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Paulo Filipak
IZBA HANDLOWA BRAZYLIJSKO- 
POLSKA W KURYTYBIE

fize m ó w len ie  w  
usit inauguracji nowo! 
tf Handlowej w  dniu 25 
fofiada 1991 r ./  
i'M amy dzisiaj w ie lk i 
ssayt gościć w  siedzi- 

Associaęao Comer- 
io Parana" polskg  

M ijacjf handlow g, 
Monę Z ekspono- 
rnych przedsiębiorców, 
fli przewodnictwem  
wiocha Palińskiego, 
Uira raczyła zawitać do  
mlparańskiej stolicy, 
wkiai twojej o fic ja lne j 
Mży po Brazylii. 
iiatgólnie nas p o 
myków in te resu je  
Ryta polskich gości na  
tfwkimtzczeblu, ponie- 
ni w dniu dzisiejszym 
uhla oficjalnie p o 
dana do życia Izba  
'milowa Brazylijsko- 
‘Ha z siedzibę w Kury- 
W.
Jo rai pierwszy, po  120 
toh osadnictwa po/s- 
ty  w Paranie, rocz- 
tf klórg Polonia uro- 
jró’« obchodziła w  
tytych miesiącach, 
wniu I październiku, 
wohilemy do życia  tę 
*W(i Izbę Handlowg, 
w lu t skutkiem nat- 
mnla powziętego z 
fobntj izby Handlowej 
jffa Chicago, założo- 

* mieslęcu m arcu  
klsdy to dyrekcja  

Milka LUD b ra ła  
H  w Zjaździe Rady 
wyrtacyjnej Polonii 
*»sa Świata, w oso- 
nMleczysława Sutka 
*  mojej.
“R y liśm y  tam na  

w Stanach Zjed- 
P W f c  lakę ważng 
M ijłn to  w tam - 
i w ę f u  polonijnym  
J *  lekowej organi-

BjWbo tutaj szcze- 
Sf f lH f im ilaó twor-

j^ fw ilfc la  w obec-

™?"«handlowamię- 
& < ” »! slanowi 
Z ? /u*  zadanie 

Sotpodarczej w

układzie nowoczesnego 
świata.

Bez rozsgdnej i prężnej 
wymiany handlowej pro
wadzonej oczywiście z 
obustronng korzyścią, nie 
jest możliwe myśleć o co 
raz to wykwintniejszych 
m etodach dla zdobycia 
korzystnych rynków zby
tu, zważajac, że techno
log ia  Idzie w bardzo 
szybkim tempie naprzód 
i  n iekiedy zdawałoby sio, 
że stanowi w pewnym 
sensie, jakby przeszkodę 
w normalnych stosun
ka ch  ekonomicznych 
zainteresowanych kra
jów.

Nie jest tutaj naszym 
zamiarem, technicznie 
oraz skrupulatnie pod
chodzić do tak ważnego 
przedmiotu, ponieważ 
zagadnienia te należę do 
odpowiednich specjalis
tów  tel bardzo specyficz
n e j branży, wchodzgce) 
w zakres dziedziny eko
nomiczne/. Będzie to 
poniekgd zadanie nowe
go  zarzgdu obecnie two- 
rzgcej się Izby Handlo
wej.

A le  dlaczego, mógłby 
ktoś zapytać, powstaje ta. 
Izba akurat w naszej 
Kurytybie, a  nie w Innych 
większych miastach bra
zylijskich, rozsiancych po 
naszym rozległym obs
zarze.

Otóż, d la wyjaśnienia 
naszym  słuchaczom  
podkreślamy, iz komisja 
która została powołana 
tak postanowiła, zwa
żywszy konieczność wy
ko rzys tan ia  lepszych  
możliwości południowych 
rynków  zbytu. Zasięg 
nasze/ Izby Handjowej 
będzie obejmować po- 
c z g lk o w o  terytorium  
czterech stanów Brazylii, 
najbardziej rozwiniętych 
p o d  względem przemy
słowym, rokujgcych po
myślniejsze możliwości 
wym iany między brazy
lijskim i przedsiębiorcami 
I polskimi.

