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FESTA DE NOSSA SENHORA DE CZĘSTOCHOWA - Dia
25, no Bosąue do Papa Joao Paulo II, haverd ntissa solene as
II hs com o coral Joao Paulo II; a tarde abertura de exposiędo
alusiva a padroeira e shows de folclore de Campo do Tenente,
Conienda e-Joinville. Durante o dia todo ąuemiesse, com artesanatoe culinória tipicos. Estafesta abre as comemoraęóes dos
120 anos da imigraęao polonesa ao Paranó.
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Secretario da educaęao anuncia
Itotal apoio ao ensino do polones

P» I Emaudiencia mantida quar^ I f c r a passada com o cónsul
ies Marek M akowski e
dirigentes do Instituto
Jlciro da Cultura Polonica,
hriffleirovice-presidente M ie
li Surek e o prim eiro selario fionifścio Solak, o scjario da Educaęao d o P ara:
;professor Elias A brahao, a3Uque "estamos entusiasos com a possibilidade de
rmos diversos n u cteos de
_jda lingua estrangeira cm
laredecstadual, com o urna
penageni aos im igrantes c
endentes quc habitam o
—oEslado".
Elias informou que varias vaide professores d e lingua csageira foram criadas para
■■ prosseguimento ao projcto,
■ Kijas inscrięóes se cnccrram
sla sexla-feira, dia 16 dc aio.Seraooferecidas aulas dc
ia polonesa, ucraniana, ja*a, śrabe e hebraica, aentando as outras cinco ja

existentes da rede cducacional
paranaense: francesa, inglcsa,
espanhola, alcma c italiana.

CONFORME a dem anda
A o rcceber o apoio do cónsul
polones e dos dirigentes do Ins
tituto, o secretśrio A brahao in
form ou que seis vagas dc professor de lingua polonesa estavam sendo ofcrecidas no eoncurso publico que sc cnccrra
hojc, sendo duas para o nuclco
d e C uritiba c duas para Araucśria , cabcndo as outras duas
p a ra śreas quc mostrarcm inte
resie . Dissc quc a oferta do en
sino d c Imguas estrangeiras se
ra fcita dc acordo com a de
m anda, ou seja, havcra aulas
o n d e a com unidadc mostrar interesse. N ao importa quc as vagas sejam designadas para um
local q u e no momento nao corresp o n d a a cxpcctativa; baslara
que determ inada comunidadc
q u eira as aulas dc polones, por

cxcmplo, para quc seja designado um professor para la.
O secretario da Educaęao in
formou tambćm quc, no caso
de nao serem prccnchidas as
vagas com candidatos habilitados, podera havcr dcsignaęao
de professores com conhccimento da lingua quc pcrtcnęam
aos quadros do magistćrio estaProfessor Bonifacio Solak, cónsul polones Marek Makowski, o
dual, viabilizando o programa.
secretario da Educaęao Elias Abrahao e o jomalista Miecislau Surek:
Outra ńovidade foi accrtada
apoio e enlusiasmo pela introduęao do ensino da lingua polonesa na
entre o cónsul polones e o screde estadual paranaense.
crclśrio, no sentido serem firmados convćnios para a formaęao dc professores da lingua
polonesa, ou cnviando profes-1
sores para estudarem c sc especiali/.arcm na Polonia ou- l-r-ar
zendo cspccialistas da Polonia
para formar mcslrcs aqui no
Parana.
Aśsi.m, a partir do ano quc
vcm, (odo aluno podera Optar
por uma das dc/. Iinguas oferccidas pela rede estadual, bastando quc diga isso na hora da
inscrięao.

Wałęsa na Argentina e Brasil só ano que vem
_ Coma niovimcntaęao do presiIjwc do Senado, Andr/.cj StclmaF**ki, responsdvcl praticamentc
ppotfiica com a emigraę&o, e do
pwrodas RelaęOes Exteriores, o
pwler Krzystoff Skubiszewski,
JjBrasil c Argentina nestes ultiPKmeses, estS se deflnindo agora
gopresidente da Polónia, Lech
Pjte.somente vir3 &Amćrica do
P no ano que vem, cm ćpoca a
pąefińida.

W
com base em rcvclaItf ! insusPeita rcvista "KuituR P l I cm Paris* a Argentina
gfjrealizar ano quc vem, na ćP ^ ^ ii a dc Uch Walcsa, uma
U J mundia! dc organizacOcs
»«onesas, fruto do trabalho unifi-

cado quc vem sendo cxecutado po
la Tcdcracion Nacional dc lais Polacos", a uniśo argentina composta
por milhares dc poloneses.

BRASIL A1NDA AUSKNTK
Algumas lideranęas brasileiras da
comunidadc polónica ćstflo aguardando a criaęśo de um grandę consclho ou um oongresso brasileiro
rcunindo tcxlas as organizaęflcs rcprcscntativas, lipo HraspOl, Polbrśs, Instituto da Cultura, Centro
dc ILstudos, Camaras dc Q>mćrcio
para quc, num conscnso.gcral, surja uma unica central quc possa responder pela comunidade perante

outros paises.
Pela primeira vez, dcsdc quc fo
ram fundadas, ha mais de ano c
mcio, as entidades Polbrds e Braspol vflo finalmcnte rcalizar uma cspćcic dc asscmblćia geral, ou seja,
sous dois primciros congressos, oporiumdadc cm que dcvcrflo sentir
quc rumos devem ser tomados
dianie da ncccssidadc dc auto-afirmaęflo como organizaęCics com es- '
pirito colctivo, comunitśrio. A Polbr4s faz o sou primeiro' congrcsso
nos dias 8 a 10 dc novcmbro, c a
Braspol nos dias 29 e 30 de novcmnro e l.o dc dezembro. O temśrio dc ambos os conclavcs ainda
nao foi dado a conhcccr aos scuś filiados.

Krawczyk revela como
e a vida na Polónia.
Pag 8
Erechim tem 3 programas
poloneses em radio.
Pag 2
E finalmente o Saporski
montou sua escola!
Pag 6
Latinoamericanos sao estudados
em Varsóvia. Pag 4
Leokadia descreve o que ve no
Bosque do Papa.
Pag 3
Sai certo o artigo da "Veja-PR"
sobre o LUD.

VOCE LIGA E... FLASH!
Suas preocupaęóes sao
despachadas.
Rockfeller, 125-Curitiba

^
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E Isto/Tak Jest

Receita Polonesa
Torta de Batatas e Maęas

Ocaso, Dr. Tempski?
A diretoria do Instituto Brasileiro da Cultura Poldnica recebeu hó
poucos dias um a correspondencia, assinada pelo medico/historiador
Edvino Donato Tempski, elogiando a criaęao dcssa entidade de
promoęao/preservaęao cultural e desejando sucessos aos seus
dirigentcs. O leor dessa carta esia na presente edięao, na Integra, para
conhecimento dos nossos leitores e para entrar na história.
Dińgindo-se ao presidente do IBCP, professor Mariano Kawka, o
dr. Tempski declara num trecho que a entidade ”surge em boa hora e
assume compromissos relevantes, extremamente uteis e necessórios a
comunidade polonesa, a nossa coletividade. Propondo-se a realizar
nobres objetivos, constituir-se-ó numa esplendida homenagem aos
nossos ancestrais e V.Sa. e mui dignos awdliares, soerguendo excepcionais meritos da cultura polonesa em nosso meio, divulgando os
seus tesouros e,, ao mesmo tempo, preservando a memória dos nos
sos antepassados, motivardo a gratidao da nossa posteridade".
Em seguida, diz o histońador Tempski que "o programa de
atividades do IBCP e realnienie grandioso, nobre, magnifico,
merecedor das minhas mais cordiais expressóes de estimulo e de
aplausos. Após longa reJlexao, chegiici a conclusao que tao cloąuente missao, tao grandę projeto, a sua rcalizaęuo e vivencia, (leve
ser tarefa para gente mais moęa, culta, sadia fisica e espiritualmente,
no pleno vigor dc suas foręas, de scu dinamismo, de suas
eflorescencias intelectuais. Dianie do convitc que m e foi endereęado
por V.Sa., avalio a extrema modćstia dos meus recursos para, de
modo responsóvel e eficientc, assumir qualquęr encargo novo,
mesmo quando repleto de atrativos, cativanles. Outróra os avocava
dc modo incontinente e sem qualquer prolelaęao. A eles dediquei os
melhores anos de minha vida. Hoje, quase oclogenario, quero
caminhar, lentamente, ao cncontro do mcu ocaso. Tenho muito
pouco para doar "
Quem conheceu o quc fez Tempski cm sua vida de medico,
redator/diretor do nosso LUD, histońador, polltico, dirigente de
■ clubes (foi na sua prcsidencia que houvc a fusuo entre a Sociedade
de Educaęao Fisica Juvcntus c a Socicdadc Bcncficente Uniuo, em
59/60), certamente nao concorda com a sua afirmaęao dc quc quer
caminhar lentamente ao cncontro do scu ocaso. Pouco a doar?
Nós, que conhecemos o dr. Tempski ha muito tempo, temos que
contestar isso. Ainda recentemcnle, ci-lo traballiando junto aos
demais membros da Comissao Espccial da Comunidade Polonesa
para que o Portal Polones tivesse o melhor e a maior qualidade, com
a sua ajuda. Para enfrentar enfoques nada educados de escritorcs
sobre os poloneses, eis o dr. Tempski escrevendo artigo com
informaęóes contestadoras, esclaretedoras.
Oxala tivissemos mais pessoas como esse medico/historiador, na
comunidade, que vivessem tantas expeńcncias como viveu e prestou
beneficios a coletmdade. Como pode se enlregar, lentamente, no
caminho do ocaso! Quantos quarentóes vagam por ai, com nada a
| oferecer ao próximo e a si mesmo?.
Queremos que continue, dr. Tempski, a oferecer muito a co
munidade. Como sempre ofereceu. E sin/a de exemplo, hoje e
amanha, como o foi ontem.

(Pieróg z ziemniakówz jabłkami)
Ingredienies
4 balatas mćdias
4 maęSs
1ovo
2 colheres de sopa de manieiga
7 colheres de sopa de aęucar
3/4 de copo de trigo
2 colheres de ch£ de canela

casca de limio ralada
1 colher de sopa de fermento
1 pitada de sal
Cozinhar as batatas com casca (nao
muito cozidas). Descascar e ralar no
ralo fino do ralador. descascar as
maęas e ralar no ralo grosso do

ralador, misturando-as comu bi*
Acrescentar o creme de owM
com aęucar, manteiga, sal, fe^
canela e raspas de limio, mi«3
bem., Untar uma forma de y
despejar a massa e assarporcooj
uma hora. seivir polvilhadode
ou com gelćia de prcfertncii
Esta receita i para4 pessoas.

Krul; Jan Polan Tadesz
KossobudzJd (Brasilia); Leokddia
Sawczuk Furman (Cóndido de
Abreu); Olgierd Gerard Ligęza
Stamirowski (Sao Paulo);
Adalberto PachnickL
Direęao e administraęao geral:
Alameda Cabral, 846-A - Caixa
Postał 1775 - Tel/Fca. (041)
233-9194 - CEP 80.410 - Curitiba
- Paranó •BrasiL
Expediente da administraęao: das
13:30 ds 18:00 horas, de segunda a
sexta.
Assinaturas: anual (50 edięóes)
Cr$ 5.000,00
semestral (25 edięóes) Cr$ 3.000,00

- Palses das Amdricas (ami^i
U$80dólares
Europa, Asia t Oceania
(anuidade) U$90dóhn
Como assinar:favoracrewĄ
telefonar, pedindo assinatum,m
o ąue enviaremos cobranji
banedria; se desejar, podtio
enviado Vale Postał, ouCiup
Nominał, para Editora Ludbk\
Editoraęao eletrónica
a cargo de LudlArle Tm,
Diagramaędb e ProietoGrim
Arie Texto
Fone: (041) 222-3622;
Impressao pelo
Jomal Indiistria &Comern

PREPARO

Expediente
Semanario da Editora Lud Ltda.
Diretoria: Pe. Jorge Morkis (CM),
Miecislau Surek, Paulo Filipake
Edilores: Pe. Jorge Morkis (versao
polonesa)
Miecislau Siwek (versao
portuguesa)
Redaęao: Sergio Pieczarka
Departamento Comercial: Jose
Rendak
Correspondentes/colaboradores:
Dom Ijidislau ttiemaski, CM; Pe.
Ix)urenęo liicmaski, CM; Tomasz
Lycliowski (Rio de Janeiro);
Mariano Kawka; Joao Krawczyk;
Ifonifacio Solak; Maria do Carmo
K Goulart; Jose Kuiava; 'Ihadeu

GRANDĘ ERECHIM
Agenciamento do LUD
O Rio Grandę do Sul, em especial a regiao do Alto
Uniguai, conta com uma agenda de assinaturas,
npltcias e publieidade do Semandńo LUD/O POVO.
E a Chaves Almeida Prodtięóes Audiovisuais e
Produęóes Lida., com sede em Erechim
■Para assinaturas-em Erechim, alćm da Chaves Al
meida, localizada a A v. Tiradentes, 1255, voce pode
coniar tambem com os seguintes locais: Foto KozaJc,
na Avenida Pedro Pinio de Souza e na Sociedade In-

Empacotamento e Com. de Prod. Alimantares Ltda.

VENDA DE FARINHA DE TRIGO,
CENTEIO e SCHROTER - PRODUTOS
PARA PANIFICAęAO EM GERAL
Rua Luiz Franęa, 1534 - Fones: 266-4468 ou 266-4733 - Vila
Oficlnas

ANUNC1E NO LUD. ASSINE 0 LUD. FAtyH
ESCOLHA DE QVALIDADE PRESENIfM
SUAS RAIZES.

PARA CADA SITUAęAO
EXISTE UM ESPAQO

1

FWTOUR
COLOCA O MUNDO
AO SEU ALCANCE
•

Tarifas promocion®

P assagens nacionais e internacioiW

•

•
•

Fretamento de ónibtis

Excursóes nacionais e internacioi
•

FERMIPAN

strutiva e Recreativa Rui Barbosa, junto astewami
JUPEM. Ej
Para Aurea, junto ao professor Artimio AdóoM
kowski, na Escola Estadual de Primeiro e Stfk
Graus Presidente Costa e Silva

Excursóes ś Foz ( e c o n ó / n i w

FALE CONOSCO E DESCUBRA QUE AQUIV0C:
TEM AMIGOS.
ATENDE-SE TAMBEM EM POLONES!
FW TOUR AgSncla de Viagens e T urismo Ltda.
. -j
Rua Dr. Murlcl, 970 cj. 6 tórreo - Telefones: (041) 222-4843 e 222-9230 - Curitiba-™^.
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leokadia
com os altos predios ąue ladeiam, ora as
m ora as largas avenidas d e Curitiba, avista-se o copado
L jjo das arvores nativas, fa z e n d o fu n d o a campina verde
¥~oanieCede. Sao araticórias entrem eadas de varias outras
Licies da flora ainda prim itiva, retratando o que era a
emseu todo na epoca da C otonizaęao Polonesa nesle
R H Planalto d o Paranó.

fnieterminado m om en to , o p e n sa m en to da gente chega a
como era aąuele recanto ą u a n d ó ainda agreste e
com o riacho d e óguas lim pidas e cristalinas, todo
M B das pedras peculiares a s óguas correntes...
Ho entanto, cam inhando-se a o longo daąuele que fora o
i i Beton, um dia, hoje can a liza d o e de m a u aspećlo, ferindo
L porte a proposta deste C E N T R O TU R ISTIC O com
miMades tao profundas e afetivas q u e ainda a nossa visao.
hincanta ao deparar c o m u m q uadro realmenle digno de um
jiMo como lembranęa etem a.

Siopequeninas casas d e troncos, robustos, talhados a mao,
jhnpostos horizontalm ente e entre'.igados nas extremulades
]stmanecessidade de pregos. F orm ando assim, um compartimntodegrossas e nisticas paredes.

