao!" 
Agora ela, em quase desespero, 
procura localizar Tomek, co- 
municar-se com ele. O  seu 
amante reaparece, toca a cam- 
painha,M agda lhe diz: "Nao 
estou." A  pecadora M aria Ma- 
dalena parece descobrir o valor 
da castidade, ou, pelo menos, 
causa nela profunda impressao 
o amor casto de Tomek. A  pas- 
sagem do nfvel da carnalidade 
para o mvel da em oęao prefi- 
gura uma elevaęao mais alta 
ainda: nao estao em  jogo a- 
penos o corpo e o  coraęao, a 
alma tambćm entra neste p&reo 
dialćtico.

Em  "Um amor na Alemanha" 
Wajda parece sugerir quc uma 
paixao forte en tre um homem e 
uma mulher ć  capaz de der- 
rubar pelo menos para  os seus 
protagonistas um feroz tota- 
litarismo que pretende, a  todo 
custo, mante-los separados.
Era "Nao am arśs" Kieslowski 
derruba o mito criado pelo 
teatro do absurdo de quc o ser 
humano ć incapaz de  corhuni- 
car sua hum anidade. O 
"Amarśs" ( e ńao 6 "Nao 
amarśs") estabelece pontes e  
tem um poder transformador. 
Os que chegam a compartilhar 
de um valor mais profundo se 
iluminam mutuamente. Esta 
luz faz Com que descubram cm 
suas vidas, novos significados, 
perspectivas mais amplas. E  o 
firn tambćm da solidao que 
acompanha um relacionamento 
meramente sensual.

A  linguagem cinematogrśfica 
do Kieslowski lembra Saura. A 
camera e a rausica exploram 
angulos e tonalidades que tor- 
nam mais densa ainda a trama. 
O que dizer dos intćrpretes? 
Estupendos! O laf Lubaszenko 
(Tomek) e  Grażyna Szapo
łowska (M agda) nos brindam 
com uma simplicidade interpre-

RADIO IGUAęu 
DE ARAUCARIA 

Programa a HORA POLONESA
Todos os domingos das 13:00 ds 15:00 horas.

Musicas de Tradięao Polonesa ao vivo e 
gravaęóes. Propagandas, patrocfnios, avisos, 

recados, notlclas, etc.
Apresentaęio 6 da responsabilidade de 

TADEU E PAULINA WZOREK.
OUęA E VIBRE COM ESSE PROGRAMAI

tativa que ć  caractenstica dos 
grandes atores e  atrizes. S te
fania Iwińska (a senhora de 
idade que aluga o quarto para 
Tom ek) tem  o papel de  es- 
tabelecer o  eąuilfbrio en tre  o 
sonho e  o  real. Como em 
m uitas peęas de Shakespeare, 
tam bćm  aqui o  papel secun- 
d śrio  ć im portante. Stefania 
Iwińska nao decepciona, pelo 
contr&rio, brilha.

O  simbolismo estś fortemen- 
te  presente no filme de Kids- 
lowski.

O  homem de branco seria o 
anjo da guarda de Tomek, ou 
simboliza a inocencia que che- 
ga, mas que, em  seguida, parte 
entristecida ?

A  luneta seria simples ins- 
tum ento de  um "voyeur" ou 
sera ela aquela que nos ajuda a 
perceber melhor as pessoas ? 
A  verdadeiram ente descobrir o 
outro ? N a ultima cena M agda 
olha pela luneta e ve a si mesma 
em pranto após uma decepęao 
amorosa. Q uem  chega e a con- 
sola castam ente e cheio de 
compaixao nao ć  seu am ante 
mas Tomek. E  isśo a  faz feliz. 
Agora ela ve as coisas com os 
olhos do jovem Tomek. O 
devotado am or deste jovem a 
fez percorrer esse estranho 
caminho dos encontros super- 
ficiais a uma comunhao huma- 
na mais profunda. O que sim
boliza o  leite derram ado ? As 
nossas quedas, os nossos 
tropeęos ? A  mensagem oti- 
mista, apesar do tom sombrio, 
parece sugerir de  que enquanto 
houyer gente capaz de amar 
desinteressadam ente ("O que 
voce quer?" "Nada."), carinho- 
samente, devotadamente, ha- 
ver^ esta chance do ser humano 
se encontrar e de am ar o outro. 
Tomasz Lychowski
* Este filme, em cartaz no 

Rio de Janeiro, tem tido grandę 
sucesso de bilheteria.
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Carismdticos trazem nova 
luz a Igreja

Por Sćrgio Pieczarka

Cu

dc

LUD  - Como o senhór vt
0 retorno do movimento 
carismńtico?

Dom Ladislau - O movi- 
mento carismatico ou
renovaęao católica carisma- 
tica, ć  um movimenlo que 
surgiu de modo especial nos 
Hstados Unidos. Ele nao e 
nora, alias, a Igreja ja nas- 
ceu carismatica. Basta ler as 
cartas do Apóstolo Paulo 
para ver como as comunida- 
des cu ltivavam  ou
possufam diversos carismas. 
Foi o próprio Apóstolo 
quem ordenou estcs caris
mas segundo a sua im- 
portancia. Hoje, muilos caris
mas do movimenlo da 
renovaęao católica sao acen- 
tuados embora nao sejam os 
essenciais. Por exemplo, as 
curas sao dons importantes 
mas nao fundamentais.

LUD - Sao os carism i- 
tk os que Um o dom da cura 
ou clcs sao apenas instru- 
■Kntos de Deus?

Dom Ladislau - Ouando 
ocorrem curas, evidente-

1 mente que sao dons de Deus 
I e  as pessoas apenas instru- 
I mentos. Entretanto, muitas 
i coisas que sao apiesentadas

como verdadeiras curas mi- 
lagrosas, na realidade nao 
sao milagres. Sao efeitos de 

| cmoęao; de sugestao daquilo 
que as pessoas acreditam ser

tambem a sua fe. E  preciso 
muito cuidado para nao con- 
fundir milagres com foręas 
naturais que as pessoas pos- 
suem e que podem ajudar os 
outros, sobretudo nas doen- 
ęas chamadas funcionais. 
Nos temos que ter cuidado 
de ver que os dons de Deus 
acontecem espontaneamen- 
te. Eles nao podem ser pro- 
gramados. Milagres pro- 
gramados nao existem.

LUD  - A pessoa pode 
rcceber uma graęa se tiver

fe ou se merecer?
Dom Ladislau - A graęa, 

como próprio nome diz, e 
um dom gratuito de Deus. 
Ninguem pode dizer que 
merccc a graęa. Evidente- 
mente que Deus se serve de 
p e sso a s  com o se u s  ins- 
trum entos para transm itir 
graęas. Alias, os sacramentos 
nao sao outra coisa do que 
graęas de Deus para a sua 
santificaęao. A  Igreja nasceu 
e  foi fundada para a evan- 
gelizaęao. Curas, milagres

Nas M im as semanas, o  Brasil assistiu, pela ttltńA 
rcviravolta no comportamento dos católicos comolt l&r 
tempo nao se via. O  chamado Movimento de 
Carismótica, ou M ovimento Carismdtico, vohai 
lembrado como um a arma a mais que os cristm ió» 
os males da vida. A s  m issasonde acontecem jenSoj ■  
foram descobertas por m uita gente que j i  nao aet fcg 
mais soluęao para os problemas. Mas, at( que po® I  
milagres realmente acontecem? Para buscar uma rum 
LUD fo i ouvir o Bispo Awdliar de Curitiba, Dom U  
Bierna s/d. Ele falou sobre os carismdticos e sobreosa 
suntos, entre eles, um  que tambem mexe baslmti n t j  
estruturas da Igreja e da sociedade: os movimentospmt. I  
tas que procuram diminuir, com mais rapidez, a disliiu I  
a evangelizaęao e o  povo.

curou alguns para qoc| L  
um sinal de conlinm, di 
Reino de Deus. Jesus': I  
ele diz no evanjeŁ T 
Lucas, capitulo qualn [  
e  recebeu o Hspirilo S La 
para anunciaraboam sist 
pobres. Depois, veio &i 
libertar os oprimido,i L 
sarar os cegos. Cegos L  
apenas fisicament̂  d* 
sobretudo os cegos i k  
tendo olhos perfeilK stu 
percebem a piescy Lr 
D eus no mundo. Efl D 
grandę lięao da Igreja. ii 

LU D  - A voIla do U ile 
mento Carismńtico li ta 
uma resposta di I pai 
Católica is  Igrejas i ics 
gelicas que riven ■ I 
vezes em funęaodassa r  
de exorcismo e de a ió 
Seria uma reapraA 
da Igreja com o poro? p 

Dom Ladislau ■ W P 
precisamos entendaf Ju 
Movimento Carisffli# W 
mais que ele seja ass* fe 
debates e de notwft* B 
movimento de Igrejat® fe 
todo o movimeoto F 
tado. A Igreja e m* F 
ior. Nao podęmos * p 
que todos os cristta' P 
os católicos vao P 
ao Movimento Cairf P 
Isso seria ate conin* P 
porque na 
muitos outros r

sao coisas secundarias. A 
Igreja nao nasceu para fazer 
cura, ela deve ajudar as pes
soas a buscar todas as graęas. 
inclusive a saude. O  próprio 
Deus deu ao homem a razao 
e  quis subm eter todas as 
coisas a este homem, para 
que ele pudesse descobrir as 
leis naturais que regem a 
vida e desta maneira buscar 
preservar o dom da saude. 
Jesus, nos evangelhos, en- 
controu com muitos doentes 
e  nao curou a todos. Ele

ANOUOd •  N" 4230 •  EKEMPLAR N°29191* 26DEJUm0l.

Entrevista

ELETRONICA MODELO
Eletrónica Modeto Comórcio de Peęas U da  

Vślvulas, Transistores, Cinescópios, Componentes

-BR)Avenida 7 de Setembro, 3460 -  Fone: 225-5033 - (Telex (041) 6312 -  ELMD 
80230 Curitiba -  Paranś 

INSTAR -  INSTALAęÓES E COMĆRCIO DE ELETROELETRÓNICOS LTDA 
Instalaęoes de antenas colettvas e indMduals para TV, FM e Video Cassete -  Componentes Sharp -  Distribuięao de Cinescópios -  Instalaęóes d«

Matriz: Av. Sete de Setembro, 3468 -  Curitiba-PR Tel.: (041) 225-5033.
Fiial: Carrefour -  Champagnat -  Dep Heitor Alencar Furtado, 1210, Ij. 13 Curttiba-PR Tel.: (041) 225-4380.



AUTO VIDROS S. CRISTOVAO
A tfo  VMfos SSo Cristóvfio Uda

TEM DE TUDO -  VIDROS ORIGINAIS PARA AUTOMÓVEIS E CAMINHÓES, BOR RAC HAS 
E ACESSÓRIOS - ‘COLOCAęAO -  ATACADO -  O MELHOR EM PREQOS E SERVIQOS 

MATRIZ: Rua Nlo Cairo. 52 -  Adminlstraęao -  CEP 00.060 
FI UAL 01: Rua Consełheiro Laurindo, 961 -  Ramais 114 e 115 -  CEP 80.060 

R FIUAL 02: Rodovia BR-116 -  Km 105 n® 17.745 -  Ramais 116 e 117 -  81.500 -  CURIT1BA -  PARANA
UAL 03: Av. Gal. Charles de Gaulfe, 347 -  CEP 05.124 -  FONE: (011) 261 -3646 -  Tełex (11) 80116 -  AVSC Parque Sao Domingos -  SAO PAULO-SP

ATACADO PAB* (041) 222-6565 -  TELEX. (041) 2188

II ć  vlsado, tambem, por 
seus pronunciamcntos c 
cnciclilas sociais, porque a 
propos la dele ć o  cvangclho 
atualizado quc ć  urna pro- 
posta dc fralcrnidadc c o 
mundo es la bascado na 
compctięao, na cconomia. 
E, se nós falamos quc somos 
irmaos, e prcciso rcpartir c 
isso nao e facil. As pcssoas 
que lutam pcla fralcrnidadc 
scmpre encontram out ras 
que qucrem destruf-las. Na 
ultima enciclica, Joao Paulo 
II afirma que ° e impossivcl 
separar a mensagem evan- 
gćlica da mensagem social". 
Isso cria lensócs porquc vai 
contra alguns projetos de 
vida.

LUD - Qual a sua men
sagem sobre os 120 a nos da 
chegada dos polooeses A 
cidade de Curitiba?

