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PORTE PACO
n m r * m v n

Semanario 
da Comunidade 
Polonica Brasileira

Esta edięao esta com dozę pśginas e excepcionalmente 
sen/e para cobrir duas semanas, com noticias especiais para 
a comunidade polonica brasileira. Esperamos estar semeando 
novidades, com sentimentalismo e entusiasmo, em busca de 
dias melhores.

Camara de Comercio Brasil-Polónia: 
timinho aberto para os \egócios
Desde o ultimo dia 25 
fcnovembro, ,e possfvel 
Egociar diretamente com 
upiesas polonesas, utili- 
udo-se os servięos e as 

i da Camara de 
Bmercio Brasil-Polónia, 

Ijutdąda oficialm ente 
segunda-feira em 

.y.wnuoa para a tu a r nos 
Mados do Sul e em Sao 

pi i  se empresas dali 
$| Rjarem. Uma delegaęao 
§3 ftreialpolonesa, chefia- 
miŁi« 8r> L g ^  P a lin s k i, 

ada por executivos 
entes de grandes 
as, esteve partici- 
do8 encontros de 

—Jo e de instalaęao 
l®e da CCBP, nas de- 
jencias da Associaęao 
parciał do Parana, 

cujo presidente, 
g-- Egon Schrappe, 
Motał apoio ao inicio 

fconamento da nova 
"U pP de incentivo 

f^cambio comercial 
JOB dois pafses. 
g g  foi; primeiro, os 

jjwios poloneses 
M  um proveitoso 
DDcom empresarios 
§***  e catarinen- 
Fj>apinete da presi- 

^  ACP, com uma 
^entaęao e os 
JflB cada um no 
aocomercio inter- 

Ł ^Pois, na pró- 
Jfe entidade da 
'  eapresarial, foiEl Sslfe du-qual aconteceu a
V  ofiąal da Ca- 
I f f i l S  com a 
»»>, 1-03 e le ito s
gpB ą antes para 

I® . diretoria
''lilia ’ iP/r-63̂ , pelota. ■ “Łecislau Su-

1  §§9 fldvogado

M E , :

MENSAGEM EM POLO- 
NES

Com a participaęao de 
tr in ta  e duas empresas, 
representadas por seus 
dirigentes principais, a 
instalaęao da CCBP teve 
um a solenidade especial, 
em almoęo. Sob a presi- 
dencia de Miecislau Su- 
rek, a reuniao teve um 
discurso oficial, em polo
nes, lido pelo empresaric/- 
advogado Paulo Filifiake, 
com distribuięao de uma 
fólha com a sua traduęao. 
Fizeram  uso da palavra, 
pela ordem, o conselheiro 
comercial da Embaixada 
Polonesa, Marian Karol
czak; o secretario da Ca
m ara  do Comercio Nacio* 
nal, de Varsóvia, Lech Pa
linski; o presidente da 
Associaęao Comercial do 

. Parana  e , da Federaęao 
das AssociaęÓes Comer- 
ciais e Industriais do Pa
rana, Werner Egon Schrap- 
pe; e o presidente da dire
toria  provisória, M  Surek, 
os primeiros congratulan- 
do-se com o inicio de fun- 
cionamento da Camara e o 
ultimo explicando como 
vai a tu a r a  nova organi- 
zaęao para motivar negó- 
cios entre empresas priva- 
das da Polonia e do Brasil, 
bem como pedindo que 
desde ja  os empresarios 
que se engajarem a enti
dade pensem em assumir 
o comando da mesma após 
a provisoriedade da atual 
direęao, em maio do próxi- 
^io ano.
CAMINHO ABERTO 

Segundo entrevista 
concedida a diversos jor- 
nalistas, entre os quais o 
jornal LUD, o sr. Lech 
Palinski informou que as 
empresas polonesas, sem a 
participaęao do Governo 
polones, estao vivamente 
interessadas em ampliar o 
comercio com os paises

A mesa principal de instalaęao oficial da Camara de Comercio 
Brasil-Polónia, na sede da Associaęao Comercial do Parana, 
dia 25 de novembro passado.

Miecislau Surek, Werner Egon Schrappe, Marian Karolczak, 
Marc os Domakoski, Adam Bronikowski e Jorge BembnowskL

sul-americanos, especial- 
mente na importaęao de 
produtos e eąuipamentos, 
como avioes para a agri- 
cultura. Segundo ele, "o 
capital polones esta inte- 
ressado em estabelecer 
"joint-ventures" com os 
brasileiros. Para tanto, foi 
aprovada uma lei na Polo
nia, permitindo a transfe- 
rencia do nucleo, sem 
limite para outros pafses.
A maior demanda do mer- 
cado polones e por maqui- 
nas e eąuipamentos brasi
leiros".

Ja  o presidente da Ca
mara de Comercio Brasil- 
Polónia, Miecislau Surek, 
afirmou a reportagem que 
"este e o comeęo de uma 
importante relaęao econó- 
mica com a Polonia. E a 
primeira vez que uma 
missao comercial, integra- 
da por empresas privadas 
polonesas, vem negociar 
com a America Latina, 
destacando-se que ela vem 
mais para comprar do que 
yender. E isso e muito 
bom". Segundo Surek, esta 
aberto o caminho para os 
empresarios brasileiros, de 
descendencia ou nao, 
participarem do processo, 
visando a realizar bons 
negócios com a Polonia.

SOCIEDADE 
POLONO-BRASILEIRA  

TADEUSZ KOSCIUSZKO
Rua Ebano Pereira, 502 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente, sao convocados os sócios para 

ASSEMBLĆIA GERAL que serd realizada na Sede Social 
no dia 8 de dezembro de 1991, com infcio is  15 horas, 
obcdcccndo i  seguintc

ORDEM DO DIA
1. Aulorizar a Diretoria a proceder a Iransferencia parciał do 
potencial conslrutivo concedido pela Prefeilura Municipal;
2. Assuntos Gerais.

Curitiba, 27 de novembro de 1991 
A DIRETORIA
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E Isto/Tak Jest
"Quem Sabe, Faz a Hora"

Em nosso meio que estamos acostumados a chamar 
de polonico - uma mistura de poloneses, descendentes e 
amigos dos poloneses e descendentes - sempre ha infor- 
maęóes sobre genie que idealiza, fa z  e resohe ousar. 
Nao poderia ser diferente nos momentos atuais, ąuando 
a terra dos ancestrais de centenas de milhares de brasi- 
leiros sentimentalmente unidos passa por uma transfor- 
macao que somente em alguns anos vamos ter uma real 
analise e definięao.

Aqui no Brasil, estamos vivendo momentos de interna 
transformaęao, pensamos que nada identificada com o 
que ocorre na Polonia. Enquanto temos por aqui uma 
debilidade partidaria, igual aos planos ąovemamentais, 
cuja execuędo se iguala a novelas - tem apenas bom 
comeęo e depois viram dramalhóes -, pela terra de Wa
łęsa os partidos estao comeęando a se articular, existem 
ainda alguns fios de esperanęa por dias melhores. La, 
o que se fala, procura-se cumprir.

Consideramos que em todos os momentos, desde os 
simples aos mais criticos, as pessoas devem procurar 
novas perspecthas para progredir. Se o mundo passa 
por dificuldades, com os grandes paises tam bem balan- 
ęando, e a ti obrigatório que os empresdrios dos paises 
endiyidados como o Brasil e a Polonia se mexam, criem, 
Jaęam, ousem em suas atitudes em busca de soluędes, 
beneficiando a economia das suas terras.

Vimos, dia 25 deste mes, algo concreto no sentido de 
um efetivo intercambio comercial entre empresas da 
iniciativa privada do Brasil e da Polonia, com a instala- 
ęao oficial da ansiada Carnota de Comercio Brasil- 
Polonia. Um grupo de executivos e dirigentes empresa- 
riais poloneses veio ao Brasil ver o que comprar e 
vender. Outro grupo de brasileiros, sediados mais ao Sul 
do Pais, aó recepcionar os visitantes, resoheu oficializar 
o funcionamento de uma Camara Comercial para 
motivar grandes e medios negócios. -

No encontro de interesses comerciais, eis que se 
lanęou uma semente que pode fertilizar os laęos entre 
as novas lideranęas de poloneses, desvinculadas dos 
favores governamentais e/ou polUicos, ou outras interfe- 
rencias.

Achamos que a vinda da missao economica polonesa, 
da livre iniciativa, e a instalaęao da Camara de Comer
cio Brasil-Polónia, após democraticas reunióes pretimi- 
nares envolvendo novas lideranęas da comunidade 
polonica brasileira, sao fatos alvissareiros que devem ser 
registrados para a posteridade, junto ao nosso racioci- 
nio.

Oxald todos facam o mesmo: tenham ideias, criem 
planos para beneficiar a coletividade, nos mais variados 
segmentos da economia, mas nao fiquem nisso. Ź  
preciso ir em frente, fazer. A ousadia estara junto. Ou 
vai junto, a reboque.

Expediente
Sem anório/Tygodnik Editora 
LUD U da.

Diretoria/Dyrektorzu:
Pe./Ks. Jorge Morkis (CM), Mie- 
cislau Surek, Paulo Filipake

Editores/Wydatocy:
Ks. Jorge Morkis 
fuersdo polonesa/w j .  polskim) 
Miecislau Surek  
(versóo portuguesa/w j .  portu
galskim)

D iretor C om ercia l/D yrektor  
Handlowy:
Jeronymo Benoni (Tel. 223.- 
8131)

Diretor de Expansao/Dyrektor 
Ekspansji- Josć Rendak (Tel.- 
242.3768)

Redaąóo/Redakcja w J. portu
galskim : Sórgio Pieczarka

Adm inistraęao/Adm inistracia: 
Alameda Cabral, 846 A, Cauca 
Postał 1 775 - Telefone/telefon/- 
FAX 233.9194. CEP/Kod Pocz
towy 80.410  - Curitiba - Paranó 
I  Brasil
Expediente da administraęóo/- 
Godziny przyjęć: das 13:30 ós 
18:00 horas, de segunda ó sex- 
ta/Od poniedziałku do p ię t ku w 
godzinach od 13:30 do 18:00 
Area administrativa/Adminis- 
t racja: Helena Osiecki Lutke.