Aleparecem casas de brinąuedo!
Junto a elas, órvores q u e n o s lem bram os enfeites de Natal
m presepios naturais, e ą u e fa z e m esvOaęarem as
kmelióceas c h a m a d a s"barbas d e bodę" (Aristida Pallens). Aliesiao: a C ASA D A M O R A D A , em ocionando as pessoas
p a entrada, a direita, c o m a primeira fotografia que
tatra uma Familia d e Im igrantes Poloneses com seusfilhós,
ialro e fora da carroęa; o Q U A R T O D E DORMIR-pokój,
m as caminhas de b a la n ę o p a ra os bebSs-as kolyzkaz, junto
cama do casal, todas fecobertas d e lenęóis brancos borii/os a mao; as M A Q U IN A S D E C O STU RA , talvez uma
com o o da m in h a m ae, onde fiz as primeiras
p ip s costuradas a m a ą u in a ; os P O T E S D E CERAMICA
Nrc a mesa; o ZY G A R -relógio despertador; a LAMPKA, os
pADROS e a IM A G E M D A V 1R G E M SAN TA "Matka
poifei." Tudo enfim, só e p e c u lia r aąueles que realmente conweram com este genero d e mobiliario.

A CAPELA de N ossa Senhora d e Czeztoehowa, peąuenina
facolhedora, leva a O raęao aąueles que realmente sentem ali
w ambiente nao turistico, m a s d e espirilualidade. A sua
iKlrada estdo as fotograjias d o S a n to Padre, o Papa Joaó
J Uo II, quando visitou o Brasil, sobremaneira, Curitiba com
Ma Coldnia Polonesa.
i 0 BAZAR, onde se sobressaem os objetos na Arie pela Arie

mloArtesanato M anuał, reflelindo cores vivas que retratam
f wacidade mista da nostalgia da A lm a Polonesa , que
ftima-neceu m esm o q u a n d o entrem eada pela dor e sofrimen>*“ t o guerras sofridas n o decorrer de loda a História da
|* i m . Ali temos, a venda, livros de Literatura, M uska,
Kstórin e Poesia Polonesas. N a s paredes, podem os visualizar
tsgrandes pinturas de Jan M atejka, de Orłowski e outros.
,
[
atcluindo o fa lo d e existir u m córrego desagradavel
j?“e/oż um am uado cartdo d e visila a imensa massa de lunstos 1ue se movimenta em tardes de domingo, com o esta que
mtmw ‘ semimos, o B osque d o Papa merece credao e
■Wnęao ao ser visitado!".
^ndido de Abreu, 31/07191

Sawczuk Furman

E O "LUD", HEIN?
Um pequeno erro tecnico para uns fo i o que
acontęceu na ediędo passada, ao transcreverm os a materia da "Veja-Paranó" sobre o
nosso "exólico jomaF' para olhares curiosos
brasileiros. A chamada fo i certa, com a fo to
de capa, mas, na hora de transcrever a
pagina contendo a reportażem, o fotolitógrafo
copiou o \>erso, com a fin a ł da materia sobre
a hossa famosa amiga tenista Gisele M ifó.
Os leitores certamente ęstranharam , com o
nós, mas entenderam que fo i um "byk", como
e cha mado o erro de imprensa na Polonia.
N ao ó assim, Pe.Jorge ?

JADWIGA POR AQ U I
A catedratica professora polonesa Jadwiga
Linde-Wisiekniewicz fez ąuestaó de visitar a
direęao e redaęao do LU D na semana passada ; ? “ em '^'eompanhia . de-.
curitibanos. Ela qtieńa conhecer o esquema ~
eletrónico agora aplicado por nós para editar
um a gramatica polonesa para brasileiros,
atraves da Universidade Federal do Rio
Grandę do Sul.
Entre conhecer o novo sistema e dar
entrevlsla, eis que fo i chamada a cólaborar
na redaędo, em polones, do programa oficial
de comemoraędo dos 120 anos da imigraędo
polonesa no Paranó e inauguraęao do Portal
Polones. Fe-lo com a maioę competćncia, por

A PALAYRA "POLACO*
Fordm m uitos os q ue apreciaram a materia
sobre "Polones e m elhor que polaco?", da
ediędo 4231, ao p o n to de chegarem
telefonem ns e contatos pessoais, cumprimentando o jo m a l pela criatividade e oportunuiade. Afinał, ser branco e, por isso, ser
cognonim ado por poliico de\>e ser um a form a
carinhosa de com unicaęao. Q uem na o gosta
de ser cham ado de polaco e porque, talvez,
ainda nao pesquisou o signiftcado da pala\ra. L a nd Polonia, segundo pesquisa,
ninguem gosta de ser cham ado de polones. O
som n ao e agrhdavelpara eles. ■
Agorą, dizer aqui ń o Brasil que polones e o
rico e estudado e polaco e pobre e infeliz e ter
cabeęa m uito curta, peąuena.

CISCAN DO

ESTA M O S . f im c tu m d o o projelo para
ęditąr, .nas próxinlas sem anas, a introduędo e
as primeiras oito llęóes do' Curso d e Polones
em Casa, com ilustra^óes e composięao
eletrónica.
SA B IA M yOces que houve gente que, no
primeiro contalo, criticou o fa lo da Veja do
PR" ter colocado errado um a frase em
polones na sua reportagem sem haver
com preensdo de que os brasileiros nao sabem
o polones, ainda m ais os redatores de Sao
P aulo? Pois fo i Lsso m esm o que aconteceu.
O U SEJA: os colegas da redaędo da Veja
sinal, atemlendo ao pedulo do presidente | do utilizaram-se de unia am pliaędo da frase m i
do
artigo
em
polones,"Ziarno
secretdrio da ComiśsSo Especial da Co- n ą ł
munulade Polonesa, respectmmente Jose Gorczyczne", da fo to que tinham dos jom ais,
L u d e dos am igos ucranianos, nao tendo
Górski e Miechlau Surek.
potlido reescreve-la na linguagem polonesa
certa. Facilmente perdoavcl, Lsso, na opinido
desie jo m a l e d o s que entendem a situaędo,
n ao acham ?
CONCURSO
LAN ęAD A a progąim aędo dos Congressos
GASTRONÓMICO
da Polbras (n ą primeira quinzena de
nm em bro) e da Braspol (na segunda quinzena daąuele mes), surgem algumas pergunOuem na comunidade fa z o melhor
tas: quais serdo os lem as a serem discutidos e
"aieroei" (« pronuncia e pierógui), o melhor
quais serdo os palestrantes? A esta altura,
"barszcz" (ai a pronuncia s e l o m a ąuase
apenas duas pessoas sabem, ou, n o maximo,
impossńel. Tentemos: barchtsh ), o melhor
tteś,..
...
^
"bigos" (essa promincta 6 fa cil e como
. UM A VISO a todos os leitores: apreciamos
escreve mesmo) e o melhor con,unto de com uito ąue as pessoas escrevam, digam o que
mida tlpica polonesa? A H B g j j i i i
pensam , abram-se para a com unidade. C om o
de setembro, com wtcio as 10 horas na seae ló na Polonia, nos dias aluais, quem se cala
da Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz Koś
ou tem m edo ou nao sabe dizer ąuais os meciuszko em Curitiba, numa promoęao dessa
Ihores rum os para o nosso futuro.
i —
i LUD /O PO VO e do InsN O SSO J O R N A L estd tendo sucesso junto
tituio Brasileiro da Cultura Polonica.
a m ais pessoas porąue sabe a ąue veio e sabe
o ąue p ode fa zer em beneflcio da grandę co
m nartę do programa oficial alusivo aos
m unidade polónica brasileira. Sem falsa
iT a n T d a ^
o
polonesa a Cuntiba,
m odistia.
no Paranó
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Hermógenes

Erva-mate ajudou o
Parana a crescer(II)

Sociedade de estudos sobre
os latinoamericanos

A S ociedade Polonesa d e Es
tudos Latinoam ericanos foi
fundada em 1978 com o a so
ciedade cientifica afiliada & AJó vimos que no periodo de 1820 a 1930, a vida paranaense girou cadem ia Polonesa d e Ciencias
em tomo do rfiąte. O processo cultural do niate tem varias facetas: (D epartam ento I d as Ciencias
corte, sapeco, secageni, embalagem, transporte e comercializaęao. Sociais). Ela ć um a sociedade
Todo processo se inicia pelo corte on poda das erreiras, que efeito a registrada que possui pcrsonalifacao, foice ou espada, preferencialmente nos meses de junho e d ad e jurfdica e q u e atua de acordo coojn a lei das sociedajulho.
Em segiiida, os ramos cortados sao submetidos a aęao direta do des.
fogo, nos "s a p e c o s S o b a aęao rópida das labaredas, as folhas perA sociedade foi fundada por
dem certa unfidade, sem, eon tu do, ficar esciiras. O bom aspecto e um grupo d e "latinoamcricasabor da erva dependent nuiito da rapidez e unifonnidadc do nistas" com o objctivo d c desen"sapeco". Essa operaęao ainda 6 feita no mato. Após isso, a er\’a ć volver a pcsquisa sobre a A m e
levada para o "carijo''ou barbagnas, . onde recebcm unia segunda rica Latina, divulgar os scus resecagem.
sullados, assim com o parlicipar
A fabricaęao termina com a moagem, triluraęao dos ramos em cm cooperaęao cientifica c cul
canchas apropriadas. A erva-mate assim "canchcada" jó e um tural entre a Polonia c os pafses
produto primario e constitui, tambem, malćria-prima para os enge- da A m ćrica Latina. Scus mcmnhos de beneficiamento nacionais e estrangeiros.
bros sao, sobretudo, pcsquisaNo processo produtivo do małe, loda fanulia participa, sendó quc dores dos divcrsos problcm as
a poda e o transporte cabe aos homens e o trabalho mais niiudo as da A m ćrica Latina.
mulheres e ate crianęas. E bom eiplicar quc a produęao da ervaA ińslituięao tem c a rś tc r inmate no Paranó, ć baseada, principulmcntc, na pequena propriedadc.
Icrdisciplinar c fazem p a rte dcĘscreveu Antonio Bacilla: "Mas os bandeirantes verdes do matę - la, entre outrós, historiadores,
gcógrafos, arquc61ogos, cicntisos fazedores de en>ais e plantadores de cidadcs, os nossos caboclos
destcmidos I ja mais praticaram a escravidao. Ao contrario, fora/n tas politicos, Iinguistas, cspccialistas dc literatura, cconom isescravizadós pelos ervais que fonnaram."
Sens ganhos eram tao limitados que nao pennitiam introduzirme- tas, clnógrafos, c filósofos.
Sao ccnto ę- dczoito m em bros
lhoramento na propriedadc c na produęao do matę, \’ivendo, os
produtores, em pćssimas condięóes economicas. Se. o processo , quc fa/.cm p arte da soćicdadc-c
ścus
trabalhos sao dirigidos por
produtivo fosse apcrfeięoado, o que era fcito em dez horas, poderia
ser feiro cm apenas dci minutos. Os moageiros c exportadores e quc sctc pcssoas chcfiadas p o r
. dominavam por coniplcto a economia er\'atcira, explorando os A ndrzej Krzanowski, d o Inslituto d c G eografia d a U ni; produtores.
Considerando, porem, que a produęao do matę ć feiia em periodos vcrsida<Je Jagielloński d e Cradiferentes das demais agricolas, Alvir Ricscnihcrg trata do assunto de cóvia. O sccretśrio gcral ć T a 
fonna diferente e com otimismo, escrewndo "mas Iwjc como ontem deusz Milkowski, d o Inslituto
a fanulia do pequeno sitiantc tem, na sua industria facil (do małe) o dc H islória da Polonia da A catrabalho para os meses de folga c o dinheiro para a compra dos dcm ia Polonesa dc C iencias. A
generos que a lavoura nao llie da" e mais "o que ć certo, e que a erva- sede d a diretoria ć cm C ramate era um produto vendavel e por bom ou mau preęo dc cóvia: Rynek St. M iasta, 29/31.
exportaęao, constituia um ganho seguro para o pcqucno produtor quc Existcm 3 divisócs territoriais
na sua industria invcstia apenas o scu trabalho".
eńi Varsóvia, Crac6via e PozO PRO CESSO DA EM BA LAG E M
nan c 3 comissócs regionais:
: Durante os mais de 100 anos em que a erva-mutc dominou a Andcs, C aribc c Argcntina
economia paranaense, mcrccc destaque o processo dinamicó ocor- (conc ,sul).
Ela organiza confcrćncias n a
rido na industria de embalagem. Inicialmcnte, a crvaa era embalada
em surróes, feitos dc couro. Apro\’cita-se, assim, um produto da
pecuória, que sobrava nas fazendas. Eram bolsas com capacidade
para quatro arrobas. Eles eram vendidos junto com a crva
Quando a erva era transportada em pequenas distancias, utilizavase os cestos de taquara, forrado dc folhas. Com o desenvolvimento
da industria errateira, os surróes foram substiluldos por barricas dc
pinho que tinha, inclusive, melhor aprcsentaęao.
Surgiu, e cresceu, assim, uma nova atividade profiśsional - os barriqiieiros. Do pinho eles faziam aduelas que eram justapostas e mantidas por meio de arcos flexiveis, geralmente dc timbó. Em Curitiba,
priricipalmente no Umbaró, a principal atividade era a dos baniąueiros. A s suas carroęas de alias grades, atulhadas de barricas, em
trónsito para os engenhos dc mate, constituiam um motivo bastante
pitoresco da industria local.(continua).
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cionais e internacionais. E m
setem bro d e 1988, foi organizada em K arniow ica, p e rto de
Crac6via, um a conferencia internacional com o te m a "Unidad, diversidad y d ep en d en cia
d e A m ćrica Latina," em q ue
participaram dezenas d e cientistas d e diversos pafses d a E u 
ro p a e d as A m ćricas. E m m aręo d e 1989, aconteceu, em V arsóvia (an o d o 10° aniv ersśrio d a
sociedade), a conferencia nacional "Estudos L atin o am e
ricanos n a Polonia 1978-1988,"
cm q u e foram ap resen tad o s os
resultados d e pesquisas nas śrcas d c arqueologia, história,
geografia, polftica e etnografia.
A nualm entc ć con ced id o o
Prem io dc Ignacy D om eyko a
um jovcm p csquisador p o r m e
lhor publicaęao cientifica. E
um a prcm iaęao em d inheiro
ju n to com um a m cdalha. D esd c q uc foi criada, a so cied ad e
vem publicando livros. A lguns
cxcmplos: "Bibliografia polskiej
literatury
latynoam crykanistyczncj (1945-1977)" - "Biblio
grafia d c literatu ra latinoam ericanista polonesa (1945-1977);"
"Region Karaibski - R cgiao d o
C aribc);" "M ieszkańcy A nd ó w i
ich srodowisko" - "Os m oradores d o s A n d cs c o scu mcio;"
"Biuletyn
bio-bibliograficzny
PTSL (tak że edycja w jeżyku
hiszpańskim" - "Bólctim bio-bibliogrśfico da P T S L (tam b ćm
em lingua cspanhola)."
A lćm disso estao sen d o editad o s rcgularm cntc "docum cntos d c trabajo" com os resu lta
d os d c p esquisas d o s m em bros
d a socicdadc c, a partir d este ano, o bolctim em polonćs "W ia
dom ości PTSL" - "N oticias da
PTSL."