Dom Ladislau - Os 120 a- 
nos permitem que a gente se 
pergunte: o que os polo- 
neses deram de si para o 
crescimento da p itn a  que
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ode as pessoas se san- 
Ł n  e lutam pela causa de 
pito. A Igreja tem uma 
brtcvisrvelque asu ao rg a - 
pćaęao e que nos chamamos 

instiluięao. E  isso acon- 
lece atraves dos carismas. A 
Igreja sempre foi dotada de 
dons. Entretanto, em certas 
epocas, e, sobretudo, em 
certos lugares prevaleceu, 

^ Łmamente, a Igreja orga- 
paęao. Entao, o Movimen- 

ptrismatico tem o  merito 
I tambem relembrar que 

da nao e apenas instituięao. 
Ela e, em primeiro lugar, 

Ki njovimento de fićis guidados 
p  Hspfrito Santo, que 
lutam pelo projeto de Cris-

LUD • Na Igreja existem  
Bovimentos ditos progres

ów jistas e conservadores. 
Eitreos progress i stas estó  a 
teologia da LibertaęSo, da  
qnal um dos mais conhe- 
ddos representantes ć o  
Frei Leonardo BofT. Como o  
Mbor analisa estes  
Mńmentos?
Don Ladislau - Na Igreja, 

Jimportante a unidade e 
ł bo a uniformidade e nisso 
ś Muentemente se faz uma 
b fude confusao. Muitas 
6 (ssoas gostariam que tudo 

Igreja fosse uniforme. 
e impossfvel. Alias, os 

a tóprios carismas fazem 
o* omo que nem tudo seja 

pL Por isso, nós temos 
Pri jwimentos que tem mais 

P fcdade de um modelo de 
pcja aos quais durante 
bios se acostumaram. 
w, nao quer dizer que seja 

,c“ a Igreja. E  apenas uma 
i e \ flnna de ve-la. Hoje o  Papa 
tiul ptantemente fala da nova 
i fi Nngelizaęao, ou seja, a 

*®eira de apresentar a boa 
flW wi aos homens. A essen- 

Igreja e a mesma, mas 
ai isu*vivencia e a sua apre- 
at *Waęao precisam ser dife- 
&  tttcs-Para que o  evangelho

se ja  a c re d ita d o  e le  tem 
que atingir o bomem na sua 
condięao concreta e hoje 
nós vivemos a modernidade. 
O  grandę desafio, para o e- 
vangelho, e  atingir o homem 
que e urbano, que vive na 
cidade e aquele que vive no 
campo, mas que ja tem uma 
mentalidade urbana. As 
comunidades eclesiais de 
base e  a Teologia da Liber- 
taęao (que nao só de Leonar- 
do  B off, e la  ć  coletiva) 
buscam portas de entrada 
para a modernidade para 
que o  evangelho possa atin
gir o homem com men
talidade urbana. Entretanto, 
isso implica que a fe vai 
criando tambem neste ho
mem esses valores evan- 
gelicos que nao coincidem 
com os valores pregados 
pela sociedade. Dai a cntica 
a evangelizaęao, a Igreja, 
porque mexem com as 
estruturas sociais.

LUD - O s movimentos 
progressistas sao importan- 
tes para que haja um e- 
quiIfl>rio na Igreja?

Dom Ladislau - A fe tem a 
grandę meta de Ievar o 
homem a salvaęao. O que 
significa esta salvaęao? Mui
tas vezes, se olha a salvaęao 
como algo apenas pessoal e 
da alma. Jesus veio salvar 
nao apenas a alma do ho
mem. Ele veio salvar o ho
mem como um todo. Como 
diz Paulo VI no documento 
sobre a evangelizaęao: ela, 
nos tempos modemos, nao 
pode ser um verniz que 
tinge apenas um pouquinho 
da  p esso a , mas algo que 
deve transformar a pessoa 
por dentro. A pessoa e  tam
bem as estruturas sociais. 
Uma evangelizaęao plena só 
acontece quando leva o 
homem a salvaęao e a li- 
bertaęao do pecado e de 
suas conseqiiencias. Só que 
isto provoca tensóes. Alias,

cscolhcram? As comcmo- 
racócs visam cultivar a mc- 
moria destes primcirus imi* 
grantes c  tambćm cu!tivar 
as contribuiędcs quc clcs 
trouxcram para as comu- 
nidades ondc vivcm no Bra* 
sil. Espcro que os dcscen- 
dentes do povo polonós 
ajudcm a construir uma so- 
cicdadc mais fraterna c mais 
justa no Brasil.

LUD  - E importaote que 
nao esqueęam as raizes da 
Poldnta?

Dom Ladislau ■ As origens 
de um povo sao importan- 
tissimas. A pessoa quc perde 
suas raizes sc deixa mani- 
pular de todas as form as. O  
Concflio Vaticano II coloca 
que o  cristao deve buscar 
suas raizes cm Jesus. E cul- 
tivando grandes va!orcs 
perenes que a gente vai 
poder viver em contexto 
histórico diferente, a mesma 
fe, os mesmos valores. O 
mesmo acontece com o t 
valores de um povo.

isso acontece ja no nas- 
cimento da Igreja,. porque a 
boa nova exigia mudanęas 
nas estruturas. Enquanto o 
evangelho fica apenas como 
algo intimo da pessoa, nin- 
guem fala nada. E, muitas 
vezes, movimcn tos chamados 
conservadores sao bem vis- 
tos pelos poderosos porque 
eles nao mexem com as es
truturas do poder. Mas a fe 
mexe. Nao importa qual ela 
seja, porque nao existe fe 
progressista ou conser- 
vadora. A fe e  em Jesus 
Cristo que e  salvador e liber- 
tador.

LUD - Hń exatamente dez 
anos, aconteceu o atentado 
contra o Papa Jośo Paulo 
II. Qual a reflexao da Igreja, 
ainda hoje, sobre es te fato?

Dom Ladislau - O Papa e, 
antes de mais nada, um 
cristao. Ele tambćm estś 
sujeito as consequencias 
ternveis que existcm no 
mundo, que nao tem mais o 
centro em Deus. Joao Paulo
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Yida e obra de Saporski Leokadia
(Do manuscrito de Paulo Nikodem, tambem silęsiano, 

traduęąo da Irma Joana Luktwinska FC)
I Esta resposta causou muita 
fpreocupaęao para os dois 
i colonizadores, pois nao sabiam 
|| por onde deviam com eęar a co- 

||ionizaęao. Naqucla ćpoca, o 
[lengenheiro A ntonio Rcbouęas 

estava construindo a E strada da 
jlGraciosa, que devia unir Anto- 
J n in ą  com Curitiba. Falava-se 
]j muito deste grandc trabalho dc 
;|Rebouęas e do P aranś tambćm. 
jN a  carta, Edm undo Saporski, 
I indicou ao M inistro da Agricul- 
itu ra , H am burgo como porto  dc 
f) dcsem barąue e  logo escreveu a 
|  scus parentes e amigos na 
jSilćsia sobre o projeto da colo- 
nizaęao polonesa. Eles nao es- 

.1 pcraram  muito, e antes dc 
! Saporski rcsolver definitiva- 

mente a ąuestao  da colo- 
1 nizaęao, chegaram 16 famflias 

polonesas da Galicia, parte  da 
Polonia ocupada pela Austria, 

I e  mais 16 famflias da Silesia, 
I te rra  natal d e  Sebastiao W os, e 

I  como chegaram em transportes 
1  organizados pclos alemaes, 
I foram colocados na  colónia ale- 
1 ma em  Brusque e  em lotcs si- 
] tuados nas matas. Edm undo ig- 
I norava a chegada dos polone- 
1 ses. Q uando a notfcia chegou a 
1 Saporski, reagiu de imediato. 
. Resolveu visitar os patrfcios. 
|  P reparou-se para uma viagem 

de  exploraęao, porćm  nao levou 
1 consigo o seu parente Mocko e 

nem  o  pad re  Zieliński.
P ara  chegar a Brusąue, preci-

OKULARY 
BIŻUTERIE 
ZEGARKI

CASLR. 
RAEDER
Rua Riachuelo, 147 
)URITIBA -  PARANA

sava de um dia de caminhada. 
Saiu como para uma caęada, 
carregando uma mochila com 
broa  e  rodelas de salame, mu- 
nido de  um revólver e um facao 
de meio m etro de comprimen- 
to, pois precisava passar pela 
regiao ocupada pelos 
Botocudos.

Cansadfssimo, chegou alta 
noite em Brusque. O  que ocor- 
reu  lś ele descreve nas suas 
"Memórias", no A lm anaque se- 
guinte: em  setem bro de 1869, 
foram descarregadas no Porto 
de Itajaf dezesseis famflias po
lonesas da Silćsia e  levadas a 
colónia de Brusque, colocadas 
em dezesseis lotes abandona- 
dos pelos irlandeses. A loca- 
lidade achava-se em plena mata 
virgem, nas yizinhanęas dos Bo
tocudos, distante tres horas de 
viagem da vida mais prórima, 
cham ada Aguas Claras.

Estes poloneses chegaram ao 
Brasil com a intenęao de serem 
colocados no Estado do P aran i 
e ocuparem  lotes da nova colo- 
nizaęao polonesa, sob a direęao 
e orientaęao de Edm undo Sa
porski e padre Zieliński. A  si- 
tuaęao dos imigrantes era la- 
mentavel: o  clima tropical, ali- 
mentaęao insuficiente, medo 
dos Botocudos e dos animais 
ferozes, doenęas, provocaram o 
desespero e a yontade de aban- 
donar o ąuanto antes aquela re 
giao, como flzeram os irlande-

GRUPO MUSICAL 
KRAKOWA

R. Jerónimo Durski, 1081 -  Fone: 843-1345 
Araucśria -  Paranś 

Muslcas Polonesas, Ucranlanas, Sertanejas, Alemas, Clśsslcas e 
Popularea.

XOTES POLONESES, GAUCHOS, ALEMAES E VANERÓES.
O Grupo desloca-se para qualquer localldade.

MUSI CA PBA VALER £ SOM Ś COM O GRUPO KRA KÓ VIA DE
ar a u c Aria
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ses. Q ueriam  passar para  a  re
giao com clima mais parecido 
com o da Polonia, conforme fo
ram informados pelas cartas de 
Edm undo Saporski e do padre 
Zieliński.

Saporski, na sua visita, pro- 
curou acalmś-los, prom etendo 
que iria transferM os ao Paranś. 
Infelizmente, a transferencia 
dos imigrantes da colonizaęao 
alema para o  Paranś en- 
contrava muitas dificuldades 
por parte dos donos da colo
nizaęao, que nao queriam per- 
der tantos operśrios bons e ba- 
ratos, quase escravos. Saporski 
nao desanimou e, aconselhado 
pelo padre Zieliński e sua mae 
adotiva, vióva do falecido Fre- 
derico, que custearam a sua 
viagem, tom ou o navio e foi 
para o  Rio de Janeiro apresen- 
tar ao próprio  Im perador Pe- 
dro II o  pedido de transfe
rencia dos imigrantes poloneses 
de Brusque para o  Parana, 
levando consigo a  lista com os 
nomes das trinta e duas 
famflias.

Quando apresentou o pedido  
ao Im perador, recebeu a  res- 
posta:"Este assunto nao ć comi- 
go, i  com o M inistro da 
Agricultura!". E ti procurara 
ainda insistir, mas em vao. Vol- 
tou  a G aspar para dar o  rela- 
tório de sua missao ao padre 
Zieliński.

(Continua)

Folheando as póginas com piladas d o  m eu  arquivo JomalUy 
POVO, percebo que, desde 02110190 ate a  presente data, a 
m aos um  perfeito Iivro de  "Centro de Interesse* dos mais 
assuntos. A li encontram os ”a  Vida da  Pessoa Presm 
notlcias e testem unhas de um a  łpo ca  que marcaró 
provavelmentel D e repente, nossa atenęao se fixa em detem  ̂
assunto publicado e logo nos vem  a  reflexao, a  comparaęao(ń 
resposta para tal. Por exemplo:

-A Primeira Constituięao da  Polonia (03/05/1791)
-A Criaęao do  In s titu toda  Cultura Polonica (03/05/1991)
-As cartas da Polonia; cartas a  Redaęao;
-As Histórias da Polonia, etc...
E  agora, com grandę infase, estd sendo destacado o "Portal Polni 

e as festividades em homenagem aos 120 anos da imigraęao poltu 
no Parand (20 de setembro a 15 de novembro). Tomara, ruin 
ąue tenhamos a  presenęa de Lech Walesa no dia 30 de setenfoi 
29 de outubro.
O PIN IAO  -  Q uando detenninado Autor/Colaboradótde nmH 
nal L U D / O PO VO  propóe u m a  matćria em ąue fala por ele im  
observe-se ąue a temótica n o  sentido nobre e crescente de 
proposta, sobretudo, ąuando as referencias sao para com 
de ordem Social, PolUica ou  Religiosa, enfim, aąueles que mba 

fazem  ju s  aos cargos ora representados, e ąue, vdo, aos poucow 
"mutilados” em  suas obras ou  boas causas, com o "uma órmttptl 
bons frutos" ou um a  p lan ta  ąue dó  lindas flores.