Assinaturas/Prenumerata: 
Anual (50 edięóesj/Roczna (50
numerów) Cr$ 7.000,00.
Sem estral (25 edięóes)/P6iro- 
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Caixa Postał 1775
Buscas, mais buscas

"A reforma grófica introduzi- 
da no jornal LUD/O POVO, 
agora i  uma marauillta, a t i  da 
para dizer que estd de 
"indumentória nova". Julgo que 
a colónia polonesa do Brasil 
todo estd de parabins.

Permitam-me, senhores, se 
para mim tambim fosse posslvel, 
"doar alguns tijolinhos" na 
construęao deste "jornal novo", 
forneceria algumas "sugestóes", 
algumas "dicas", para tornd-lo 
interessante e cada vez mais 
curioso, referente ao seu 
conteudo. >

Eu acho que ainda . hoje a 
maioria dos leitores e assinantes 
do jornal LUD/O POVO sao 
aquelas pessoas mais velhas, que 
nasceram e cresceram nas 
diversas localidades em plena 
prosperidade na ćpoca, povoadas 
em sua maioria por poloneses e 
descendentes, no Parand, Santa 
Catarina e Rio Grandę do Sul 
Hoje, a maioria dessas pessoas 
estd dispersa pelos muitos outros 
lugares e Estados, mas que, 
aliós, tenho toda a cetfeza, que 
em cada um desses indMduos 
ficou cravada e gravada uma 
imensa saudade daquele 
"pedacinho de chao", onde cada 
um desses leitores nasceu, 
cresceu e viveu... Portanto, eu 
julgo que cada um deles ficaria 
grat o e satisfeito se, no jornal 
que Hem encontrassem algo 
publicado a respęito do seu 
lugar, onde cada um nasceu e 
cresceu!

Eu tambem pertenęo a esta 
classe de gente. Embora nascido 
em Curitiba e que me orgulho 
por ser descendente (neto) de 
priineiros imigrantes vindos de 
Pomerania (Pomorze) e fixados 
noo Pilarzinho e em Abranches. 
Eu cresci em Irati, PR. Ld, tudo 
o que eu sei hoje, aprendina 
escola da Sociedade Polonesa 
(Im.Henryka Sienkiewicza), na 
Colónia Alto da Serra, nas 
proximidades da cidade de Irati. 
Lecionaram dli vdrios educado- 
res, alguns deles meus mestres, 
tais como Dluszyński, Amelia 
Rybacka, Antoni Sokołowski, 
Stanisław Hessel e outros.
■ Em Irati, na ópoca, existiam e 
prosperavam diversas sociedades 
polonesas, como a Sociedade 
"Im. Henryka Sienkiewicza" na 
Colónia Alto da Serra, Tow.
"Wolność", na cidade de Irati 
outra sociedade e escola na 
Colónia de Rio Bonito, na Coló
nia Cochinhos, etc. E hoje, o que 
resta dessas sociedades e escolas 
de outrora? E assim, a mesmo 
sorte tiveram as diversas socie
dades esoalhadas pelo. Estado,

N.do Editor. Tudo estd 
anotado e, conforme possibili- 
dades, vamos aplicando. Cla- 
ro que gostariamos que sur- 
gissem mais "Leokadias" e 
"Marias do Carmo ".

Faleceu
Leopoldo
Kojarski

sociedade que uniam e agremia- 
vam os poloneses e descenden
tes! Serd que fo i somente uma 
saudosa "lembranęa " ou mais um 
lindo "sonho" que tivemos cada 
um de nós, hoje jd  com idades 
avanęadas, e muitos de nós 
espalhados por outros rincoes? 
Semelhante recordaęao tim  
igualmente os que na ćpoca 
cresciam e viviam nas localida
des povoadas predo m i nantemente 
pela etnia polonesa, como Mare- 
chal Mallet, Sao Mateus do Sul, 
Agua Branca, Cruz Machado, 
Santa Bdrbara, Tomds Coelho, 
Murici, Araucdria e ainda muitos 
outros no Parand e ainda em 
Santa Catarina e no Rio Grandę 
do Sul

Seria tao ótimo e a ti se fosse 
uma "dddiva de Deus" se em 
cada um daqueles lugares surgis- 
se um (a) voluntdrio (a) com as 
caracteristicas de "Leokadia" ou 
"Maria do Carmo", a fim  de se 
tornar um (a) historiador (a) 
domćstico (a) e mexer na papela- 
da velha (se ainda existem) nos 
livros de registros das atas das 
antigas sociedades de cada local 
daąueles, pesquisar e descobrir 
tudo que fosse valioso para a 
divulgaęao e catalogaęao a fim  
de posterior publicaęao em jor
nal! Nome da sociedade, sua 
fundaęao e encerramento, nomes 
dos membros das sociedades, 
ano, e tudo o mais, como essas 
reportagens, frutos das pesqui- 
sas, enriqueceriam e torriariam 
curiosas as pdginas do nosso 
jornal!

Desenterrar o passado para 
matar a saudade de muita gente, 
que ainda respiram e relembram 
aąueles dureos tempos, dos luga
res da aurora de sua vida.

Como se fa la  muito nos 71 
anos de fundaęao e circulaęao 
do jornal LUD/O POVO, outros- 
sim, seria muito interessante se 
fossem perscrustados os velhos 
arquivos da Editora do "LUD” e 
colocar d tona pelo menos os 20 
primeiros assinantes do jornal, e 
divulgar esses nomes nas pdgi
nas, como tambim divulgar os 
nomes dos assinantes mais anti- 
gos, por exemplo, dos anos 40- 
50, os quais assinam e recebem 
o jornal a ti os dias de hoje, sem 
interrupęao. Seria tao bom! 
Obrigado". (as) Bernardo Mi- 
lanski, Coleder, MT.

Faleceu no dia 8 de 
novembro, inesperadamęd 
te, o s r. Leopoldo Kojarskji 
presidente da Associaęao 
de Ex-Combatente$ 
Poloneses de Curitiba. j 
Nascido em 1921 em i 

'Łańcut, Polonia, foi 
deportado para a Siberia 
durante a Segunda Guerraj 
Mundial, junto com a 
familia. La, incorporou-sej 
ao exercito polones que sej 
formava depois da "anisti 
dos presos e deportados 
polrticos. Com este exerci$r

f>olones atravessou Irane 
raque, e chegou a Italia, 

onde combateu valorosa* 
mente. Depois da Guerraj 
casou-se com D. Cristina] 
Maria Francisquini, que j 
conheceu na Italia. 
Desgostosocomoii. 
desfecho da Guerra, paraj \ 
Polópja, que ficou sobo 
dominio sovietico, resolve|tro& 
emigrar para o Brasil.

Foi pessoa muito 
conhecida e querida em 
Curitiba, sempre ativo, 
sorridente e amigavelcom 
todos. No ultimo dia 28<łi 
outubro, esteve participan 
do, como jurado, do Cofrl 
curso Gastronómico pelos ^ 
120 anos da imigraęao j  
polonesa em Curitiba, Paj 
na. Foi o idealizador da 
płaca de Katyń, colocadaj 
na Igreja de S. Estanislau 
em Curitiba, em meinónaj 
dos colegas traięoeirantij 
te assassinados pelos j  
sovieticos. Recebeu varia* 
condecoraęóes pela sua 1 
atuacao militar e comunw 
ria. Deixa viuva D. Cristina, 
fiiho Luiz Antonio, duas j  
filhas, Maria Izabella e IW] 
Maria, e netos. ,

Que Deus Ihe de o 
descanso eterno!
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De um presente as suas origens: 
assine LUD! _
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1 leoKadia
Pesąuisa:

UM PUNHADO DE 
TERRA POLONESA

crisdores de m elodias 
j s  que nos insp iram  

i lo  t  admiraęao, ha ou tros  
a u  quais simpatizamos 
\óti o primeiro momento.
1 msica es lava  v ive u  
y t t it  da europeia durante 
ijtte, ile  o dla em que da 
H i Polonia, do pa is das 
lĘiljl(óes sa ng ren tas  e 
hHm  desventura$, sa lu um  
•mb que tez o  mundo 
rtjilir os olhos e de ixou em 
jfaMCoraęóes uma saudadę 
Mł pando se extlnguiu  
ętnimente. F redem  Chopin 
•UII/W, lornou-se o  slm bolo  
litu pais, como homem e 
mmsico. "Sorriso meigo,

I Unpouco de saudade dos en-
0 ąuefidos que partiram nao 
ńmtiiliiesaiamos do habltual
1 nossos escritos, quando, 
tnporocasiao de FINADOS, 
mos uma pausa para relem-

ircK « e orar por aqueies q ue  co-
besfoeram um dia. 
lin  de uma morte na familia 
Iprofunda que chegamos a 

“ eses de recuperaęao e 
anos farao esquecer a- 
) que fora "carne de sua 

■e, sangue de seu sangue!" 
jjoentanto, a vida continua e 
*ifie ficamos na lufa do dia-a- 
M *  que encarar as ver- 

, ™ nas situaęóes por mais 
om) “ Mas que nos sejam - ado- 

| JMsteza e lagrimas conti- 
^  nao trarao de volta aque- 
tfuerido(a) que se foi. Te- 

vef e senlir o outro 
coffl I"1*1 da gente e viver da lem- 

w a  nostalgia dos momen- 
Wos intensamente com o 

l0J  Rlho e a Filha,
k m  i. SU P *  retornarao ja-

3 S r ' S nos iun*aremos
P a l "  
la

nunca amargurado,a delicada 
transparencia da sua pele franca 
de flor, a perfeita harmonia de 
sua personalidade", dizFranzUst 
ao descreve-lo, Heine costumava 
chama-lo de "o Rafael da 
musica". Schumann dizia serem 
"canhóes ocultos por flores", 
quando se referia as melodias, 
sonhadoras, carinhosas, tristes, 
saudosas, mas tambem rei/olu- 
cionarias e arrebatadoras de 
Chopin. Eram 52 mazurcas, 15 
valsas, 25 preludios, 19 nolurnos, 
27 esludos, 13 polonaises, 3 
sonatas, 2  concertos, mals, 
baladas, shezzos e impromptus 
que fizeram do piano a base de 
sua vida e sua obra.

