
"Portanto, o progresso atual simbollza 
o resgate das lutas e sacrificio do passado, 
como forma de consolidar os bons costu- 
mes e tradięóes de urna geraęao que estś 
de pć e de cabeęa erguida” (Dionisio Dos- 
tatny, presidente da Comissao Organizado- 
ra do Centendrio da Imigraęao Polonesa em 
Dom Feliciano, RS).
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PROGRAMU DO CENTENARIO DE DOM FELICIANO (RS)
A cidade de Dom Feliciano, no Rio 

Grańde do Sul, jd teve lanęado, em dezem- 
bro, o programa que vai comemorar, em 
1991, o  centenario da imigraęao polonesa 
naąuela localidade. No dia 9 de dezembro, 
houve hasteamento das bandeiras, missa 
campal em  aęao de graęas oficiada pelo 
Bispo Diocesano, Dom Sinśsio Bohn, de 
Santa Cruz do Sul, e um pronunciamento 
a cargo do prefeitó Zeno Rakowski.

Fois foi durante o pronunciamento do 
prefeito que houve o lanęamento do calen- 
dario e da programaęao, instituindo o ano 
de 1991 como o  Ano do Centenario da Imi
graęao e Colonizaęao Polonesa em Dom  
Feliciano. O secretórib da Administraęao 
do Municlpio, Dionisio Dostatny, foi o en- 
carregado de ler o teor do decreto 666, de 

i 20 de abril de 1990, instituindo o Ano do 
j  Centenario e designando a comissao orga- 
| nizadora especial; afirmou que a comissao 

especial logo foi instalada, reunindo-se du
rante 8 m eses, de ąuinze em  ąuinze dias, 
esąuematizando o programa oficial.

A Prefeitura assumiu em principio to- 
da a despesa promocional, entendendo as

autoridades municipais que “esta era a ma- 
neira correta de homenagear os imigran- 
tes que deram origem e inicio ao progres- 
só desta terra/ tao bem sucedida pela ge
raęao atual que, graęas a emancipaęśo, 
hoje rejubila-se conjuntamente com o cen
tenario. Portanto, o progresso atual simbo- 
Iiza o resgate das lutas e sacriflcios do 
passado, como forma de consolidar os bons 
costumes e tradięóes de uma geraęao que 
estó de pe e de cabeęa erguida”. Conclui 
Dostatny com a conclamaęao para que “to- 
dos, sem distinęao de raęa ou cor religiosa 
ou politica, para se integrarem as come- 
moraęóes previstas no programa, ajudan- 
do tambćm a divulgar o evento, mostrando 
que esta e a maneira mais saudavel e  evi- 
dente de se falar de um povo, expressando 
e revivendo toda sua historia”.

Como homenagem ao Centenario, o 
jornal LUD/O POVO publica nesta edięao 
o discurso proferido pelo prefeito Zeno Ra
kowski no lanęamento do programa e, a 
cada evento, dara o  maior destaąue possi- 
vel. Mais “Centenario da Imigraęao em  Dom 
Feliciano” a pagina 7)

DO EDITOR
' ♦  ESTA documentado: o famoso escultor 
Jan Zak, conhecido no Brasil como Joao 
Zaco Parana, e polones mesmo e nao aus- 
triaco, como foi dito dias atrśs pelo pro- 
fessor Emani da Costa Straub em palestra 
explicativa sobre o novo brasao do Estado 
do Paranś. Estamos publicando um artigo, 
nesta edięao, que descreve a origem de Za
co Parana.

* *
♦  E BOM informar que noticias dos clu- 
bes e das entidades nada custam para se
rem inseridas e destacadas neste semanś- 
rio: basta que seus dirigentes enviem infor- 
maęóes que daremos a adeąuada redaęao e 
as divulgaremos com prazer. Nao podemos 
descobrir o que esta ocorrendo nos clubes 
e associaęóes se nao houver este contato. . .

* * *
♦  INFELIZMENTE, o nosso conhecido 
Bosque do Papa, em Curitiba, foi noticia/ 
manchete em jornal curitibano dias atrós. 
A coordenadora da Missao Católica Polone
sa, Danuta Lisicki de Abreu, ao comentar 
um  abaixo-assinado de moradores e fre- 
ąiientadores, contra o seu trabalho ali, dis- 
se que “tudo isso e invenęao, existe um 
compld para desmoralizar a Missao”. O 
Bosque do Papa 6 da Prefeitura Municipal, 
que entregou a Missao Católica Polonesa 
no Brasil a organizaęao de eventos no local 
e o seu zelo.

E D U C A C A O  P A R A  A C I D  A D A N I A
E ste tambśm 6 um dos temas que le- 

vou os bispos do Brasil a dizerem algumas 
palavras no “subsidio de trabalho que quer 
deslanchar amplo estudo e debate”. Por 
isso, neste artigo, trarei a reflexao dos lei- 
tores uma sintese relacionada h  educaęao 
para o indm duo ser cidadao.

Cidadao e o “indiyiduo no gozo dos 
seus direitos civis e  politicos”. Portanto, 
para estar no exercicio da cidadania nao se 
ręquer apenas a lei mas o gozo de fato dos 
direitos. A própria Constituięao em seu 1.° 
Artigo coloca como fundamentos do Esta
do Democratico de Direito a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, 
os valores sociais do trabalho e da livre ini- 
ciativa, o pluraliśmo polltico.

Como estó hoje o exercicio da cidada
nia e o que tem a educaęao a ver? No texto 
“Educaęao: Exig§ncias Cristas" encontra- 
mos uma analise desta realidade: Poucos 
tem possibilidade de exercer seu direito de 
cidadao. A grandę maioria de brasileiros e 
brasileiras estó entre os excluidos. A exclu- 
sao 6 conseqiiencia do analfabetismo, dos 
privitógios de uns poucos, do atrelamento 
sindical e estatal, do monopólio da politica 
por elites e da classe operśria reduzida a 
mera fomecedora de foręa de trabalho; a 
repressao e  o individualismo reforęam esta 
exclusao. Muitas escolas tomam-se mer as 
passadoras de tścnicas e conhecimentos,

sem se preocuparem com a educaęao inte- 
gral; os conteudos, os metodos e os rela- 
cionamentos tem ajudado a formar um ci
dadao consumista, preparado como recur- 
so para o mercado de trabalho, mais inte- 
ressado na produęao e nao na dignidade 
pessoal para o consciente exercicio da ci
dadania. O próprio sistema educacional, 
com receio do processo participativo, nao 
tem sido democrótico. E uma educaęao de 
cima para baixo e acrltica, neutra como 
muitos a querem, só podera reforęar a que 
muitos mais sejam excluldos do pleno exer- 
cicio da cidadania.

Mas os bispos apontam tambem alguns 
sinais de esperanęa que poderao ajudar a 
que mais individuos se tomem  cidadaos: a 
educaęao 6 um meio para desenvolver a 
pessoa como sujeito, os prócessos solida- 
rios na convivencia e no trabalho, o envol- 
vimento de todos (professores, auxiliares, 
alunos, pais) em dinamicas participativas 
visando gestoes democrśticas. Tambśm e 
atraves da aęao educativa que a pessoa po- 
dera se libertar de tudo que a tom a depen- 
dente e isto ś  humanizante e sinal de uma 
nova sociedade. Alćm da escola alguns ou- 
tros espaęos tem contribuido e podem con- 
tribuir ainda muito mais: os movimentos 
populares, os sindicatos, as associaęóes po- 
pulares; nestas organizaęoes as pessoas po
dem aprender a exercitar a sua cidadania;

ali elas se sentem fortes porque unidas e 
ajudadas pela solidariedade de todos, para 
garantir o respeito dos seus direitos jń des- 
de crianęas, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos.

Um outro espaęo que os bispos citam 
de modo especial e a própria Igreja nos 
seus diferentes nlveis, organismos, pasto- 
raiś e Cebs. Nós, como comunidade ecle- 
sial, temos muito a contribuir com este 
mundo onde vivemos. Assim seremos tes- 
temunho e nao contra-testemunho; por issó 
muito h ś que se fazer dentro da Igreja: a 
informaęao da verdade, o respeito k diver- 
sidade de funęóes, a coerencia entre o que 
se faz e o que se pręga, os conteudos das 
pregaęóes e o metodo de apresenta-los, o 
relacionamento entre os diversos agentes 
de pastorał entre si.

Finałizando: assumir a vontade e  de- 
terminaęao de mudar esta so€iedade e o 
mesmo que dar oportunidade a todos os 
que antes tinham negado seu direito de ci
dadao, agora tenham o pleno exercicio da 
cidadania. Como fieara nossa consciencia 
de cristaos convivendo com um analfabeto? 
Que poderemos fazer para que isto nao con- 
tinue acontecendo? Ou sera que apenas 
apontar o culpado nos tirara a co-respon- 
sabilidade ?

Prof. Bonifdcio Solak



Cartas a Redaęao
KOSCIUSZKO AGRADECE

Datada de 27 de dezembro, recebemos a se- 
guinte carta: "Prezados diretores do LUD. Es- 
tando prestes a findar o ano de 1990, cabe-nos 
com multa alegria e satisfaęao elogiar a coragem 
e o trabalho dos novos dirigentes do nosso se- 
manśrio “LUD", imprimindo ao mesmo tempo 
urna nova feięao e transformando-o num jomal 
moderno e de grandę aceitaęao pelo publico em 
geral. Essa transformaęao foi fundamental, pois 
aumentou o interesse, tanto dos assinantes anti- 
gos como pelas inscrięóes de novos leitores.

A Diretoria da Sociedade Tadeusz Kościusz
ko vem, por es te meio, agradecer a Vossas Senho- 
rias pelas publicaęóes efetuadas no jom al LUD, 
por ocasiao do centenśrio da Sociedade, ocorrido 
em 15 de junho des te ano, como tambćm pela 
dlvulgaęfio do artigo de autoria do nosso grandę 
amigo Joao Krawczyk, traduzindo parte da his- 
tória des ta entidade social.

Aos prezados Diretores e caros amigos do 
tradicional jom al LUD, nossos parabśns pelo seu 
excelente trabalho e votos cordiais de paz e pros- 
peridade no decorrer do Ano Novo. Atenciosas 
saudaęóes. Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz 
Kosciuszko, Segismundo Sielski, Presidente”.

“NOVA FACE GRAFICA”

Tambćm com data de 27 de dezembro, um 
bonito cartao foi enviado por frei Mieczysław 
Tlaga, da Paróąuia Sao Francisco de Assis, de 
Brasilia: “Prezados redatores e editores de LUD 
O POVO. Desejo-lhes um maravilhoso e abenęoado 
1991 e congratulo-me pela nova “face grśfica” e 
editorial de LUD. Importa progredir e sempre. 
Parabćns. Continuem!"

