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SEMANARIO DA CULTURA POLONICA

Na próxima segunda, dia 28, serś inaugurada m a  exposięao 
do Museu das Naęóes da Escola Munidpal de Candido de 
Abreu, PR. Havera uma mesa com pratos tipicos, indusive 
sirios e indigenas, ja que a escola possui alunos dessas 

nadonalidades.

issa comemora pontificado de Joao Paulo II 
e Imigraęao Polonesa

jcelebrada no dom ln- 
(„I dla 20, uma m issa  no 
nu me Joao Paulo U, em  

iJta, para com em orar 
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N ifobnśs, com leituras 
. ifortuguSs. Antes da  

i ko, hoiwe um desJUę- 
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ł  fe /o l aberta a expo- 
ifl po ulagem ao interior
jj icasa polonesa", da  

•sta pt&sttca Ltzete 
bpanskL N o  finał
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das comemoraęóes, fol 
eletta como Ralnha aos 
120 artos da Imigraęao 
Julianna LaudlcelR Cha- 
chula de OUuetra Cruz 
(Soc. Tadeusz Kosctusz -

ko), como 1“ Prtnceśa 
Iuanlse Furman (Braspol 
de Contenda) e como 2a 
Prlncesa Marta Lilianę 
Kaluch ( Grupo Folclórlco 
Wisła do ParanA).

Festa "Merito LUD" sera dia 
6 na Associaęao dos Poloneses

d e_próxlmo d la  6  W  
l  tabro, a s  2 0 ,3 0  ho- „1 o jo m a l LUD v a i  
iij star h o m e n a g e n s
0 Mas pessoas da co- 
S ^de polonica brasi-

<iue deram o 
K >ao sem anario  

Wpais c a u s a s
durante o  !

PMsou. C o m o  d lv u l  
•tm edlęoes a n t e r i o -

1 H  en tr e g u e  o  t i -  
Ą R e rito  LU D ”.
H Jtórdeconfratemi- 
1 "Montecerfnasede

seu 
e as 

da 
ano

de uma das mals antlgas 
entidades da comunlda- 
de, a Associaęao Cultural 
dos Poloneses do Brasil, 
a alameda Carlos de 
Carvalho, 369. Para 
partlclpar, os amlgos da 
comunldade devem en- 
trar em contato com 
nossa redaęao, no perio- 
do vespertino, ate um dia 
antes do encontro. 
EDięAÓ ESPECIAL DIA 
9

Outra novidade para a 
semana que antecede a

inauguraęao do Portal 
Polones, dia 9 de novem- 
bro, as 18 horąs, na rua 
Mateus Leme: nosso
semanario circulara com 
uma edlęao comemoratl- 
va, mostrando artigos 
com fatos sobre a imigra- 
ęao e sobre o momento 
atual dos descendentes. 
Nosso Departamento 
Comercial es ta fechando 
a publicidade tres dias 
antes, ou seja, no dia 6 
de novembro.

VICENTINOS REUNIDOS
Ex-alunos vicentinos reunem-se constantemente. Aqui, 

quando do ultimo encontro, no Seminario Menor S.Vi- 
cente de Paulo, em Araucaria; no próximo dia 9, pela 
manha, neste estabelecimento, havera uma nova con- 
fratemizaęao, desta feita esportiva. Confirmaęoes podem 
ser feitas pelo fone 233.9194.

Kawka revela quem foi 
pioneiro da imigraęao! Pag.2

LeoKadia escreve em tres 
Iinguas com coragem. Pag.3

Desembargador presta bonita 
homenagem aos 120 anos.Pag.4

Receiia polonesa e algumas 
"LUDbriadas" estao a Pag.3
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E Isto/Tak Jest

Expediente

Kawka
Nossa Identidade

E ate maldade o que alguns poucos tentam fazer 
com lideres como o vereador curitibano Jose Górski, 
nestes dias que antecedem a festa de inauguraęao do 
Portal Polones em Curitiba, o mareo que realęa e 
registra a chegada daquelas primeiras carroęas, com 
dezenas de familias, rumo a Cruz do Pilarzinho, ha 
precisamente 120 anos.

Falam que ele, por ser urn vereador do partido do 
prefeito Jaime Lerner e do deputado estadual Rafael 
Grecca de Macedo, tern ate urna obrigaęao de fazer o 
que vem fazendo pela comunidade polonica na Capital 
do Estado. E que, porque e politico, esta fazendo a 
sua campanha pela reeleięao, em 1992.

Pura maldade de quem nao tem o que fazer e o que 
pensar de bom pela comunidade, Ou se tem, nada 
fazem.

Nós temos acompanhado a batalha travada pelo edil 
contra o tempo, contra as dificuldades repentinas que 
aparecem a sua frente, contra a incompreensao e ate 
a esperada imeja de gente que só pensa em si e nos 
seus negócios. E testemunhamos quao entregue e 
este vereador a causa que abraęou desde o ano 
passado, ao ansiar pela construęao de um Portal que 
homenageasse a comunidade etnica mais expressiva 
existente em Curitiba, que e a polonesa, ao chegar 
nos seus 120 anos de Imigraęao ao Parana.

E preciso que todos faęamos como o Górski: 
entreguemo-nos a uma causa nobre como a que ele 
abraęou. Busquemos ajuda como ele procurou e 
achou. Faęamos algo pela comunidade sem outra 
fmalidade a nao ser a de senrir a coletmdade.

Se temos sangue esquentado facilmente, se temos 
limitaęóes no comencimento junto a outras pessoas 
(e quem nao as tem?), se no nosso egocentrismo 
temos dificuldades em receber ajuda, tomemos Górski 
como exemplo e ultrapassemos essas barreiras 
aparentemente dificeis, estendendo nossas maos em 
busca de um entendimento.

Achamos que a festa do Portal Polones, no dia 9 de 
novembro, pode senir ate como um novo marco 
nesta comunidade de algumas lideranęas pouco 
preocupadas com as superiores vontades de seu 
povo: o Portal do abre-coraęóes, o Portal que nos 
realęa e nos identifica. (MS).

Admlnlstraęao/Admlnlstracja: Alameda 
Cabral, 846-A, Calxa Postał 1 775 - Telefo- 
ne/telcfon/FAX 233.9194. CEP/Kod Pocz
towy 80410 ■ Curitiba ■ Parani - Brasll 
Ezpedlente da admlnlatracao/Goddny 
przylęć: das 13:30 is  18:00 horas, de se- 
gunda i  setta/Od poniedziałku do płatku w 
godzinach od 13:30 do 18:00 
Area admlnlstratlva/Admlnlstracla: Helena 
Osiecki Lutke.
Conespondentes/cołaboradores/Koiespon-
dencl, Współpracownicy: Dom Ladlslau 
Blemasld, CU; Pe. LourenęoBlemaskl. CU: 
Pe.Ladłsłau Serzysko, CU; Pe. Stanisław 
J S Ś I  Aleksander Engllsch 
(Florlanópolls, SC); Tomasz Łychowskl (Rio 
de Janeiro); Tadeusz Burzyński; V.J. 
Szankowskl (Sio Paulo); Halina Marcinows
ka; Uarlano Kawka; Sława Stępniak; Irena 
j g i j M i m  Lasbwska; Joao Krawczyk; 
BonifścJo Solak; Uaria do Carmo Krleger 

Jt! ’ Piotr Włoczyk (Akmanha/NI- 
emcy); Ks. Jan Kułaga; Jan Polan Tadeusz 
Kossobudzkl (Brasilia, DF); Leokśdla Saw- 
czuk Furman (CintHdo de Abreu,PB)' Ol
gierd Ugęza Stamlroskl (Sio Paulo): AdaJ- 
berto Pachnlckl.

Pioneiros da Imigraęao

Semanirlo/Tygodnlk Edltora LUD Ltda.

Dl retoria/Dy rektorzy:
PeJKs. Jorge Uorkls(CM), Uleclslau Surek,
Paulo FlUpake
Edltores/Wydawcy:
Ks. Jorge Uorkls
(yersao polonesajw /. polskim)
Uleclslau Surek
(yersao portuguesa/w /. portugalskim) 
Dlretor Comerclal/Dyrektor Handlowy: 
Jeronymo Benonl (Teł. 223J131)

Dlretor de Expan$io/Dyrektor 
Ekspansji: Jose Rendak (Tel.242.S768)

A colonie polonesa para- 
neense esta comemorando o 120* 
snlversirlo da vlnda do primelro 
grupo de Imigrantes poloneses ao 
Parani em 1871. Trata-se de um 
grupo de Imigrantes (jue em 1869 
e 1870 estabelecera-se em Santa 
Catarlna (Brusque), em nOmero de 
32 de familias (164 almas), e a 
seguir, graęas aos empenhos de 
Edmundo Saporskl e ao Pe. A. 
Zieliński, tranaferlram-se ao 
Parani, flxando resldencla em 
Pllarzlnho-Abranches, nos erre- 
dores de Curitiba. Esse primelro 
grupo de imigrantes deu iniclo a 
Imigraęao macięa aoSul do Brasll.