A Sociedade fondoue^
tćm o Centro de Docri
ta ę a o e InformaęaoLatinj
rican a com sede em Crtó
( u l . Slowackigo 17). Eleu,
ónica biblioteca latinoamnic
ria d a Polonia e dos palsesa
ximos. Nela estao sendoaj
cionadas todas as publicaęj
relacionadas com a Amćq
latina: livos, revistas, mapas,)
tografias, filmes, cartazes
docum entoś. Trimeslralmq
estś sendo publicado cii
tyn Informacujny ODIL'
A sociedade ć mcmbroi
C EISA L - "Conscjo.
d e Investigacióncs Sodaks]
b re Amćrica Latina' *
contatos com outras sodedd
c instituięóes cicntfficas ą
tip o no miindjo inteiro.
A m ćrica Latina,' cla ten
tatos permanentes com
versidades e instituięóes
tificas na Argcntina,
Brasil, Colómbia, Cuba,
co, Nicarśgua e Peru.
U m dos objetivos 6 deso
vcr scus próprios projelos
pcsquisa ou apoiar os praja
realizados pelos seus nien
cm outras instituięóes. ‘
sas rcalizadas pela Sodcdi
"O homem e o seu meio
Andes" (estudo dos mali
trazidos pela Expedięao09
fica Polonesa aos Andes);
liografia da literatura poloj
latinoamcricanista’ (conU
ęao e complcmcntaęaodJ|
mcira cdięao)
A Sociedade Polonsj
Estudos
Latinoaroerica
apóia,
ainda, a ps?
arqucológica no Pcm,
ticipando, junto com a
"Chana/:
dos projetos 'r
u *n
"Nazca."
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fOMPORTAMENTO
Stuek, do Lud (de uermelhó),
com Maciura, do R ostem o:
mantendo tradięóes

em poitugues, que traz dicas para
os agricultores. “ A maioria dos
descendentes de ucranianos fala a
lingua de seus pais e avós, por isso esses jomais podem ser escritos em ucraniano” , explića Sćrgio Maciura, editor do Rostemo.
“ Para faze-los e preciso atć impoitar os tipos da impiessora,
que sao muito diferentes das
letras do portugufes e do ingles.” O- alvo desses jom ais
estś em col6nias, como a da
cidade de Prudentópolis, a
160 quildmetros de Curitiba,
5 onde 90% da populaęao eni tende ucraniano.
|
Os descendentes de jąponeses
g tambćm tem seu jomal — o Pa§ rand-Shimbum, de publicaęao
semanal, escrito e editado em
Londrina. Com uma tiragem de 3 500 exemplares, correspondentes em Maringd e Curiti
ba, o Shimbum tem metade do texto em portugues, metade em japones. O editor Honório
Ideriha expl ica que aos poucos o espaęo ocuA
pado pelo poitugues vai fieando maior “ porA coldnia ucraniana, com 260 000 mem- que nossos pais, que só liam os ideogramas,
odros Ojca swietgo do Polski nasuwasjd
morreram, enquanto nossos filhos, que só
zereg refleksji. Se algućm disser que esta bros no Estado, conta com mais publicaęóes.
fraseabre a mais recente manchete de um jor- que sua irma polonesa. Sao a bimestral Me entendem portugufe, estao crescendo’’.
O Shimbum, como todos os seus irmaos de
oalparanaense, acredite— e saiba que nao se Rostemo (Nós Vencemos), sobre assuntos
outras Knguas, nao 6 vendido em bancas de
trata de um erro de impressao. O jomal ć o culturais e esportivos; a mensal Tzvikun (Grijomal
. Mas pouco a pouco cresce em numero
Lud (O Povo), semanśrio dirigido aos lo). que trata de temas religiosos e filosóficos;
de pśginas — hoje tem oito, impressas em
800 000 integrantes da comunidade polonesa Procia (O Trabalho), jomal fundado em
off-set— e chega a ser distribuido no interior
do Parani, editado pelo jomalista Miecislau 1912 e dedicado a temas polfdcos e sociais; e
de Sao Paulo e Mato Giosso do Sul.
Surek. A frase significa “ A visita do Santo principalmente O Lavrador, unico escrito
Alćm dos jomais, o rśdio tambćm encontra
Padre &Polonia nos traz uma sćrie de refleespaęo entre as coldnias do Parani. Nas maxóes” e faz parte de um artigo sobie o fim do
nhas de domingo, a Ridio Eldorado de Curi
comunismo na Polónia. O Lud ć o mais traditiba transmite a Hora Israelita, sob o comancional cntrc os jomais distribufdos a comuni
do do Iocutor Ben Ami Saltz, filho de judeus
dades de imigrantes no Parani, mas conta
alemaes nascido no Brasil. O programa tem
com a companhia de similares editados em
ouvintes cćlebres, como o casal Fćlix e Elza
• ucraniano, japones, e atć m esm o com
Lemer, pais do prefeito de Curidba, que se
um programa de rśdio no qual se fazem
plantam diante do radiozinho a cada emissao
cntrevistas em hebraico ou fdiche.
para ouvir musica hassidica, entrevistas em
Como seria de se esperar, o Lud tem como
idiche (dialeto dos judeus da Europa oriental)
principais-assuntos a polftica polonesa e os are poemas recitados em hebraico. A Hora, que
tigos sobre religiao. AfinaJ, alćm de contar
existe hś tres anos, alcanęou seu recorde de
coma tradięao católica do povo que forma a
audiencia no comeęo deste ano. Foi
m2ior coldnia do Parani, ele ć escrito metade
quando estourou a Guerra do Golfo, e os
^ portugues, metade na lingua do papa Joao
20 000 membros da comunidade fyebraiH.
O Lud tem poucos anunciantes e
ca de Curitiba nao desgrudaram do pć do
u®* tiragem de pouco mais de 4 000 exemrśdio, para poder ouvir notfcias sobre
plares. Mas seu publico, muito fiel, acompaseus parentes em Israel.
atentamente o curso de lingua polonesa
M aria C eleste Correa
?ie ć rainistrado no ritmo de uma pśgina por Jornais das etnias: tipos importados
semana.
Colaborou: Roberto Francisco (Londrina)

Outras palavras
comunicagao na lingua dos imigrantes

Uma Boa
Noticia
A edię&o anterior da
w ista Veja, do Parana,
deu um destaąue ao nosso
jom al polones, mostrando
o que se estafazendo em
termos de jomalismo para
comunidades expressivas
como a nossa. O texto de
Maria Celeste Correa e as
fotos de Alhari Rosa
retrataram o nosso
trabalho de promoęao da
cultura polonica. A
abertura, em polones, foi
puxada de foto de um dos
cademos anteriores,
apresentando alguns
probleminhas de grafia
polonesa, o que n&o
invalidou, ao contrario, o
destaque dado a nosso
querido LUD/O P()V().

P

Redescubra o

BOI NA BRASA
22 anos
Agora mals bonito,
M ais gostoso.
A ceita-se cartóes e Tlckts
Fone 222-1204
Rua Brigadeiro Franco, 3354
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Na lingua dos pais
Maciura (de azul) e Surek (de
vermelho) editam dois
jomais de comunidades de
imigrantes no Parana, em
ucraniano e polones.
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Noticias do IBCP

Irma Joana

”Louvo, mas nao posso"

Nem todos os convidaaos a integrarem o Conselho Co/uufogJ
tituto Brasileiro da Cultura Polonica puderam aceitaro eventualtnM,
responder a necessidades da grandę organizaęao. E o caso doim
Helena Skalski, ela que tem comandado tao bem e hd muitolempoot i
do padre Vigario c dos dois Santa Cecflia, que comembrou recentemente 'seus cirujuemt
imigrantes
de
Brusque, eństencia.
Em carta dirigida ao presidente do IBCP, professor Marian
foram pedir ao V ice-Presid e n te
D r.
Leao,
as declarou ela que a carta que lhe foi enviada ficou retira nos ComS
insuficencia de endereęo, razao pela qual respondia apenas em//£■ f
providencias
necessarias. Disse ela: "louvo a iniciativą da criaęao do Instituto Brasileirodai r
Foram atendidos com toda a ’ Polonica, ao qual sentir-me-ia honrada em colaborar, porem, deck r
bcncvolćncia c o D r. Leao convite em participar do Conselho Coonsultwo desse Institutopdoti |°
expcdiu um docum ento de promissos assumidos. Sendo o que se-me apresenta para o monuąj b
crevo-me atenciosamente, (as) Helena Skalski, de Curitiba'.
1
conccssao d c passagem livre
han
orgutha-se
muito
para as 32 familias polonesas
Jd o empresdrio han Walendowsky, da cidade catarinensedtfo
dc Brusquc.
mostrou-se muito orgulhoso em pertencer ao Conselho Consulting[• lor
' Os imigrantes rcccberam
Eis o que diz uma nota do jomal "O Municfpio", de Brusque, daiokl foi
esta boa noticia com grandę de jimho deste ano:"Cultura Polonica. Foi criado em Curitiba, noi j |
mes de maio, o Instituto Brasileiro da Cultura Polonica, numapęt ,
alcgria e logo sc prepararam
para a yiagem. O navio quc monter viva a tradięao da cultura polonesa. Bnisque foi convidadt2 !yj
tegrar o Conselho Consultivo do Instituto, atraves de um dossasi P
dcvia transporta-los estava a sentantes poloneses, Ivan Walendowsky, ąue sente muito orgulhop w
ad
espera, ancorado cm Itajaf. tegrar uma instituięao de altos propósitos culturais".
O uando ja cstavam p e rto do Jan K aniak confirma
navio, a adm inistraęao da
O ex-conselheiro da Sociedade Uniao Juventus e panicipameka f*^1
colonizaęao
alcma
d c inicialivas da comunidade polonica paranaense, Jan Koniak, om ttS
pediente
a Presidencia do IBCP, aceitando a funęao de ConsiDótj |g>
Blumcnau m andou atras
sultivo. Ele costuma escrever em polonis sobre muitos assiumę y
dclcs um dcstacam cnto poli- afetam.
„
cial com ordcm dc voltarem
"E realmente grandioso "
,oi
a Brusquc. Felizm entc, o
0 ex-editor/redator do jomal LUD, ex-deputado, hisiońadord doj
capitao do navio nao obe- membro da nossa comunidade, o mćdico Edwino D. Templiak
dcccu, pois achou q u e per- ao IBCP a seguinte carta: '-acuso o recebimento de suai | |
correspondencia de 25 de maio de 199L Motivos imperiososeinatM
deria m uito se os im igrantes
pediram a minha decisdo imediata a tao honroso conmte, formi Pj
fossem obrigados a voItar.
V.Sa. e seus mui dignos auńliares de Diretoria. Refleli d
D cspachou a pohcia, exibin- sobre a generosa incumbencia ąue V.Sa. pretende me flfljfśę
do o docum ento do Vice- organizaęao e funcionamento do IBCP, entidade ąue, semęiahfiai Udo
Prcsidente Dr. Leao e pos o surge em boa hora e assume compromissos relevantes, extremamolt\ fedai
necessarias d comunidade polonesa, d nossa coletividadt
navio cm movimcnto.
Propondo-se a realizar nobres objetivos, constituir-se a mmof* %
Em A ntonina, ningućm homenągem aos nossos ancęstrais eV.Sa.e seus mui dignosaioaT~
cspcrava pcla chcgada dos gttendo excepcionais meritos da cultura polonesa em nossomtio
do os seus tesouros e, ao mesmo tempo, preserrando a memótiam
imigrantes.
antepassados, motivarao a gratidao da nossa posteridade.
"3
1udo isso e o conteudo do programa de atividades do IBCPim
grandioso, nobre, magnifico, merecedor das minhas mais cordiaistm
(Do original de Paul de estimulo e aplausos.
4
Após longa reflemo, cheguei a conclusdo ąue tao eloęunitiŃ*
Nikodemtlambem silesiano,
numa iraduęao da Irma grandę projeto, a sua realizaęao e vivencia deve ser tarefaparaff&,
culta, sadia fisiea e espiritualmente, no pleno vigor de siiasfan*,
Joana Lukwinska, FC).
dinamismo, de suas eflorescencias intelectuais.
Diante do convite ąue me foi endereęado por V.Sa,
modestia dos meus recursos para, de modo responsóvele eftaiM
ąualąuer encargo novo, mesmo ąuando repleto de fl/w/ńwj*
Outróra os avocava de modo inconńnente e sem ąualtpierprotcuft
dediąuei os melhores anos de minha vida. Hoje, ąuase oclopwj
caminliar, lentamente, go encoritro do meu ocaso. Tenhomunof
doar.
Caro professor Kawka! Confiante de ąue V.Sa. <lais
5?
C01
aioaliares compreenderao a minha atitude, reiterando os
'łm
cordiais agradecimentos, ao ensejo formuło as mais efiisivassauMfĄ PIEI
Edwino D. Tempski".
KU!

Yida e Obra de Saporski
A ceitaram as condięóes.
Foi a prim eira n o ite d e E ti
em C uritiba em quc e le dormiu satisfeito p o r te r en tra d o n a com unidade curitibana. O Colegio Saporski
funcionava em p ien o cen tro
da cidade, n a ru a das Flores.
A dm itia alunos, filhos dos
com erciantes, dos ervateiros
e dos funcionarios d o G overno, travan d o am izade
com aqueles q u c podiam lhe
ajudar em seu piano d c colonizaęao: O Colćgio Sa
porski foi um dos prim ciros
postos culturais em C uritiba.
E ti lecionava num a g randę
casa, sem jan elas d e vidro,
com c h ao d e te rra batida c
com alguns bancos e um a
m esinha d e professor. Nos
dias chuvosos a aula era
feita nos fundos da casa, na
cozinha, p e rto da lareira. As
m ulheres q u c trabalhavam
na cozinha uniram -sc aos
alunos,
apro v eitan d o
as
lięóes. E d m u n d o aprovćitaya deste auditório, tirava
d o bolso a relaęao dos imigrantes d c B rusque, falava
dos sofrim entos q u c elcs cstavam passando, da neccssidade d c tira-los d c la e
passa-los
p a ra
am bicntc
mais hum ano, scnsibilizando
os ouvintcs.
Um dia foi visitar o Vigario d e C uritiba, Pc. A gostinho M achado Lima, c lhe

propos e cxpos os seus
p rojetos d c colonizaęao. Anim ado pclo padrc, Eti procurou o utras pcssoas influentcs. C onheceu o Dr.
A gostinho
E rm clino
dc
L eao, V ice-Prcsidcnte da
Provincia d o Parana, A u re
lio C am pos, fiscal da Cam ara M unicipal, c outros.
Alguns habitantcs dc C u
ritiba tom aram posięao con
tra os planos d c Curitiba, cram os im igrantes ja estabclccidos na Capital, quc
nao qucriam perd er o privilćgio do m o n o p o lk ą dc
serem os unicos lorncccdorcs d c produtos dc
granja para as familiąs curitibanas. C onccbcram um
piano traięociro: tendo conseguido do Prcsidcntc da
Provmcia, V cnancio Jose dc
01ivcira Lisboa, uma arca dc
3(X) hcctarcs cm Cachocira,
rc parli ram esta arca cm 31
lotes c trouxeram os im
igrantes alemaes c suięos,
fundando a Colonia Sao
V enancio, cm 1871. Dianie
d esta cm crgćncia, Saporski
rcsolvcu
cham ar
umą
delegaęao dc imigrantćs dc
Brusquc.
C hcgaram
2
poloncscs a pć, pcrcorrcndo
mais dc 2(X) quilóm clros dc
distancia, pois nao possufam
dinheiro
para pagar a
viagcm dc navio. D escansando, Saporski, cm com panhia

V

AUTO VIDROS SAO
CRISTÓYAO

TBM DE TUDO - WDftOS Ofi IOINA1S PARA AUTOMÓVEIS E CAMINHÓES,
BORRACHARAS E ACESSÓRIOS - COLOCAQAO - ATACADO - O MELHOR EM
PREęOS E SERYięOS

MATRIZ: Rua Nilo Cairo, 52 - Administraęao
FI LIAL 1: Rua Conselheiro Laurindo, 961 PABX (041) 222-6565, ramais 114 e
115, Curitiba, Paranś
FILIAL 2: Rodovia BR 116, Km 105, numero 17745, PABX (041) 222-6565,
ramais 116 e 117, Curitiba, ParanaFILIAL3: Av. Gal. Charles De Gaulle, 347,
fone (011) 261-3646, telex (11) 80116, AVSC Parque Sao Domingos Sao Paulo
-S P
ATACADO PABX: (041) 222-6565, Telex (011) 2188

Nota do editor: pedimos acompanhar o conteudo donossotWfl
edięao.
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ptimismo Tambem
E Intellgencia

de Polonez em Casa
Leckja Szósta - Sexta Lięao

(Gilberto Dimenstein)
Łj|LiA-*Impressiona:
fdadasse mćdia b rasileira
L ..
- J ~’—

bos oręam entśrios ć um deles.
A os poucos, em presśrios e goi vernant es percebem que a edujcaęao só pode ser a maior priojridade. Mais: as elites de "esją u erd a" e "direita" tendem cada
vez m ais a acreditar que o presidencialism o ć um sistema falid o no Brasil.
A
sinistrose
doentia ć
passageira, com ou sem Collor,
com o u sem Q ućrcia. O pais i
privilegiado: nao tern guerras
internas ou externas, fala
ap e n as urna lingua, tern śgua,
sol, te rra. D ispóe de tecnologia
p a ra transform ar seus campos
em fontes de riqueza e bemestar.
C ad a vez mais pessoas influentrs descobrem que o problem a nao ć apenas dc dinhciro, mas d e yontade de cxecutar
um p iano d e desenvolvimcnto,
ap o iad o em em presśrios, dirigentes sindicais, congresso, universidades. U m projeto quc só
sa irś se as elites estivercm fechadas em" to rn o de consensos
bśsicos. T udo corre lento demais, ć certo. M as ć melhor do
qiie esta r parado. A tć lś, cntre tan to , o ttinel ainda ofercec
m uita escuridao. U m tunel quc,
pelo jeito, foi construfdo sem
concorrencia.

