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( . . . )  Honremos nossos antepassados. f i  deles que nos vem
foręa de amarmos a poloneidade e a preservarmos por
todos os meios possfveis. Nao somos soltos no espaęo. 

Nosso compromisso com o tempo (passado,. presente, fu
turo) nao permite que simplesmente passemos pela vida. 
Maria Vanda K. Groch, em mensagem aos poloneses e des-
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“ POLONESES EM CURITIBA 
. DESDE SETEMBRO DE 1871Ut
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Curitiba abriga poloneses e descenden- 
4 tes desde setembro de 1871, M  cento e vin- 

te anos, portanto. A escritora e professora 
„ Maria do Carmo, em artigo exclusivo para 
, o LUD/O POVO, revela esta semana que “o 
K dia que pode ser mencionado como ‘marco’ 
I  situa-se próximo ao finał daąuele mes. Ex- 
w plico porque: ha lima escassez de documen- 

tos que possibilitem reconstituir o trajeto 
i dos poloneses desde sua saida da Coldnia 
tl Principe Dom Pedro (mais tarde, Brusque, 
lt SC) a sua chegada no Pilarzinho (Curitiba, 
.  PB )”.

Maria do Carmo prossegue em seu ar- 
I  tigo dizendo que “o Diretor da Colónia Prin-

* O jornalista e escritor/pesquisador 
s Joao Krawczyk, em artigo publicado & pa
rt gina 4, reprisado da nossa edięao de 70.° 
,  aniversśrio, revela que “junto com Pedro 

Alvares Cabral viaja & costa brasileira um 
t tal Gaspar da Gama, judeu nascido na Po- 
j Iónia (Poznan). Sendo homem viajado, co- 
ii merciante e proprietario de navios, tinha 
i por missao servir de interprete na viagem 
t de Cabral".

jProf. Urbański
Mariano Kawka

Publicada pela Editora Artex Publishing, Inc., 
surge no inicio deste ano nos Estados Unidos 

i. a raonumental monografia histórica do Prof. 
, Edmund S. Urbański, intitulada “Sylwetki polskie 
i w Ameryce Łacińskiej X IX  i X X  wieku" (Silhue- 
I tas polonesas na Amćrica Latina nos sćculos X IX  
I e X X ), em dois volumes, totalizando 500 pśginas.

!* O autor;; que recentemente comemorou os seus
• 80 anos de idade, 6 um “latino-amerieanista" de 
| renonie, autor de dozę livros, a maioria dos ąuais 
| versando sobre tópicos hispanicos e indianistas,

fruto de suas pesąuisas e do seu trabalho em uni- 
versidades mexicanas e americanas desde 1942,

■ alćm das suas viagens de estudos por diversos
* pafses da America Latina.

I Com relaęao a sua publicaęao mais recente,
i as "Silhuetas.. . "  —  escrita em polon§s, mas com 
f um amplo resumo em inglśs, alćm de um prefś- 

cio do Prof. Z. Ziomek (da Universidade da Geor- 
I  gia) em polonśs, espanhol e ingles —, trata-se de 
; - uma obra que apresenta as realizaędes culturais, 

artfsticas e tecnológicas —  por vezes pouco co- 
nhecidas — de mais de 275 personalidades polo
nesas ou de origem polonesa em v£rios pafses da

cipę Dom Pedro enfatizava que as serrarias 
de madeiras, em maos de especuladores, 
prejudicavam os colonos a ponto deles fi- 
carem desgostosos e ąuererem emigrar”. A 
bem da verdade, os imigrantes tinham mo- 
tivos para sairem do Vale do Itajai-Mirim. 
Montanhoso. nele as condiędes geograficas 
— diferentes de sua saudosa Polonia, os le- 
vava a trabalharem, com alguns colonos 
alemaes jć i instalados no local e proximida- 
des, na abertura de estradas —  forma co
mo o Govemo Imperial escolheu como 
meio de pagamento dos lotes coloniais des- 
tinados aos muitos colonos chegados a 
Brusąue”. (Pśgina 5 desta edięao) i

Krawczyk descobriu isso lendo diver- 
sos livros que lhe chegaram as maos. Diz 
ele que “o nome real do Gaspar da Gama 
nao consegui descobrir, parece que era 
muito amigo de Vasco da Gama e, por isso, 
resolveu homenagea-lo absorvendo seu so- 
brenome. Ha indlcios de que ele tinha ido 
para o Egito e nao houve meios de desco
brir o que aconteceu com ele depois”.

O artigo “Nossas Origens” e um dos 
destaques desta edięao.

Amćrica Latina, cuja atividade contribuiu signifi- 
cativamente para o desenvolvimento desses pafses. 
E assim, somos informados de que poloneses fo- 
ram reitores de universidades no Chile, no Peru 
e em Honduras; contribufram para a fundaęao de 
escolas de medicina no Brasil e no Uruguai; um 
engenheiro polones construiu a ferrovia transan- 
dina no Peru, a mais alta do mirndo; um outro 
fundou a primeira politćcnica na Amćrica Latina, 
etc. Desfilam tambćm militares, participantes das 
revoluędes polonesas, que contribufram para a in- 
dependencia de vśrios pafses latino-americanos no 
comeęo do sćculo X IX . Merece destaque a ativi- 
dade de mśdicos poloneses que lutaram contra a 
malśria e outras doenęas nas selvas do Brasil e 
do Peru, etc: Nao sao esquecidos tambem os mis- 
sionarios que trabalharam nos diversos pafses da 
America Latina.

Entretanto, a obra do Prof. Urbański, resul- 
tado de mais de treze anos de pesquisas e de via- 
gens pela America Latina, bem como da colabo- 
raęao regional de diversos intelectuais, nao se 
restringe a personagens históricas. Tambćm apre
senta dados e informaęóes sobre a atividade de 
personalidades recentemente falecidas ou vivas.

DO EDITOR
Com este titulo, acrescentando “Assine 

LUD!", a amiga Maria Vanda K. Groch, di- 
rigente comunitaria e leitora, distribuiu em 
toda a comunidade de Erechim e cidades 
vizinhas um papel mimeografado, incenti- 
vando a que novos assinantes se registrem 
e mostrando detalhes como faze-lo.

No meio da folha, ha uma mensagem, 
nos seguintes termos: “prezado(a) ami- 
go(a)! Conhecemos o LUD de muitos anos 
e sabemos do seu imenso valor por muitas 
razóes, mas, e especialmente, por conservar 
a lingua polonesa e lutar pela sua imposi- 
ęao. Quem nao łuta nao encontra seu lugar 
ao Sol. CRER e TRABALHAR foi o que 
sempre LUD fez.

Com este novo jeito de ser, quatro pa- 
ginas em portugues e quatro em polones e 
com as aulas do IDIOMA POLONES a par- 
tir de fevereiro, quem debtara de assinar? 
Preservemos o que ś  nosso. HONEEMOS 
NOSSOS ANTEPASSADOS. fi deles que nos 
vem foręa de amarmos a poloneidade e a 
preservarmos por todos os meios possiveis. 
N5o somos soltos no espaęo. Nosso com- 
promisso com o tempo (paśsado, presente, 
futuro) nao permite que simplesmente pas- 
semos pela vida.

Nao represento o LUD. Apenas desejo 
fazer uma maior divulgaęao, pois sinto que 
poucos se interessam por este jornal e mui
tos nao sabem como proceder para assinń- 
lo, FACAMOS UMA COEEENTE. Agradeęo, 
de coraęao, pela foręa que vira”. Assina, 
Maria Vanda K. Groch.

Anćrica Latina
dentre as quais as seguintes, que atuaram ou 
atuam no Brasil: Olgierd Czartoryski, N. M. Fa- 
larz, M. Feldhuzen, E. Gardolinski, Pe. J.J. Góral, 
J. Picinski, Dr. Simao Kossobudzki, Dr. M. Ba
rański, Bispo Dom Inścio Krauze, Tadeu, Morozo- 
wicz, R. Sanguszko, E. Wos Saporski, Dr. J. Szy
mański, Zbigniew Ziembiński, D. Domaszek, Ar- 
lindo Druszcz, Francisco Filipak, Waldemiro 
Gremski, O. Grechinski Zeni, A. Jurzykowski, T. 
Burzyński, J. Drapinski, M. Kawka, Joao Krawc
zyk, W. C. Las, Ceslau Lewandowski, D. Łukasze
wicz, J. Magalinski; J. Milewski, Pe. Joao Piton, 
L. Romanowski, T. Skrzypek, B. Stępniak, J. Sie
lawa, H. Siewierski, Dr. Edvino D. Tempski, Pe. 
Estanislau Turbanski, Romao Wachowicz, J. K. 
Wójcik, Ladislau Wójcik, J. Wscieklica, M. Zawa- 
dzka-Rozanska, I. Godlewska-Morgensztem e ou- 
tros.

As pessoas e organizaędes que desejarem 
adąuirir essa esplendida monografia — ao preęo 
de 33,50 dólares por conjunto (2 volumes), ou 56,00 
dólares por dois conjuntos — devem encaminhar 
os seus pedidos a o seguinte endereęo: Dr. Edmund 
S. Urbański, 25 East Wayne Ave., Apt. M 301, Sil- 
ver Spring, MD 20901, UJ3A.

UM POLONES ERA INltRPRETE NA NAU DE CABRAL!

pukliea trabalho solne preseięa Polonesa na
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Carłas a Redaęao
“Brasilia, 10 de dezembro de 1990 

Sr. Editor:

Em 30 de junho de 1990, no auditório da Em- 
baixada da Pol Oni a, ocorreu uma reuniao histó- 
rica com a participaęao da comunidade polonesa 
do Centro-Oeste e Distrito Federal. Nesta reuniao, 
inclusive com a presenęa do Sr. Reitor da Missao 
Apostólica no Brasil, Pe. Benedyct Grzynkowski, 
pronunciei um discurso sfntese da anślise feita por 
nds dos estatutos das entidades Polbrśs/Braspol 
(que anexamos em Portugues e Polones e publi- 
cado no LUD em seu n.° de 9 de outubro de 1990). 
Naquela reuniao, após acaloradas discussóes, fol 
tornada decisao histórica e compromisso piiblico 
em face as nossas ponderaęóes ąuanto aos erros 
e falhas dos Estatutos da Braspol:

1 — A atual diretoria da Braspol passarś a 
ter carśter provisório e serś transformada em Co- 
missao Nacional Provisória e organizadora do 
Kongress Polonii e serś realizado em 1 a 2 anos 
em data a ser fixada e serś realizado em Curitiba 
com os seguintes propósitos: a) Reavaliar os Es
tatutos da Braspol, tornś-los modemos, adequś-los 
h lei, retirar suas contradiędes, erros e falhas. b) 
Discutir a situaęao atual da Comunidade Polonesa 
no Brasil, sua historia e perspectivas no futuro.

