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Skubiszewski: Polonia 

quer dinamizar relaęóes
Jmentrevista exclusiva ao 

|£ąl LUD/O POVO, o 
ś  Goislro das Relaęóes Ex- 

riores da Poldnia, Krzys- 
i  § Skubiszewski, afirmou 

s’minha visita aos paises 
i America Latina tem por 

js jetivo dinamizar as re
ra diplomaticas, eco- 
Kjcas e culturais. Ela esta 
cendo os melhores resul- 

Mais. adiante em sua 
IMsta, o professor Sku

biszewski declarou que o seu 
pais passa por momentos 
dificeis. entre os quais o 
desemprego, que prejudica 
mais de 1,7 milhao de pes- 
soas. Ant es, segundo ele, 
havia um desemprego dis- 
faręado, quando duas ou 
mais pessoas faziam o tra- 
balho de urna. Isso, segundo 

-ele, acabou. o  professor Skubiszewski, na Praia
Veja mais sobre Skubis- admimudo aeslńlua de Chopin. Ao seu lado, o em- 

zewS ki d pśg. 8. babcador Stanisław Pawlisz/ewski, que
se despede do Brasil dia 2 de 
setembro.

Imbabcador polones retoma 
dia 2 de setembro

P embaixador polones no 
n  Stanisław Pawlisze- 
|  anunciou que retor- 
pao seu pais no próximo 

setembro, depois de 
Ipennanencia de mais 
i®co anos em nosso pais. 
irformou que ja existe 
jjjbstituto, embora nao 

revelar o seu nome, 
Wte de procedimentos 

os entre a Polonia 
Ele disse que es-

tava feliz e ao mesmo tempo 
triste, por ter que partjr, 
pois aqui conquistou muitos 
amigos. Levava, entretanto, 
grandes e  especiais lem- 
branęas da comunidade po- 
lonesa residente no Brasil.

Tambem se anunciava que 
o  nóvo cónsul geral da 
Republica da Polonia, para 
os Estados do Parana, Santa 
Catarina e  Rio Grandę do 
Sul, estava escolhdido e pas-

sava por uma cspecic dc 
treinamento sobre suas
atividadcs no Brasil. O atual 
cónsul, Marek Makowski, 
devera se despedir antes dc 
21 de outubro, quando cx- 
pira o prazo de sua pas- 
sagem, comprada ha um 
ano. No caso do novo cónsul 
demorar a chegar, rcs- 
pondcra pelo cargo, no pc- 
riodo, a vice-cónsul Grażyna 
Machalek.

Stock traz nova vodca da Polonia
- —« na tendencia 

Jmento de consumo

marca no mer- 
iPni; 3, produzida

Jfcniaeengarrafada no 
Ur.j da a disputar
ę ^ a r u s s a S . 0 -

investir

USS 500 mil na divulgaęao 
do produto, a empresa 
pretende conquistar a fatia 
do mercado que se constitui 
por consumidores dos 
produtos importados e dos 
nacionais do tipo 
"premium"(sofisticado). A 
Lubuska deveró custar 40% 
menos que a importada - cr$ 
3,8 mil.

s e m a n Ar io  d a  c u l t u r a  p o l ó n ic a

O POVO DECIDE! - com al(vio geral, mundial, ter- 
minou a tentatim de golpe que o presidente soviśtico Gor- 
bachew sofreu na semana passada. O que impressionou 
no episódio fo i o povo enfrentando tanqu.es, pela liber- 
dade, pela democracia. A  Uniao Soviśtica, embora esteja 
sofrendo uma das męiores crises económicas, revitalizou- 
se, garantindo o que decidiu nas umas.

Nos ultimos cinco anos, 
o consumo de vodca 
no Brasil cresceu 7% ao 
ano. Em 1990, atingiu 30 
milhóes de litros, dos quais 
350 mil importados. Ate o 
finał dó ano, a Stock 
pretende lanęar dois 
uisques importados -De- 
war’s White La bel e Presi- 
dent.

Portal e mesmo um abre-coraęóes, 
em Curitiba. Pag. 2

Grupos gemeos apresentam-se no 
Festival do Guaira. Pag. 5
Tarcisio Mickosz assume 

presidencia da Abranches. Pag. 7
Skubiszewski diz que desemprego e 

o maior problema. Pag. 8
Sexta Iięao do Curso de Polones em 

novo visual. Pag. 6
Kawka: Polonia esta no Leste ou na 

Europa Central? Pag. 3
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E  IstolTak Jest

FERMIPAN
Empacotamento e Com. de Prod. Alimentares Uda.

VENDA DE FARINHA DE TRIGO, 
CENTEIO e SCHROTER -  PRODUTOS 

PARA PANIFICAęAO EM GERAL

Receita Polonesa

PORTAL, 
ABRE-CORAęÓES

Jó tivemos oportunidade em dizer que a colonizaęao polonesa, no 
Brasil, fo i diferente das demais, pelas caracteristicas do povo 
polones. Enąuanto a maioria das imigraęóes tinha loda a 
assistencia, pessoal, legał, financeira, a polonesa encontrava as 
maiores dificuldades. A  lingua era urna delas, tambem. A adaptaęóo 
ao meio, entao, era diftcil pelas condięóes que as outras etnias ti- 
nham, comparativamente. E  ai a discriminaęao passou a ser 
realęada, contra aquelas pessoas que vieram para cć acreditando ser 
aqui o sonhado ”Źden".

Mas, passados cento e vinte e dois anos desde que os primeiros 
poloneses aportaram aqui, e ąuase cento e vinte de presenęa no Es- 
tado do Parana, eis que se criou condięóes para a preparaęao de um 
programa que comemorasse a vinda dos poloneses a Curitiba, Capi
tal do Paranó, desde aquele memoróvel dia 30 de setembro de 1871, 
ąuando algumas carroęas transportaram as primeiras familias desde 
o nosso Litoral, atraves da Estrada da Graciosa, entregando-as ali na 
Cruz do Pilarzinho. O vapor "S. Francisco" trouxe-as desde Santa 
Catarina.

Jó no inicio da preparaęao do programa alusivo, destacou-se que o 
marco das festas seria a constmędo de um Portal Polones em 
Curitiba, idealizado por um dos destacados vereadores da comu- 
nidade, Jose Górski, prontamente aprovado e incentivado pelo 
prefeito Jaime Lemer. Formou-se entao uma comissao, integradapor 
representantes de diversas orgąnizaęóes, buscando-se a seguir, em 
reunióes e trocas de ideias, programar a execuęao do ąue ia sendo 
proposto e aprovado.

Compreendido por uns e, naturalmente, criticado por outros, como 
acontece sempre em nosso meio, ainda, o esąuema do Portal cresceu 
de tal modo que se formou um programa de ąuase ąuatro meses. Ou 
seja: festas polónicas devem durar muito tempo, para que se come- 
more com a maior intensidade possivel.

Os festejos terao de tudo: solenidades, homenagens a pioneiros, 
expósięóes, palestras, inauguraęóes (a do Portal e a da Cćmara de 
Comircio serao as mais expressivas), missas, almoęos de 
confratemizaęao, eventos religiosos, exibięóes de folclore no mais 
diverso nivel.

Se temos fama de "briguenlos” - o polones briga ale com a sua 
sombra ou com um simples olhar no espelho - temos de outro lado 
que destacar, a partir do programa do Portal Polones, nos 120 anos 
da imigraęao polonesa a Curitiba, que o presente ano de 1991 pode 
ser colocado comó o ano da integraęao de foręas. O ano do abre- 
coraęóes.

O Portal, a cripęao do sonhado Instituto Brasileiro da Cultura 
Polonica e da muito necessória Cd mara de Comircio Brasil-Polónia 
a partir do Sul do Brasil podem sim ser vistos como um marco im- 
portante no sentido da unificaęao de foręas. Mesmo que alguns 
poucos nao ąueiram "dar o braęo a torcer", o fato i  que a ideia do 
Portal Polones deu inicio ao ąue estamos comemorando a partir 
deste dia 24 de agosto e ale fins de dezembro; festejamos segura- 
mente o surgimento de novas lideranęas, em tomo de todo o 
esąuema do Portal, sem outras finalidades a nao ser destacar quao 
importante i  a existincia de gente com alma polonesa em nosso 
Brasil.

O resultado desse trabalho beneficia grandemente a comunidade 
polonica brasileiro.

Sonhos
Ingredientes 
S bata tas  m ćdias 
1 ovo
1 colher d e  so p a  d e  aęucar 
1 1/2 copo d e  azeite 
20 grs. d e  fe rm eh to  p a ra  p2o 
1 co lher d e  sopa d e  leite 
1 1 /2  copo  d e  trigo 
aęucar d e  bauniliia 

(2  colheirinhas).

de Batata/SIodkie paczki z 
sal
C O M O  F A Z E R
C ozinhar a s  b a ta ta s  c o m  casca, 

descasca r e  a m a ssa r . A c re sc e n ta r 
u m a  p itad a  d e  sal, o v o , ó leo , d u a s  
co lheirinhas d e  a ę u c a r  d e  b au n ilh a , 
trigo  e  m istu ra r  m u ito  bem . D es- 
m an c h ar o  fe rm e n to  e m  le ite  
a d o ę ad o  e  u m a  c o lh e r d e  so p a  d e  
trigo , de ix a n d o  c resce r. Q u a n d o

ziemniaków
dobrar de vołume, matui  ̂
massa de batatas t deiiard 
por uma hora. E steram i 
rolo, em mesa untada,d3 
com 1 cm dc espessura.y 
rodelas com 1 copo e 6^  
bastante óleo quente. Stny« 
Ihados com aęucar mistundj 
aęucar de baunilha.(Tradod 
Cristina Luiza Czerwonka$«

GRANDĘ ERECHIM 
Agenciamenlo do LUD 
O Rio Grandę do Sul, em 

especial a regiao do AUo 
Uruguai, conta com uma 
agśncia de assinaturas, noUcias e 
publicidade do Semanóńo 
LUD/O POVO. E a Chaves Al- 
meida Produęóes Audiovisuais 
e Produęóes Lida., com sede em 
Erechim.

Para assinaturas em Erechim, 
alem da Chaves Almeida, 
localizada a Av. Tiradenies, 
1255, voce pode coniar tambem 
com os seguintes lócais: Foto 
Kozak, na Avenida Pedro Pinto 
de Souza e na Sociedade Ins- 
tmtiva e Recreativa Rui Barbosa, 
junto ó secretaria do JUPEM.

ParaAurea, junto ao professor 
Artemio Adao Modkowski, na 
Escola Estadual de Primeiro e 
Segundo Graus Presidente Costa 
eSilva.

ANUNCIE NO LUD. ASSINE  
O LUD. FAQA UMA ESCOLHA 
DE QUALIDADE PRESEN- 
TEANDO SUAS RAIZES.

Expediente
Semanirio da Editora Lud Lida.
Diretoria:
Pe. Jorge Morids(CM), Miecislau Surek, Paulo Filipake 
Editores:
Pe. Joige Morkis (veisao polonesa)
Miecislau Surek (veisao poituguesa)
Redaęao: Sergio Pieczarka 
Departamento Coraercial: JosŁ Rendak 
Conespońdenles/colabondores: Dore Ladislau Biemasld, CM; Pe. LoomJ 
Biemaski, CM; Tomasz Lychowski (Rio de Janeiro); Maiiano Kawb; J« 
Krawczyk; Boniftcio Solak; Maria do Carreo K. Goulart^osć Kuiavi, TUk 
Krul; Jan Polan Tadeusz Kossobudzki (Brasilia); LeoUdia Sawczuk Fw» 
(Candido de Abreu);OIgierd Gerard Ligęza Sta miro ws Id (Sio Paulo); Adaieb 
Pachnicki.
Dircęao e  adrainistraęao geral: Alareeda Cabral, 846-A-Caua PosUl I7B-I 
Td/Fax (041) 233.9194-CEB 80.4 IO-Curitiba-Parana-BrasiL 
Expediente da adreinistraęao: das 13:30 &s 18:00 horas, de segund* isłbi 
Assinaturas:
anual (50 edięóes) . . . .  .CrS 5.000,00 
sereestral (25 edięóes) . .  .CrS 3.000,00 
Paises das Arećricas (anuidade) US 80 dólares 
Europa, Asia e Oceania (anuidade) U$ 90 dólares 
Como assinan favor escrever, ou lelefonar, pedindo assinaturas, após of 
en vi arem os cobranęa bancAria; se desejar, pode ser enviado Vale Paul, a 
Chcque Nominał, para Editora Lud Lida.
Digilaędo eletrónica por LUD/Arte Texto; raonlagere por AfteTexlo; irapusa 
pelo jo  mai Industria & Comćrcio.

Rua Luiz Franęa, 1584 -  Fones: 266-4468 ou 266-4733 -  Vila 
Oficinas

PARA CADA SITUAęAO 
EXISTE UM ESPAęO

FW TOUR
COLOCA O MUNDO 
AO SEU ALCANCE

• Tarifas promociott

•  Passagens nacionais e internaciom

•  Frełamenłodeóm

• Excursóes nacionais e internacioiĄ

•  Excursóes a Foz

FALE CONOSCO E DESCUBRA QUE AQUIVCC: 
TEMAMIGOS. 

ATENDE-SE TAMBEM EM POLONES!

FW TOUR A g śn cia  d e  V ia g e n s  e  T urism o U da. 
Rua Dr.-Murlci, 970 c i. 6  tśrreo  -  T ele fon es: (041) 222-4843  e  222-9230 -  CuntIM'
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0pa Oriental ou Central?
f0pa i  a parte ocidental da massa terrestre conhecida 

taj L is ia . Durantemuito tempo, o limite entre a Europa 
iw foi objęto de duvida. Geralmente o  divisor de ńguas

i Urais e o do Cducaso tem sido tomados comoo
Ssse limite sgue hoje a base da encosta oriental dos 

*5 ii i seu prolongamento, oos montes Mugodjar, o rio 
_  ^  j margem Norte do m ar Cóspio, os vales do Kuma e 

o estreito de Kersh, no m ar Negro. Desse modo, 
mlis Urais passam a integrar a Europa, e o Cńucaso, a 
|iOcontinente europeu se estende por 5.600 km em lon- 
lk (do cabo Norte ao ca bo Tarifa) e 4.200 km  em latitude 
jato t a  aos montes Urais).
| mperficie da Europa i  de cerca de 10 milhóes de 
jimm quadrados. Isso significa ąue, excetuando-se a 
tiiwpłw da URSS, todos os palses da Europa caberiam 
Ljófga dentro do Brasil. A  Polónia (312 mil km/2), por e- 

^  tflojum pouco maior ąue o Parani e Santa Catarina 
jg iw

tjuniose fala dos palses europeus ąue ate h i  pouco tempo 
im parte do bloco socialista, (  comum localizń-los todos 
'Cmpa Ońentaf, ou entao no "Leste Europeu". Apenas 
•tum ąuando se fala em Europa Central. No entanto, se 
murna olhada no mapa da Europa, veremos ąue a parte 
inni desse continente e constitulda pela llniao Sońetica 
sttwopiia). Palses como Polonia, Tchecopslovńquia e 

localizam-se na Europa Central, sendo ąue a 
im se constitui efetivamente no centro geogrófico da 
itfw. A europa Central i  constitulda por oito palses: 

Polónia. Tchecoslovńąuia, SuCęa, Liechtenstein, 
Bró, Hungria e Romenia. (Cf. Nogarolli, Luiz Carlos 

Curso prć-vestibular Barddal)
Ifcao da Europa em Ocidental e Oriental, e principal- 

inclusao da Polónia, Tchecoslovóąuia e Hungria na 
'Orientar, e um procedimento ąue nada tem de ob- 

* (pogrdftco, mas decorre de uma divisdo maniąuelsta 
wido imposta pela "guerra fria", ąue opós os Estados 

Unia o Soviitica no murtdo inteiro e dividiu erh dois 
, Isso passou a ser aceiio como fato eon- 

Sflt/o a ser divulgado peta imprensa e pelos livros didóticos, 
vi pelo exemplo abaixo:"Depois da II  Guerra Mun- 

wgimm dois grandes blocos de naęóes: o bloco das 
$sda Europa Ocidental e o da Europa Oriental, liderado 

® pUniao Sovtftica. (Liclnio Walter)
’:o  bloco se tomou oriental porąue era"liderado" 

^ llniao Sovittica. E  agora, ąuando palses como a 
Tchecoslovóąuia e Hungria lideraram e levaram a 

j* limo o movimento de desagregaęao do chamado 
pto socialista", nao seria oportuno ąue se deixasse de ”des- 
f 1? Mes palses para a Europa Oriental?
MtiUANO KAWKA, Presidente do Instituto Brasileiro 
"Mitura Poldnica.