"CHAMAM A ATENęAO”

Com data de 18 de dezembro, a  sra. Leocódia 
Sawczuk Furman, de C&ndido de Abreu, PR., re
cebemos esta carta, acompanhada de bonito car-. 
tfio incentivador e de Peliz Natal: “Senhores dire
tores do jom al LUD. Gosto de exteriorizar, ime- 
diatamente, os sentimentos em mim gerados atra-
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vćs de uma mensagem recebida, seja atravćs de 
uma leitura, palestra ou diólogo. Por isso, lendo 
neste exato momento o nosso jomal LUD, vejo-o 
cada vez mais comunicativo e valioso em seus 
conteudos. As pńginas redigidas em Portugufis 
fizeram com que fossem realmente compreendi- 
dos os textos no que concerne h propagaęao das 
noticias e propostas idealizadas pelo jomal.

£  dificil dizer, nesta edięao de 11-12-90, ąuais 
dos artigos atraem mais ou sao ou menos valio- 
sos. Todos chamam a atenęao e o interesse do 
leitor, creio eu.

No momento, estou como Coordenadora da 
“História da Comarca de O&ndido de Abreu” e 
me yeio ^s maos uma fotografia da jś  extinta 
"Cooperativa de Morska Wola”, ainda no tempo 
do jó falecido Vicente Gradowski. Estou reprodu- 
zindo, aos poucos, bicos de penas destes mo- 
mentos históricos da Colonizaęao de nossa Re- 
giao de Candido de Abreu, iniciada em 1847 pelo 
entao Dr. Joao Francisco Faivre, frances. Gosto 
de me envolver com fatos históricos e aos pou
cos vou vivendo mais este “hobby” que, talvez, 
possa ser aproveitado com o decorrer do tempo.

Fico aguardando um Dicionśrio Polones-Por- 
tugues, pois quando leio os artigos poloneses nao 
compreendo o significado de algumas palavras. 
Agradecendo a atenęao que Vossas Senhorias 
dispensam lis minhas cartas, subscrevo-me cor- 
dialmente”.

NOTA DA REDAęAO: Estamos cnviando um 
exemplar do dicionśrio ansiado pela leitor a.

“PELOS CONTEUDOS”

De Paula Fręitas, PR, com data de 27 de de
zembro: “Prezados senhores. ( . . . )  Cumprimento 
n Redaęao pelo estilo que a mesma esta usando 
atualmente, para a impressao deste jomal, pelos 
contelidos em Portugues e Polones, bem como as 
explicaę5es sobre o significado das palavras em 
polon3s e portugues. Pois eu falo o polones e 
leio, mas nem tudo entendo na leitura, pois apren- 
di a ler por próprio interesse e atravćs de uma 

"cartilha -em polonćs, antiga. Finalizando, envia- 
mo-lhes os nossos votos de 1991 pleno de realiza- 
ędes e muita saude a todos que colaboram, diri- 
gem. e  imprimem este jomal, extensivó a seus 
familiares igualmente. Atenciosamente, Helena 
Golenia e sua familia”.
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ALGUEM s a b e  d e  pelegia 
KOCHIRKA E MARIA ZAJWA?

O Servięo de Busca de Paradeiro da Cruz Ver 
melha Brasileira estń procurando informaęfies» 
bre duas pessoas: Pelegia Kochirka Czujko e Ma
ria Zajwa Bilous.

Segundo dadoą fomecidos ao LUD/O FOVO 
Pelegia (ou Pelagia?) nasceu em 1923 em Korop» 
Lwów, Poldnia, filha de Nykolai Koczirka e Maria 
Pawleszyn Kochirka. £  casada com Bazyli Czujto 
e tem dois filhos e uma filha.

Jń Maria Zajwa Bilous, nascida tambśm em 
Lwów, no dia 26 de abril de 1923, filha de My. 
chajlo e Pelahejia, deve ter emigrado de Nńpolis, 
Itńlia, em 25 de abril de 1949, a bordo do nań 
“SS McRae”, acompanhada do marido, Michał E- 
lous (nascido em 26 de abril de 1923) e da fiSa 
Halina Bilous (nascida em 27 de abril de My

Qualquer informaęao a  respeito dessas pe 
soas a Cruz Vermelha pede a gentileza de com 
nicar a Praęa Cruz Vermelha, 10, 1.° andar.CB 
20-230, Rio de Janeiro, RJ. O telefone da CVB« 
(021) 221-0252.

COMUNIDADE ENCONTRA-SE 
DIA 13 EM APUCARANA

O Padre Tadeusz Wróbel, pśroco da Igiejaft 
raęao Eucaristico de Jesus, da cidade p&ranaes 
de Apucarana, no Norte do Estado, estó ccoń 
dando toda a comunidade polono-brasileira psn 
um grandę encontro, marcado para o próamoć 
13 de janeiro. O programa preve recepęao aos i> 
sitantes ^s 10 horas, Santa Missa Comunitórai' 
11 horas (oportunidade em que haverś pedido ś 
benęaos para o Novo Ano, com Opłatek e Wnpi 
de incenso), almoęo festivo ao meio-dia e a p&iti 
das 14 horas programa recreativo.

Muitos poloneses e descendentes. eśtarao ps 
sentes, prestigiando o evento.

Irmaos Hauer & Cia.
Rua Josć Bonifacio, 66 — Fone: 222-7744

FERRAGENS EM GERAL f
Bronze, latao, cobre, aluminio em barras.^ a 
pas e tubos, chapas inox — Ferramentas w® s 
re, Cometa, Stanley, Motores etótricós,'cow g 
adesivos Alba, pregos e arames, cordas de np 
e sisal, łona pl&stica, tintas e vemizes> 2  
nas elótricas BOSH, telas, panelas e caiaeuw c 
de aluminio (linha Hotel). c
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COM ENTARIOS LITGRGICOS
OS DE LONGE E OS DE PERTO
O primeiro balancete do ano que passou 

acusa vitórias e derrotas, ganhos e perdas, ale- 
grias e decepęóes.

Sofremos, lutamos, trabalhamos e rezamos. 
Temos a  impressao de ter feito tudo ąuanto po- 
diamos. Mesmo assim, continuamos na boca com 
o sabor amargo do fracasso, pois temos falhado 
no mais impórtante na tentativa de estabelecer 
a paz. .

As estatisticas, todos os dias se encarregam 
de nos fornecer a lista das guerras em andamen- 
to. Guerras entre naęfies, raęas e classes diferen- 
tes. Guerras urbanas, entre bandidos e policia, 
entre assaltantes e assaltados. . .

As estatisticas, porćm, sao incompletas. Por- 
qug nao levam em conta as guerras nossas par- 
ticulares de cada dia: entre yizinho e entre ir- 
maos, entre progressistas e conservadores, entre 

\  católicos e protestantes . . .
E nós, sempre de prontidao para denunciar- 

mos as ruinas, a fonie e as mortes aprontadas 
pelas armas de guerra, pouco ligamos para os 
estragos de nossas pequenas, mas pestifęrąs guer
ras pesśoais: ruina da unidade, enterfo da fś , 
morte do amor, sepulcro da paz interna, que 6 
a paz dos coraęóes.

Dessa forma, se dej.um lado temos de recri- 
minar boa parte de nosso passado, de outro lado 
somos levados a admitir que o futuro nos assusta. 
O impasse 6  dramśtico.

O impasse 6 dramśtico, mas estś, em nosso 
poder deixa-lo para trśs. Bastaria pararmos com 
nossas brigas pouco fraternas e ensaiarmos ten- 
tativas de nao-agressao. Bastaria acabarmos com 
as declaraęoes de guerra entre irmaos e sentar 
a mesa para assinarmos a declaraęao da paz in- 

1 condicional. . .
fi desses tratados de paz interpessoais que 

!| nascerś a paz universal. E  o Deus da paz, que 
afastamos de nds com nossas guerrilhas, yoltarś

* a se fazer nosso companheiro de viagem.. .

D E C L A R A ę A O  DE PAZ
O Filho de Deus virou sinal de contradięao 

desde o comeęo de sua história terrena. A partir 
|  da hora em que abriu os olhos sobre a  dura 
_ , realidade dos filhos dos homens, ele experimen- 
I  fcou bondade e maldade, acolhida e rejeięao.

Procurado por poucos e ignorado por muitos. 
*. Adorado por alguns e rejeitado por outros. Pre-

!; senteado pelos pobres e  pelos estrangeiros e 
marginalizado pelos ricos e pelos seus patricios.

, Amado pelos humildes e peąuenos e jurado de 
morte pelos grandes e poderosos.

Jerusalem s<5 levou pequeno sobressalto, so- 
freu apenas abalo momentaneo ao saber que Ele 

| acabava de nascer. Logo, porćm, ela recaiu em 
i sua preguięa'e em sua inćrcia, em seu torpor e 
t  em sua soneira profunda.
• Mas, o que ś  que era preciso para despertar 

o ihteresse daąuela cidade tao orgulhosa, tao de- 
cantada pelos profetas e tao amada por Deus?

|  E o que ś  que ś  preciso para acordar, hoje,
a grandę maioria dos cristaos, batizados e cris- 

|  mados, porćm indiferentes? Eles acreditam ńa 
g vinda de Cristo, comemoram seu naecimento,
' sabem de sua morte e celebram sua ressurrei- 
|  ęao . . .

Contudo, eles teimam em nao acordar de sua 
inćrcia e em nao se converter. O Cristo que ve- 
nha, que fale, que morra e ressuscite! Nem por 

- isso eles irao se incomodar, se perturbar e re- 
nimciar ks mordomias do prestigio conquistado.

|  Enąuanto isso, os que vem de longe, os que
'saem  das periferias, os pobres e ignorantes" 
descobrem o  paradeiro de Deus e acorrem para 

radorś-lo.
Deus, porćm, nos espera a  todos, grandes e 

[ pequenos, os de longe e os de perta, pra com 
, todos celebrar a festa do amor e da unidade.

Pe. Yirgffio, SSP

Irati realiza com absoluto sucesso a XIII Festa do pessego e do borrego
IRATI — Aproximadamente 50 mil pessoas es- 

tiveram presentes no Parque Aquśtico de Irati, 
durante a realizaęao da X III Festa do Pćssego e 
I Borrego no Rolete, que aconteceu nos dias 15 
e 16 de dezembro. A promoęao foi da Prefeitura 
local, com apoio da Emater e Secretaria de Es- 
tado da Agricultura e do Abastecimento. O evento 
teve inicio com a^escolha da Rainha do P&ssego/ 
90, em um baile no Centro de Tradięao Willy Laars, 
tendo como vencedora a representante de Irati, 
Andrćia de Oliyeira Leite.