2 — O Convidado Especial do Kongress Po
lonii poderia ser o Papa Joao Paulo I I  ou Lech 
Walesa.

3 — A atual Diretoria continuarś o seu tra- 
balho de divulgaęao e Congregaęao, agora com a 
perspectiva do Kongress Polonii.

Naąuela ćpoca, encaminhamos ao Padre Jorge 
Moskis um relato sobre os acontecimentos (Cópia 
em Anexo). Desde entao reafirmamos e cobramos 
dos senhores Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy o 
cumprimento destes compromissos; enviamos car- 
ias registradas sem qualquer manifestaęao e de- 
sejo por parte dos referidos senhores de criar um 
ambiente favorśvel em torho das decisóes e com
promissos assumidos nesta reuniao. Aliśs, devo 
esclarecer que houve abertura de uma .ata em 
branco para ser assinada pelos presentes, portan- 
to tais compromissos deveriam estar assinalados 
na ata da Reuniao.

A grandę decisao foi a Conyocaęao de um Con- 
gresso Nacional das ColOnias Polonesas do Brasil 
(Kongress Polonii), com poderes constituintes pa
ra estabelecer os Estatutos de uma entidade fede- 
rativa aprovada por votaęao de todos os membros 
das Colónias Polonesas no Brasil. Aliśs mani fes- 
taędes distorcidas em reunioes em Sao Paulo a 
respeito de nossas posiędes, obrigaram-nos a ela- 
borar um documento esclarecendo as nossas po
siędes a respeito (cópia em anexo),

Meu caro amigo Editor: achó que os senhores 
Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy nao entenderam 
o papel e funęao de um verdadeiro lider. Como 
eles pretendem se apresentar diante da comuni
dade? Chefes? Comandantes? Orientadores? Guias 
Chefes ou Condutores que representam uma cor- 
rente de opiniao. Representantes de uma bancada 
de politicos? De interesses pessoais? Disputantes 
em ocupar a l.a posięao sem o respaldo da Co
munidade? Exercer um tipo de dominaęao basea- 
do no Prestigio Pessoal advogado em conchavos 
e aceita legalmente por uma minoria? Ao nosso 
ver a lideranęa implica em responsabilidade, trans- 
parencia, coragem, sinceridade e, acima de tudo, 
despreendimento.

Fico muifo pensativo quando leio que Anisio

Oleksy "vai sentar com Rizio Wachowicz para um 
entendimento sobre o que houve na Conferśncia 
em Roma” .

Um acerto de posiędes? Em nome de quem? 
E como ambos se apresentaram naquela reuniao? 
Quem os autorizou a isto? Imagino que ambos 
falam em seu nome. O preęo do investimento nao 
pressupoe a lideranęa. A primeira grandę questao, 
que ainda nao foi devidamente discutida, ć que 
um grupo de interessadoS fundou instituięóes dis- 
tintas com carśter representativo de uma comu
nidade, sem o respaldo e votaęao da mesma. CLUB 
WSPÓLNEJ ADORACJI. Corporativista. Autoritś- 
rio (leiam-se os Estatutos).

Vejo que nao sOu uma voz no deserto. Tenho 
a impressao que as Comunidades Polonesas, es- 
palhadas por todo o Brasil, inclusive o  LUD, jś

tiveram a oportunidade de fazer uma anślise crl- 
tica e respcnsavel a respeito dos Estatutos de tais 
entidades.

Nds vivemos em um Pais livre e democrata 
e a nossa Constituięao nos assegura o Direito e 
a Liberdade de nos associarmos a instituięóes com 
representatividade baseada no voto. Uma repre- 
sentatividade nao se auto-intitula, ela 6 um pro- 
cesso natural, ś um dom, conquista e fruto de 
um esforęo e empenho com a participaęao da 
maioria. Na ata de fundaęao da Braspol, só lemos 
4 assinaturas.

Queremos uma Polónia Livre, dona do seu des- 
tino, jś  basta de 45 anos de imposięąo, obscuri- 
dade e conchavos que nos foram empurrados gue- 
la abaixo. Li no LUD de 27 de Nov. de 1990 seu 
Editorial (Polbras e Braspol nao fizeram ainda 
seu relato).

Vejo que nao sou uma voz solitśria e gostaria 
de apreciar alguns pontos:

1. Ató hoje nao vislumbrei intenęao dos Se
nhores Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy em par- 
ticiparem da organizaęao de uma entidade geral 
em moldes federativos que represente e unifique 
a contribuięao Polonesa na formaęao da Socieda- 
de Brasileira e reafirme os interesses dos Polone- 
ses e seus descendentes no Brasil. Devemos criar 
um ambiente favorśvel dentro de nossa Comuni
dade para a criaęao de tal entidade. Os Senhores 
Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy nao entenderam 
o seu carśter provisório e transitório e devem se 
expor ś Comunidade em amplo debate. As Enti
dades BRASPOL/POLBRAS sao eminentemente 
politicas e partidśrias. Nao vislumbrei ainda a ex- 
tensao verdadeira de seus interesses.

2, Acho dificil, diante dos fatos, que ató ago
ra permitiam a minha anślise sobre colocaęóes e 
propostas de que Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy 
abdiquem de suas posięóes em favor de outro no
me que unifique a comunidade. Nao estamos ne- 
gociando a lideranęa. Na verdade, nao existe lide
ranęa ou representatividade. Ela foi imposta sutil- 
mente no conchavo da noite. Alias, isto pode ser 
visto, facilmente deduzido da leitura da ata de 
fundaęao da Braspol, na pśgina 4, onde o próprio 
presidente coloca a chapa Tempos Novos, aliśs 
nestas condięoes — como CHAPA UNICA! Como 
diz o nosso presidente Lech Walesa na sua entre- 
vista na Rede Manchete, "LUD nie jest GŁUPI” . O 
unico modo correto e aceitśvel de nós debatermos 
a questao ś a Convocaęao do Kongress Polonii, 
que deve ser precedido de um Censo Nacional que 
poderś ser liderado pelo LUD para sabermos: 
OU ANTOŚ SOMOS? ONDE ESTAMOS? O QUE 
PAZEMOS?

Meu caro Editor Surek. Quem deve definir e 
entender o que e Comunidade Polono-brasileira 
ou Brasileiro-Polonesa £  A PRÓPRIA COMUNI
DADE. Nós nao estamos diante de fatos consu- 
mados e nem estamos perguntando ao REI ou ao 
Chefe do Partido. Quem deve dizer śe realmente 
Rizio Wachowicz e Anisio Oleksy sao credencia- 
dos para serem pressupostos representantes de 
nossa comunidade.sao os próprios 1 milhao e 300 
mil descendentes de poloneses no Brasil. Nao de- 
vemos procurar a legitimaęao de erros. A comu- 

> nidade de descendencia polonesa no Brasil acom- 
panha atentamente o desenrolar dos fatos e es- 
pero que o nosso presidente Lech Walesa tenha 
orgulho da Polónia Brasileira,. pela sua maturi- 
dade, capacidade de organizaęao e contribuięóes 
reais para o engrandecimento da sociedade bra
sileira e povo brasileiro, difundindo e divulgando 
a cultura polonesa. Manter a Polónia livre e dona 
de seu destino, engrandecer as tradięóes culturais 
e politico-económicas entre o Brasil e a Polónia.

Envio-lhe cópias das atas de fundaęao da Bras- 
pol/Polbras, inclusive cópia de um Jornal aonde 
vemos claramente a presenęa de membros da 
Braspol em participaęao politico-partidśria na ala 
Progressista da Igreja e Socialistas.

Meu caro amigo Surek: leia, reflita, analise 
os estatutos dessas entidades, faęa uma anślise 
critica e ajude-nos no esćlarecimento de toda a 
comunidade. Convoco-lhe para que possamos dar 
uma demonstraęao de maturidade de nossa comu
nidade e possamos criar uma atmosfera favorśvel 
para o I  Kongress Polonii do Brasil que poderia 
ser em Curitiba, e (por que nao?) com a partici
paęao das colónias polonesas das Amćricas.

Niech Żyje na zawsze nasza Polska.

Dr. Jan Polan Tadesz Kossobudzki”

N. do Editor: Nosso jornal e uma tribuna aberta 
aos leitores; entendemos que, quando lideranęas 
aceitam cargos e encargos, devem prestar contas 
dos atos, planos e programas aos seus filiados. 
O prezado colaborador e amigo Jan Polan, de Bra
silia, estś ansioso por definięóes relacionadas ao 
propalado CONGRESS POLONII. A palavra ć dos 
dirigentes envolvidos.

IGREJA IUGOSLAVA NEGA 
APARięOES DA VIRGEM '

Mantido em segredo pelo Vaticano por naj 
de um mes, um documento da Assembtóia fc 
Bispos iugoslavos, datado de 28 de novembro 4 e 
1990. foi finalmente revelado. Ele questiona a d 
aparięóes da chamada Nossa Senhora de Medjj n 
gorje, -uma pequena aldeia da Herzegovfaia m N 
dos seis Estados da federaęao iugoslava.

“Nao se pode afirmar que se tratem de apj «  
rięoes sobrenaturais ou de revelaęóes”, afirma d< 
documento, que fo i mantido em segredo para qn c( 
a Santa Sś  tivesse tempo de preparar o ynio P  
dos fićis para acolher esta revelaęao sem tr» Cl 
mas. A Igreja nao proibiu as peregrinaęfes i 
Medjugorje.