Discorrendo a História da Polónia ale 1386, conforme putliaf 
do Lud  e o ul ras pesąuisas, vimos serem poucos os casos de górni 
ąuela magnifica naęao crescente - a  Polónia, ąue duraram m 
de 2 a 9 anos, apenas. Os grandes govemantes permanecema, 
de atć 52 anos no poder, como fo i  o  caso de Boleslau V Iftyfl 
(1227/1279) ou o de Casemiro I V  (1445/1492) que durou 41 
Isto por ąue eram bons govemantes, suponho.
Estaria o  Solidarność cam inhando para um desencanto tfh\ 
sido a esperanęa de um  govem o ideał da Polónia 
Sabem os ąue em 22/09/80 constituiu a Unido dos Sindicalosa 
junho/89, fo rm a  de govem o. Esperanios ąue Lech Walim 
m ente esteja fazendo m órito a  vitória eleitoral obtida - 99 des 1 
vagas para senadores e 35%  dos deputados.SobremanemĄ 
sao católicos liderando um a  naęao católica!

Candido de Abreu, 15/07/91 
Leokadia S. Furman
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Rua Luiz Franęa, 1584 -  Fones: 266-4468 ou 26WW 
Vila Oficinas 

CEP 82500 -  Curitiba -  Parani

( I p m

Malor Estoque e 
Melhor Preęo da Praęa 

Atacado e Varejo 
ADUBOS BOUTIN LTDA.

-  ADUBOS L(QUIDOS ENVY 
-  ADUBOS COMPOSTOS

-  ADUBOS SIMPLES
-  PUL.VERIZADORES

-  FUNGICIDAS
-  INSETICIDAS
-  HERBICIDAS

Avenida 7 de Setembro, 2.064 -  Fone: 248-1883 
Caixa Postał, 1.130 -  Telcgr.: "PROAGRO" 

80.000 -  CURITIBA -  PARANA

Recfescubra o

m g * ,  B O I  N A  

s S I M  B R A S A
22 anos 

Agora Ma/s bonlto,
Mais gostoso. 

Aceita-se cartOes e Tickts 
Fone 222-1204 

Rua Brigadeiro Franco, 3354

S e  voc£teffl 
algo a ver, 

assine LUD
E  se, no anivers^°*
um  amigo ou uma" 
v o ce  oferecerunM 
assinatura do
Seguramente.oP

se rś  marcante

liii

tai



Polonia quer yender 
mais e entrar no 
mercado europeu

Os poloneses es tao  ne- 
Uciando a en trada  d o  pa- 
|s no Mercado C om um  
Europeu. N egociaęao  
Ineste sentido estó acon- 
Pcendo em Bruxelas, se- 
dedessa entidade. N a u l
tima reuniao da  com uni- 
dade europćia, e m  L u- 
Semburgo, seus rep re sen - 
itanies afirmaram n o  do- 
|imento finał, a  von tade  

: que os en tend im en tos 
deem certo nao só p a ra  o 
pngresso da P olónia, m as 
pmbćm da H ungria  e  da  
UMiecoslov<iquia.

0 governo p o lones a- 
jminciou o p ro je to  de  
pnsferir para cerca  d e  27 
lilhóes (de adu ltos de 
1 *  populaęao de  39 mi- 
pes de hab itan tes), a

e majorit&ria das a- 
lęóes de 400 fóbricas esta- 

representando 25%  
jdas yendas de  p ro d u to s 
industriais no pafs.
Anotfcia repercu tiu  nos 

Wses envolvidos. O  jo r-  
' 'The New Y o rk  T i- 

pes" afirmou que poucos 
prte-americanos tern  
grandę Capital: a  m etade  
mais pobre de todas as fa- 
[taflias detem apenas 3 %

1 ativos financeiros na- 
[ctonais. O jornal tam b em  
[afirmou que, com  es te

p ro jeto , a  Polónia criaria 
m ais capitalistas em  6 me- 
ses do  que os Estados U- 
n idos em  200 anos, isso 
em  term os matemśticos.

EQUILfBRIO
FINANCEIRO

A  ideia do governo po
lones ć  passar 60%  das a- 
ęóes de  cada um a das 400 
em presas para 20 fundos 
d e  investim entos. A  pro- 
p ried ad e  dos fundos, seria 
d istribufda a todos os po
loneses m aiores de 18 a- 
nos. A  princfpio, cada a- 
du lto  receberia um certi- 
ficado no valor de um a a- 
ęao  de  cada fundo. Alćm 
disso, 33%  das aęóes de 
cada  com panhia, retira- 
dos os 60% , seriam con- 
cen trados em apenas um 
fundo  de  investimento. Is- 
to  ć, a  p ropriedade ficaria 
fragm entada, mas o con- 
tro le  concentrado.

O  estado i  que daria o 
equilibrio , com 30% das 
aęóes, jun to  com os traba- 
lhadores que ficariam 
com  10%. Os fundos de 
investim entos poderiam  
negociar aęóes nas com 
panhias, o que resultaria 
num a Bolsa de Valores, 
o n d e  as pessoas poderiam  
com prar e  vender aęóes 
livrem ente.

Se voce tem algo a ver, 
assine o LUD

E se, no aniversario de um amigo 
ou amiga, voce oferecer uma 

assinatura do L U D ?  
Seguramente, o presente sera 

m arcante.

Novas instalaęoes da empresa 
Yidrama em Curitiba

Os atuais proprielńrios e diretores da Yidrama: Paulo Filipake, Ignacio Wierzbicki e Mariano Przepiura.

No ultimo dia 13 de julho, foi 
procedida a inauguraęao das no- 
vas instalaęoes da firm a cu- 
ritibana - Vidrama - Comćrcio 
de Vidros Ltda. A benęao do 
novo predio foi procedida pelo 
revmo. padre Jorge Morkis, re- 
dator do caderno polones do 
LUD/O POVO. Após a ceri- 
mónia religiosa aos convidados 
e funcionśrios foi servido um 
cóquetel.

A tradicional empresa para- 
naense, fundada h i  seis anos, 
opera no ramo de vidros para 
automóveis por atacado e  sua 
matriz estś localizada na Ro

dowa BR-116 - km 105 numero 
17.651 (Pinheirinho), em  Curi
tiba. Possui tambćm uma filial 
na cidade de Sao Paulo, & Av. 
Gal.Charles de Gaulle, 347 - 
Parque Sao Domingos. Esta 
sede paulista atende a dem anda 
de sua vasta clientela espalhada 
pelos Estados brasileiros situa- 
dos acima do do Estado de Sao 
Paulo, enquanto que a  m atriz 
curitibana atende aos Estados 
sulinos.

Em ritmo de grandę expan- 
sao e progresso, a sua diretoria 
atualmente estś  ampliando as 
suas  in s ta la ę o e s  n a  C ap ita l

paulista, devido a constante e 
creścente dem anda de suas 
mercadorias.

A demais, a  empresa, com a 
aqu isięao  d e  um a a rea  ru ra l 
situada na Colónia Faria, Mu- 
nicipio d e  C olom bo, as m ar- 
gcns da Estrada da Ribeira, 
estś  procedendo  a  construęao 
de um pavilhao para a insta- 
la ę a o  d e  u m a  u n id a d e  in J 
dustrial, p ara atender o  seu 
setor de embalagens. Nesta a- 
rea, tambćm, estś adeąuando 
uma sede de cam po para lazer 
de seus funcionśrios.
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Maria do Carmo

Fryderyk Franciszek Chopin/ 
Salete Chiamulera

I  Eslam os no ano que sc come- 
; mnram 120 anos dc imigraęao 
|  poloncsa para Curiliba.

Sohrc o tema, tenho cscrilo 
dcJilic o  initio dc 1991. Alias, 
dcvo confcssar minha alcgria 
quando Padrc Jorgc Morkis, 
numa rcuniao quc acontcccu na 
Socicdadc U niao Juvcntus, da 
Coroissao Pró-Portal Polonćs, 
falou quc graęas ao artigo que 
cu escrcvera na prim cira cdięao 
dc "O LUD" do  correntc ano, o 
pcssoal daqui (de Curitiba) ha- 
via acordado para o  falo, Coi- 
s is  assim rccom pcnsam  um tra- 
balho.

Ja paulci assuntos diversos, 
mas ć inegavcl: acabo voltando 
aqucle ao qual me idenlifico-a 

[ chcgada do  prim eiro grupo de 
1 i migrant es poloneses a Brusque 

(S.C.)
i Tam bćm  fui em busca de des* 
l ccndcntes das prim eiras fami- 
! lias aqui chegadas c obtive, com 
I sucesso, o  cncontro com dois 
| deles.
i Sao Bento do Sul -  a Polaca 
S Catarinensc, igualmentc virou 
| noticia com sua Festa da Wod- 
I ka c  a turm ą de lś, via Cclso 
Sluminsky, comunicou a adoęao 

| do  slogan ("a Polaca Catarinen- 
; se") que, sem eu  saber, acabei 
[ dando & cidade. 
i A extinta Colónia Tom śs Co- 
| elho, a casa de troncos e outros 
i tantos artigos foram motivos de 
| inspiraęao para a  contribuięao 

ąuinzenal com o  Jornal "LUD" 
i -  O  POVO.

A gora, pensava em  algućm 
para ser hom enageado. U m a

personalidade que tivesse laęos 
culturais com a Polonia, que se 
identificasse com o um sunbolo. 
U m a espćcie de  retrato em pre- 
to  e branco, revelando as emo- 
ęóes desta data tao significativa 
para a com unidade poloncsa 
radicada no Paranś, nos 120 a- 
nos de sua imigraęao.

E  surgiu, com o nome de Sa
lete Chiamulera, o  perfil ideał.

Pianista por profissao, para- 
nacnsc de coraęao Salete ć gra- 
duada pela Escola de Musica 
dc Belas A rtes do Paranś.

Sua ligaęao com a  Polónia co- 
mcęou em 1985 quando, sele- 
cionada para o XI Concurso In- 
ternacional Frederic Chopin 
(Varsóvia), foi a (i ni ca pianista 
brasileira a participar de tao 
im portante acontecimento na ś- 
rea musical.

Estudar na Polonia "foi deci-

sivo para que eu me descobris- 
se por inteira uma pianista -  
uma pessoa que especialmente 
ama tocar piano", diz Salete.

Tempo certo para certo  para 
amar a Polónia, onde "passei 
dois anos'maravilhosos e riquis- 
simos estudando piano na Aca- 
demia Frederick Chopin".

CHOPIN. Este, com certeza 
o elo de ligaęao na nossa histó- 
ria, onde buscamos o meio em 
Salete para afinar, justificarmos 
o fim: o presente artigo.

O  Recital comentado que Sa
lete levou durante 1989 chegou 
a mais de 80 apresentaęóes.

"Creio que o recital com enta
do tem mais funęao e identida- 
de com a realidade cultural do 
nosso pafs" -  diz a pianista. "As- 
sim intercalo a linguagem musi
cal (profunda e mais complexa 
por excelencia) com a lingua

gem verbal (com entśrios) e  a  
linguagem visual (slides)", com - 
pletou.

No program a im presso d e  a- 
presentaęao, duas biografias, 
de Salete Chiam ulera e  F ry
deryk Franciszek Chopin apa- 
recem  lado-a-lado, cnvolvendo 
este que d e  m istćrio e  paixao, 
esta identificaęao da v irtuose 
com seu autor. Chopin e  Salete 
afinal tem  m esm o algo em  co- 
mum: ele faleceu a  17 de m aręo 
de 1849 em  Paris; ela nasceu  e- 
xatos 110 anos depois, a  26 de 
m aręo de 1959. C oincidencias a 
parte, Chopin "distante d e  seu 
pais, m ergulhado na m elancolia 
e na saudade, com pós obras 
que eternizaram  o espirito  e  a 
tradięao polonesa" -  e  S alete 
sem pre que pensa neste pais e, 
principalm ente toca Polonaises 
sente "JA K O C H A M  P O L S 

KA".
A  Polonaisećumadaapl

clórica de carśtcr nobreei 
prim eira composięao de ( 
p in. Reverenciado por 
bras, admirado pelo legadoi 
debcou, nada que se fak sek 
P olonia diz tanto quanton 
mósica.