No s&bado, 15, aconteceu a inauguraęao do 
Pavilhao de Exposiędes, que contou com as pre- 
senęas do governador Alvaro Dias; secretdrio da 
Agricultura e Abastecimento do Estado, Osmar 
Fernandes Dias; governador eleito, Roberto Re- 
quiao, Nivaldo Kruger, prefeitos da microrregiao 
17; vereadores, presidente da Camara Municipal 
de Irati, Joao Maria Pedroso/ chefe do Nucleo Re- 
gional da Seab, Willis Amatneeks Junior, deputa- 
do estadual eleito, AntOnio Toti Colaęo Vaz e de- 
mais autoridades e lideranęas locais e regionais.

O prefeito de Irati, Alfredo Van Der Neut 
efetuou a entrega do titulo de Cidadao Honorśrio 
ao governador Alvaro Dias, enquanto que Osmar 
pias recebeu a mesma^bomraria do presidente _dą 
Camara, Joao Maria Pedroso. Na oportunidade, o 
prefeito assinou dois conv£nios, totalizando o re- 
passe de dois milhdes e meio de cruzeiros que 
serao aplicados em diversos setores na cidade.

COMERCIALIZADOS
O secretirio de Agricultura do municipio, Abe- 

nel Soares, informou que foram comercializadas 
15 toneladas de pśssegos durante a festa, sendo 
que outra parte foi vendida para atacadistas. "So- 
mente nao sairam mais frutos, porque o poder 
aquisitivo da populaęao estd muito baixo, numa 
ćpoca de crise económica”, acrescentou Abenel, 
coordenador da Festa do Pessego. Ele disse tam- 
bem que uma equipe de tecnicos fez as vistorias 
dos pomares dos produtores participantes: Olisses 
Carlos Ruva, Tćrcio Alberti, Cicero • Deschamps, 
Reinaldo T.O. Rocha, Altair Ganz, Abenel Soares 
e Josć Francisco Rodrigues. A avaliaęao dos po
mares pesou 80% da pontuaęao finał, sendo que 
20% foi dado pelos frutos apresentados para de- 
gustaęao. Olavo Santini recebeu o trofću de Maior 
Produtor. Ficaram entre os cinco primeiros colo- 
cados: 1.° lugar, Mariano Ivasko; 2.° lugar, Leo
nardo Sidoski; 3.° lugar, Miro Kolicheski; 4.° lu
gar, Casa Nova; e 5.° lugar, 01avo Santini. Tarii- 
bem receberam medalha e certificado de partici- 
paęao os seguintes produtores: Werner Roepke, 
Getulio Jacumasso, Paulo Secco, Valdir Schilian, 
Reinaldo Palacios, Meroslau Kolischeski, Emilio 
Filipak, Valdomiro Risso, Iapar, Vladislau Stepe- 
ka e AntOnio Kruk.

O Campeonato de Pesca, realizado no Parque 
Aąuatico, teve como vencedores: 1.° lugar tama- 
nho - Joao Bonete dos Santos, com um peixe de

9 quilos e 100 gramas; 2.° lugar - Sandro Flecher, 
com um peixe de um quilo e 15 gramas; e 3.° lu
gar - Josć Amilton A. Santos, com. um peixe de 
630 gramas. O 1.° lugar quantidade ficou com San
dro Flecher, 2.° lugar com Valdeci Rocha e o 3.° 
lugar com Afonso Choproski/O campeonato con
tou com 196 pescadores inscritos.

BORREGO
Pela primeira vez foi realizado o concurso do 

Borrego no Rolete, seguindo as tćcnicas do porco 
no rolete. O sabor do carneiro novo foi muito 
elogiado pelos presentes. A coordenaęao esteve a 
cargo do secretńrio de Administraęao de Irati, Ge- 
raldo Gadens, enquanto que estiveram julgando 
os borregós, Orlando Petchak, Nagib Harmuche, 
Vicente Pankoski, Nene (Colonial), Beto Gliński 
e Angelin Gadens, que avaliaram os seguintes que- 
sitos: aspecto do borrego, aspecto da equipe, de- 
gustaęao, aroma, paladar e cozimento. A parte re- 
lativa ao aspecto do borrego e da equipe foram 
vitoriosos: 1.° lugar - Associaęao Atletica do Ban- 
co do Brasil; 2.° lugar - Imosel/Batavo/Flajon/ 
Gruber; 3.° lugar - M. Demczuk e Cia. Ltda. Na 
degustaęao: 1.° lugar - Cabanhas Holanda e das 
Hortensias; 2.° lugar - Imosel/Batavo/Flajon/Gru- 
ber; 3.° lugar - M. Demczuk e Cia. Ltda; 4.° lugar 
- Fabrica de óleos Irati. Um premio especial foi 
concedido a criatividade da chńcara Sao Francis
co, que inovou a forma de assar o borrego fazen- 
do com que uma roda de ńgua movimentasse o 
carneiro. Tambśm participaram do Borrego no 
Rolete, Banestado e Móveis Romaniuk/Augusto 
Thomaz SA. Segundo Gadens, por ser a primeira 
festa, superou as expectativas e a  tendencia e de 
tomar proporęóes muito maiores nos próximos 
anos. i ;

Um restaurante foi colocado h. disposięao dos 
presentes, pela Oyinopar, sendo que foram servi- 
das 730 refeięóes nos dois dias. A coordenaęao fi
cou por conta de Fernando de A. Zanon, Nivaldo 
Rigon e Ademar Chami. Dez pessoas abateram 40 
borregos para o restaurante, que teve 11 garęons, 
99 assadores e 4 cozinheiras. O lucro do restau
rante foi revertido para o Nucleo Regional de Ira
ti - Oyinopar. Segundo a direęao do órgao, os co- 
mentdrios foram excelentes e que esta festa deve 
r,er colocada definitivamente no calendśrio da ci
dade. A Ovinopar deye^ś aumentar o atendimento 
para o próximo ano, jń que um grandę nUmero 
de pessoas compareceram para saborear o borre
go e, conseqiientemente, este nUmero aumentara.

Os dois dias de festa foram marcados por 
muitas atraędes, com apresentaęao de grupo fol- 
clórico “Lublin", palhaęo Xiripita, Juliao Queirolo, 
danęa infantil com alunas da Escola E. Nossa Se- 
nhora das Graęas, show de miisica e perna de 
pau, entre outros. Tambćm o Grupo de Escoteiroś 
Perola do Sul realizou a promessa dos escoteiros 
e lobinhos.

O K U L A R Y  
B I Ż U T E R I E  

Z E G A R K I

CARL R. RAEDER
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P O L O N I A  R E S T A B E L E C E U  L E G I T I M I D A D E  Padres ja eceitam a ordenaęao de min
LONDRES — A antiga legitimidade do poder 

foi restabeleclda na Polónia. A Constituięao polo- 
nesa de 1930 determina que, estando o pals em 
guerra, o presidente da Reptiblica deve designar 
um sucessor no finał do seu mandato, e que es te, 
ao ser restaurada a paz, tem a  obrigaęao de 
passar o cargo para o cidadao que o povo esco- 
lher em eleięóes democrśticas, “livres de qual- 
quer constrangimento ou ameaęa”. Essa eleięao 
só pode ser realizada no finał do m is  passado, 
após ąuatro dćcadas de dominio comunista, e foi 
vencida por Lech Walesa.

Sśbado, um senhor de cabelos e bigodes bran- 
cos, que deixou a Polónia ainda adolescente e 
nunca mais pós os pćs em seu território, embar- 
cou em Londres em um aviao especial, enviado 
por Walesa, e voou a tć  Varsóvia para cumprir o 
que manda a  Constituięao — entregar ao ex-lfder 
sindical, simbolicamente, a Presidśncia do pais 
e os emblemas que legitimarao seu poder.

Ryszard Kaczorowski ś  chefe do “govemo po
lones no exilio” desde julho do ano passado, quan- 
do sucedeu a Kazimierz Sabbat, E, para milhóes 
de poloneses, que jam ais aceitaram a legitimidade 
dos politicos e militares que se sucederam no po

der a partir de 1945, sua presenęa na cerimónia 
de posse do presidente eleito "ajudara a naęao a 
esąuecer mais rapidamente um periodo negro da 
sua história”. Walesa, aliśs, passou por cima des- 
se periodo ao insistir em receber sua investidura 
de Kaczorowski e nao de Wojciech Jaruzelski, o 
presidente comunista anterior.

"Eu sempre procuro recordar a imprensa, 
especialmente aos jornalistas mais jovens, que nao 
somos um govemo criado no exilio por uma fac- 
ęao politica em łuta pelo poder, diz Kaczorowski. 
“Somos o govemo legitimo da Polfinia. Um gover- 
no estabelecido de acordo com as leis de nosso 
pais”. A observaęao de Kaczorowski sai num tom 
de voz que denota, ao mesmo tempo, orgulho e 
revolta.

Mas o ressentimento desaparece logo e 6 do- 
minado pela satisfaęao de "ter vivido o suficiente 
para ver os poloneses livres da opressao e esco- 
lhendo de novo, democraticamente, os seus go- 
vernantes". E tambśm pelo prazer, evidentemente, 
que lhe causou o gęsto de Lech Walesa ,de con- 
vidś-lo, e a todo o gabinete no exflio, para refe- 
rendar sua posse.

CHICAGO — Uma pesquisa publicada dia u 
indicou que os padres católicos estao mais % 
postos a aceitar a  ordenaęao de mulheres.

A revista U. S. Catholic enviou a  1300 leitores 
um artigo de Gregory F. Augustine Pierce, colu- 
nista e autor católico que defende a ordenaęao de 
mulheres, e pediu que eles escrevessem seus co- 
mentśrios sobre o artigo. Os resultados foram 
publicados na edięao de Janeiro.

Sessenta e nove por cento das pessoas quc 
responderam sao mulheres leigas, 23 por cento 
homens leigos, e oito por cento clćrigos. Dos tres 
grupos, o maior apoio veio da parte dos padres.

Cinqiienta e nove por cento dos padres du- 
seram que as mulheres devem ser ordenadas, eon 
parados com 48 por cento da pesquisa de 1975,

Mais de tres quartos das pessoas leigas dis* 
ram que receberiam bem uma mulher em su > 
paróquia. As mulheres sao mais propensas a fre 
qiientar uma missa celebrada por uma mulher, 
mas 78 por cento dos homens disseram nao faza J
nenhuma objeęao & presenęa das mulheres no •
sacerdócio. J

J O A O P A U L O  II E A U N I D A D E  DA E U R O P A
Mais do que nunca somos testemunhas da 

história que se faz a cada momento. Nao ape- 
nas testemunhas mas tambóm atores e objęto 
deste fazer-se da história. Aquilo que aconteceu 
e continua acontecendo na Europa Central e do 
Leste representa um marco nao somente no nos
so continente. Essas mudanęas representam o 
fim da divisao da Europa em dois blocos, cujo 
simbolo era o muro de Berlim, o retorno & Eu
ropa dos paises ao leste do rio Elba e o comeęo 
da construęao, ou melhor, da reconstruęao do 
que se convencionou chamar “a casa comum" 
da Europa. £  evidente que o que ocorre na Eu
ropa tem um significado profundo para todo o 
nosso planeta, dividido politicamente e economi- 
camente em Leste e Oeste, Norte e Sul.