M ie jm y nadzieję, żę

dzięki obecnym kontak
tom handlowym z polski- 
mibyznesmenami, nasza 
Izba Handlowa przysłuży 
się skutecznie oraz wy- 
wigże się w przyszłosci 
zadowalająco ze swego 
odpowiedzialnego zada
nia, będęc pośrednikiem 
w obustronnych intere
sach handlowych między 
naszymi od dawna za
przyjaźnionymi krajami.

W zwigzku z tak życzli- 
wg I zaszczytng obec- 
nościg polskich gości, w 
uroczystym dniu ■ dzi
siejszym, życzymy wam 
pomyślności w kontak
tach oraz spędzenia jak 
n a jp rzy je m n ie jszych  
chwil na naszej ziemi 
parańskiej - krainie ma
jestatycznych piniorów I "

Lech Paliński, Adam Bronikowski, Andrzej Krzemirski, 
Dariusz Doktór i Krzysztof Pobudkiewicz.

WIZYTA POLSKIEJ DELEGACJI 
HANDLOWEJ W KURYTYBIE

W dniach 24 i 25 listopada 
przybyła do Parany polska 
delegacja handlowa by 
nawiazać kontakty i zbadać 
możliwości wymiany 
handlowej z rejonem 
Ameryki Łacińskiej. 
Delegacja szczególnie była 
zainteresowana możliwoś
ciami polskich przemysłow
ców i handlowców. Liczne 
kontakty były bardzo 
owocne i z pewnościę 
przyniosę zamierzone 
owoce. Handlowcy z Polski 
wzięli udział w uroczystoś
ci ofocjalnego założenia 
Brazylijsko-Polskiej Izby 
Handlowej.

W delegacji wzięli udział 
następujący przedstawiciele 
polskich firm handlowych:

LECH PALIŃSKI, 
sekretarz misji, delegat 
Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego. Celem Izby 
jest rozwijanie handlu 
z a g r a n ic z n e g o .  D q  
działalności tej organizacji 
należy: naw iązyw anie
kontaktów między Polska i 
firmami zagranicznymi, 
u d zie lan ie  inform acji 
d o tyczących  sy tu a cji 
gospodarczej w Polsce jak i 
za granicę.

ANDRZEJ K R Z E 
MIRSKI, dziennikarz, pisze 
d o  g a z e t y  " R y n k i  
Z agraniczne", b ęd ęcej 
organem oficjalnym Polskiej 
Izby Handlowej. Jest zaintere
sowany sytuację gospodarczy 
krajów łacińskich, a szczegól
nie jej struktura, polityka 
przemysłowy i rolna, handlem 
zagranicznym oraz różnymi 
formami kooperacji handlowej 
z Polskę.

ADAM BRONIKOWS
KI, dyrektor naczelny Spółki 
Anonimowej Kolfed S.A. Ta 
firma importuje i rozprowadza 
produkty spozywcze. Posiada 
wielkie domy handlowe 
współpracujące z sieciami 
handlowymi belgijskimi. Jest 
także dziennikarzem, prowad
zi w telewizji programy o 
tematyce gospodarczej.

DAKIUSZ DOKTÓR, 
dyrektor firmy Euro belg S.A. 
Firma ta zajmuje się dystry
bucja produktów che
micznych. Jest także przedsta
wicielem firmy Sobieski zaj
mującej się sprzedaży produk
tów spozywczych i współpra- 
cujęcej z firmami belgijskimi 
i holenderskimi.