ć,

Desde 24 de junho de 1981, data de sua pi as 
meira aparięao a seis pastores da regiao najltrc 
lina de Podbrdo, os fićis acreditam que a Virga f01 
retorne todas as noites para conversar com e 
mesmos seis. | aro

A populaęao e os negócios na cidade cm me 
ram enormemente desde entao. Diversos hota dls 
pensóes foram construldos. Uma onda cresca De’ 
com dezenas de milhares de romeiros tera ta 
rido ao local todos os anos. Só em 1990, elesd con 
garam a um milhao. i * c e b

_| ____________ ____que

Bisóes Poloneses mai
Uma negociaęao peculiar faz parte i vas 

primeiro grandę pacote comercial quf 
Franęa negocia com a Polónia do presidt 
te Lech Walesa. Vinte bisoes poloneses, p 
recidos com aqueles que os Indios da An 
rica do Norte e os caubóis matavam emu 
mes de faroeste, serao embarcados para 1 
Franęa no inlcio de maręo. Para gararf 
uma perfeita ambientaęao no seu novol 
bitat os bisoes serao acompanhados por ti med: 
tecnicos poloneses que ficarao seis me tara< 
no parąue, remunerados pelo ministó dade 
frances do meio-ambiente. Em troca, e S( 
Franęa forneceró k Polónia um lotedei que 
terial mśdico e de yeterinśria. Iperdi

de r
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C O M E N T A R I O  L I T G R G I C O  
MEMÓRIA DO BATISMO

i i
los Seja bem claro que o batismo de Jesus nao 
& era para a "remissao do pecados". Era investi- 
as dura ou entrega, da parte do Pai, dos poderes 
i  messianicos de anunciar a todo o povo a Boa- 
jg Nova da salvaęao.

Assim, o nosso batismo nao ć muito dife- 
j, rente do de Cristo. Ele nos liberta, sim, do po
ił der de Satanós; mas tambśm nos incorpora na 
I  comunidade eclesial onde, futuramente, procla- 
i  imaremos ao mundo a mesma Boa-Nova que 
S  Cristo proclamou.

Ele age em nós como “foręą centrifuga", isto 
; ó, como foręa que, do centro, nos empurra para 

I  as periferias, para os espaęos abertos, ao encon- 
Ł tro  de mais outros irmaos, com quem iremos 
I formar uma só familia, unida na mesma fś

O batismo Ś, portanto,- grandę inimigo do 
ja m o r ęxclusivąmęnte grupai. Separa-nos de nós 
i  mesmos, de nosso egoismo e de nosso como- 
pdismo — e nos cóloca a servięo do Reino de
■Deus.

B f i  missao dos pais manter sempre acesa na 
I  consci§ncia dos filhos a memória do batismo re- 
§ cebido. Muito mais pelo testemunho de vida do 
i que pelas palavras.

Nós, que nos gabamos de cristaos adultos e 
| esclarecidos, temos grandę dfvida para com os 
;■ niais jovens. Dia a dia, devemos dar-lhes as pro- 
I vas de que fomos batizados.

j E onde estao elas? Ah, sim! Nos arquivos 
jj; empoeirados da casa paroąuial! Poróm nao po- 
I demos esquecer que as provas mais convincentes 
| de nosso batismo deveriam ser captadas em nos
ił so rosto, em nosso modo de agir e de falar, de 
®Viver e de am ar...

Nossos filhos se tornarao adultos na fś  a 
? medida que nós nos fizermos "pequeninos” . Es- 

tarao em condięao de apreciar a justięa e a ver- 
dade a medida que nós formos justos e sinceros.

1 E seraó capazes de amar e perdoar a medida 
|̂ que nós dermós o testemunho do .amór e do 
, perdao ...

5B56

Um retrato escrito por STEFAN BARAŃSKI, após 
admirar o pro jęto do monumento a Independen- 
cia, que seria erigido em Curitiba, em homenagem 
dos poloneses radicados no Brasil, por ocasiao do 
Centen&rio da Independencia do Brasil, 1822-1922.

E ergue-se, fundido em bronze, esse veńcedor 
de Racławice, sóbre a selva brasileira — musculo- 
so e robuśto campon&s polon§s. Semeia, e a alma 
lhe sorri. Lanęa a semente na terra com satisfa- 
ęao, porque sabe que lhe espera uma abundante 
colheita. Regozija-se a alma do simples campónio. 
Ós labios sussurram um hino de agradecimento 
e um profundo suspiro emerge do peito do cam- 
pones do Vistula. Enfim ..:

Ele, na sua Pśtria, lavrou a terra no inverno, 
esperou a primavera, lanęou a semente na terra, 
e colheu uma farta colheita. Faltou-lhe somente 
um pedaęo de terra própria... E esse desejo o 
arremessou alem-mar, para uma terra livre.

Tanta terra lhe deram, que nos mais ambicio- 
sos sonhos, jamais possuiria. Assustou-se o cam
pónio dessa floresta selvagem, intransponlvel. Pa- 
recia que esse excesso de esforęo, o venceria.

Após perambular um ano pelaś barracas de 
emigraęao, onde o tifo e a febre amarela dizima- 
vam-lhe a familia e os amigos de viagem; deram- 
lhe, finalmente, um pedaęo de matą, ą foice e o 
machado...

E A D O R
Duro era esse trabalho. Tanto tempo era pre- 

ciso, para derrubar portentosas órvores. Nao ha- 
via nada para pór na boca, o tifo e a febre ama
rela grassavam sem parar, nas colónias. Todas as 
foręas infernais se conjuraram contra ele; e ele, 
com o machado na mao, embrenhava-se na densa 
floresta..

E lanęa, agora, num largo gęsto a semente em 
terra arroteada, o conquistador da selva brasilei
ra, o foręudo campones pólohes.

E  o autor da eśtatua do campones-semeador, 
e filho daquele, que com o machado na mao, tra- 
vóu a batalha cóm a selva.

f i  filho do campones-conquistador. f i  filho da- 
quele pais, para onde o tangeu o desejo da terra 
paterna.

E por isso ele sentiu, que o nosso simbolo 
aqui nesta terra, ś o camponśs-semeador, que lan
ęa a semente de trigo em solo lavrado.
X  E  o semeador semeard pelos sóculos afora, 
porque dominou todos os obstśculos.

Se o joio se encontrar no meio do trigal, 
arranca-o e o destrói!... Nenhum obstóculo lhe 
atra-palharś o trabalho. Conquistou esta terra com 
o seu trabalho, portanto, agora semeia com vigor 
a semente de trigo e se alegra, porque sabe, que 
da semente terś uma abundante colheita.

E  nós, filhos destes pioneiros, trilhemos o seu 
caminho. Lancemos a semente em terra arada.

Limpemos os campos de ervas daninhas...
Enfrentemos a selva bravia.
Semeemos, pois! Se o joio se introduz, arran- 

quemo-lo! Que nao atrapalhe o desenvolvimento 
das espigas.

E aąueles, que semearem a sabedória nas men- 
teś das crianęas, que semeiem uma semente sadia.

Que ensinem amar essas imensas florestas, 
essas verdes campinas, este cśu, no qual essas 
cores cintilantes alegram os olhos com deslum- 
brante esplendor, e tudo isso que existe na terra 
brasileira.

Que ensinem as crianęas, que sao descenden- 
tes da naęao, que foi a antemuralha da cristan- 
dade e de toda a Europa.

E o fruto, entao colhido, 'nos admirarś, e ao 
mundo inteiro!

STEFAN BARAŃSKI 
(Traduęao do ąrtigo publicado em polonćs, de 
autoria de Stefan Barański, no Kalendarz LUDU, 
pgs. 56-57, ano 1962).
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N O S S d S  origens ^ u caęao : Gestao democratica e participaęat
Joao Krawczyk

Na epoca do descobrimento do Brasil, 
a Polonia ja havia percorrido seus mais de 
600 anos de história turbulenta. Emergiu de 
repente das trevas do passado e com a con- 
versao ao cristianismo aparece no seio das 
naędes europeias soberanas. Durante todo 
este tempo sofre as invasóes de seus vizi- 
nhos, defende-se e em troca invade outros 
povos, sofre revezes, recolhe-se as suas ter- 
ras de origem e dedica-se ao trabalho de 
reconstruęao.

Antes era um pais pagao, “barbaro”, 
mas com o evento do cristianismo aparece 
— para a epoca — como naęao culta, com a 
sua universidade de Cracóvia, a qual acor- 
rem estudantes de todos os paises da Eu
ropa central. Sua dinastia reinante, a dos 
Piast, tem ramificaęoes familiares e paren- 
tescas com as casas reinantes de ąuase to- 
da a Europa —  Escandinśvia, Inglaterra, 
Espanha, Pranęa, Austria, Alemanha, Tche- 
coslovaquia, Hungria, Lituania.

Pilhada por duas vezes pelos Tśrtaros, 
duas vezes participa nas Cruzadas pela li- 
bertaęao do Santo Sepulcro, dominado pe
los “infiśis”. Trava lutas ferrenhas contra 
os Cavaleiros Teutónicos, derrotando-os 
cerca de cem anos antes do descobrimento 
do Brasil. Foi esta, a Batalha de Grunwald 
considerada a maior da Europa daquele 
tempo e na qual tqmaram parte ao lado 
dos Cavaleiros Teutónicos, os maiores guer- 
reiros da Europa. Nos seculos XV e XVI 
projeta-se no continente europeu como o 
maior e mais poderoso pals de entao. Ape- 
sar disso nao enriquece de pirataria como 
a Inglaterra, nem como a Espanha pela pi- 
lhagem das naęóes amerindias.

Sua presenęa no cenario do Novo Mun- 
do opera-se de maneira discreta e indireta- 
mente. Junto com Pedro Alvares Cabral 
viaja i  costa brasileira um tal Gaspar da 
Gama, judeu nascido na Polónia (Poznan). 
Sendo homem yiajado, comerciante e pro- 
prietśrio de navios, tinha por missao ser- 
vir de intórprete na viagem de Cabral. De- 
pois apareceram nas terras brasileiras vś- 
rios jesuitas de origem polonesa. Mais tar- 
de iriam atuar no Brasil militares, cientis- 
tas e exploradores, cujos nomes foram re- 
gistrados pela história.

Quando a Polónia desaparecera do ma
pa como um pais soberano — após as in- 
fiutiferas guerras napoleónicas, levantes 
frustrados e revoltas sufocadas com ba- 
hhos de sangue —  entre muitos outros pal- 
ses no Novo Mundo surgira para os polo- 
neses tambćm o Brasil, como uma Terra 
Prometida, um verdadeiro ośsis de paz e 
tranąiiilidade.