Com  currfculo invejfeb 
su idora de um dom, tendoi 
lizado recitais em Varsói 
ou tros centros musicais, Sai 
desenvolve como solista a 
balho  impar.

E m  entrevista a Iza 2 
(C orreio  de Noticias, On 
30/01/1988) ela 
"quando tenho uma p^ii 
musica, estudo a vidadoq 
positor primeiramentepn 
tender como ele sentiu a| 
em oęao (...). O mais import 
ć  com unicar a essendiFai 
po rtan te  a minha estadali| 
lónia); conheci o encadoi 
au rea  que existe em suaśj 
(Chopin)".

Porćm  Chopin nao e oj 
H eito r Villa-Lobos tambfa) 
p a rte  do trabalho dc inteips 
ęao  d e  Salete. Ao piano di 
fundę a obra daąuele *qocfi 
ąuase desconheddo pa 
grandę parte dos brasiw

Disciplina e tćcnicasio* 
gredientes importantcs ul 
d a  festejada aurtista. A »! 
xima etapa? Inidar.pdoJ- 
ainda este ano, um wM 
em  Performance PianisW1 
Universidade San Diego* 
fórnia (USA).

Na Zdrowie, Salcie.

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS
iim, ąuero acompanhar o que acontece no meio poldnico bra- 
3iro e mundial, assinando agora o LUD/O POVO. Peęo que me 
viem cobranęa ao endereęo abaixo:

ime................
dereęo..........
.rro................
jade ........
ta /. / .

 CEP............
 Estado..
..Assinatura.........

Fone..

efiro assinar ( ) anual (50 edięóes) Cr$ 5.000,00

( ) semestral (25 edięóes) Cr$ 3.000,00 

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!
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ASSINE 
RESGATE 

SENTIMENTOS E 
RAIZES DE 

VOCE MESMO!

CARTAO 
NAO E NECESSARJOSE^

O selo sera pago P°r
E d i t o r a L U D L t d a

80.410 -  C u r i t i b a  •  d l



(Wi I przyszedł teraz LUD z 21 czerwca z wiadomo-
, ^ L. ,o cio nrfhui4 rier».vriiiiaee Tphrnnip n

(10

npon 
iiFdi 
dalii! 
canto i

mljfa! 

utopi 
do ii 
'qucfi

ileira'
saocsi
S-B|
isop
:loi

“Nie możemy teraz, krocząc do przyszłości, ulec przeciwnościom Trudności aą 
nieuniknione. Należą w pewnym stopniu, do Istoty sm lan Jakie po winne być 
przeprowadzone. Przejście se spoleczeńst w a '‘zniewolonego** do s p o ie c n ń itw i 
niezależnego, do “rzecz-pospolitej", nakłada na każdego nową odpowiedzialność 
Temu nowemu wysiłkowi sprzeciwiają się s tare  zwyczaje I w cxe*d tak/.-, popraed 
nie struktury, których nie można zmienić z dnia na dzień ~

Papie* w czasie IV Pielgrzymki do Polaki
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Pomnik “Portal Polones”
ore*sreur że 36 ma się odbyć decydujące zebranie _ 
I !  Eomtościach 120 rocznicy em igracji polskiej w 

Q Brazylii. Pewnie już decyzje zostały pobrane ale 
or® -yjjp jeszcze nie je s t za późno dodać swoje 
legadoi Ebtf* zarówno na tem at budowy pomnika, jak  i 
alejo(, igż uzupełnić myśli zaw arte w apelu “Unir — co-
antoj ro>?” w tym samym num erze LUDU.

Nasuwają się też n a  m yśl pow iedzenia kardy- 
i Wyszyńskiego zaw arte w  “K rom ce Chleba”, 

[jak podano w Almanachu Polonii 1991.
I  “Kariera każdego człowieka zaczyna się na
Ljoni w pieluszce, choćby dziś nosił m undur am 
basadora czy generała, i  n a  pieluszce — może nie- 
co większej — się kończy”.

"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trze- 
H jeszcze być tym człowiekiem”.
F  "światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc 
oiż zimnej stali”.
I  “Prawda ma w sobie znam ię trw ania, kłam- 
stwo kona szybką śm iercią”, 
r  "Człowiek dopiero w tedy je s t w pełni szczęśli
wy, gdy może służyć, a  nie w tedy gdy m usi wła- 

*łdać; człowiek napraw dę wielki, naw et gdy włada, 
~^jest służebnikiem”.

E Powiedział też kiedyś P io tr  Wysocki, gdy wy- 
szedł na czele 161 podchorążych wywołując Po
ntonie 29 listopada 1930 roku: 
i  ■Wszystko dla Ojczyzny a  nic d la m nie”. Po
wianie upadło po roku ale m yśl i nadzieja wol
ności i sprawiedliwości została w  N arodzie i trwa 
dotychczas zarówno w K ra ju  ja k  i w jego Współ 
®cie rozproszonej po świecie, u  k tó re j słowo Oj- 
cqraa ma jeszcze sw oje isto tne znaczenie. W ob 
nodzie rocznicy listopadow ej w  1848 roku w Pary- 
■ Stanisław Worcell podkreślił też “doniosłość 
Hkncji, która skupia ludzi ze wszystkich części 
fclski i reprezentuje jedność narodow ą".

Na ten sam tem at w czasopiśm ie poznańskim 
"Bok" z 1843 r. pisano o pojęciu  narodowości: “Na
rad ma Ojczyznę, spuściznę po przodkach, słusz- 

prawem spadku odziedziczoną, znojem  i 
(Oim ich kupioną. J e s t ona dw ojaka: ziemska i 
pwowa. Ziemia zabudowana, zagospodarowana, 
upiększona i uzdrowiona p racą  narodu  — to  jego 
jojczyzna ziemska. Ojczyznę duchow ą stanowią: 
**yczaj narodowy, obyczaj narodow y i w iara oj- 
! czysta”.

Z czasów obecnych godnym zanotow ania jest 
Jedzenie Jarosław a Chołodeckiego, prezyden- 
| ^ “ ^Amerykańskiego Forum  Gospodarczego. 

. To co zdarzyło się w Polsce w 1989 roku stwo- 
zupinie nową sytuację. Z jednej strony bo- 

«JFP niezwykle wyraziście w idać wielkie potrzeby 
z drugiej natom iast o tw arcie się Polski na 

zarysowało nowe możliwości pomocy, go- 
warczej współpracy i inw estow ania kapitałów ”. 

Pomnika em igranta polskiego w  Bra- 
• i Polones” pow inna być uw ażana za- 
jako. symbol tych w szystkich przybyszów, 

tor* m la t w yjeżdżali z k ra ju  szukając 
bia irn - a • w ł o ś c i ,  ale rów nież i  tych, którzy 
m . si? na nowej ziemi, k tó ra  ich przy-

i nie zapom inają o  więzi ojczystej, prze- 
J- 2 rodziców n a  dzieci przez tradycję 

» ^ądź społeczną, przez współżycie
en P^yteciół, w  tow arzystw ach, kościele
^  «nych organizacjach.

Hauer i C ia . Lim itada
*■» Bonifacio, 66 — Font: 222-7144

■ FERRAGENS EM GERAL
pas.  J * “ 0\ c°l>re. alum inio em  barras , cha- 
ib, cornpt’ S r 8̂8 n̂ox — Perramentas Gedo- 
adesivos A?h Stanley, Motores elćtricos, colas e 
e nJi , : r “a' Pregos e arames, cordas de nylon 
nas eleiri^f PJ^stica, tintas e vemizes, mśąui- 
de ibnłnS8,? 0811- telas. panelas e caldeiróes ^-am nio (linha Hotel).

Przykładem takiej więzi i wznowionej tradycji 
była uroczystość obchodu rocznicy 3-go Maja w 
Sao Paulo, o której wspomina się w nr 4225 LU
DU. Bodajże pierwszą myślą zgromadzenia JaknaJ 
większej ilości Polaków i ich przyjaciół była ini
cjatywa polskiego Konsulatu Generalnego w Sao 
Paulo, odnosząc się do wszystkich miejscowych 
organizacji. Stali się więc czynnymi uczestnikami: 
Kapelania Polska, tow. Kultury Polskiej im. Józe
fa Piłsudskiego, Stowarzyszenie Kombatantów Pol
skich, Klub 44, Towarzystwo Dobroczynne Sangu- 
szko i Grupa Tańca i Folkloru “Wiosna”.

Koordynatorem uroczystości był p. Robert 
Stik Lange, dyrektor wykonawczy Klubu 44. Na 
koszty zgromadzenia złożyły się liczne ofiary spo
łeczeństwa, wspominając nawiasem składki po
chodzące od Kapelanii oraz dość poważna suma 
pochodząca z funduszu pozostałego po drużynie 
harcerskiej Orzeł Biały, która Już nie istnieje od 
szeregu lat.

O kolonii polskiej w Brazylii pisze ks. Jan 
Pitoń w Almanachu Polskim 1991 mówiąc o “owo
cach twardej pracy Już czterech pokoleń Polaków 
w południowych stanach: Parana, Santa Catarina 
i Rio Grandę do Sul”. Wspomina tam  o istnieniu 
Towarzystwa Uniao Juventus z bogatą tradycją 1 
mieszczącym się w dwóch siedzibach dla różnych 
zespołów widowiskowych i rekreacyjnych. Mówi 
się też o Domu K ultury Polskiej im. Karola Woj
tyły w Kurytybie i o Parku im. Jana Pawła II, bu
dowanym jako skansen w stylu staropolskim.

Oprócz tych organizacji w arto  jaascae wsporo 
nieć o Instytutach tak ich  Jak P o lb ria , B raspol 1 o  
nowo organizowanym "In stitu to  Brastleiro de Cul 
tu ra  Polónica". Istn ie ją  Jeszcze liczne mniejszo 
towarzystwa rozsiane po Brazylii, o  których czy
sto trudno by było powiedzieć coś konkretnego 
Wiadomo Jest tylko że niektóre właściwie Istnieją 
tylko jako zabytki po daw nej em igracji, k tó ra 
własną praca 1 entuzjazm em  budow ała swa sie 
dzlby. biblioteki, organizowała uroczystości I Sr 
niła ze sobą sw ą młodzież dorastającą.

Siedziby te  niestety teraz s to ją  często w sa 
nledbanlu i upadku a  kierow nictw a Ich nie aą w 
stanie złączyć ponownie wysiłki do Ich odbudo
wy. Wiadomo, nie w ystarczą na  to  tylko pusta 
słowa, trzeba też na to  dowodów pracy 1 z jedno 
czenla, aby zwalczyć niechęć 1 b rak  zaintereso
wania.

W arto też wspomnieć Jeszcze raz Inne powie 
dzenie K ardynała Wyszyńskiego: "Gdy chcess aby 
ci coś zrobiono, idź do człowieka, k tóry  m a dużo 
pracy, bo taki człowiek będąc w nieustannej mobi 
llzacjl energii na rzecz Innych, nigdy cl nlcaogo 
nie odmówi .

Oby też ten Portal Polaki s ta ł sie prawdziwą 
realizacją 1 dowodem Jedności myśli 1 poświęcania 
etnli polskiej w służbie W spólnoty a  d la  dum y 1 
zadowolenia własnego, czując się żywą cząstka 
wielkiego narodu.

S&o Paulo, 30 czerwca 1991 roku.
Ylctor Jo lo  Hzankowmkl

C H I C A G O S K I E  P O K Ł O S I E
spotkaniu Rady K oordynacyjnej Jako delegat ae 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej B rytanii 1 w 
grudniu ub. r. b ra ł udział w trójoaobow ej delaga 
cji w Warszawie z ram ienia byłego Rządu Polaki* 
go w Anglii, w spraw ie przekazania prezydenckich 
insygniów dla now oobranego prezydenta Lecha 
Wałęsy.

Były m inister bardzo dokładnie 1 z wielką 
em ocją nakreślił najważniejsze m om enty. Jakie 
miały miejsce na Zamku K rólewskim w W arsza
wie, w momencie kiedy miały być rozstrzygnięte 
historyczne szczegóły przekazania tych ważnych 
przedmiotów dla nowego prezydenta Polaki.