Mas IndMdualmente os polone
ses comeęaram a chegar ao Brasll 
multo mals cedo. Entre estes pio
neiros encontramos padres, millta- 
res, tecnicos, cientistas. Consti- 
tuem testemunho da presenęa dos 
poloneses no Brasll antes dessa 
data oa nomes de multos clda- 
dios poloneses que participaram 
.da formaęśo da naclonalldade 
brasileira. Multos desses nomes 
podem ser encontrados nos arq ul- 
vos braslleiros, como atestem as 
pesquisas realizades pelo Pe. 
Joao Plton (U źródła emigracll 
polskiej w Brazylii, em Kalendarz 
Ludu; 1964; id. ibid. 1973).

Os primeiros poloneses vieram 
ao Brasll no sfculo XVII. Entre os 
mllltares o mais famoso fol Crlsti- 
veo Arciszewski (1952-1856) que, 
condenado ao desterro na Polo
nia, encontrou refOglo na Holanda. 
Al, em 1629, tomou-se oficlal no 
ezerclto holandes tendo participa- 
do de lutas travadas durante as 
chamadas lnvasóes holandesas 
no Nordeste Brasllelro. No decor- 
rer destas lutas, Arciszewski atin- 
glu o posto de generał de artllha- 
rla e de almirante da Marinha Ho- 
landesa no Brasil.

Juntamente com Arciszewski 
vleram mais tria poloneses cujos 
nomes s io  conhecldos. Trata-se 
do caphio Constante Wituski, de 
Slgismundo Szkoppe (Schoppe) e 
de um certo Liczko da Silesia.

Em 1631 velo ao Brasil o jesuita 
polones, Pe. Adalberto Meclnskl.

Com referincla ao periodo 1629- 
1871, baseando-se em pesqulsas 
nos arqulvos braslleiros, o Pe. 
Plton encontrou os nomes de 143 
pessoas procedentes da Polónla e 
que passaram pelo Brasll.

Cientistas e milita-
res  — No seculo XVIII vale a

gło
lacio/Redakcja w j. portugalskim: Sir- 
Pieczarka
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pena anotara passagem de Haurl- 
do  Augusto Bieniowskl que, em 
1785, no decorrer de uma viagem 
a partit de Baltimore, passou tres 
meses no Litoral do Brasll.

Em 1826, vek> ao Brasil o capl
tao Gaspar Eduardo Stepnowsld. 
Outros mllltares poloneses apare- 
ceram no Brasil no periodo de 
1827 a 1829, quando emissarios 
do Imperlo do Brasll estavam 
realizando na Europa um lecruta- 
mento para o ezercrto brasllelro. O 
nascente Imperlo brasllelro nao 
podia conflar nos membros do 
antlgo eterclfo portugues, por 
serem elementos de pouca con- 
flanęa, com laęos de afelęao com 
Portugal. Dal o recrutamento de 
oflclals, tecnicos e militares. Entre 
eles apareceu um bom nOmero de 
poloneses. Alguns deles havlam 
passado pelo badsmo de sangue 
e de fogo nas lutas pela Indepen
dencie da Polonia que na epoca 
era ocupada peląs potenclas vlzl- 
nhas, PrOssIa, Austria e Riissla. 
Desse grupo de poloneses fazem 
parte as familias Przewodowski, 
Trompowski, Dolega-Czerwinski, 
Rozwadowski, Niewiadomski, Bo
rowski, Stepanowskl, etc. Os 
nomes de multos deles costumam 
aparecer deformados nas fontes 
brasileiras -  p.exemplo: Derbetz- 
ky, Kruschewsky, Kanitzky, Nitzky, 
etc.

Nos anos 1832-1840, vieram ao 
Brasll ao menos 45 poloneses. Ao 
mesmo tempo vcrifica-sc que nao 
eram mais excluslvamente milita
res, vlsto que havla entre os Imi
grantes tambem pessoas de ou
tras proflssóes, por ex. ferrelros, 
um reloloelro, um encanador, um 
mislco. Na grandę maloria eram 
reglstrados nos documentos como 
"prussiano", "alemao", ou "aus- 
triaco". Apenas aqueles que antes 
de vlr ao Brasll passavam algum 
tempo em outros paises eram 
Identlflcados como poloneses, p. 
ex. "polones de Llverpool". Ape
nas dols deles forem denomlna- 
dos como "russos", donde se 
conclul que e maloria deles provl- 
nha da zona de ocupaęeo prus- 
slena ou austriece.

Entre os poloneses mais conhe
cldos que Mierem ao Brasll neque- 
le periodo estao Pedro Napoleao 
Czemlewlcz, medlco, um dos fun- 
dedores de Faculdade de Uedlcina 
no Rio de Janeiro, e Andre Prze
wodowski, geólopo que procurou 
petróleo na reglao do Recóncavo 
e que se estebeleceu definitiva-

mente ne Behk Seu tlkc,
nisleuPrzewodwski, disUngu  ̂
durante a Guerra do ftmoL 

Em 1850, Jose Warsiewkiruli 
2?',*Pesquisas botinius no 
sil. 0  engenheiro e tencnte Ttofo 
ro Ochsz, que veh to Bruli, 
mesme epoce, trabaihoumcm 
truęao de estradas not trecNu 
Joinvllle-Rio NegroCuritlh#,! 
Bento, sendo contnttdo p* I 
Ministerio da Agricultm. |/mj 
outro engenheiro, WIzewHfm 
primelro nome e tfesconkecjM 
trabelhou na constmęk io unii 
Cananela-Parantgui, 0 engmhti. 
ro Florę stan Rozwadonld, rn k  I 
do eo exerclto bratileim, itilin  
medlęóes topogriikat nt i  mo
nie. Em 1854, velodt Argusowi 
Brasll o engenheiro Fintom &  
rowski, cepltio da Mirbiht, tft 
trabelhou na regulariuęio io 
Arrolo dos Ratos e mais tanlt 
ocupou-se com questóea dtolt 
nizaęao. Nesse periodo turje en 
Santa Catarlna e familia M |  
bem como entre em cent t  M i { 
Trompowsld.

E m  busca da liber/kii
d e  —  A queds do Lem i i i  
Janeiro contrę e Riissit (nosam 
1863-1864) jogou to Bruli aś 
um grupo de Imigrintu, tu 
queis vele e pene menclonaroh 
Cerlos Mikosze wski, quevehtt 
1865. Em 1869, velo o Pe. M 
Juszkiewicz, e, a seguir, ot Mpj 
nheiros Bronisleu flymWetón 
Brodowski, que projettm i#  
trade de ferro Sao Paulo-Stami 
trebalharam ne sua comtnifh W 
Porto de Uenaus, uma eipeth * l 
obre-prlme de erqultetun, Id 
construido por Bronitltu R/nH* j 
wicz Nesse mesme epoct, 
genheiro Babiński pttpaw ij 
primelro mepe geologia i i «»j 
sil.

Um dos primeiros elot ci *  J 
rente, agorę Ji continua, «»(*j 
se tranaformerle a j
nesa ao Brasll, fol a M ttk g  j 
mundo IVos Ssportkl,
Graęas aos estorfos de »P»» 1 
cognominado o "pal di «§§8  
polonese no Bresil",yn ̂  
processo de Imigraęao 0*^* : 
poloneses ao Brasil, V*
paracieoencontndemiM '
que Ihes garantirie pao e Iik j 
de.

M A R IA N O  KAWKA,
professor e Pre?S , 
h a o I n s t i t u t o B ^

m ca, com 
C uritiba.

De um presente as suus 
origens: assine LUD!
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lontac/e Leva a Coragem

tJimini duio r»do*cie 
l|t pliku tom plam. 
jiythwilim plfknołele 
pitte Polikle |ui czytam.

LUD/O POVO 
uwlistydla Redacio 
uuc Brizylle dóbr? słowo 
Kiytybie, wiadomoście.

Iśffdstń |a słucham 
ban paygotowany 
tmla łfzyka Polskiego 
„.H irtw  gazetle studiowamy.

liagncja Polskiej 
|tq i( ł duś) mówimy 

swojf życie 
neft roboty myślamy.

■lo Chopina, o Jana Zak 
upominamy dzieło sztukie 
h tt) lirigracle Polskiej 
ejawizfl wiadomoście.

) Jornal P o lo n e s

b. Eu ainto imenso aiegria  
Wie am Polones agora  
KflV0.
itoro as maravilhas 
im Jornal Polones, eu  ja

»no Jomal LUD/O POVO 
•nil** eaitas para a Re- 
tio
*« o nosso Brasii bo as 
tona
iCuiitlba, a notificaęao.

oi dios eu ouęo 
•inósjś preparadas 
Ŝravaęóesda Lfngua Polo*

W** que no Jornal devem 
wwtudadas.