6 (iit pesąuisa da agencia de

•n (jcidade Standard, Ogi]vy
*j Ł e r . Tamanho 6 o pes-

'fj bm que, hoje, ser critic ° ć
J ioir-na histeria de que n ad a
’ , siaenuncavaiprestar.
jjo i fścil remar co n tra a
| do desanimo. A final, o
^ Bdente chama-se F ern ando
&§ | Scu principal adversśforestes Qućrcia. A m isćria
| fcjunto com o desem prego
jteda no valor dos salśrios.
[urna guerra civil em anKolo, provocada pela delineocia.
Mastera luz no fim d o tunel.
|revista de Lufs Inścio Lupilva, publicada pela Foserve como exemplo: ele
!Pjiade a economia d e m ercamostrando a evoluęao do
omaior partido de esquerdopais. Import ant e, n o ca%quegerminam consensos
todos os segmentos.
Inlo com o direito d e pro■■iiA N e e crfticas duras, a su| excelencia gerencial do
no setor produtivo, a
*dade vai aprendendo a
bar consensos vitais. Im pbilidade de crescer e rom -

B. SŁOWICZEK/
v o c a b u l Ar i ó ależ ■ mas
bardzo chętnie ■ com muito prazer
bardzo żałuję ■ sinto muito
biuro ■ escritório
brzeg (m.) ■ margem
być ■ ser; estar; haver
całować ■ beijar
denerwować ■ irritar-se
długi - longo, comprido
dowód osobisjy carteira de identidade
działać - fundonar
gapa - tolo, simplório, abobado
gdzie - onde
hotel - hotel
karmić - alimentar
karta meldunkowa - ficha de registro
klucz (m.) - chave
kłopot ■ incómodo
kolejowe ■ ferroviario
. koniecznie - sem falta
ktoś - alguem
liść (m.)- folha
mędry ■ esperto, sabido
miasto - cidade
miejsce - lugar
mleko ■ leite
można f.pode-se
muzeum ■ museu
nagły - repentino, inesperado
nalewać herbatę - preparar o cha
naprawić - consertar
nareszcie - finaJmente
nawet - ate, mesmo
no ■ entao, ora, bem
noc ■ noite

V0CE GOSTA DE VARIAR UMA BOA COMIDA?

h
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RESTAURANT X

A COMIDA DA TERRA DO PAPA (Pierogi)

nocować - pemoitar
noga - pe, perna
odwiedzać - visitar
oko (pl.oczy)- olho
panie (pl.de pani)-senhoras
park ■ parque
pewnie - certamente
pielęgnować - cuidar, tratar
pieniędze (pł.) - dinheiró
pić - beber
piękny - belo, bonito
pijać a costumar beber
pilny - urgente
pisać * escrever
po prostu - simplesmente
pokwitować * assinar recibo
pokój (pl.pokoje)-quarto
poprosićconvidar
portier - porteiro
posłaniec - mensageiro
postępować ■ proceder
późno ■ tarde
praca ■ trabalho
pracować - trabalhar
projektować - projetar
proszę bardzo - pois nao, tenha a
bondade ■
proszę uprzejmie * tenha a bondade
przepraszam - desculpe
przyjść przyprowadzać - trazer
przysyłać - mandar, enviar
rachunek (m.)- conta
c.

radość - alegria
ręka (pl.ręce)» mao
różne - varios, diversos
sam - sozinho
są - sao, estaó; ha, existem
skąd ■ donde
służbowy a de servięo, a servięo
spać-r dormir
szczenię
cachorrinho
szóstym sexto
śmieszny - engraęado
trudno!apaciencia!
trzeba - e preciso
ucho(pl.uszy)- orelha
uregulować rachunek-acertar a
conta
warto-vale a pena (nie warto-nao
vale a pena)
wejść - entrar
widocznie ■ provavelmente
witać ■ saudar, cumprimentar
woda ■■agua
wolny - livre 1
wracać - voltar
wyjazd - partida, salda, viagem
wypełnić - preencher
zajmować - ocupar
zakład • estabelecimento, instalaęao
zakochany - apaixonado
zaprosić - convidar
zaraz - logch ja— —
zwiedzać - visjtar
żałować -lamentar

g r a m a t y k a / g r a m At ic a

1. Conjugaęao dos verbos terminados em ‘ować’ no presente:
PRACOWAĆ (trabalhar)
ja pracuję
on, ona pracuje
ty pracujesz
my pracujemy

wy pracujecie
oni, one pracuję

Nesta lięao ha>varios verbos deste tipo: denerwować się,
kwitować, całować, postępować, projektować, zajmować, nocować,
pielęgnować.

AQUEQA-SE
NESTE INVERN0
CASACOS E
JAOUETAS DE
PELE

DE UM
PRESENTE AS
SUAS
ORIGENS
ASSINE
O "LUD"

erem e/beterraba, pepino azedo, broa, pao, manteiga, salada polonesa de,
Tct^^?zidos (vagem, cenoura, couve-flor). NSo deixe de provar.
Hn
majs
sab0roso.
Confecęao sob medida Fone:
kmcS r Pastel de reclueijao cozido em caldo especial. E o prato mais c
champignons,
232-8936 com Heleninha
iS H
(Strogonoff PotonSs). Mignon de frango frito na mant,slga o r"°'ho de "ata, cnampig
f £ S ,® P a9ao bafo, servido em richauxque mantśm ested^cioso pra ^
^
bacorli cebolinha
Nou moH^' ° ^ 0ro9 'com rec^e'° de batatas que tambśm pode ser servi
POLONIA com m ais'
TRADięAO e SABOR
(0 prato dos eaęądores). Repolho azedo'(chucrut) cozido com
costelinha defumados
Só na barraca do Tadeu.
K ^ ni°,rdurad0Si e salsicha, tambśm servido em richaux para sua d g
ę •
■PIEIWp I
sarracenP ~ trigo mourisco, preparado como arroz polon
BAMrti?iS.ECZ0NEi •=0 P iro g i frito.
I
M. fWne rontórme a maneira polonesa.
H M POLONUS (para 4 pessoas ou mais): Os pratosacimaseryldos contorme
' b H ? TAMB^M 0 PRATO TIPICO PARANAENSE: "BABREADO
C o q u e te l Warsovia.
Teręa e sśbado, no Batel
• EBIDAS: Wódka Zubrowka, Wódka Wiborova, Cocktail Wojtyła (Coquetel d o Papa^ooq
Ouinta e domingo, na Praęa Garibaldi

"O REI DO PIEROGI"

SÓAQUI OS SEUS AMIGOS DE FORA PODERAO SABOREA
POLONESA
Avenida Batei, 2059 - Curitiba - Paranś - Fone: 242-3423
De Teręa a Domingo - Almoęo e Jantar

LINGUICA WIEJSKA, DEFUMADA, PRESUNTO,
SONHOS E PIEROGI!
Encomendas - Fone: (041) 225-4096 - Curitiba

i
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"A Polonia e seu povo merecem destino melhor"
troduęSo de leis especfficas. Na rcpropfeio para homens quc gostam
O jornalista e escritor Joflo
alidade, esti sendo tratada uma lude arriscar. E tudo ć yfllido. Tflo
Krawczyk, segundo secretflrio do
yfllido quc, nSo raras vczcs, ć indis- 1 ta entre o Presidente, que quer poInstituto' Brasileiro da Cultura Poderes mais amplos, de um lado e o
pcnsflvel a intervenęflo da polfcia.
lónica, viajou dias atrfls para a PoParlamento, que quer Ihc limitar- o
Outros, prcguięosos, os malanlónia, tendo podido fazcr yflrias obpoder, de outro lado. Os parlamendros e todos aqueles quc nflo qucservaęOes sobre a sua "lerra-mflc" c
rcm nada com nada, dcdicam-sc A tares estSo com medo da ditadura.
os dias atuais. Voltou com algumas
O Presidente Walesa nao disfaręa
bebedeira. Nos anos dc ocupaęflo
observaęOes interessantes, que pasquc seu fdolo ć o Marcchal Piłsuds
cram os nazistas que sc cncarrcgasamos a divulgar nesta cdięflo.
ki c desejaria dispor do mesmo povam dc forncccr a bebida alcoólica
A primeira coisa que impressioćlcr quc possufa o falecido "dzia
para os poloneses, agora esse scrvina a gentc, ao descmbarcar dc adek", como o Piłsudski era chamaęo passou para as russos, quc traviflo em Varsóvia, ć o comćrcio lizem vódca da Uniflo Sovićlic<» c a do carinhosamcntc pclos polonc
vrc que invadiu as ruas da cidadc.
scs. Walesa dcclarara nor v<łrias vcrevendem na. Polónia pela metade
A própria Praęa do Palflcio da C-ulz.cs quć, se for ncccssario, nSo vacidopreęo.
lura estó cheia dc barracas, bancas
lard cm utilizar a (oręa c dispersar
• Hncbntra-sc, nas ruas de Varsóc mcsinhas, abarrotadas dc mercao Parlamento. Problcma quc a sidorias produzidas na Itfllia, Iugcos- yia, muito mendigo, espccialmentc
tuaędo dc hojc ć muito diferente
lflvia, Austria, China, Japflo, Có os procedentcs da Komćnia, dc ondaqucla dc 1926, quando Piłsudski
dc chcgam famflias intciras. As murcia, Taiwan c atć dc Sri l-anka. Iaplicou o golpc dc esiado.
Ihcrcs romenas colocam yflrios dc
gualmcntc, as lojas do ccntro osO povo atualmcntc na Polflnia
seus filhos cm lugarcs cstratćgicos
tcntam variados artigos estrangcida rua c os controlam dc longc. No csid muito mais cvoluido c sabc
ros, mesmo sc tratando dos produćoneretamente o quc qucr. I-, pelo
fim do dia, rccolhcm o dinhćiro
tos alimcntfeios. la is artigos poloque parecc, n«lo qucr muito, apcquc ć irocado pclos seus maridos
ncscs, como camisas; tcrnos, japonąs todos os bencficios oblidos ducm casas dc cflmbio por dólarcs. O
nas e capas, dc qualidadc reconheranic o regime anterior, os ganhos'
povo polones ć generoso, dfl csmocidamcntc boa, sumiram do mercamaiores c fdcil accsso a tudo aquilo
la para qualqucr um, mesmo para
do. Tivcram quc sumir porquc nflo
quc o Ocidcntc conquisiou durantc
os
aidćticos
quc
infestam
as
ruas
aguentam a concorrćncia dos arti
ccntrais da Oipital como Aleje Je os drduos anos dc trabalho.-larcfa
gos cstrangeiros, quc sao muito
ndo muito fctcil, tanto mais quc os
rozolimskie, Jrajowskie Przedmieś
mais baratos c mais atracntcs, cm"komuchy" nflo dcixam o Presiden
cie, Freta c outros lugarcs dc maior
bora de qualidadc muito inferior.
te cm paz. M cstc, para sc livrar
movimento turistico. I*! a demix:raPortanto, nao ć dc cstranhar quc
desta "peste", prometeu pcrseguidivcrsas cmprcsas poloncsas vflo A ciaL.
los "mesmo que isso durc vintc aQ m o foram aumentados os imfalćncia, contribuindo assim para o
postos de carros importados, os csnos", obrigando-os a ałrrcr dcscalaumcnto do-numcro dc.dcscmprcpcrinlhócs comcęaram a recorrer a
gados na Polónia. Dc acordo com
ęOs!...
um novo estratagema para burlar i,
A privatiziięflo, ao conirdrio do
as cstatisticas, cstc numcro ć alarfisco. Compram automiweis no esmantc. Resta saber: como sc arranque sc cspcrava, transcorrc dc majam cstc desempregados? Dc Yfl trangeiro j£l desmontados. As pcęas
neira muito lenta c lcvanta crfticas,
e suspcilas. O Ciovcrno ć acusado
ficam sendo juntadas em montadorias manciras. Um ditado na Pola
de favoreccr os grupos mais chcgaras clandcsimas c assim surgem no
nia di/.: "Polak potrafi". "Potrafi"
mcrCado negro carros quasc novos
quer dizer quc d i o jeito. De acor
dos a cle, o qućvcm prejudiatndo
do com cstc conccito, rccorrc a vflem folha. Isso acontecc principala naęflo. Dc outro lado, o Presiden
rios artiffeios. O goyerno paga-lhc o | 'menie com carros russos, trazidos
te acusa os comunistas dc terem sc
da Uniflo Sovićtiea aos pcdaęos,
auxflio dc desemprego, no valor dc
apoderado de boa parie dos bens,
60-70 dólarcs, o quc, com o ganho
em sacolas ou nialctas de mfló.
que pcrtenciam ao lvsiado. Se hOu-obtido com os biscatcs quc Ta/., dii •Diz-sc que em algumas cidades, cs- ve a apropriaęflo, devida ou nflo, is
o indispcnsflvel para se manter
pćrtalhócs russos monopolizaram
so ocorreu dentro da assim chamanum nivcl abaixo da mćdia. Na
j«1 esse lipo dc negócio e operam
da privatizivęflOr Iv vcrdiide quc, no
maioria dos casos, dcdica-sc ao co yordadeiras gangues e miifias bem
mcio de ludo isso, se faz ńiuiia tramćrcio ambulantc. Ou abrc um csorganizadas, que dommam os mermóia, da qual se beneficiam os
cados lociiis.
critório dc assistćncia qualqucr. A
mais espertas ,e as mais chcgados
livre iniciativa tem ai um amplo
Oual a posiliło do (iovcrńo dian ao (iovcrno. li o caso da fflbrica dc
campo para qualqucr tipo dc ativiie desses abusos?
macarrflo de l-lhlag - enquanto
dadc, tudo dependendo da inteli
O (Joverno faz tudo que pode,
pcrtencia ao listado semprc acusagencja c a capacidadc da pessoa. A
mas pixle muito pouco. Principal- va dćficit c, um mćs depois dc ter
mudanęa do regime comunista pa
mente porque o Parlamento nflo
passado para o capital francćs, acura o capitalismo eriou um ambiente
Ihc dd o apoio necessirio para in- sou tal lucro quc deu para cobrir