CARACTERES 
POLONESES

Os caros leitores jó devem terobservado ąue, aos 
poucos; estamos introduzindo os caracteres 
poloneses em nossas póginas. Pnmeiro, com al- 
gumas dificuldades e, a partit desta edięao, em 
maior irttensidade, jó com o uso do programa de 
editoraęao eletrónica adqumdo ąuando dc nossa 
viagem aos Estados Unidos.

TRES PAGINAS EM  
POLONES

Na próńma edięao, a de nitmero 4235, vamos 
continuar com as inovaęóes emtiosso LUD: serao 
tres póginas inteiras jó com a composiędo 
eletrónica em polones. Queremos ąue os leitores 
nos entendam, caso ainda nao esteja do seu 
agrado. Passar de um sistema a outro exige uma 
serie de adaptaęóes. Ale o Pe. Jorge estó dedilhan- 
do no teclado, em busca dos sinais das letras 
polonesas. O resultado todos os caros leitores vao 
acompanhar.

Assint, excepcionalmente incluiremos trćs 
póginas em nossa edięao em off-set, experimcntan- 
do os caracteres poloneses do novo sistema de 
composięao.

DICIONARIO 
POLONES-PORTUGUES

As primeiras póginas do esperado dicionario 
Polones-Portugiićs sob a ótica doś brasileiros ja  
foram entregues aos nossos digitadores pelo pro/es- 
sorMariano Kawka. Serao ąuase vinte mil verbetes 
ąue comporao o dicionario para as centenas de 
alunos inscritos nos diversos cursos de polones em 
nosso pais. £  tambem aos estudantes da lingua 
portuguesa ló na Polónia; obras semelhantes en- 
contram-se esgotadas hó anos..

ANIYERSARIOS
No Rio Janeiro, amigos da Sociedade Polónia 

festejaram aniversórios estes dias: dia 5, Jan Alek
sander Wieniewicz; dia 6, Mariana Husal; dia 8, 
Halina Gniewosz; dia 9, Andrzej Rokicki; dia 10, 
Penha Olg B. Wawruszczak e Casemir Josć da 
Motta Biesek; dia 11, Franciszek Duczmal e 
Zuzanna Gapanowicz; dia 12, Felix Haczynski da

Nóbrega; dia 14, Janina Wojda e Magda Zago; dia 
15, Andrś Nelson de Mello Skowroński e Elisabeth 
Wesołowski; dia 17, Crimerio dos Santos; dia 18, 
Maria Grzywacz; dia 19, Vera Lucia A. 
Chmielewski. No dia 26, o aniversório seró de 
Grażyna Rokicka; dia 29, de Belarmina Markoski; 
e, dia 30, seró a vez de abraęos para Rosa Bettestin 
Ducznal.

EX- MCENTINOS TEM  
REUN1AO

Dezenas de ex-alunos de escolas vicentinas es tao 
com encontro marcado para esic sóbado, no 

. Seminaria Menor de Sao Vicente de Paula, em 
Araucaria. Haveró intensa confrateniizaęao, com 
as presenęas de muitos ex-professores, tais como o 
atual pnmncial da Congregaęao da Missdo, Pe. 
Euzebio Spisla, o Pe. Lourenęo Biemaski, entre 
outros. Estó prevista, tambem, a presenęa de um  •> 
ex-seminarista ilustre, Dom Ladislau Biemaski, 
Bispo Auxiliar da Arąuidiocese de Curitiba.

Os interessados ainda podem confinnar, com a 
redaęao deste jomal ou com Pe. Lourenęo Bier- 
naski, pelos telefones 233.9194 e 223.0561, respec- 
tivamentc.

CISCANDO
D1RETORIA da Sociedade Uniao Juventus, 

hojt com uma arrecadaęao mensal superior a 25 
milhóes dc cmzeiros, ąuer convocar ąuadro social 
para assembleia, a ąuem pedira recursos 
adicionais destinados a obras.

O BISPO Szczepan Wysoly,. de Roma, 
responsavel pelo atendimento aos assuntos da 
emigraęao polonesa, estara dia 22 de setembro na 
cidade gaucha de Dom Feliciano, prestigiando o 
centenario da imigraęao polonesa aąuele local.

QUE tal ganhar um video-cassette Aiwa, novo?
A promoęao do LUD e para novos assinantes. Se 
assinar por um semestre, ganha um numero, a cen- 
tena do seu recibo; se assinar por um ano, 
concorreró com o segundo numero, o seu de novo 
assinante. Para isso, incentive novas assinaturas.
O sorteio seró em fins de outubro ou inicio de 
novembro.

PED/MOS excusas a alguns'  colaboradores 
sobre aproveitamento dos seus bem-vindos artigos. 
Problema, hoje, i  ąue estamos nos adaptando a 
novos esąuemas e hó falta de espaęos. Alguns ar
tigos sao ótimos, mas um pouco extensos, dal 
demorarmos a atender, por vezes.

Agenda de cargas Encomendas

VOCE LIGA E... FLASH! 
Suas preocupaęóes sao 

despachadas.
233-6124 Rockfeller, 125-Curitiba
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Comeęam festejos aluslyos aos 120 anos da imigraL
Depois de dezenas de reunióes e de intensos debates, todos procurando melhorar o programa, tim  initio neste 

sóbado, dia 24, com a apresentaęao do grupo folclórico polones Wisła, no Teatro Guaira, os festejos alusivos aos 
120 anos da imigraęao polonesa a Curitiba, Estado do Paranó. Amanha e depois, a ti dezembro, haverd festas, 

confratemizaęóes, missas, encontros, culminando com a inauguraęao, no meio de todo o programa, do arrojado 
Portal Polones, jś  denominado como urn verdadeiro abre-coraęóes, contando com o o do prefeito

Jaime Lemer e de toda a sua eąuipe de tócnicos, do Bamerindus e de muita gente mais, que almeja marcar a 
presenęa do polones como uma das maiores contribuięóes ao famoso "status quo” curitibano perante o Paranó e o

nosso Brasil.
EIS O PROGRAMA OFICIAL DAS COMEMORAęÓES

O jomol LUD apresenta nesla edięao o programa oficial das comemoraęóes alusivas aos 120 anos da chegada dos 
primeiros imigrantes . poloneses ao nosso Eslado. A  Comissao Especial da Comunidade Polonesa de Curitiba, 
presidida pelo vereadorJose Górski e secretariada pelo jomalista Miecislau Surek, dimlga assim o que deyeri 

aconlecer, pedindo que todos os curitibanos e amigos de outras cidades prestigiem o programa, comparecendo e
vibrando com os eventos.

O leor do programa oficial, composto pelo novo sislema do LUDIO POVO, em portugues, i  o seguinte:

COMISSAO 
ESPECIAL
DA COMUNIDADE POLONESA DE CURITIBA
(Pró -  120 anos da imigraęao polonesa e 300 anos da cidade de Curitiba)

1871-1991 
120 LA T
Na Primauera de 1871, chegauam a  Curitiba, cidade ainda 
"menina", setenta familiąs de poloneses, os primeiros do que 
seria a  mais numerosą corrente imigratória do Parana. 
Vinham da terra-inde m im  tempo em ąue a Polonia se 
enconlraua dominada pelos imperios centro-europeus (Russia, , 
Austria e Prussia). Um dominia q ue jd  durava seculo e meio. 
Sob fi olhar terno e as benęaos da Virgem Negra de 
Częstochowa, a Nossa Senhora do Monte Claro, padroeira da 
Polonia, os imigrantes encontraram aqui a  Patria da 
Liberdade. Formaram-se as primeiros oolónias: primeiro, desde 
o dia 30 de setembro de 1871, Pilarzinho e depois Santa  
Candida, órleans, Dom Pedro II, Santo Indcio, Lamenha 
Peąuena.
Aa mdos laboriosas dos lauradores sulcaram a noua term, 
plantaram o trigo e o centeio, mudaram a  paisagem dos 
campos de Cubitiba.
Trouzeram seus cantos, suas danęas, seus ritos, seu saber, sua 
arte, sua tecnologia no trato da terra. E  o ritual de boas-uindas 
celebrado com pdo e sa l a  ezemplo dos campos da terra Nalał, 
repetiu-se a sombra dos pinheirais.
Para marcar a  grandę contribuięao dos poloneses e seus 
milhares de descendentes - estima-se que sejam ho je  em mais 
de 300 mil num a populaędo total de  Curitiba de 1.500.000 
habitantes - foi idealizado um  Portal Polones, na Rua Mateus 
Leme, prózimo ao Parque Joao Paulo II.
A  ideia deste Portal Polones e, efetwamente, continuar abrindo 
os coraęóes para o processo cultural dos 300 anos de Curitiba, 
no momento em que os descendentes dos pioneiros daąuela 
Primavera distante comemoram os 120 anos da imigraęao 
polonesa. E  todos nos, como eles sempre fizeram, esperamos 
fes tej a-los com as benęaos diuinas.
HOMENAGEM A J O S Ź  GÓRSKI
Agradecemos ao irmdo e amigo JO SE GÓRSKI, oereador de 
Curitiba, por ter sido o idealizador do Portal Polones. Em  
busca da utopia, permitindo-se sonhar, ele plasmou a 
realidade, fazendo pulsar mais forte o coraędo polones de toda 

. a  gente que aqui fincou raizes, desde aąuela distante 
Primaoera de 1871.
Por sua iniciatioa e perseueranęa, por ter ooncretizado o 
reconhecimento a historia de seus conterrdneos aqui iniciada 
ha 120 anos, o especial abraęo de todos os irmaos da  
Comunidade Polonica e das geraęóes do poruir.
EVENTOS COMEMORATIWOS AOS 120 ANOS DA 
IMIGRAęAO POLONESA A CURITIBA, PARANA 
AGOSTO 1991

D ia  24/08/91 - No Grandę Auditório do Teatro Guaira 
21:00-Apresentaęao do Grupo Folclórico Polones do Parana 
(WISŁA), no 30.o Festiual Folclórico e de Etnias do Parana. 
D ia  26/0f}/91 • No Memoriał da Imigraęao 
Polonesa/Bosąue Joao Paulo II 
FESTA DE NOSSA SENHORA DE CZĘSTOCHOWA 
11:00-Missa Solene, com o Coral Joao Paulo II  
14:00-Abertura de Ezposięao alusiua a Padroeira da Polonia 
15:00-Apresentaęao de conjuntos tipioos poloneses "Kapele" - 
Familia llalisz e Folclore de Campo do Tenente,PR 
17:00-Apresentaędo do Grupo Folclórico de Contenda,PR 
18:00-Apresentaęao do Grupo Folclórico de Joinville,SC. 
Quermesse o dia todo, com artesanato e culindria tipicos. 
Promoęao Fundaędo Cultural de Curitiba; apoio 
Braspol/Missao Católica Polonesa.
D ia 25/08/91 - No Grandę Auditório do Teatro Guaira 
21:00-Apresentaęao do Conjunto de Canto eDanęa JUNAK, no 
30. Festiual Folclórico e de Etnias do Parana.
Promoęao Polbrds/Uniao Juuentus.
D ias 27  a  3Q/OQ/91 * Na Cinemateca do Museu Guido Viaro 
20:30- Documentdrios sobre a Cultura Polonesa 
Promoęao Fundaędo Cultural de Curitiba.
SETEMBRO 1991
D ia  28/09/91 - A Rua Ebano Pereira, 502
CONCURSO GASTRONÓMICO TiPICO
10:00-Escolha do "Melhor Pierogi", "Melhor Bigos", "Melhor
Barszcz" e "Melhor Comida Tipica Polonesa"
Promoęao da Soc. Tadeusz Kościuszko/Editora LUD/Instituto
Brasileiro da Cultura Polonica
D ia 2fy0fy9l • Na Igreja de Santo Estanislau
10:00-Missa Solene, concelebrada em polones pelo Bispo
Awciliar de Curitiba, Dom Ladislau Biemaski, pelo Reitor da
Missdo Católica, Pe. Benedykt GrzymkowskL e pelo Vigario,
Pe. Leon Gryska, com acompanhamento do Coral Joao Paulo
II.
12:00-Almoęo de Confratemizaędo, na Soc Unido Juventus, a 
AL Carlos de Carualho, 575. Adesóes pelo telefone 342.3635; 
Promoęao da Comissao Especial, com partiapaędo de todas as 
pessoas e organizaęoes que a  compóem.
D la  9QK)fy91 - No Auditório"Maria Jose de Andrade Vieira", 
Palacio Auenida, da Fundaędo Bamerindus 
20:30-Sessao Magna Solene comemoratiua a Data Oficial dos 
120 Anos da Imigraęao Polonesa, com ezposięao de fotos sobre 
a imigraęao polonesa e Recital de Musica.
Em setembro/outubro, no Auditório AECIC, Cidade Industrial 
de Cuntiba, sera instalada oficialmente a Camara de 
Comercio Brasil Polonia, numa .promoęao da Comissao

Coordenadora Pró-Criaędo d a  CCBP.
OUTUBRO 1991 
D ia  19/1Q/91 - N a  R ua M ateus Leme, proct ao .
Paulo I I  ^
1NAUGURACAO DO PO RTAL POLONŹS 
18 :00-Abertura artistica, com apresentacóes do CoralMj| v j  
de Curitiba, Conjunto de Canto e Danęa JUNAK, GajJ

Balist link pili
Folclórico Polones do Parana WISŁA 
Juven tus/Jean  Varde.
20:00-Cerimónia de Inauguracdo do Portal Polones, _  
presenęas do Senador da  Republica, Jose Eduardo deAnfal Ut 
Vieira; do Gouemadordo Parana, RobertoReąuido;doPnffr [ ł.,  
M unidpal de Curitiba, Ja im e Lemer, do Embamdori, mjJi 
Republica da  Polonia; alem de autoridades cwis, 
consulares.
Promocdo da  Comissao Especial da Comunidade PoionaaJ 
Curitiba.
D ia  20/10/91 - No M emoriał da  Imigraędo/BosqueJoaoPm 
II.