KRZYSZTOF POBUD
KIEWICZ, szef sprzedaży 
firmy Polfrost S.A. Do tej 
firmy należę inne. Maktronik 
- zajmujaca się transportem. 
Polsung Electronic - zajmuja
ca sie importem produktów 
elektronicznych. Kościuszko 
Polfrost - zajmujaca sie han
dlem mleka, piwa i owocami. 
Baconex - handlujaca mięsem. -

Delegacja była bardzo 
serdecznie przyjmowana przez 
przedstawicieli handlu brazy
lijskiego oraz przez Rodaków. 
Te pierwsze kontakty stały sie 
bardzo ważnym momentem w 
kontaktach Polska - Brazylia, 
gdyż handlowcy polscy mogli 
naocznie sie przekonać o 
zdobyczach i trudnościach 
gospodarki brazylijskiej i 
rozwiać informacje o Brazylii 
oparte w dużej mierze na 
lekturze "Pan Balcer w Brazy
lii".
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WYWIAD Z  SEKRETARZEM MISJI 
HANDLOWEJ LECHEM PALIŃSKIM

W czasie wizyty misji 
handlowej można było 
dowiedzieć sie o obecnej 
sytuacji Polski w dzied
zinie gospodarczej. Dele
gaci bardzo chętnie ud
zielali informacji. Jest 
trudno przedstawić cał
kowity obraz głębokich i 
szybkich zmian w Pols
ce. Niech te słowa przy
najmniej w części pokażą 
to co się dzieje obecnie 
w Polsce.

P. Paliński udzielił 
krótkiego wywiadu dla 
tygodnika.
Lud: Od kiedy działa obecna 
Izba Gospodarcza i jakie ma 
cele?
Paliński: Obecna Izba działa 
od dwóch lat zrzeszająca 80 
Izb Handlu i Produkcji i 400 
tys. przedsiębiorstw jest 
członkami tych wszystlcich 
Izb. W  zakresie krajowym 
zrzeszam y producentow, 
handłowcow. W  Polsce nie 
było gospodarki rynkowej, 
nowoczesnego marketingu, 
który stanmui bazę, często 
decyduje o tym  co trzeba 
produkować, w  jakich iloś
ciach, w  jakich seriach, na 
jakie rynki. Dlatego w  struk
turze mamy Biuro Promocji 
Krajowej, które udostępnia 
informacje handlowe odpłat
nie. Jesteśmy organem, Który 
sam się finansuje. M y mu
simy sie sami utrzymać, jest 
to samorząd gospodarczy. Nie 
zależymy oa żadnych minis- 
terstiu, od żadnej władzy 
politycznej czy gospodarczej. 
Sanu musimy musieć o 
wszystkim. Organizujemy 
wystawy. Bierzemy udział w 
imprezach wystawienniczych 
międzynarodowych.
Lud: Jakie ma zamiary Izba 
Gospodarcza jeśli chodzi o 
Amerykę Łacińska?
Paliński: W  tej chwili byliś
m y na największej loystaiuie 
handlowej Ameryh ŁaciŃskiej 
w  Santiago w  Chile. Prawie 
40 krajów było reprezento
wanych 10 tym Polska rów
nież. Oferta polska niestety 
nie była dostateczna. Polskie 
fabryki w  tej chwili maja 
kłopoty dlatego że rynki zby
tu, które były tradycyjne dla 
nich w  tej dtwili są zamk
nięte. Trzeba poszukiwać 
nowych możliwości, noioych 
rozwiązań.

Trzeba podpowiedzieć im, że 
na przykład w Brazyli można 
sprzedać taki i taki towar jeśli 
zmieni sie wzornictwo lub 
jeśli się popmoi jakość. Na