toda a despesa de sua privatizaęflo.
to e a sua presenęa 6
em todas as cidades, mesauftl
E tais casos sflo comuns.
O pafs estd esperando ansiosacalidades distantes. Tudoa j
friamente e visa pnndmw3
mente pela entrada do capital eslucro. ;
■
trangeiro e o ministro Balcerowicz
faz das.tripas o coraęflo para Ihe
Mesmo atć a Wspólnota ,
preparar um terreno propfcio. Con organizaęflo que substituiuaL
ta nisso com o apoio do Ocidentc.
dade Polónica de VarsóvH,a»i
Mas, volta e meia, o Presidente faz je em termos capitalistas."
declaraęóes que nflo esclarccem toantes era fflcil de se conseeoioj
talmente se apóia ou nflo o seu mi
terial relacionado coma j
nistro. Recentemente atć disse que
geral, gratuitamente e semJ
sc isso for nccessflrio o dcstituirfl
dclongas, hoje tudo ć calcubjj
do cargo de ministro dc finanęas.
mente na base do dinhejroM
Ora, em tal eśtado da situaęflo
bom ou ruim? Antes nadanw
que ameaęa a estabilidadc econO- sido negado, embora n u raJL
mica, quem vai querer arriscar seu
dessa facilidade. Hoje opoucoEk
investimento no pais cujo Governo,
conscgui - alguns liw ose-^^
para justificar a sua inopcrflncia, jo  em cassetes - tive que pL
ga toda culpa sobre os ombros dos
preęo do mercado livre,I(
que foram afastados do poder e,
pergunta: isto ć borti ou ruin)]
praticamcnte, nflo tćm mais nada a
soalmente, acho que 6 bom.;
falar c menos ainda a dccidir. Ć valorizam-se as coisas.
yerdade que entre a Polónia e a U niflo Sovićtica encontra-se* Katyń,
N o entanto, conformeań
ondc sovićticos assassinaram milhasaęóes quc tive com os i
res dc oficiais poloneses. Serfl que a
dessa Sociedade, ela estś j
Polónia, perdoando as atrocidades desejosa de colaborarcomi]
alemfls cometidas durante a ultima
dades similares ou dc
Guerra, nflo tem polfticos capacita- estrangeiro para prestar setfi
dos para rcsolvcrcm esta questflo?
na flrea cultural em todosa|
Nflo existem meios para ressuscitar dos. Porque acha que issop
os mortos nem reparar os danos levante servięo de apninnadl
advindos dessa hecatombe, mas, apenas dos poloneses radjcaSŁ,
cm vcz de demonstrar publicamen- yflrias partes do mundo,
tc suas hostilidades contra os sović- | bćm facilita a rampreendeniLticos, nflo seria melhor utilizar um
vos entre os quais clcs
K
pouco dc habilidadc diplomfltica itu a m .
|® ? i
JJodzk
quc, apesar dc tudo, forncce fl Po
lónia pctrńlco, algodflo c outras
IE, para finalizar, querodm w
maićrias-primas?
q u i bem claro quc, apesardiiatyki
Tudo isso c outras coisas mais
contribucm para a instabilidadc
cconómica c politica do pafs. A Po
lónia ncccssita urgcntcmcntc de
polfticos hflbcis, intelrgcntcs c de
larga visflo, quc a possam conduzir
livrcmentc atravćs desse cflos, que
sc cstabclcccu no ('entro Lcste curopeu.
O aipitalismo e a democracia jfl
firmaram o pć na Polónia c nflo hfl
foręa quc os tire dc Ifl. Ao contrflrio
do que almcjavam os poloneses,
nflo foram clcs quc chcgaram fl Eu
ropa, foi a Europa que entrou den
tro da Polónia. Entrou de pć direi-

coisas terem mc chocadoitff'
nia de hoje, tenho fć e co
que ela vai vencer todascsalffićz
culdades quc sc enconiraB|®ęTcu
cam inho para um f u t u r o y i
Presidente Walesa cnfreoujnrodz:
dificuldadcs, atć a campadfldokąd
procura difamd-lo c de riftwupie
lo.
Isto ć m uito grave. EmjpgT'
nflo a figura do Prcsideniejmiu ]
sc gosta ou nflo, mas o f a j istni <
Pafs, o destino da naęflopt^fcunlst
quc tem sofrido muito na
•história. A Polónia c seuw^areccm um destino mcOw-Wi yj,
de ju lh o de 1991, por
^
K R A W C Z Y K , Curitiba. f p
|dszka

W
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GANHE UM VIDEO-CASSETTE "AIWA"

•

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS!

|

I
Todo novo assinante do LUD, de agosto a outubro, concorreri a um vfdeo-cassette'
marca "Aiwa", 2 cabeęas, novo, com a centena do nCimero do recibo de assinatura. i
Assinatura anual darś direito a dois numeros, o seu de assinante e o do recibo. '
Seja um dos que assinam o LUD e resgatam suas ralzes!
1

Sim, quero acompanhar o que acontece nos meios polónicos brasileiro e mundial,!
assinando ja o nosso LUD/O POVO. Peęo enviar-me cobranęa ao endereęo abaixo:

Nome

:..... ........... ......... ............... ........ .............

Endereęo.................................................................
Bairro/Caixa Postał
....................
CEP
Cidade:......................
Estado:...............
Data: / /
Assinatura
Prefiro assinar por ( ) 5 0 edięóes-anual-Cr$ 5 .0 0 0 ,0 0
( ) 25 edięóes-semestral-Cr$ 3 .0 0 0 ,0 0
NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASSINE
0 P0 V0
RESGATE
AOUILO QUE
ESTA DENTRO
DE VOC£:
SENTIMENTOS E
RAlZES DE
VOCl MESMOI

CARTAO-RESPOSTA
N AO E NECESSABIOSE^J
O selo serś pago por Editof*
Ltda.

8 0 .4 1 0 -C u ritib a -

Słabością poczynań organizacyjnych Polonii Brazylijskiej było zawsze rozstrzele
nie wysiłków na wiele inicjatyw. Przez wiele lat nie było organizacji centralnej,
która by planowo Wetowała pracą organizacji terenowych. Organizacje polonijne
osławiąne były najczęściej przez intrygi elementów wstecznyoh. Za starciami i
intrygami politycznymi kryły się bardzo często animozje osobiste".

Wojciech Breowicz
KURYTYBA

—
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W spomnienie o Ojcu Albercie Stawińskim, OFM Cap.

od nas Człowiek, o którego śmierci
Ł J S ś m y się dzięki inform acji żamieszczotygodniku polonijnym “LUD” Wia24 Lości o Jego śmierci nie możemy potraktować
Httszaro bez uczucia, jak to często czyni dżiśtój
-fttpolećzeństwo przy czytaniu klepsydry zamie
Soonej w jakiejś gazecie, czy na bramie kościel
nej: przeczyta i odchodzi, zapominając!
Wierze, że ktokolwiek z Czytelników “Ludu”
H się chociaż raz w swoim życiu z Ojcem
Gem, to pozostał pod wpływem Jego bogatej
§»bowości.
Miałem to szczęście, że ponad dziesięć lat te■spotkałem Ojca Alberta w okolicach, w któg | spędził On kilka lat podczas swojego dziecińJ Było to w Carlos Gomes-RS. Pewnego dnia
fez kolonistów polskich przywiózł Ojca Allertaiz miejscowości Lajeado Pepino położonego
p izeką noszącą nazwę “Rio de Peixe” do Carlos
Bomes, gdzie stawiałem pierwsze kroki w duszSsterstwie brazylijskim. To pierwsze wówczas
Sotkanie z Kapucynem z Caxias do Sul pozostało
Siko zapisane w mojej pamięci.
Kim był Ojciec Albert, który zjednywał sobie
szybko przyjaciół i wzbudzał wokół siebie tyle
Wiej sympatii?
Wielu starszych Czytelników “Ludu" pamięta
(kfctykuły Ojca Alberta publikowane na szpaltach
daljludu” przez tyle długich lat! Myślę jednak, że
tato raz jeszcze spojrzeć, wstecz, aby się przyjm życiu tego Wielkiego Brazylijczyka o polskim

W 1946 r. podqzas I Kapituły prowincjalnęj
Kapucynów Rió Grandę do Sul zostaje wybrany
na stanowisko prowincjała. Podczas sprawowania
funkcji przełożonego prowincji wiele się przyczy
nił do jej rozwoju. Wymienić warto następujące
przedsięwzięcia Ojca Alberta w tamtym czasie:
budowa Seminarium w Vilą Flores, wysłanie gru
py kapucynów do Portugalii, organizacja “Correio
Riograndense”, pisma, które oddał w ręce braci
zakonnych. W tym czasie udaje się do Europy z
ramienia Zakonu. Jak wspominał z bólem —
chciał odwiedzić Polskę, którą tak kochał, aby
poznać miejsca związąne z życiem Jego rodziców,
ale ówczesne władzę komunistyczne Polski nie
pozwoliły Mu na spełnienie jęgo marzeń. Któż z
nas może wiedzieć z jakim bólem serca, z jakim
zawodem opuszczał Ojciec Albert Europę: był tak
blisko granic Polski, a nie pozwolono Mu ich prze
kroczyć. ..
Kilka lat później Ojciec Albert został probosz
czem parafii św. Antoniego w Porto Alegre. Tam
przyczynił się do wznowienia budowy kościoła,
dzieła architektów francuskich. Ta śliczna świą
tynia, jak żadna inna świątynia porto-alegreńska
porywa oczy swym pięknem i wielkością myśli. W
tym samym czasie Ojciec Albert wykłada teologię
moralną i pastoralną na wydziale teologicznym w
Porto Alegre. Następnie został przeniesiony do
Camaąua, gdzie wykładał filozofię, pedagogikę
i pełnił funkcję prefekta gimnazjum bernardyń
skiego św. Jana Chrzciciela. Tutaj Ojciec Albert

ip !

Victor, bo takie otrzymał imię na chrzcie św.
Irpdpł się 10 sierpnia 1909 roku w S. Marcos-RS,
ifiokąd dotarli Jego rodzice pod koniec 1889 r.^ w
Sypie polskich emigrantów. Rodzina Jego pocho
wa z Kutna. Został ochrzczony w Sao Marcos w
pu 19 października 1909 roku. Już jako pięciogli chłopiec zaczął służyć do Mszy św., będąc
linistrantem, przygotowanym do tej funkcji przez
Nego ojca ,który pełnił obowiązki zakrystiaVietor rozpoczął swoje pierwsze kroki szkolne
escola primśria”, ą później uczył się w szkole
afialnej prowadzonej przez swojego ojca Fran-

CHJCAGOSKIE
JERZY PRZYŁUSKI S
ZAINTERESOWANY HISTORIA I LOSEM
POLONII BRAZYLISKIEJ
Nip?hvt dużo było przedstawicieli z ranienia
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0szka Stawińskiego.

W1917 roku rodzina migrowała z Sao Marcos
przeniosła się do miejscowości Rio de Peixe, któ* też swego ęzasji nosiła nazwę “Nova Polónia”,
w Carlos Gomes. W 1919 roku rodzina podejPje jeszcze jeden trud migracyjny, tym razem
Ówczesnego Ęręęhim, dzisiaj Getójio Vargas.
Młody Victor rozpoznając powołanie do życia
udaje się konno z Erechim (dzisiejsze
r ? 0 Vargas) do Alfredo Chaves, gdzie było
*nunarium Ojców Kapucynów. Podróż kornia
młodemu Victorowi 4 dni. Roczny nowicjat
ftniczny odbywa w Flores de Cunha i składa
^^Pm fesję zakonną w dniu 1 września
K B kończy w Flores de Cunha, natomiast
* p^r^ficzno-teologiczne odbywa w Garibaltório n ^ e święcenia kapłańskie z rąk biskupa
goj rQ^ r w Porto Alegre w dniu 31 lipca
J p jo r , który przybrał sobie imię zakonne ALAjpL
bezpośrednio po święceniach kapłańl | i | skierowany do pracy duszpasterskiej
M g j j H Jana w Sananduva-RS, gdzie oboP®*mł przez dwa lata. Tam tez
j^ował opiekę kapłańską nad rodzinami poi*
Pochodzenia! Jakaż to musiała być wielka
jeżdżą) 1 ' ^ ludzi, skóro później do nich przyijl ’
^ spieszyć z posługą kapłańską! vv
waśnie okolicznościach miałem możność
iv Pjca Alberta ponad 10 la t temu!
DydoS& ^ va, Ojciec Albęrt zostaje przeniesiogdzie pełni funkcję rektora.
Kapucynów. Równocześnie był
limu
i definitorem prowincji. W Semmatll% i ^ i e ^ yka Portugalskiego, francuskiego,

znajduje jeszcze czas na sprawy polskie: w miej
scowym radio prowadzi godzinę polską, głosząc
słowo polskie, aby nie zaginęło i nie zostało za
pomniane, a także by sprawa polska nie umarła
w sercach tamtejszych kolonistów.
W 1957 roku powraca do Porto Alegre, gdzie
dwoi się i troi. Podejmuje na nowo budowę koś
cioła, jest prefektem i nauczycielem w gimnazjum
Sćyignć, jednocześnie pełniąc funkcję przewod
niczącego Konferencji Zakonników Rio Grandę do
Sul, Wykłada ponadto retorykę na kursie teologi
cznym Ojców Kapucynów, głosi misje na terenie
swojego Stanu, a także w Paranś, Sao Paulo, Rio
de Janeiro..
Spędził dwa lata w Stanach Zjednoczonych w
NoWym Jorku, przebywał też jakiś czas we Fran
cji i Włoszech.
W 1972 rok\i spełniło się wielkie marzenie
Jego serca: mógł odwiedzić Polskę, Ojczyznę
swoich Rodziców, którą w swoich wystąpieniach
publicznych, pieszczotliwie nazywał swoją "bab
cią”! Powróciwszy do Brazylii, napisał ponad 100
artykułów o swoich wrażeniach, które tygodnik
"Lud” publikował przez dwa lata.
W ostatnich latach kierował Instytutem Hi
storycznym Ojców Kapucynów w Ćaxias do SulRS, był również Sędzią Trybunału Kościelnego W
Porto Alegre, udzielał się duszpastersko w wielu
instytucjach religijnych w Caxias do Sul.

nienamych Rady, można było zauważyć jego jaw
i S M W W i ' konAruktywnę propazycje pod-

dzo serio przęz ob&cnyęfc delegatów,
Pozatvm jego postawa wohec konkretnych
z a g a S S z i d i t a ^ o n ^ n a ^ m w a m y m jro madzeniu, me przeszły

> problemów związa-

sam y s n s s s ^ ^ i — *•
Rzadko ktedy
p S S ^ J c f a 'krajów.
B
B
i i
tych delegatów osoby
Pana Jerzego przyłuskiego.
ą m m

§

§

1

pod-

czając na początku,
Brazylii, napisane
popraez dzieło “Pan Balcer w
przez znaną i ^ ! “ onąnle:Paocemał tego ta m a ty Konopmcką. Kto
rzeczową epopeją poł
ożnego d z ie ła ,będ* S onego własnemu l050™
skiego
brazylijskich borach,
w nieprzystępny* ongtó
^

którv bez poparcia właaz
trzeba
£ sy Ciężka to m m m m i i dreew. DO S I me
było, żeby zwalić
,? a na kolonii, srożyły
było co włożyć, tyfus 1 ^
^ wszystkie Pieste bardzo. U o w W b s| f ^ c i w niemu kiedy
kielne moce s p r ^ g j j się w gfsty b ó r .I
to z siekierą w ręk
, orawa z tą ŁWł
No, d e i f B i l M K i a - zadaje nam

“r i ^ " nepytanie-

(ciąg dalszy na str. 2)