Oczywiście nie odbyła się ta  spraw a bet na 
pięć, kiedy na przykład delegacja londyńska nie 
zgadzała ślę, aby na tak  ważnej uroczystości prze
kazania insygniów był obecny generał Jaruzelski.

Jednak, Jak wiadomo, na szczęście po długich 
i uciążliwych naradach, pan  Ryszard Kaczorowski, 
ostatni prezydent R. P. na wygnaniu, przyjechał 
ze swoją komitywą do Warszawy, uroczyście wita* 
ny, został przyjęty przez prezydenta Lecha Wałęsę 
z honoram i Jako zasłużony mąż stanu.

Tak zakończyła sie historyczna m isja  naaaego 
mówcy p. Ryszarda Zakrzewskiego, dokładnie prze
kazana dla naa wszystkich słuchaczy, k tó ra  zara
zem stanowi ważny m om ent w histo rii naszego 
dzielnego i bohaterskiego narodu  polskiego, który 
przez ostatnie 50 la t trw ał w iernie i lojalnie przy 
legalności swoich państwowych Instytucji.

Na zakończenie spotkania, nie obyło się  oczy
wiście bez naazego przem ówienia na przyjęciu, w 
którym  musieliśmy podzielić sie wiadom ościam i z 
zakresu żyda 1 działalności Polonii Brazylijskiej, 
co bardzo zaciekawiło licznych zaproszonych gości 
te j niezapomnianej okazji, praw dziw ie 'żo łn ie r
skiej chicagosklej biesiady".

Sukces przyjemnego przyjęcia przypisuje się 
p. J . Witkowskiemu, energicznemu gospoda rzowi. 
który poza stanowiskiem przewodniczącego SPK 
na okręg chicagoski. Jest zarów no członkiem za
rządu Kongresu Polonii A m erykańskiej, wydział 
na stan  Illinois. Jest au torem  pracy  p t. "Powody 
likw idacji KPP ", naśw ietlającej jeden s  odcinków 
historii Polski, podobnie jak  książka “Zbrodnia 
K atyńska”, opisująca  m ord  tysięcy oficerów poV- 
skich przez NKWD, k tó ra  Jest nadal ukryw ana 
przez Sowietów.

P. Filipiak 
(c. d. n.)

Pan Julian Witkowski i P. FiUpiak w polskiej 
dzielnicy w Chicago

PRZYJĘCIE W STOWARZYSZENIU
POLSKICH KOMBATANTÓW
W Poniedziałek, tj. 15 kwietnia Jesteśmy za

proszeni na przyjęcie w Stowarzyszeniu Polskich 
Kombatantów, z ramienia przewodniczącego SPK 
na okręg chicagoski, p. Juliana Witkowskiego.

Obiad odbył się w polskiej restauracji w polo
nijnej dzielnicy i oczywiście gdzie nie mogło za
braknąć tradycyjnych dań 1 przysmaków.

Liczne grono byłych kombatantów miało oka
zję zapoznać się z kolegami, którzy uczestniczyli w 
spotkaniu Rady Koordynacyjne] Polonii Wolnego 
świata.

Pan Stefan Soboniewski, przewodniczący Fede
racji światowej Stowarzyszenia Polskich Komba
tantów z siedzibą w Londynie, w swoim koleżeń
skim przemówieniu nawiązał do dawnych wspom
nień z czasów kampanii w ostatniej wojnie świato
wej, tak chlubnie i godnie przeprowadzonej przez 
nasze bohaterskie polskie wojsko.

Stowarzyszenie Lotników Polskich — Zarząd 
Główny w Londynie był reprezentowany przez 
przewodniczącego pana Bronisława tasotę.

Szczytowym punktem spotkania było przemó
wienie p. Ryszarda Zakrzewskiego z Wielkiej Bry
tanii. Pan Ryszard Zakrzewski był ministrem R P . 
na obczyźnie w Londynie i również uczestniczył w
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17 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Ewangelia według św. Jana  6,1-15 

“Jezus wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie,, 
rozdał siedzącym” (w. 11)

Dziś M istrz z N azaretu wyprowadza nas za Je
zioro Galilejskie. To wydarzenie w którym  uczest
niczymy na porosłych zielenią traw ą zboczach ma 
moc znaku. Ewangelista mówi; “Poszli za Nim> bo 
widzieli znaki, jak ie czynił na tych, którzy choro
wali” (w. 2), bo słyszeli o cudach i nie zawiedli 
się — tego znaku — znaku pożywania, doświadczył 
każdy z nich osobiście. Cud rozmnożenia Chleba. 
N ajedli się do syta. Tym razem  nie musieli zdoby
wać pokarm u w trudzie i znoju, ktoś inny przygo
tował im  ten  pokarm . Podobnie jak  poprzednie 
cuda, rozmnożenie Chleba je s t także znakiem, 
wskazuje ono na  tajem nicę Osoby Jezusa Chrystu
sa. Wszyscy widzieli ten znak. Dobrze byłoby taki 
stan  zachować, niech On będzie naszym królem, 
niech On troszczy się o nasz pokarm , o nasze 
sprawy codzienne. Byli gotowi uznać Jezusa za 
proroka, który m iał przyjść, na świat. Chcieli Go 
obwołać królem. Jednak ich wyobrażenia o Mesja
szu i zbawieniu jakie m iał przynieść były jeszcze

bardzo dalekie od prawdy. Chcieli w Nim widzieć 
Mesjasza politycznego, który będzie pow tarzał cud 
manny, przepędzi władców pogańskich i założy 
mocarstwo polityczne. Dlatego Jezus znając ich 
plany, usuwa się od nich. Później w wielkiej mo
wie o "Chlebie żywym” w K afam aum  Jezus odsło
ni najgłębszy sens cudownego rozmnożenia Chle
ba. Ludzie zawsze usiłowali manipulować Kościo
łem , wciągać go w różne rozgrywki. Zarówno Je
zus, jak  i Jego Kościół nie m a posłannictwa poli
tycznego, je st ponad wszelką polityką.

Ewangeliczny obraz karmienia, posiłku, uczty 
je st ważnym przesłaniem w historii zbawienia. 
Bóg karm i swój lud zdążający do Ziemi Obiecanej. 
Kiedyś karm ił manną, dzisiaj jak  słyszymy karm i 
chlebem, kiedyś w ilościach koniecznych do prze
życia, do przetrwania, tu taj karm i w obfitości. Ze
brali 12 koszów ułomków. Chleb jest tak  ważny, 
jak  ważne jest życie. Kto m a chleb codzienny, mo
że żyć. Troska o chleb, to  pierwsza troska ludzka. 
I wszelki człowiek, nim  podjął swoje życiowe po
wołanie, pytał rozsądnie i słusznie: czy to  m i da 
chleb, dla mnie i dla moich dzieci? K to stale 
drży, czy ju tro  będzie miał co do jedzenia, ten  
żyje nie w ubóstwie, lecz w nędzy.

Dokonując cudu rozmnożenia Chleba iw 
m ienia rzeszy Jezus chce tych, którzy Mn__.U i „n toir* 3 uu u||rzyli i  poszli za  N im  przygotować na przyjęcie

Chrjfynego chleba. Chlebem  tym  jest On sam. 
chce być razem  z człowiekiem w drodze jeeo 
Oni zaś, idący za Chrystusem , szukają w zn22 
i  cudach sw ojej doczesności. Dziś patrząc niJ 
wydarzenie, przeżywam y jedno z najbardziej 
kich doznań. Odczuwamy niedosyt, jestejnj^ 
p rostu  głodni. Ten niedosyt będzie nam nJ! 
towarzyszył. J e s t bow iem  wpisany w ludzka » 
dzienność. J e s t on  wyzwaniem, które Stwórca j  
cił człowiekowi, wyzwaniem, na które odpowiS 
my naszym  wysiłkiem . Nie wolno nam boiS 
czekać z założonymi rękom a na to, że Bóg kto 
je s t pełnią praw dy, życia i miłości, nasz głód i 
spokoi. F ak t rozm nożenia chleba powtaiza 
codziennie. C hrystus mnoży chleb swego słowa« 
posilenie dusz, m noży On też cudownie inny k> 
cze chleb. E w angelista wiąże ten cud rozmnaia* 
z zapowiedzią Eucharystii, i  w tym związku nai 
odczytać i rozum ieć opisane dziś zdarzeniej# 
mnożenie chleba je s t  symbolem Eucharystii, wj 
k tó rą  C hrystus je s t  osobiście obecny wśród m 
ich wyznawców. ,pi

M ig a w k i z  K u r y ty b y  i okolicy
♦  P rojekt Pamiątkowej Bramy Wjazdowej 

(Portal Polonśs) już został wybrany, w  czasie 
spotkania zorganizowanego przez Prefekturę mia
s ta  Kurytyby, kiedy to  specjalna kom isja obcho
dów 300-lecia założenia m iasta K urytyby oraz 
przedstawiciele in s ty tu tu  Architektów w Brazylii 
ustalili najlepsze opracowanie.

Do konkursu zgłosiło się 20 prac przedstawio
nych i wykonanych przez parańskich architektów. 
Zdobywcami kónkufsu są dwaj bracia: Marcos i 
Marcelo Marcojla, obaj włoskiego pochodzenia.

Teraz kom isja przechodzi do wykonania pro
jektu, który  m usi być gotowy do końca miesiąca 
września br. i będzie umieszczony przy ulicy Ma- 
teus Leme, obok Parku Jana Pawła II.

♦  Dnia 9 lipca odbyło się przyjęcie w "MansSo 
da G lória” w  KuTytybie z okazji narodowej rocz
nicy Francji. Pan Loum yr Ramalho, tutejszy 
honorowy konsul Francji w  imieniu konsula ge
neralnego p. Ives Saillard w Sao Paulo, podejmo
wał gości Wspólnoty francuskiej zamieszkałej w 
Paranie.

Między innymi byli obecni na niniejszym 
spotkaniu p. M arek Makowski, konsul R. P. w Ku- 
rytybie, oraz państw o Janina i Paweł Filipiakowie. 
Pani Janina, urodzona w  Chauny, Francja, przyje
chała ze swoimi rodzicami na stałe do Brazylii w 
roku 1947.

♦  Dnia 13 lipca b r. Odbyło się uroczyste ot
warcie nówej siedziby firm y VIDRAMA COMfiR- 
CiO DE VlDROS LTDA. w  Kurytybie, mieszczącej 
się przy szosie ŚR. 116, K m  105, n r 17j651. Poświę
cenia nowego i  okazałego budynku dokonał Ks. 
Jerzy Morkis, redaktor ''Ludu".

Licznych góści 1 pracowników podejmowało 
kierownictwo firmy. Obecni właściciele Vidramy 
są panowie: Ign&cy Wierzbicki, M arian PrzepiUra 
oraz Paweł f*iiipiak.
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Firm a VIDRAMA zajmuje się już od sześciu 
la t handlem szyb do samochodów w hurtow ej ska
li oraz posiada swój oddział w mieście Sao Paulo, 
z własną siedzibą przy ulicy Charlles de Gaulle, 
347, Parąue Sao Domingos, skąd obsługuje i roz
prowadza szyby dla klientów rozsianych po całej 
niemal Brazylii.

♦  W dniach od 16 do 18 lipca br. odbył się kon
went prowincjalny kurytybskiej prowincji Księży 
Misjonarzy św. Wincentego w Seminarium w Or- 
leansie. W czasie obrad został wybrany delegat 
Ks. Gieiiński, który wraz z prowincjałem Ks. Spi- 
ślą weźmie udział w Konwencie Generalnym w Rzy
mie, w czasie którego zostanie wybrany nowy prze
łożony generalny oraz nowa rada kurii zgromadze
nia Ks. Misjonarzy.

NA WESOŁO: Jaś poszedł pierwszy raz do 
szkoły. Gdy wrócił mama pyta:

— Jak ci się podobało synku?
— Było fajnie, ale cyganią.
— O czym ty mówisz? — dziwi się mama.

r ,/•— A tak! Bo na  drzwiach jest napisane I  kla
sa ,a siedzimy w twardych ławkach.

|j *  *
Nieuleczalna choroba...
Posiadasz Kaziu, że tw oja żona m a nieule

czalną chorobę. Więc mój drogi, ona cierpi na 
przemianę materii. Co tydzień chciałaby mieć no
wą suknię lub nowy kostium!