[^•Imlgraęao Polonesa 
muito falamos 

Joele* passam a sua vida 
*®u twbalho, pensa-

*°bre Chopin, o  Joao  

,ram°*  a*  obras de arte

!WoneaaPOrtal d® ,m|9 raęa°
taioi *®nipre as notfcias.

Polish Newspaper
J j to  hsving a

l ’ m  w r i t t in g  
^ ' " 'w y h a t h ,  m a ru e llo u s

great happt-

K J 11 “
B t
h m

Nowsi1 Pa por |’m rea-

’n LUD/O POVO New spa-

aends to the

Redation.
About Brazil good words, 
About Curitiba, notification.

In each day Pm hearing 
For us be preparated 
The record by Polish Language 
The lessons In Newspaper, be 
studied.

About Polish Imigration 
In Brazil very much we say 
How they spend their lite 
About their work we complain.

Until the Chopin, the Jan Zak 
W e rem ind their masterpiece 
About Polish Imigration Portal 
W e have frequently notifies.

Ilustrissimos Senhores.

Conjesso sentir receio em Ihes 
enzriar este texto, pois a dificul- 
dade de expressao es ta justa- 
mente na concorddncia das pala- 
vras, usando a flexdo correta no 
cjue conceme a variaęao conjorme 
a pessoa de quem nos refeńmos.

Contudo, M« vontade de apren- 
der me leva b coragem de escre- 
ver", sobremaneira, o polones!

Creio cjue o própńo Jornal 
redigido em Polones nos auxilia 
no desenwlrimento, enricjueci- 
mento e criatividade da lingua- 
gem polonesa!

Este texto constitui numa 
tentativa de fazer valer o apren- 
dizado dos conteudos contidos no 
Curso de Polones em Casa atra- 
ues do nosso Jornal LUD/O 
POVO, com o aux(lio das fitas 
gravadas, mais o Diciondńo 
Portugues-Polones, ambos do 
Prof. Mariano Kawka.

Ressalto, neste momento, a 
imporłdncia desta inovaęao inśdi- 
ta no Brasil, pois creio sera bem 
aproveiłada por acjueles c\ue 
realmente se empenharem no 
estudo da Lingua Patria dos 
nossos Pais e Avós -  o Polones, 
sobretudo porque nos e ofereddo 
semanal e gratuitamente.

C.de Abreu, 1/08/91. LeoKódia 
Sawczuk Furman.

(NO TA DA REDAęAO: 
um a das gratas revelaęóes do 
LUD nos ultimos tetnpos i  a 
leitora/coląboradora Leokd- 
dia, como os leitoresjd obser- 
varam. Publicatnos hoje os 
textos acitna "ipsis litteris" 
para que outros lełtores e 
colaboradores entrem em 
contato com ela e/ou com 
nossos assinantes, vla jornal, 
para colaborar com a mesma 
sobre correędes nas Unguas 
polonesa e talvez inglesa. 
Achamos que, fazendo isso, 
haverd um  importante exer- 
ctcio empdtico, tao necessdrio 
no mundo que vivetnos).

UM SUCESSO
Foi um sucesso a festa de 

domingo passado no Bosque 
Joao Paulo 11, oportunidade 
em que a Fundaęao Cultural 
de Curitiba e o Memoriał da 
ImigraęSo Polonesa homena- 
gearam os 120 anos da chega- 
da dos poloneses k  Capital do 
Estado. Houve missa campal, 
com acompanhamento do 
Coral Joao Paulo U, almoęo 
tipico polonds. abertura de 
exposięao da artista plśstica 
Lizete Szczepański sob o tema 
"Uma Viagem ao Interior da 
Casa Polaca11/ apresentaęao da 
"Polska Orkiestra Kameralna", 
"show" do ballet de Jean 
Vardś/U.Juveńtu8, desfile e 
escolha da Rainha dos 120 
anos entre 18 concorrentes e, 
no finał/ exibięao da Banda da 
PoUcia Mili tar do Parani.
BRUNO LECHOWSKI

A  unica promoęao do Gover- 
no do Estado para homenagear os 
120 anos da chegada dos imi- 
grantes poloneses ao Parana serd 
uma exposicao de pintura no 
Museu ae Arte do Parand. Serao 
obras do pintor polones Bruno 
Lechowski cjue ficarao exvostas a 
partir do dta 30 de outubro.

Segundo os promotores, cjue

R E C E I T A

Nhoąues de Reąueijao 
e Batata
Kluski Kładzione z 
Twarogu z Dodatkiem 
Zimniaków

Insredientes:
400 gis. de requeijao 
2 ovos
100 grs. de batatas 
50 grs. de trigo 
sal
20 grs. de manteiga

COMO FAZER 
Cozinhar as batatas com 
casca, esfriar, descascar e 
amassar. Misturar o requeijao 
com as gemas, as claras 
batidas em neue, o trigo, sal e 
as batatas amassadas. A  
massa deve ficar mole. Pingar 
a massa as colheradas em 
dgua feruendo com sal.- 
C ozinnar aos poucos, 
retirando a massa com 
escumadeira, delicadamente. 
Seruir logo após cozidos, com 
manteiga.

tiveram enorme dificuldade em 
colaborar com as Jestiuidades dos 
120 anos da imigraęao, a eXposi- 
ęao tambem homenageia o 
cinauentenario de nascimento do 
artista.

Bruno Lechowski, ąue aaui 
aportou em 1927, influenctou 
com seu estilo arrojado o 
nosso tneio artistico, dando 
novo alento h pintura para- 
naense. Após mostrar seus 
trabalhos na exposiędo de 
Curitiba, mudou-se para SSo 
P aulo , e sta belecendo-se  
f i  na Im en te no Rio, onde 
fdleceu em 1941, deixando um  
fabuloso aceroo artistico. 
Grandę parte desse aceroo 
ficard exposto ató dezembro, 
no Museu de Arte do Parand, 
junto h Praęa Joao C&ndido 
Filho, & rua Kellers, 289, 
todos os dias, no hordrio do 
expediente.
CISCANDO
< H »  RESPONDA rapidinho, 
caro leitor: alem dos que 
integram o expediente do LUD 
e os que a/udam os corais 
Joao Paulo II e Santa Cecilia, 
voce acha que passa de cinco

L U D b rian d o  
a  T ris teza
ESSE MUNDO LOUCO...
- Por que voce es ta passando 
pomada no poste?
- Recomendaęao mćdica: ele 
mandou passar esse remćdio no 
lugar da batida...

ACIDENTE
- Voce chegou a ver o carro que 
o atropelou?
- Só por baixo...
$ $  i$
FILANTROPO
- Meu pai disse que 6 melhor dar 
do que receber.
- Que lindo! Pens amen to belo! 
Que faz seu pai?
- Ć boxeador...

o numero de lideres que pro- 
movem e/ou ajudam em Curi
tiba a cuItura polonica? Se 
descobrir que ha mais, ganha 
um docinho tipico.

ESTA dificil confirmar a  
vinda do novo cónsui geral 
polones em Curitiba antes do 
dia 15 de novembro. E que 
ele se  encontra na Franęa, 
por alguprias sem anas mais.

HAgente achando que a 
realizaęao do 1B Congresso 
da Polbrśs, dias 8  a 10 de 
novembro, pode serprejudica- 
da com a transferencia da 
festa do Portal Polones para 
dia 9. E  h i  quem acredite que 
pode ter vantagem. Jose 
Górski, presidente da Comis- 
sao da Comunidade de Curiti
ba, e seus companheiros de 
trabalho, fecham o roteiro 
inaugural do Portal esta se- 
mana, junto ao promotor, 
Bamerindus, e ao incentiva- 
dor, Prąfęitura de Curitiba.

NAĆ) hó duvidas de que 
grandes novidades virao na 
segunda quinzena de novem- 
bro, quando for dado o initio 
oficial a Camara de Comercio 
Brasil-Polónia, em Curitiba.

CHORINHO
- Vamos ouvir um chorinho?
- Vamos. Mas, onde 6 o pagode?
- Que pagode, amigo! O chori
nho que me reflro ć na ma temi
da de...

INFLAęAO
- Nao h i piano cruzado, Bresser, 
de Verao, Collor I e Collor II 
que deem jeito na coisa. A infla- 
ęao continua a "comer solto" por 
af...
- Voce estó com a razao. Ainda 
hoje, pela manha, escutei um 
locutor de ridio, ao iniciar seu 
programa, ao invćs de dizer 
"Bom Dia rddio-ou VINTE" falou 
"Bom Dia, ridio-ouTRINTA"...