Lembro-a tao peąuenina/Os dois 
cabiam numa cama só./Depois foi 
crescendo, crescendo/De repente, 
desapareceiL Q ut dói

Choreg choramos muitoJNós 
dois, nossa famitia./Que fazerl 
Tcnlamos tudo/Só assim a gente 
se humilha.

Hoje ą saudade, a nostalgia/O 
sentimento, o amargor./Nuo sei se 
existiu, se fo i  um sonho./Só sei 
dizer, um dia fo i nosśo amor. 

LeoKadia/83

[SONHO
1 |!  jfl e*ktiu/Jd nao 

IJA sei dizer que fo i
ll̂  jj VUs? Tao linda! Que

Canto do Galo 
Pianie Koguta
NOVO CÓNSUL GERAL VAI 
CHEGAR DOMINGO, DIA 8

Em telefonema man- 
tido nesta semana 
diretamente da cida- 
de onde mora, Kra
ków, o novo cónsul 
geral da Republica da 
Polonia, professor 
Jerzy Brzozowski, 
informou ao jornal 
LUD/O PÓVO e a 
comunidade em geral 
brasileira que chega- 
ra a Curitiba ao meio 
dia do próximo do
mingo, dia 8 de de- 
zembro, juntamente 
com sua esposa, a 
consulesa Agnieszka, 
e seus dois filhos, Jan  
e Jacek.

Certamente, muitos 
polónicos, com fami- 
liares, vao ao Aero- 
porto Afonso Pena no 
domingo, recepcionar 
o primeiro cónsul 
geral designado para 
o Brasil após a aber- 
tura potitica polone-

0  Opłatek devera reunir 
as mais tradicionais fami- 
lias polonesas, que perteń- 
cem ao seu quadro de as- 
sociados.

SAUDADE
Ficaste la tao distante/Qulsera 
po der ver-te uma vez mais/Sentir 
o calor de teu abraęo/Do olhar 
candido que nao esąueęo jamais.

Fosie unia pirola em nossa vida/- 
Jóia preciosa logo perdida/Devol- 
vida com certeza/Aąuele que tem 
dlreito a toda beleza!

Quantas e ąuantas vezes/A sauda
de de ti nos vem tocar/Qiusera 
poder li-la em meus braęos/Sentir 
seu coraęao a palpilar.

De nada adianta eu clamarJPor 
tua presenęa. Que desdila!/Dor- 
mes agora para desperlar/Para a 
Vida Eterna lnfinital 

LeoKadia/85

Opłatek na Associaęao 
dos Polonęses 
sera dia 29

O presidente da Asso
ciaęao Beneficente e Cul* 
tural dos Poloneses no 
Brasil, sr. Marian Wojcie
chowski, esta desde ja 
convidando seus associa- 
dos para a ceia natalina 
que ocorrera em sua enti- 
dadb, no dia 29 de dezein- 
bro, a partir das 16 horas, 
em sua sede, a Alameda 
Carlos de Carvalho, 369.

1S Conapol dias 30 
de novembro e 1!  de 
dezembro

P rim eiro  C ongresso 
Nacional da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa, l 2 
CONAPOL, foi assim que 
a  Braspol resolveu desig- 
nar o seu conclave de 
carater maior, desde que 
foi fundada, em 27 de 
janeiro de 1900, m arcado 
para este sabado, d ia  30 
de novembro, e  este do
mingo, d ia 1& de dezem
bro, em Curitiba, tendo 
por local o auditório do 
Colegio das Irm as da 
Sagrada Familia, a  Rua 
Emiliano Perneta, 640.

Na programaęao, alguns 
temas interessantes deve- 
rao ser abordados, segun- 
do programaęao extraofi- 
cial qUe nos chegou as 
maos na  semana: Ensino 
da Lingua Polonesa nas 
Escolas, pelo professor 
Andre Hamerski, do Rio 
Grandę do Sul; e  Forma- 
ęao e Auto-Afirmaęao das 
Atuais Geraęoes, pelo 
advogado curitibano Este- 
fano Ulandowski, secre- 
tario da D iretoria Provi- 
sória da Camara de Co- 
mercio Brasil-Polónia.
Os outros dois palestran- 
tes serao o Pe. Benedito 
Grzymkowski e  o historia- 
dor Ruy Wachowicz, res- 
pectivamente sobre os 
temas clero e memória da

com unidade.

PARABENS
Cumprimentos foram 

enviados para sra. Wilma 
Górski, esposa do vereador 
Jose Górski, no dia 27 de 
novembro, pelo seu aniver- 
sario. O mesmo aconteceu 
para Wiliam, filho da 
nossa colaboradora Leoka
dia Sawczuk Furman, no 
dia 27, pela sua nova 
idade.

MOMENTO POLONES 
NĄ RADIO DE 
CANDIDO DE ABREU

Grandę repercussao 
esta tendo o programa 
radiofónico chamado 
''Momento Polones", 
pela Radio Altemativa, 
de Cfindido de Abreu, 
Parana, aos domingos, 
depois da missa das 10, 
a cargo da profesora 
Leokadia Furman. Ate 
em cidades perto de 
Londrina esta sendo 
captado. Uma boa.

CANTINHO P0LAC0 NA 
FEIRA DO PRODUTOR

No próximo sabado, dia 
7, durante o dia inteiro, 
no patio da Antiga Esta- 
cao Ferroviaria, em Curiti
ba, acon tecera  um a 
grandę Feira do Produtór. 
Pois havera ali um canti- 
nho polaco, como foi deno- 
minado pelosentusiastas,- 
com pierogi e outras igua- 
rias tfpicas polonesas.

233-6124

VOCE LIGA E... FLASH! 
Suas preocupaęóes sao 

despachadas.
Rockfeller, 125 -  Curitiba ^
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Curso de Polones em Casa
Lekcja Ósma -  Oitava lięao

C. GRAĄ1ATYKA/- 
G RAM ATICA

1. C onjugaęao de verbos - 
presente:

wstawać (levantar-se)
ja wstaję
ty wstajesz
on(ona)Wstaje
my wstajemy
wy wstajecie
oni(one) wstają

jeść (comer) 
ja jem 
ty jesz 
on(ona) je 
my jemy 
wy jecie 
oni(one) jedzą

spać (dormir) 
ja śpię 
ty śpisz 
on(ona) śpi 
my śpimy 
wy śpicie 
oni(one) śpię

stać (estar em pe) 
ja stoję 
ty  stoisz 
on(ona) stoi 
my stoimy 
wy stoicie 
oni(one) stoję

musieć (ter que) 
ja muszę 
ty musisz 
on(ona) musi 
my musimy 
wy musicie 
oni(one) muszę

leżeć (estar deitado) 
ja  1 eię 
ty leżysz 
on(ona)leży 
my leżymy 
wy leżycie , 
oni(onc) leżę

myć (lavar) 
ja myję 
ty myjesz 
on(ona) myje 
my myjemy 
wy myjecie 
oni(one)myję

2. Plural dos substantivos 
masculinos pessoais

a) Os tenninados em con- 
soante branda, cz, rz, sz, i , l  
quase sempre formom o plu
ral com a desinencia e (veja 
L. 6 - nota 3):
gość - goście 
tłumacz - tłumacze 
dziennikarz - dziennikarze 
listonosz - listonosze 
nauczyciel- nauczyciele

b) Os demais substantivos 
desse tipo formam o plural 
com a desinencia -owie, -i 
ou -y:

- a desinencia -owie ocorre 
com os substantivos . que 
denotam cargo, funę&o, re- 
laęóes de familia e alguns 
outros:

król - królowie
ambasador- ambasadorowie 
profesor - professorowie 
ojciec - ojcowie
syn - synowie
pan - panowie
widz - widzowie
pasażer- pasażerowie 
m ęi - mężowie

Exceęao: brat - bracia

- Os substantivos que for
mom o plural em -i (-y) so- 
frem freąuentemente alte- 
raęóes na consoante finał do 
radicaL Os casos mais fre- 
ąuentes dessas alteraęóes

, sao:
student- studenci- t:ć(cfy 
kosmonauta- kosmonauci 
pływak- pływacy - k:c 
robotnik - robotnicy 
aktor - aktorzy - rcrz 
konduktor-konduktorzy 
sęsiad - sęnsiedzi - d:dź(dzi) 
Francuz- Francuzi - z:ź(zl) 
kolega - koledzy - g:dz

3. Plural dos adjetivos refe- 
rentes a substantivos mas
culinos pessoais

Mana do Carmo

stary- starzy przyjaciele - 
r:rz

mały - mali chłopcy - ł:l 
drogi- drodzy synowie - g:dz 
młody - młodzi marynarze - 

d.dź(dzi)
nasz- nasi mężowie - sz:ś (si)
mój- moi bracia
twój - twoi przyjaciele

4. Os demonstrativos TEN 
(este) e TAMTEN (aąuele)

ten (tamten) kajak- mas- 
culino
ta (tamta) kobieta- femi- 

nino
to (tamto) dziecko- neutro 
te (tamte) domy- masculi- 

no inanimado, animal, fe- 
minino, neutro 
te (tamte) koty- idem idem 

idem
te (tamte) studentki- idem 

idem idem
te (tamte) miasta- . idem 

idem idem
ci (tamci) studenci- mascu- 

lino pessoal

5. Antónimos com NIE

Observe-se que muitos 
antónimos formam-se pela 
simples anteposięao do prefi- 
xo nie (=ndo):

cierpliwy (paciente)- niecier
pliwy (impaciente)

chętnie (de boa vontade) - 
niechętnie (de ma vontade) 

daleko (longe) - niedaleko 
(perto)

łatwo (facil) - niełatwo (difi- 
cil)

punktualny (pontual) - nie- 
punktualny (impontual)

szczęście (sorte, felicidade)- 
nieszczęście (desgraęa) 

trudno (dificil) - nietrudno 
(facil)

zdolny (capaz) - niezdolny 
(incapaz)

Stanisław Kamiński, 
um imigrante polones

Recebo de Guarani das Missóes, 
no Rio Grando do Sul, uma 
simpśtica correspondenaa da sra. 
Zólia Lidwina Hamerski Kamiński. 
Junto com a carta, uma pequena 
monografia contendo a historia da 
presenęa da familia de Stanisław 
Kamiński no Brasil.