Os futuros historiadores vao analisar as cau- 
sas desta mudanęa. Eles nao poderao omitir o 
papel importante que teve em tudo isso Joao 
Paulo II  e o seu pontificado. A importancia deste 
seu papel ś  sublinhada por comentaristas da 
atualidade, embora alguns estejam bem distantes 
da f6 e das opinióes do Papa.

Nao hó duvida de que o comeęo concreto 
destas transformaęóes foi no ano de 1980 com o 
surgimento do “Solidariedade”, alguns anos an- 
tes de Gorbatchev e de sua “Perestroika”. E  um 
dos principais (embora -nao unico) impulsos que 
levariam k criaęao do "Solidariedade” foi, em pri- 
meiro lugar a eleięao de Karol Wojtyła para a 
sede apostólica (acontecimento que deu ao povo 
polones, cansado e mergulhado na desesperanęa 
uma transfusao de &nimo) bem como, e de mo
do especial, a sua viagem apostólica & Polónia 
em 1979. Nesta ocasiao os poloneses sentiram 
pela prim eira vez em dścadas, e de uma maneira 
muito vigorosa, a sua foręa e a comunhao de 
idćias, indispensśveis para livrar-se do jugo co
munista. Nao menos importantes foram as pa- 
lavras de encorajamento que o Papa dirigia sem 
cessar ao povo polones após a prim eira tentativa 
frustrada do “Solidariedade”, nos anos da lei 
marcial.

Todavia, o papel de Joao Paulo I I  nao se res- 
tringiu a Polónia, embora este Papa, ao assumir 
a direęao de Igreja Universal, nao tenha deixado 
de ser polon§s, com o direito a se preocupar de 
um modo especial com o destino do seu povo. 
Desde o inicio do seu pontificado, sentindo, como 
afirmou a algućm, rto mundo inteiro nas costas”, 
engajou-se de um modo particular nos problemas 
do Terceiro Mundo, sobretudo da America Latina 
e da Igreja da Africa; uma parte consider£vel 
de sua atividade e dos seus pronunciamentos di- 
rigia-se tambćm para  o leste da Europa — inclu- 
sive k Polónia — oii seja, para os paises do cha- 
mado bloco socialista. O instrumento de que a 
Sć Apostólica se valeu para exercer sua influen- 
cia naquela regiao e sobretudo nas igrejas daque- 
les paises, foi a chamada "politica para o leste”, 
continuacao — embora em outros moldes — da 
aęao iniciada por Joao X XIII e Paulo VI. Com uma 
critica decidida e firmę do mandsmo imposto 
kquela regiao, do ateismo e do materialismo, de* 
nunciando a prńtica totalitória da inobservancia

dos direitos humanos e do cerceamento da liber- 
dade religiosa, Joao Paulo II continuava os seus 
esforęos no sentido de manter o dińlogo com os 
govemos daqueles paises. Atravćs de inumeros 
contatos com estadistas, atravśs de emissśrios 
que iam a Moscou e a outras capitais, atravós 
de negociaęóes trabalhosas, passo a passo ele con- 
seguiu melhorar a situaęao da IgTeja naqueles 
paises, aumentar sua liberdade, promover a re
construęao de estruturas eclesiais desmanteladas 
e preencher as sedes episcopais vacantes as ve- 
zes durante decadas. Uma influfincia maior ain
da do que essas "demarches" diplomśticas teve 
a  palavra do Papa disseminada em centenas, se- 
nao milhares de homilias, discursos feitos em 
Roma e durante suas viagens intemacionais, bem 
como em suas encicUcas e v&rios documentos da 
Igreja. A palavra em defesa da dignidade humana 
e de seus direitos, a palavra sobre a liberdade 
religiosa, tratada como raiz de todas as liberda- 
des, a palavra que proclama o homem e cada na: 
ęao sujeitos do seu destino, ou seja, seu direito 
a liberdade e de conduzir o seu próprio destino 
e, finalmente, a palavra em prol da justięa e da 
fraternidade universal.

No mundo de hoje ningućm defendeu esses 
valores com tanto vigor, com tanta clareza e tao 
universalmente como Joao Paulo II. Foi justa- 
mente sua palavra que animou católicos, cristaos 
e tambśm nao cristaos em muitos paises para 
lutar pela liberdade e pela libertaęao do seu 
jugo e da injustięa. A palavra de Joao Paulo II, 
inspirada no Evangelho de Cristo, nao e uma 
construęao teórica, uina ideologia abstrata, ela se 
apóia numa reaUdade histórica concreta. No dis- 
curso de Joao Paulo II transparece sua visao
crista da Europa. Esta visao ele manifestou em
dezenas de alocuęóes, na memor&vel homilia em 
Gniezno, durante sua primeira viagem apostólica 
k Polónia, no famoso "Ato de Compostela”, na 
Espanha, em Viena, em seu discurso ao Conselho 
da Europa, em Estrasburgo e recentemente na 
Tchecoslovśquia.

Pode-se afirmar que essa visao crista da Eu
ropa se origina na viv§ncia polonesa de Karol 
Wojtyła, cónscio que o batismo da Polónia em 
966 ś, ao mesmo tempo, o comeęo do Estado 
polones e da formaęao da nossa naęao e que en- 
tre estes acontecimentos hń uma relaęao nao 
apenas temporal mas tambćm causał. De certa 
forma ś  semelhante a experiencia de toda a Eu
ropa. O cristianismo que teve sua origem na
margem leste do mediterr&neo, a partir de Ro
ma, espalha-se por toda a Europa, de onde pos- 
teriormente os apóstolos e missionśrios vao a 
todos os quadrantes conforme o mandamento de 
Cristo: "Ide e ensinai todas as naęóes”.

As fronteiras da Europa se estendem a me- 
dida em que se ampłia o Cristianismo. A Igreja 
leva a civilizaęao aos povos bśrbaros fazendo 
chegar atć eles nao apenas a luz do Evangelho 
mas tambćm a cultura; toda a cMlizaęao euro- 
pśia se forma sob influśncia do cristianismo. 
Disso fala, entre outros, o historiador brit^nico 
Christopher Dawson em sua conhecida obra "The

Making of Europę”. O fim da Idade Media mara . 
o inicio da emancipaęao da Europa da tutelafc 
Igreja e, com o tempo, de uma gradual desom 
tianizaęao. Antes o Grandę Cisma jd havia sep 
rado o Leste do Oeste da Europa. Posteriorma 
te, com a Reforma, o Iuminismo, e a Grandę R* 
voluęao Francesa vamos caminhando para o» 
culo XX, com as suas duas Grandes Guerras, t 
Revoluęao de Outubro e  a Era Totalitśria, de 
cujo tlrmino somos testemunhas. Nao ć lid s 
responder hoje em dia k pergunta ató que poK i 
a Europa ainda ś crista. Joao Paulo II nao ide 
liza a Idade Mćdia crista e tampouco condeai < 
despreza as conquistas da era moderna.

Todavia, ao analisar a  chegada dos tempa <
modemos fica dificil avalid-los de um modo p? «
sitivo. Eis que o mundo que tem sua origem o i
autonomia do homem e do culto da razao, p  '
clamado pela Grandę Revoluęao, ś um rnundr i
no qual as armas nucleares ameaęam destruirU 1
do o planeta, o mundo dos campos de conce £
traęao, do exterminio de naęóes inteiras. De ft 1
wiecim (Auschwitz) e Hiroshima, do riolentods c
prezo pelos direitos do homem, mundo do I# c
rorismo intemacional, da destruięSo suicida * ^
meio ambiente. Ao mesmo tempo, ś  o mundo a '
que uma f ś  vacilante conduz ao ceticismo, * I
relativismo e o questionamento de normas I 
atć os limites do permissivismo ć, em J 
anńlise, h, perda do sentido da vida. °

As transformaęóes por que passa a J 
ęao ocidental neste sćculo deixam claro “ 
construęao de um  mundo sem Deus leva a * * 
mundo desumano.

Disso tudo Joao Paulo I I  tem plena eon# 
cia. Por isso quando hoje calram nao sem * 9 
participaęao, os m uros que separam a Europ ■ 
ąuando se inicia a construęao da “casa c o b ® 
europćia, h ś um a nitida consciencia de que J 
6  suficiente fortalecer a  paz e destruir oŝ > v 
nais da guerra, reconstruir as instituięóes Cfi ^  
crśticas, promover a  integraęao politica da I® f 
pa sem o sopro de um  novo Espirito pan® j  
solidar esta "casa comum", sem a constrop® ę 
piritual de unidade europćia, e tudo isto pnNj j. 
mente atravćs de um a volta ks raizes cristas g 
Europa. .. n

A esta volta para  a  unidade espinty n 
Europa, ^ sua heranęa crista, Joao Paulo J11 D 
vida desde o inicio do seu pontificado. Vaie d 
brar aqui o extraordinśrio apelo contido^ p 
mencionado "Ato de Compostela” em SanW j 
Compostela. Nao sem razao Joao Paulo esc* r 
este lugar para fazer o seu apelo. Em iS®} a 
de Compostela — um  dos pontos da EuW a 
calizados mais ao Oeste — estd o tfimulo c. 
do a tradięao) de Sao Tiago Maior, A pog 
no inicio da Idade Mśdia, Santiago ae w 
tela atraia os peregrinos de toda a Europa- 
vds dos sćculos dirigiam-se para lś, a PH 

-grinos da Itślia, da Franęa, dos paises t? 
cos, da Inglaterra e dos paises eslavos. rr 
que 6 citado pelo Papa — disse que a ^  li 
cia da europeidade nasceu nas Pere8̂ £ J i 
ai que se formou a  unidade espiritual da

o 
o*

p. 
<?
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H  P O L O N E S E S  C O M E M O R A M  O  G O Y E R N O  D E  W A L E S A  —
■... "Esperamos que seja um presidente demo- 

crśtico e que leve a Polónia k  integraęao com a 
comunidade europśia”, afirmou o cónsul-geral da 
Republica da Polónia, Marek Makowski, ao co- 
mentar as expectativas do povo com a posse de 
Lech Walesa, que se tornou o primeiro presi
dente polonćs eleito pelo voto direto. A comu
nidade polonesa que vive no Brasil se reuniu no 
consulado para comemorar o inlcio do novo go- 
verno.

Segundo o cónsul, ha muita expectativa tam- 
bem em torno da formaęao da equipe de gover- 
no. Ele acredita que Walesa “tem grandes chan- 
ces de sucesso” devido ao carisma e o apoio que 
conąuistou junto k  populaęao. Neste momento, 
nao esta ainda definido se o piano econdmico 
que foi implantado hś cerca de um ano pelo pri- 
meiro-ministro Leszek Balcerowicz, que integrava 
a equipe do governo anterior que poderś perma- 
necer, te rś  continuidade.