Witalis Ciekawski

Witaj Święty Ojcze 
ukochany w Brazylii
Już od dawna na szpaltaoh gazet i czasopism 

i na falach eteru rozlega się po całej Brazylii, 
radosna wieść, iż Oloiec święty Jan Paweł II , w 
październiku przyjeazie do nas, po raz drugi.

Zbawienne skutki pierwszej wizyty Ojca Chrze
ścijaństwa, odczuwamy do dziś. Niestety nie na 
całego, bo jak na całym świecie, tak  1 w Brazylii, 
prawdziwa wiara upada, niemoralność szerzy się 
na całego, a  protestanckie sekty, różnych odcieni, 
przepojone fanatyzmem, szerzą się w zastrasza
jący sposób. Z drugiej strony, obojętni katolicy 
idą na lep ich propagandy.

Oto w tej krytycznej chwili^ dla Brazylii, szar
panej nadto, niesprawiedliwością społeczną, przy 
będzie Ojciec święty, z Chrystusowym pozdrowie
niem POKÓJ WAM.

W błogosławionych chwilach swej zbawiennej 
wizyty duszpasterskiej, od 18 do 20 października, 
powie wam otwarcie i jasno, iż powinniśmy zawró 
cić na właściwe tory nauki Chrystusowej, zaczy
nając każdy z nas od siebie, Bo, potem poznają, 
żeśmy prawdziwi uczniowie Chrystusowi, jeśli 
jedni ku drugim mieć będziemy prawdziwą miłość.

Odwiedzać będzie Ojciec święty, wielkie 
Metropolie Północnej Brazylii, które jak Metro
polie Południowej Brazylii, przypominają nam  So
domę i Gomorrę, Babilonię i Niniwę, pod wzglę
dem zamieszania religijno-społeczno-moralnego. A 
jak  niegdvś Prorocy nawoływali do nawrócenia i 
pokuty i dokonywali cudownej przemiany, tak  dziś 
dokona tego Ojciec święty.

Nie będziemy mieli okazji, spotkania się z Pa
pieżem Janem Pawłem II, Jak w pierwszej wizycie, 
ale i w tej drugiej, możemy Mu towarzyszyć, myś
lą, sercem i modlitwą.

A tak dokona Ojciec święty, jak ongiś proro
cy, cudownej przemiany duchowej.

A tak nastanie w burzliwej Brazylii, pogoda 
duchowa, wolna od burzy niewiary i niemoralnoś- 
ci i  niesprawiedliwości społecznej, k tórą miota
ny jest nasz kraj.

Zależeć to  będzie, także i od nas wszystw 
jeśli w eźm iemy do serca wskazania Ojca śm 
go i przez N ową Ewangelizację katolickiej i! 
ryki Łacińskiej, wejdziemy w trzecie Tysiatfc 
Chrześcijaństw a. Oby to , nam uprosiła, Matkal 
ska A parecida, P atronka Brazylii.

Ks. Władysław Sari I

Prezes “W isły” w Polsce
Przed p a ru  dniam i powróciłam z Polski.. 

dróż tą  odbyłam , z  kolei po raz szósty, zwiedzili 
ojczyznę m oich Rodziców, którzy pochodzą 
belszczyzny Józefów — w Biłgoraju, skąi 
em igrow ali do Brazylii w  1890 roku.

Uważam, że m ogę śmiało, bez wahani) 
z skrom nością, przyznać się że dobrze znan 
skę, jako  że jestem  brazylijką, przebywałam oHlj 
czterech la t  w Polsce, uczęszczałam i studiów! 
na kursach  ku ltu ry  polskiego folkloru języka n 
skiego, po tem  w ram ach prawniczych, wtem Ł 
m iałam  Sposobność zżyć się z zwyczajami, tn| 
c ją  i p rzepiękną k u ltu rą  polską.

Różne byw ają  czasy i nieprzewidziane bóę 
n a całym  świecie, też, ta k  samo podobne 
dokonały się w  Polsce.

W ram ach  m ojej pracy  społecznej, jako pn» 
staw icielki i p rezeski Zespora Polskiego FoŁta 
"Wisły” z K urytyby, złożyłam wizytę Sz. P. 
tor-Annie Boguckiej-Skowrońskiej, Sekretera? 
S tow arzyszenia “W spólnota Polska". Chociaż1# 
bardzo za jęta , jednak  uprzejmie udzieliła nn <| 
zji do rozm owy, wysłuchała mnie spokojnM 
skupieniem  n a  tem at pracy i zajęć lS® 
“Wisły" n a  te ren ie  K urytyby, który przedstaffci 
utrzym uje polskie tradycje przez 31 lat, f  M 
nie i po  całej Brazylii.

W trakcie  rozm ow y z P- Senator Bojd 
oczywiście w yraziłam , różne zapotrzebować 
teriałów  d la  w sparcia  i  utrwalenia pracy ZS 
“Wisły". Te sform ułow ane prośby zwróciły 
i zainteresow anie P. Senator i konsekwentós 
stały starann ie  i należycie zarejestrował** 
m ih istrac ji tegoż Towarzystwa. Jg

Przy  okazji, otrzym ałam  przepiękny ksfl 
sztuki Folkloru, taśm ę, film-video i <ra| 1  
książek, elem entarzy do nauki języka poi®? 
za co, w  im ieniu tutejszej etni, jeszcze rai, m  
cznie sk ładam  podziękowanie.

W szystkie te  dary  będą bardzo potraeD® . 
ośw iaty i pom ocy do pracy nauozania jWWJJ 
skiego, w szak w ykładam  na Uniwersytet ^  
skim , k tó ry  założony został w 1982 roku.

K urytyba, 12 lipca 1991 r. .
Estefania KopdnsT*
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N a j . . .  M a j . . .  N a | . «
■a najnowszym w ydaniu Księgi Rekordów 

jjnnessa aż trzy razy pojaw ia się su łtanat Brn
ij  niepodległe od 1984 r., państw o leżące w 
kt-wscŁ części wyspy Borneo.
4 Brunei jest najm niejszym  państw em  świata, 

nbowiem 6,7 tys. ta n  kw adratow ych.
+ Władca tego k ra ju  M uda H assanal Belkiah 

iest najbogatszym człowiekiem św iata . Jako mo- 
Ł i  absolutny m a do dyspozycji cały m ajątek 
aństwa, na który sk łada ją  się znaczne dochody 
H r   ze sprzedaży ropy naftowej i gazu

+ W stolicy Brunei B andar S eri Begwan zbu
dowano największy n a  świecie pałac. M a on 
1788 pokoi. Kandelabry w  sa li tronow ej tego pa- 
licu są również największe n a  święcie. Jes t ich 
12 a każdy waży 12 ton.
+ Najwyższa wieża telew izyjna n a  świecie jest 
Kanadzie. S tarą wieżę w  Toronto  podwyższono 
ma ona teraz 553,17 m  wysokości. Drugie miej- 

K8 zajmuje wieża w m iejscow ości Ostankino pod 
toskwą, ma wysokość 532,83 m .
♦ Najwyżej na świecie położone lotnisko znaj

duje się w Nepalu, w  pobliżu najwyższego szczytu 
tóata — Mount E verestu. F as startow y i  stacja 
I meteorologiczna znajdu ją się  ta m  n a  wysokości 
,1760 m nad poziomem m orza.

+ Najwyżej położona s ta c ja  ko le jk i linowej 
iujduje się niedaleko szczytu M atterhorn  w  Al
pach szwajcarskich. Zbudow ano j ą  w  1981 roku na 
tys, 3.827 m n.pjn. M ateriały do budow y te j stacji 
dostarczano śmigłowcami. W  okolicy znajdują się 
j tereny wiecznego lodu i  śniegu, co umożliwia 
[uprawianie narciarstw a przez cały rok.

W Polsce najwyżej położona je s t  s tac ja  kolej
ki linowej na Kasprowym W ierzchu. Znajduje się 
k  wysokości 1988 m  n.p.m  .

♦ Najwyżej na świecie położoną stolicę ma 
Boliwia. Miasto La Paz zna jdu je  się  n a  wysokości 
4100 m n.pm. Jest to  sto lica konstytucyjna. Sto
licą administracyjną Boliwii zaś je s t m iasto Su
cre, położone niżej — n a  wysokości 2500 m  n .pm . 
Tutaj odbywają się wszystkie wizyty dyplomaty- 
m  i na czas ich trw an ia  przenosi się do Sucre 
cały iząd. A dzieje się ta k  dlatego, że na dużych 
m&okościach, jak  w La Paz, m ogą żyć tylko tu 
bylcy. Mieszkańcy nizin, k tó rzy  nagle znajdą się 
u większej wysokości, zapadają  n a  górską cho
robę.
♦ Najwyżej na świecie zbudow ana h u ta  szkła 

jest dziełem polskich inżynierów  i  techników. 
Wyniesiono ją  na w ysokości 4.120 m  n.p jn . w  sto
licy Boliwii — La Paz. H u ta  znajdu je się w  gó
rach Andach w pobliżu najw yżej n a  świecie poło
żnego jeziora Titlcaca.
♦ Naiwyźej skacze delfin. Może on  wyskoczyć 

m wysokość 6 m etrów  ponad  lu s tro  wody. Jest 
to absolutny rekord, gdyż naw et żadne z lądowych 
nieraąt nie skacze wyżej.
♦ Największe m ałpy — to  goryle (z rodziny 

WBkofcształtaych). Wysokość sam ca dochodzi do 
i metrów, a waga ponad 200 kg. Sam ice są  mniej-

Goryle prowadzą try b  życia naziemny. Co- 
nie budują gniazda noclegowe, zręcznie wspi
ęte po drzewach. Ż yją w  Afryce. Chociaż są 

.jwieczne, bo żyją do 50 la t, to  liczba ich w 
“zraszającym tempie m aleje. Pom im o że objęte 
3 ochroną, nieustannie po lu ją  n a  n ie  myśliwi, 
Jtaoynlcy i łowcy zw ierząt d la  ogrodów  zoologi- 
tfflych.
♦ Największą prędkość w śród  zw ierząt żyją- 

n« iw wodzie osiąga ryba  miecznik. Może ona 
Wjrać z prędkością 97 km  n a  godzinę. Następną 
EsJdzIstką jest m akrela, p ływ ająca z prędkością 
wnn na godzinę, dalej — tuńczyk, 74 k m  n a  go- 
HS* y eloryh kaszalot pływ a z  prędkością za- 
Wwie 30 km na godzinę
♦Największy n a  świecie p ro m  n a  poduszce 

Pjjetmiej kursuje m iędzy F ran c ją  a  Wielką 
Ten duży s ta tek  rozw ija szybkość do

♦ to na godzinę. Zabiera n a  pokład  400 pasaże- 
® 8amoch°dów, 85 to n  ładunku  i 20 ton  pa-

^  .fP^Jalne urządzenia zapew niają spokojną 
^rcpromem naw et przy  4-metrowych falach.

większe zbiory muszli, ponad  100 tysięcy 
*«ow, ma Muzeum Przyrody w  Londynie. W 
‘"^przeszło 40 tys. m uszli z całego św iata zgro- 

r^^ono w Instytucie Zoologii w  W arszawie. Nau-

przerzucają się z drzewa na drzewo i zaczepiają 
o nie kolcami wyrastającymi na ich łodygach. Dłu
gość łodyg wynosi 200^00 metrów.

♦  Najdłuższą szyję wśród zwierząt m a oczy
wiście żyrafa. Chociaż wydaje się to  nieprawdo
podobne, to jednak każda żyrafa ma w swej szyi 
tylko siedem kręgów. Niektóre okazy tego ga
tunku podnoszą głowę na wysokość 6 metrów.

♦  Najdłuższe jak dotąd wagony kolejowe zbu
dowano w  Stanach Zjednoczonych. M ają one 86 m 
długości. Służą do przewozu rozmaitych wielkich 
urządzeń, czy też wyjątkowo długich elementów. 
Można nimi przewozić towary o wadze 850 ton.

♦  Najdłuższa ulica na  świecie znajduje się w 
stolicy Argentyny — Buenos Aires. Ma ona 37 km 
długości i nazwa jest nazwiskiem bohatera naro
du argentyńskiego — Rivadavii.

♦  Grapefruit jest jednym z najbardziej aro
matycznych owoców na świecie. Uzyskana z tych 
owoców jedna dziesięciomllionowa część grama 
esencji wystarcza do zaprawienia dwóch tys. bu
telek lemoniady.

i?Dla czego  biedni s ą  ta c y biedni
Pytamy profesora Sławomira Szwedowskiego, wi
cedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

— Panie profesorze, czy ekonomiści uzgodnili 
poglądy i wiedzę, co jest przyczyną ubóstwa jed
nych narodów, a bogactwa innych?