przykład wykańczanie ubrań, 
kroje koszul. Mamy produkcję 
n> wielu dziedzinach o świato
wym poziomie jak maszyny 
górnicze, samoloty dla rolnict
wa bardzo przydatne tu przy 
olbrzyrnidi terenach. W  Ko-* 
lumbii cale młynarstwo jest 
oparte o maszyny sprowadzo
ne z Polski. Sprzedajemy dużo 
obrabiarek, i maszyn mniej 
skomplikowanych.
Lud: Jakie są perspektywy w  
handlu?
Paliński: No, jeśli chodzi o 
handel z , tym terenem to 
zdajemy sobie sprawę, że jest 
wyniagajifą/m rynkiem. Z 
kolei niektóre technologie 
mamy róionież na poziomie. 
Nie wiem czy wszyscy wie
dzą, że Huta Katowice jest 
największą huta żelaza w  
Europie i ma dobrą technolo
gię. Tutaj ze mną przyjechali 
głównie importerzy reprezen
tując własne firmy, które 
chciałyby tu kupić. Trzeba 
sprawdzić możliwości kupie
nia, bo to wszystko zależy od 
ceny. Takich owoców, których 
u nas nie ma. przetworów 
owocowych. Wzbogacić ten 
nasz polski rynek. Zmienić to 
przyzwyczajenie do jedzenia 
w Polsce tłusto i potraw 
ciężkostrawnych. Więc pod 
tym względem są możliwości, 
możemy zaoferować na przy
kład tedmologie do produkcji 
na bazie ziemniaków do pro
dukcji dobrej wódki. Można to 
zrobić. Nie ma problemu, Tu 
jest produkcja na miejscu, 
zbiory są kilka razy do roku. 
Możnaby temu produktowi 
dać zarejestrowany znak 
towarowy, dostosować do 
norm jakie istnieją w Polsce i 
skorzystać z  polskich trady
cyjnat rynków zbytu, czy 
tradycyjnćh sieci powiazan. 
Wystarczy chwilę usiąść i 
pomyśleć. Produkujemy mnós
two różnych tkanin, Ameryka 
i Kanada kupuje ile tylko 
wejdzie. Oczyioiście do potr
zeb klimatycznych trzeba by 
sie dostosować inaczej. Mamy 
znakomitą prokukcję mate
riałów bawełnianych. Może 
stąd będziemy brali skóry, 
jeżeli oczywiście do tego typu 
porozumień dojdzie. Handel 
już się w  Polsce sprywatyzo
wał. Sklepy są pełne towarów' 
z całego świata.

Lud: Jakie są perspektywy 
gospodarki polskiej? 
Paliński: Wiele zależy od 
tego jokie będą warunki zew
nętrzne, gdyż to ma bardzo 
duże znaczenie. Co ja rozumię 
pod warunki zewnętrzne? 
Możliwości zbytu towarów. 
Co .ożytoia gospodarkę to 
rosnąca produkcja. Produkcja 
rośnie jeśli produkt można 
sprzedać w kraju i za granicą. 
Bałagan na wschodzie, w  
Rosji, w tym wszystkim co po 
Związku Radzieckim zostanie 
to nam bardzo przeszkadza. 
Nie maja pieniędzy żeby kupić 
od nas kartofle, zboże. A  
ludzie umierają z głodu. U 
nas rolnicy nie mają komu 
sprzedać. Prezydent Wałęsa 
zmierza do tego, żeby pomoc 
dla Rosjan ze strony polskiej 
była w takiej formie by pomo
gła rolnikom polskim. Na 
przykład pomoc 100 tys dola- 
róiu dla Rosjan mogłaby być 
przeznaczona na zakup żyw
ności w  Polsce. Bo przecież do 
Polski jest najbliżej i naj
tańsze środki transportu. A  
jednocześnie nam w środku 
kraju rozwiąże się problem. 
Rolnicy nie byli przyzwycza
jeni przez całe lata ao tego by 
kilkanaście ton zboża przecho
wać. Wszystko kiedyś brało 
państwo. Teraz państwowy 
skup to J u ż  nie jest komu
nizm. Teraz o wszystkim 
trzeba ntysleć zupełnie inac
zej. Nie ma molochów. 
Wszyscy muszą byc elastycz
ni. Fabryki też muszą, buć 
elastyczne. Nie można robie 
miliony ton jakiegoś materiału 
przestarzałej technologii, 
którego nikt nie chce. To juz 
nie te czasy. Już nawet Sowie
ci nie wezmą. Jakość niek
tórych produktów nie musiała 
byc na poziomie, bo to kiedyś 
szło do Kazachstanu. Przed 
fabrykami i przed konstrukto
rami stoją zupełnie nowe 
zadania. Oni ju ż myślą na 
własny rachunek.
Nie mamy w Polsce systemu 
bankowego nowoczesnego. 
Chodzi przecież o to żeby były 
szybkie kredyty i w miarę 
tanie.
Mamy nadzieję, ze U) naj
bliższym czasie znormalizu
jemy gospodarkę i zao
patrzymy tak rynek handlowy 
jak i przemysłowy.
Lud: Dziękujemy za roz
mową.