POKŁOSIE
— Temat nieco kontrowersyjny — odpowia
damy. Ale dla nas dotychczas jieszcze jest tema
tem bardzo ciekawym i pociągającym, mający sze
rokie póle do popisu dla zainteresowanych w ba
daniu tego intrygującego zagadnienia w historii
Polonii Brazylijskiej niechętnie dotychczas wspo
mnianego. Musieliśmy jednak odpowiedzieć, w
skróceniu na pytanie zgodnie z wypowiedzią p.
Wojciecha Bręowicza z książki pt. “siady Piasta
pod Piniorami”, Warszawa
1961:
"Po zamachu majowym Piłsudskiego w 1926
roku dają o sobie znać na terenie wychodźczym
błędne koncepcje "mócarstwowości”. Warszawskie
instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się wer
bunkiem głodnego ziemi chłopa do wyjazdu za
ocean, sprzedawały temu chłopu najczęściej ko
ta w worku”, a nęcąc go mirażami rozległych
włości w egzotycznych krainach Liga Morska i
Kolonialna, światowy Związek Polaków za Grani
ca i wreszcie same urzędy państwowe skierowują
do Parany całe gromady instruktorów, organiza
torów, polityków od siedmiu boleści. Wywołuje
to niesłychane pomieszanie pojęć na terenie wy
chodźstwa, sprzyja rozpowszechnianiu się wpły
wów sił nie mających riic a nic wspólnego. Częsc
"państwowotwórczych” działaczy naraża swoimi
ipkkomvśinvmi wypowiedziami, a niekiedy i noczyn ^ a S r S T z w ^ interesy całego wychodźstwa^
Elementy niechętne Polonii wykorzystują każdy
hład abv obudzić nieufność do naszego wychodżstwa w społeczeństwie. brazyU jsto. W re
zultacie w okresie tzw. nacjonalizacji kulturj
przeprowadzonej w Brazylii przez rząd dyktatora
Vargasa szowiniści miejscowi posługują się chętnie i skutecznie argumentami dostarczonymi im
na naszą niekorzyść przez polityków spod maku
Ligi Morskiej i Kolonialnej i światowego Związku
Polaków.
Słabością poczynań organizacyjnych Polonii
Brazvliiskiej było zawsze rozstrzelenie wysiłków
—
Przez wiele lat nie było orgąS L S centralnej, którą by planowo kierowała
nraca organizacji terenowych. Organizacje poloSfin? osłabiane były najczęściej przez intrygi ele
mentów wstecznych. Za starciami i intrygami po
litycznymi kryły się bardzo często animozje oso
biste’ .
(c. d. n.)
P. Filipiak
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' — 16 sierpnia 1991 roku
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ba z dusza 1 ciałem. Towarzyszka Boga - Człowie
ka w dziedzinie Odkupienia, zasiada razem z Nim
Ewangelia według iw . Łukasza 1,39-56
w chwale, którą ma po zmartwychwstaniu. Wnie
"Błogosławiona jesteś między niewiastami" ..
bowzięcie Matki Bożej to jej ostateczny triumf
(w. 42)
nad szatanem, grzechem i śmiercią 1 spełnienie
W dniu dzisiejszym wszystkie nasze myśli i się proroctwa, które sama wyśpiewała w kantyku
uczucia kierujemy ku niebu, gdzie Najświętsza Magnificat. W hymnie tym odkrywa nam Maryja
Maryja Panna przeżywa swój triumf i odbiera wielkie tajemnice Boże. Dowiadujemy się od Niej
nagrodę za swoją wierna służbę Bogu i ludziom
przede wszystkim, że Pan Bóg jest wszechmocny.
Dziś wyznajemy naszą wiarę w dogmat, że Maryja "Uczynił mi wielkie rzeczy, który jest możny i
po swoim zaśnięciu z duszą i ciałem została wzię święte imię Jego” (w. 49). Tylko jeden Bóg jest
ta do nieba. Zasłużyła sobie na to, ponieważ była prawdziwie wielki i wszechmocny. Tylko On je
wolna od grzechu pierworodnego i od wszelkich den stwarza 1 powołuje wszystko do istnienia.
innych grzechów i była najściślej zjednoczona z Człowiek może co najmniej przetwarzać i to tyle o
Bogiem.
ile On — wszechmocny stwórca mu na to p o
Maryja Jest zapowiedzianą w raju niewiastą, zwoli.
Dzisiaj przypominamy sobie całe życie Marii.
która całe życie pozostawiła w nieprzyjaźni z sza
tanem. Dzięki przywilejowi Niepokalanego Poczę Było ono najczęściej zaprawione cierpieniem i bó
cia odniosła zwycięstwo nad grzechem i dlatego lem. Nawet w radosnych momentach nie brako
została wyjęta spod powszechnego prawa rozkła
wało Marii smutku i utrapienia. Także w najpięk
du grobowego. Nie musiała, Jak my, czekać aż do niejszej chwili Zwiastowania przeżyła lęk związany
"końca czasów”, na wskrzeszenie 1 uwielbienie ze świadomością: "Jakże się to stanie, gdy męża
swojego ciała, lecz została od razu wzięta do nie nie znam” (Łk l ,34). W momencie Narodzenia się

Migawki z Kurytyby i okolicy
♦ Krzysztof Skubiszewski, minister Spraw Za
granicznych RP. przyjechał dnia 10 bm. do Rio de
Janeiro, po odwiedzeniu Urugwaju, Argentyny,
Chile i Paragwaju. Polonia rioska przygotowała
dostojnemu gościowi specjalne przyjęcie. Niestety
Jego przyjazd do stolicy Parańskiej Polonii nie
jest przewidziany, z nieznanych nam dotychczas
przyczyn. W następnym numerze "Ludu”, będą
podane szczególniejsze wiadomości z tej ważnej i
niecodziennej wizyty.
♦ Przed tym, w połowie miesiąca kwietnia, po
trzydniowym pobycie w Brazylii, delegacja Sena
tu RP. w osobach marszałka Senatu Andrzeja
Stelmachowskiego, senatorów
Ryszarda Reiffa,
Władysława Papurzyńskiego i Anny Szklennlk wy
lądowała również w Argentynie. Została wtedy
uroczyście przyjęta przez Polonię Parańską, w
Kurytyble, w siedzibie Polskiego Konsulatu Gene
ralnego RP.
♦ W ostatnim numerze z dnia 7 sierpnia br. w
brazylijskim czasopiśmie “Veja”, w specjalnym od
dziale dla Parany, został zamieszczony reportaż
na temat tygodnika “Lud”, świadczy to, iż ty
godnik “Lud", jest coraz więcej znany w kołach
naszej społeczności brazylijskiej. Takie wzmianki,
są bardzo przydatne dla naszej Polonii zwłaszcza
teraz kiedy obchodzi się uroczyście 120-lecie osadnictwa polskich emigrantów na kurytybskich
terenach.
♦ Zadziwia nas fakt, to tyle ważnych osobisto
ści polskich przejeżdża w tym roku przez Brazy
lię i w ogóle przez Amerykę Południowa, a na
uroczystości 120-lecia osadnictwa polskiego w
Paranie, nie ma żadnej do tej pory przewidzianej
oraz zapowiedzianej wizyty ze strony władz pol
skich; a czas nagli, Jesteśmy w przededniu tych
ważnych uroczystości, troskliwie przygotowywa
nych od paru miesięcy przez specjalną komisję
powołaną na te mające się wkrótce odbyć ob
chody.
Witalis Ciekawski
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Wspomienie o Ojcu Albercie
Stawińskim, OFMCap.
(dokończenie ze str. 1 )
Obraz działalności Ojca Alberta byłby niepeł
ny, gdybyśmy nie wspomnieli Jego bogatego do
robku historycznego, pisarskiego i poetyckiego.
Stąd warto wymienić Jego dzieło pisarskie wyda
ne drukiem w języku portugalskim:
1. Noęóes de anślise gramatical (1941),
2. Noęóes do canto gregoriano e de mńsica
(1942),
3. Sintaxe da lingua latina (1942),
4. Zezinho campeao do laęo (1962),
5. Bodas de prata (1964), (216 versos pela passagem dos 25 anos de sacerdócio do Pe.
Albino Stawiński, do clero diocesano de
Erechim-RS, Irmao do Frei Alberto),
6 . 100 anos do nascimento do Pe. Frei Pacifico de Bellevaux (1973),
7. O capuchinho Frei Gentil (1970),
8 . Impressdes de uma viagem & Polonia
(1972). 122 capitulos publicados no rodape
do Jom al polones LUD,
9. Primórdios da imigraęao polonesa no RGS
(1976),
10. Capuchinhos da primeira hora no RGS
(1977),
11. Gramśtica da lingua Veneta e vocabulśrio
V§neto-portugues (1976),
12. Escolas da colonizaęao polonesa no RGS.
Obra póstuma do Eng. Edmundo Gardoliński, corrigida e atualizada pelo Frei Alberto,
13. Luiz de la Veraaz (autores: Pe. Fćlix Bussata e Frei Alberto), (1979),
14. Cón. Josuć Bardin (autores: Frei Alberto e
Pe. Fćlix Bussata), (1981),
15. Dicionśrio V§neto-riograndense-portugues
(1986).
Ojciec Albert Stawiński przetłumaczył z języka
polskiego na portugalski:
1. "Księga życia” (1950 r., wydana w Stanach
Zjednoczonych),
2. Ustawy Sióstr Rodziny Maryi, wydane w
Kurytybie-PR,
3. “Nos peraus do rio das Antas”, tłumaczenie
manuskryptu Ojca Pawła Wonsowskiego
(1976),
4. “Znałem błogosławionego Ojca Maksymilia
na” (1980).
Któż policzy tłumaczenia Kolęd, pieśni do
Matki Bożej Częstochowskiej, przeróżne pieśni re
ligijne, ludowe, które Ojciec Albert drukował i
rozdawał na luźnych kartkach?
W podobny sposób: czy ktoś się podejmie tru
du zliczenia wszystkich artykułów, które Ojciec
Albert publikował w języku polskim oraz portu
galskim na łamach "Ludu”?
Czy w kilku zdaniach można wypowiedzieć
ogrom Serca Ojca Alberta i Jego miłość do tego
co polskie?
Potrafił podtrzymywać w swoim sercu i roz
wijać to wszystko, czego Go nauczyli i przekazali
Mu Jego rodzice Franciszek i Otylia z domu
Strzelecka: miłość do wszystkiego co związane z
Bogiem, Kościołem i polskością!
Ojciec Albert, wielki miłośnik Polski, nigdy
nie okazywał szowinizmu. Potrafił kochać ludzi
innego pochodzenia!
Dzięki Jego życzliwości mogłem przez wiele
lat spędzać wakacje w domu Kapucynów nad
oceanem w Santa Catarina, gdzie często z Jego
Współbraćmi rozmawialiśmy na Jego temat. Każ
dy rozmówca okazywał wobec Jego Osoby wiele
szacunku! Nawet wśród Kapucynów włoskiego
pochodzenia można było dostrzec wiele wdzięcz
ności, a także pewne zażenowanie, że to właśnie
Ojciec Albert opracował gramatykę i słownik
gwary włoskiej w Rio Grandę do Sul, a nie któ
ryś z nich!
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Chrystusa, towarzyszyły Jej zapomnienie i o4m|
nienie. Potem przyszła ucieczka do Egipty, m
z okazji zgubienia Chrystusa w świątyni, ba
powodu niezrozum ienia przez swoich, rozłąki J
czasie publicznego nauczania Chrystusa i &
tragizm m ęki i śm ierci Jej Syna. To wszystka
zem wzięte możnaby nazwać więcej smutkaairi
radościami Marii. Dopiero dziś Jej radość m
pełna. Już dziś nikt Jej nie upokorzy, nie n *
niemiłego słowa. D ziś Jej Syn w glorii i cinńi
przyjmuje Ją do siebie z całym niebieskim drr
rem.
'
Spojrzenie na Maryję Wniebowziętą ożyrna nowo naszą nadzieję. Maryja została wjH
szona również i dla naszego pożytku, abyśmy ■
Jej w staw iennictwem już tu na ziemi sercempi*
bywali w niebie a po śm ierci mogli brać udkl j
Jej chwale. Cel jaki osiągnęła Maryja, pozostać
także i naszym celem . Droga Marii pozostaje i
naszą drogą. Człowiekowi wrośniętemu w netą
zapom inającemu o wyższych celach prawda!
W niebowzięciu M. Bożej daje otuchę i wiarę «
życie, w jego sen s i cel.
ip.
Piękne św iadectw o o Ojcu Albercie wypo*
dział podczas Mszy św . pogrzebowej, biskup F|j
Moretto z Caxias do Sul: ". . . Ojciec Albert fj
trafił kochać i rozum ieć ludzi swojego pocboii
nia, ale także potrafił kochać z tą samą
naszą kolonię w łoską!”
Ojciec Albert Stawiński stale myślał o p
wach polskich. Zdradzał się z tym na każdym&
ku, a szczególnie kiedy się ktoś zwracał do ffig
po polsku, albo kiedy zauważał Polaków b&
siebie. N ie zapom nę Jego Jubileuszu 50-ledab
płaństwa, które uroczyście obchodził w Cańifl
Sul w 1983 roku. Pogoda tego dnia była w m
w o brzydka — chyba nigdy w moim żydu taia
zmarzłem jak w łaśnie tamtego majowego dniai
Caxias d o Sul — a jednak Ojciec Albert poMI
stworzyć w okół sieb ie taką atmosferę, że sie>
pom inało o tej zewnętrznej: brzydkiej i zimnej'
Czy m ożna ocenić, wymierzyć dyspozycji
Ojca Alberta, który pom im o tylu swoich ąg
potrafił spieszyć 'z posługą do Polaków w
cach Sananduva-RS, albo do innych miejsc, tt|
był proszony, aby wygłosić kazanie odpustow
jubileuszow e czy konferencję?
Pan Bóg obdarzył Ojca Alberta wyjątków
darem m owy! B ył wspaniałym kaznodzieją! n
trafił wstrząsać serca ludzkie kiedy pizeoM
po polsku! N igdy nie tracił okazji by przemśsr
po polsku, chociażby krótko, kiedy wiedział eb
wśród jego słuchaczy Brązylijczycy polskiego p
chodzenia! Miałem szczęście wiele razy stods
przemawiającego do wiernych Ojca Alberta■
uroczystościach w Carlos Gomes, na które I
zapraszałem, a nigdy nie odmówił! Podobnie
było w sąsiedniej Aurea!
Kiedy O jciec Albert przemawiał do wieflji
w natłoczonym kościele, w słowach Jego knfe
zawarte było całe Jego Serce, miłość do tegoS
zebranego, który tak jak On sam, miał t j j
łach polską krew, tęsknoty polskie, echa bie
lańskiej ziem i; pom im o że większość z niebJę
nie znało! Ojciec Albert potrafił koncentrats
sobie uwagę sw oich słuchaczy, bo potrafił p#
m aw iać z serca do serca! Dlatego też, nikt sit*
w stydził ukrywać sw oich łez, które były
jącą odpow iedzią na Jego kapłańskie, ojcow*
i braterskie słow o napełnione miłością i H i
m ieniem!
Ojciec Albert Stawiński był wspaniałymi*
nodzieją! Ale jak powiedział na Jego pogra®
Prowincjał Kapucynów, D. Aldo Oow*
". . . N ajlepszym kazaniem Ojca Alberta byioJł
własne życie! Kazanie, które trwało 81 W ^
m iesięcy. Zabierzmy do domu piękno tego m\
nia i żyjm y jak On żył!”
Ojciec Albert za swego życia zabiegał iw
szczył się o budow ę Królestwa Bożego na fljy
w sercach ludzkich, ale także zabiegał o badW
żywego pom nika polskości: kultury,
cji, cech i charakteru, które odziedzłczyufflij u
przodkach naszych wywodzących się z Krają*
Wisłą!
Postawm y, jako kolonia polska, petaajj
czności w obec śp. Ojca Alberta, pomnik pj^j
ludzkiej! Ileż On się nie natrudził, nie na-*
aby nie zostały wymazane z historii ®raIPj.K
o em igracji polskiej i jej wkładzie w ten
nas, którzyśm y Go znali i cenili otrzyma pog
pam ięci, szczególnie wielki i okazały:
wdzięcznych i kochających naszych serc
^
Polaków i B r azyli jeżyków polskiego
którzy przecież potrafią kochać tak jak OD'
granic i bez uprzedzeń!
Niech Bóg, Dawca życia i wieloraki*
który tak hojnie nim i obdarzył za życia a ^
go Ojca Alberta, udzieli Mu pełni Siebie w t*
nie niebieskiej! RIP.