Mas este piano — de acordo com Makowski 
E -  criou a  esperanęa de que os problemas en- 

frentados hoje pelo pafs serao superados. Essas 
diretrizes apontaram em agosto uma inflaęao de 
4%, mas em novembro (devido & crise do Golfo 
Pśrsico) esse Indice pulou para 14%. A divida 
externa dos poloneses ś  identica a do Brasil. Nos

tiltimos anos, apesar do superśvit registrado re- 
centemente de 4 bilhóes de dólares, a  divida com 
os bancos norte-americanos — seus maiores cre- 
dores — chegou a 45 bilhoes de dólares.

Demonstrando otimismo, o cónsul observa 
que neste momento a inflaęao estś praticamente 
combatida e o piano deve ser agilizado com a 
decisao de privatizaęao da maioria das industrias, 
que sao monopólios estatais: "Lś nao existe a 
psicologia inflacionśria que se sente no Brasil. 
Jś  hś indicios de que o mercado comeęa a pro- 
gredir. A moeda polonesa (zloty) ś  forte”, assi- 
nalou, acrescentando que durante o ultimo ano 
o cambio se manteve estśvel sem qualquer oscila 
ęao. Durante os dozę meses um dólar poderia 
ser comprado por 9.500 zloty.

DESENVOLVIMENTO

Para conquistar essa normalizaęao da vida 
sócio-politica e económica, a Polónia enfrentou 
vśrias crises. Sucessivamente foi registrada a 
queda em renda, que entre 1979-1981 foi calcula- 
da em 26%. Hoje se estima que o poder aquisi- 
tivo caiu em 40% e que existe mais de um ihi- 
Ihao de desempregados, num pafs que nunca en
frentou falta de trabalho, nem mesmo durante a

guerra: "Para garantir essa transięao a popula
ęao teve que pagar grandes custos sociais”, desta- 
cou o cónsul, que vive hś, quatro anos no Brasil.

Dos 38 milhóes de poloneses que foram as 
urnas na eleięao em dois tumos para escolher o 
eletricista Lech Walesa presidente, 601% vivem 
nas cidades e estao divididos em mais de 200 par- 
tidos politicos. Apesar da transięao enfrentada 
nos ultimos anos, que se tornou evidente e real 
na dścada de 80, a Polónia praticamente nao tem 
analfabetos e conta com um sistema de saude e 
educaęao mantido pelo govemo que abrange toda 
a populaęao: “Agora jś  existem as escolas priva- 
das — que cobram mensalidades altas — e tam
bśm as instituięoes mśdicas particulares”, lem- 
brou Marek Makowski.

Alśm disso, no mercado hś uma oferta mais 
ampla de produtos, embora os consumidores te- 
nham dificuldade de acesso devido aos preęos 
praticados. O cónsul, que nos próximos meses 
deve retornar a seu pais, confia que a populaęao 
estś preparada para trilhar o caminho que garan- 
tirś  e consolidarś a democracia, cuja bandeira 
foi levantada pelo "Solidariedade”, de Walesa, 
atraindo a  massa trabalhadora do pais, servindo 
de foręa para a construęao de um sistema liberał- 
democrata. (GAZETA DO POVO, Curitiba, 4-1-91)

O autor destas linhas teve a  felicidade de 
estar no dia 9 de novembro de 1982 na catedral 
de Sao Tiago em Santiago de Compostela, quan- 
do na presenęa do casal real, dos presidentes dos 
Episcopados de toda a Europa, dos representan- 
tes de grandes organizaęóes internacionais e dos 
reitores das universidades mais antigas da Euro
pa, Joao Paulo II  proferiu as seguintes palavras:

“Eu, Joao Paulo, filho da naęao polonesa, 
naęao que sempre se considerou integrada a Eu
ropa, tendo em vista sua origem, tradięóes, cul- 
tura e vfnculos vitais, de uma naęao eslava entre 
as latinas e latina entre as eslavos, eu, sucessor 
de Pedro na sede Romana, sede que Cristo quis 
situar na Europa e que ama pelo seu esforęo 
de divulgar o cristianismo no mundo inteiro, eu, 
Bispo de Roma e Pastor da Igreja Universal, 
de Santiago dirijo a  ti, Velha Europa uma invo- 
caęao de grandę amor: Reencontra-te a  ti mes
mo! Sejas tu mesma! Descobre tua origem! Vi- 
vifique as tuas raizes. Vivifique aqueles valores 
autenticos, que fizeram com que a tua historia 
fosse uma história cheia de glória e a  tua pre
senęa em outros continentes bemfazeja. Recons- 
trua a tua unidade espiritual num clima pleno 
de respeito para com as outras religióes e para 
com as verdadeiras liberdades. Dai a  Cesar o que 
ś de Cśsar e a Deus o que e de Deus. Nao te 
vanglories de tuas conquistas, lembrando de suas 
possiveis conseqiiencias negativas. Nao desanimes 
por estar perdendo importancia no mundo, ou 
por atravessares crises sociais e culturais. Tu po- 
derśs ainda ser o farol da civilizaęao e um es- 
timulo para o progresso do mundo. Outros con
tinentes olham para ti e de ti esperam a  mesma 
responsabilidade com que Sao Tiago correspon- 
deu a  Cristo: "Posso”.

A ideia da volta as rafzes cristas da Europa 
tem lugar de destaque na pregaęao de Joao Paulo. 
A este tema foi dedicado o colóquio intemacional 
organizado em Roma em abril de 1986 pelo Insti- 
tuto Polones de Cultura Crista com a colabora- 
ęao do Conselho Pontificlo de Cultura. A temś- 
tica do colóquio foi "a heranęa crista da cultu
ra  europśia” e dele participou um grupo nume- 
roso de intelectuais católicos vindos da Polónia. 
fi significativo, porśm, que atś entre os católi
cos nao agrada a todos este posicionamento do 
Papa. Prova disso sao dois trabalhos coletivos 
sob a redaęao de dois sociólogos franceses: Re- 
nś Luneau e Paul Laderfere, publicados recente- 
mente na Franęa pela Editora Le Centurion. O 
orimeiro tem o titulo de “Le Retour des Certitu- 
des" (A volta &s certezas, 1987) e o outro "Le 
Reve de Compostelle” (O Sonho de Compostela, 
1989), com o subtitulo: “Em direęao da Restau 
raęao da Europa Crista?”. Nao ś fścil resumir 
aqui a tese contida nestes trabalhos. Reduzindo-a 
ao mśximo pode-se dizer que os seus autores, so
ciólogos, historiadores e teólogos católicos re- 
ceiam que Joao Paulo II  este ja  idealizando o qua- 
dro do cristianismo na Idade Mśdia, nao perce- 
bendo o seu lado sombrio, que nao valoriza as 

'■ conquistas dos tempos modemos (afinal foram 
 ̂tambśm cristśos os que construfram a Europa 
moderna), que nao respeita a autonomia das rea- 
lidades terrenas, que a intenęao da sacralizaę&o 
da Europa contśm em si a ambięao de ampliar o

poder temporal da Igreja, a imposięao de uma 
ideologia e a ingerencia na esfera laical das ati- 
vidades humanas.

Eles sao de opinia© que Joao Paulo II tem 
uma interpretaęao redutivista da abertura do 
Vaticano II para o mundo e que pretende impor 
a Igreja ocidental o modelo polones de religio- 
sidade. Em suma, o propósito da restauraęao de 
uma Europa crista abre i— na opiniao deles -gS 
o caminho para o fundamentalismo e o integris- 
mo. E que neste caminho podemos encontrar os 
demónios do nacionalismo, da intoler&ncia e do 
conservadorismo, que negam todaś as conąuistas 
dos tempos modernos, a liberdade autentica e a 
democracia. Inquieta-os, ainda, a volta da certe- 
za da fś , tao caracteristica e clara na pregaęao 
de Joao Paulo II. A certeza da fś e a exigencia 
da reconstruęao da plena identidade crista, a exi- 
gencia feita aos católicos para que aceitem a 
totalidade da fś e das normas da morał. Esta 
volta a  certeza carrega em si — na opiniao de
les — o perigo do dogmatismo, mexe com o seu 
direito para procurar e duvidar, bloqueia o de- 
senvolvimento do pensamento teológico bem co
mo o processo de uma renovaęao e reforma da 
Igreja.

Estes pontos de vista — comuns em certos 
cfrculos da inteligentzia católica no Ocidente (e 
nao apenas a na Franęa) tem, na minha opiniao, 
uma dupla fonte. Uma delas consiste na critica, 
senao na própria contestaęao, de todo o pontifi- 
cado de Joao Paulo II, acusando-o de tradiciona- 
lista e conservador, de um triunfalismo católico. 
da intenęao de voltar a śpoca prś-conciliar. A 
outra ś, simolesmente, um profundo desconhe- 
cer, uma radical incompreensao deste pontifica- 
do, a  incompreensao das palavras e dos Restos 
deste Papa, a incompreensao de sua visao da 
Igreja e da maneira como ele v§ o papel desta 
Igreja no mundo contempor&neo.

Esta polarizaęao de opinióes na Igreja, mes
mo quando as atitudes criticas representam aoe- 
nas uma minoria, constitui um Droblema sśrio 
que nao se pode menosprezar afirmando tao-so- 
mente que essas opinióes e essas atitudes sao 
injustas. fi indispensśvel que aconteęa um diślo- 
go sśrio e sistemśtico que possibilite eliminar as 
incompreensóes e ajude a definir em que consis- 
tem as verdadeiras diferenęas.

Nao obstante, e uma realidade que os receios 
e as inquietaęóes dos criticos do “śonho de Com
postela” nao passam de uma caricatura daquilo 
que Joao Paulo II  de fato deseja e almeja.

A volta ks raizes cristas da Europa, o res- 
surgimento das tradięóes cristas e da heranęa 
crista nao significam restaurar o "ancien regi- 
me” nem, tampouco, almejar uma "nova Idade 
Mśdia” da qual antes da liltima Grandę Guerra 
sonhou Michaił Bierdajew. Joao Paulo II  olha 
para o futuro, para o terceiro milśnio. Ele nao 
pensa naqueles “demónios" que supostamente 
possam aparecer no caminho que leva ks raizes, 
mas naqueles que agora se notam a olho nu no 
cenśrio da Europa e do mundo inteiro. Jś  falamos 
deles: a ameaęa de uma guerra nuclear, antago- 
nismos e conflitos śtnicos, a possibilidade de 
uma volta ao totalitarismo — nao de todo afas- 
tada — e sempre ainda a violaęao de direitos

humanos, a misśria e a fome de bilhóes de pes- 
soas do terceiro mundo, presentes tambśm nos 
paises chamados desenvolvidos. fi o primado do 
"Ter" sobre o “Ser", o materialismo da civiliza* 
ęao consumista, a  perda do sentłdo de vida e da 
hierarquia de valores. Para apaziguar estes de
mónios nao basta construir uma nova ordem 
europśia, integrar as estruturas pollticas e eco- 
nómicas. fi preciso dar k  Europa uma alma.