— Myślę, że nie wiedzą. Mają nawet kłopoty 
ze zdefiniowaniem ubóstwa, które jest zjawiskiem 
względnym. Ktoś, kto sto lat temu uchodził za 
bogatego, dzisiaj może byłby ledwie zamożny. 
Inaczej jest się biednym w Szwajcarii, a inaczej 
w Rumunii. Różne są także znamiona bogactwa. 
Gdzieś wystarczy mieć duży samochód i domek z 
ogródkiem, a gdzie indziej nie wystarczy miliono
we konto w banku. Ubóstwo jest zjawiskiem, któ
rego nie można definiować w oderwaniu od kraju, 
warunków i czasu. Natomiast o przyczynach bo
gactwa potrafimy powiedzieć wiele. W tej chwili 
przeważa przekonanie, że we współczesnym świe
cie bogactwo zależy od wiedzy i kapitału.

— Nie m a biednych z natury. Doskonałym 
przykładem jest tu  Japonia. Każdy kraj dysponuje 
jakimiś atutami. Jeśli nie posiada bogactw natu
ralnych, to może posiadać bogactwo w ludziach. 
Od umiejętności wykorzystania tych atutów zale
ży dobrobyt społeczeństw. Japonia pozbawiona 
jest surowców, cierpi na niedostatek ziemi ornej 
i ma niesamowite przeludnienie. Przy tym rozcią
ga się na przestrzeni 5 tysięcy kilometrów i ma 
wszystkie strefy klimatyczne. Ale to nie stanowi 
żadnej przeszkody.

— Może w taldm razie najważniejszy jest 
sposób rządzenia i system gospodarczy. Chętnie 
wierzymy, że wszystkiemu winne są nieudolne 
rządy, kosztowna biurokracja.

— W tej chwili mówi się o tym tak dużo, że 
wolałbym zwrócić uwagę na fakty, które umykają 
nam z pola widzenia. Mieliśmy rządy, które nie za
pewniały dostatecznego rozwoju oświaty i pod
noszenia kwalifikacji. To cecha systemów total
nych, które celowo nie rozwijają pewnych dyscy
plin nauki, oświaty, bo łatwiej panować nad nie
świadomymi ludźmi. W Stanach Zjednoczonych 
ponad 40% młodzieży idzie na studia, w Japonii 
42°/o, a  u  nas niecałe 10%. Oczywiście, zbyt duża 
liczba ludzi może nie znaleźć miejsca w wyuczo
nym zawodzie, ale to nie jest najważniejsze. Stu
dia m ają uczyć sprawnego myślenia, a  o to właś
nie chodzi.

— Czy na biedakach nie ciąży fatum historii, 
Gdzieś kolonializm, u  nas zabory, czterdzieści pięć 
la t realnego socjalizmu.

— To, naturalnie, ma znaczenie i dobrze jest 
dziedziczyć bogactwo z pokolenia na pokolenie.

f a m r h ? k o n c h i o l o g i ą  (od  greckiego słowa 
muszk ) .  Ale m uszle zb iera się nie tylko 

ju ^ j^ ^ ^ u k o w y c h  ,ale p rzede wszystkim  dla

. w świecie pociąg przejechał 250- 
. trasę w  S tanach  Zjednoczonych ze- 

•J*u- Pociąg-gigant m ia ł długość 6 km. 
nn” t węglem ciągnęły trzy  elektrowozy, a 

z tyłu pchało je  tyle sam o lokomo-

ogony m a ja  japońskie koguty. 
„ v ~i gatunków tych  p taków  osiągają 
^metrów.

roślinam i są  palm y pnące w 
lasach Azji i  Afryki. Te palmy-liany
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Ale upadają i im peria. Myślę, że historia niewiele 
tłumaczy. Jeżeli człowiek jest świadomy, a  więc 
wykształcony, to  świadomie kształtuje swój byt. 
I może go kształtować w oderwaniu od historii, 
nie oglądając się za siebie. Poznaniacy naw et w 
bardzo nie sprzyjających warunkach potrafili 
zbudować zakłady Cegielskiego. Wszystkie społe
czeństwa, nowoczesne, k tóre osiągnęły sukcesy, nie 
rozpamiętywały przeszłości.

— Zdrowy instynkt dyktuje im taką postawę. 
Rozumieją, że trzeba pokonać historię i nie użalać 
się nad sobą. Japończycy po I I  wojnie światowej 
uzmysłowili sobie, jaka  przepaść technologiczna 
dzieli ich od Ameryki. Byli krajem  biednym, zni
szczonym. Ale potrafili znaleźć swoje strony. Wy
kształcenie społeczeństwa, jego pracowitość i 
umiejętność zespołowej pracy.

— W śród przyczyn ubóstw a wylicza się czę
sto lenistwo pewnych nacji. K awiarniani ekono
miści mówią “biedni to leniwi” i dają  przykład 
Anglików, którzy zbudowali im perium . A tacy Sło
wianie. ..

— Badacze zjawisk ekonomicznych obchodzą 
się z tym argumentem niezwykle delikatnie. Zna
my przecież zjawisko Syzyfowej pracy, k tó ra nie 
bogaci. A skoro już pani przywołała Anglików, to 
chciałbym zacytować wielce pouczającą historyj
kę, opisaną przez Nikołaja Czemyszewskiego. To 
właśnie Czernyszewski w swoich dziełach filozofi: 
cznych dał przykład Anglików i Hiszpanów, którzy 
wylądowali na dwu bezludnych wyspach. I  jedni, 
i drudzy nie mieli nic prócz odzieży i kilku skła
danych noży. Czy ich los po dziesięciu latach był 
jednakowy, Nie, odpowiada Czernyszewski. Na 
wyspie Anglików rozbitkowie żyli w dobrobycie, a 
nawet w luksusie. Natom iast Hiszpanie żyli jak  
biedacy, często głodowali i nie mieli nic poza starą  
odzieżą, k tóra zamieniła się w łachmany. Wiedza i 
w iara we własne siły, oto czym przewyższali An
glicy Hiszpanów, i w  tym  tkwiło źródło ich po
wodzenia — przy tym nie m a znaczenia fakt, że 
byli to właśnie Hiszpanie.

— Moglibyśmy to być my, zwłaszcza że po
siadamy cechę, k tó ra sprzyja utrw alaniu ubóstwa. 
Ekonomiści nazywają ją  zdolnością przystosowy? 
wania się do biedy. Dumnie wiążemy koniec z 
końcem, ale brakuje nam  energii na wyrwanie się 
z kręgu ubóstwa. Niechętnie zmieniamy pracę, 
zawód, miejsce zamieszkania.

— Zdolność przystosowywania się do biedy 
je st faktem o ogromnym znaczeniu i politycy nie 
mogą lekceważyć takich zachowań. Może dlatego, 
że w kręgu naszej kultury długo uważało się 
ubóstwo za cnotę, Niebezpieczeństwo godzenia się 
z biedą polega na trw aniu w bierności. Rodzi się 
przy tym mentalność oczekiwania, że inni rozwią
żą nasze problemy. To Jest wygodne. Trzeba pa
miętać, że wyrwanie się z biedy wymaga energii, 
inteligencji i  wiedzy o możliwościach poprawienia 
swojego losu.

— U nas w tej chwili wszyscy chcą wyjść na 
ulicę i handlować. Skoro powiodło się Kowalskie 
mu, to i  mnie się powiedzie. Na dłuższą m etę jest 
to zgubna kalkulacja, a  dzieje się tak  dlatego, że 
energia ludzi nie je st poparta odpowiednią w ie 
dzą. Mało kto próbuje, zajmować się wytwarza 
niem towarów, bo do tego trzeba fachowego przy
gotowania, wiedzy, k tó ra pozwala produkować to
w ar konkurencyjny. A ustawić łóżko ze szmatami 
na ulicy każdy może, ale to  nam  nie przysporzy 
bogactwa.

— Poziom wykształcenia społeczeństwa pol
skiego wygląda w prost tragicznie. Polak przecięt
nie przebywa w szkole średnio 8-9 la t i n a  tym 
definitywnie kończy swoją edukację. Jak  można 
trafnie oceniać rzeczywistość, być przygotowa
nym do indywidualnej przedsiębiorczości z tak 
znikomą dawką wiedzy?

(ciąg dalszy na  str. 4)
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Krzywdy koisimenliw w Polsce
Pod wymownym tytułem  “Klient nabijany w 

butelkę" życie Warszawy zamieściło sprawozdanie 
o wyniku badań Państwowej Inspekcji Handlowej 
przeprowadzonych ostatnio w 7.500 jednostkach 
— handlowych, usługowych, gastronomicznych — 
zajmujących się sprzedażą i produkcją żywności. 
Obraz je st rzeczywiście przerażający.

Nieprawidłowości stwierdzono w  65% kontro
lowanych placówek. W śród działań naruszających 
prawa konsumentów stwierdzono przede wszyst
kim sprzedawanie artykułów  o jakości gorszej niż 
deklarowana i produktów  przeterminowanych. Da
lej stwierdzone zostało częste zawyżanie cen i  na
leżności, oszukiwanie na wadze i miarze, b rak  oz
naczenia cen, stosowanie złych narzędzi pom iaro
wych i zły stan  sanitarny lokali.

Generalnie — stw ierdza PIH  — jakość towa
rów je st obecnie w  Polsce gorsza niż w  roku ubie
głym, wadliwość sięga 50% badanych partii, czyli 
co drugi dostarczony na rynek tow ar je st złej lub 
przynajmniej niezadowalającej jakości.

I  tak  np. w 30% sklepów mięsnych ujawnio
no oszustwa. Sprzedawcy zaniżali wagę, pobierali 
za wysokie ceny, zamieniali asortym ent droższy 
na tańszy. W czasie kontroli zakwestionowano 10% 
badanych p artii wyrobów mięsnych ze względu 
m. in. na przeterminowanie, obecność bakterii 
gnilnych, na wady technologiczne. W 21 przy
padkach w związku z podejrzeniem o przestęp
stwo zawiadomiono organy ścigania, a 186 wnio
sków o ukaranie skierowano do kolegiów do spraw 
o wykroczenia.

Przedm iotem kontroli były także wyroby gar
mażeryjne w 40 zakładach i 125 placówkach han
dlowych. Zakwestionowano około 20% badanych 
partii tych wyrobów ze względu na złą jakość 
(smak, zapach, receptura). W 41% sklepach ujaw
niono przypadki pobierania za wysokich cen.

Jakość ryb i przetworów rybnych kontrolowa
no zarówno w zakładach produkcyjnych, jak  i w 
magazynach i sklepach. Zakwestionowano ją  w 
20 procentach oferowanych publiczności artyku
łów i wyrobów. Tu najgorsza była jakość w sek
torze pryw atnym  — 31% wadliwości. W tych wy
padkach inspektorzy wystąpili o stosowne kary.

Inspektorzy PIH  skontrolowali 155 prywat
nych zakładów fryzjerskich. Ujawniono zaniedba
nia podstawowych wymogów sanitarnych: wielo
krotne używanie tych samych ręczników, nie de
zynfekowanie narzędzi, b rak  potwierdzeń badań 
lekarskich i książeczek zdrowia personelu. W nie
których firm ach stwierdzono zawyżanie należnoś
ci od klientów dochodzące do 40% ponad normę 
w ynikającą z cennika.

W trybie doraźnym badano zasadność skarg 
klientów. I  tak  np. w czterech łódzkich sklepach 
sprowadzeni tam  niespodziewanie przez konsu
mentów kontrolerzy przekonali się, że nabywcom 
niesłusznie doliczano do ceny alkoholu 15 do 
20%.

Sieć telefonów dla Polski
Pod koniec kwietnia bieżącego roku Bank 

światow y przyznał Polsce pożyczkę 120 min dola
rów  na stworzenie nowej sieci telekomunikacyj
nej. Europejski Bank Inwestycyjny dokłada na 
ten  cel pożyczkę 70 m in ecu (ok. 90 min dolarów). 
P rojekt będzie realizowany przez Polską Pocztę, 
Telegraf i  Telefon. Chodzi o szybkie wprowadze
nie nowej ogólnopolskiej sieci połączeń cyfrowych. 
17 m iast zostanie połączonych światłowodami lub 
radiowo, przy czym w 12 z nich zostaną zainsta
lowane centrale cyfrowe. System będzie włączony 
do satelitarnych łącz europejskich, a  korzystać z 
niego będzie mogło ok. 70.000 firm . Koszt jednego 
przyłączenia m a wynieść około tysiąca dolarów.