Ks. Zdzisław BMczeWBUI
R io de Janeiro, sierpień 1991 r. w®
urodzin śp. Ojca Alberta StawióslMC0-
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W 10 LAT PO ZAMACHU NA JANA PAWŁA
fflncki dmennik “II G iom o” opublikował, a
g00wska "Rzeczpospolita” streściła, obszerny
gptai pióra Francesco Bigazzi, byłego koresponL& w Warszawie i Moskwie, poświęcony kulim gmachu na papieża Jana Pawła II.
^psiem u udało się uzyskać w Sofii taśmę
MStofonową z opowieścią b. wiceministra
0 1 wewnętrznych i szefa bułgarskiej służby
gęjeczeóstwa Konstantego Koradżowa, odpop a ln ego za zorganizowanie i przeprowadzę
■machu. Obecnie Koradżow przebywa w wlęiju i nagranie to traktuje jako rodzaj “ubezwaenla", sądząc że m im o zmian w Bułgarii Jelp tyciu nadal grozi niebezpieczeństwo ze strony
Ljjćh towarzyszy z resortu bezpieczeństwa.
Zdaniem Karadżowa mocodawcą całej intryU lo sowieckie KGB, które “zleciło” jednak wyLmift zamachu podporządkowanym sobie służi specjalnym Bułgarii, ponieważ “w tym okrewszyscy agenci sowieccy poddani byli szczejtotj inwigilacji’'.
Sowiecki wywiad zdecydował się na przeprondienie takiej akcji przekonany, że osoba i dzia! Papieża mogą zdestabilizować państwa
Ijjcjalistyczne, m. in. dzięki poparciu, jakie Papież
isizal polskiej “Solidarności”. “Dlatego — stwierJi Karadżow jako
koordynator zamachu —
B3 miała uzasadnione powody, by obawiać się
go wpływów”.
| Karadżow opowiada, że w yboru Agcy na zaLebowca dokonało sam o KGB kierując się krywami jego posłuszeństwa i
sprawności jako
aordercy (zabił postępowego dziennikarza turectiegojednym wystrzałem z odległości 40 metrów).
|&iadżow zobowiązał się do podtrzymywania oso

bistych kontaktów z kasjerem bułgarskiej ambn
sady w Rzymie Teodorem AJwazowem, któremu
przekazał "honorarium” Agcy w wysokości 3 min
marek niemieckich, i z zastępcą attachć tejże am
basady żyło Wasiljewem. Cl trzej wraz > Siergie
jem Antonowem, szefem rzymskiego biura buł
garskich linii lotniczych, byli koordynatorami ca
łej akcji na Włochy. Karadżow przebywał w Rzy
mie aż do dnia poprzedzającego zamach.
Agca wjechał do Bułgarii z paszportem hin
duskim, a wyjechał z tureckim. Właśnie w Bułga
rii, w czasie 50 dni pobytu w luksusowym hotelu
“New Otani” w centrum Sofii, zapoznał się se
szczegółowymi instrukcjami udzielonymi mu
przez Ajwazowa i Wasiljewa.
Po przyjeżdzie do Rzymu spotkało Agoę du
że rozczarowanie: Bułgarzy wypłacili mu tylko
dwa z trzech milionów obiecanych marek. Karad
żow nie potrafił sobie wytłumaczyć dlaczego tak
się stało i na czyje polecenie zmienione zostały
rozkazy dla Ajwazowa. Od samych zainteresowa
nych nie można się niczego dowiedzieć, gdyż gru
pie dziennikarzy zachodnich przeprowadzających
badania w Bułgarii nie udało się skontaktować z
żadnym z zamieszanych w rzymskim procesie. Po
wszystkich trzech zaginął wszelki ślad. W każ
dym razie Karadżow twierdzi, że on jeden wie
jeszcze gdzie ukryty jest w Bułgarii ów brakujący
milion marek nie wypłacony tureckiemu zama
chowcy.
Karadżow twierdzi także, że oburzony na
“oszustwo” Bułgarów Agca, podejrzewając, te
planują oni pozbyć się go po zamachu, nie zaś
zgodnie z obietnicą ułatwić mu ucieczkę z więzie
nia, udał się niezwłocznie do agentów CIA we

15 SIERPIEŃ - ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA
Święto 15 sierpnia jest rocznicą odparcia najsfai bolszewickiego na Polskę w 1920 roku,
Wymierzeniem znad Wieprza na tyły armii bol|Sawickiej żołnierz polski, m im o zmęczenia i wie
li braków w uzbrojeniu, odparł już od przedaeśc Warszawy Czerwoną Armię i pobił ją bez
iszty. To wydarzenie nazywało się w Polsce “Cun&d Wisłą". Gdyby wtedy zamiast zwyciębyła klęska nie byłoby ani wolnej Polski,
aii żołnierza polskiego, ani święta.
Na przestrzeni naszych dziejów, nasze połoWe geograficzne dało się m ocno we znaki tym,
itórzy mieli obowiązek i przywilej bronić Polski.
J3rak trudnych do przekroczenia granic naturalSjchspowodował, że naszymi granicami naturaląmi byli obrońcy, żołnierze i ich oręż. Czy to
literze Chrobrego, Jagiełły, żółkiew skiego czy
Oodkiewicza, czy Ci spod Olszynki Grochowskiej,
|ay obrońcy granic w 1920 roku czy wreszcie Ci
11939 roku ciężko się zmagali z najeźdźcami na
jittodae lub na wschodzie Polski. W 1939 r. spy
tali przez przeważające siły niemieckie bronili
P dopóki nie zostali uderzeni nożem w plecy
JOB armię sowiecką na wschodzie. Po klęsce 39
■ka żołnierz polski nie zaprzestał walczyć, ale
taul już tylko symbolicznych granic i honoru
■Wena polskiego, walcząc na wszystkich fronNi 1 morzach, za waszą w olność i naszą. Nar^ Tobruk, Monte Cassino, Belgia, Holandia, żoł*rz nasz bił się 1 jeszcze marzył, że wywalczył
wolną. Niestety, żołnierze walczący pod
*®te Cassino wiedzieli już w czasie bitwy, że
® towarzysze broni, bracia, koledzy zostali ha*We wymordowani w lesie katyńskim przez
■•ietów. Zostali wymordowani wojskowi polscy
•taący z najeźdźcą niemieckim w obronie gra* swego państwa, przez Sowietów, którzy w
napadu na Polskę w 1939 roku m ieli z Nią
*'*rty, ważny i nigdy nie wymówiony Pakt o
Agresji.
żołnierz polski był ramieniem zbrojnym naJ®. był apolityczny, nie był żołnierzem ani par* Politycznych, ani odłamu społeczeństwa ani
yhtur. Kto mordował żołnierza naszego, mor***1 naród polski, żołnierz polski walczył o
y *1do żyda w swoim kraju, walczył o wolność
f g t a a j u a zarazem szanował prawo innych,
^fleami obchodził się dobrze i prawie pobłaźliJJtOiyba w usposobieniu żołnierza polskiego
go ogromne poszanowanie honoru i munduru.
chęci zemsty, żołnierz nasz nie mścił
■Mad powalonym lub rannym przeciwnikiem.
Jjttior Wańkowicz w książce "Monte Cassino"
‘Niosą rannego Niemca, Półuniesiony w noaamy, o krogulczym nosie kręci głową
* *tyatkie strony, jakby czekał ciosu, czy
J*®*: sprawia wrażenie wyliniałego kondora,
i' * ® ~ znowu paczka jeńców . Są wynędznia* ważni i zdyscyplinowani. Dają im wodę. Wo- J t ” skarb. Woda — to zabijane muły, to wy®8 Bwani noszowi; każdy litr — to niedoniesiony

magazynek szmajsera. Pierwszy, który otrzymuje
manierkę, zestawia nogi slużbiście i pyta — ile
może odpić. Z wodą wstępuje otucha. Inny pro
stuje się; czy może zdjąć hełm? Pod hełmem ma
krychę krwawą na czole. Nasi żołnierze milczą
cym kołem otaczają jeńców. Któryś ze zła i obo
jętną miną, z pogardliwym uśmieszkiem, daje pa
pierosa — najbliższy Niemiec chwyta skwapliwie.
Dający ubezpiecza się szorstkością wobec kolegów,
ale nikt z nich go nie gromi. Pierwsze lody zos
tały przełamane — zewsząd wyciągają się papie
rosy, wszystkie ręce podają wodę. Jest w tym
wdzięczność jakaś dla Niemców, że już są w nie
woli, uznanie dla siebie — ale jest w tyra i — po
prostu — serce ludzkie. Miękki to naród. Polacy,
zbyt mało pamiętliwy. Ale niech będzie. Jak chce
— lepiej żyć w takim narodzie”.
Jeśli powinniśmy uczcić święto żołnierza to
dla pamięci tych, którzy polegli, ale też by nie
zapominać o tych, co żyją, co spełnili swój obo
wiązek wobec Ojczyzny i często są zapominani
Nasi byli wojskowi są rozsiani po całym śwlecie.
żołnierz polski walczył często za wolność innych
narodów i za ich prawo ao życia. Przypomnijmy
sobie Tadeusza Kościuszkę, Kazimierza Pułaskie
go w USA, Legiony Polskie we Włoszech w służbie
francuskiej, naszych żołnierzy na San Domingo,
wreszcie naszych żołnierzy w ostatniej wojnie na
zachodzie, korpus gen. Andersa, dyw. gen. Macz
ka, lotników polskich w "Bitwie o Anglię", no i
marynarzy na wszystkich morzach w ramach flo
ty sprzymierzonych. Czyśmy mieli prawdziwych
sprzymierzeńców i wiernych? Historia dawnych
wojen a pamięć ostatniej z dodatkiem Jałty wska
zują, że nas nie potraktowano tak, jak na to za
służył trud wojenny i ofiary naszych żołnierzy.

Co sprzyja zachowaniu
pamięci?
Otóż przede wszystkim witaminy z grupy B,
a wśród nich szczególnie witamina B-l (tlamina),
witamina B-6 (pirydoksyna) i witamina PP (niacyna). Ponadto bardzo ważne są i inne witaminy
z grupy B, jak inozytol i cholina.
Trzeba wiedzieć, że witamina B-l całkowicie
niweluje kofeinę, zawartą w filiżance kawy.
Stwierdzono bowiem, że osoby, które piją często
mocną kawę. cierpią na niedobory witaminy,
przeważnie z grupy B. Objawia się to nie tylko s
osłabieniem pamięci, ale też drżeniem rąk. nad
mierną pobudliwością, podrażnieniem, zmęcze
niem a czasem i bezsennością.
Dla zachowania pamięci bardzo potrzebna
jest cholina. Najwięcej jej posiadają drożdże.
Drożdże bowiem są największą składnicą wszel
kich witamin z gnipy B.
Podczas badań doświadczalnych okazało sio.
że osoby z osłabioną pamięcią, po otrzymaniu do

a I zapozna
służba wys

ała

Mtn
w Langley zdecydowała nie d n u k o w a d *jjŁ
lecz dopuścić do próby jago realizacji w oolu ji
łapania sprawców na gorącym uczynku. Jedyi
warunkiem — twierdzi były aaaf bułgarskiej
piekl — było jakoby Zadanie, by Agca nie sal
Papieża, lecz tylko go ranił
Z informacji ostatnio
ujawnionych
p
francuskie służby specjalna wynika, te nie tAmerykanie wiedzieli o planbwanym sam a
Jak pisze Bigazzi, jeden z najbardziej znai
obecnie rumuńskich dziennikarzy telewizyjn
Vładlmlr Persami, przeprowadzając wywiad i
sokim dygnitarzem “Securitate" dowiedział
i rumuńska służba specjalna była poinformoa
o zbrodniczych przygotowaniach, choć nie.
można było się spodziewać, przez "bratnie o
ny" bułgarskie, lecz praez
Ubijakie
Nie
Jednak Jasne w jaki sposób Libia miałaby
zamieszana w zamach na Papieża Sam Gest
cu miał Jakoby rozkaz, by o zagrożeniu Pap
poinformowany został wywiad francuski, kto
kolei miał uprzedzić Watykan. Obecnie mówi
że informacja taka w istocie do Stolicy Apo
sklej dotarła, ale nie przywiązano do niej na
tej uwagi.
Gdyby informacje Karadżowa okazały
prawdziwe, to trzeba by uznać że co najmniej Pół
tuzina służb specjalnych wiedziało o obees
Agcy w Rzymie, a mimo to nikt nie przeszkodzi!
mu w zbliżeniu się do Ojca iw . na 7 4 m etrów i w
oddaniu strzałów
"Dziennik Polaki
datkowych dawek choliny, zapamiętywały ni
ko o wiele wtekssy zasób pojęć, aue potrafi1
powtarzać dosłownie i bezbłędnie
Dla poprawienia pamięci dzk-nn*.' dawki
tyny w granicach od 10 do 30 gramów, są b
wskazane Jednak aby wzmocnić parnią nie
ży leczyć się samemu, ale uzyskać poradę lei
Najlepiej korzystać z witam in w po kari
Przykładowo w razowym Chlebie, w orzec
oleju sojowym, wątrobie, w żółtkach jaj ku
w siemieniu lnianym, w kielki;‘'h pszenicy
pod dostatkiem lecytyny, która doakonale ■
Jednak warto wiedzieć jak powinno się
rządzać napój z siemienia lnianego, aby by!
teczny. Otóż, dla sporządzenia płynu, należy a
lniane zalać na 13 godzin chłodną. przegoU
wodą, tak aby pokryła nasiona Po 13 godi
odcedza się siem ię 1 gotuje z nowa porcją
Następnie oba płyny miesza się 1 pije.
Przy stosowaniu drożdży, n siety je
szklanką wrzącego mleka, ale nie należy
słodzić. Cukier niszczy selen, który jest su!
cją antyrakową.
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ł Kto płacze, ten żyje dłużej
Udowodniono
naukowo, iż "zdrowo" Jest od cza i do czasu nopłakać, gdyż łzy wypłukują z organ!
chemiczne substancje, które wywi '
ny stres. Można nawet powiedz*eć. as łzy i
biegają chorobom uzależnionym
jak
wrzody żołądka, a nawet zawał »e r a / S
smo medyczne "MedicaJ Tribune"" formułuje
wnioski Jeszcze Jaskrawiej: kto r
wcześniej umrzeć? W istocie, łzy :rozładowuje duchowe napięcia, które z kolei p>owodują cs
bóle głowy. Ale nie tylko z psyctaolot
tu widzenia płacz Jest ważny. Także okuliści pod
kreślają, że łzy mają niezwykle Istotne zadanie do
spełnienia: zapewniają ostry wzrok, gdyż polep
szają optyczne właściwości gałki ocznej. Chronią
także przed wyschnięciem spojówki I rogówki,
oraz służą Jako "smarowidło" zm niejszsjąoe tar
cie między powiekami a gałką oczną Zawierają
też enzymy zwalczające bakterie, chronią wobec
tego oczy przed Infekcjami.
♦ Sztywność szyi i karku m oże być między In
nymi objawem jednej s chorób stakujących cen
tralny układ nerwowy, toteż przy wystąpieniu ta
kich objawów nie należy kłaść ich na kaxt> złej
pozycji w ******* snu. lecz zasięgnąć porady lęka

wywołują zgrzi

zgrzytanie zębami pod
rodem istnienia u niego
arm ow efo W rze^zywtjrm Jak swykłymi rucha=
posiadających Już zęby
niepokojące rodziców