E realmente nao eram as riquezas, 
nem promessas de algo fantóstico ou ma- 
ravilhoso, que moveram os poloneses em 
direęao ao Brasil, mas sim, o desejo de 
um pedaęo de terra e a tranqiiilidade, que 
lhes permitisse um trabalho sossegado e o 
sustento a sua familia.

Foi assim que se iniciou a corrente imi- 
gratória polonesa as terras brasileiras, que 
durou desde 1870 ató 1939 — cerca de 70 
anos portanto. Ai comeęa uma nova his
tória, história de derrotas e conquistas, 
anos de desanimo e de esperanęa, de tra
balho penoso e plenos de frutos maravi- 
lhosos.

No texto para estudo, denominado “Educaęao: 
Exig§ncias cristas”, a CNBB se dirige a "todas 
as pessoas e grupos, especialmente os que estao 
atuando nos diferentes espaęos educativos” eon- 
vidando e incentivando a aprofundar a ąuestao 
da educaęao "diante dos desafios que a realida- 
de brasileira nos faz como cidadaos e cristaos”. 
Aceitando este convite. venho expor hoje nesta 
slntese como os bispos estao vendo a questao 
da participaęao e da gestao democrśtica na for
maęao do cidadao brasileiro.

Uma realidade preocupante 6 apontada no 
texto: grandę parcela da populaęao teve negado 
seu direito de cidadania e participaęao. Sabemos 
pelas estatlsticas que ainda sao cerca de 20% 
os analfabetos absolutos; a estes se acrescente 
os que mai conseguem assinar e que estao ii 
margem das informaędes e portanto, de partici- 
parem nas decisóes. Estes sao facilmente mani- 
pulśveis, principalmente pela produęao e difusao 
de mensagens massivas que impedem a parti
cipaęao dos receptores.

Diante desta realidade, como estś a. politica 
educacional atravśs da educaęao formal? O que 
a Igreja esta fazendo e pode fazer? Como estao 
organizados os educadores cristaos? A quem es- 
tarao servindo?

Os bispos, em primeiro lugar apostam na 
educaęao como um meio indispensśvel para a 
pessoa se desenvolver como sujeito, capaz de par- 
ticipar na comunidade e na sociedade e exercer 
seu direito de cidadao.

No texto dos bispos podemos encontrar a 
anślise da realidade em dois enfoąues: aspectos 
negativos e os positivos; vemos tambćm no texto 
algumas propostas.

Primeiro, o que tem acontecido no sistema 
educacional e que impede uma formaęao para a 
participaęao: planos de educaęao elaborados a 
partir da decisao de poucos; grandę receio de 
processos participativos; influencia de tend§ncias 
elitistas e populistas; ideologia que nao valoriza 
aąuilo que vem de classes mais pobres; escolas 
como meras transmissoras do saber acumulado 
e que nao encontraram os caminhos para uma 
maior participaęao dos pais. no processo educa- 
tivo; o centralismo estatal tanto federal como es- 
tadual, sem a participaęao das bases que se tor- 
nam apenas executoras; politica educacional ela- 
borada sem democracia, muito elitista e de inte- 
resses partidśrios dos que se acham no poder. 
Quando lemos que na Igreja “hś esforęos de tor- 
nar os processos mais participativos e fraternos” 
deduzimos que os bispos reconhecem o peąuenc 
envolvimento de todos os cristaos nas decisóes 
intern as da Igreja.

GRUPO MUSICAL KRAKÓYIA
R. Jerónimo Durski, 1081 - Fone: 843-1345 

Araucaria — Parana 
Miisicas Polonesas, Ucranianas, Sertane- 

jas, Aleraas, Clźssicas e Populares. 
XOTES POLONESES, GAUCHOS, 

ALEJMAES E VANEROES.
O Grupo desloca-se para qualquer localidade. 

MOSICA PRA VALER E SOM fi COM 
O GRUPO KRAKOWIA DE ARAUCARIA 

Maestro TADEU — Preęo Mddico!

RADIO ICUA^U DE ARAUCARIA
Programa a HORA POLONESA 

Todos os domingos das 13:00 &s 15:00 horas 
Miisicas de Tradięao Polonesa ao vivo e grava- 
ęoes. Propagandas, patrocinios, avisos, recados. 

noticias, etc.
Apresentaęao 6 da responsabilidade de 

TADEU E PAULINA WZOREK.
OUCA E Y1BRE COM ESSE PROGRAMA!

Apesar de todos estes empecilhos para 
maęao democrśtica o texto ve alguns sinais '! 
tivos e que acenam para caminhos de espeJ^ 
experiśncias de gestao democrśtica como S  
jamento participativo, co-gestao, direęao cow 
da, formaęao de conselhos escolares coniZ 
rios; processos que estimulam a solidariedade 
partir da sala de aula, a mobilizaęao e articulaei 
de professores, a ligaęao com o contexto sod 
a sensibilidade hs lutas da sociedade, a into, 
gao de alunos, pais e professores; a participaęś 
com maior intensidade no &mbito da educa 
popular, muito bem expressada na campanhs t 
las diretas, na constituinte, nas eleięóes, no ® 
yimento sindical, nas associaęoes urbanas e 
rais no MEB (Movimento de Educaęao de B» ' 
nas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base)ei ! 
pastorais sociais da Igreja.

Como sinais de avanęos sao apontados % ^
caminhos que poderao ajudar numa mudan̂ i 
realidade na questao da participaęao. Mas os b 
pos dizem que ś preciso em primeiro lugar r* 
estas propostas dentro da Igreja nos difeia dl 
organismós, pastorais ou movimentos e que oi ^  
sumir e viver ś forma de testemunhar, sendo a 
rente entre o que se pręga e o que se faz: e 
pedagogia de respeito da liberdade do ser ba ^  
no como sujeito na sua realidade social e iś 
rica, unindo fś  e vida; metodologia partieipri G( 
no planejamento pastorał; criaęao de estrate 
de participaęao principalmente dos leigos; ra re. 
vaęao da catequese com maior participatioi 
seus agentes; dimensao transformadora na pes |f| 
rai juvenil e popular; colaboraęao com os jgj 
mentos populares; liturgia mais participatin; 1 
maęao de futuros padres numa dinamica i  em 
participativa; continuidade do processo de je‘ vjz 
cipaęao e comunhao vivenciado nas CEBs; a r|g: 
clcio e vivencia nas prdticas pedagdgicas; kś un_
os mćtodos, os conteUdos e as relaęóes pedi no
gicas de modo a garantirem a participaęao, mu,
direitos e a consciencia dos deveres; as insc qUe
ęóes estatais precisam recuperar seu carita 
blico atravćs de prśticas participativas’comoi um 
selhos ou colegiados nas decisóes e gestao;? 
ciamento transparente de recursos; definię# a p( 
ra e participada das polfticas educacioms mari 
instituięSes católicas tem que primar por se ] 
espaęo para se desenvolver projetos parW,.- 
vos k luz da tś e da viv§ncia coerente das? ranę, 
postas evangćlicas; estas só tem razao de a de j, 
se assumirem sua identidade comunitóA! seg^ 
tanto publicas, atendendo a todos, formanto! apens 
a cidadania, promovendo o espirito partii para(; 
e aplicando os recursos com transparfwi pomo 
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! 120 A n o s  de I m i g r a ę a o  em C u r i t i b a
xs
^  -  Maria do Carmo R.K. Goulart
§*
Eg M
^  A  ' \ T  T "  U  d l  I X  t *  T  l f  P  T  T  w7  T *  T  ę *  T 7  T  Setembro de 1991 marca os 120 anos da che-
ki ■ ■  »  ™ U  Ł m  J  A A  J lŁ  w  £ jk  J u  J u  JEv X  gada dos poloneses a Curitiba. Eles transmigra- 
4  ram para o Paranń em setembro de 1&71.

Com as recentes eleięoes presidenciais reali- 
® zadas na Polónia, que culminaram com a vit<5ria 

eleitoral e a posse do Presidente Lech Walesa, sai 
§  de cena da politica; polonesa o General Wojciech 
f$ Jaruzelski. O Presidente Jaruzelski concordou em 
® abreviar o seu mandato ąuando percebeu que nao 
5 , 1 contava com o apoio da populaęao, que — apesar 
45 das profundas mudanęas politicas por que passou 

a Polónia — via nele um resquicio do antigo re- 
gime no poder. Jaruzelski serś lembrado pela His- 

^ tória como o governante que impós ao pais a lei 
M marcial em dezembro de 1981. Ele, entretanto, dę
l i  seja ser lembrado tambćm como o iniciador das
*  conversaęóes da mesa-redonda com o Solidarieda- 
® de, as quais conduziram ds recentes e definitivas 
01 transformaęoes politicas e económicas na Poló-
*  nia.

Para familiarizar os nossos leitores com al- 
B guns detalhes desses históricós acontecimentos, 
jK publicamos a seguir trechos da entrevista que o 
& General Jaruzelski concedeu a revista "Time” , e 
k. que fo i publicada na edięao internacional dessa 
18 revista do dia 31 de dezembro ultimo.

P. — O que teria acontecido se o Senhor nao 
I® tivesse imposto a lei marcial em dezembro de 
® 1981?

R. — A situaęao geral, combinada com a apre- 
I ensao e a preocupaęao demonstrada pelos nossos 
I* vizinhos, e uma rede generalizada de pressóes di- 

rigida contra nós, provavelmente teria levado a
*  uma intemacionalizaęao do nosso conflito inter-
*  • no. Estśvamos muito próximos de um conflito co
lî  munista regional fratemo e do tipo de situaęao 
-■ que ocorreu na Hungria em 1956 (quando os so-

viśticos intervieram militarmente para sufocar 
W um levante).

P- — Os soviśticos teriam realmente invadido 
a Polonia se o Senhor nao tivesse declarado a lei 

s marcial?
R- — Essa pergunta teria de ser feita aos so- 

? vićticos. Nao posso dizer exatamente como a lide- 
! . ranęa sovićtica teria reagido. Mas em setembro 
t\ de 1981 os soviśticos nos disseram que no ano 
v seguinte eles teriam capacidade de nos fornecer 
| apenas 4 milhoes de toneladas de petróleo, com- 
f  paradas com as 13 milhoes de toneladas normais.