0  comeęo do tabafho vem com 
uma bonita mensagem: ■Chegaram 
cheios de esperanęa, fizeram uma 
historia. Obrigada ao passado. 
Continuaremos fazendo nossa 
historia".

Sem duvida, a vida de Stanisław e 
repleta de feitos, como a de tantos 
outros imigrantes. Conta dona Zelia: 
'No ano de 1846, nasceu Stanisław 
Kamiński na Polonia, sendo filho de 
Jan e Petronilla Kamiński. 0  Pais 
vivia numa situaęao em <jue nobres, 
patróes e burgueses, oua *szlachta", 
eram prMIegiados e tinha influendas 
sobre as decisóes do govemo. Por 
estes motivos, Stanisław nao pode 
frequentar uma escola, pois sua 
familia era numerosa e nao 
possuiam condięóes fmanceiras para 
taT.

Stanisław anos mais tarde 
conheceria a jovem Marianna Klimek. 
Nasdda em 5 de dezembro de 1852, 
Marianna (ao contrśrio do seu futuro 
marido) fazia parte de uma familia 
que vivia em boas condięóes 
financeiras para * epoca e por esta 
razao pode freąuentar uma escola.

Prossegue dona Zelia: *Marianna 
e Stanisław trabalhavam para o 
mesmo patrao na Polonia. Sentindo 
pena por causa da condięao em que 
ele vivia, Marianna casou-se com 
Stanisław por sołidariedade. Deste 
casamento nasceram Katarzyna (em 
1878), Józef (1881), Stanisława 
(1881) e Walenty (1884). A śituaęao 
na Polonia agravava-se cada vez 
mais por causa do sistema reinante, 
tornando a sobrevivencia um tanto 
dificil. Com a intensa propaganda em 
tomo do Brasil, falando ser isto aqui 
um yerdadeiro paraiso, resolveram 
emigrar em outubro de 1890. 
Viajaram no navio alemDo Błsmark, 
juntamente com outras familias - 
todas irmanadas no mesmo espirito

aventureiro".

tenue de uma Polonia que nunca 
mais veriam, os Kamiński logo perce- 
beramm que a vida no Brasl wiava 
lonae de ser um paraiso.

A procura de um lugar pan u  
estabelecerem, chegaram i  atml 
Dom Felidano (ex-Sao Felicjano) m 
fins de 1890. Seguiram para Polo 
Alegre em canoęas puxadasporbci 
Depois rumaram para Santa Mariaf• 
via ferrea) e ałcanęaram a localidaói 
de S'Hveira Martins a pś. Postm- 
men te, com outras familias, fora/ni 
Ijui, onde chegaram a 3 dejunho di 
1891.

■Movidospela esperanęa epelaH, 
super aram aos poi/cos as (Mata- 
des, arregaęando as mangas e det 
cando-se a agricultura'  -assim com- 
ęava a vida dos Kamiński em sdo 
gaucho.

*Portadores de boa saude, com 
guiram resistir as doenęas, atomu 
a łuta por um pedaęo de tern i 
algumas ferramentas'.

Foi em liu i que nasceram os film 
Miguel (1893) e Jadwiga (1896).

Conta dona Zelia que ’a fe/nii 
Kamiński era conhecida por su 
vałentia, razao pela quaJ ninguk 
procurava intriga com tła', mm, j 
tambem tinha a preocupaęao m t  
educaęaodos filhoseprocurmtte 
transmitir uma vida digna.

"Em abril de 1906, os Kamili 
inidaram sua mudanęa para Giumi 
das Missóes. A cultura e o idm 
polones permaneceram wos ech 
alguns descendentes da famtadi 
Stanisław e Marianna, que ccrti 
atualmente com cerca de 2.600 fo  i 
cendentes, espalhados no Brsd, 
Argentina e Paraguai*.

Minha saudaęao tambóm i  t/t, 
dona Zelia. E agradeddos fw u  
nós, pela remessa desta históritik i 
familia de imigrantes polonu* 
Curiosa, procuro na lista tdefiffl 
de Curitiba e conto 100 pessoasnJ 
o mesmo sobrenome Ktmiiw 
S eri algum descendente de Sluf 
law e Marianna?
Maria do Carmo W

Nesse caso os aĄjetivos 
(bem como outras palavras 
que se comportam como 
adjetiyos) tem a desinencia 
especial -i (-y), ant es da qual 

„  muitos vezcs ocorrem alte-
ATENęAO: 1) Os ver- raęóes na consoante finał do 
bos tenninados em -ić radicaL 
Gubić, wftpić, golić się, niepunktualny- niepunktual- 
szkolić się.-) conjugam-se 
como o yerbo robić (veja nnwv 
Ł.7 - nota 1).
2) Os verbos tenninados 
em -eć (milczeć, patrzeć...) 
seguem a conjugaęao do 
verbo leżeć acima.

nowy - nowi przyjaciele 
uparty - uparci ludzie - 

t:ć(ci)
ten- ci pływacy 
polski' polscy inżyynierowie - 

k:c
radziecki- radzieccy kosmo

nauci
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I  n u Wiadomość z  ostatniej chwili

Nowy Konsul Kurytyby, Jerzy Brzozowski, przybędzie do stolicy 
Parany w dniu 8 grudnia b.r. Wraz z nim żona Agnieszka oraz 
dwóch synów: Jan i Jacek. Obecny Konsul wyjedzie do Polski w 
dniu 17 grudnia 1991 r.
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pKOJOWA KONFERENCJA W MADRYCIE
go. A właśpie na terenie Cis-

Wreszcie po 40 latach 
nienawiści i wza- 

lych pretensji zebrali się 
" Kolumnowej Pałacu 

plewskiego w Madrycie 
ściele Izraela, Syrii, 
Libanu i Pales-tyń- 

ijtów, aby przy wspólnym 
Kąprowadzić do poko- 

ułożenia Wzajemnych 
ów. Ćeremonii otwar

tej ważnej konferencji 
M i wspólnie prez. Bush 
Goibachev, co podkreśliło 
pość tego wydarzenia. 
Bipódkreślić, że główny 

doprowadzenia do  tej 
Hencji należy przypisać 
Inne prez. Bushowi.
~ cięgu tych przeszło 40 
nagromadziło się tyle 

Kmych problemów, że 
nie ludzi, aby konfe- 
mogla dać szybko 

Jtywny rezultat. Konfe- 
to zaledwie pierwszy 

ba długiej drodze trwa- 
f pokoju. Nie należy rów- 

łudzić, aby w roko- 
■ch przyjęto za podstawę 
Sjilatŵ  formułkę "pokój 
E n za terytoria". Nigdy 
p Ba to nie pójdzie, 
jty w 1948 r. powstało 
ft? Iaaela, nie było w 
granicach terenów na

ft! do Arabów. A jed- 
f e l  już U  samym po- 
p istnienia został zaata- 
Jy pizez połączone 
» Egiptu, Syrii i Jorda- 
!-™>stwa arabskie wysu- 
jako główny postulat 

jjprie kolonizacji tere- 
[wjpowanych. W  Cisjor- 
W. tysięcy kolo- 
Hydowskich. Jeżeli 
r ? czely zamiar współ- 
Pojowego z Izraelem, 
T  tych 100 tysięcy 

żyć w zgo- 
Pjonem i 400 tysięca- 
li®®1 .arabskiej. Tych 
m  Żydów nie może 
pwbizymiej większoś

ci Arabów.
W śród 4 i pół miliona 

ludności Izraela żyje 700 
tysięcy Arabów. I Izrael nie 
czuje sie zagrożony w swej 
suwerenności. Co więcej w 
ustroju demokratycznym, jaki 
istnieje w Izraelu, Arabowie 
biorę udział w życiu pu
blicznym i maję nawet przed
stawicieli w Parlamencie.

W  majęcych rozpoczęć się 
rokowaniach Żydów z każ
dym z poszczególnych państw 
arabskich, Izrael musi w pier
wszym rzędzie kłaść nacisk 
na bezpieczeństwo swych 
granic. Tylko zgodnie z tym 
kryterium będzie mógł roko
wać. W  razie zwrócenia częś
ci Cisjordanii, Izrael będzie 
kładł szczególny nacisk na 
zachowanie punktów strate
gicznych niezbędnych dla 
obrony kraju.

Już pierwszę poczętkowę 
trudności? była różnica zdań, 
gdzie maję sie toczyć właś
ciwe dwustronne rokowania. 
Wicekanclerz Izraela proponu
je .  dalszy cięg rokowań w 
Jerozolimie i na przemian w 
stolicach sęsiednich państw 
arabskich. Izraelici dobrze 
wiedzę, że fakt przybycia na 
rokowania Arabów do Jerozo
limy czy Tel-Avivu jest rów
noznaczne z uznaniem " de 
facto" państwa Izraela. Na to 
nie chcę zgodzić sie Arabowie 
i wysuwaję jako miejsce 
rokowań Madryt czy inny kraj 
neutralny.