£

Reflektorem po Polsce
♦! W sezonie bieżącym zapowiada się dobry
urodzaj owoców. Powinno być dużo jabłek, wiśni
i śliwek, zanosiło się na dobre owocowanie trus
kawek. Z powodu zimnych pogód ucierpiały tylko
morele i brzoskwinie oraz lokalne porzeczki. Moż
na się spodziewać zebrania w tym roku 1,4 min
ton jabłek, 60.000 ton gruszek, 80.000 ton wiśni,
20.000 ton czereśni oraz 6.000 ton innych owoców
jak morele .brzoskwinie, orzechy włoskie itp.
Zbiory owoców jagodowych w latach normalnych
wynoszą: truskaw ek— 250.000 toń, porzeczek —
170.000 ton, malin — 40.000 ton i agrestu — 40.000
ton.
♦ Straty związane z pobytem wojsk sowieckich
na terytorium Polski szacowane są na 53 bln zł,
co stanowi równowartość 4,6 mld doi. żołnierze
sowieccy pozostawiają za sobą nie tylko zniszczo
ne budynki i mieszkania, ale przede wszystkim
zdewastowane środowisko naturalne. Jak twierdzi
polski MSZ prawie we wszystkich garnizonach
“zabawiano się” w ten sposób, że do zbiorników
wodnych wrzucano pojemniki z olejem i benzyną.
Minister Krzysztof Skubiszewski powiedział
w czasie debaty sejmowej, że strona polska jest
gotowa zrezygnować z odszkodowań za zniszczone
budynki, ale domaga się pełnego pokrycia strat
związanych z dewastacją środowiska.
♦ Gorąca “kuroniówka” z wielkiego wojskowe
go kotła była główną atrakcją dwudniowego festy
nu pod hasłem “Podarujmy dzieciom lato, poda
rujmy zdrowie”, który 15 i 16 czerwca na Starym
Mieście w Warszawie zorganizowała fundacja
SOS. Zupę rozlewał osobiście potężną chochlą
Jacek Kuroń w białej kucharskiej czapie. Napi
saną przez niego odręcznie receptę na tę gro
chówkę sprzedano na licytacji za 1.150.000 zł. Opie
wała ona: 6 kg mąki pszennej, 12 kg kiełbasy to
ruńskiej, 6 kg słoniny, 90 kg ziemniaków, 18 kg
warzyw, po 3 kg wieprzowiny i boczku, 36 kg
grochu. Wykonana ściśle według tego przepisu
przez czołgistów zupa smakowała wszystkim zna
komicie. Wśród innych atrakcji sprzedano egzem
plarz książki Kuronia “Wiara i wina” ze specjal
ną dedykacją. Kupił ją za dwa i pół miliona zło
tych p. Janusz Mazga z Chicago.
♦ Od 1 lipca na ulice Warszawy powróciły pa
trole policji konnej. Jeźdźcy w niebieskich mun
durach pilnują porządku przede wszystkim w du
żych parkach i laskach stołecznych oraz na dzi
kach terenach wzdłuż Wisły. Można ich spotkać
również na Marszałkowskiej ,na Placu Defilad i
na Trakcie' Królewskim. Dwuosobowe patrole uz
brojone w białe 75 cm pałki szturmowe i pisto
lety P-64.
♦ Na warszawskiej starówce otwarto właśnie
pierwszy w Polsce, a ponoć także w całej Europie
środkowowschodniej, sklep z wyrobami dżinso
wymi Lee. Placówka prowadzona jest wspólnie z
Pewexem i już wkrótce owocem tej współpracy
będą dalsze sklepy w Krakowie, Poznaniu i Lubli
nie, Do końca przyszłego roku ma Ich powstać
dziesięć. Amerykańska firma Lee stanowi część
międzynarodowej korporacji, której ubiegłorocz
ny obrót wyniósł 2,5 miliarda dolarów. Jej wyro
by są do nabycia w 140 krajach. Na polski rynek
trafia obecnie część jej europejskiej kolekcji dam
skiej i męskiej.
♦ Ufundowane przeż Jana III Sobieskiego po
zwycięstwie wiedeńskim i mocno uszkodzone w
czasie wojny organy w kościele św. Anny w
Warszawie zostaną kosztem 3,5 min szylingów od
nowione przez Austriaków. Jedna trzecia tej kwo
ty będzie darem rządu austriackiego, druga trze
cia — to dary społeczeństwa w Austrii, resztę
ma nadzieję zebrać tam specjalny komitet. Pra
ce renowacyjne mają rozpocząć się w końcu roku
bieżącego.
♦ Rząd będzie mógł wprowadzić opłaty spe
cjalne na importowane towary, których produk
cja była dotowana — zdecydował Sejm przyjmu
jąc proponowaną przez Senat poprawkę do usta
wy nowelizującej prawo celne.
Ponadto posłowie zdecydowali, że celnicy bę
dą mogli po uzyskaniu zgody prokuratora kon
trolować mieszkania, stosując odpowiednie prze
pisy kodeksu postępowania karnego.
♦ Nowy znaczek pocztowy wartości 2.500 zł,
nawiązujący do tragedii ofiar terroru stalinow
skiego w latach powojennych, wejdzie do obiegu
29 lipca. Znaczek według projektu Wojciecha Freudenreicha wydrukowano w nakładzie 5 milionów
sztuk.
♦ Około 220 polskich żołnierzy z batalionu
kwatermistrzostwa weźmie udział w pokojowej
misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sa
harze Zachodniej (Afryka). Pluton polskiej żan
darmerii został włączony do sił policyjnych ONZ
w Iraku.
♦ Potężna osiemnastowieczna twierdza górują
ca nad Płockiem zostanie sprzedana lub wydzier
żawiona — postanowił Zarząd Miasta. Można wy
razić zainteresowanie całością lub poszczególnymi
salami i bastionami .

żyw ność tanieje w Polsce
Czegoś takiego dawno już na polskim roz
chwianym i pełnym niespodzianek rynku nie było.
Mimo ponad 100 proc. podwyżki cen energii elek
trycznej i gazu, 10 proc. zwyżki cen paliw, ceny
detaliczne wielu artykułów, zwłaszcza spożyw
czych, stoją w miejscu, a nawet w niektórych
przypadkach spadają.
Dotyczy to przede' wszystkim masła, serów,
jdj, a nawet mięsa i jego przetworów. Masło w
niektórych rejonach k raju staniało nawet o 15-20
proc. Jest go pełno wszędzie, tak w sklepach jak
na targowiskach. Zakłady mleczarskie wręcz pro
szą, by klienci zechcieli masło odbierać.
Podobnie przedstawiają się ceny jaj. Jest ich
dużo po cenach od 400 do 700 zł za sztukę.
Nieznacznie spadły ceny mięsa i jego prze
tworów, nie jest to zniżką bardzo odczuwalna.
Niemniej dziś można kupić kilogram schabu za
ok 30.000 zł i 1 kg wołowiny bez kości za średnio
22-25.000 zł. Na ustabilizowanym, choć nie najniż
szym poziomie są ceny wędlin. Jest ich bardzo
dużo i różnych gatunków t t od parówek ( 22 23.000 zł za 1 kg) poczynając, na szynce (ok.
60.000 zł za 1 kg) kończąc. Nadal jest na rynku
sporo wędlin importowanych, głównie niemiec
kiego salami.
Prawdziwą cenową sensacją są truskawki.
Dwukilogramowa łubianka kosztuje obecnie
7-8.000 zł. Tąkich cen już dawno nie było. Owoce
są dorodne, słodkie, a przyczyną niskich cen jest
brak popytu ze strony przemysłu przetwórczego
Zakłady warzywno-owocowe kupują w tym roku
znacznie mniej niż w latach poprzednich, kiedy to
jeszcze obowiązywała kontraktacja. Dziś badylarze
i ogrodnicy dają na sprzedaż owoce najlepsze.
Niewiele jest w tym roku czereśni. Majowy
mróz w dość znacznym stopniu zniszczył te owo
ce. W pierwszym tygodniu lipca pojawiły się
wiśnie-szklanki. Cena kształtuje się ok. 20.000 zł.
Owoce krajowe zdecydowanie wyparły cytru
sy. Mimo zwyżki kursu dolara i podrożenia paliw,
banany są obecnie znacznie tańsze niż kilka tygod
ni temu. Jest ich właściwie bardzo dużo, a cena
1 kg nie przekraczała 13.000 zł. Podobnie kształ
tują się Ceny pomarańcz, cytryn, grejpfrutów.
Mokra wiosna sprawiła, że jest dziś w Polsce
dużo kapusty, kalafiorów, ogórków. Coraz wiecej
i z każdym dniem tańsze są też pomidory. Im 
portowane, głównie z Holandii, są wypierane
przez krajowe.

ja Zgorzelca
Tysiące Rumunów, Rosjan i bułgarskich Tur
ków okupują od kilku tygodni 30-tysięczny Zgo
rzelec — miasto na polsko-niemieckiej granicy.
Kłopotliwi turyści utrzymują się w większości ze
złodziejstwa i żebraniny oraz handlu na najwięk
szym chyba w Polsce międzynarodowym targo
wisku, gdzie za towar pochodzący z byłych kra
jów socjalistycznych płaci się wyłącznie walutą
zachodnią.
Głównym jednak celem koczujących obcokra
jowców jest pokonanie granicy, za którą — jak
sądzą — rozpoczyna się świat ćłobrobytu i ni
czym nie ograniczonej wolności. Zdaniem polskiej
Straży Granicznej legalnych i nielegalnych sposo
bów przekraczania granicy jest co najmniej kilka.
Najprościej jest wziąć całą rodzinę za ręce i z
budzącą litość minę przejść obok polskich i nie
mieckich pograniczników. Jeżeli próba sie nie
powiedzie, to należy ją powtórzyć zabierając ze
sobą odpowiednią kwotę pieniędzy i we właści
wym momencie...
Do Niemiep możną również dotrzeć w bagaż
niku zgorzeleckiej taksówki lub przepłynąć nie
zbyt głęboką w okolicach Zgorzelca Nysę Łużycką.
W ciągu kilku tygodni parki i place przygra
nicznego miasta zamieniły się w brudne i śmier
dzące koczowiska.
W najbliższym czasie planowana jest obława
i deportacja nielegalnie przebywających na terenie
Zgorzelca obywateli innych państw.

Cios znienacka
W czasie, gdy zachodni przywódcy przygoto
wują w Londynie ciepłe powitanie dla Gorbaczo
wa, Związek Radziecki, pomimo
zakończonej
zimnej wojny, zamierza wymierzyć Polsce cios
znienacka i utrzymać ją pod swymi wpływami —
piszą dwaj dziennikarze Washington Post.
Radzieckie wyższe dowództwo wojskowe,
wspierane przez MSZ, przedstawiło prezydentowi
Wałęsie warunki określające nowy układ o przy
jaźni, który w znaczrjej mierze ograniczyłby moż
liwości Polski decydowania o własnym bezpie
czeństwie narodowym. Jedno z żądań odebrałoby
suwerenne prawo zawiązywania sojuszy
militarnych i politycznych. Inne mogłoby spowodo
wać radziecką interwencję w przypadku, gdyby

radziecką za tow ar już wyprodukowany
150 polskim fabrykom i doprowadzi do ichW
knięcią, pozbawiając pracy tysiące robof
Jednak najbardziej szokuje żądanie, by
przepisała n a rzecz Związku Radzieckiego iw
własności każdej budowli, lotnisk, łącz konS
cyjńych, fabryk broni, każdego baraku i H
własności, które ZSRR ulokował w Polsce JH
nionych 4 5 latach. Proponowany układ dawafc!
Moskwie możliwość sprzedaży własności 2
dzącym do cywila oficerom armii, z myślą ol
wstawaniu spółek z “wybranymi” polskimi obi
telami. “To je st kradzież” — powiedział nami
chodni dyplomata. To sposób na stworzenie v l
Iumny w centrum Polski, z gwarancją, ż e j
tam pozostawała tak dłu g o /jak tylko
chciała.
Wałęsa prowadzi z Moskwą ostrożny diak
Obawia się, że jeżeli Polska będzie narzekaJlS
publicznie, to tylko sprowokuje dalsze r
bez zapewnień pomocy ze strony Zachodu.
“Przekrój" (Mną

22 lipca
Rok tem u 22 lipca przestał być świętempi
stwpwym. Sejm nie zareagował na list genai
Jaruzelskiego, który apelował, by święta mej
widować. Wraz ze świętem 22 lipca zaczęłya J I
nazwy placów i ulic związanych z manifesS
PKWN, zmieniły nazwy zakłady pracy.
Pierwsza odmówiła umieszczenia nazwy1
lipca” n a torcikach i cukierkach załoga waran
skiego Wedla. W m aju 1990 r., po 41 latach,
dy wróciły do nazwy E. Wedel.
2 2 lipca znika również powoli z planównul
W Szczecinie np. zam iast placu im. 22 Lipcaji i
plac Generała Andersa, we Wrocławiu (od i|
roku) będzie ulica Mościckiego, w Wałbrzyc
11 Listopada.
Utrwalenie w społecznej świadomości zijj
zku 22 lipca z Manifestem PKWN na długie
sięciolecia wyeliminowało przyznanie komu
mu praw do obchodów jakichkolwiek rocai
związanych z tym dniem. Dwa lata przed manfe
stem — 22 lipca 1942 r. — w warszawskim {$*
rozpoczęła się (zakończona dwa miesiące późnij.
21 września) wielka akcja likwidacyjną.
-j
Obchody (w tym roku po raz drugi) roą» I
częły się 19 lipca w kościele Wszystkich święto |
na placu Grzybowskim w Warszawie, urotaji i
mszą w intencji pomordowanych — Żydów W
szawskiego getta, katolików pochodzenia żyto;
skiego i wszystkich parafian tego kościoła. (W1
nia msza w warszawskim getcie miała miejsce'
tym właśnie kościele, dokładnie przed 49 laty.

Podsłuch w Polsce
Podsłuchy pozakładane przez Służbę | | |
ęzeństwa PRL wykryto we wszystkich saśj
riach duchownych, kuriach diecezjalnych, m m |
inteligencji katolickiej oraz w mieszkaniu nr
masa Glempa.
M inisterstwo nie ujawni listy
nych osób i lokali, żeby nie wywoływać
trzębnej sensacji. Instalując podsłuch w
kaniach prywatnych korzystano na ogół ?
sąsiadów podsłuchiwanego... Do tej pory_*7®r
to kilkaset podsłuchów w mieszkaniach pn*n
nych i obiektach publicznych. Poinformowani)
nich wszystkie osoby zainteresowane.
Tam, gdzie zdemontowanie urz^
niemożliwe, nie m a już groźby ich
wania. Wszystkie podsłuchy zakładane
były nielegalne. Instalowano je na
m inistra spraw wewnętrznych bez Zbw»;
ratora lub sądu.
Kilkanaście podsłuchów, jakie stosuje
MSW (dokładna liczba jest tajemnicą
wą), założono zgodnie z ustawą kar^;v^Ujl
policji i Urzędzie Ochrony Państwa.W
|
się postępowaniach karnych o założeniu
j
ehu decyduje sąd i prokuraturator. ms. .
technik operacyjnych (podsłuch,
¥
danie korespondencji) jest ściśle --o- ygf
Według art. 19 ustawy o policji i
L,
wy o UOP podsłuch może być stosowany<^ ■
pobiec popełnieniu przestępstwa lub
krycie zbrodni, które godzą w życie i
rządek konstytucyjny, obronność Kraj
1
ganych umowami międzynarodowymi^
Założenie podsłuchu zarządza obecw j
ster spraw wewnętrznych
^
prokuratora generalnego i tylko na
czony.