Lech Paliński

Sytuacja w polskiej gospodarce

KIERUNEK
GOSPODARKA RYNKOWA

W Polsce wprowadzone 
zostały zasadnicze zmiany 
systemowe. Z pejzażu 
p o ls k ie j  g o s p o d a r k i  
z n ik n ę ły  m .in .  ta k  
ch arak terystyczne  d la  
o k r e s u  s o c j a l i z m u  
rozwiązania jak centralne 
planowanie, sterowanie 
produkcją z centrali, 
ustalanie cen itp. jak też 
monopol państwa na handel 
z zagranicę. Prorynkowe 
zmiany objęły wszystkie 
dziedziny gpspodark i, 
chociaż nie w każdej z nich 
s ą  one zaawansowane w 
stopniu zadowalającym. 
Nie zmienia to jednak 
generalnej oceny - Polska 
powoli staje się krajem 
gospodarki rynkowej.

P ro c e s  tw o r z e n ia  
g o sp o d a rk i ry n k o w e j 
rozpoczął się w bardzo 
niekorzystnym okresie. W 
polskiej gospodarce w pełni 
w ystępow ały  bow iem  
prawie wszystkie nie
korzystne tendencje. M. in. 
m a la ła  p ro d u k c ja  i 
pogarszała się jej jakość, 
rosła inflacja. Do niebez
piecznych granic wzrosło 
także zadłużenie kraju, 
które w coraz większym 
stopniu rzutowało na stan 
gospodarki. Brakowało 
środków na dokończenie 
rozpoczętych i zaawanso
w a n y c h  i n w e s t y c j i ,  
modernizację czy restruk
turyzację zakładów.

Wszystkie te niedoma
gania polskiej gospodarki 
musiały być uwzględnione 
w planie Balcerowicza. 
Plan ten z jednej strony 
zakłada powstrzymanie 
niekorzystnych tendencji w 
polskiej gospodarce, z 
drugiej zaś poprzez wpro
wadzenie zasadniczych 
zmian systemowych oparcie 
jej o zasady tynkowe. I  w 
pierwszym w drugim wy
padku efekty są dziś wi
doczne. Ale żeby do tego 
doszło trzeba było dokonać 
wielu istotnych zmian w 
różnych dziedzinach gospo
darki. Jednym z klu
czowych zadań było opano

wanie chaosu monetarnego 
i zahamowanie inflacji. 
Podjęte działania dopro
wadziły m.in. do wymie
nialności złotówki, co już 
było poważnym sukcesem 
pierwszego po II wojnie' 
światowej w Polsce rzędu 
niekomunistycznego. Szer
zej otwarto także handel z 
zagranicą. Oczywiście  ̂
działania te były możliwe 
m.in. dzięki nowym usta
wom, jak chociażby usta
wie o działalności gospo
darczej, w myśl której 
podejmowanie i prowadzę-' 
nie działalności gospodarc
ze w Polsce dozwolone jest 
każdemu, z zachowaniem 
warunków określonych] 
przepisami prawa. j

Jak istotne zmiany doko-j 
nały się w bankowości] 
świadczy min. fakt, ie< 
dzisiaj w Polsce prowadzi) 
działalność blisko 80 ban
ków, z tego tylko kilka-i 
naście to państwowe. Resz-j 
ta to bania - spółki akcy} 
ne. W Polsce działa też już 
Bank Amerykański SA, 
swoje przedstawicielstw! 
mają także banki niefflicc-; 
kie, włoskie, francuskimi 
austriackie i inne.