Pili
■ ■ i  .'l— H

FESTA DOS T R E Z E  A N O S DO PONT1FICADO DO PB U a 
JOAO PAULO I I  j

iM  
Cult 
por

9:30-DesfiIe de carroęas alegóricas tipicas 
10:00-Missa Solene, concelebrada pelo Arcebispo de Curiik 
Dom Pedro Fedalto, pelo Bispo Szczepan Wysoły, ptloBia 
Awciliar de Curitiba, Dom Ladislau Biemaski, peloReilarii 
Missdo Católica no Brasil, Pe. Benedykt Grzymkowski, dtm 
sacerdotes. Acompanhamento do coral da policia dciii; »/Juw 
Parana. M
14:00-Abertura de Ezposięao "Viagem ao Interior da Cm U AB 
Polaca", da  artista  plastica Lizete Szczepański 
15:00-Apresentaęao da  "Polska Orkiestra Kamemlna\ii 
S.Bento do SuI,SC.
16:00-Desfile de t raj es tipicos e Escolha da "Ramka da IK fa  
Anos da Imigraęao". ' M  HTOS
Promoęao Fundaędo C ultural de Curitiba; apoi  |rioPc 
Braspol/M issao Católica Polonesa.
D ia  27/10/91 - N a  Ig re ja  liia tr iz  de órleans, Rodom ii da 
Cafe, km  4
10:00-Missa Solene, concelebrada pelo Paroco, Pe Sap Si, 
Stacheski, e demais sacerdotes, em memória dos pioneimk 
colónias órleans, Santo  Indcio, Riiiere, Augusta e Dom Pd*
II. Participaędo do Coral M il Vozes de Curitiba.
11:00-Inauguraęao do Painel/Monumento a hnigny&uirac 
Polonesa, obra da Fundaędo Cultural de Curitiba.Compm 
Monumento m ural em  lambreąuins, na empena do ViadulcĄ 
B R  277.
I2:00-Almoęo tipico comunitario.
Promoęao da Comunidade de órleans.
D ia  29/lQ/91 - N a  Casa dos 300 Anos de Curitiba, UwĄ 
Ordem, 135
19:00-Abertura da  I  A R T  POL, ezposięao de obnudtaM* 
pldsticos polono-brasileiros. A mostra ficaraabertaotitiU II 
novembro de 1991.
Promoęao B raspol/M issao Católica Polonesa.
NOWEMBRO1991
D ias 8,9,10/11/91 - N a  Soc. Unido Juuentus, a AL CwW] 
Canialho, 575 .
1.‘  CONGRESSO DA PO LBRAS Fed. das 
Polonesas do Brasil
Promoęao Polbrds/Unido Juuentus „
D ia  l(y i l/9 1  ■ N a  Capela das Irmas dą Sagroda FwM^
Rud Em iliano Pemeta, 640
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10:00-Missa Solene em memória das Pioneiros BenemińwĄ ^  D£ 
Congregaędo.
Promoęao das Irm as da  Sagrada Familia 
D ia s I l e  12/11/91 - N a  sede central da Soc UniaoJiu*»  
Festyn Piwa (Festa da  Cerveja)
D la  13/11/91 • N a  sede aentral da Soc Unido

Joalheria A Perolaj^
A VISTA O U A  CRŚDITO I Ś f l  

«  JÓIAS
•  RELÓSIOS

• fB B
•  P°HCEW& I

•  A R T IG O SP A B A P S 
ę  NACIONAISEt.

p M flori*
Rua Presidente Faria,282 ~ ,diti8A-Fone: (0 4 1 )  2 2 3 -4 9 7 5 -CU

i
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Redesc ubra o ELETRÓNICA MODELO
Eletrónica Modelo Comercio de Peęas Ltda.
Vilvulas, Translstores, Cinescópios, Componentes

Avenida 7 de Setembro, 3460, fone: 225-5033, Telex (041) 6312

Lift; pora crianęas, com atraęóes. 
fjwwtui
H.(Locolaserdefinido)
0>OlrRep. Central da Comunidade 
g p

liii mUdalmigraędo PoIoneaa/Boaque 

0

eib Esjllnlau), com o Grupo JUNAK, 
k  0t l da Imigraęao Polonesa/Bosque
| |  |

i  ęciiaExposiędo "Costumes de Natal

iSjUrf Uniao Juuentus/Jean Varde.
Ĥulał (presepio vivo), com o Grupo 

QA acompanhado pelo Coral Joao 
•oęxda Cidade. 
iM
Cullural de Curitiba; apoio 

tfobneta.
mml da Sociedade Uniao Juuentus

t/Jmnlus
wDASCOMEMORACÓES

«  W/ABRANCHES, localizada a  Rua  
pmdomesmo nome, foi fundada ein 
nim. Hoje, possui mais de 2.500 
tin alwidades sociais, artisticas, 
(aiedelazer.
fUOSt PIŁSUDSKI, localizada a  

»»t MrioPortugdl; 68, etambem urna das 
iapolonesas de Curitiba, fundada ein 

<h wadiicas, religiosas, culturais.
pML BENEFICENTE D O S  

P  P  localizada a Alameda Carlos de 
uw das mais ricas bibliotecas. 
Bpów e cwicas. 
pESTANISLAU, localizada a Rua  
tutradięóes polonesas, normalmente 

fc* pfmilias polonesas. Em sua Igreja, 
odomingos. Data de 13 de nouembro 
•to Eitanislau, da Congregaęao do

WENTE DE PAULO, localizada a 
meice a Congregaędo da  Miss do, 
pwpoJonaa* e de descendentes. Ha 

i * polones.
^ f DE ABRANCHES, localizada no 

p o  igreja católica mais arUiga de 
NrolFoi oficializada ein 15 de 
“H tioesse funcionado como capela

JCAND/Dd, localizada no bairro do 
*' ukenle desde 16 de junho de 1906. 

desde 1875, inaugurada pelo 
no dia 6 de janeiro daąuele

HOMENAGENS AOS 
t  P  DESCENDENTES POR W D O  

®  l» ANOS DE PRESENęA EM 
WKOMęiBS.PLANTARAM-SE. 
H W f. CURITIBA t  ASS1M, 
!PWABCAR1NH0SA POROUE
P M  ha dozę D E c im o s .

BOI NA BRASA
22 anos 

Agora mais bonlto, 
Mais gostoso. 

Acelta-se cartóes a Tickts

Fone 222-1204 
Rua Brigadeiro Franco, 3354

O WISŁA E  O JUNAK  
SAO GEMEOS!

Quem apanha o programa oficial dos 
Festivais Folclóricos e de Etnias, como o 
deste trigesimo, observa que no histórico 
de ambos ha um fato nada coincidente: 
os dois foram fundados exatamente no 
mesmo dia, num mesmo local e pelas 
mesmas pessoas. E havera quem per- 
gunte: como pode acontecer isso? '

Esta tudo certo, ate o ano de 1966, 
quando houve urna cisao, passando o 
Grupo Folclórico Polones Uniao Juven- 
tus, assim conhecido ate entao, a ter dois 
nomes. Quem saiu, levando ate o livro de 
atas, passou a se chamar Grupo 
Folclórico Polones do Parana, mais tarde 
acrescentando o nome de fantasia Wisła; 
na Uniao Juventus, embora um "baque" 
no imęio, o nome continuou o mesmo, 
tendo incluido o nome de fantasia Junak 
em 1989 como uma homenagem ao 
famośo clube de antes-guerra. Houve ate
uma demanda judicial, afinal vencida _ . . ,
pelo grupo da Soci.edade Uniao Ju- O grupo Wisła, tfue se apresenla no Guaira dia dc agos~ 
ventus, embora sem ficar com o livró da (o, nasceu no dia 3 de janeiro de 1960. 
ata de fundaęao, mas com os trajes que 
estavam em seu poder.

O interessante em tudo isso e que os 
motivos da cisao foram os mais futeis 
possiveis. Trinta e um anos depois da- 
quele famoso dia 3 de janeiro de 1960, 
quando se uniram os Sete Alegres aos 
sócios do Gremio Uniao, fica uma vaga 
lembranęa daqueles tenebrosos dias de 
1966, quando uns se abrigaram na 
Sociedade Tadeusz Kosciuszko e outros 
ficaram na Sociedade Uniao Juventus.

Agora quem estaganhando e a comu
nidade polonesa e curitibana, que pos- 
sui dois dias inteiros, ou duas noitadas no 
Teatro Guaira, com as evoluęóes dos 
danęarinos e  danęarinas de seus conjun- 
tos de folclore. E cantos especiais, como 
os do Wisła, regidos pelo colega aqui do 
LUD, o Pe. Jorge Morkis. Ah, sim, e 
quem escreveu o que esta acima e um 
dos que, participando do coral chamado 
Sete .Alegres, em fins da dćcada de 50 e 
imcio de 60, viu de perto o nascimento 
destes grupos gemeos! Vamos aos seus 
espetaculos, entao!

( M ie c is la u  S u re k ) .

V___________________________________________________________________________________________________________

O grupo Junak, pertencente a Uniao Jwentus, exibe-se dia 
25: tambem nasceu dia 3 de janeiro de 1960.



Curso de Polones em Casa
V id a e O b ra d e  

Saporski
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Lekcja Szósta - Sexta Lięao
c . g r a m a t y k a /g r a m At ic a ta pani 

to miasto
te panie 
te miasta

2. Conjugacao dos verbos "pisać" (e$crevcr) e "być"(scr, cstar 
haver):

ja  piszę 
ty piszesz 
on, ona pisze 
my piszemy 
wy piszecie 
oni, one piszę

ja  jestem 
ty jesteś 
on, ona jest 
my jesteśmy 
wy jesteście 
oni, one są

6. Palavras heterogenericas - sao palavras que tem genero 
diferente em hnguas diferentes.
Os substantivos poloneses nem sempre terao o genero das 
paiavras correspondentes em portugues
(nesse caso, havcra a indicaęao do genero no vocabulario). 
Compare:

3. Plural dos substantivos(exceto os maseulinos quc denotam 
pessoas,
a serem estudados na lięao 8):

maseulinos e femininos com 
radical com consoante "dura"

maseulinos e femininos com 
radical em k ou g

maseulinos e femininos 
terminados em consoante 
"branda" ou c, ć, cz, dz, 
sz, rz, ż, 1

kwiat
zakład
kot
kobieta
siostra
szafa

park
br/.cg
książka
noga

słoń
liść
pokój
hotel
klucz
pani
kawiama

kwiaty
zakłady
koty
kobiety
siostiy .
szafy

parki
brzegi
książki
nogi

słonic
liście
pokoje
hotele
klucze
panie
kawiarnie

POLONĆS PORTUGUĆS
kwiat(m.) flor(f.)
rachunck(m.) conta(f.)
klucz(m.) chavc(f.)

brzeg (m.) margem (f.)
list (m.) carta (f.)
liść (m.) folha (f.)
dom (m.) casa (f.)
stół (m.) mesa (f.)
język (m.) lingua (f.)
powieść (f.) romance (m.)

Nao sc dcvc csqucccr tambćm quc em polones o genero ncutro 
(vcja a lięao 2, nota 1),
quc corrcspondc aos substantivos terminados em o, e, ę, alćm dc 
alguns tenninados 
cm um: vcja os cxcmplos:
biuro, miasto, mleko, oko, ucho, mieszkanie, miejsce, szczenię, 

muzeum.
O adjclivo quc acompanha o substantivo ncutro temuna sempre 
cm c: nasze miasto, wolne miejsce, 
nowe mieszkanie.

D. ĆWICZENIA/EXERdCIOS
I. Escrcva em polones o plural das seguintes

noc nocc palavras:
miasto dom

neutros miejsce miejsca klucz ciastko
miasto miasta słoń pies
imię imiona mieszkanie biuro
muzeum muzea imię

łazienka
miejsce
szafa

ATENęAO: Alguns substantivos tćm formas cspcciais no plural: kwiat park
okno ucho

oko oczy oko noc
/  ucho uszy stolik morze

ręka ręce książka lalka
dziecko. dzieci film dziecko
złowiek ludzie plan człowiek

4. Plural dos adjetivos (exceto os teferentes aos substantivos 
maseulinos pessoais):

piękne kwiat piękne kwiaty
wolny pokój wolne pokoje
ładna kobieta ładne kobiety
moja siostra moje siostry
wolne miejsce wolne miejsca

5. Plural dos demonstrativos (exceto os referentes aos 
substantivos maseulinos pessoais):

ten park te parki

II. Escrcva as frases no plural:
I  To jest piękny kwiat. — To s$ piękne kwiaty.
2. To jest ładna kobieta.
3. To miasto jest duże.
4. To pani umie śpiewać.
5. Twój kot jest jeszcze mały.
6. Czy to miejsce jest wolne?.
7. Czy to jest ciekawa księżka?.
8. Ta książka jest bardzo ciekawa.
9. Moja siostra zamierza dziś wyjechać.
10.Dobrze znam to miasto.
11.Gdzie jest wolne stolik?.
12.Nie wiem, czy ta pani ma rację.
13.Znam ten park.

A s  ca rro ę as  carregadas de t a l  
g e m , m u lh ere s  e crianęas, c aS I 
d a s  ca rro ę as , um a fila de h o o j  
ch e g o u  a  ru a  das Flores, em fojl 
a o  C o lćg io  Saporski, que napal i  
a v isa d o  d a  chegada dos PatifaH 
nflo  tin h a  tornado as provid<$jJl 
necessdrias. EtitermioouoogJ 
a n te s  a s  au la s  e foi recebcrseusa.li 
trfc ios. Precisava prepararahc&Ł 
d a g e m  p a ra  os  recćm -chega£»  
ti jś tin h a  fe ito  amigos em Currt I] 
p o r  isso  n a o  foi diffcil achar h j  
p a ra  se u s  protegidos. 0  
d a  Provfncia custeou a viagem dii' 
I ta ja f  a  A ntonina, pagou tam&jfl 
m il rć is  p o r  carroęa.

C o n fo rm e  as "Memórias' ija  
c h e g a d a  d o s  poloneses a CuntfcSi 
ac o n tece u  em  setembro de l f
d o is  a n o s  depois de terem desa]
b a rc a d o s  em  Brusąue. Osimip*] 
te s  es tav a m  alojados, mas pjL 
sav am  fom e. Um dia re so fo ^  
p ro c u ra r  o s  recursos. Todoc 
p esso a s , fizeram  uma passeau 
o  P a iac io  d o  Presidente, como jEfe 
n ifes ta ęao  d e  fome. 0  PrestitaH 
D r .  L e3 o , nflo gostou e maodoii* 
m e d ia ta m e n te  chamar Ednn 
p ed in d o -lh e  que tirasse os imij 
te s  d a  ru a , jogando o ‘ 
m a o s  d e  Saporski. Eti tinha 
b id o  d e  su a  mae adotiva,"  
rć is , p a ra  as suas net 
v e n d o  a  m isćria e  os sofrimenmi 
se u s  patrfcios, dividiu esta 
e n tre  o s  imigrantes que ainda 
tin u a v a m  nos alojamentos setnd 
n h u m a  soluęfio por parte doFr 
d e n te .. Enfim , os vereadora 
C a m a ra  Municipal resoheraa 
q u e s ta o . ConsiderandoqueiQ 
p ita l C uritiba continuava eobci 
c a m p o  e  a  m ata, sem nenhum; 
d e ia  o u  colina, os vereadoresi 
v e ram  recebcr os imigrantes. 
n e se s  n o  num ero  dos cidadki1 
ritib an o s  e  colocd-los nos fmsi 
ru a s  d e  Curitiba, aumentando; 
s im , a  superffcie da ddadeeoi 
m e ro  d e  habitantes, aut 
d e  u m a  só  vez em dois porottj 
p o p u laę ao  Curitibana. Depcśsi 
v e re a d o re s  escolheram os tctit^  
próx im os d a  cidade para a 
za ęa o , tais como: Pilarzinbo, 
c£s, B ate l, Santa Qndida,etc-

A u rć lio  Campos, 
ra , a ju d o u  muito na colocâ j 
fu n d a ę a o  da nova colOnia, 
ra n d o  trabalho  para os bomeat 
re g u la ęa o  d e  ruas, e para asm# 
re s  o  traba lho  como domćsticaji 
casas  d e  seus amigos. Ele u 
ap resso u  a  medięao dos W oj 
expedię5o  das cartas de fora 04 
fam flia recebeu 3 cartas de Wj 
c o m  u so  perpćtuo e heredrti/ó AJ 
C d m a ra  Municipal de Curiittfrj 
n ec eu  a s  primeiras cartas dc W 
n o  d ia  28  d e  novembrodel8J!H 
r a  a s  32  famflias chepdasdeB*! 
q u e . F o ram  os primciros pofcê  
h o n ra d o s  com  o  tftuk)de04®J 
d e  Curitiba.