Fomos avisados tambćm que haveria reduęóes 
||:, proporcionais semelhantes no fornęcimento de ou- 
^ tras matórias-primas, inclusive algodao. Outros 
K  membros do bloco teriam reagido de maneira se- 

melhante. .Em outras palavras, estava a nossa es- 
| Pera um bloqueio económico total se nds nao re- 
P  solvassemos oś nossos problemas internos. 
jl P. — O Senhor disse muitas vezes que durante 

a sua vida freqiientemente teve que escolher entre
* dois males. O Senhor diria que declarar a lei mar- 
Ij cial foi um mai menor?

R. — Realmente. Ęu pensei e disse isso desde 
primeiro momento. Dizia Tadeu Kościuszko (um 

jg^herói militar polones do sćculo X V III )  que a gen- 
;f te as vezes tem que perder muito para poder sal- 
I var tudó.

— Os historiadores poloneses do futuro,
, creio eu, vao julgar o Senhor apenas quanto a 

esse periodo da sua carreira. Isso o preocupa?
R. — Lamento que eu posSa ser lembrado ape- 

| nas como algudrri associado com a lei marcial.
Embora compreenda o drama daquele momento, 

ii gostaria de ser lembrado tambdm como o inicia- 
fe dor das conversaęóes da mesa-redonda com o So- 

lidariedade em 1989. Isso foi um fato da maior 
k  .relev&ncia, tornando-se um exemplo para os ou- . 
p  tros. Nao ś que. o homem que declarou a lei mar

cial e aąuele que deu inicio as conyersaęoes da 
mesa-redonda tenham sido duas pessoas comple- 
tamente diferentes. A gente atś poderia dizer que, 
se nao fosse pela lei marcial, nao teria havido a 
mesa-redonda.

P. — Poderiam ter ocorrido conversaęóes se- 
rias com a oposięao se Gorhachev nao detivesse 
o poder na TJniao Sovietica?

R. — Śem duvida a politica de Gorbachev foi 
muito importante, permitindo que aceleróssemos 
as mudanęas. Mas talvez nao fosse muito exage- 
rado dizer que, nao fossem os acontecimentos na 
Polónia durante a lei marcial, a "perestroika" na 
Uniao Soviśtica poderia nao.se ter desenvolvida 
da maneira como eyoluiU.

A Polónia foi hum certo sentido a iniciadora 
do processo de mudanęa em todo o sistema co- 
munista. Estive e estou em estreito contato com 
Gorbachev, e creio que a experiencia polonesa te- 
ve uma grandę influencia sobre o que aconteceu 
na Uniao Sovićtica. Mas, mantendo aqui um senso 
de proporęoes, a contribuięao individual mais im  
portante para a mudanęa foi o pensamento novo 
de GOrbachev a respeito das relaęóes Leste-Oeste. 
Quando a Polónia deikou de ser um lugar que am- 
bos os lados tratavam como um instrumento de 
politica, foi-nos concedido subitamente um espa- 
ęo de manobra em nossa pplitica interna e ex- 
terna.

P. ■— Olhando para trśs, o Senhor lamenta al- 
guma coisa a respeito daquele periodo, a respeito 
da declaraęao da lei marcial?

R. — Sim. Lamento que nao tenha sido capaz 
de impedir todą sorte de abusos que ocorreram 
— limitando a extensao das prisoes, por exemplo. 
Foram tomadas decisóes erradas e muitas vezes 
escandalosas para prender pessoas que nao de- 
viam ter sido presas. Tambćm nao consegui limi- 
tar os poderes dos conservadores (linhas-duras) 
no partido. Quando o perigo jś  havia passado, 
eles usavam o guarda-chuva da lei marcial para 
impedir reformas que eu tinha em mente quando 
impus a lei marcial. Esse nśo era um programa 
meu, mas naturalmente nao me posso eximir da 
responsabilidade, porque eu era o homem a quem 
cabia a responsabilidade geral.

P. — O Senhor diz que tudo poderia ter sido 
controlado melhor. Mas as coisas tambem podiam 
ter tido um desfecho pior, nao podiam?

R. — Poderia ter sido pior. Setę pessoas mor- 
reram. Poram sete pessoas demais. Mas num pais 
de 40 milhoes de pessoas foi tambćm um sinal 
de que a lei marcial ńao foi cruel demais ■— nao 
se comparando & lei marcial no Chile, onde mi- 
lhares de pessoas morreram. A móderaęao de
monstrada pelas autoridades foi o motivo por que 
neste pais ńao se desenvolveu um abismo que mais 
tarde nao pudesse ser transposto.

Essa foi a razao por que pudemos nos sentar 
para as conversaęóes da mesa-redonda em 1989, 
que levaram as eleięoes e a todas as outras mu
danęas. Tratava-se de passar pelo purgatório para 
nao irmos parar no inferno. Depois disso tanto 
a oposięao como o regime se tomaram diferentes.

P. — Bem, quando o Senhor mesmo percebeu 
que nao havia futuro no comunismo?

R. — Um momento muito significativo para 
mim ocorreu em 1987, quando num referendo os 
poloneses rejeitaram propostas de ref ormas eco
nómicas penosas mas necessdrias. Percebi entao 
que, sem o apoio popular, nao seriamos capazes 
de continuar trilhando o caminho comunista.

O dia que pode ser mencionado como "mar- 
co”  situa-se pr<Jximo ao finał daquele mes. Ex- 
plico porqu§: hd uma escassez de documentos 
que possibilite reconstituir o  trajeto dos polone
ses desde sua saida da Colónia Principe Dom Pe- 
dro (mais tarde, Brusque-SC) k sua chegada no 
Pilarzinho (Curitiba-PR).

Quanto aoś documentos pesquisados em di- 
versas instituięóes que abrigam arquivos, cita- 
moś:

a) — Oficio do Ministśrio da Agricultura ao 
Presidente da Provfncia de Santa Catarina 
(12/09/1871), expedindo ordem ao Presidente da 
Provincia do Paranś para evitar a emigraęao de 
cólonos desse para aquela Provincia, recomen- 
dando, ao mesmo tempo:

"que se tome as medidas necessńrias a fim 
de evitar que os colonos abandonem śeos lotes 
de terra”;

----- b) — Correspondencia do Governo da Pro- 
vincia de Santa Catarina ao Diretor das Colónias 
Ifeja i e Principe Dom Pedro (10/10/1871), reme- 
tendo cópia do aviso citado na letra a);

c) — Correspondśncia do Diretor das Coló
nias Itajai e Principe Dom Pedro ao Presidente 
da Provincia de Santa Catarina (20/10/1871), in- 
formando que na Colónia os polacos haviam sido 
procurados por iun patricio de nome Sebastiao 
Saporsky; atestava tambśm sobre a descrenęa 
dos colonoś contra os tiradores de madeiras (as 
muitas serrarias instaladas promoviam a derru- 
bada de diversas arvores) e as boiadas que estra- 
gavam as plantaędes;

d) — Correspondencia em forma de telegra- 
mą, do Ministório da Agricultura ao Presidente 
da Provincia do Paranś (1/11/1871), indagando 
sobre a situaęao de misćria em que se encontra- 
vam "os colonos Polaćóś que forao de Santa Ca- 
tharina para essa provincia andao esmolando e 
nada ternem que se ocupar? Informe V. Ex9 com 
urg§ncia e tome as medidas necessśrias para que 
isso nao aconteęa” ;

e) &  Requerimento dos colonos da Colónia 
Pilarzinho ao Presidente e Vereadores da Cśmara 
Mimicipal de Curitiba (07/11/1871), solicitando "a 
distribuięao dos lotes de terras medidos no lugar 
denominado Pilarzinho".

Na correspondencia de letra c), o Diretor da 
Colónia Principe Dom Pedro enfatizava que as 
serrarias de madeiras, em maos de especulado- 
res, prejudicavam os colonos a ponto deles fica- 
rem “desgostosos e quererem emigrar” .

A bem da verdade, os imigrantes tinham mo- 
tivos para sairem do Vale do Itajai-Mirim. Mon- 
tanhoso, nele as condięóes geogrśficas — diferen
tes de sua saudosa Polónia, os levava a trabalha- 
rem, com alguns colonos alemaes jd instalados 
no local e proximidades, na abertura de estradas 
— forma que o Governo Imperial escolheu como 
meio de pagamento dos lotes coloniais destinados 
aos muitos colonos chegados a Brusque.
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Festa iii Pisstp em l ia ń ia :  [Kilo
Todas as expectativas a respeito do desempe- 

nho da 149- Festa do Pdssego e do Ovo (realizada 
conjuntamente com a 109 Feira Agroindustnal) 
foram superadas. As 65 toneladas de pessego ofcr- 
tadas foram vendidas e os produtores inclusive, 
tiveram que colher mais frutas para atender a de- 
manda do liltimo dia da festa, que durou de 14 
a 16 de dezembro, no Parque Cachoeira, em Arau- 
cśria. O evento portanto, fechou com grandę bri- 
lhantismo o ano em que a cidade comemora o 
seu centenśrio. A administraęao do prefeito Alba- 
nor Josć Ferreira Gomes contou com o apoio da 
Emater e do Banestado para a promoęao.

Durante a solenidade de abertura, o vice-pre- 
feito, Edvino Kampa, destacou a conviveneia en- 
tre o setor primdrio (que recebeu grandę incen- 
tivo com a festa) e o industrial, no municlpio. 
Tambćm estavam presentes os prefeitos da As- 
somec (Associaęao dos municipios da Regiao Me- 
tropołitana de Curitiba), vereadores, personalida- 
des estaduais e locais, alem da populaęao em ge- 
ral. A fita do salao da 109 Faial foi descerrada 
pelo deputado Max Rosenmann, o prefeito Albano 
Jose Ferreira Gomes e pelo diretor de Crćdito 
Eural do Banestado, Armando Fałat. No dia 15, 
foi feita uma "saudaęao a natureza” (representa- 
da por uma integraęao de marrecos de Pequim e 
alevinos de carpas hungaras no lago do Parque). 
Tambdm foram feitas inauguraęóes de obras pu- 
blicas (Clfnica de Fisioterapia e Farmńcia Comu- 
nitaria, no Centro Social Urbano Sao Francisco 
de Assis); alem de diversos shows no pavilhao de 
comidas tipicas e externo.