Prawdziwe trudności w 
dojściu do porozumienia 
zacznę się z chwilę, gdy ukła- 
dajęce strony przejdę do za
sadniczych spraw teryto
rialnych. Przejdę w skrócie do 
najważniejszych. Cisjordania 
i Gaza.Izrael nie zgadza sie na 
zwrot tych ziem zdobytych w 
wojnie 1967 r. i stara sie 
skolonizować je  przez emi
gracje ze Zwięzku Sowieckie-

TRUDNOŚCI W UTWORZENIU 
NOWEGO RZĄDU

jordanii Palestyńczycy pragnę 
stworzyć swoje niepodległe 
państwo.

Pagórki Golan, skęd roz- 
poczęł sie napad na Izraela w 
1967 r. sę uważęne istotne dla 
bezpieczeństwa narodowego. 
Obecnie Syria żęda ich zwro- 
tu.Ąle jednym z najdelikat
niejszych problemów to świę
te dla czterech wyznań miasto 
Jerozolima, Izrael zajęł 
wschodnię część miasta i 
ogłosił Jerozolimę jako stolicę 
swego kraju.Palestyńczycy 
żędaja obecnie zwrotu tej 
części miasta, w której pragnę 
również założyć własna sto
licę. Pragnęc się zabezpieczyć 
przeciw ustawicznym napa
dom powstańców "intifadeh" 
palestyńskich, Izrael żęda 
ustanowienia w południowej 
części Libanu utworzenia 
specjalnej strefy bezpie
czeństwa. Izrael zajęł ten 
południowy skrawek Libanu, 
którego zwrot żęda .obecnie 
Liban.

Aby powiększyć trudności 
w doprowadzeniu do zgody i 
tak pożędanego pokoju w tej 
delikatnej części świata, na
leży dodać, że zarówno w 
Izraelu, jak i w państwach 
arabskich istnieję skrajnie 
radykalne grupy, które się 
sprzeciwiają obecnym roko
waniom i pokojowi. Po stro
nie arabskiej najbardziej nie- 
bezpiecznę jest Partia Boga 
"Hizballah", bo rozpotzędza 
nie tylko wielkimi środkami 
materialnymi, ale i groźnym 
poparciem fundamentalistów 
irańskich, których celem jest 
zniszczenie Izraela.

Mimo tak poważnych trud
ności, nie wolno tracić nad
ziei, że po latach bolesnych 
doświądczeń, może nawet w 
obecnych rokowaniach dojd
zie do zgody i upragnionego 
pokoju między Izraelem i 
Arabami.

Prezydent Lech Wałęsa 
zadecydował zatrzymać w 
rzędzie obecnego pierwszego 
ministra J.Bieleckiego, aż do 
momentu utworzenia nowe
go rzędu. Jeden z nowych 
kandydatów na prem iera, B. 
Geremek zrezygnował § z 
misji tworzenia rzędu. Swę 
decyzję uzasadnił tym, że 
PC i KLD, do których ^wró
cił się o wejście w skład 
rzędu, nie ząjęły pozytywne
go stanowiska.

Wałęsa odmówił przyjęcia 
kandydata wyznaczonego 
przez koalicję centro-prawi- 
cowę. Rzecznik prasowy 
oświadczył, że choc uplynęł 
prawie miesięc od wyborów 
nowego Parlam entu, prezy
dent nie zamierza przedsta
wić kandydata na sesji P ar
lamentu w dniu 25 bieżęce-

go miesięca. W ałęsa odmó
wił bezpośrednich pertrak 
tacji z partiam i c e n tro p ra 
wicowymi m ianujęc odpo
wiedzialnego za te sprawy 
dyrektora gabinetu Mieczys
ława Wachowskiego.

"W  jeżyku politycznym 
oznacza to odrzucenie kan
dydata Jan a  Olszewskiego 
oświadczył lider P artii Unii 
Centrum , Jacek  M aziarski, 
która  je st najsilniejszy par
tia w  koalicji. Tym samym 
staje sie jasne, że Wałęsa 
będzie miał trudności by 
zdobyć większość parlam en
tarny, k tóra  zgodziłaby sie z 
politykę reform  rzędu.

Prezydent W ałęsa podał 
na stanowisko prem iera 
kandydatury  J .  Bieleckiego, 
A. Stelmachowskiego i swo- 
J9-
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UROCZYSTOSC CHRYSTUSA KRÓLA
"Królestwo m o ja  nie 

jest z te g o  św iata"(w .36).
Ew angelia jestradosng  

now inę o nadejściu  Kró
lestwa Bożego, i zdarza ło  
się, że  głoszenie tej E- 
w angelii, p łoszen ie  n a 
d ejścia Królestwa w yw o
ły w a ło  u s łuchaczy o d 
dźw ięk p e łe n  entuzjaz
mu. Jeden  a  ew angelis
tów  re lac jonuje , że  k ie 
dyś pragnęli porw ać  
Chrystusa i o b w o ła ć  G o  
Królem,<ale Jezus oddalił 
sie sam otnie, nie c h c ia ł 
przy jęć tej godności, 
która chcie li m u ofiaro
w ać .

G d y  w śród  w iw a -  
tu jgcych  tłum ów  Jezus 
w jeżd ża ł d o  Jerozolimy w  
N iedzie lę  Palm ow g, n iek

tórzy sgdzili, że  w łaśnie  
w ted y sięgnie po kró- 
lewskg w ładzę. A le  prze
cież tak  sie m e stało. W 
pretorium  Piłata d w a  razy  
p a d ło  py tan ie  skierow a
ne d o  Chrystusa: C zy ty 
jes teś  k ró ie m ? (w .3 3 ). 
Pytanie rącze j w yn ika ło  z 
ciekaw ośc i o  polityczne  
a s p ir a c je  C h ry s tu s a . 
Żydzi oskarżyli G o, że  się 
na zyw a ł Królem. Piłat 
w ięc  urzędow o i wprost 
z a d a je  p y ta n ie  O s
karżonem u: " _ C zy Ty 
n ap raw d ę jesteś Królem? 
Teraz Jezus odp o w iad a  
jasno: 'Tak, ja  jestem  
Królem, a le  zaraz w yjaś
nia Piłatowi: N ie bój sie, 
królestwo m o je  nie jest 
tak ie  jak  tw oje. G dyby  
królestwo m o je  b y ło

stgd, słudzy moi w alczyli
by o  to. a b y m  nie b y ł 
w yd a n y  Żydom , a le  teraz  
królestwo m o je  n ie jest 
stgd, z te g o  świata".- 
(w .36).

Chrystus c h c ia ł przez  
to z a z n a c z y ć ,' że  jest 
niezw ykłym  królem . Jest 
przede wszystkim królem  
uniwersalnym, zarów no w  
sensie geograficznym  jak  
i antropologicznym . Jest 
królem  nad wszystkimi 
ludźmi i nad c a ły m  św ia
tem . Jego  królestwo nie 
m a gran ic, ani nie zam y
ka  sie w  jakim ś obszarze 
ziemskim. Jest wszędzie  
tam , gdzie ludzie wierzg  
w  N iego i gdzie żyjg  
Jego boskim życiem . Jest 
to zatem  boskie nadprzy
rodzone królestwo. C zy

GAWĘDY STARYCH POLAKÓW
- Eee, parne Józefie, tle mi 

się pan sprawuje, znowu nie 
było pana na tak ważnej 
uroczystości jak inauguracja 
Portalu polskiego, naszej 
polskiej Bramy. Deszczu się 
pan wystraszył? Też mi żoł
nierz!

- Dobrze panu gadać; panie 
Stanisławie gdy pan zdrów jak 
rybka. Mój reumatyzm to nie 
Żarty, a tu noc i ciemne chmu
ry na niebie i pogoda ostatnio 
taka kapryśna i zmienna...

- Rzeczywiście, że pogoda 
była powodem niepokoju 
organizatorów. Ale juz przed 
szósty tłumy waliły w stronę 
Parku
Jana Pawła. Zablokowane 
przez policję ulice budziły 
ciekawość tych, którzy jeszcze 
o naszej uroczystości nie 
wiedzieli.

- No, i jakże było ? Wied
ziałem, że .pan mi wszystko 
opowie.

- Przyszedłem trochę spóź
niony, bo trudno było przez te 
bariery się przedostać. A tu 
już władze zasiadły na trybu
nie, już wspaniały chór "Mil 
Vozes" rozbrzjniewa śpiewem, 
już na estradzie wiruje w 
ludowym tańcu grupa Wisła. 
Panie z Braspolu i Polskiej 
Misji Katolickiej, które pod
jęły się (jak zwykle!) trudu 
organizacji tego święta, kręcą 
się zaaferowane i zaniepoko
jone wyraźnie zbliżającym się 
deszczem. Bo właśnie ma 
zacząć sie defilada wozów z 
takim trudem i poświęceniem 
przygotowana. No i w tym 
momencie niebiosa częstują 
nas obfitymi strugami wody. 
Grupa baletu Jean Varde 
(Juventus) zmyka co sił w 
nogach szukając jakiegoś 
bezpiecznego schronienia,

wszak trzeba ratować piękne 
piórka, któremi jest przystro
jona, ale nasze młodociane 
"krakowiaki" tańczą dalej 
dzielnie. Polak deszczu się nie 
boi! (przytyk do pana, panie 
Józefie!). Przy mżącym jeszcze 
deszczyku przejeżdżają wozy, 
z Abranches, z kolonii Dom 
Pedro, przybrane białoczer- 
wonemi wstęgami, na jednym 
wózku para weselna, na 
innym babcie w chusteczkach. 
Kiedyś taki czterokołowy wóz 
był nowością w Paranie.

- No, a na trybunie? Był 
prefekt Lerner?