J O T A C E O

PARA C A D A  S IT U A ę A O  
EXISTE U M  E S P A ęO

FW TOUR
C O LO C A  O  M U N D O  A O  S E U  A L C A N C E

•  Tarifas promocionais
•  Passagens naclonals e IntemaclonaJs

€  Fretamenlo de ónlbus
•  Excursóes naclonais e internacionais

•  Excursóes~a Foz (económlcas).

FALE C O N O S C O  E D E S C U B R A  Q UE 
A Q U I V O C £  TE M  A M IG O S .

ATEN D E-SE T A M B E M  EM  PO LO NfeS!
FW TOUR Aflłncła de Vlsg«ns e Turismo Uda.

Rua Dr. Murtd. 970 ej. 6 tórreo -  Telefones: (041) 222-4843 8 222-9230 -  Curitiba -  Parani
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Ainda os poloneses e 
o encontro pelo Morse

Lekcja Siódma -  Setima Lięao
C. ĆWICZENIA/EXERCICIOS
I. Substitua as palavras sublinhadas 
pelos pronomes GO, JĄ, JE, ICH:

1. Dziewczynka naśladuje matkę. — 
Dziewczynka naśladuje ją.

2. Fanie otwierają parasolki.
3. Dozorca polewa trawnik.
4. Pani kupuje różę.
5. Fani kupuje róże.
6. Ja dobrze znam Adama i Andrzeja.
7. Matka pielęgnuje dziecko.

II. Responda & pergunta "która godzi
na"?

1 - pierwsza
2 -  ,_________
3 -  I________
4 -  _________________
5  - ________________________
6  - ________________________
7  - ________________________
8  - ________________________
9  - ________________________

1 0  - ________________________

M mnie
ty etę
on go
om 19
ono 1* znać
my nas
■wy was
oni ich
one Je

I I I .  Escreva as frases no plural:
P  T o  d z ie c k o  je s t  in teD g en tn e . — Te 

d z iec i są in te lig en tn e .
2. D z ie w c z y n k a  s p ę d z a  t u  ca le  p o p o łu d 

n ie .
3. M n ie  d e n e rw u je  t e n  h a ła s .
4. P a ra s o l je s t  c z a rn y  a  p a ra s o lk a  je st 

k o lo ro w a.
5. Ja g o  d o b rz e  z n a m .
6. O n  ją często  sp o ty k a .
7. C o  ty  ro b is z  ju tro ?
8. O n a  c ię  n ie  ro z u m ie .

1. Ele me conhece.
2. Eu te conheęo. (Eu conheęo vocś).
3. Ela o conhece.
4. Ele a conhece.
5. Eu as conheęo.
6. Eles nos conhecem.
7. Nós conhecemoS voc£s.
8. VocS os conhece.
9. Voc6 a conhece. (a- a crianęa)
10. Ela a conhece. (ela- a crianęa)

V. Construa frases com as palavras 
abaixo, flexionando-as corretamente:
1. Dziewczynka — mieć — lalka.
2. Kobieta — mieć - mieszkanie.
3. Sąsiadka — obserwować - dzieci.
4. Dzieci — budować - most.
5. Marek — fotografować - park.
6. Agata -  szukać - Marek.
7. Mój pies -- nazywać się - As.
8. Dozorca — polewać - trawnik.

V I .  Escreva em polones:
1. E s to u  fo to g ra fa n d o  e s te  p a r q u e .
2. O  q u e  e le s  e s ta o  fa z e n d o ?
3. N ó s  v a m o s  ju n to .
4. M e u  filh o  e s tu d a , e  m in h a  f i lh a  t r a b a lh a .
5 . A s m e n in a s  s e m p re  im ita m  a s  m a e s .
6. A s  c r ia n ę a s  q u e r e m  t e r  g a to s  e  c a c h o r ro s .
7. E la  te m  u rn a  s o m b r in h a  v e rm e lh a .

I V . Com base no quadro de substitui- S ł ! h  so m b rin K as  v e rm e lh a . 
ę5es, escieva em polon@s escolhendo j j ^ Q u e m  t r a b a lh a  a q u i  (q u e m  a q u i  t r a b a -
corretamente as palavras e flexionando 
o verbo: 10. A s  c ria n ę a s  n o s  im ita m .

CURSO DE FILMAGEM EM 
VIDEOCASSETE A SERVięO DA 

IGREJA
Para quem: cateąuistas, semlnaristas, agentes 
dapastoral da comunlcaęóo, eąuipes de Liturgia, 
reUgtosas, professores, que possuem  fo u  nao) 
c&fnera JUrnaaora.

Oblettuo: capacttar o Interessado afazer F1LMA- 
OENS com ąuaUdade tścnica de euentos de 
Igreja: encenaę&o, romarla, votos, ordenaęao, 
Jilminho com roteiro para cateąuese ouJovens /ca- 
sais, assemblśla paroqulal, crisma, bodas... 
tnsertdas na atual visao p a s t o r a ł

Curso: s a l d o  paroauial da Igreja Sao Vicente de 
Paulo, MercSs, ao lado da Telepar, em Curtttba.

Inscrięóes: fone  2 2 3 - 0 5 5 6 ,  d a s  8 ós 17 horas, de 
segunda a sexta, com podrę Lourenęo Mika.

H U M O R

A więc oskarżony przyznaje się 
do tego, że w czasie polowania 
postrzelił gospodarza?
-Tak, przyznaję się.
- Czy oskarżony może wskazać 
okoliczności łagodzące?
- Tak. Gospodarz nazywał się 
Zając.

Hoje vou puxar um pouco a brasa 
para a minha sardinha, para isso me 
valendo da colaboraęao de um ami- 
go companheiro de trabalho.

Quando iniciei a publicaęao de 
minhas despretensiosas crómcas na 
Gazeta do Povo nao imaginei jamais 
a boa aceitaęao que elas Iriam ter. 
Surpreendem-me as manifestaęóes 
de agrado que venho recebendo, 
pessoalmente, por escrito e  ate nos 
jomais.

Pelo que senti, dentre as crónicas 
que mais agradaram estao aquelas 
do casamento polaco e  do abigeato 
nas quais fiz carinhosas referencias 
a um velho patii arca polones e  narrel 
a  saga de um polaqulnho vidrado 
nos cavalos da vizinhanęa, E e de 
umadessasmanlfestaęóes recebidas 
que nasceu a  crónlca de hoje, que 
na r.ealldade nem e  minha mas sim 
do meu velho companheiro de traba
lho, tambśm de origem polonesa.

Óuando trabalhava na Panair do 
Brasil, antes de ingressar na magis- 
tratura, um dos telegrafistas da esta- 
ęao de radio que a  Panair mantinha 
aqui em Curitiba era neto de polone
ses.

Lendo as minhas cr6nicas, procu- 
rou-me e  me presenteou com uma 
cópia do boletim informativo do seu 
gremio de radioamadores, no qual 
aescrevo o seu encontro com paren- 
tes residentes na Polonia, de cuja 
existenda nao tinha conhecimento.

A descnęao do acontecimento e 
tao bem feta, tao cheia de um puro 
sentimentalismo, que nao resisti ao 
desejo de publica-la. Af vai, pois, nas 
palavras, ipsis literis, de seu autor, o 
radioamaaor Joao Havro, a  historia 
do "Encontro pelo Morse":

"Em abril'de 1981, comjando a 
frequencia de 14030 Mhz nao espe- 
rava grandę surpresa naquele dia 
quando ouvi um chamado de Ed
mund Górecki - SP2 Wl da Polonia. 
Instantaneamente lembrei-me de 
meu avó Luiz Havro, que morou 
muitos anos em Gdynia, foi militar da 
marinha e por causa da guerra veio 
ao Brasil, deixando la o seu irmao 
Joseph. Ao chegar aqui sempre 
tentou manter contato, mas infeliz- 
mente nunca mais teve notfcias de 
seu irmao. Recordo que o meu avó 
contava histórias da familia e da 
Polonia, indusive detalhes de peque- 
nas cidades. Por isso a  emoęao e 
grandę ao ouvir Edmund, que cha- 
mava justamente de Gdynia e nao 
me contenho e pergunto a Edmund 
se  conhecia alguma familia com o 
sobrenome Havro. E com a grandę 
fratemidade existente entre os radio
amadores Edmund logo se  prontifi- 
cou a averiguar se ainda existia 
algum remanescente da familia na 
localidade. Pediu prazo de uma se- 
mana, quando faria novo contato. Na 
data e hora marcada liguei meu

OKULARY
BIŻUTERIE

ZEGARKI

CARL R. 
RAEDER

Rua R iachuelo, 147 
C U R ITIB A  - PA R A N A

m m m m
minha alegria e de todos os | L ,  
res Edmund confimoii M  3  
encontrado Henrik 1 X 1  
mo, como Edmund confrnwS 
cartono, sendo o Henrik neto 1 
Joseph. Ate entao nao ŝ bia aj 
tinha um parente na PoloniiOuaS 
a pnmeira cartadaWMató
todas as informaęóes fcramcofl 
madas. Foi dil(cil conter a etrańi 
as lagrimas quando ds posssj 
uma carta de um parenteaueiaî  
pensara axisfr. Na carta, HnU 
convidava para ir yisitilo. EirM 
dia 11 de setembrc daomkj 
rumo a Polonia. EmVarsMa,W 
da Polonia, centro da vida cultiJ 
pais e tambem importanle cenht
industria, fiquei poucos dias e< 
prossegui wagem de trem d 
belissima Gdynia, A beleza daj 
dade portuaria e cenaiio da rnq 
das histórias do meu avó. Chegn 
a estacao ferroviśria emorn 
Henrik e sua esposa Irana, 
tinham uma foto minha Asi 
novamente teve luoar. lagrimasd 
travam a emoęao de um sonhj b 
zado.