Korzystne zmiany 
piły w handlu 
nicznym. Dawny monopoli 
przedsiębiorstw handlu( 
zagranicznego w diiżyiB, 
stopniu zastąpiony 
przez licznych prywatnw 
eksporterów i importerowi 
oraz znaczących ptoducefl" 
tów. Trwają przygotował® 
do prywatyzacji p«“" 
siębiorstw handlu 
nlcznego. Trzeba docUc. # 
Ministerstwo Współprac/' 
Gospodarczej z ZagraUf 
nadal jest organem w  
cielskim dla 28 pansW
wych przedziębiorstw o® 
reprezentuje skarb pan*
w  4 6  spółkach prawa hai
lowego. Jako Pie* 2
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ILIPAKE: "AUGURAMOS MUITO 
SUCESSO NOS CONTATOS DA CCBP"

A PMM de muitas naęóes

A delegaęao comercial polonesa ficou bastante eufórica com c 
' conversaęoes, rumo a negócios, na Associaęao Comercial.

0 discurso d e  P a u 
lo Filipake, n u m  polo- 
nes com bom a cen to , te- 
Te o seguinte s ig n if ic a - , 
do: "Temos a grandę hon- 
lo de recepcionar n a  sećLe 
4 Associaęao Com ercial 
|  Parana a  delegaęao 
comercial polonesa, com- 

por im portantes e 
!s empresarios da- 
_ _iś, tendo a  fren te  o 

J Lech Palinski, que se 
jp<w uisitar a  nossa  

paranaense, du- 
JAjf sua uiagem oficial 
ĘimW.

fepecialmente a  nós, 
wpnaenses, inieressa a  
•Jte dos delegados de  
JJ nwelt porquanto a  
°*° w  hoje representa  

todos nós a  insta-_ 
oficial da C am ara  

Woinercio Brasil-Polo- 
Ejpffi sedeem Curitiba. 

w primeira vez, após 
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Obseruatnos, la nos Esta- 
dos Unidos, quao impor- 
tante  funędo exerce naąue- 

m la comunidade polonica am 
eństencia  de uma Camara 
Comercial.

N ao ha necessidade, 
aqui, especialmente, men- 
cionar a criaędo de tao 
importanteempreendimen- 
to, em nossos tempos, 
ąuando o intercambio 
comercial entre paises 
representa a  mais impor- 
tante  meta da politica 
económica no conceito do 
m undo moderno. Sem um  
in terca m b io  comercial 
consciencioso e sólido, 
exercido naturalmente com£ 
o m utuo benefCcio, nao e 
possw el pensar em con- 
ą u ista r atraentes e sofisti- 
cados mercados de oonsu- 
mo, tendo em mente que a 
tecnologia atual avanęa 
em  ritmo coda vez mais 
rapido, e, as vezes, se 
constitui, em certo sentido, _ 

" como se fora um  empecilho 
norm al nas relaęoes econó- 
micas dos paises interessa- 
dos.

Nao e ftosso objetwo, 
aqui, abordar tecnica e 
detalhadamente tao im- 

. portante assunto, porquan- 
to esses problemas perten- 
cem aos "experts" do setor 
especifico, que fazemparte 
dessa area especializada. 
Todauia, sera isto assunto 
para  a  noua diretoria da 
a tu a l Camara de Comercio 
que esta sendo criada.

Mas, alguein poderia 
indagar por que se funda  
esRa Camara. Drecisamen-

te em nossa Cuńtiba, e 
nao em outras cidades 
brasileiras, ,espalhadas 

.pelo nosso imenso territó- 
rio?