Inn fi Joana Lukwinsk*

AQUEęA-SE 
NESTEINVERN0J 

CASACOSE 
JAOUETASDE 

PELE

Confecęao sob median 
232-8936 com H '"
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Ha 81 anos descendentes se reunem na Abranches
7

Nowdiretoria prom ete 
i uapłiar o d ube

Tomou posse no tiltimo d ia 
fl(Je agosto a nova d ire tona  da  
tjdedade Cultural A branches 
iSritibŁ Os novos d ire tores 
gmniram um mand&to d e  dois 
gsos, tendo na presidencia T ar- 

Mickosz, vice-presidente

Umadas prioridades vai ser a 
Ljiaęao da sede do clube, um 
pojęto que comeęou a  ser de- 
jeoYotyido pela d ire tona pas- 
uda. Vai ser construfda uma 
jtde administrativa e  am pliada 
ide csportes que tern 2 can
to de bocha e 3 piscinas.
; Atualmente, o clube tem , 
ęfońmadamente, 1.500 m etros 
Łdrados de śrea construfda, 
codę se destacam o salao so- 
dal, com bar, e um salao nobre 
tcde estś a história do clube.
A sociedade foi funda d a  em

15 de agosto de 1910 e se cha- 
mava "Clube Władysław Jage- 
lo". E ntre  seus fundadores, se 
destacam  Joao Krasiński, Joao 
Krainski, Hipólito Kowalski e o 
pad re  Ludovico Bronny. As 
prim eiras atas foram todas es- 
critas em polones e o  atual di- 
re to r tesoureiro, Antonio Ku- 
caniz, conta, com emoęao, co
m o surgiu o clube: "Eles nao ti- 
nham nem um terreno para a 
sede. A s primeiras reunióes fo
ram  embaixo de śrvores, atć 
que Joao  Krasiński doou o ter
reno para a primeira sede. A 
segunda, e  definitiva sede, foi 
com prada com dozę contos de 
rćis. O  im portante ć lembrar 
que o  interesse dos moradores 
era  tao  grandę que, nas atas, es
tś  registrada a auantia que ca- 
da um deu de dinheiro para a 
com pra do terreno."

A  sociedade era o principaJ 
centro  de encontro dos mora

dores do bairro e  atć 1945, mui- 
tos eventos, fest as e peęas de 
teatro eram feito na liagua po- 
lonesa. A partir de 1945, o clu
be passou a se cham ar "Socie
dade Operśria Beneficiente A- 
branches" e, depois de 1987, 
"Sociedade Cultural Abran
ches."

Sao aproximadamente 2.800 
sócios, dos quais 50 por cento 
sao descendentes de poloneses. 
Hoje jś nao se fazem mais as 
festas tipicas como hś alguns 
anos, nem o "baile polones", ii- 
ma tradięao do Abranches que 
acabou ha dois anos. O presi- 
dente Tarcisio Mickosz explica 
o motivo: "Nao ć por falta de 
interesse da direęao do clu
be. E  a própria comunidadc 
que estś desinteressada. () 
nosso objetivo ć preservar as 
tradięóes polonesas, mas, se 
nem os sócios se interessam, fi- 
ca dificil para nós."

I  VI DRAMA
COMERCIO DE VIDROS LTDA.

Vidros Para Automóveis por Atacado
Matriz: Rodovia BR 116, km 105, N.o 17651, telex 

(41) 2188 AVSC. PABX (041) 222.6565, 
CURITLBA, PARANA, BRASIL

Filial: Avenida General Charles de Gaulle, 347, 
telex (11) 80116 AVSC, FONE (011) 261.3646, 

Paręiue Sao Domingos, SAO PAULO, SAO 
PAULO, BRASIL

AUTO VIDROS SAO 
CRISTÓVAO

J B *  OETUDO -W D R O S  ORIOINAIS PARA AUTOMÓV£IS £  CAMINHÓES, 
Wj™ĄCHARAS E ACESSÓRIOS -  COLOCAęAO-ATACADO -  O MELHOR EM

m eęosesem ięos

Fu is MATRIZ: Rua Nilo Cairo, 52 -  Administraęao
1: Rua Conselheiro Laurindo, 961 PABX (041) 222-6565, ramais 114 e 

r,,.., 115, Curitiba, Paranś
Rodovia BR 116, Km 105, numero 17745, PABX (041) 222-6565, 

“"116 e 117, Curitiba, ParanśFILIAL 3: Av. Gal. Charles De Gaulle, 347, 
261-3646, telex (11) 80116, AVSC Parque Sao Domingos, Sao Paulo 

-S P
ATACADO PABX: (041) 222-6565, Telex (011) 2188

H 0 1 1 )

H ś alguns anos, a situaęao fi- 
nanceira do clube passou por u- 
ma fase dificil, mas hoje estś e- 
ąuilibrada. A mair fonte de 
renda ć o  sarau que acontece 
todos os domingos ś  tarde.

Saiba quem sao os novos di- 
retores: Presidente: Tarcisio 
Mickosz; Vice-presidente: 
Amauri Rogćrio Sledz; 
Secretśrio Geral: Paulo Bunik; 
Primeiro Secretśrio: Cenćsio 
Sorato; Primeiro Tesoureiro: 
Antonio Kucani/.; D irctor So- 
cial: Romildo Langa; Diretora 
Artislica: Denisc Franco;
Diretor dc Obras: Arccdino 
Gulim; D irctor de Palrimónio: 
Sćrgio Milek; D irctor dc 
Relaęócs Publicas: Josć
dos Santos; D iretor 
da Ala Jovcm: Renato Krup- 
pel; Diretora do Dcp. 
Feminino: Sandra Mickosz c 
Diretor Juridico: Yalmor Fran-

O BAIRRO
O bairro do A branches foi 

um dos prim eiros locais da co- 
lonizaęao polonesa em Curiti
ba. H ś 120 anos, os poloneses 
chegaram no bairro do Pilarzin- 
ho e depois se espalharam pelo 
Abranches, Santa Candida e 
outros bairros. O  nom e Abran
ches foi escolhido em homena- 
gem ao G eneral Abranches, en- 
tao G ovcrnador da ProWncia 
do Paranś e que ajudou bas- 
tante os imigrantes.

A  agricultura era  a  principal 
fonte de renda dos moradores 
da regiao. Nas pequenas pro- 
priedades cultivavam principal- 
nieńte vcrduras quc, junto com 
mantciga e  ovos, eram  vendidos 
no centro dc Curitiba. Para 
Icvar a produęao atć a cidade, 
usavam carroęas. Os mais 
pobres sc dcslocavam a pć, car- 
regando a produęao cm cestos 
ou sacolas.

O novo presidente da 
Abranches, Tarcisio Mickosz, 
com o yice-presidente Amauri 
Sledz e o secretdrio geral Paulo 
Bunik, no dia da posse, sdbado 
passado.

Sociedade Abranches esld ex- 
pandindo, com ampliaęóes 
sua sede. Aqui, a maquete que 
mostra como serd a Abranches 
deamanha.

Maior E*toque o 
Melhor P n ę o  da  P r tę a  

Atacado  e  VareJo 
AD U BO S BOUTIN LTDA

ADUBOS UOUIDOS ENVY 
AD U BO S COMPOSTOS 

ADUBOS SIMPLES 
PULYERIZADORES 

FUNOICIDAS 
NSETICIDAS 
ERBICIDAS

Avenida 7 de Setembro, 2064 -  Fone: 246-1883Ca ixa Postał, 
1.130 -  Telegr.: “PROAGRO" 80.000 -  CURITIBA -  PARANA

POLONIA com m ait 
TRADięAO e SABOR 

Só na barraca do Tadeu.

"O REI DO PIEROGI11
Teręa e sśbado, no Batel 

Quinta e domingo, na Praęa Garibaldi
LINGUICA WIEJSKA, DEFUMAOA, PRESUNTO, 

SONHOS E PIEROGI!
Encomendas -  Fone: (041) 225-4098 -  Curitiba
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Skubiszewski no 
Rio de Janeiro

Reportagem de Jorge 
Morkls 

O Ministro das Relaęóes 
Exteriores da Polonia, 
Krzystoff Skubiszewski, 
visitou a colónia polonesa 
radicada no Rio de Janeiro 
nos ultimos dias 10 e 11, 
retornando de giro feito 
pela Argentina. Participou, 
tambem, do ato de colo- 
caęao de flores ao pe do 
Monumento do Soldado 
Desconhecido, tendo sido 
oficiada uma missa, que foi o 
ponto alto do encontro da- 
quela autoridade com os 
poloneses e  descendentes 
que residem na "Cidade Ma- 
ravilhosa".

No sabado, no finał da 
tarde, houve um coquetel, 
na sede da Sociedade Po
lonia, ocasiao em que o pro- 
fessor Skubiszewski con- 
cedeu entrevista, falandop 
sobre a situaęao na Polonia. 

MUITO DESEMPREGO 
Skubiszewski disse que 

"minha visita tem por ob- 
jetivo dinamizar as relaęóes 
diplomaticas, económicas e 
culturais entre os paises da 
America Latina, no caso, 
com o Brasil, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Chile. 
Nao preciso lembrar de que 
a Polonia passa por momen-

tos dificeis. Depois de qua- 
renta e cinco anos de depen- 
dencia da URSS, esta re- 
construindo a indepen- 
dencia interior e exterior. 
Nossa reforma económica 
foi desde o comeęo muito 
radical, tendo como objetivo 
principal a łuta contra a in- 
flaęao e  a criaęao de uma 
liberdade económica.

Temos visto muitos atos 
de privatizaęao e  ate de re- 
privatizaęao. Temos enfren- 
tado, entretanto, um fato

nunca experimentado pelos 
poloneses, o desemprego. 
Antes, ele ate existia, mas de 
maneira disfaręada. Tres ou 
mais pessoas faziam o 
trabalho de uma. Agora isso 
acabou. O numero de de- 
sempregados e de 1,7 milhao 
de poloneses. O desemprego 
e provocado pela catas- 
tróflca situaęao da economia 
russa. Muitas fabricas nossas 
produziam artigos para o 
mercado russo. Isso agora 
acabou", ressaltou o profes-

O chanceler polones, no Monumento do Soldado Desconhtalt,ą 
Rio.

Ministro Skubiszewski, ao LUDIO POVO, no dia 10, no Rio: 
"gueremos dinamizar relaęóes tom Amirica Latina”.

sor Skubiszewski.

PROFUNDAS 
MUDANęAS 

Mais adiante, disse o chan
celer que "a democratizaęao 
da vida na Polonia con- 
seguiu muitos intentos, a 
maior parte positivamente. 
O Parlamento efetivamente 
trabalha para dar -respaldo 
legał as profundas mudanęas 
politicas, económicas e 
sociais atualmente regis- 
tradas, necessarias para o 
nosso Pais.

Ja com respeito a 
da emigraęao poloi 
posso adiantar de queest& 
e  sera sempre um 
jetivos prioritarios das no |  
sas aęóes. Gueremos cni );| 
condięóes, na realidadc » 
para que nossas 
sejam mutuamente pro 
ficuas. E quem esta co# 
denando com eficienciac| 
trabalho e a "WspflB 
Polska", sob o comando j  
senador Andrzej Slj 
machowski, .o Presidentc<? 
Parlamento Polones

GANHE UM VIDEO-CASSETTE "AIWA"
Todo novo assinante do LUD, de agosto a outubro, concorrerś a um vfdeo-cassette 
marca "Aiwa", 2 cabeęas, novo, com a centena do numero do recibo de assinatura 

Assinatura anual dara direito a dois numeros, o seu de assinante e o do recibo. 
Seja um dos que assinam o LUD e resgatam suas rafzes!

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS!
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 abaixc

Nome...................................................................................... ...... ....... .
Endereęo........................................      „r..........
Bairro/Caixa Postał.......................   CEP
Cidade:....   Estado:............
-Data: / / ■* Assinatura_______________________
Prefiro assinar por ( ) 50 edięóes-anual-Cr$ 5.000,00 

( ) 25 edięóes-semestral-Cr$ 3.000,00

NAO MANDE DINHEIRO AGORA!

ASSINE
PPT - 2273/90 

UPP AG.J.NEflW»: 
DR/PU

0P0Y0
RESGATE 

AOUILO QUE 
ESTA DENTRO 

DE V0C£: 
SENTIMENTOS E 

RAIZES DE 
VOC^ MESMO!

O selo serś pago Por 
Uda.

Editora11#!

8 0 .4 1 0  - CuritibajJ



“Polska znajduje się w trudnym okresie. Każda przem iana je s t n ie  łatw a, a  cóż 
dopiero tak wielka odmiana po 45 latach komunistycznego system u w  zależności 
od ZSRR. Odbudowa niepodległości zewnętrznej, wprowadzenie nowego u s tro ju  
politycznego to nie łatwe zadanie. Nasza reform a ekonom iczna od początku była 
określona jako bardzo radykalna, nie odkładająca przejścia do gospodarki wolno
rynkowej, stawiająca sobie na pierwszym m iejscu walkę z in flacją  ale także 
zwolnienie od różnych restrykcji i ograniczeń”.

M inister Skubiszew ski
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WIZYTA SKUBISZEWSKIEGO W RIO DE JANEIRO
ffRio de Janeiro, w dniach 10 i 11 sierpnia, 
obecny Minister Spraw  Zagranicznych Pol- 
lj Rzeczpospolitej, z m isją  naw iązania żyw- 

stosunków z Brazylią i k ra jam i Ameryki 
■Łnoj prof. Krzysztof Skubiszewski je st zna- 
■fctar.it} w Polsce. Od daw na b ra ł udział w 
B B p noIecznych walczących o wolność i de- 
EScje. Jest jednym z tych, k tórzy k ie ru ją  pro- 
płpm okratyzacji Polski. Dlatego Jego wizyta 
■Brazylii jest niewątpliwie w ażnym wydarze
n i a  Polaków i Brązy li jeżyków polskiego po- 
fenia. Poprzez słowa i sw ą postaw ę wyjaśnił 
Bgpraw i dręczących tu te jszą  em igrację wąt- 
Kości.
1 Redaktor tygodnika LUD wziął udział w spot- 

alu z P, Ministrem, k tó ry  udzielił wywiadu od- 
piadając na zadane p ia n ia ,  
pkubiszewski przybył w Rio de Janeiro w dniu 
łupnia, wraz z towarzyszącymi m u osobami, 
mdziby Towarzystwa Polonia. Po krótkim  po
p u  przez prezeskę Towarzystwa p. Felczak, 

JTskubiszewski skierow ał do obecnych Roda- 
p  następujące słowa:

Tani Prezesko! Dziękuję za  słow a powitania, 
bo się cieszę, że m am  okazję spotkać się z 

pstwem. Przyjechałem tu  przed  trzem a godzina- 
|  Byłem przed dwoma tygodniam i w Rio, ale 
post poleciałem do Brasilia, stolicy, a  tam  oćzy- 
liście Polaków nie ma.

podróż obecna właściwie ju tro  się koń- 
|  się, że to zakończenie m a taki akcent 

I  to dzisiejsze spotkanie. Ta podróż m iała na ce- 
pożywić więzy między Polską i niektórym i pań- 
hami Ameryki Łacińskiej. Tym razem  złożyłem 
•Byt? w czterech państwach: Brazylia, Argentyna, 
taagwaj,. Urugwaj. I  jeszcze było państw o piąte, 
jńnowicie Chile. Sądzę, że je s t  to  podróż udana, 

pewne rezultaty i cieszę się, że była 
m: — ja do spotkania się  z Polakam i miesz
ącymi w tych państwach, czy też osobami pol
eci pochodzenia, bo m iałem  okazję rozmawiać 
Iłakimi osobami, które po polsku  m ów ią słabo, 
p k  nie zapominają o sw oim  pochodzeniu i 
pPUj? łączność.