Quandochegamosemcss!iM 
e  Klaudiusz, filnos de IM ili 
logo se apresentaram. Conti 
fafava polones, Irena e sa  i 
sobrinhas Katarzyna e Baibni 
falavam flusntemenle o inglei,U 
minhas interpretes. F, y  
dias. Neste periodo tjve top 
conhecer Gdańsk onde esta ń 
lado o importante eslaleiio to 

. Oliwa que pelo seu dimaeehgl 
e importante centro de lurimj 
nheci varias chacaras com 

-mas plartaęóes. Ouanto w, 
polones notei serem muilo cało 
trabalhadores e preslata. 
favelas, nem pobres nas ruasfl 
a  lei mardal o govemo 
crar os transmissorss *  w* 
radioamadores, mas agorajC® 
revogaęao, eles voltaram acpfl 
gracas ao radioamadoiisM 
reanzar um sonho, Fatosesw* 
mentos cgpio este dao e*jj 
continuaęAo dessa iw«g 
corrente que 
se propaga p

Esta e a bela M ilW W I i
dos Havro daqui e da
bilitada poiew t 
e da fratemidade | B V i  
nac me lembro dov* j ?  
polcnes que dau tania jg* 
casamento de seu nsto. 
polaquinho do j i M  
que eles «vesssr, um 1
O T S u a s fa m ilia sp w ^

raizes aqui em nossoig 

S' Ao Joao Havro e W P j  |
d a o u ie d e la  a g f a t o ^ j  I  
dade que me deram de ^  ^
uma pequena histón* 
da Gazeta do Pw  ^  t

E s ta c ró n ic a |a « W ^ ,J
algum tempo,
1 1  em ^ K S | 1
w n e m o r a o s ia W  ■  
ęao polonesa no rdtę>
MARINO BHAGA,
(publicaęao naoa« |, 
rfia 9 deoutubro da



"  Człowiek, opanowany bardziej żądzę by mieć i używać staje się ofiarę konsumizmu i  nie 
troszczy się o to by stać się lepszym. Wartości wiary chrześcijańskiej i  je j owoce byłyby 
zagłuszone jeśli wy, młodzi, uczynicie z nieuporzędko wanego szukania przyjemności i 
materializmu swój cel chcąc mu podporządkować wasze życte".

Słowo Papieża do Młodzieży Brazylijskiej
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JM PAWEŁ II ■ PIELGRZYM I MISJONARZ

ii
r  ES?'

(o/os na Glinianych Nogach (1)
■ 
i*

J j r a w i y m  za in te re so w a n ie m  
U PwWmttonywZtr/fBkufla-
$! E r

• ^  " t a t y  p o m ię d z y  J e lc y -  
Gorbaczowem.

p W t f  rośn ie  n a  o c z a c h  
J * I® narodu, ja k  I  n a  o c z a c h  

a  S j , ' * ? 1*- *  le szcze  w  c z e r-  
'»  » *  E u ro p a  o d

go za  r tc h rz y d e lB .  
2 " r i u“ u  2 2  ‘ le rp n ia  

n a ln ę  p rz e -  
■i w z i f i ć  w  rę c e

*  Puc2'  p o m im o  że

W #
W le c i c i e  i  c a la  

“  opozycja n ie  a k c e p -

Piotr Wloczyk 
tujęca nowych panów na Kremlu. 
Jelcyn zorganizował opór, zdążył 
wblc Idin pomiędzy wojsko i  KGB 
I w paru godzinach sial s if ucie
leśnieniem ludu bronięcego ple- 
restrojki, glaznosti oraz domagają
cego s if powrotu uwięzionego 
Gorbaczowa.Po zwycięstwie nad 
partyjną konserwę przestała istni
eć plenstroika, głaznost i  przy
gasła gwiazda "wielkiego przywód
cy narodu radzieckiego" Michaiła 
Gorbaczowa. Pierwszym po Bogu 
został trzymający na pulsie prze
mian: Borys Jelcyn, były funkcjo
nariusz komunistyczny, człowiek 
komuny, ale jak się wydaje, otwar
ta głowa. Próbuje wyprowadzić 
rosyjskiego kolosa ze ściskają
cego go gorsetu marksistowsko- 
leninowskiej ideologii. Jest realis
tę, próbującym przezwyciężyć 
tysiące piętrzących się wokół

Społeczeństwo kato
lickie Brazylii przeżywa 
w tych dniach niezwykłe 
momenty. Namiestnik 
Chrystusa wizytując 
kraj ma okazje do spot
kania się z przedsta
wicielami wszystkich 
warstw społecznych i z 
bolesną problematykę 
społeczna, ekonomiczną 
i moralną.

Papież nie mógł wy
brać bardziej odpo
wiedniego momentu 
wizyty. Brazylia boryka
jąca się z trudnościami 
materialnymi miała 
okazję do zrozumienia 
przyczyn krzyzysowej 
sytuacji. W czasie swych 
homilii oraz licznych 
przemówień, Ojciec św. i 
w cierpliwością, mocą i 
jasnością przedstawił 
ewangeliczną i aktualną 
wizję licznych kwestii.

Przede wszystkim  
zwrócił uwagę duszpas
terzom, że ich pierwszo
rzędną misją jest prowa
dzenie ludzi do Boga. 
Nie mogą więc zajmo
wać się sprawami poli
tyki partyjnej. Teologia 
Wywolenia ma być po
jęta i praktykowana we 
niego trudności.
Tymczasem Gorbaczow politycz
nie umaił, pomimo że leszcze 
urzęduje. Umaił, gdyż z uporem 
maniaka trzyma się starej, zban
krutowanej ideologii, uwikłany w 
sieci ateizmu, przekonany o możli
wości relormy totalitarnych struk
tur ucisku. Laureat nagrody Nobla 
po 22 sierpnia br. przemienił się w 
politycznego karła, od którego 
wielcy tego świata powoli się usu
wają czekając na polityczne grze
banie.

■Ulwa, Łotwa i Estonia są wolne I 
niepodległe.
Uznane przez cały świat, łącznie z 
USA. Zostają przyjęte do ONZ, 
dostaję status obserwatorów we 
Wspólnocie Europejskiej, otwleraję 
swoje placówki dyplomatyczne na 
całym świecle. Pozostałe "Repu
bliki" odrywają się również od 
Związku Radzieckiego. Wolno ale 
konsekwentnie. De facto. Sowiety 
przestają istnieć. Jako takiego 
Związku Radzieckiego już nie ma.- 
NarodzHa się natomiast olbrzymia

właściwy sposób. Tzn. 
według kryteriów ewan
gelicznych, które każą 
najpierw uwolnić wew
nętrznie każdego czło
wieka od skutków grze
chu, a następnie budo
wać struktury społeczne 
i polityczne zgodne z 
prawdziwą godnością 
człowieka.

W Brasilia zaapelował’ 
by wszyscy, a zwłaszcza 
politycy, wychowawcy, 
administratorzy dóbr 
duchowych i material
nych narodu, byli lu
dźmi wiary. Bo poprzez 
nią dostrzegą inny wy
miar każdego człowieka. 
Dojrzą w nim obraz Bo
ży, którego nie wolno 
zniszczyć. Wprost prze
ciwnie trzeba stworzyć 
warunki by to podobi
eństwo Boże było corz 
bardziej wyraźne.