Joao Paulo II  nao sonha com um totalita
rismo católico, nao almeja colocar a Europa, ou 
o mundo, sob o domlnio da Igreja. No Ato de 
Compostela em Santiago de Compostela ele disse 
o seguinte:

"A Igreja tem consciencia do lugar que lhe 
cabe dentro da renovaęao espiritual e humana 
da Europa. Nao exige para si a posięao que ti- 
nha no passado, e aue os novos temnos conside- 
ram inteiramente ultrapassada. A Igreja como 
sede apostólica e como comunidade católica estś 
disposta a  servir, estś disposta a dar a sua con- 
tribuięao para alcanęar o aut§nticó bem estar 
materiał e cultural das naęóes”. O Papa separa 
claramente as coisas de Deus das coisas de Cś- 
sar, a religiao da politica.

A Nova Evangelizaęao, que Joao Paulo lanęa 
como um desafio para fazer frente a descristia- 
nizaęao da Europa. (e nao apenas da Europa), 
tem por objetivo nao o fortalecimento do poder 
da Igreja, mas a conversao do homem, deseja 
devolver-lhe o sentido da vida, revelar-lhe a sua 
vocaęao de servięo a Deus e ao seu semelhante e 
tambśm a sua responsabilidade pelo mundo.

A Igreja de Joao Paulo II  nao ś  uma for- 
taleza que fecha o seu portao de ferro para o 
mai que estś no mundo, mas, ao contrśrio, uma 
Igreja aberta para o mundo, disposta a dialogar 
com todas as religióes e credos, e que exige que 
o homem seja fiel a sua consci§ncia.

A Europa que Joao Paulo II  deseja ver con- 
cretizada ś  a  Europa da unidade na diversidade, 
da multiplicidade de culturas e naęóes enrique- 
cendo-se mutuamente e solucionando pelo diślo- 
go os conflitos que venham a acontecer, elimi- 
nando a injustięa social pelo zelo pelos pobres, 
pelos injustięados, pelos deserdados. Esta ś a Eu
ropa que, ao reencontrar as suas raizes cristas, 
reencontra tambśm a sua unidade espiritual.

Portanto nao se trata de restaurar a ordem 
crista nos moldes daquela que existiu antes do 
advento dos tempos modemos, mas de caminhar 
para o futuro, para alśm da modemidade, ven- 
cendo as sombras desta modemidade.

A esta Europa renovada Joao Paulo apela 
para que leve ao miindo a sua missao de diyul- 
gar um novo humanismo, cujo ceme constitui 
a verdade sobre o valor linico de cada pessoa 
humana e de seus inalienśveis direitos. Esta Eu
ropa, Joao Paulo, Karol Wojtyła, nascido hś 70 
anos em Wadowice, nas proximidades de Cracó- 
via, almeja conduzir atrayśs do limiar do ter
ceiro milinio da era crista.

Jerzy Turowicz 
Tygodnie Powszechny 

Cracóvia, 20-5-90 
' Traduzido por Tomasz Lychowski
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JAN ŻAK - E S C U LT O R
Dia 17 de junho de 1961, faleceu no Rio de 

Janeiro, o professor da Academia de Belas Artes 
no Rio, o artista escultor Joao Zak.

Nasceu na PolOnia no ano de 1884. Chegou 
juntamente com seus pais ao Parani, sendo ainda 
garoto, residindo na colónia recóm criada Dorizon, 
municipio de Mallet. Seus pai, Miguel e Pelśgia 
Zak tinham no inlcio, uma vida muito dificil, co
mo todos os recćm-chegados emigrantes. O pe- 
ąueno Joao refugiava-se para lugares ermos, para, 
com grandę dedicaę&o e entusiasmo, entregar-se 
ao seu trabalho predileto, esculpindo e plasmando 
em barro consistente vórias figuras. O chefe da 
estaęao ferroviśria, vendo as aptidóes do garoto, 
reunia no balcao da escrevaninha de seu escritó- 
rio, vśrios trabalhos do pequeno Zak, a firn de 
comercializń-los, para auxiiiar o peąueno escultor 
e a incentivś-lo para o seu trabalho futuro. Certa 
ocasiao, ao passar por essa regiao o banąueiro 
belga Soleid, chamaram-lhe a sua atenęao as fi
guras esculpidas colocadas no balcao. Interes- 
sou-se, perguntando, de que maos saiam as figu
ras esculpidas. O chefe da estaęao informou ao 
sr. Soleid, que era um garoto, filho de emigrantes 
vindos da Poldnia. O sr. Soleid solicitou ao chefe 
da estaęao, para que fosse apresentado aos pais 
do garoto. Em conversa com os pais do pequeno 
garoto Zak, o visitante asseverava com entusias
mo, que o filho deles possui um grandę talento 
de esculutra, e que esse talento nao deveria ser 
desperdięado. Propoe, entao, que levarś o garoto 
sob seus cuidados, dar-lhe-ś o sustento e educa- 
ęao necessśrias por sua própria conta. Prome- 
tera orientar o filho deles e preparś-lo para o 
futuro, para que estude e freqliente a Academia 
de Belas Artes.

O casal ficara satisfeito ao ouvir os elogios 
do senhor desconhecido, dirigidas ao seu filho.

Após meditaęao e reflexao, concordaram com 
a educaęao do filho, sob a responsabilidade do 
sr. Soleid. Ą despedida do garoto com seus pais 
fora muito carinhosa, a mae traęou com a mao 
o sinal da cruz na testa do Joaozinho, beijando-o 
cordialmente e entregando o seu futuro a  Deus.

Em Curitiba, o jovem Zak concluiu o Ginśsio 
e freąiienta a entao Academia de Belas Artes. 
Após concluir os cursos, j ś  como adolescente, re- 
cebe do govemo do Paranś uma bolsa de estu- 
dos na Academia de Belas Artes no Rio de Ja
neiro.

Após a  conclusao dos estudos na Academia, 
segue para a Academia de Belas Artes em Bru- 
xelas, Bćlgica, onde chamou sobre si a atenęao ge- 
ral dos professores. Um dos professores mais an- 
tigos da Academia tinha comeęado uma obra de 
grandę envergadura. Voltou-se entao para o Zak 
com estas palavras: “Se nao conseguir durante a 
minha vida concluir o meu trabalho, a ti defiro 
o tórmino da minha obra". Após vśrios anos de 
intensivos estudos na Bćlgica e Franęa, Joao Zak 
volta ao Parand, como artista escultor diploma- 
do. Nesse tempo, isto 6, no ano de 1921, formou- 
se em Curitiba um comit§ de construęao do mo- 
numento, sob a presidencia do dr. M. Szeligows- 
ki, a fim de comemorar o centenśrio da Indepen- 
dśncia do Brasil, 7 de setembro de 1822-1922, como 
doaęao da colónia polonesa no Brasil. O numerd-
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rio para a supracitada finalidade foi angariado 
no seio da colónia polonesa. A execuęao do pro- 
jeto do monumento foi confiada ao sr. Zak; em 
pouco tempo o monumento estava pronto. Apre- 
sentava ele o Semeador-agricultor, lanęando a se- 
mente na sua lavoura. A entrega do monumento 
do Semeador & cidade transcorreu magnificamen- 
te, com a  participaęao da colónia polonesa, re- 
presentantes das autoridades locais e da impren- 
sa. Em inflamado discurso — o presidente Dr. 
Szeligowski sublinhou que este e o donativo des- 
tes, a quem o Brasil dera guarida. O Semeador 
lanęa a semente na lavoura preparada para o fu
turo de novas geraędes. O movimento, a expres- 
sao, a posięao, o gęsto, a fisionomia do Semeador 
ficaram admiravelmente expressas. A estśtua atrai 
a atenęao. de todos.

Joao Zak colocou nesta obra todo o seu ta
lento, o que caracteriza que tambćm neste campo 
da arte, a nossa comunidade nao ficara atr&s de 
outras nacionalidades radicadas no Brasil.

Conheci Joao Zak nesta ćpoca, na residencia 
da senhora Janina Kraków. Hornem amśvel, cheio 
de simplicidade, de extraordinória inteligencia, 
narrou-me um episódio de seus estudos na Eu
ropa. Estando em Paris em situaęao materiał 
muito dificil, um de seus colegas, frances, cedeu- 
lhe a execuęao do Plafon do Palścio Morgan na 
Amćrica do Norte.

Após a conclusao de seu trabalho no Paranś, 
Zak viaja ao Rio de Janeiro. Em 1923 recebe a 
cidadania brasileira com o codinome de JOAO 
ZACO PARANA.

Em 1940 ś nomeado professor temporśrio. 
Em 1949, professor estóvel da Academia de Belas 
Artes no Rio de Janeiro. Ministrava a cadeira de 
Tćcnica de Modelagem e com o seu talento e 
trabalho, distingiiiu-se como eximio professor 
dentro de sua especialidade. O seu acervo artis- 
tico era grandę. Ficara tudo de propriedade da 
Academia.

Deixou muitos trabalhos em vśrios Estados 
do Brasil: O Semeador e o busto do poeta Emi
liano Pemeta, na Praęa Osório — Curitiba; mo
numento ao Professor Eliseu Visconti no Museu 
Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e mui
tos outros.

Pela sua criatividade no campo da arte, fora 
condecorado com a medalha de ouro do Salao 
Nacional da Academia de Belas Artes no Rio 
de Janeiro.

Pelos seus mćritos em prol da comunidade 
— por minha proposta — fora agraciado como 
sócio honorório da Sociedade Marechal Josś Pił
sudski em Curitiba, no ano de 1952. O Diploma 
fora executado pela artista plśstica senhora Zofia 
Ligęza Stamirowska.

Joao Zak deixou uma perene lembranęa e 
gratidao no seio da comunidade polonesa no Pa
rani, como aquele que elevou o nome dos polo- 
neses no Brasil.

JOAO BARAŃSKI
(Artigo de autoria do sr. Joao Barański, pu- 

blicado em lingua polonesa, pśgs. 57/58 do KA- 
LENDAZ LUDU — Rok 1962 — Curitiba-PR.)
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OUTUBRO - 1 0 0  ANOS -  PADRE RODOlfO
Traduzindo o espirito de pobreza em gęsto 
e atitude, foi um sinal lucido e autentic-o 
do Senhor.

Cem anos faz — 11 de outubro de 1890 -  
nascia, na Polónia, Rodolfo Komorek, o terceto 
de seis irmaos.