Pani Prezeska wspomniała o  utrzym aniu wię- 
F 1 Ojczyzną. Nie zapom inajm y tej uwagi. 

Gdybyście państwo mieli jak ieś uwagi lub py- 
ia: w miarę możności wypowiem się. Nie mu- 
jak sądzę, osobno dodawać, że w te j chwili 

znajduje się w trudnym  okresie. Każda 
jest nie łatwa, a  cóż dopiero tak  wiel- 

D odmiana po 45 latach komunistycznego syste- 
jjnjj zależności od ZSRR. O dbudowa niepodle* 

zewnętrznej, wprowadzenie nowego ustro ju  
"“ego to nie łatwe zadanie. Powiedziałem, 

b Aest trudny- Nasza refo rm a ekonomiczna 
określona jako  bardzo radykal- 

Zre wkładająca przejścia do gospodarki wolno- 
™wej, stawiająca sobie n a  pierwszym  miejscu 
j ^ z  inflacją ale także zwolnienie od różnych . 
EzJWJ ograniczeń. Dalej, tw orzenie pewnej 
"™Wy dla działalności gospodarczej;

Handlu zagranicznego, to co jest
llRe7'i»7“V6V“uc rozPatrywane przez związki, 
Inacl* » ent to Jest pryw atyzacja i reprywa- 
Ł i *t2T1' przywracanie dawnym właścicielom

■■*»# się zjawiska, których  nie było pod 
^--komunistycznymi, albo nie istniały, albo 
Tołfhł^one’ c^ ociażby zjaw isko bezrobocia. 
L?*ci',le dla wszystkich Polaków  je s t wstrzą- 
L ^  P^^bocia nie było, albo było ukry te w 

,.^1  p  wszyscy byli zatrudnieni, mieli za- 
^  narzekali, zresztą k to  n ie  narzeka,

praca jednego człowieka była wykony- 
Teraz to się kończy. T utaj do- 

PtffiPfP ^ % y ch  telegram ów  przychodzą- 
totnych wiadomość, że osta tn ia  cyfra bezro- 

J.7 miliona. To je s t  ja k  na Polskę 
W o im llP § !  rozwiniętym, zachodnim,

Dla p;,1̂ e.raysłowi°nym  to  byłoby do przyję- 
w  J ,  ,to iest w strząs.
Iac« fisSEggi zarobków, żeby n ie powodować 
jo iesf k 81̂  °k°ło 460 procen t rocznie. Dla- 
jest .R o b o c ie ?  Ono pojaw iło się dlatego, 

recesja w  produkcji. Recesja je st

spowodowana tym, że wiele fabryk produkowało 
na rynek sowiecki, a  handel z sowietami załamał 
się. Po całej katastrofie gospodarczej nie m ają 
czym płacić. Ta, to  są pewne impresje naszych 
trudności. Sądzimy, że nasza reforma jest bar
dziej konsekwentna od reform krajów środkowo
europejskich, gdyż cieszymy się aprobatą Banków 
i Międzynarodowego Funduszu Monetarnego. W 
tym roku mamy nadzieję, że sytuacja się poprawi. 
Ludzie jednak są niezadowoleni. Jak wypadną wy
bory, mające się odbyć w październiku, bo partie 
polityczne właścicie się tworzą, trudno powiedzieć.

Demokratyzacja naszego życia poszła łatwiej, 
posunęliśmy się dosyć daleko. Nawet Sejm, m ają

cy pewne m iejsca zarezerw ow ane d la  członków  
dawnej p artii kom unistycznej, p racu je  nad  u s ta 
wami, k tó re  pow odują przem iany w Polsce.

N a koniec chciałbym  powiedzieć, że co się ty 
czy stosunków  z Polakam i za granicą, w S tanach  
Zjednoczonych nazyw ają Ich A m erykanie polskiego 
pochodzenia, to  je s t jeden  z p rio ry tetów  naszej 
polityki zagranicznej, żeby były kon tak ty , pew ne 
otwarcie i stosunki ta k  się  układały  by były ko
rzystne z jednej i z  drugiej s trony. Je s t organiza
cja dla utrzym yw ania stosunków  z P olakam i za 
granicą i z w ychodźstwem, n a  k tó re j czele je s t  
M arszałek Senatu Prof. S telm achow ski, w ielki 
działacz”.

C H J C A G O S K I E  P O K Ł O S I E
X III

CHICAGOSKI POLSKI
ZAMEK KRÓLEWSKI”

Z p. Wojciechem A- Wierzewskim, naczelnym 
redaktorem czasopisma “Zgody”, oficjalnym orga
nem Związku Narodowego Polskiego, udajemy się 
do polskiej dzielnicy chicagoskiej. Naszym celem 
jest zwiedzenie “chicagoskiego polskiego zamku 
królewskiego”.___

Przy wylotowej i ruchliwej ulicy znajduje się 
niezwykły i okazały budynek, rzucający się wszy
stkim  w oczy, który się wyróżnia od innych są
siednich zabudowań, wzniesiony na wzór Królew
skiego Zamku w Warszawie. Kustoszem tego kul
turalnego ośrodka jest pani Ewa Wierzewski, żona 
p. redaktora "Zgody”, która bardzo chętnie nas 
oprowadza, pokazując nam ważniejsze pomiesz
czenia tego stylowego “zamku". Obszerne sale są 
używane na spotkania polonijne, konferencje nau
kowe i nawet polityczne. Odbywają się tutaj rów
nież kursy języka polskiego oraz i angielskiego dla 
nowoprzybyłych imigrantów z Polski. Mieści się 
tutaj i biblioteka.

Wszystkie urządzenia są bardzo pilnie i wzo
rowo utrzymane. Ale, co nas najwięcej zaintereso
wało, to je st teatr, który przylega do “zamku”. 
Dawne amerykańskie niegdyś kino, zbudowane w 
ubiegłym stuleciu w stylu wiktoriańskim, bardzo 
pomyślnie odrestaurowane, służy do wyświetla
nia polskich filmów i występów artystycznych. 
Tutaj odbywają się występy polskich zespołów 
"śląska" i "Mazowsza", podczas swych częstych 
wyjazdów do Ameryki Północnej. Posiada 2200 
miejsc, mniej więcej tyle co nasze kurytybskie 
Teatro Guaira. Również tutaj występują chicago- 
skie polonijne zespoły ludowe, a  jest ich tutaj 
aż 28!

W naszym planie była propozycja możliwości 
sprowadzenia jakiegoś polskiego zespołu z Brazy
lii, aby wystąpił w tym polonijnym ośrodku. Ale 
pani kustosz zaraz nam odpowiada, że ten dział 
je st już za bardzo eksploatowany i publiczność 
na takie imprezy artystyczne reaguje obojętnie, 
ze względu na  wielką ilość tutejszych zespołów. 
Byłaby jednak możliwość sprowadzenia zespołu, 
który by w swoim programie posiadał 80 procent 
tematu brazylijskiego folkloru, dotychczas jeszcze 
mało znanego przez tutejszą Polonię jak i również 
amerykańską publiczność. Wszystko jeszcze moż
na obmyśleć i zaplanować na przyszłość.

Importujące jest i pomyślnie zachowane zabyt
kowe amerykańskie kino, właściwie będące unika
tem  w chicagoskiej metropolii. Wszystkie niemal 
stare budynki burzy się tu taj niemal bez pardonu, 
aby na  ich miejsce wznosić drapacze albo inne 
nowoczesne “dziwolągi”. Mało się interesują tu 
tejsze władze, aby zachować stare ale cenne zabyt
ki historyczne. Pod tym względem, u nas w  Bra
zylii, a  przynajmniej w Kurytybie istnieje oficjal
na ochrona ze strony władz miejskich, celem za
chowania tradycyjnych dawnych budynków. Do 
tych zabytkowych i starych budynków, na przy

kład je st zaliczone nasze polonijne Tow arzystw o 
Tadeusza Kościuszki w  K urytybie, is tn iejące po
nad sto  lat.

Przez zachowanie tego zabytkow ego starego  
am erykańskiego w iktoriańskiego kina, ta k  po
myślnie dostosowanego do "chicagoskiego królew 
skiego zam ku”, d la  całej Polonii chicagoskiej, na
leży się nasze najw iększe uznanie.

P. F ilipiak 
c.cLn.

Sowieckie plany wobec Polski
Jan  Nowak-Jeziorański

Obawy jak ie  budzą nacisk i sowieckie n a  Pol
skę i inne państw a nieboszczyka U kładu W arszaw- 
skrego znalazły potw ierdzenie w  rew elacyjnym  
dokumencie, k tó ry  tra fił w łaśnie n a  łam y prasy  
am erykańskiej. Jes t n im  dyrektyw a M iędzynaro
dowego Wydziału K om itetu  C entralnego P a rtii 
Sowieckiej z  22 stycznia bieżącego roku . N osi ty
tu ł “O rozw oju wypadków w  E urop ie środkow o
wschodniej i  naszej polityce wobec tego rejonu".

Autorzy wytycznych uw ażają, że sy tuac ja , ja 
ka pow stała w Europie środkowo-w schodniej s ta 
nowi dla Związku Sowieckiego pow ażne zagroże
nie. W ym ieniają trzy  źródła tego zagrożenia: roz
wiązanie U kładu W arszawskiego i RWPG, tenden
cje dawnych państw  satelickich do zbliżenia i 
związków ze W spólnotą E uropejską, Przym ierzem  
Północnoatlantyckim  o raz zjednoczenie N iem iec i 
wreszcie potencjalne konflikty etniczne, k tó re  m o
gą zakłócić spokój i rów nowagę w stre fie  ciągną
cej się wzdłuż zachodniej granicy ZSRR.

Z wytycznych wynika, że Związek Sowiecki 
zamierza uczynić wszystko co możliwe, by  E u ro 
pa środkowo-wschodnia znalazła się z pow ro tem  w 
sowieckiej orbicie wpływów. Nie m ożna dopuścić 
-T- stw ierdzają wytyczne — by re jo n  E uropy  środ
kowo-wschodniej s ta ł się źródłem  realnego albo  
naw et potencjalnego zagrożenia m ilitarnego d la  
ZSRR.

Nie m ożna więc pozwolić n a  pow stanie w  tym  
rejonie jakichkolwiek obcych baz i sił zbrojnych. 
Nie m ożna dopuścić do tego, by państw a daw ne
go U kładu W arszawskiego m ogły zaw ierać so ju 
sze między sobą albo i innym i państw am i poza 
Związkiem Sowieckim.

Styczniowe wytyczne znalazły już  sw oje odbi
cie w sowieckim projekcie ta k  zw anych dw ustron
nych trak tatów  przyjaźni przedłożonych przez 
Moskwę rządom  krajów  E uropy środkowo-w schod
niej. Jak  wiemy, p ro je k t zosta ł stanow czo odrzu
cony przez Polskę, C zechosłow ację i  W ęgry. Po
głoski jakoby Gorbaczow odstąp ił o s ta tn io  o d  żą
dań  ograniczających suw erenność tych państw , nie 
znalazły potwierdzenia.

Pow staje więc pytanie, ja k  M iędzynarodowy 
Wydział KC P artii Sowieckiej w yobraża sobie 
przywrócenie kontro li nad  daw nym i sate litam i? 
Autorzy wytycznych w idzą dw ie drogi prow adzące 
do tego celu. P ierw sza polegać m a  n a  w ykorzysta
niu gospodarczej zależności k ra jów  E uropy środ 
kowo-wschodniej od Związku Sowieckiego.

(ciąg  dalszy n a  s ir . 3)



21 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według św. Jana 6,54-60-69 
“ Ty  masz słowa życia wiecznego" (J. 6,68).

Urywek dzisiejszej Ewangelii ilustru je  mo
m ent bardzo trudnej próby wiary, jaki przeżywa
li słuchacze Chrystusa. Wielu uczniów Jezusa słu
chających Jego mowy eucharystycznej uważało, ze 
jest "tw arda”, że nie m ożna jej słuchać. Okazało 
się, że łatwiej przyjąć człowiekowi pewne zasady 
m oralne, mniej lub więcej zrozumiałe, bo dotyczą
ce konkretnego postępowania, ale trudniej m u w 
heroicznej pokorze i zaufaniu ugiąć się przed 
praw dam i dotyczącymi tajemniczego życia Boże
go, k tóre p rzerastają  zdolności ludzkiego umysłu.

Zapowiedź ustanow ienia Eucharystii wydala 
się mową tak  trudną i niedorzeczną, że wielu od
wróciło. się plecami i odeszło od Jezusa. Nie wiele 
brakowało, aby i  apostołowie dopełnili klęski, bo 
ich także Chrystus nie zatrzymywał, ich także pod
dał ryzykownej próbie. Odczuli w sercu wahania i 
wszystko mogło się zdarzyć, wierność, albo zdra
da. Odejść od Niego, albo pozostać. Musieli ja 

koś rozstrzygnąć, ale w  tej decyzji Chrystus zo
staw ia im  wolną rękę: "Czy i wy chcecie odejść”? 
(w. 67). W gronie uczniów następuje rozłam. Wie
lu odwraca się od Niego i dłużej Mu już nie to 
warzyszy.

Znamy pokorną i  trochę zrezygnowaną odpo
wiedz Piotra, który w imieniu Apostołów zadekla
rował bezwarunkowe przylgnięcie do Osoby i nau
ki Chrystusa: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego” (w. 68). Apostołowie z te
go kryzysu wychodzą wzmocnieni. Pozostają ż Je
zusem. To wyznanie św. P iotra pozostanie i dla 
nas stałym zaproszeniem do odnowienia wiary. 
Dotyczy ona całej praw dy i rzeczywistości jaką 
je st Jezus Chrystus.

Kościół jako przedłużenie życia i  dzieła Chry
stusowego i zarazem jako  zgromadzenie wiernych 
poddanych ciągle próbie wiary, tak  w pierwszych 
wiekach jak  i później w całej swojej historii, prze
chodził okresy bardzo wzniosłe, kiedy w  sposób 
jakoś widzialny zaznaczało się krzepiące działanie 
Ducha świętego, ale przeżywał również prześlado
wania potęgujące lęk, niepewność, a  niekiedy i 
zwątpienie.

Pozostać czy odejść? — do podjęcia takiel 3 
cyzji zm usza nas ostatecznie nie jakiś tam nm. 
blem, ale słowo Jezusa, Jego nauka i Jego 
gania: “K to  spożywa ten  chleb, będzie żył naw 
ki" (w. 58). Je s t to  obietnica, ale zarazem i 
zwanie. Nasze osobiste zjednoczenie ze ZbawiS 
lem. O kreślając to  zjednoczenie jako "miesaJ 
nie” w Chrystusie, sugeruje  całkowite oddanie? 
Jem u ze wszystkim, co posiadamy i co przeW 
my. M ieszkać w  Nim, to  zgubić się całkowioJi 
bez reszty w  Jego miłości, to  przekreślić zdecv£ 
wanie odruchy m ałostkowego egoizmu. Wien* 
że Chrystus eucharystyczny "chleb życia” to ?  
Ten, k tó ry  oddał się  nam  tak całkowicie, że • 
um arł za nas. O ddanie się więc z naszej stron! 
m usi zaw ierać obum ieranie z miłości dla NieJ 
I  w tedy tylko spotkanie z Nim nie tylko stanowić 
będzie zasiew nieśm iertelności w życiu wiecznym 
ale i w tym  życiu uzdolni nas do ofiarnego wsi 
życia z ludźmi, naszym i braćm i i członkami 
stycznego Ciała. "Przecież nigdy nikt nie odnosi 
się z n ienaw iścią do własnego ciała, lecz je m  
i pielęgnuje, ja k  i C hrystus — Kościół, bo li 
śmy członkam i Jego Ciała” (Ef 5,29).