Na spotkaniach z 
przedstawicielami in- 
dian, świeckich, rodzin 
brazylijskich, z mocą 
podkreślił prawa i obo
wiązki każdego. India
nie, pierwsi właściciele 
tego kraju, kiedyś bar
dzo wielkiego narodu,

Rosja ze swoją blało-nleblesko- 
czerwoną Hagą, którą jeszcze Piotr 
Wielki zafascynowany Holandią, 
gdzie Incognito uczył się budować 
okręty, urzędowo ustanowił dla 
Rosji. Flaga ta, od zwycięstwa 
rewolucji bolszewickiej została 
zastąpiona flagą czerwoną z sier
pem i  młotem. Nowa Rosja Jel
cyna próbuje przeforsować swój 
nowy hymn, otwiera świątynie 
chrześcijańskie, powoli zwraca 
zrabowane podczas nwolucji 
mienie kościelne. Zmienia się 
nazwy miast, miasteczek czy ulic: 
nie ma już Leningradu, Kalinin
gradu, zrzuca się coraz częściej 
emblematy sowieckie z urzędów, 
szkół a ostatnio nawet w domach 
rządowych. Matuszka Rosija ob
szarowo ciąg le jeszcze większa od 
Stanów Zjednoczonych próbuje 
odrywające się "Republiki wiązać 
ze sobą pragmatycznymi uniami. 
Są sobie do przeżycia wzajemnie 
potrzebni. Ale nie przyzwyczajeni 
do tolerancji, nie umiejący pogo
dzić się z nieznaną dotychczas de- 
moktracją, obawiają się Rosjanie,

dziś będącego na wy
marciu, mają pełne 
prawo do ziemi i kulty
wowania swej kultury 
oddziedzipzonej po przo
dkach. Świeccy winni 
brać czynny udział w 
polityce, ekonomii i w 
sprawach społecznych z 
wiarą i z odwagą. Jest 
to rola właściwa dla 
świećkich katolików. 
Rodzina brazylijska  
winna być budowana na 
podstawach Ewangelii, 
tylko wtedy umknie
dramatycznych sytuacji 
takich jak miliony o- 
puszczonych dzieci oraz 
mord niewinnych.

W sumie, wizyta
papieska ma wielką 
misję do spełnienia.
Owoce tego spotkania
będą zależały od asymi
lacji propozycji i wpro
wadzenia ich w  życie. 
Wtedy sytuacje kryzy
sowe najpierw stępieją 
by następnie zupełnie 
zniknąć, tak jak to się 
stało na innych konty
nentach dzięki słowom i 
czynom tego wielkiego 
syna narodu polskiego, 
Jana Pawła II.

zresztą słusznie; prześladowań. W 
krajach bałtyckich, w Armenii, w 
Gruzji, Kazachstanie, Kirgiz/l a 
także w Mołdawii, na Ukrainie czy 
Białorusi - wszędzie tam, gdzie 
Rosjanie byli panami, energicznie 
rusyflkując podbite jeszcze przez 
carów ludy I narody. Teraz nie 
tylko tracą uprzywilejowaną pozy
cję, ale często zostają pozbywanl 
swoich intratnych stanowisk, wy
rzucani z pracy i  zmuszeni do po
wrotu, do Rosji. Na peryferiach 

. Moskwy, St. Petersburga, i  dzie
siątek innych rosyjskich miast 
mieszka juz kilka milionów Rosjan 
przepędzonych lub zbiegłych z 
tzw. "Republik", walczących o 
swoją narodową tożsamość. Ro
sjanie się boją. Niedawno Gorba
czow, na zjeżdzle przedstawicieli 
praw człowieka w Moskwie apelo
wał do odrywających się od So
wietów narodow o zachowanie 
praw człowieka; o pluralizm, tole
rancję i  demokrację. Role się od
wróciły. Niedawni tyrani zaczynają 
się obawiać nienawiści tyranizo
wanych.
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morza aż do Jerozolimy usy- nje  mogli przewidzieć trium fu

Ewangelia według św. 
Marka 10,46-52 

."Panie spraw, żebym przej
rzał" (w.51).

Dzisiejsza liturgia słowa 
prowadzi uważnego słuchacza 
do niepowtarzalnego spot
kania z Bogiem. Przeczytana 
scena ewangeliczna nakreś
lona żywo i dokładnie w 
najmniejszych szczegółach 
przez św. Marka, pozwala 
ptzeżyć niemal namacalnie to 
osobliwe pochylenie się Chry
stusa nad cierpiącym człowie
kiem. Ewangelista nie zapom
niał nawet przekazać imienia 
niewidomego nieszczęśnika,

Kronika Rio de Janeiro

pamiętał również o tym, by 
poinformować słuchacza, że 
to był żebrak. I zapisany 
jeszcze szczegółowo dialog. 
W szystko po to, aby pokazać, 
że sprawa toczy się w kon
kretnych warunkach i że 
chodzi też o konkretnego 
człowieka.

Na odcinku od Jetycha do 
Jerozolimy, nie dłuższym jak 
dwadzieścia kilometrów, pięła 
się malownicza droga. Podróż 
bardzo piękna i ostatnia w 
życiu Chrystusa. Na pochy
łości od Jerycha leżącego w 
depresji, to je st dwieścić 
metrów poniżej poziomu

WIZYTACJA KS. BISKUPA SZCZEPANA WESOŁEGO

W dniach 5,6 i 7 października odbyła się wizytacja ks. 
biskupa Szczepana Wesołego w. Rio de Janeiro. W 
niedzielę dnia 6 października ks. biskup odpmu/ił Mszę 
Sw. w naszym kościele i udzielił Aleksandrze Sliwows- 
kiej Bartsch sakramentu bierzmowania. Koncelebrowali 
w tej uroczystej Mszy św. Rektor Polskiej Misji Katolic
kiej ks. Benedykt Grzymkowski oraz nasz proboszcz ks. 
Zdzisław Malczewski. Księdza biskupa witali chlebefn i 
sole Roman i Marianna Broccy, mała Monika Woj- 
nowska (uroczym wierszem) oraz p. Władysław Dzięcio- 
łówski.

W swym kazaniu ks. biskup nawiązał do 40 lecia 
duszpasterstwa w Rio de Janeiro, którego inicjatorem 
był s.p. ks. arcybiskup Józef Gawlina. A przy takiej 
okazji - powiędnął ks. biskup Wesoły - najlepiej nadają 
się słowa podziękowania. Wdzięczne Te Deum. O sakra
mencie bierzmowania ks. biskup powiedział, że jest on 
nie tylko znakiem dojrzałości chrześcijańskiej ale rów
nież i "świadomości chrześcijańskiej" i że ten sakrament 
umacnia katolika w jego codziennym wyborze, w jego 
codziennym "fiat".

W swym powitaniu ks. Rektor wymienił wszystkie 
miejscowości jakie ks. bp. Wesoły odwiedzi i wspomniał 
o 120 leciu emigracji polskiej ao Parany. Aby uczcić tę 
datę ks. bp. poświęci w Kurytybie Bramę Polską (Portal 
Polones), którg, specjalnie w tym celu wybudowano. W 
swym powitaniu (a również i w podziękowaniu) nasz ks. 
proboszcz powiedział, że dość często ostatnio mamy 
zaszczyt witać dostojnych gości z  Polski (ks. Kardynał 
Macharski był w Rio w ubiegłym roku) i że bardzo nas 
teraz raduje obecność ks. biskupa Szczepana Wesołego, 
który przewodniczy "największej w świecie parafii", bo aż 
milionowej rzeszy emigrantów rozproszonych po całym 
świecie. Bardfo ładne podziękowanie wygłosiła również 
Aleksandra Sliwowska Bartsch.

W poniedziałek, dnia 7 października, odbyło się 
spotkanie ks. biskupa z  polskimi księżmi pracujgcymi w 
Rio de Janeiro.'Była Msza św. koncelebrowana podczas 
której ks. bp. wygłosił konferencję o powołaniu. W sali 
przy kościele odbył sie następnie wspólny obiad - przygo
towany przez Siostry Misjonarki.

Tomasz Łychowski

tuowanej 800 m. nad poziom 
morza. Z  całp pewności? 
apostołowie i inne osoby 
towarzyszące Jezusowi mu
siały być oczarowane cudami 
natury i wzajemny zależności? 
bytów stworzonych. Czy 
umieli się wznieść wzrokiem 
świętego Franciszka z Asyżu, 
aby nie tylko pokornie podzi
wiać prawa natury, ale śpie
wać hymn pochwalny dla 
piękna stworzonego i przeczu
wać wiosnę życia wiekuiste
go, którego zaledwie nikłym 
odblaskiem jest ten świat?

Apostołowie nie mieli 
dobrego nastroju do optymis
tycznej wizji. Męczyło ich złe 
przeczucie. Bali się Jerozoli
my, bo w  tym mieście ze 
strony faryzeuszy czyhało 
niebezpieczeństwo. Wyobra
żali sobie to, co najgorsze i

Zmartwychwstałego. Przysz
łość pełn? chwały znał tylko 
Bóg. "Najwyższy posiada cał? 
wiedzę i przewiduje najdałsz? 
przyszłość(Syr.42,l 8).

I może w łaśnie dlatego, 
podczas tej drogi Chrystus 
dokonał symbolicznego cudu. 
Uzdrowił ślepego, o  któtym  
powiedziano, że on jednej był 
zdolny po odzyskaniu wzroku, 
pójść odważnie naprzeciw 
przyszłości tej najdalszej n ie 
tej ziemskiej, gdzie myśli się 
tylko o  ludzkich doraźnych 
sukcesach . "N a ty ch m ias t 
ptzejrzał i szedł za n im  drogp- 
"(w.52).