No liltimo dia da festa hOuve uma extensa 
programaęao que foi animada pelo “Pessegao” 
(um boneco gigante que fez muito sucesso). O 
domingo foi repleto de atraęóes, desde a 79 Cor
rida Rustica “Arauciria ano 100" atd a apresen- 
taęao do cantor Amado Batista, que culminou 
com um "bailao”, encerrando a festa. Paralela- 
mente ocorreram vdrias exposięóes no Ginśsio de 
Esportes Joval de Paula Souza, como a apresen- 
tada pela Secretaria Municipal de Planejamento 
que montou uma estaęao grifica para mostrar o 
sistema de cartografia digital que estó sendo im- 
plantado pela prefeitura. Tambśm foram distri- 
buidas mudas de pinheiro pela Secretaria de Agri- 
cultura e Abastecimento (que instalarń um moi* 
nho colonial na cidade em 1991). Alćm disso hou- 
ve uma feira de materiał did&tico promovida pela 
Secretaria de Educaęao.

PRODUTORES

Nao poderia faltar no evento a escolha dos 
melhores produtores de pessego, cuja classifica- 
ęao ficou assim: na variedade Coral, 19 lugar - 
Tadaschi Toda; 2? lugar - Tadeu Stańczyk; 3? lu
gar - Agostinho Balbinoti. Na variedade Chimar- 
rita, 1? lugar - Tadeu Stańczyk; 2? lugar - Vida- 
tiva Agropecuśria; 3? lugar - lir io  Rebelato. Na 
variedade Belvedere, 1? lugar - Tadeu Dranka; 29 
lugar - Lirio Rebelato. Na variedade Marli, 19 lu
gar - Lirio Rebelato; 2? lugar . Vidativa Agrope
cuśria. Na variedade Escarlate, 19 lugar - Miguel 
Chezanowski; 29 lugar - Nelson Zieliński. Na va- 
riedade Cardeal, 19 lugar - Fernando Elias Fur
man.

No que diz respeito aos ovos brancos, o 19 
lugar foi para Hordcio Kokubo; 29 lugar - Marcos 
Takada; 39 lugar - Shiro Uchino; e menęao hon- 
rosa para Reinaldo Anęay. Quanto aos oyos ver- 
melhos, o 19 lugar coube a Hordcio Kokubo; 29 
lugar - Reinaldo Anęay; 39 lugar - Shiro Uchino.

Outubro - 100 Anos  
Padre Rodolfo Komorek: Um  Santo?
EM NITERÓI (RJ)

Em janeiro de 1929, o Pe. Rodolfo integra-se a 
comunidade salesiana do Coldgio Santa Rosa de 
Niterói. ‘‘Posso atestar que era mesmo um ho- 
mem de Deus” . Adido ao santuório, “o mais forte 
trabalho recaiu sobre seus magros ombros” .

“Sua pureza era angelical. Sua pobreza, abso- 
luta. A obediencia, exemplar”. “As primeiras im- 
pressóes que dele tive foram de um santo, e estas 
impressóes aumentaram sempre, a medida que ia 
conhecendo as particularidades de sua vida. Man- 
so, a se desfazer em amabilidades para com to- 
dos, nunca o vi al te rado. Apresentava-se sempre 
alegre, dedicado nos modos. Nao se negava para 
nada que fosse trabalho na casa, na pardąuia, 
mormente ąuando se tratava de prestar assisten- 
cia a doentes ou um servięo a quem quer que 
fosse. Sua piedade era edificante, sem ser afetada. 
Profundamente humilde, todos indistintamente, 
padres, alunos e povo de Niterói o amavam, admi- 
ravam, reverenciavam: um santo!”

EM LUIS AŁYES (SC)
Vigśrio em Luis Alves (SC), em 1.° de maręo 

de 1934, "percorria quil6metros e quilómetros a 
pś, mochila pesada &s costas, chapśu na mao". 
Sempre o mesmo: “humilde, a servięo de Deus e 
dos homens” . Visitava as numerosas capelas er- 
guidas pelos colonos nos lugares mais afastados. 
Aldm de atender & pardquia de Massaranduba.

"Seu tempo era do povo, de dia e de noite". 
“Tinha zelo pela casa de Deus. Como tocava ra- 
zoavelmente o harmónio, ensaiava cantos com as 
Filhas de Maria. Foi ele que ensaiou ‘O’ Dom Bos- 
co, te ofertamos’ com o povo para uma procissao”. 
Sua memdria ainda estś viva nos que o conhe- 
ceram em Luis Alves e Massaranduba. Os mais 
jovens dele ouvem falar.

EM LAVRINHAS (SP)
Em meados de 1936, o Pe. Rodolfo ć enviado 

a Lavrinhas. Sua chegada colheu de surpresa os 
seminaristas, que logo se impressionaram com a 
presenęa daquele padre tao magro. Vinha bem 
recomendado. O provinciaI, bom conhecedor dos 
homens, garantira que “o que lhes ia mandar era 
um santo e iria agradar muito”. E assim foi. 
Lavrinhas ganhou, alśm de um santo confessor, o 
professor erudito e o pregador que pregava a pa- 
lavra e irradiava o exemplo.

"Foi encarregado do Oratório (juiz de fute- 
bol!), atendia a todos os doentes de Lavrinhas e 
Pinheiros (atd & Serra da Mantiqueira), pregava 
todos os domingos k noite, dava aula aos aspi- 
rantes e aos cldrigos (ąuase trinta horas de aula 
por semana, mostrando-se disposto a receber ou- 
tras mais, para ajudar a qualquer irmao que 
estivesse sobrecarregado), apds o almoęo dava 
catecismo aos empregados, cuidava dos livros da 
sacristia, era o confessor dos meninos e dos sale- 
sianos”. Trabalho para tres! E ... ajudava nos 
trabalhos materiais, literalmente carregando o s . 
fardos dos outros, carregador incorrigivel que 
sempre foi.

EM SAO JOSĆ DOS CAMPOS (SP)
Os pulmóes, muito exigidos, nao resistiram, 

foręando-o a ir para a Residencia Salesiana de 
Sao Josi 'dos Campos. Em Sao Josd havia clima 
e mćdico. “A sua chegada, o mćdico afirmou

que, com grandę cuidado, poderia prolongarua 
pouco seus anos. Ele, ao inves, passou nove aua 
numa atividade eztraordinśria, sem se detear v» 
cer pela doenęa. Passava horas e horas no confe 
sionśrio, nos hospitais, nas pensóes de doentes. 
nas igrejas, sempre procurado como confessor 
nao só pelos pobres e humildes a quem anian 
com predileęao, mas tambćm pelos sacerdotes e 
religiosos".

“Feliz no meio dos pobres, tratava com ̂  
dadeira afabilidade os velhinhos do Asilo s i  
Antonio. Atendia com delicadeza e respeito g 
pessoas humildes que batiam k  porta da Resid$ 
cia” para solicitar um pouco de comida. Come 
sava amigavelmente com eles, que deixavam i 
portaó alimentados no corpo e confortados i  J
alma. f l

“No Asilo comparecia a todas as festinln 1 
tomando parte nos acontecimentos da casa ca i 
muito interesse e solicitude, com aquele seu se 
blante sereno e alegre". r

Um encanto ve-lo atender ks confissóes i  z 
doentes e idosos. "Quando percebia que alfc r 
pobre, muito alquebrado, se aproximava do«  s 
fessionśrio, o compassivo Pe. Rodolfo cedirt v 
a sua cadeira e puńha-se de joelhos para ourirł 1 
a confissao” . "A  humildade com que atendia £ n 
confissóes dos doentes encantava. Era ele quei c 
ajoelhava humilde aos pes do penitente parać t; 
vir a confissao, usando de mil delicadezas ps f ( 
que o doente estivesse bem acomodado e moi i{ 
cansasse muito. Mais de um doente exdanu 
‘diante da humildade deste padre, quem pode* n 
siStir?' Esquecia-se o santo confessor de ąueea n 
va mais- doente que os próprios doentes”. d

UMA SANTIDADE FACIL? 11 '* ^ E '
"?,, a  p

A leitura dos numerosos e impressiona p 
depoimentos nao deve deixar a impressao de c. &
tudo foi fścil ao Pe. Rodolfo, como se j| bom &
se nascido santo. Bem ao contrśrio: a conraś n  
cia de vśrios anos ao seu lado, permitiunosaca b; 
panhar o asceta empenhado em dominar as? s§
prias tendSncias e submet§-las a uma vontadei tc
ferro amparada pela graęa de Deus. P6de s s ś  
transformar um temperamento forte era praa P(
coadjuvante de transparente santidade. Santó 
que ele nunca reconheceu: chegou ao firn dis ^  
reira "absolutamente convencido de que nao? 
sava de um pecador” . Os muitos "sempre*, i  a 
tentemente repetidos neste artigo (como a te nc 
pirar contra a correęao literśria), sao umajw 
da constancia de suas lutas e vitórias, apâ  vil 
da virtude heróica. r m;

"Nada mais belo e consolador — escrera da 
saudoso Mons. Ascanio Brandao para a pĉ  es, 
ęao de Sao Josd dos Campos, por ocasiaó dii no 
te doi Servo de Deus : do que viver ao 1» 
um santo. Tiyemos essa ventura” . mi

Celebramos o centenńrio de nascimenlo ele 
um santo atual, exemplo providencial paraosi mc 
sos dias. Para todos. Em todos os campos,p auł 
cularmente no da pobreza. Fez o Pe. Rodouft' 
antes da era conciliar, a opęao prcferenuaJ? —  
pobres. Sentiu, antes de Puebla ou Mede» 
“urgśncia de traduzir o espirito de pobreô  
gęsto, atitude e normas que transformem^ 
da Amdrica Latina num sinal mais luciM F  
tentico do Senhor” . Sentiu e fez. Com w®* I 
e convicęao. Poderia, sim, falar de pobrea ■  
corar. ~~

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
Rua Riachuelo, 147 

C U R I T I B A  — P A R A N A

ADUBOS L1QU1D0S ENVY
■ ADUBOS COMPOSTOS
- ADUBOS SIMPŁES
■ PULVERIZADORES
■ FUNGICIDAS 
* 1NSETICIDAS
- HERBICIDAS

Maior Estoąue e 
MeShor Preęo da Praęa 
Afacado e Varejo
A D U B O S  B O U T I N  L T D A .  