- A był, naturalnie. Zawsze 
uśmiechnięty, zawsze nam 
życzliwy. Powitały go oklaski 
zanim zaczął przemawiać. Dr. 
Tempski dokonał zamurowa
nia dokumentów dotyczących 
portalu i 120 letniej imigracji 
polskiej. Ksiądz Biskup poś
więcił i oto mamy już naszą 
własną polską Bramę. No i 
naturalnie były mowy. Prze
mawiał nasz ławnik, pan Józef 
Górski, którego inicjatywie i 
wytężonej pracy zawdzięczamy 
Bramę, mówił Lerner, mówił 
prezes banku Bamerindus (bo 
Bamerindus obok prefektury 
dał nam nie tylko moralne, 
ale i materialne poparcie), 
krótko i treściwie przemówił 
nasz wypróbowany przyjaciel 
poseł Rafael Grecca. A potem 
tutejszym zwyczajem różne 
"homenagens". Nie zjiajduję 
odpowiedniego wyrazu pols
kiego. No, widzi pan jak to 
cziowiek wychodzi z wprawy...
- Hołdy?
- Nie, to zbyt pompatyczne, 

może raczej gratulacje, ucz
czenie, coś takiego. No jed
nym słowem uczczono najżar
liwszych duchownych, najs
tarszych rodaków z naszej

etnii, najgorliwszą matkę (18- 
ro dzieci!) itp. I  znów chóry. 
Trzeba było panu słyszeć jak 
pięknie śpiewali Czarną Ma
donnę.-

- Po polsku?
- A po polsku! I jak ślicznie 

i jak prawidłowo wymawiali! 
Wreszcie w przepychu barw, 
strojów i melodii "Aquarela 
do Brasil" odtańczone przez 
grupę Jean Varde\ A na 
zakończenie, przy dźwiękach 
Alleluia - Haendla ( znów ten 
wspaniały chór) piękny pokaz 
ogni sztucznych. Alleluia, 
Alleluia - mamy tiaszą polska 
Bramę. Sto dwadzieścia lat 
trudu i znoju naszych przod
ków zostało godnie uczczone.

Przechodzień

118-lecie
S.Bento
doSul
Miesiąc wrzesień zapisa ł 

się z łotym i zgłoskam i w  
historii tego miasta, gdyż  w  
tym m iesiącu 118 la t temu 
założono m iasto S. Bento 
do Sul w  Stanie Santa 
Catarina.

Z ło tym i dlatego, że  obok  
Niem ców i  W łochów także 
i  Polacy w łożyli dynamiczny  
udział w  podw aliny te j dziś 
tętniącej pracę i  życiem  
miejscowości S. Bento do 
Sul, słynącej z  rolnictwa i 
hodowli, drobnego rze
miosła i  handlu a nade  
wszystko z  wyrobu p ięk
nych i  dobrej ja kośc i mebli.

Z  te j też okazji w  m iejs
cowym salonie parafialnym  
oraz na obszernym dzied
zińcu przy kościele, odbył

jesteśm y św iadom i p rzy
należności d o  te g o  kró
lestwa i czy  jesteśm y  
wierni tem u n iezw yk łem u  
Królowi?

Jako Bóg i cz ło w ie k  
zarazem  przez sw ojg  
m ę k ę  i śm ierć z d o b y ł 
sobie p raw o  d o  królest
w a  nad  nam i. Z w yc ięża -  
jg c  na krzyżu szatana , 
grzech  i w szeikg ludzkg  
s ła b o ś ć  n a b y ł  ty m  
sam ym  p raw o  d o  p a n o 
w a n ia  n a d  nam i. Podob; 
n ie  ja k  Jeg o  g odn ość  
królew ska ta k  też  i Je g o  
kró low anie jest in n e  a n i
żeli k ró low anie  ziem skich  
w ła d c ó w . W spom ina o  
tym  dzisiejsza p re fa c ja  
m szalna, k ied y  m ów i, że  
Je g o  Królestwo, to  kró 
lestwo Praw dy i życ ia , 
królestw o św iętości i 
łaski, królestw o spra-

s ię  Festyn N arodów , w  
którym  w z ię li g re m ia ln y  
udzia ł m ieszkańcy  tego  
m iasta i  je g o  okolic, a  
w śród n ich  w ie lu  p o ch od ze 
n ia niem ieckiego, w łoskiego  
i  po lskiego. O bchod y  trw a ły  
przez  c a ły  w rzesień, le cz  
g łów ne u roczys tośc i do ko 
na ły  s ię  2 6  września, k iedy  
to, a b y  uśw ie tn ić  ta k  p a 
m iętna da tę  z je c h a ły  z  
K urytyby i  w z ię ły  czynny  
udzia ł w  obchodach, p o lo 
nijne, a rtys tyczne zesp o ły  
p ieśn i i  tańca, a z  po b lis 
k ich oko lic  z jecha ła  ork ies- 
tra "K rakow iak."

G ospodarze ob ch od ów  
w ystąp ili z  d o ść  po ka źn y  
orkiestrą kam era lna . C ho r 
na 4  g łosy  "Joao P au lo  II"  i  
"W isła" w ys tąp ił w  ca łe j 
sw e j krasie  i  w raz  z  o r
k iestrą kam era lna  p o p isy 
w a ł s ie  w  sa lo n ie  to 
warzystwa. O klaskom  nie  
było końca. I  choc ia ż  zg ie łk  
by ł w ie lk i - to wszystko  
odbyło s ię  w  ja k  na jm ilsze j 
i  po lon ijne j a tm osferze. W  
m iędzyczasie też  m ożna  
było sobie po gw arzyć  ze  
znajom ym i. P rzem iła  za b a 
wa.

C h ó r 'p o d  dyrekcją  p a n i 
Skalskie j i  p. Kozaka p o 
p isyw a ł s ię  now ym  reper
tuarem. (  M arzenie, D ziś do  
ciebie p rzy jść  n ie  mogę, 
Piechota ta szara piechota, 
R ozszum iały s ię  w ierzby  
płaczące, Ułani, K aw a liry  i  
inne).

N atom iast zesp ó ł ta 
neczny "Junak" o raz  ork ies
tra "Krakow iak" pop isyw a ły  
się na dz iedzińcu pa ra 
fialnym  na spec ja lne j sce 
nie. W idzowie by li w prost 
urzeczeni tak  p ięknym i 
tańcami, a  było co  po d z i
wiać. Jednym  słow em  śp ie 
w ano i  g rano te przep iękne

wiedliwości, miłości 
pokoju . Wielu królów 
ziem skich marzyło częifo 
o  tym , by założyć m  
ziem i tak ie  idealne kró
lestwo, a le  niestety moi-j 
zen ia  te  nie znalazlyj 
p okryc ia  w  rzeczywistoś
ci.

Papież Pius XI w 1925 
roku d la  upamiętnienia 
roku świętego ustanawia' 
sw ieto Chrystusa Króla, 
c h c e  on przez to święto 
w  szczególny sposób: 
u w ie lb ić  Chrystusa - 
z a ło ż y c ie la  Kościoła, 
ja k o  Króla i Pana, Króla; 
królów, Króla Prawdy, 
która  wyzwala. Jego 
królestwo rozpowszech
nia sie w  sercach i unor
m o w a n e  jest prawem | 
m iłości.

z P.J.

m elodie z  nad Buga, Sarni 
Wisły, Warty, Odry. Te ci 
Bałtyku po  Karpaty i  Kafo 
nosze.
A  p rzy  tym można . 
sobie Dodumać i potfskś 
za przeszłością, aby tym 
bardz ie j ocenić realm  
do by  obecnej i  budom 
lepszą przyszłość.

Na tychżę obchodach»
S. Bento do Sul reprezenlo1. 
wała Polskę, pani 
K on su l Rzeczypospolitą 
Polsk i z  Kurytyby.

Zaś radny stołecznej 
m iasta Kurytyby, czbnet 
chóru oraz przerndniam 
Kom is ji Specjalnej PolsĘ 
W spólnoty w Kuiytm 
Jo se ’ Górski z małżom 
re p re z e n to w a ł PoloĄ 
parańska.

Prefekt miasta zS .l 
podejmował kolację joia/j 
Kurytyby.

J. Górski jest w l 
odpowiedzialny za omf, 
zację programu obchoim 
120 lecia Imigracji Polską 
iv Kurytybie. Z  tej też owł 
zaprosił społeczeństwo!*i 
Bento do Sul aby m  
udzia ł w obchodach W  
nijnych w Kurytybie. Z pm  
mówienia Górskiego pcw] 
ja ła  mądrość, 
szczególnie szczerosc 
otwarte serce aby swm 
uczynnie Polonii w  . , 
Kurytybie jak i  P°2i "  
granicami.

J. Górski jest radnfl
wieloletniej praktyce F  
litycznej, g d y ż p ^ S  
m andat ławnika Rady m i 
sk le j około 20 lat WMgj 
nie posługuje się n a /z ^  
m i swej pracy i <
powodzeniem<ut 
wśród naszej Po^JjŁ  
zow ać wiele proiew*-

Jan Kaniak > "
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Jadąc do P o lsk i wyda
wało mi się, że  zastanę  
Warszawę w  festynach  
karnawałowych, że  zobaczę  
ludzi ta ń c z ą c y c h  n a  
ulicach, obejmujących s ię  
najemnie w  bra terskim  
uścisku... no, bo przec ież  
Isk byliśmy spragnien i te j 
mlności !  Przez 5 0  la t 
toczeni p rz e z  rz ę d y  

komunistyczne - ży liśm y  
wdzieję. Byliśmy przygoto- 
m i na ewentualna walkę  
i nowy zryw. Z esz liśm y do  

[ podziemi, aby le p ie j s ię  
fizygotować, ab y  zorgani- 
mać nasze tym czasowe  
!fde. Im prowizowało s ie  
Iwsy naukowe, pa iestry  
historyczne, funkcjonował 
mlorski teatr. Specjalne  
instytucje p o m a g a ły  
więźniom, p rz e s y ła n o  

, żywość, książki, radia. 
Kościół też dużo przyczyn ił 
sie do zachowania nasze j 

, kultury, naszej w iary  i  
myczajów. A b y  podtrzy- 
mć społeczeństwo na  

' duchu d ru k o w a ło  s ie  
I fotajemne gaze tki i  b iu 
letyny.