Światło łaski Chrystusowej 
daje nam  możliwość chrześci
jańskiego spojrzenia na ota
czający nas świat i na to, co 
istnieje poza światem. N ie ma 
tu miejsca na czarny pesy-

Wystawa Obrazów B. Lechowskiego
W 1926 roku przybył do 

Kurytyby malarz Bruno 
Lechowski i jak tylu innych 
Polaków z szerokiego świa
ta, zatrzymał się w gości
nnym domu Kossobuazkićh. 
Przywiózł ze sobą znaczny 
dorobek artystyczny obra
zów, dziwów, awangardo
wych tak pod względem 
tematyki jak i techniki.

Bruno Lechowski znalazł 
się w  Kurytybie na skutek 
zakładu z kolegami/ że 
objedzie świat bez pienię
dzy, jedynie w wyniku swej 
pracy artstycznej, posłu
gując się tylko językiem 
polskim.

Lechowski z miejsca 
zabrał się do pracy. Był to 
okres karnawałowy, więc 
zaprojektował dekorację na 
bał Tow. Szkoły Ludowej 
im.' Józefa Piłsudskiego. 
Olśniony egzotyką tropiku, 
światłem, kolorytem, zaczął 
gorączkowo malować. W  
tutejszym życiu artystycz
nym zajął wybitne miejsce. 
Andersen, Lange de Morre- 
tes, De Bona, Turim nie 
odstępowali mistrza. Jakim 
jeżykiem się posługiwali, to 
ao dziś tajemnica nie do 
zbadania. Fakt, że wpływ 
Lechowskiego był znaczny, 
niewątpliwie przyczynił się 
do
nadał

zmiany pojęcia estetyki i 
dał mowu Kierunek sztu

ce malarskiej.
Lechowski wprzągł się w  

pracę i malował, małował..- 
.Kołejno cała rodzina Kos- 
sobudzkich pozowała do 
portretów; moja matka też 
pozowała dostając w  nagro
dę włosy o zielonej poś- 
toiaćie na portrecie olejnym, 
a szkic do portretu na 
własność. Jako dziecko, pa
miętam p. Lechowskiego w  
białym kitlu, z  paletą w  
ręku, przed sztalugą. Także 
pamiętam jak na obchód 
imienin Piłsudskiego uczył 
mnie deklamacji. Pomimo 
swej ważności i powagi 
swego powołania nigdy nie 
uchylat się przed służeniem 
swą wiedzą i zdolnościami 
tam gdzie należało.

Nadzedł czas na wysta
wę. W namiocie wzniesio
nym przy placu Zacarias 
rozmieścił swe piękne, nieco 
dziwne obrazy, portrety, a 
z pleneru przepiękne pej- 
zaze z Vila Velha. Tam 
zbierał się światek łiteracko- 
artystyczny. Zwiedzających 
gości oprowadzaliśmy po 
wystawie pilnując aby się 
wpisywali do księgi. Po 
jakimś czasie wystawa 
została zwinięta, pozostałe 
obrazy, złożone do skrzyń i 
w towarzystwie prof.Chors- 
nickiego, Lechowski wybrał

nuzm, nawet w oblirau !
jęcej nas śmierci, które *1 i 
torzy pojmuj, jako pnij, 
do nicości. Jezus uzdrawiając i
chorego otworzył mu oczy, \|
tym  powiedzeniu zawieta ń  | 
bardzo głęboka nauka, Prąd, 
wszystkim otworzył mu om |  
fizyczne, a więc włfczyl g j  
tym  samym w grono Irt j 
żywychzdrowych. Dotychczas J
on "siedział przy drodze' j |  
tym  samym był poza grona, 
ludzi żywych. Ślepcem będzie 
każdy, kto nie chce uznać, żel 
nasz Zbawiciel Jezus Chryste 1 
zwyciężył śmierć, a na życic] 
rzucił światło przez Ewanj 
lię. Prośmy Jezusa, by nas i 
oświecił swoję łaskę i otwo-1 
rzył nam nasze "ducho»e| 
oczy" na wszystkie pra\ 
Jego świętej nauki.

z P .  J.

się na dalszy podbój świih 
Po kilku dniach obaj pm ■ 
wie wrócili. Lechami 
pozostał na zawsze w i 
zylii, przenosząc sie J 
pierw do S. Paulo, poi 
do Rio de Janeiro i&m 8] 
1941 roku zakończył suty 
pięknypracowity iyp^Ł  

Dzis,w pięćdziesięam 
nią rocznicę śmierci arlj/sni 
i w  studwudziesttj roanm 
polskiej kolonizacji w fum 
nie, Stan i Stolica - Kuf] 
tyba, składają holi leiaj 
pionierowi awangaricwm 
malarstwa w hrmti 
Otwarcie wystawy tiaslfi; 
30 października w U.m\ 
de Arte do Param, 
prof. J. Candido, vnj f i  
Keller, 289. Wystmik] 
dzie otwarta dla pubmi 
ności aż do grudnia w 
godzinach urzędowym. ■  

Z  pewnością poM 
społeczność poprze tf Pm 
ną inicjatywę ojiqmm 
czynników, którzy * U  
sposób dają wyraz 
dla naszej sP°!eanof„ t 
wkład do kultury M j  
który zapewniI
przodkom pra-wodo s«M 
chłeba i wolności,? W "II 
wroś-liśmy i doszli to

w  Museu de Arte do PM j  
na'. , ■

H. Marcinowski-

Agenda de cargas • cncomendas

233-6124

VOCE LIGA E... FLASH! 
Suas preocupaęóes sao 

despachadas.
Rockfelier, 125 . Curitit#
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ja k  Przeżywać Starość
Hf0011 Churcliil liczył 
H, 70 lat, kiedy w 1944 
towplanowal lądowanie 
ilftu w Europie. Po- 
B I  mówił wówczas 

^glonkówswego sztabu:- 
f/mycie, jaki inteli- 
0 ) staje sif człowiek w 

wieku". Nie wszyscy 
sarnę szansę. O 

starość jest nie
bom to zgrzybiałości 
i lip uniknąć. Ponieważ 
ty i wiekiem jest mniej 
jtay na przyjmowanie 
bti doświadczeń i 
piacji, człowiek zaczy
nili większe trudności 
rmstosowaniu się. Sta- 
yjfcy sif człowiek powi- 

pmdkładać dokład
ki nad szybkość. Jedna- 

isinieje też "druga 
m medalu" mająca 
pme znaczenie: pewne 
mioty intelektu utrzy- 
m sif, a nawet wzboga- 
$ Sf to przymioty 
m "skrystalizowanymi 
balami" inteligencji, 
1 jak umiejętność doko- 

j fonia analizy, wyos- 
I wśolnóść' porówny

wa, trafność sądów, 
mlawiciele medycyny 
H  za normalne, ie  
p|rjijjęc od piećdzie- 

I wykłócenia w funkcjo- 
B  naczyń krwionoś

nych mózgu sprawiają,że 
pewne jego sfery wykazują 
czynność schyłkową, zaś 
inne - wzmożony. Odma
wiającą posłuszeństwa 
pamięć można trenować 
podobnie jak trenuje się 
mięśnie. Stawiając sobie 
pytania: jakie postacie 
figurują w banknotach? 
Jaki jest numer dowodu 
osobistego, emerytury, 
konta bankowego?,Aby coś 
zapamiętać, trzeba to prze
de wszystkim to zauważyć, 
a percepcja wymaga wysił
ku. To jest najprawdziwsza 
gimnastyka pamięci. Pe
wien gerontolog przepisuje 
pacjentom środek farmako
logiczny stymulujący dzia
łalność mózgu zaleca rów
nocześnie uczenie się co- 

~dzień na pamięć jaidegoś 
wiersza. Są też ćwiczenia 
łatwiejsze-rozwiązywanie 
szarad, krzyżówek, gra w 
szachy.

V/ walce o utrzymanie 
mózgu w stanie aJctywnym i 
produktywnym pozostaje 
jeszcze ostatnia broń, jaką 
są leki. Nie eliminują one 
procesu starzenia się, lecz 
przywracają zadowalające 
krążenie w obrębie mózgu.