Migawki z Kurytyby i okolicy
♦  W dniu 10-go sierpnia, w siedzibie Towarzy

stw a Polonia, w Rio de Janeiro, tam tejsza Polonia 
gościła M inistra Spraw  Zagranicznych Rzeczypo
spolitej Polskiej p. Prof. Krzysztofa Skubiszew
skiego.

P. M inistrowi towarzyszyli: Dyrektor Depar
tam entu MSZ na Amerykę Południową pan Zbig
niew Lewicki; Dyrektor Gabinetu M inistra pan 
Janusz Niesyto; Wice-Dyrektór Departamentu na 
Amerykę pan Jan  Janiszewski.

Oprócz polonijnych przedstawicieli Polonii 
Brazylijskiej był również obecny am basador p. 
Stanisław Pawliszewski, który  2-go września opu
szcza placówkę i wyjeżdża do kraju.

Redaktor ks. Jerzy M orkis przy tej okazji 
przeprowadził z panem  M inistrem obszerny wy
wiad, który będziemy publikować w dziale pol
skim i portugalskim.

M inister Krzysztof Skubiszewski m a 63 lata. 
Wykształcenie wyższe (Uniwersytet Poznański — 
Wydział Prawno-Ekonomiczny) — profesor zwy
czajny, docent hab. nauk prawnych, członek, ko
respondent PAN, bezpartyjny. Posiada 41-letni staż 
pracy naukowej i dydaktycznej. W latach 1948-73 
był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie 
Poznańskim, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych 
funkcji, w tym m. in. docenta i prodziekana Wy
działu Prawa. Odbył w  tym czasie studia uzupeł
niające w zakresie prawa międzynarodowego i 
zagadnień międzynarodowych w Eurpoejskim  Cen
trum  Uniwersytetu w Nancy (Francja) oraz na 
Wydziale Praw a w Harwardzie (USA), uzyskując 
tam  magisterium. W latach 1963-64 prowadził ba
dania na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jo r
ku, a w latach 1971 i 1979 był profesorem zapro
szonym na Wydziale Praw a Uniwersytetu Genew
skiego; w latach 1971-72 był członkiem Ali Souls 
College Oxford. Od 1973 r. je st profesorem Insty-

I  1  I P %  
I« W 1

Tygodnik Editora LUD LTDA.
Dyrektorzy: Ks. Jorge Morkis, Miecislau Surek 

i Paulo Filipake 
Redaktorzy: Ks. Jorge Morkis (w j. polskim) 

Miecislau Surek (w j. portugal
skim)

Departament Handlowy: Józef Rendak 
Administracja: Alameda Cabral, 846, Caixa 
Postał, 1775 — Telefon Fax (041) 233-9194. Kod 
Pocztowy - 80.410 - Curitiba - Parana - Brasil 
Godziny przyaęć: od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 13,30 do 18,00. 
Korespondenci/Współpracownicy: Pe. Ladislau Se- 
SBysko, CM; Pe. Stanisław Turbański, SVD; Sr. 
Aleksander Englisch; Sr. Tomasz Łychowski; Sr. 
Tadeu Burzyński; Sr. V. J. Szankowski; Sra. Hali
na Marcinowska; Sra. Sława Stępniak; Sra. Irena 
Łoś; Danuta Laslowska; Joao Krawczyk, Ks. Piotr 
Włoczyk (Niemcy) ; Ks. Jan Kulaga. 
Prenumerata:
Roczna (50 numerów) .............  Cr$ 5.000,00
Półroczna (25 numerów) .........  Cr$ 3.000,00
K raje Ameryki ...........................  U$ 80 dolarów
Kraje Europy, Azji i  Oceanii . .  U$ 90 dolarów 
Sposób opłacenia prenumeraty: Listownie lub 
telefonicznie. Przekazem Pocztowym, lub Cze
kiem n a  konto Editora LUD Ltda.

tutu* Państwa i Praw a Polskiej Akademii Nauk, 
uznany autorytet w  obszarze praw a międzynaro
dowego. Autor wielu opracowań i publikacji z te
go zakresu. Członek Prymasowskiej Rady Społe
cznej 1981-1984 i Rady Konsult. przy przeod. Rady 
Państwa 1986-1989. Członek NSZZ "Solidarność” 
od października 1980, członek Wielkopolskiego 
Klubu Politycznego "Ład i Wolność".

♦  W Paranie został wprowadzony K urs Języka 
Polskiego przez Stanowy S ekretariat Szkolnictwa, 
w szkołach średnich w  miejscowościach gdzie 
istnieją skupiska polonijne. Na razie przewiduje 
się osiem miejsc.

♦  W czasie wizyty M inistra Spraw  Zagranicz
nych prof. Krzysztofa Skubiszewskiego w  Rio de 
Janeiro podano do wiadomości, że są już kandy
daci na stanowiska konsularne i am basady pol
skiej. Nazwiska kandydatów  zostaną przekazane 
prasie w momencie zakończenia całego procesu 
związanego ze zmianą personelu konsularnego.

♦  Zastanawia nas również wiadomość o Kon
gresie Polonii Światowej w  Argentynie a  nie w 
Brazylii, gdzie mieści się najbardziej liczne sku
pisko Polonii w Ameryce Południowej. Czyż
by Polonia Argentyńska dziesięciokrotnie m niej
sza niż brazylijska miałaby większe wpływy w cen
tralnym  rządzie polskim? Jedno jednak je st ja
sne, że Polonia Argentyńska, trzeba tu ta j przyznać 
jej szczerą i sprawiedliwą rację, iż je st wzorowo 
zorganizowana; a co m ożna powiedzieć o naszej 
brazylijskiej Polonii? Do dzisiaj poniekąd dalej 
trw a rozbicie, i tu ta j znowu nasuwa się mimowoli 
pogląd bardzo pomyślnie ujęty przez ongiś polo
nijnego parańskiego pisarza, śp. W ojciecha Breo- 
wicza, który w swojej książce pod tytułem  "ślada
m i P iasta pod Pinioram i”, w  rozdziale V III, o 
Organizacjach Społecznych w Brazylii, ju ż  wtedy 
historycznie utrw alił: “Słabością poczynań orga
nizacyjnych Polonii brazylijskiej było zawsze roz
strzelenie wysiłków na wiele inicjatyw. Przez wie
le la t nie było organizacji centralnej, k tó ra  by 
planowo kierowała pracą organizacji terenowych. 
Organizacje polonijne osłabiane były najczęściej 
przez intrygi elementów wstecznych. Za starciam i 
i intrygam i politycznymi kryły się bardzo często 
animozje osobiste”.

* * #
— M oja droga — mówi m ąż do żony — po

winnaś mnie bardziej szanować. Czy wiesz, że 
według statystyki na 2 kobiety w ypada 1 i  pół 
mężczyzny?

— Tak? No to  ja  m am  napraw dę pecha, - że 
na mnie wypadła właśnie połówka.

* * *
Gorol na  drzewie.
Siedzi gorol na  drzewie. Przechodzący turyści 

wołaj om:
— Gazdo, zyjdzcie z drzewa, bo spadniecie!
— Eee, nie spadnym!
— Zyjdzcie, bo sie wom co złego stanie — 

wołajom dalij tw yści.
W pewnym momynęie słychać, ja k  gorol leci 

z drzewa i ryps o ziymie!
— A godali my wom — wołajom turyści — 

prosili my wos, żebyście ześli i  w idzicie...
— Eee, nic sie nie stało, dyć jo  juz m ioł scho

dzić.
* * *

Jego połowa.
\ — Mężusiu! Mężusiu! Wstawaj kołysać dzie

cko!
— Daj m i spokój, kołysz sama!
— Ależ bój się Boga, już dwie godziny kołyszę. 

Przecież połowa tego dziecka należy do mnie, a 
druga połowa do ciebie! .

— To kołysz swoją połowę, a  m oja niech się 
drze!

Gawędy starych Polaków
— S kąd to  pan  idzie, panie Stanisławie?
— A no, zwykle ja k  nie mam co robić, to kij 

sobie do B iblioteki i tam  spędzam dobre 
godzin.

— Do Biblioteki?
: ^ J ^ 'A  tak , do Biblioteki Publicznej.

— A są  ta m  polskie książki?
—' Owszem, je s t dział polski. Potfstał chjte 

w roku  obchodów  milenijnych. Zajmował ok 
półpiętro, ale te raz  ścieśnili nas mocno mięty 
U kraińcam i i . . .  Japończykami. A wiem, że 
jeszcze naszych książek czeka na skatalogon 
Ale ja  n ie  tylko polskich książek tam szfe 
Jes t np. bardzo bogaty dział czasopism. Moza 
sobie spokojnie p rzejrzeć całą prasę, a gdy ś 
człowiek za in teresu je jakiemiś wydarzeniami] 
przeszłości, to  m oże poprosić o odpowiednie 
sm a, a  naw et o  dokum enty z ubiegłych lat. J 
pozatym bogaty dział beletrystyki, socjologii, gj 
grafii i h isto rii, sztuki, a  nawet jest dział dla ' 
widomych z książkam i pisanymi w Braille. 
w iasem  m ów iąc w  dziale historii II wojny świ
towej je s t też trochę  książek o Polsce w języka* 
portugalskim , francuskim , angielskim. No i zaws 
w Bibliotece są  jak ieś wystawy, kursy, odajtj 
Nie, w K urytybie napraw dę nie można się nudS 
A pan? Co pan  rob i z wolnym czasem?

— Panie, j a  wcale wolnego czasu nie nut 
Do książek to  j a  nigdy wielkiego nabożeństwa i  
m iałem , o t gazetę przejrzę, nasz LUD przeczy® 
i to  m i w ystarczy. Ale my z żoną, jak pan ń 
m am y dom ek z ogródkiem, więc zajęcia mi i  
b rak . A to  traw ę  przystrzyc, a to zamieść Mj 
dom u, a  i żyw iną nasza daje trochę roboty.
' - ś  Żywina? Co pan  owce tam hoduje?

— E , ża rtu je  pan. Mamy poprostu pieska,I 
kę, a  i żona trochę  k u r  chowa. Za siatką, toj 
bestie  straszne  szkodniki w ogrodzie. Wiew 
dużo satysfakcji da je  obserwacja zwierząt, r  
inteligencja je s t  zadziwiająca. I takie różnice » 
“psychice”. Np. pies, m a mnie za swego pan» 
władcę, posłuszny, patrzy  w oczy, wstydaj 
p rzeprasza gdy coś zbroi. Kotka inaczej, pies* 
tliw a w tedy gdy chce, czasem zupełnie mnie w  
ru je . W  ogóle rob i wszystko kiedy i jak je) *■ 
podoba. .

— No, a  kury? Też im  pan przypisuje 
gencję? To tak ie  głupie stworzenia.

— Ależ pożyteczne i czasem zabawne, 
sza m acierzyńska troskliwość kwoki wobec t 
kląt, je j cierpliw ość i oddanie gdy siedo na. 
jach . A koguty? Czy obserwował pan Bwy i 
k ró tko  trzym ają  swój harem? A w zalotaco 
zupełnie tak ie  sam e hołupce jak my w

—  H a, h a  to  zabawne, nigdy bym 
pom yślał. _ M M

No, widzi pan. A ptaszki w Passew^PJ  ̂
M am ta m  tak ie  sw oje znajome ptaszKJ. * 
to  naw et sobie zawsze "rozmawiamy. . j j
dżę —  on m i odpowiada. Żal mi tylko 1 
że w  k la tkach  m uszą siedzieć. A gdy JJj* 
dę nie m am  co robić i  znuży n m e o P  J 
zw ierzętam i, to  słucham  muzyki, uwie 
zykę.

— K lasyczną? . $
• N iekoniecznie. Może być i poPu*amS ^

sobielienienow oczesne hałasy.
— No tak . Obydwaj umiemy -~ 9 

zajęcia. P am ięta  pan  taką telenowelę 
M eu M ai”? Otóż w  te j dosyć zresz^ P -  
noweli powiedziano jedną rzecz Darozu

Tr-t? I
- • ż e  "k to  kocha książki i muzOT- r

— a  ja  dodam  "i zwierzęta 1 M /tfi
— . . .  “te n  nie potrzebuje lękać
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Sowieckie p lan y  w o b e c  P o lsk i
(dokończenie ze s tr . 1)

Europa wschodnia sprow adza z ZSRR od 70 
i) go procent swego zapotrzebow ania na ropę

E nerg ia  W ie lk ie j P ira m id y

aafłową i od 95 do 100 p rocen t gazu ziemnego.
zależności od tych dostaw  nie leży 

interesie. E ksport energii do Europy 
Godniej należy trak tow ać jako  ważny instru- 
Lot naszej strategii w. tym  rejonie.
I  Trudno, o bardziej szczere i o tw arte  postawie- 
#! sprawy.
[ Drugą drogą do odzyskania u traconych wpły- 
n l  prowadzić ma przez związki z komunistyoz- 
[jjmi oraz — -'demokratycznymi” partiam i.
I Niemałą wagę przyw iązujem y do istniejących 
gpotencjalnych związków z partiam i komunisty- 
Lymi. Niezależnie od naszych tradycyjnych po- 
Ujwn z silami lewicy konieczne je s t nawiązanie 
Ljązków z innymi partiam i szerokiego wachla- 
ra politycznego z uw zględnieniem ich ro li i  cię- 
j ara gatunkowego w układzie sił społeczno-polity- 
[anjch. Wytyczne zalecają zabiegi o wciągnięcie do 
fispółpracy związków zawodowych i organizacji 
ulodzieżowych.

Dokument, o którym  m ow a znaleźć można w 
Miesięcznym biuletynie K om itetu  Centralnego 
partii Sowieckiej z m arca  bieżącego roku. Jego 
lutentyczność nie budzi w ątpliw ości. W arto rozwa- 
ijć, co mogą znaczyć w  kontekście obecnej sy- 
jtoscji w Polsce.
f Kraj wkracza w niezwykle krytyczny okres 
przedwyborczy. Pierwsze, w  pełn i wolne i  demo
kratyczne wybory m a ją  w yłonić Sejm , który  uch
lali nową konstytucję, a  w ięc zadecyduje o ustro- 
iju Trzeciej Rzeczpospolitej o raz rząd, którego 
najważniejszym zadaniem będzie obrona odzyska
nej suwerenności i dem okracji. Ten nowy rząd 
tedzie prowadził trudne i  niebezpieczne rokowa- 
sa ze wschodnim sąsiadem . M oskwa zaś będzie 
patrzeć na te wybory pod  kątem  widzenia swego 
Idrategicznego celu. Został o n  w  sowieckich wy- 
tjanych określony w  sposób jednoznaczny: od- 
ijskanie utraconej nad  Polską kontroli.