Revelou-se, desde menino, sćrio, responsśveL 
dedicado aos outros. Joao jamais esąueceu o co£ 
selho do irmao mais velho: "Voce poderś tudo se 
verdadeiramente estudar e rezar como se dere’
As palavras de -Rodolfo, “destacado nos estudos, 
capaz, diligente", que, “ajoelhado no fundo dj 
igreja, assistia diariamente h  Missa”, transfonna- 
ram-no. O aviso do irmao eram palavras e exera- 
plo. Serś sempre assim, vida afora.

Aprovado no "curso liceal” com distinęlo (H 
em todas as m atśrias), entrou para o seminśrio, 
aos 18 anos de idade. Brilhante nos estudos; de 
"procedimento exemplar", póde ordenar-se śacer 
dote, em 22 de julho de 1913.

PADRE NA TERRA NATAL

Sacerdote diocesano, os paroquianos, que k 
le "nao notavam nenhum defeito”, chamavam® 
“santo”. Crianęas e adultos sentiam-se atrafds 
pelas suas boas maneiras e vida exemplar, ao pa 
to de, quarenta anos depois, sua lembranęa ca 
servar-se viva entre o povo ao lado do qual bv 
balhara sete meses apenas.

Nos diversos campos de apostolado, foi sec 
pre o sacerdote afńvel, educado, atencioso pan 1 
com todos, sobretudo com os pobres e doente 1 
“Com simplicidade, caridade, sacrificio e consk- 
te vigiiancia de dia e de noite, trabalhou panu i
bem. Nao hń palavras que possam descren <
tudo”.

Durante a  Primeira Guerra Mundial, foi a i 
pelao mili tar em hospitais e, a  seu pedido, envM 
ao fronte, onde prestou sempre "excelente e s 
crificado servtęo, pronto dia e noite a dispeosc i
aos feridos e aos doentes o conforto espirito! <
Mereceu ser condecorado pela suprema auto 
dade”. ^  1

SALESIANO DE DOM BOSOO <
i

Desejoso de trabalhar nas missóes, entrou, b s
1922, para a  Congregaęao Salesiana. Jś anteną i
mente, em 1919, m anifestara tal intenęao k Cun 1
Dlocesana. i

O ambiente de extrema pobreza que enta c
trou no noviciado foi ideał para o sacerdote-iwri r
ęo. “Conheci sua indole, bondade e espirito ni |
gioso”. Pobre, unido a  Deus, levou para o norki t:
do o altrufsmo e a  dedicaęao revelados em outu c
lugares, quando, “vestido como verdadeiro pofe d
andava pelas casas da aldeia a fim de oferece 
sua ajuda para qualquer trabalho, consBgrani e 
assim aos outros o tempo que lhe sobrava*. "■

Em 1.° de novembro de 1924, emitiu a pri® C1 
ra profissao. Fora aceito, pois "deu a imęress a« 
de um homem de ótim a formaęao. Era tidoj P] 
los colegas como um  homem santo, mortiftoj 
sem pretensóes. Todos o tlnhamos como s*c* 
Algo emanava dele em forma de piedade, J  —
dade, bondade e, principalmente, humilda* 
prontidao em. vir com seu auxflio a todos*.

O Pe. Rodolfo completava, entao, 34 anos. ■
Atd deixar G6nova, em 10 de novemno |

1924, rumo ao Brasil, trabalhou numa paw |
salesiana, onde se revelou ardoroso apóstoloj* _
pre disposto aó sacrificio. “Jamais uma palawa 
critica. jamais um a demonstraęao de descow | 
tamento. Pensava só nos outros. Ninguem^ 
o viu excitado ou zangado. Pelo contrśrio, sot j 
de semblante sereno e alegre. Era um sacfl® 
de verdadeira vocaęao. Seu confessionano *1 
sempre uma m ultidao de gente”.

EM DOM FELICIANO (RS)

Seu prim eiro campo de trabalho no Bi^J 
Dom Feliciano, no Rio Grandę do Sul, i 
colonos poloneses, todos eles agrićultores. . | 
lhou nessa localidade quatro anos e meio,»°. , 
do zeloso Pe. Constantino Zajkowski, | 
munha: “Foi para  os colonos um anjo coi^ 
Pregava e convertia. Preparava as criano^^ | 
Primeira Eucaristia, e ra  assiduo ao confessJ f 
passava o dia no meio do povo. Por 
chamado "padre santo”. Os depoimentos 
tempor&neos sao un&nimes em afirmar sw i 
rito religioso e sacerdotal. E  o fazem co® 
de detalhes. (Continua)

Pe. Fausto Santo 0 &
S a o  Paulo (SP) Bole 

Salesiano, n.° 4/®



-  O DISCURSO DO PREFEITO ZENO RAKOWSKI, DE DOM FELICIANO NOVO PROGRAMA DO GRUPO
"Ao comemorarmos os 27 anos de emancipaęao 

polltica, iniciamos o desenrolar dos 100 anos de 
uma verdadeira epopśia imigratória e prestaremos 
uma expressiva homenagem k imigraęao e coloni
zaęao polonesa desta terra.

• Em nossa vida, quer piiblica, quer particular, 
temos tido oportunidade de abrilhantar intimeras 
datas comemorativas e prestar muitas homena- 
gens. Confessamos, no entanto, que raras vezes 
nos sentimos tao profundamente sensibilizados, 
como nesta hora histórica desta cidade quando 
estamos instituindo o Ano do Centenśrio da Imi
graęao e Colonizaęao Polonesa neste Municipio, 
prestando assim a nossa homenagem aos pionei- 
ros poloneses e seus descendentes, dignos conti- 
nuadores, que tanto fizeram, labutaram, abriram 
picadas, desbravaram as matas e construiram suas 
humfldes moradas, enfim tudo deram de si para 
que hoje orgulhosos pudćssemos iniciar estes fes- 
tejos.

Sabemos que antes dos poloneses tinhamos 
aqui imigrantes franceses, alguns alemaes, italia- 
nos, portugueses, mas estes nao conseguiram ven- 
cer as dificuldades que se lhes apresentavam. Ao 
chegarem os poloneses 1890-1891, em maior quan- 
tidade nao tendo opęao, enfrentaram com cora- 
gem a situaęao apesar de sofrerem muito queren- 
do atć retornar desesperados. Eram acostumados 
a cultivar terras jś  trabalhadas, nunca pensaram 
em encontrar terras cobertas de mato fechado, 
acidentadas. Ignorando a lingua e os costumes da 
nova Pśtria, sentiram-se completamente perdidos, 
isolados do resto do mundo.

Nao receberam atenęao e ajuda prometidas 
na propaganda governamęntal. Assim confinados 
tiveram que acender O primeiro fogo, improvisar 
o primeiro abrigo, derrubar as primeiras śrvores, 
serrar a mao as primeiras tśbuas, fazer as pri
meiras roęas, comer o 1 .° pao amassado com suor 
e lśgrimas. Comeęaram da estaca zero, num pri- 
mitivismo inśdito iniciaram a sua nova vida no 
solo, na ćpoca Colónia Sao Feliciano.

Para podermos entender e avaliar melhor o 
porque da vinda desses poloneses imigrantes ś 
necessśrio conhecer um pouco da situaęao em 
que se encontrava a Polónia, seu Pals de origem.

Quando em 1795, pela terceira vez, a naęao 
polonesa sofreu sua partilha entre a Russia, Prus- 
sia e Austria, ató 1918, viu-se algemada e privada 
de sua autonomia polltica, económica, cultural e 
religiosa. Oprimidos, injustięados, privados dos 
seus direitos, tomavam conhecimento pelas divul- 
gadas noticias de que o Governo Imperial Brasi- 
leiro franqueava a  entrada de imigrantes de pre- 
ferśncia agricultores e católicos. Esperanęosos e 
confiantes nas promessas de vida melhor em ter
ras longinquas arriscavam a abandonar sua terra, 
sua pśtria e abraęar o Brasil como sua Pśtria ado- 
tiva, e seus descendentes sem negarem a sua as- 
cend§ncia sentem-se plenartiente entrośados na vi- 
da brasileira.

Podemos afirmar que ha sua maioria possuem 
e conservam dois grandes tesouros: a lingua po
lonesa e o espirito de religiosidade. Nessa viven- 
cia crista encontraram animo para suportar com 
admirśvel resighaęao o abandono, a saudade e as 
privaęóes que os acompanhavam.

Em meio as galas de um centenśrio, de di-

mensao histórica, cumpre evocar a simplicidade 
da fś  de Deus que sempre esteve presente na ori
gem deste nucleo e de oraęao nas familias que 
sempre tiveram os olhares voltados para a terra 
que trabalhavam e ao cśu de onde esperavam a 
b§nęao para continuar o trabalho.

Evocamos a  memória dos primeiros imigran
tes constatando que o espirito religioso foi.a for- 
ca caldeadora da uniao que tornou possivel a obra 
que hoje todos admiramos.

A łuta dos desbravadores, os sacriflcios que 
emolduraram o seu patriotismo, tem encontrado 
dignos continuadores nos seus descendentes e em 
ouantos representando em diferentes raęas que 
fizeram e continuam fazendo Dom Feliciano um 
próspero municipio.

Cada um de nós aqui presente estś expressan- 
do e homenageando com sentimento próprio a 
esses grupos e seus descendentes, italianos, ale
maes, negros, Indios, franceses, lusos que aqui ir- 
manados se integraram contribuindo ativamente 
no progresso desta terra, desenvolvendo uma mis- 
sao de homens com alto sentido de uniao entre 
si, entrosamento e trabalho como participantes 
ativos de uma mesma comunidade.

A fusao desses bravos colonizadores deu ori
gem ao caldeamento de raęas de onde surgiu o 
tipo brasileiro caracteristico da regiao.

Nesses 100 anos vimos Dom Feliciano crescer 
e multiplicar o legado que nos deixaram, pela 
foręa do seu ideał, pela grandeza de seu exemplo, 
nor isso sao merecedores das nossas homenagens 
durante o ano de 1991.

Ao iniciarmos este ano de comemoraęoes, num 
desdobrar de homenagens, eyentos e acontecimen- 
tos de real sentido de gratidao, sentimento de 
amor, presenciando o jś  realizado e por tudo que 
se prętende ainda alcanęar, sente-se o Municipio 
de Dom Feliciano em jubilo e com renovada dis- 
posięao de seguir adiante na sua trajetória vito- 
riosa.

Neste momento felicito os poloneses e seus 
descendentes, participantes cidadaos do desenvol- 
vimento e responsśveis pelo progresso de Dom 
Feliciano.

Felicito e presto homenagem a todos os gru
pos culturais que ajudaram a construir Dom Fe
liciano"

Saudo a nobre comunidade Dom felicianense 
aqui presente e agradeęo pelo aue tem sido e pelo 
que tem feito em favor de todos nds.

Congratulo-me com os poloneses gauchos, com 
os gaiichos poloneses, enfim, com os brasileiros 
descendentes dos imigrantes poloneses por serem 
mais que brasileiros por nascimento e cidadania, 
por espirito.