Danuta Laslowska

Śiv. Pamięci
CZESŁAW BYSTRONSKI

22 kwietnia b.r. ods- 
| i do Pana Boga po zapłatę 

nieba, Czesław Bystroński. 
j talawil w smutku dwie 

® i syna. Zmarły był czło- 
wetn prawym, głęboko 
fynym, rzadko dzisiaj 

kiego. Był za swoją 
6, ----» dobroć* i uczyn- 
jlj Mrdzo szanowany, 
•“ praktykować i okazy- 
fpiawdziwę miłość dla 

Urodził się 11 stycz
n i  roku w dom Felici-

. „ rodzice, emi-

k sLPols1?’ WszczeP>li w 
£ 1*«* głębokie umilo- 

&  co. Polskie. W 
Ł S i ł,J  szczęście 

swoich przodków

w  ciągu miesięcznego pobytu, 
o  którym  słyszał od swoich 
rodziców, poznał z przeczyta
nych książek losy swej rodzi
ny. Z  pietyzmem i szacun
kiem  zachowywał polskie 
tradycje. Przez długie lata był 
agentem  i kolporterem wyda
w anego pisma LUD.

W  swoim codziennym
życiu był skromny, opano
w any i uczciwy. Wypełniał 
swoje obowiązki wobec ro
dziny jako dobry mąż i ojciec, 
służąc wszystkim dobrą radą, 
nauczając jak  zachowywać 
godność swoją i chrześcijańs
ką dla chwały Bożej i dobra 
bliźnich. Spełniał swoje pos
łannictwo jako dobry i przy
kładny chrześcijanin.

Prasa Polska 
w Brazylii (VI)

Jeśli czytamy gazety 
polskie z tamtych czasów, 
wpadają nam w oczy 
ogłoszenia handlow e i 
widzimy że istniał duży ruch 
handlow y P o laków  w 
Kurytybie!
-"Wielki Sklep Spożywczy 
Józefa Sysaka-Praca Zacarias 
23"...
-"Polski Dom Handlowy- 
Hessel&Cia. Kupuje wszellae 
ilości produktów kolonial
nych"...
-"R estauracja A nastazji 
Migdalskiej" w Ponta Grossa, 
ulica Rosario n.120"...
-"Józef Las Ponta Grossa - 
Rua 15 de Novembro 48- 
Wielki wybór pończoch i 
skarpetek"...
-"Jedyny w Brazylii Polski 
skład Nasion-W.Zągołłowicza- 
Travessa Zacarias 5-"... 
"Zakład Meblowy-Włodzi
mierza Duszczaka- Przy ul 
Saldanha Marinho 125"... 
-"W szystkie, Klisze dla 
Kalendarza Świtu na Rok 
1929 wykonał W. Wasilews
ki"...

Jak wygląda dzisiaj Polski 
Handel w Kurytybie? Jakie są 
obecnie możliwości handlowe 
z Polską?

Związek Kultura miał w 
1921 za zadanie dostarczenie 
tym szkółkom nauczycieli, 
z a o p a try w a n ie  ic h  w 
podręczniki i pomoce szkolne, 
godzenie sporów między 
nauczycielami i komitetami 
szk o ln y m i, z ak ład a n ie  
bibliotek itp.

Ceremonie pogrzebowe od
były się w kościele parafial
nym pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej w 
Dom Feliciano, przy bardzo 
licznym udziale wiernych, 
przyjaciół i licznych członków 
rodźmy Bystrońskich.

Ks. Proboszcz Edward pod
kreślił w przemówieniu poże
gnalnym jego cnotliwe życie, 
jako uczciwego i pełnowartoś
ciowego parafianina. Niech 
Matka Boska Częstochowska 
go przyjmie do nieba i szczo
drze wynagrodzi za okazaną 
Jej miłość i wielkie nabożeńs
two.
Niech odpoczywa w pokoju!

Ks. Walenty Nowacki.

ELETRÓNICA MODELO
Eletrónlca Modelo Comercio de Peęas Ltda.
V6lvulas, Translstores, Cinescópios, Componentes 
Avenk)a 7 de Setembro, 3460. fona: 225-5033, Telex (041) 6312

W  r. 1919 Warchałowski 
oddał "Polaka w Brazylii" 
Franciszkowi Dergintowi, 
k tó ry  la n so w a ł c ią g le  
o rien tac ję  D m ow skiego ; 
wydawał on ponadto pisemko 
satyryczne "Sowizdrzał w 
Paranie", który rozprawiał się 
ostro z Piłsudsczykami. Ale 
już w r. 1920 została założona 
Spółdzielnia W ydawnicza 
K sięży  M is jo n a rz y  w 
Kurytybie ( Zgromadzenia św. 
Wincentego), która przejęła na 
własność inwentarz "Polaka w 
Brazylii", do czego przyczynił 
się pierwszy konsul RP w 
Paranie Kazimierz Głu
chowski, piłsudsczyk. Misjo
narze wydawali od tej pory 
tygodnik "Lud". Nasz "Lud". 
Tak, 70-letni "Lud." Redakcję 
prowadził ks. Stanisław Pia
secki. Oprócz owego tygo
dnika misjonarze wydawali 
miesięcznik "Przyjaciel Ro
dzin" pod redakcją Joachima 
Górala, autora słowników 
polsko-portugalskiego i portu- 
galsko-polskiego. W r. 1921 
pojawia się w Sao Paulo kilka 
numerów tygodnika "Proleta

riat Polski w Ameryce Połu
dniowej", organu Związku 
Robotników Rolnych i Fabry
cznych, w ydawanego w 
dwóch językach.

W  owym czasie doszła po 
raz pierwszy do głosu organi
zacja młodzieży osadniczej z 
głębokich puszcz brazylijs- 
tóch. Młodzież ta wyrosła już 
pod wpływem szkół świec lach 
zjednoczonych w związku 
Kultura, o  nastawieniu postę
powym i budzącej się świado
mości klasowej. W  r. 1926, 
wezwany przez dra Kosso- 
budzkiego do redakcji "Świtu" 
W. Wójcik rozpoczął kampanię 
prasową o organizowanie kół 
młodzieży by chronić ją  od 
pijaństwa, tak pijaństwa, przez 
dostarczenie jej kulturalnych 
rozrywek i uchronienie od 
powrotu do analfabetyzmu po 
opuszczeniu leśnych jednokla- 
sówek. Pijaństwo między 
młodzieżą polską w  Brazylii 
było niezwykle rozpowsze
chnione. Nie wiem jaka jest 
teraz stopa procentowa.

D.c.n.
D r. Jan Polan T . Kos- 
sobudzki

Nic Więcej Nie Będę Pisał
Paderewski pisał testa

ment w 1930 roku a umaił w 
1941, a w 50 lat potem poda
wano w polskiej prasie wia
domości o szczegółach jego 
woli:"nie mogę przebaczyć - 
pisał- tym pysznym i nik
czemnym" ale też dodał 
"przyjaciołom serdecznie 
wdzięczny". Gdy pisał te 
słowa miał 70 lat; ja mam 77 
więc myślę, mam prawo i 
powody żeby powoli decydo
wać o zakończeniu kariery a 
rozporządzić się tym co po 
mnie pozostaje.

Majętku nie mam więcej do 
podziału, bom to już dzie
ciom oddał, a pozostały 
tylko myśli pisane, które po 
świecie rozsyłałem. Ziarna, 
które może już kiełkuję ale 
sę jeszcze tak ukryte, że 
tmdno powiedzieć o ich 
wynikach. Mówię mi tylko 
czasem ludzie przyjaźni, że 
"pięknie pan pisze, albo że 
"kiedy jeszcze?".

Słówka, słówka, dużo ich 
pisałem, o ile siły, czasu i 
fantazji stało, dużo myślałem 
żeby się przysłużyć Swoim, 
czasem łzy się cisnęły, cza
sem na wspomnienia w gar
dle zasychało, ale to jeszcze 
nie wszystko coby się po 
tym sianiu spodziewać mo
gło. Uówiono mi nawet cza- 
$em:"Poco to i dla kogo?" A

Chrystus wyraźnie mówił, że 
ziamo-słowo, jak na dobrą 
glebę trafi, to stokrotny 
owoc wyda.

Pisałem różnie, 
raz ganięc, raz chwalęc, a 
wszystko to żeby się nam 
razem dobrze żyło i praco
wało i żeby nie było między 
nami nienawiści, zazdrości i 
wyzysku i  aby prawdę się 
okazało to o czem Staszic 
mówił:"Paść może naród 
wielki, zniszczeć tylko nik
czemny".

Sienkiewicz opisywał w 
"Legendzie Żeglarskiej" 
okręt co się.nazywał "Purpu
ra", który zdawał się być 
piękny i niezniszczalny a 
załoga jego żyła wesoło i 
beztrosko żeglujęc po świe
cie. Ale gdy burza ich nagle 
złapała i okręt zaniedbany 
zaczęł tonąć, ktoś zawo- 
łał:"0 zaślepieni, a nie z 
dział wam bić do burzy ani 
fal chłostać, ale statek na
prawiać. Stępcie na dno i 
tam pracujcie. Purpura jesz
cze nie zginęła". "Purpura" 
to była ich Ojczyzna, która w 
zamęcie znalazła się w nie
bezpieczeństwie i wymagała 
ratunku.

Viktor J. Szankowski
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