Wytyczne mówią o środkach gospodarczych i 
(politycznych. Katastrofalny spadek  polskiego eks
portu do ZSRR pociągnie za sobą  w przedwybor- 
oym okresie dalszy spadek produkcji, zysków i 
jplywów skarbowych a  przede wszystkim  wzrost 
jterobocia. Spadek eksportu  sam  przez się nie 
■aa ze strony sowieckiej ch a rak te ru  zamierzonej 
ttcji politycznej. Jest wynikiem  bankructw a so- 
wckieji gospodarki i dotyka nie tylko Polskę ale 
reystkie kraje handlujące ze Związkiem Sowiec- 
|m Ale Sowiety nie tylko sprow adzają z Polski 
j™ary. ale są także głównymi dostaw cam i zwłasz- 
® ropy naftowej i gazu ziemnego. Nacisk gos- 
Wkrczy. a właściwie polityczny, polega na tym, 
* Moskwa każe sobie p łacić w  tw ardej walucie 
pwszystko, co Polsce sprzedaje, a  odmawia pła- 
P®23 to, co w Polsce kupuje . Za dolary zaro- 

® Polsce Sowiety k u p u ją  tow ary  gdzie in- 
StLn ^ .^ a c h  handlowych n a  całym  świecie 

“"le jest tzw. clearing, czyli wzajemne roz- 
ktń . należności w obcych w alutach. Strona, 
[f jJęw J  przywozi niż wywozi, p łaci tylko sal- 

w rozliczeniach sowieckich z krajam i 
BMOdnuni. W wypadku Polski Sowiety ściągają 
i» ®“Uast każdego dolara za każdą baryłkę ro
to a ^w nocześnie odm aw iają płacenia
, yroby polskiego przem ysłu, zamówione i już 
vronane. Przykładem może być odmowa zapla- 
ifliSnH1 i6ni s^atków zbudow anych n a  sowieckie 
fam ł ! i 8 w skoczniach Szczecina i Gdańska. Jest 

metoda, która prow adzi w  p ro ste j linii do 
^owama p°lskieg° przem ysłu ze wszystkimi 

‘jcznyrm konsekwencjami te j katastrofy.
^JL^ytycznyeh M iędzynarodowego Wydziału 
firoWi v  nietrudno także wyczytać, że w 
(ji i r  ?®“ egach o odzyskanie u traconej domina- 
t?infimWa będzie usiłow ała w ykorzystać trady- 
temi w ^ an*a z dawnymi p artiam i komunisty- 

Wybory prowadzone w  ta k  niepomyślnej 
gospodarczej m ogą przynieść wyniki, któ- 
się zagrożeniem dla niepodległości. Jest 

sobie mrą ahy społeczeństwo dobrze zdało 
z tych zagrożeń. W obliczu niebez- 

ftereexi ^wnętrznego potrzebne je s t zwarcie 
W o d lp L w /°^ ozu. k tó ry  wywalczył Polsce 
■̂ beznw ^ i demokrację. W okresie najeżonym 

~ am* s tać  n as  n a  stwarzanie 
łłófy Podziałów w łonie tego ruchu,
âdze oh Ją.c s°hdam ie, odebrał czerwonym 

i^ ^ 0. ^  ^  sprawdziło się nasze polskie po- 
sta. Nie L , ® dwóch się b ije, tam  trzeci korzy- 
tywać tmlz,p0,r?eby tego trzeciego palcem  poka

rmy, kim je s t i gdzie się  znajduje.
"Tydzień Polski”

W 1930 roku szerzej rozreklamowano obser
wacje Francuza o nazwisku Bovis, który zauwa
żył, że wśród dużych zwałów śmieci w Wielkiej 
Piramidzie znajdują się ciała rozmaitych zwierzą
tek całkowicie zmumifikowane, bez śladu rozkła
du. Dozorca objaśnił, że zwierzątka nieraz zabłą
kają się do piramidy, a nie mając pożywienia gi
ną, są wyrzucane na śmietnik i zakopywane. Tak 
jest od tysięcy lat. Wtedy Bovis rozpoczął bada
nia nad modelem piramidy. Już pierwszy ekspery
ment ze zdechłym kotem wykazał, że w modelu 
ciało kota zmumifikowało się w ciągu kilku dni.

Warto tu  wspomnieć, że budowle, w których 
zachodzi samoczynna mumifikacja zwłok, zbudo
wano też w innych miejscach świata. Wymienię 
tu  kruchtę w podziemiach kościoła św. Krzyża 
w Górach ^świętokrzyskich gdzie spoczywa do
mniemane ciało księcia Jaremy Wiśniowieckiego 
oraz podobną kaplicę w sławnej Ławrze Peczers- 
skiej w Kijowie.

Bovis opublikował później wyniki swych doś
wiadczeń, ale tylko bardzo niewielu potraktowało 
je serio. Do takich należał Kareł Drbal, czeski in
żynier radioelektryk, który stwierdził, że w ma
łym modelu piramidy żyletki podlegają samoczyn
nemu ostrzeniu. Jedną żyletką golił się nawet 200 
razy. Drbal uzyskał czeski patent n r 91304 na swój 
wynalazek, a  w Czechosłowacji przez pewien czas 
produkowano takie piramidy seryjnie, po czym 
patent sprzedano do Ameryki. Dzisiaj jedni uważa
ją, że pod wpływem jakichś energii zachodzą 
zmiany strukturalne metalu, inni sądzą, że chodzi 
tylko o rozpuszczenie warstwy tłuszczu znajdują
cej się na ostrzu.

Obserwacje Bovisa wykorzystała też pewna 
firma włoska, która sprzedaje mleko w pojemni
kach kształtu piramidy utrzymując, że to mleko 
można przechowywać niemal dowolnie długi okres 
czasu.

Znacznie szersze badania prowadził dr Pat 
Flanagan, amerykański fizyk, który wydał na ten 
temat ciekawe książki. Wprawdzie energia powsta
jąca w piramidzie pozostaje nadal niemierzalna, 
wobec braku odpowiedniej aparatury, ale efekty 
działania piramidy można mierzyć. Flanagan ba
dał je przyrządami używanymi przez współczesną 
naukę. Stwierdził on, że promieniowanie emito
wane przez każdy żywy organizm (czyli aura) jest 
zbliżone do ultrafioletowego, a  natężenie tego 
promieniowania ulega szybkim i znacznym zmia-. 
nom zależnie od stanu emocjonalnego, fizycznego, 
skupienia myśli, itp. Fotografie aury niektórych 
ludzi wykonane przez Flanagana wykazywały spo
re zmiany już po minucie przebywania pod pira
midą, inni musieli tam być pół godziny by foto
grafie wykazały podobne efekty. Podobnie u  liś
cia zerwanego z rośliny, po pół godzinie aura nie
mal zanikła, ale już po 5 minutach w piramidzie 
ponownie wydatnie się powiększyła. Stwierdzono 
także, że piramida oddziałuje na wyrównanie opor
ności punktów i południków akupunktury, czyli 
daje ten sam efekt co leczenie tą  właśnie metodą. 
Prawdopodobnie chodzi tu  nie tyle o leczenie ile 
o zrównoważenie stanu energetycznego orga
nizmu, który następnie może znacznie łatwiej opa
nować chorobę. Przebywanie w piramidzie sprzy
ja  też pobudzania fal alfa w organizmie, jaśniej
szemu i logiczniejszemu myśleniu, efektywnym 
medytacjom. "To by wskazywało, że Wielka Pi
ramida została zbudowana jako komora medyta
cyjna służąca do rozwijania mocy psychicznych 
pisze Flanagan. Te doświadczenia doktora Flana
gana jakoś bardzo zbliżają energię piramidy do 
starodawnej hinduskiej prany. A w każdym razie 
efekty działania piramidy są bardzo zbliżone do 
działania owej energii życiowej.

Doświadczenia Flanagana wykazały również 
dodatni wpływ piramidy na wzrost roślin, i to bez 
względu czy przetrzymywano tam młode rośliny 
czy też wodę służącą następnie do podlewania 
roślin. W okolicach Radomia niektórzy rolnicy 
regularnie przetrzymują nasiona przed wysiewem 
przez pewien czas w piramidzie i twierdzą, że nie 
tylko plony są wyższe, ale i szkodniki nie atakują 
tych roślin.

Flanagan opisuje też, że jego kot tak bardzo 
polubił piramidę, że stale tam przebywał. Więcej, 
W krótkim czasie przestał jeść mięso i został cał 
kowitym jaroszem.

To wszystko jednak nie tłumaczy zatrzyma
nia procesów gnilnych w piramidzie. Badania 
przeprowadzone w Akademii Medycznej we Wro
cławiu udowodniły metodami analiz chemicznych, 
że w piramidzie zwykła woda zamienia się w wo
dę utlenioną. Tą ostatnią znamy jako środek do 
dezyrifekcji ran, bo woda utleniona jest zabójcza 
dla wielu bakterii. I  tym chyba można tłumaczyć 
mumifikację zwłok, a przynajmniej jest to tłuma
czenie częściowe nie wyjaśniające jeszcze wszy
stkich tajemnic tej budowli i wiedzy starożytnych.

Energia piramidy wpływa dodatnio także na 
smak żywności. Wystarczy rozlać filiżankę kawy 
na dwie porcje, jedną z nich wstawić na kilka

m inut do prawidłowo ustawionej piramidy i  sma
kować. K ilka lat tem u w Bydgoszczy różdżkarze 
skonstatowali nawet urządzenie o nazwie Bios, 
które miało zastąpić domową lodówkę nie zuży
wając w ogóle prądu. Wykorzystano tam  promie
niowanie podobne do tego, jakie powstaje w 
piramidzie. Na przeszkodzie seryjnej produkcji 
stanęło jednak szkodliwe dla ludzi promieniowanie 
na zewnątrz urządzenia.

Model może być wykonany z dowolnego m a
teriału, kartonu, drewna, metalu itp. ściany mode
lu mogą mieć otwory sięgające nawet jednej trze
ciej ich powierzchni, to  nie wpływa na wyniki. 
Pamiętać tylko trzeba o ustawieniu modelu jed
nym bokiem dokładnie ku północy magnetycznej. 
Taka zabawa daje wiele godzin przyjemnej roz
rywki, i  duże prawdopodobieństwo znalezienia 
czegoś naprawdę przydatnego.

Michał Brzesld

Na polskich i obcych wodach
25 sierpnia 1939 r. — Niemiecki szkolny okręt 

liniowy "Schleswig — Holstein" pod pretekstem  
wizyty kurtuazyjnej wszedł do portu  gdańskiego.

Dowódca okrętu znał rzeczywisty cel te j “ofi
cjalnej" wizyty. Pod pokładem miał zaokrętowa
ną szturmową kompanię marynarzy, a  okręt w 
pełni przygotowany do walki.

Być może znał także przemówienie Hitlera 
wygłoszone na tajnej konferencji 22 sierpnia. H i
tler m. in, mówił wówczas:

“Pierwszym celem jest zniszczenie Polski. Za
danie polega na zniszczeniu sił żywych, a  nie na 
osiągnięciu określonej linii". . .  “zamknąć serca 
przed litością.

Postępować brutalnie. 80 milionów ludzi ży
wych musi otrzymać swoje prawa. Ich egzysten
cja musi być zagwarantowana. Prawo jest po 
stronie silniejszego”.

* * *

W Gdyni, na Helu i W esterplatte w ostatnich 
dniach poprzedzających wojnę wszyscy z niepoko
jem obserwowali w zrastające napięcie w stosun
kach polsko-niemieckich.

Dowództwo floty na czele z kontrad Unrugiem 
pospiesznie uaktywniało plany obrony. Niestety 
siły floty do obrony wybrzeża były bez porówna
nia słabsze od przeważających sił niemieckich.

* * *

W chwili wybuchu wojny dwa zespoły pol
skich okrętów znajdowały się poza Bałtykiem:

Pierwszy to  zespół szkolny, składający się z 
transportowca ORP "WILIA" i  żaglowca szkolnego 
ORP "ISKRA". Oba te  okręty na wiadomość o 
wybuchu wojny, po wyjściu z Casa blanki zostały 
skierowane (załogi i jeden rocznik szkoły podcho
rążych Mar Woj.) i przewiezione do Francji, a 
później do Anglii.

Drugi zespół składał się z trzech kontratorpe- 
dowców: ORP “BŁYSKAWICA", "GROM" i "BU
RZA”, które opuściły Gdynię w dniu 30 sierpnia i 
przybyły do Leith 1 września.

Wysłanie tych okrętów zostało uzgodnione z 
Admiralicją Brytyjską.

W czasie gdy okręty te zawinęły do portu  w 
Szkocji, na wybrzeżu polskim trwały już zacięte 
walki, a  w porcie Oksywskim tonęły pierwsze pol
skie okręty.

O godz. 4,45: "Schleswig Holstein" skierował 
swoje salwy na  W esterplate, a  samoloty z niskiego 
pułapu rzuciły bomby na po rt rybacki na Helu i 
ostrzelały bezbronne osiedla.

Tego samego dnia nastąpił drugi atak na Hel, 
ale tym razem grupa około 30 samolotów spotka
ła się z ogniem przeciwlotniczym obrońców.

Jednocześnie inna grupa 20-30 maszyn bom
bardowały po rt gdyński.

Wkrótce do działań włączyły się także niemie
ckie niszczyciele, ale ogień dział O. ORP. "GRV- 
FA" i "WICHRA” a  następnie baterii z cyplu i sr- 
tylerzyści polscy dali pokaz strzelania bojowego 
celnie trafiając atakujące jednostki niemieckie.

Po tym smutnym doświadczeniu, hitlerowcy, 
nie chcąc ryzykować u tra ty  swych okrętów, posta
nowili rzucić do walki bardzo silne form acje lot
nicze.

Uszkodzono kilka mniejszych jednostek, a 
jedna z wielu zrzuconych bomb poważnie uszko
dziła stawiacza min ORP "GRYFA”, a  w zmasowa
nym, czterokrotnym ataku na Port Wojenny na 
Helu, został zniszczony i zatonął kontrtorpedowiec 
ORP ‘W ICHER”. Załogi tych i innych okrętów 
poniosły duże straty  w zabitych i rannych.

(ciąg dalszy na str. 4)



Prosto z Warszawy
“Biały Dom", dawna siedziba KC PZPR, cieszy 

się niesłabnącym powodzeniem wśród am atorów  
deskorolek. M armurowe wykładziny wokół bu 
dynku wspaniale się nadają do różnego rodzaju 
cyrkowych ewolucji i  popisów. Nie wiem, czy to  
nie przeszkadza nowym lokatorom  "Białego Do
m u”, który już w 80 proc. został zajęty przez banki, 
firmy zagraniczne i instytucje finansowe.

N a piątym  piętrze otw arto niedawno pierwszą 
po 52 latach giełdę papierów  wartościowych (na 
przeszło 1.000 m2 gmachu, w k tórym  miesięczny 
czynsz wynosi 350 tys. złotych za 1 m2).

Cotygodniowe sesje giełdy odbyw ają się w 
salce konferencyjnej, w sąsiedztwie sali, gdzie od
bywały się plenarne posiedzenia kom itetu central
nego, na których zastanawiano się między innymi, 
czy strzelać do robotników.

Giełda w  Warszawie pow stała dzięki współ
pracy ekspertów  Spółki Giełd Francusckich, k tóra 
uchodzi za jedną z najnowocześniejszych na świe- 
cie. Nasi maklerzy szkolili się nie tylko w Paryżu, 
ale także w Londynie, Antwerpii i  Nowym Jorku. 
K urs dla maklerów cieszył się powodzeniem i na 
jedno miejsce było dziesięciu kandydatów. Na 
pierwszej sesji giełdy nasi maklerzy wystąpili na
turalnie w szelkach, podstawowym elemencie tra 
dycyjnego stro ju , tyle że były one jaskrawoczerwo- 
ne i może chociaż w ten sposób nawiązywały do 
dawnych tradycji tego gmachu.