Avenida 1 de setembro, 2.064 — Fone: 84SJ.833 
Caixa Postał, 1130 — Telegr.: “PEOAGRO” 

— CURITIBA — PARANA

LUD REC0MENDA
BANCA DE REVISTAS 
de Edmundo Domachowski 
Fica em Curitiba, na Rua das Flor* 

‘Boca Maldita” . Possui todo tip° de i® 
jomais poloneses. Ali o in te ressad o . 
prąr exemplares do LUD/O POVO 
assinaturas.

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

ba. Assinaturas do LUD/O POVO i  ^  
E um ambiente especial para encontrw. 
soai de antes e de agora” .

PIEROGI E  BIGOS - J j ,
Pierogi, bigos, sonhos e outrtf 1 

cozinha polonesa. Wódka polones|>^g 
das com Tadeu e Maria. Fone: ?<» '
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POSSE DO PRESIDENTE LECH WALESA
Lech Walesa — o primeiro presidente da Po

lónia eleito democraticamente em eleięoes dire- 
tas, no dia 22 de dezembro fez urn juramento na 
Assemblćia Nacional. Tomando posse jurou sole
nemente, que serd a Constituięao, que vai prote- 
gęr inflexivelmente a dignidade da naęao, a sobe- 
rania e a seguranęa do Estado, e que a ordem 
suprema serd para ele o bem da pdtria e a pros- 
peridade dos cidadaos. Ao texto do juramento Wa
lesa acrescentou: “Assim Deus me ajude”.

“Neste momento comeęa solenemente a Ter- 
ceira Repiiblica da Polónia” — disse o presidente 
num curto discurso de inauguraęao. — Ninguem 
e coisa nenhuma podem diminuir este fato. Estd 
terminando o mai periodo, em que as autoridades 
do nosso pais foram nomeadas sob a pressao dos 
outros ou em conseąuencia dos compromissos for- 
ęados. Hoje, estamos dando um passo decisivo 
num longo e sangrento caminho da reconstruęao 
da nossa independencia. A Providencia nos deu b 
privilćgio de cumprir dessa forma pacifica o tes- 
t amen to das geraęoes anteriores.

A Polónia independente quer ser um compo- 
nente de uma ordem pacffica na Europa. Quer ser 
a boa vizinha. Com a Ucr&nia, Belorussia e Litua- 
nia nos unem os seculos da história comum. Isto 
se refere tambćm a Alemanha, em que ąueremos 
ver uma porta amistosa para a Europa. Sendo 
ligados culturalmente ao Ocidente, desejamos ao 
mesmo tempo construir o espirito de simpatia e 
cooperaęao em nossas relaędes com a Riissia. Es
tamos, porćm, conscientes, que só a Polónia re- 
formada e com a. economia forte serd um parceiro 
igual dos outros.

Durante o mandato laborioso do ątual parla- 
mento, a Polónia tinha conseguido mUito. Hoje a 
naęao espera de nós ainda mais. Espera as mu- 
danęas da politica económica e do modo de go- 
vernar. A atitude dos milhdes dos ęleitpres foi 
neste caso unńroca. As nossas reformas tem que 
prosseguir do modo mais rdpido e mais eficiente. 
Pensando nao apenas em numeros, mas sobretudó 
em pessoas, temos que transformar a estrutura 
do Estado, descentralizando-o de modo que o nu- 
mero maior possivel das decisoes seja tornado em- 
baixo — Id onde as pessoas vivem e sabem ąuais 
sao os seus problemas. £  uma tarefa enorme, tan
to legislativo ąuanto financeiramente.

Outra grandę tarefa e a privatizaęao geral.A 
Polónia deve se tornar a naęao dos proprietdrios. 
Cada um pode e deve se tornar um proprietdrió 
de uma parte da propriedade da naęao, umąjparte 
da nossa pdtria, £  um caminho mais simples para 
a responsabilidade. Só assim multiplicaremos os 
nossos bens e aprenderemos a governar.

Vamos continuar'O programa modificado do 
vice-primeiro ministro Balcerowicz. Este progra
ma ś  um exemplo da nossa obstinaęao e capaci- 
dade de sacrificios. Se continudssemos a mostrar 
essas qualidades, vamos ser os parceiros fidedig- 
nos.

Estamos dando hoje um passo decisivo no ca
minho a democracia na nossa pdtria. O presidente 
eleito pela naęao ś obrigado a servi-la. Assim co
mo o futuro governo e o futuro parlamento. As 
autoridades do Estado t£m que lembrar que pelo

trabalho didrio que vao ganhar a confianęa dos 
cidadaos. Temos que cuidar juntos para que o go- 
verno e os ministros cscutem melhor a voz da 
naęao. iJltimas eleięoes mostraram a todos, que 
ningudm tem o crćdito de confianęa dado uma 
vez para sempre” .

Em seguida o presidente declarou que nunca 
esquecera de onde tinha comeęado a caminhada 
que o levou ao mais alto cargo do Estado.

Fiz um apelo aos poloneses para que acredi- 
tassem em suas foręas, fazendo referencia &s rai- 
zes cristas da Polónia e manifestando a convicęao 
que "o  Senhor dard foręa ao seu povo e dard ao 
seu povo a benęao da paz” .

Durante as solenidades na Assemblćia Nacio
nal ao lado do presidente estava sua esposa Da
nuta. Na galeria tomaram lugar os' outros mem- 
bros da familia de Walesa e os seus convidados, 
assim como o primeiro-ministro Mazowiecki com 
o seu govemo, primaz Glemp com os membros do 
Episcopado, oś politicos, diplomatas e as filhas do 
marechal Pilsudzki. A programaęao nao tinha pre- 
visto a participaęao do Jaruzelski.

O presidente do Sejm (Dieta), M. Kozakiewicz, 
anunęiou com a lealdade e de acordo com a lei 
que o parlamento vai colaborar com o presidente 
e com o novo governo.

No pdtio do Paldcio Real o presidente Lech 
Walesa assumiu solenemente a chefia das foręas 
armadas. "Vou exercer esta funęao ciente da res
ponsabilidade perante Deus, naęao, história e a 
minha consciSncia" — disse o presidente num dis
curso dirigido aos soldados. Disse tambśm, que a 
naęao polonesa ve no seu exćrcito ą garantia da 
sua soberania nacional e das liberdades democrd- 
ticas dos seus cidadaos. Estas funęóes o exćrcito 
tem que cumprir independentemente das atuais 
configuraęóes politicas, mantendo-se acima de to- 
das as divisoes. Por isso tambćm e importante 
que seja restituido ao exdrcito polones o seu ca- 
rdter nacional, assim como que seja elaborada 
uma doutrina de defesa em concord&ncia com a 
razao do Estado polonesa. Estes principios deci- 
diram o rumo das mudanęas que atć agora ocor- 
reram no exćrcito polones. Hoje, esses principios 
tem que decidir sobre o aprofundamento e a ace- 
leraęao dessas mudanęas". O senrięo militar — 
disse o presidente — ś um servięo civico. Por isso 
6 um dos mais honrados deveres do Estado”. Co
mo o chefe das foręas armadas, o presidente de
clarou solenemente, que vai dedicar todas as suas 
foręas e capacidades as questóes do pais, seu pro- 
gresso e sua seguranęa. “No que tange o destino 
de toda naęao, governarei com a lei e com o co- 
raęao, com a prudehcia e com a razao” — disse 
Walesa.

No caminho de volta do Paldcio, o Walesa vi- 
sitou Belweder, o lugar do seu futuro trabalho. 
Na entrada o casal Walesa foi cumprimentado 
com um pao tradicional com a pitada de sal. 
“Deus lhes pague” — disse o presidente, acrescen- 
tando: “Que seja grandę, suficiente e que seja bo- 
nita a sua divisao. Eu, de acordo com a antiga 
tradięao polonesa, o assinalo com a cruz” .

A tarde, na sala de baile do Paldcio Real foi 
realizada a cerimónia de transmissao ao presiden
te da Polónia das insignias presidenciais pelo pre

sidente da Repiiblica da Polónia no exilio, Ryszard 
Kaczorowski, que chegou a Varsóvia no sdbado. 
Sao os simbolos da continuidade e da soberania 
do Estado polonus. As insignias constam de: ban- 
deira da Segunda Repiiblica, exemplar original da 
Constituięao de abril de 1935, os carimbos da chan- 
celaria do presidente, as insignias da Ordem da 
Aguia Branca.

“Esta cerimóriia — disse o Kaczorowski — tem 
a dimensao ideológica e politica. Significa um ca- 
samento da Emigraęao com o Pais — as bodas 
da esperanęa; ś um ato fortificante. Sabemos que 
a Polónia łuta pela śobrevivencia económica. Sa
bemos que estao chegando os tempos de mais uma 
dificil provaęao. Devemos dar-nos as maos e lem
brar que nao existe a alternativa para a esperan
ęa. A nossa naęao esta condenada as suas próprias 
foręas e acredito, que o Deus bom nos ajudard” .

Dirigindo-se ao presidente Kaczorowski, Lech 
Walesa agradeceu a todos que com a sua inflexi- 
bilidade, a tempera, a fć e o heroismo contribui- 
ram para que os emigrantes nunca rompessem a 
ligaęao com o seu pais. "Sem o trabalho de muitos 
poloneses anónimos, sęm o sentido da comunhao 
que se estendia acima das fronteiras, nao seria 
fdcil derrubar o rrmro que nos separava" — disse 
o presidente. Disse tambćm que encontramo-nos 
apenas no inicio do caminho d normalidade. "Te
mos que construir a Polónia democrdtica, inde
pendente e próspera, a Polónia com o sistema po- 
lftico e económico legiveis. Precisamente agora, 
quando a marcha para a Europa estd sendo ace- 
lerada, nos serd necessaria ajuda e diversos mo- 
delos politicos, comerciais, industriais e culturais. 
Em todos os nlveis deve se estabelecer o inter- 
cdmbio, que serd impossivel sem ajuda das nos
sas instituięoeś polonesas espalhadas pelo mundo 
inteiro, sem os poloneses que ąuisessem partici- 
par na vida do pais. Hoje, quando o poder morał 
e politico ficaram unidos, acredito que o esforęo 
secular do emigrante e refugiado polonus vai dar 
os seus frutos. Acredito que vamos morar numa 
casa comum europśia" — disse Walesa.