I nagle, k iedy zaw ita ła  
Majowa Jutrzenka i  nasta ł 

1 "lień Wolnęści i  Chwały,
. idy rozwinęły s ię bało- 
uerwone s z ta n d a ry  i  
królewski orzeł odzyska ł 
sw? koronę - Po lacy  
stanęli, jak  zaczarowani, 

^trzymali wolność ... bez  
rozlewu krwi. P oczu li s ie  
litskoczeni, nie w iedzie li w  
którę stronę m a ję  s ię  
skierować i  ja k  m a ję s ię  
Mganizowac.

Oto, do czego p row adz i 
komunizm: odbiera człow ie- 
tatJ inicjatywę, ham u je  
,,-ję mózgu, pogręża w  
lompletnę inercję.
, Po P o w s ta n iu , p o  
■ Wpletnym zbom bardow a
l i  zniszczeniu W arszaw y  
K^z Niemców - n iedob itk i 
(WWW wracali z  dum nie  
Wniesionym c z o łe m ; 
[tflerg icznie z a k a s y w a li 
tkiwy i  zaczynali o d  
Wożenia gruzów. W ars- 
*wa powstała z  pop io łow  - 
•ł™  i  imponująca, 
wiś nie widzi s ię Wars- 

“ Wafew. Po ulicach snuję  
j  M i ludzie przybysze z  
! * *  Warszawy, a lbo  z  
"W  miast. Przez p ieć- 
i lM M  l a t  k o m u -  
"%Knyc/j rzędów nau- 

to  nieróbstwa, niech- 
ywa stali sie w ygodni i  
£$■ Wystarczy popa trzyć  

klatki schodowe starych  
^/tezowych domów nieg- 
lJ ,  $ancko s/e prezen- 

■ » .  • Od la t n ie  m yte  
zamazane okha,

rozbite lustra w windach.
Na ulicach i  placach 

rozkłada sie towary na 
wózkach albo wprost na 
chodnikach.. Na brudnych 
deskach kraje sie mięso i  
kiełbasy. W  samym cen
trum miasta, na Mar
szałkowskiej, Nowym Swie- 
cie, Chmielnej trudno prze
cisnąć się między stragana
m i "ciuchów".

N a jg o rz e j wyglądają  
przejścia podziemne pod 
jezdnią. Ciemno i  brudno, 
gó ry  śmieci, papierów, 
porozbijane gabloty rekla
mowe, pobite lampy elek
tryczne. W tunelach tych 
gnieżdżę sie żebracy oraz 
zbiera sie łobuzeria. Po 
ósm ej wieczorem miasto 
pustoszeje. Mieszkańcy 
boją się wychodzić z  do
m ów  wobec kompletnego 
braku policji.

Jak  dawniej kursuję tram
waje, autobusy i  taksówki. 
Tramwaje są obecnie ba

jeczn ie  kolorowe: zielone, 
niebieskie, żółte, fioletowe, 
czerwone, z  wymalowanymi 
pajacam i i  śmiesznymi 
reklamami. Tramwaje i  
autobusy są mocno pods
tarzałe, często sie psują i 
cierpię na brak zapasowych 
części. Szczęśliwie, kon
duktorzy znają sposoby, 
aby dać sobie z  nimi radę, 
gdyż  funkcjonują ja k  w 
zegarku, według wypisane
g o  rozkładu jazdy na przys
tankach. Bilet kosztuje 
20 00  zł. Emeryci płacę 
po łowę a inwalidzi jeżdżę 
bez biletów. Pojazdy sęmo- 
usługowe, bilety kupuje sie 
w  kiosku z  gazetami a nas
tępnie samemu kasuje sie 
p rz y  wejściu autobusu. Od 
czasu do czasu pojawia sie 
kontroler.

Na ulicach widzi sie ludzi 
ź le  ubranych i  ja k  dawniej z  
koszykam i i  torbami, cięgle 
je szcze  w  pogoni, nie tyle 
za żywnością i  towarami, 
a le  za *ańszymi cenami i  
"okazja "

I  pomyśleć... że kiedyś 
Warszawa była zwana "Ma
łym Paryżem".

Społeczeństwo oczekuje 
od rządu aktywnej gospo
darki - "wzrostu p ro du kc ji" 
w przemyśle, nowych in
westycji i  zmniejszenie 
bezrobocia. Rzęd z  kolei 
usprawiedliwia sie, że prze
jście do gospodarki rynko
wej wymaga czasu. Skarb 
je s t pusty a zapowiedziane 
pożyczki z  Zachodniej Eu
ropy I  USA nie naptywaję. 
Rosja wstrzymała zapłatę 
za dostarczone towary 
tlumaczęc sie krytyczna 
sytuacja ekonomiczna w  
kraju.

Za 7 zamówionych stat
ków, zbudowanych w 
Szczecinie i  w Gdańsku, 
nie otrzymaliśmy ani gros
za. A należy nam sie zapła
ta w dolarach, stosownie do 
tzw . c le a r in g u  o b o -  
więzujęcego na całym świe- 
cie w obrotach handlowych.

A odszkodowania za 
zniszczenia wojenne?

Za wysłana nam ropę 
naftowę i gaz ziemny So
wiety każą sobie płacic w  
dolarach i  natychmiast.

W Sejmie kłótliwe debaty 
i  wzajemne oskarżenia sie 
do niczego nie prowadzą. 
D zienn ikarze do lew a ja  
oliwy do ognia wyolbrzy
miając na łamach prasy  
trudności i  obowiązki cze- 
kajęce na obywateli.

Myśli wszystkich Polaków  
konscentruja się na wol
nych i  demokratycznych 
wyborach. Na nas leży  
odpowiedzialność za wyniki 
głosowania. Musimy wybrać 
Sejm, który uchwali nowę 
Konstytucję i  określi ustrój 
Trzeciej Rzeczpospolitej. 
Potrzebujemy silnego rzą
du, który zdobędzie dla 
Polski korzystną pozycje w  
Europie Zachodniej przysłu- 
gujęcę państwu suwerenne
mu.

Sława Stępniak

WIADOMOŚCI Z POLSKI

PODZIĘKOWANIE
Pani Danuta Laslows- 

ka po długoletniej owocnej 
pracy w redakcji tego 
tygodnika poprosiła o 
zwolnienie z  dotychcza
sowych obowiazkow. Vf 
im ie n iu  zespo łu  re
dakcyjnego oraz Czytelni
ków składam serdeczne 
podziękowanie za trud i 
inteligentny wysiłek by 
jedyny tygodnik polski w 
Brazylii mógł kontynuo
wać swą misje informowa
nia Rodaków w Brazylii i 
zagranicą.

Pani Danuta prowadziła 
dział korespondencji, dział'

prenumeratorów oraz była 
odpowiedzialna za redago
wanie kilku stron tygodni
ka. Czasami była odpo
wiedzialna za całokształt 
pisma. Była to niełatwa 
praca. Zawsze z  właściwą 
sobie odpowiedzialnością i 
umiejętnością wykonała 
pow ierzone zadan ie . 
Będzie brakowało jej cichej 
i pracowitej obecności.

W związku z  odejściem 
ze stanowiska współredak
tora p. Danuta poprosiła o 
wykreślenie jej z  grona 
administratorów pisma by

Na posiedzeniu Rady Ekono
micznej wicepremier Balcero
wicz przedstawił założenia 
polityki społeczno-gospo
darczej na przyszły rok. We
dług nich należy skoncentro
wać s lf na: postrzymaniu 
spadku produkcji, ale przy za
chowaniu jak najniższej inflacji, 
utrzymaniu równowagi na 
rynku oraz na utrzymaniu 
wymienialności złotówki I re
zerw dewizowych. GUS poinfor
mował, że przeciętne wyna
grodzenie miesięczne pracow
ników w gospodarce narodo wej 
w III kwartale 1991 roku wyno
siło 1 min 778 tys. 589 zł. i 
wzrosło w stosunku do II 
kwartału o 4,8 proc.

X X X
Światowy Zjazd Polaków 

z zagranicy odbędzie się w 
dniach od 21 go do 23 sierp
nia 1992 r. w Krakowie. 
Zostanie powołana Grupa 
Robocza, która przystępi do 
przygotowania Zjazdu w ści
słei współpracy ze Sto
warzyszeniem Wspólnota 
Polska i  Radę Polonii Wolne
go Świata. Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska zwróci się

do Prezydenta RP o przyję
cie honorowego patronatu 
nad Zjazdem. Ostateczne 
ustalenia zostanę podjęte po 
lOtym stycznia 1992 r. przez 
Komisję Zjazdowę.

X X X  
Na pierwszym zebraniu 

parlamentarnego Klubu "So
lidarności" ustalono, że Klub 
jest otwarty na współpracę z  
innymi ugrupowaniami parla
mentarnymi, z  wyjętkiem 
SLD oraz partii "X".

X X X
W kolejnym nieformalnym  
głosowaniu członków Rady 
Bezpieczeństwa, min. K. 
Skubiszewski został prak
tycznie wyeliminowany z  
grona kandydatów na stano
wisko Sekretarza Generalne
go ONZ.

X X X
W Warszawie odbyło się 

zebranie założycielskie Ins
tytutu Obywatelskiego. Ma 
sie on zajmować obserwo
waniem, opisywaniem i  
analizowaniem działalności 
instytucji politycznych w 
Polsce.

ZMARŁ KS. WŁADYSŁAWRUP

uniknąć niepotrzebnego 
zamieszania. Spełnimy jej 
życzenie z  jednym zastrze
żeniem, że rlie będzie 
wykreślona z  naszych serc.

Za wszystko co z  trudem  
i poświeceniem p. Danuta  
uczyniła dla Czytelników 
pomagając w redagowaniu 
LUDU d zię ku jem y  i 
życzymy wiele zdrowia i 
pom yślności w życiu  
osobistym i rodzinnym. 
Oczekujemy na dalszą  
współprace. Wzbogaci ona 
na pewno nasze pismo.