Congratulo-me pelo acontecimento desta hora 
como Presidente de Honra desteś eventos e man- 
datńrio deste municipio, minha familia e em nome 
da Comissao Organizadora, conclamando a todos 
para tomarem parte ativa dos festejos que ora 
iniciamos.

A D. Sinesio Bonh, Digno Bispo Diocesano, 
saudo e agradeęo pela presenęa bem como a todas 
autoridades e povo aqui presente prestigiando 
este acontecimento. Muito obrigado”. (Prefeito 
Zeno, na abertura do programa dos 100 anos dos 
poloneses em D. Feliciano).

" A G U I A  B R A N C A "
Foi no dia 15 passado a estrćia do novo pro- 

grama do Grupo Folclórico Polon§s Aguia Bran- 
ca, da cidade gaócha de Guarani das MissÓes, nas 
dependencias do Gin&sio de Esportes local. Esti- 
veram no palco mais de noventa danęarinos, en
tre jovens e crianęas, num espetśculo que agradou 
em cheio k  platóia qUe ali compareceu.

A presidente da Sociedade Cultural Guara- 
niense, dra. Janina G. Dobrzyk, que ś  a  entidade 
mantenedora do ativo grupo de folclore, ficou 
entusiasmada, juntamente com os demais diri- 
gentes do seu clube, com o sucesso do novo pro- 
grama de danęas.

PROGRAMA DO CENTENARIO 
DE DOM FELICIANO (RS)
Neste mes, janeiro, de 18 a 20, sexta a 

domingo, haverś em Dom Feliciano o Ro- 
deio Crioulo Estadual, em homenagem ao 
Centenśrio da Imigraęao e Colonizaęao Po- 

. lonesa.
Em fevereiro, dia 2, sabado, havera na 

Matriz local a Festa de Nossa Senhora das 
Dores, ou em polon§s “Swieto Matki Bożej 
Gromnicznej”.

Dia 13 dę fevereiro, ąuarta-feira de 
cinzas, haverś ^s 19 horas grandę concen- 
traęao e celebraęao no Morro da Cruz dos 
Imigrantes.

LUD R E C C M N D A
BANCA DE REVISTAS 
de Edmundo Domachowski 
Fica em Curitiba, na Rua das Flores, na 

"Boca Maldita”. Possui todo tipo de revistas e 
jornais poloneses. Ali o interessado pode com- 
p rar exemplares do LUD/O POVO ou fazer 
assinaturas.

BAR DO DIRCEU
(ou Bar dos Bem Sucedidos)
Alameda Carlos de Carvalho, 579, em Curiti

ba. Assinaturas do LUD/O POVO a disposięao. 
E um ambiente especial para encontros do "pes- 
soal de antes e de agora”.

PIEROGI E BIGOS
Pierogi, bigos, sonhos e out ras delicias da 

cozinha polonesa. Wódka polonesa. Encomen- 
das com Tadeu e Maria. Fone: 225-4098.

DE UM PRESENTE AS SUAS ORIGENS!
S im ,' quero homenagear'.'m inhas origenś e ‘tradięSes, assinando jś  o 
LUD /  O POVO, por 50 edięóes { anuidade ). Peęo^ eńviar a cobranęa 
bancśr.a ao me u endereęó que (orneęo abaixo. .

Nome __

Endereęó .

Bairro___

Cidade _

Data '  •/ . A s s in a tu r a _

Preęo anuidade ató 20/01/91: Cr$ 2.000,00. Apó?, Cr$ 3.000,00.
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jM K U Z - tL S K I  J u S T l h I C A  CaULKL MILI I A K  Ufc 198] "
VARSÓVIA — Ultimo sobrevivente de qua- 

tro decadas de comunismo na Polónia, o generał 
Wojciech Jaruzelski, de 63 anos, presidente da 
Polónia nos tiltimos 15 meses, saiu de cena com 
a mesma discrięao que demonstrou ao partici- 
par de outros momentos criticos da história de 
sue pais. Hornem de aspecto sempre reservado, 
quase carrancudo, sobretudo no periodo em que 
vigorou o estado de emergćncia — no qual o ge
nerał só aparecia em publico de óculos esćuros

Jaruzelski despediu-se do cargo manifestando 
a amargura de nao ter sido convidado para a 
posse de seu sucessor.

"Sempre um soldado", como ele próprio en- 
fatiza, Jaruzelski reconhece, contudo, que os di
rigentes do Soldariedade jamais poderiam esque* 
cer que foi ele quem decretou a lei marcial em 
dezembro de 1981 e colocou o movimento sindical 
na ilegalidade.

Em longa entrevista concedida recentemente 
ao jomalista e escritor Henryk Kurta, e publi- 
cada no Politigue Internationale, Jaruzelski de- 
fende sua decisao de 1981 e lembra que sem a 
lei marcial 6 poss!vel que a própria perestroika 
nao existisse. Abaixo, os principais trechos da 
entrevista:

Henryk Kurta — Depois de decretar a lei 
marcial, o senhor deu a entender que essa deci

sao era o “mai menor”. O senhor dispunha de 
evidencias de que algo ainda pior poderia ocor- 
rer na Poldnia?

Wojciech Jaruzelski — Tudo poderia aconte- 
cer naąuele momento e o risco maior era o eon- 
flito degenerar em łuta fratricida, como sucedeu 
anteriormente, sob formas diversas, & Hungria, & 
Romenia e ao Chile. Em certos casos os conflitos 
limitaram-se a questóes intemas, mas em outros 
ultrapassaram as fronteiras nacionais. Acho que 
a Polónia estaria entre esses ultimos. Estśvamos 
sobre um vulcao que a qualquer momento podia 
entrar em erupęao, A temperatura politica su- 
bia incessantemente, levando-nos a uma situa- 
ęao em que, como escreveu um poeta polon§s, 
“era o relógio que fazia vibrar o carrilhao”.

Kurta — A doutrina da “soberania limitada” 
estava ainda em vigor e algnmas pessoas acredi- 
tavam que a Uniao Sovietica, apoiada parcialmen- 
te por seus aliados, estava prestes a intenir na 
Polonia.

Jaruzelski — Nao gosto de apontar culpados 
eventuais, dentro ou fora do pąis. Sempre assu- 
mi minhas responsabilidades e acho que oficiais 
só devem agir assim. Eu tomei a decisao (de 
decretar a lei marcial), portanto devo assumir 
as conseąuencias. Piz isso depois de analisar to-

das as hipóteses possfveis e de conclnir 
poderia mais esperar. Foi a  decisao mais ten! 
vel de minha existdncia. E  nao creio que wj 
cometido um erro histórico. H ś erros tfiK 
estratógicos e históricos — e estes ultimos m  
particularidade de serem irreversiveis. Ora * 
la decisao nao se revelou irreversfvel e ^  L 
mitiu que a Polónia se tornasse o que 6 I I  
Voce acredita que depois de uma explosaol 
Polónia em 1980 ou 1981 a perestroika teria 2  
possivel? Acho que o que aconteceu 6 compaj Ti 
vel a uma passagem pelo purgatórió. isso * Z. 
significa que tenhąmos direito ao parafso, n$ 
pelo menos evitamos o infemó.

“BGONOMIA SOCIALISTA
FOI UM FIASCO”
Kurta — O senhor se considera agora o n» 

mo homem que decretou a lei marcial em ii 
acabando com a esperanęa de milhóes de poi* 
ses?

Jaruzelski — Existe algum homem que a  tej 
tenha mudado em um a decada? £  claro ąuetó te  
sou outro homem, mas todo esse tempo pens 
neci fiel a valores supremos que continuo aó O ] 
fender. Como todas as pessoas, cometi eirai1 dić 
ocupar altos cargos.num sistema que estava lcq s it 
de ser democrśtico, por exemplo, tornei-me e p li 
cravo das informaęóęs fornecidas por órgaoss tos 
vernamentais. S  dificil descobrir sozinho tudo ćlo: 
que se passa, e muitas vezes as informaęóęs 9 Fm 
recebi eram, na verdade, desinformaęóes. Hit SC 
informaęóęs falsas sobre muitas pessoas, ca PR 
Jacek Kuroń e Adam Michnik (dissidentes | 
loneses), que eram apresentados na cupula goc tig( 
namental como extremistas dispostos a ta 
verdadeiros demónios. Mas depois de conbe&i —  
pessoalmente, constatei que eram pessoas & 
tas, construtivas e sempre inclinadas ao dift;

Kurta — A Poldnia de hoje esta voltandoi 
capitalismo. Quais sao os riscos desse retom1

Jaruzelski — Nao quero que os polo® Joat 
pensem que da noite para o dia pais se tranś ginj 
mara numa Suięa ou Sućcia. O caminho ć ki a n ^  
e ar duo. Teremos que atravessar um verda4 
“vale de lśgrimas”, para  usar a expressśo | | |  ( 
sociólogo britanico Dharęndorf, e o probfe 
maior ś  o de saber como sairemos dessa 3 m e  
ęao. Acho que o caminho seguido por palsesi 
hoje sao ricos nao ś  adequado para a W* ę 
pois essas naęóes evoluiram lentamente, su# 
das por uma base colonial, uma classe opś 
melhor preparada e quadros tócnicos de ate r 
barito. Na Polónia, ao cóntrarió, as guemsi 
truiram o património nacional. Depois de l# D ii/| 
vemos uma industrializaęao repentina cujosi 1  I U 
tos positivos foram limitados. Nao tlnhanfl 
tura tćcnica e senso de organizaęao e umif 
de parcela da populaęao foi bruscamente* 
ferida de suas atividades artesanais para® p  
tro mundo — o das fśbricas ; surge

Kurta — O que o senhor pensa W a m< 
comunismo? w Edmu

Jaruzelski — Essa questao sempre tu i w Am 
ceu mai colocada. Ocorre o mesmo 0̂  tas P° 
fala de capitalismo. Os defensores ardorttf e XX; 
capitalismo citam como exemplo a Sulę*
Estados Unidos, e parecem esquecer que? O
como Paraguai, Africa do Sul ou aiHdś' 80 an< 
tambm sao capitalistas. Nao se pode renom 
comunismo a totalitarismo nem definir de versan 
simplista uma teoria que o homem ruto 1 
muitos anos para desenvolver, e que sSal versidi 
soas tentaram materializar. ć  preciso a m 1 
der de vista que o comunismo % P°r P ses
o Manifesto Comunista de Marx e ^
conjunto de idćias brilhantes apesar de g  ^
temente utópicas. Nos ultimos anos, ^  an
tendfincia de identificar o comunismo ^
lismo real. Mas o comunismo ó uma en
trata, ao passo que o socialismo real * uma Ql
vida. As diversas etapas vencidas Pel° . artistic
nao foram inuteis, pois trouxeram P - 
sociais e culturais, embora no camp° nesas c
a experi§ncia tenha sido um fiasco. ^