Depois foi lido o documento referente a trans
missao e a recepęao das insignias presidenciais e 
a manutenęao das atiyidades dos Conselho Nacio
nal no exilo atć as eleięóes parlamentares demo- 
crdticas na Polónia. De acordo com a declaraęao 
de Kaczorowski, ele considerou a sua missao ter* 
minada. Todas as instituięóes que permanecem 
Sob a sua chefia vao reconhecer a chefia do pre
sidente Walesa, e o govemo do exilio vai se trans
formar em comissao de liquidaęao.

Em arquicatedral de Varsóvia foi celebrada a 
missa em intenęao da pdtria e d o  presidente Lech 
Walesa, concelebrada pelo primaz da Polónia Józef 
Glemp. “A Igreja conta com a conciliaęao dos di- 
versos grupos sociais num esforęo para um renas- 
cimento morał da sociedade, o que 6 uma grandę 
tarefa de todos nós” — disse o cardeal Glemp na 
sua homilia. O trabalho, com o respeito e forta- 
lecimento da dignidade humana, serd eficiente, 
quando as foręas nascidas no trabalho serao en- 
caminhadas numa direęao só, quando senńrem 
harmoniosamente a uma feticidade fundamental. 
Simplesmente, que cada um cumpra bem os seus 
deveres, que os cumpra do melhor modo possfyel” .
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A P R O V A D O  O  G A B IN E T E  D E  B IE L E C K I
— Dariusz Ledworowski, 42 anos, ministroda 

rooneracao Económica no Exterior. Poi vlce*” “  
nistro do mesmo ministório no govemo passado.

_  Janusz Lewandowski, 39 mimstro
Transformaęao da propriedade. Membro do Con- 
gresso Liberał Democrata. Hn Tn-

— Henryk Majewski, 40 anos, ministra do In 
terior. Trabalhou como cientista social da Umror 
S e  Wonica de Gdańsk e foi yicecomandante 
da policia em Gdańsk. . ,

— Maciej Nowicki, 39 anos, ministro da Pro- 
teęao Ambiental, Eeeursos Naturais e j r a M U

— Marek Roztworowski, 69 anos, ministro da
Cultura e Artes.

— Krzysztof Skubiszewski, 64 anos, ministro 
dos Negócios Exteriores, Advogado, especialista 
em Direito Internacional. Ocupou o posto no go- 
verno passado. g i l

' Władysław Sidorowicz, 45 anos, mmistro da 
Saude e Assistćncia Social. fi psiąuiatra e partr 
cipou das conversaę6es da mesa-redonda de 1989 
com o govemo comunista, que levaram ao primei- 
ro govemo do Solidariedade.

-• jerzy Slezak, 50 anos, ministro das Tele-
comunicaęóes. Ocupou o posto no govemo pas
sado. H H  > , Ł : . * •

— Adam Tański, 45 anos, mmistro da Agn- 
cultura e Polltica de Alimentaęao. Foi vice-minis- 
tro do mesmo ministório no governo anterior.

. -^Ewaryst Waligórski, 53 anos, ministro dos 
Transportes e Economia Maritima. Mantóm o pos
to que ocupou no governo passado.

— Andrzej Zawiślak, 43 anos, ministro da In- 
dustria. . , „

— Krzystof Żabiński, 38 anos, chefe do Con- 
selho de Ministros.

O presidente Lech Walesa assistiu k sessao 
do Parlamento no tiltimo sńbado em que foi apro- 
vado o novo gabinete do primeiro-ministro Jan 
Krzysztof Bielecki, em meio a fortes criticas ao 
premić, acusado de nao ter apresentado um qua- 
dro mais claro da polltica que pretende adotar.

Os 19 membros do novo gabinete tóm, em mć- 
dia, 48 anos de idade, a mais baixa do antigo blo- 
co comunista do Leste europeu. Bronisław Ge- 
merek, antigo assessor de Walesa, criticou a for- 
maęao do gabinete, afirmando que nao representa 
os partidos politicos poloneses e que “ foi escolha 
pessoal do novo chefe de governo” .

A LISTA DOS APROVADOS
A lista dos ministros aprovados pelo Parla

mento polonus 6 a seguinte:
— Leszek Balcerowicz, 43 anos, vice-primeiro- 

ministro e ministro de Finanęas. Ele ocupou os 
dois cargos no governo passado.

— Michał Boni, 37 anos, ministro da Polltica 
Social e Obras Publicas. fi lider do Sindicato So
lidariedade na regiao de Varsóvia.

— Wiesław Chrzanowski, 67 anos, ministro da 
Justięa, ć lider da Uniao Crista Nacional, um par- 
tido politico pouco expressivo.

—■ Jerzy Eysymont, 54 anos, chefe do escritó- 
rio de Planejamento Central que tem status de 
ministro.

— Adam Glapinski, 40 anos, ministro das 
Construędes Chris, f i  membro do Congresso Libe
rał Democrata, outro partido politico menor.

— Robert Głębocki, 50 anos, ministro da Edu- 
caęao Nacional — ć astrofisico e mora em Gdańsk.

— Piotr Kołodziejczyk, 52 anos, ministro da 
Defesa. f i  almirante da Marinha. Mantem o posto 
que ocupava no governo anterior.
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Os problemas mecanicos. elćtricos ou falta de combustfvel acontecem quando 
menos se espera. Nao hś coisa mais desaqradśvel do que ficar na beira da es
trada esperando socorro. Mesmo que apareęa uma alma caridosa (talvez um 
amigo) tentando ajudar, nao poderś fazer muita coisa. E agora!? Voc6 tem a 
corda? Nao! Ele tambśm nao tem. Nestes casos de emergencia, REB0KIT fa- 
d lita  o reboque do seu carro. moto ou camionete atś o posto ou ofidna mais 
próxima. Nao viaie sem ele. Tenha-o sempre no porta luvas.
Ouando menos se espera. acontece.

As Florestas no uso das ieiiiT^ 
Coniribuicao a Pfoducao de

As florestas e as śrvores estao profimw. 
ligadas & produęao de alimentos. DeseZl? 
um papel importante na manutenęao d a  

agricola ao ajudar na conservaęao do solo 
ńguas. Garantem a estabilidade ambienw* 
ńuirido. os efeitos das irregularidades cBm? 
das tempestades e dos ventos. DiminuanT? 
das oorrentezas dos rios e reduzem a erasłT 
solo. Restabelecem a fertilidade do s o lo  y  
cultura migratdria. Reduzindo a foręa do iJ! ■ 
elevando a umidade do solo, aumentando. .  
duęao de alimentos; por ultimo, forneam 
ąuantidade significativa de lorragem pa:a 0a 

Uma agricultura e uma pecuiiria esWidj 
tambćm, aigumas das pedras bases do dtss 
vimento nacional na maioria dos paises troęjj 
Entretanto, a łuta constante para obter novsi 
ras de cultivo chega a ser a causa pnncijeij 
destruięao da floresta. Os śistemas injustost ” 
posse da terra, a perda de grandes extensóa; 
terra arśvel para a implantaęao de projełosj 
agricolas, e a baixa produtividade agricola,* 
com o crescimento da populaęao rural, esłioi ^ 
lerando cada vez mais o processo de transfe 
ęao das terras florestais para outros usos.

Poucas terras com florestas tropicais k i  

tem produtivas por muito tempo depois ę 
cobertura florestal 6 retirada. Isto aconUcąi 
parte, porque a maioria dos nutrientes m  
rios h vida das plantas sao retidos pelasil 
e galhos das ńrvores e nao pelo soloe, eoifr 
porque o solo sem proteęao 6 onde ocorren 
e das b rab as. A  maioria das terras despm 
de cobertura florestal per de a fertilidade, i| £e 
leva k sua degradaęao, h sua menor produtni p ( 
ao seu abandono definitivo e a remoęaodei to  
florestas.

De quem ś ęsta responsabilidade? Esp di; 
ros Agrónomos, Engenheiros Florestais, Tćs ta: 
Quem? feJ

As causas e conseqiiencias desta desbi 
sao bem conhecidas, mas, infelizmente, tani 
sao muitas das soluęóes. f i  preciso intensfi 
pesquisa, mas nao ś  a falta de conhecima I 
que impede atuar; o verdadeiro obstócuJo, i 
ponsabilidade desta situaęao e a falta df 
politico, financeiro e institucional pars P 
prśtica as corretas atitudes.

O que faz falta ś um empeiiho poK® 
grandę alcance, e adequado a cada regiao, f 
aplicaęao prdtica as estrątógicas de reflorS 
to e de manejo florestal. Tambśm faz W 
apoio continuo aos programas florestais, «P niei 
energćticos e outros relacionados como«i dQł,
rai. Nao se tem que repetir os erros d|spe» (
cometidos por haver dado import&ncia tint 
aos grandes projetos de desenvolviniento.® idói 
jetos alheios ao setor .florestal, tais co®5 de ; 
lativos ks comunicaęóes, do desenvolvifl* (j0 ( 
droetótrico, ks estradas, k  colonizaęao, mdt 
minerais e aos programas de irrigaęao irjpp  
planejados e coordenados para evitar o }
dicio ou a destruięao dos recursos (tan
que ponham em perigo as śreas de $ ■

As polfticas inadequadas de uso de qUe 
resultam no que estś por ai, sao unia nele 
cipais causas das emergencias alimentâ  y^ d  
repetem com trógica regularidade e® 
ses em desenvolvimento — e o Brasil dind< 
A recente crise de alimentos da Etióp do .p 
cular-se diretamente a diminuięao de 
tura florestal. j a  ele ii

Uma agricultura estśvel, com ° tos, c 
silvicultura estśvel constitiii uma 1° 
evitar o ciclo da fome. - A  sao e

Nao ś só de soja que se aliffl®  ̂ dist^i 
soas. Se for, que alguśm prove!- ; tubsa 
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