Pieniądze z czynszów w "Białym Domu” prze
kazuje się Uniwersytetowi W arszawskiemu im. 
Józefa Piłsudskiego na  budowę nowej biblioteki 
uniwersyteckiej. Wypłacono już 6 miliardów, pier
wszą kw artalną ratę. Do końca roku powinno się 
uzbierać ponad 30 mld., gdy wpłyną opłaty za wy
najęcie dachu na reklamę, za podziemne garaże i 
lokal gastronomiczny w  m iejscu dawnej stołówki.

Koszty nowej biblioteki, k tó ra m a stanąć na 
Powiślu wyniosą około 290 mld. Tak więc KC mu
siałoby pracować n a  bibliotekę ponad 10 lat. Uni
w ersytet liczy jednak na wysoko oprocentowane 
konto w banku, ofiarność społeczeństwa w kraju 
i rodaków za granicą.

Maklerzy z “Białego Domu” też chcą przezna
czyć część dochodów na ten zbożny cel i zapew
niają, że będą agitować swoich klientów. Jedno 
jest pewne “Biały Dom”, to  niechlubne wspom
nienie przeszłości, przeżywa drugą młodość w 
świecie giełdy, pieniędzy, a  więc konkretu a  nie 
utopii. A że robią to ludzie w czerwonych szel
kach? To nawet całkiem zabawne.

Wojciech Wiśniewski

ści z Polski

i pomaga przy leczeniu cukrzycy, otyłości, łuszczy
cy, reumatoidalnego zapalenia stawów, drętwie
n ia i osłabienia ruchowego mięśni nóg. W nasio
nach ogórecznika znajduje się kwas gama-linole- 
nowy (słynny GLA), który m a m . in. wpływ na 
centralny układ nerwowy i obniża poziom, chole
sterolu.

Borogoglandyna je st "dzieckiem” profesora 
Brzosko, który zaleca też padm ę 28. Jes t to  szwaj
carski lek przygotowany z 22 ziół tybetańskich, 
który  ponoć działa znakomicie na układ odpor
nościowy człowieka. W arto łykać pigułki padm y 
zwłaszcza po zawale m ięśnia sercowego i zatorach 
mózgu.

♦  Każdego dnia funkcjonariusze Urzędu Celne
go w  Przemyślu wyłapują setki osób, głównie oby
wateli ZSRR i Rumunii, a  także Polaków, którzy 
usiłują wywieźć do Polski niedozwolone ilości al
koholu. W m aju celnicy na drogowych przejś
ciach w Medyce i Barw inku oraz na kolejowym 
w Przemyślu zawrócili 5.500 podróżnych, w tym 
800 Polaków, którym  udarem niono przywóz 
40.000 litrów  wódki, 10.000 litrów  spirytusu i zna
cznej liczby butelek z koniakiem i szampanem.

♦  We współpracy z uniwersytetem w Mannheim 
Centrum Doskonalenia K adr Kierowniczych Mi
nisterstw a Przemysłu uruchomiło w Łodzi polsko- 
niemiecką szkołę biznesu. Naukę rozpoczęło 25 
inżynierów i ekonomistów reprezentujących małe 
i średnie firmy. Zajęcia, prowadzone w  języku 
niemieckim i angielskim, odbywają się w  czterech 
sesjach jednotygodniowych i m ają  być zakończo
ne dwutygodniowymi praktykam i w  Niemczech. 
Tam również odbędą się egzaminy, na zasadzie 
których dyplomy wyda Uniwersytet w  Man
nheim, co dawać będzie absolwentom pełne uzna
nie w krajach Europy Zachodniej. W program ie 
nauczania główny akcent położono na społeczną 
gospodarkę rynkową, marketing, problem atykę 
finansową (w tym  rynek papierów  wartościowych) 
oraz na zagadnienia praw ne i zasady współpracy 
zagranicznej na rynkach międzynarodowych.

♦  “Założyliśmy Polskie Towarzystwo Nukleo- 
niczne, aby wpływać na  rozwój i wykorzystanie 
nauk i technik jądrowych dla dobra społeczeństwa, 
dla pozyskania bezpiecznej energii, rozw oju rol
nictwa i przemysłu, ochrony zdrowia i środow i
ska” — powiedział prasie  inż. Jacek Baurski, je
den z inicjatorów powołania tego stowarzyszenia. 
Towarzystwo będzie działać n a  wzór American 
Nuclear Society, w którym  funkcjonuje 17 sekcji 
specjalistycznych — od biologii i  medycyny po
cząwszy, a  na gospodarce odpadam i prom ienio 
twórczymi kończąc. W Europie działają od k ilku
dziesięciu lat: European N uclear Society i Fora- 
tom. Należą do nich organizacje naukowe i tech
niczne także z krajów, k tóre nie eksploatują elek
trowni jądrowych.

Należy podkreślić, iż najmłodsi c z ^ u ! !  
byli celem licznych inicjatyw  społecznych O l  
Szelburg-Zarembiny. To n a  je j apel
czerwca 1965 r . "o upam iętnienie bohaterstZ 
męczeństwa dzieci i  młodzieży w latach II w • 'fl 
światowej" wzniesiono — ze składek

♦  1 sierpnia — w 47 rocznicę wybuchu Powsta
nia Warszawskiego na 1 minutę o godzinie "w” 
(17,00) włączono syreny alarmowe, wstrzymał się 
ruch pojazdów i pieszych. Pod pomnikiem upa
miętniającym to  wydarzenie odprawiono Mszę 
Polową. W uroczystości udział wzięli, obok po
wstańców, żołnierzy AK i mieszkańców Warszawy, 
prezydent Lech Wałęsa, prem ier Bielecki, marsza
łek Senatu Stelmachowski, oraz członkowie par
lamentu, rządu i władz stolicy.

♦  2 sierpnia — od godz. 6,00 rano rozpoczęło 
się wycofywanie DT ZSRR radzieckiego batalionu 
ponotonowo-mostowego stacjonującego w Toru
niu. 50 ostatnich wozów opuściło Toruń 9 sierp
nia. Decyzję wyprowadzenia w ojsk strona radzie
cka podjęła nagle i  bez wcześniejszych uzgodnień 
przedstawiła grafik oraz swoją trasę przejazdu. 
M inisterstwo komunikacji wprowadziło korekty do 
trasy  przejazdu wojsk radzieckich.

♦  Prezydent L. Wałęsa zapowiedział na począt
ku sierpnia po konferencji poświęconej pakietowi 
ustaw  związkowych: “Ruszam do ataku. Raz w 
tygodniu konferencja prasowa — wy nie robicie, 
inni nie robią, — spróbuję to  ja  zrobić, bo jestem 
przerażony. Mój fotel je st zagrożony. Zostawiłem 
dom i rodzinę, a  jestem  posądzany, że chciało mi 
się w ładzy.. .  Nie chciało m i się władzy. Przewi
dywałem strasznie ciężkie reformy i  to się po
twierdza. Chciałem żeby w Belwederze był czło
wiek, który nie będzie przeciwko narodowi, a  z 
tym  narodem. Demokrację zostawiłem rządowi, 
wam — działanie, ale nie idzie to dobrze” .

♦  Toruńskie “Nowości” podały dosłownie: "Do. 
każdego siusiania w publicznych toaletach utrzy
mywanych przez Urząd M iasta prezydent stolicy 
dopłaca 5.400 złotych.

♦  5.000 złotych od ciała biorą właściciele pier
wszej w  II I  Rzeczpospolitej prywatnej plaży w 
Stogach w Gdańsku. W zamian oferują porządek i 
a trakcję przez cały sezon. Otwarcia plaży doko
nano z m szą połową i z poświęceniem piasku. Ale 
czystości wody morskiej się nie gwarantuje.

♦  W Warszawie pojawiły się dwa nowe leki na 
turalne gorąco zalecane przez współzałożyciela 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Naturalne} Sta
nisława Gaska i  prof. Brzosko. Borogoglandyna 
100 zawiera olej z nasion ogórecznika lekarskiego

— w Międzylesiu koło Warszawy, nieanw.! 
Szpital-Pomnik C entrum  Zdrowia Dziecka ? ' 
sercem  w herbie. P isarka była również nienL 
przew odniczącą K apituły "Orderu UśmiSl 
(także nim  odznaczona) — jedynego w śwfel] 
odznaczenia przyznawanego przez dzieci dorosł 
k tórzy sobie n a  to  zaszczytne wyróżnienie 
służyli.

W okresie pow ojennym  książki Ewy SzelburJ 
Zarem biny osiągnęły ponad  200 wydań w łączni 
nakładzie 8 milionów  egzemplarzy. Wspótaymi 
nownikiem napisanych przez nią utworów 511 
pierw iastki chrześcijańskiej etyki i tradycji g|] 
re  odnajdziem y praw ie we wszystkich jej’tyk] 
łach. P isarka  um ieję tn ie przenosiła warta&i 
chrześcijańskiego poglądu na świat na gna 
współczesny.

Jan Gahba

“Jestem gotów użyć siły”
W wywiadzie udzielonym “Sztandarowi Mj> 

dych” prezydent Lech Wałęsa powiedział: "Jeśli 
będę m iał do czynienia z anarchią lub strajkuj] 
na w ielką skalę, lub jeśli-sytuacja stanie się te  i 
styczna, to  jestem  gotów  użyć siły, by ocalić oj j 
czyznę. Jeśli chodzi o możliwość wprowadzaj 
s tanu  w yjątkowego, to  jestem  gotów to uczynić] 
M am nadzieję, że nigdy nie zostanę do tego araf 
szony. R ada Bezpieczeństwa Narodowego nie jat 
niczym pozapraw nym . Nie zrobię niczego, co aj 
groziłoby dem okracji. D la zbawienia kraju jesteąj 
gotów walczyć z każdym ”.

“Rzeka prawdy, miłości 
i pogody”

Tymi słowami pisarz współczesnej litera tury  
polskiej Jarosław  Iwaszkiewicz, określał tw ór
czość Ewy Szelburg-Zarembiny. Już kilka poko
leń zapamiętało jej wzruszajątce wiersze i baśnie. 
Czytano je  z przejęciem i niekłam aną radością 
gromadziły w sobie tyle ciepła, czułości i dobra. 
Niestety 5 la t temu, 29 września 1986 roku odeszła 
na zawsze. . .

bardzo aktywną działaczką społeczną, 
współpracowała z wieloma zakładami kształcenia 
pedagogów. Z poświęceniem uczestniczyła w 
pracach nad podręcznikami do nauki i  języka pol
skiego, k tóre ukazały się w latach 1945-46. Dużo 
czasu i zapału ofiarowała nowo organizowanemu 
szkolnictwu polskiemu na Ziemiach Północnych i 
Zachodnich, kiedy po latach powróciły do Macie
rzy.

Była autorką niesłychanie płodną. Debiutowa
ła w czasopiśmie “Moje pisemko” (1922 r.) druku 
jąc — dla swych najmłodszych czytelników — 
“Przedziwne przygody duszka Dzińdzinnika". Dwa 
la ta  później, tym  razem dla dorosłych, ogłasza 
drukiem “Legendy żołnierskie”. Jednak rozgłos 
przynosi Jej powieść "Wędrówka Joanny”, stano
wiąca pierwszy tom  cyklu "Rzeka kłamstwa" 
(1935 r.), której dopełnieniem będzie wydany rok 
później drugi tom  zatytułowany “Ludzie z wosku”. 
Utwory te  przynoszą autorce (1937 r.) Złoty Waw
rzyn Polskiej Akademii Literatury.

Okres hitlerowskiej agresji i okupacji prze
żywa pisarka w Warszawie, gdzie w raz z meżem 
Janem Zarembą (znany przedwojenny wydawca) 
uczestniczy w  konspiracyjnych pracach kultural
no-oświatowych.

Po wojnie Ew a Szelburg-Zarembina pracuje w 
łódzkiej redakcji “świerszczyka", skąd wkrótce 
powróci do ukochanej stolicy. Tam obejmie p re 
zesurę Oddziału Warszawskiego Związku Literatów 
Polskich, angażując się m. ih. w prace Komisji 
K ultury Stołecznej Rady Narodowej (1950 57).

Na polskich i obcych wodach
(dokończenie ze str. 3)

N a w odach Zatoki Gdańskiej koło Helu 
czona zosta ła  pierw sza w  historii II wojny śró 
towej b itw a powietrzno-morska; trwała kilki 
cie m inut. Praw dziw e piekło w powietrzu i 
wodzie.

S am oloty niem ieckie zbliżały się do polskich 
okrętów  pojedyńczo lub w małych grupach, rai' 
kowały rzuca jąc  dziesiątki bomb, jednocześni 
prow adząc ogień z  b ron i maszynowej.

In n a  g rupa sam olotów  zaatakowała bazę 14- 
nictw a M orskiego w  Pucku. Zginął tam m. in. fo 
w ódća M orskiego Dyonu Lotniczego, kmdr. po& 
E dw ard  Szystowski, pierwszy oficer marynutaj 
k tó ry  poległ w  I I  w ojnie światowej.

K iedy niszczyciele polskie przebywały wJJJ 
m outh, w alk i n a  wybrzeżu wchodziły w decj® 
ją cą  fazę. P lacówka na Westerplatte w GdaMjj 
przez siedem  dn i bron iła  się przed nacierajęcynj 
w ojskam i hitlerow skim i w sile ok. 2300 żołnierz 

Ulegli przem ocy wielokrotnie silniejszego WH 
ga po  w yczerpaniu wszelkich możliwości w | 
W ykonali n ie  tylko swe zadanie, ale przez W, 
tydzień w iązali znaczne siły nieprzyjaciela, 
ciążające oddziały polskie broniące Gdyni.

W alki o  Gdynię były również nadzwyrai 
cięte. Dowództwo hitlerowskie zamierzało w® 
czyć je  błyskawicznie, uderzając jednocześni 
lądzie, z pow ietrza i ostrzeliwując pozycje ooiw 
ców z  m orza. , .  „>]

Do obrony stanęły nie tylko regulames j 
działy, ale także oddziały ochotnicze. Dopie 
k ilkunastu  dniach  krwawych zmagań — w 
śhia wycofały się  n a  Kępę Oksywską. J  

W ogniu w alki pułki topniały do ^  
kom panii, ale n ik t nie kapitulował. W r ó g . 
krw aw o zdobyw ać każdy m etr ziemi. Mp 0 
bohatersk ie czyny obrońców nie mogły 
pobiec tragedii. -

19 w rześnia zakończyła się epopea 14 i 
obrony wybrzeża. Pułkownik Dąbek, wy > 
szy wszelkie możliwości walki, ódeprat j 
cie w ystrzałem  z pistoletu. . onnnoM* 

Przyjm uje się, że poległo 1500 do H  
ców, a  3.000-3.500 było rannych i g W  

N ieprzyjaciel poniósł w przybij™11 
straty . Zdobywanie polskiego wybrzeża -J 
ani błyskaw iczne, an i łatwe.

Po zakończeniu walk na K ę p i ^  
b ron ił s ię  jeszcze Hel, a  na  Bałtyku o® j
ty  podw odne. Wplu ostrzej

Z m orza, pozycje obrońców Hel ,eg0 m  
o k ręt liniowy "Schlewig-Holstein or ^  J  
niaczy o k rę t "Schlesien”. Artylerzys r  ^  
mimo znacznie słabszego uzbr°Jeni , 
przyjęli w alkę i uszkodzili obydwa, wj? i 

Mimo pom yślnego odparcia atas_ ^  ̂  
i w ojsk  hitlerow skich, opór ob:roi& 
mógł już  dłużej trw ać. Ponadto 1 ^  nie^ 
operacyjne wobec zajętego przez os 
całego kraju .