X J. Morkis

W dniu 22 paździer
nika 1991 roku zmarł w  
Krakowie, na Kleparzu 
ks. Władysław Rup. 
Należał do Zgromadze
nia XX Misjonarzy. 
Pracował przez wiele lat 
w Brazylii gdzie zaskar
bił sobie przyjaźń i 
uznanie wielu parafian 
na placówkach gdzie 
pracował. Był kapłanem, 
o którym powiedziano, 
że prostota była jego 
Ewangelią, pokora pods
tawą duchow ości a 
płomień gorliwości o 
zbawienie dusz zapro
wadził go aż do Brazylii, 
do niego odniesiono 
błogosławieństwa: bło
gosławieni cisi, bo oni 
posiędą ziemię, błogosła
wieni wnoszący pokój - 
bo synami Bożymi będą 
nazwani. Mszy św. na 
Kleparzu, z udziałem  
wielu Konfratrów, prze
wodniczył ks. bp. Albin 
Małysiak dnia 24 paź
dziernika br. Na życze
nie jego i rodziny został 
pochowany w  rodzinnej 
parafii w  Tczycy k: 
Miechowa.

WIECZNY OD PO- 
CZYNEK RACZ MU  
DAĆ PANIE !
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No ar, em Araucaria, 
a "Hora Polonesa"!

Ha exatamente 15 anos, esta 
ino ar um' programa de radio 
| destinado especialmente para os 
poloneses e seus desćendentes: 
e a "Hora Polonesa", apresen- 
tado todo domingo, a partir da 
urna e meia da tarde, pela Ra- 

j  dio Iguaęu de Araucaria, regiao 
metropolitana de Curitiba. Ele 
e  comandado pelo casal Tadeu 
e Paulina Wzorek, que tern 
duas lojas de confecęóes no 
Municfpio e que, urna vez por 
semana, se dedica as tradięóes 
polonesas.

"Nós ąueremos preservar a 
cultura dos primeiros imigran- 
tes que chegaram a Curitiba ha 
120 anos. No programa, damos 

! noticias passadas pelo consula- 
do e recados. Alem disso,

S conjuntos regionais de Arauca
ria e Curitiba se apresentam, 
tocando musicas polonesas 
tradicionais, muitas delas des- 
conhecidas hoje na Polonia", 
explica Paulina Wzorek. Um 
dos conjuntos que se apresenta 
na "Hora Polonesa" e o Grupo 
Musical Cracóvia, liderado por 
Tadeu Wzorek. "Ele tem este 
nome porque executamos mui
tas musicas da regiao da Cracó- 
via. No repertório estao mais 
de trinta musicas que'nóssos 
antepassados trouxeram", afir- 
ma Tadeu.
CARINHO DE OUVINTES

Nestes 15 anos em que o 
programa esta no ar, ele ja 
conseguiu notoriedade. Foi 
tema de urna reportagem da 
revista "Manchete", em 1980, 
quando o Papa Joao Paulo II 
visitou pela primeira vez o 
Brasil e esteve em Curitiba. 
Personalidades como cónsules, 
deputados estaduais e federais, 
prefeitos, vereadores e padres 
ja  passaram pelo estudio da 
"Hora Polonesa".

"Uma coisa importante para 
nós e o carinho demonstrado 
pelos ouvintes. Eles ligam,

pedem musicas e dizem que o 
programa nao deve parar, pois 
e uma referencja histórica para 
a nossa comunidade", diz Pau
lina. Esta preocupaęao dos 
ouvintes esta ligada ao fato do 
casal, as vezes, pensar em 
deixar de fazer o programa, 
porque ja  tem mais de 60 anos 
e o comercio toma muito tem
po deles.
CHAM ADOS AO DENTEL 

A "Hora Polonesa" deu mais 
alegrias que problemas para os 
apresentadores, mas um deles 
Paulina lembra com bom hu
mor: "ha mais de 10 anos, nós 
apresentavamos o programa to
do em polones. Como a lęgis- 
laęao da epoca só permitia 
programas de radio e TV em 
portu gues, nós fomos chamados 
duas vezes ao DENTEL (o ór- 
gao do Govemo que fiscaliza 
as programaęóes) para prestar

esclarecimento. Dissemos que f 
nossa intenęao era a melhoi 
possfyel, mas fomos convenci- 
dos a reduzir as falas em‘polo
nes. e, aquelas de ficaram, 
precisariam ser traduzidas. Hoje 
apresentamos 50% em polones 
e 50% em portugues"..

Na comemoraęao dos 15 
anos do "Hora Polonesa", que 
teve chQpe e salgadinhos, de- 
pois do programa, Paulina 
Wzorek faz questao de destacar 
algumas pessoas que foram dar 
os parabens a eles: prefeito 
Albanor Gomes, de Araucaria; 
o vice-prefeito de Araucaria, 
Edvińo Kampa; o prefeito de 
 ̂Contenda, Pedro Boęoen; os 
ex-prefeitos de Araucaria Ta
deu Saliba e Rizio Vachovicz; 
o vereador curitibano Tito 
Zeglin; a professora Filomena 
Inkote Gondek; e o advogado 
Rubens Cesar Sfendrech.

K raw czyk  
Romao Wachowicz, 
uma vida plena de atiyidade

Sofremos m ais urna perda  
irreparavel - dia 8  deste mes veio 
a falecer Romao Wachowicz, filho 
de Araucaria, um dos m ais ativos 
membros de nossa coletM dade  
no Parana. Nascera em  1904 nas 
margens do R io Iguaęu - 
"Ingwas", como cośtumavam  
chama-io os moradores da 
Colonia Tomas Coelho. Pratica- 
mente toda sua _ vida estava 
ligada a esta regiao. Seus pa is 
lavradores, oriundos da regiao de 
Biecz, no S u l da Polonia, tiveram  
grandę Influencia na escolha da 
carreira do filho. Concluidos estu- 
dos primarios transfere-se ele a 
Curitiba, onde frequenta o  Cole- 
gio H. Sienkiewicz, pe lo qual 
passaram muitos dos membros 
da nos-sa etnia, que po r longos 
anos exerceram próficua ativida- 
de na vida polonica no Estado do  
Parana.

Em 1924 Romao Wachowicz 
encontra-se na Polonia, para  
onde fo i aprofundar seus conhe- 
cimentos em  pedagogia, p ó is  ele 
quer se r professor. A li, numa 
faculdade especializada adquire 
os conhecimentos, que mais 
tarde serao Ihe uteis no desem- 
penho de suas atividade no Bra
sil. Justamente nesta epoca e 
que ele comeęa a adm irar o res- 
taurador da Polonia, M arechal 
Piłsudski. Admiragao esta que se 
transforma num cu lto  pessoal, 
acompanhando-o ate o  fim  da 
vida. _

De volta ao Brasil, Romao 
Wachowicz ocupa o  cargo de 
professor na localidade Floresta, 
hoje Barao de Cotegipe, no Esta
do gaucho. A  experiencia que ele 
vivera po r la, encontramos no seu 
Uvro "Maragato", publicado em  
Curitiba em  1965. Antes porem, 
precisamente em  1963 havla 
publicado "Szerszenie w  Raju" 
("Vespas no Paraiso"), que na 
edięao de Varsóvia ęm  1980 
recebera o  titu lo  "Polskie Korze
nie” ("Raizes Polonesa") contendo 
elementos autobiograficos do 
autor enriquecidos de cenas de 
vida da gente que se estabele- 
cera na margem do no "Ingwas".

Em 1936 havla partic lpado do 
concurso "Memórias dos Imigran- 
tes", promovido p o r uma insti- 
tuięao de Varsóvia, frutificando 
com o trabalho intitulado "As 
Memórias de Kościański", indu ido  
no volume "Memórias dos Emi-

grados ("Pamiętniki Emigran
tów"). Este trabalho faz parte do 
terceiro volume dos ANAIS da 
Comunidade Brasilelro-Polonesa 
de 1971. No mesmo ano publica 
no semanario LUD *Strzępy His. 
toryczne" CFragmentos da Histo
ria") e  no ano seguinte 'Dwie 
Matki "CDuas Maes"). Em 1975 
apresenta aos leitores a "Saga de 
Araucaria" e  em 1984 "Suor em 
Sao Mateus", como IX volume 
dos ANAIS da Comunidade Brasi
lelro-Polonesa.

No entanto a atMdade de 
Romao Wachowicz nao termina 
po r aqui. Professor de esooias 
gauchas, catarinenses e parana- 
enses, participante ativo da vida 
intelectual da etnia polonesa, 
dedica muitas de suas foręas e 
do tempo livre (como se os pro- 
fessores daqueles tempos dispu- 
sessem do tempo livrel...) para a 
promogao e o desenvoivimento 
do teatro amador. Sua pena cria 
peęas teatrais e, como as dr- 
cunstancias o  exigem, ele dirige 
as peęas e  as encena com or 
mesmo ardor que aplica em todas 
as suas ativldades. Graęas ao 
seu esforgo surgem no interior 
novas sociedades e novas es- 
colas.

A  ultima peęa teatral de sua 
autor/a e  o "Pierwszy Lotnik w 
Paranie" CO Primeiro Aviadornb 
P aran i") que - se nao me faiha a 
memória - nos anos sessenta fol 
apresentado ao publico de pako 
da Sodedade Uniao. Fezsucesso 
e fo i reprisado. Com esta peęa o 
teatro amador do Parani pratica• . 
mente encerrou a sua atMdade.

Fato curioso: filho da tetra das 
araucarias, profundamentejig&do 
a seu torrao natal, Romao Wa
chowicz escolhera doliberada■ 
mente para a sua criatMdaoe 
liter aria a lingua dos pais, o polo
nes. Nao seria acaso a 
homenagem ks suas raizes polo- 
nesaś?... , .

Romao Wachowicz levou m  
cheia de atMdade no seio oa 
nossa etnia, 1ez parte dooW  
redaclonal dos ANAIS da Cmb-.
nidade Braslleiro-Polonesa, *
LUD e  parttdpou de 
visava o P'ogresso w « "  
cultural da nossa
W  mereddamente um lW ' «  
destaque na nossa hisloni ,

Cześć Jego pamlęctl
Joao  Krawczyk
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