Pieniądze na  realizację tego projektu m ają 
płynąć do Polski przez pięć lat, największe kwoty 
w latach 1992-1994. Nowy system powinien działać 
już  w roku 1993.

Zdaniem przedstawicieli Banku światowego 
inwestycja będzie bardzo opłacalna. Kredyt zo
stał udzielony na bardzo korzystnych warunkach. 
Spłata m a trw ać 17 lat, przy czym przez pierwsze 
pięć la t trzeba będzie płacić tylko odsetki, zresztą 
niskie, w  wysokości 7,73 proc. rocznie.

N a konferencji prasowej w Warszawie szef 
m isji Banku światowego w Polsce ła n  Hume po
wiedział, że pożyczka m a na celu nie tylko umoż
liwienie Polsce zakupu nowych urządzeń, ale nade 
wszystko restrukturyzację polskiej telekomuni
kacji. Dlatego z PPTT zostanie wydzielony spe
cjalny oddział, który zajmie się realizacją projek
tu . Być może w przyszłości stanie się on niezależ
nym  przedsiębiorstwem.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu trzeba 
będzie ogłosić międzynarodowy przetarg na wy
konanie prac. Do tej pory ten  wymóg często blo
kował wykorzystanie pieniędzy z Banku świato
wego, bo polskie firm y po prostu  nie potrafią or

ganizować przetargu. Obecnie sam  Bank uczy Po
laków jak  to robić.

W przyszłości Bank światowy da Polsce kolej
ne pożyczki: 300 min dolarów na prywatyzację i 
restrukturyzację, 300 min doi. na lepsze wykorzy
stanie energii, 100 m in doi. na tworzenie miejsc 
pracy, 150 min doi. — na rozwój instytucji finan
sowych, 100 min (Jol. na tworzenie systemu kre
dytowego dla wsi 1 150 min doi. na ochronę zdro
wia. Do tej pory bank pożyczył Polsce ok. m iliar
da dolarów.

Co zostało w Irkucku?
Niegdyś miejsce przymusowego osiedlenia ty

sięcy polskich zesłańców, dziś duże miasto sybe
ryjskie. Po Polakach-żesłańcach nie m a już p ra 
wie żadnych śladów. Cmentarze położone nad  An- 
garą zostały zalane po wybudowaniu elektrowni 
wodnej. Na dwóch istniejących, Nowoleńninow- 
skim i Lisichińskim, nie m a polskich nazwisk, gdyż 
nieliczne krzyże drewniane, nie konserwowane i 
butwiejące, podzieliły los innych. Na niezadrze- 
wionym, pozbawionym krzyży i pomników terenie 
koparka kopie wąskie i płytkie doły, w który(ch 
chowani są zmarli.

W mieście trochę śladów pozostało. Przy uli
cy Barykad sto ją opuszczone, walące się baraki 
wybudowane przez więźniów. Jest ulica o nazwie 
Powstańców Polskich. W remoncie — kościół ka
tolicki, wybudowany przez polskich zesłańców. 
Jest nieliczna Polonia, k tóra 22 la ta  temu założyła 
Polski Klub “Wisła”. Prezesuje m u docent Bole
sław Szostakowicz, historyk z Uniwersytetu I r 
kuckiego.

Zaledwie 12 km od miasta, na krańcu cywil
nego lotniska, w miejscowości Piwowarycha 
NKWD wymordowało w czasach stalinowskich 
ponad 60 tysięcy osób. W masowych grobach leży 
wielu Polaków, ale nikt nie wie ilu. Czy uda się 
to jeszcze kiedykolwiek ustalić? Miejscem m arty
rologii opiekuje się miejscowa nauczycielka, p. 
Dagmara Pyńko.

Niem ieckie audycje z  K a to w ic
Z początkiem czerwca rozgłośnia Polskiego 

Radia w Katowicach zaczęła nadawanie audycji 
w języku niemieckim. W audycjach tych porusza 
się “zagadnienia dotyczące mniejszości niemiec
kiej w Polsce". W pierwszej fazie planuje się go
dzinną audycję, nadawaną w godzinach popołud
niowych — “o familijnym i ciepłym wydźwięku, 
prezentującą osoby i  poglądy z tej i  tam tej strony 
Odry" — obwieszczają specjalnie wydane komuni
katy. W drugiej fazie programy zostaną “w m iarę 
potrzeb” rozszerzone.

W połowie m aja br. odbyło się w  Katowicach 
spotkanie w tej sprawie przedstawicieli Rady 
Głównej Niemców Górnośląskich, Niemieckiej 
Wspólnoty Roboczej “Pojednanie i Przyszłość” z 
jednej strony, oraz kierownictwa rozgłośni z dru 
giej. Powołano zespół programowy, na czele k tó
rego stanął Dietmar Brember. Rzecznicy ci poin
formowali korespondentów zagranicznych, iż w 
każdym z wielkich miast Górnego śląska mieszka 
od kilku do kilkunastu tysięcy Niemców. Na Opol- 
szczyźnie, a zwłaszcza w rejonie Gogolina, m a ich 
być co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. W sumie — 
według tego rzecznika — tę część śląska  zamie
szkuje ponad 300 tysięcy Niemców. S tąd też, pod
kreślił on, niezbędne są niemieckie audycje “Radia 
Kattowitz”.

Dodać tu  można, iż z początkiem tego roku w 
Niemczech opublikowano dwujęzyczny plan mia
sta  Wrocławia (to jest z dawnymi, przedwojen
nymi nazwami ulic) dla “łatwiejszego i swobod
niejszego poruszania się po nim przybywających 
tam  coraz liczniej osób z RFN”.

(“Dziennik Polski” )

D la cze g o  biedni s ą  ta c y biedn i?
(dokończenie ze str. 3)

Zaklęty krąg ubóstwa polega jeszcze na 
tym, że biedacy nie lubią ryzyka. Tym samym 
odbierają sobie szansę zmiany losu.

— Ryzykujący biedak może stracić wszystko 
i boi się. Ale ja  myślę, że ani życie, ani gospodar
ka nie jest hazardem. Ryzyko można pomniejszać, 
mając odpowiednią wiedzę i informacje. Przykła
dem gospodarki, w której zminimalizowano ry
zyko jest gospodarka Niemiec. Poszukuje się tam  
lokat kapitału, które są bezpieczne i przynoszą 
dobre efekty. Każde państwo dąży do tego, żeby 
własny kapitał lokować w najbardziej efektywnych 
branżach, tylko my chcemy dopuścić świat do 
najbardziej efektywnych dziedzin, a sami w końcu 
będziemy musieli inwestować w dziedziny mniej 
lukratywne. Australia bardzo poszukuje kapitału, 
ale nie dopuszcza nikogo do "żył złota”. My za
chowujemy się tak, jak  byśmy chcieli pracować 
na dobrobyt innych narodów.

żeby się bogacić trzeba oszczędności prze
znaczać na inwestycje. Tymczasem biedni wszyst

kie  nadw yżki natychm iast przejadała, 
ta k  się  dzieje?

— M amy tu  do czynienia z p rzy p a ik l 
nego, k tó ry  chce się  przede w sz y s tk iS S  
syta. Jeżeli k to ś  przez całe życie maiżySfj 
n iu  japońskiego telewizora, to natychmi*? 
kupi, gdy poczuje znaczniejszy przyptaTe 
Bogaci rzeczywiście potrafią  oszczędzać * 
naszych w arunkach najgorsze jest to, że ni 
to  oszczędzać i  ciągle trzeba pozbywać sie nu 
dzy. Tak działa bieda. Wytwarza skłonność X 
tychm iastow ej konsum pcji i nie stwarza 
ków do korzyści płynących z oszczędzania! i

— Porozm aw iajm y o ludziach, fetom rw* 
w yrwać się  z biedy. ?
\  ^ / Z  b iedy w yryw ają się pracowici, ale »

pracowici. Proszę zwrócić uwagę, że wiedagti 
bywa się p racą . Trzeba zdawać sobie spn 
przez wiele la t mówiono w Polsce coś ii 
tzw. ciężka p raca  do niczego nie prowadzi 
wynika ze statystyk , 85-90% wzrostu dochodu® 
dowego bogate państw a zawdzięczają tzw 
nikom  jakościow ym , a  nie katorżniczej’ 
N auka i technika, o to  źródła bogactwa naic«_

— Na Tajw an uciekła inteligencja chińsku 
cerowie, ludzie, którzy byli wykształceni. I n  
bym upatryw ał źródła sukcesu. Oczywiście, i  
łono intensyw nie robotników, inżynierów, $ 
początku były tam  grupy, które wiedziały 
produkow ać, żeby było taniej.

— T rzeba się zastanowić, czy mamy fr. 
tam i, czy rzeczywistością. Mit pucybuta jest'ty 
m item  i am erykańskie warunki sprzed stulaj 
się nie pow tórzą. A rzeczywistość jest taka, 
trzeba um ieć osiągać sukces, trzeba umiefnf 
interesy, trzeb a  um ieć produkować dobre In
i trzeba um ieć administrować. Mówię o sal 
w okresie długim , bo można mieć sukces ta. 
trw ały  przyw ożąc samochód chałwy z Turcji 
■ B g a  M ądry przywozi potem dwa san 

butów , bo rozum ie, że chałwy jest już z 
M ądry niczego n ie  robi metodą prób i l 
wszystko przem yśli i  wie, że musi szukać lep 
w ykorzystania kapitału , który zdobył. Pomja 
swoim  życiu w  perspektywie ćwierćwiecai 
głupi będzie żył z dn ia na  dzień, woził tę dali 
cieszył się, że może kupić większy samochód,! 
zresztą u  nas w idać wyraźnie. Głupi będzie ń  
nie żył n a  tym  sam ym  poziomie i w niepewni 
a m ądry  za inw estu je w takie branże, które ń  
pieczą m u  m ocną pozycję.

— P an, pan ie profesorze, mówi, że bez i 
dzy daleko n ie zajdziemy. Tymczasem życie p 
pow iada, że w ykształcenie jest zupełnie nk4 
ca lną inw estycją. Młodzież nie chce się ooji 
daje  rodzicom  przykład hydraulika.

— Nie m yślm y; ja k  biedacy, tylko o dmi 
siejszym. U padek asp iracji edukacyjnych jdi 
w iększym nieszczęściem, jakie mogło nas dottą 
Jeśli chcem y być zamiataczami Europy, nfea 
kam i obcej technologii i obcego kapitału, to ił 
ła jm y dzieci do szkół zawodowych i mównM 
że to  w ystarczy. Ale ja  nie znam przykładu 
k tó ry  bez w łasnej technologii, myśli n#i* I 
technicznej, wysiłków badawczych osiągnął® g 
ekonom iczny. J

— D zisiejsi uliczni “bogacze” mogą byt* 
biedakam i, jeśli oczywiście nasza gospodami |  
dzie we właściwym  kierunku. Myślę, że w 
m ogą zadecydować, jak im  będziemy kraj® ] 
oni w ychow ują dzieci i wskazują im 
życiu. Państw o pow inno zadbać o stworsfcj pla 
runków  do zdobyw ania gruntownego ^  
nia, ale to  rodzice po tra fią  przekonać daw 
najw iększą w artością  we współczesnym ^  
je s t  w iedza. I  że wygrywają mądrzy, jeśli® fc 
przyjdzie im  trochę  n a  to poczekać. u

Rozmawiała: Joanna

G R U P O  M U S IC A L KRAKÓW
R. Jerónlmo Durski, 1081 • Fone: 

Araucaria — Parana ^
M iisicas Polonesas, Ucranianas, Sffl® 

jas , Alemas, Classicas e PopuW® 
XOTES POLONESES, GADCHOS, 

ALEMAES E VANEB6ES.
O G rupo desloca-se para qualquer l°^“j 

MtłSICA PRA VALER E SOB t  
O GRUPO KRAKOWIA DE ABAOM*" 

M aestro  TADEU — PreęoJ®

RADIO IGUAęU DE
P rog ram a a  HORA 

Todos os dom ingos das 13:00 &s «• 
M usicas de Tradięao Polonesa ao viv° ̂  
ęóes. P ropagandas, patroctaios, avisos* 

notfcias, etc. ^ 
A presentaęao ć da responsabilito 

TADEU E  PAULINA WZOREK 
OUęA E  Y IBRE COM ESSE