Pois, para conhecimento 
de nossos conuidados, 
esclarecemos que a  co- 
missao especial que foi 
para tal conuocada, esta- 
beleceu levar em canta a 
necessidade de apmveitar 
melhores possioilidades 
dos mercados de consumo 
do Sul. A  area de atuaędo 
de nossa Camara Comer
cial abrangera inicialmen- 
te o território dos quatro 
Estados meridionais do 
Brasil, mais desenvolvidos 
sob o ponto de uista indus-

possi^ilidades de inter- 
cambio entre os empresa- 
rios brasileiros e seus 
colegas poloneses.

Tenhamos a  esperanęa 
que, com o atual contato 

• dos empresarios poloneses, 
a nossa Camara Comercial 
desempenhara a contento 
as suas responsdbilidades, 
sendo intermediaria dos 
interesses comerciais de 
ambos os lados, desses 
dois paises amigos, cujas 
relaęoes comerciais remon- 
tam algumas decadas.

Tendo em vista a agra- 
davel e nobre presenęa dos 
hóspedes poloneses, neste 
dia solene, auguramos 
muito sucesso nos conta- 
tos, bem como agradaueis 
momentos na nossa terra 
paranaense -, terra dos 
majesfośos pinheirais!11.

Ś comum cncontrannos, entre 
os colegas de Curitiba, 
sobrenomes como Felsky e 
Pioski. Sao os descendentes dc 
poloneses, imigrantes que muito 
contribufram para o progresso do 
Parani.

Faz 120 anos que os primciros 
poloneses chcgaram ao Parana, 
depois de terem deixado a regiao 
de Brusque (SC), onde.
inicialmentc desembarcaram, 
vindos do seu pais natal.

No comeęo, eles eram em 164 
pessoas, que se instalaram no 
bairo do Pilarzinho. Em 1981, 
um novo fluxo migratório trouxe 
mais poloneses para o Parana. E, 
dcsde os primeiros anos de 
Brasil, os poloneses deram 
importantes contribuiędcs ao 
pais. A principal de las foi na 
agricultura: foram os primeiros a 
formar os cinturóes agricolas 
(que tinham como objetivo fbcar 
os imigrantes a redor dos centros 
urbanos, estes abastecessem as 
cidades com sua produęao) e 
ainda introduziram novas tćc- 
nicas, como o uso da carroęa e 
do arado.

Hoje, estima-se que residam, 
no Parani, ccrca de 800 mil 
descendentes de poloneses, que 
mantem vivas suas tradięóes e

culturas atravćs do jomal 
scmanal "LUD/O POVO", es- 
crito em polonćs e portugues e 
dos cncontros na Sociedade 
Polono-Brasileira Tadeusz 
Kosciuszko e Sociedade Uniao 
Juventus. Alein disso, os 
poloneses encontram-sc no 
Bosque Joao Paulo 11, fundado 
durante a visita do Papa a 
Curitiba. Sera contar a Capela, 
onde o Papa rczou uma missa 
para seus compatriotas.

Para Maria Arlete Kuconiz - 
Analista Pleno de Cargos e 
Salarios - "O mais importante ć 
ter a honra de ser descendcntc de 
poloneses". Outra colcga de 
Curitiba, Sonia do Rocio 
Kalinowski - sccrctiria bilingiie - 
conta que herdou de seus pais e 

avós "O forte espfrito de łuta e a 
fcivorosa c renę a era Deus".

O raaior orgullio de Cesar 
Wolinarski - Analista Contibil 
Senior - "Esti no fato de raeus 
antccedentes terem desenvolvido 
a agricultura no Parana, fazendo 
com que racu Estado seja hoje 
considerado *o celeiro do 
Brasil*."

(tronscrito  d a  rev is ta  P h ilip  
M orris N oticias, setem bro  de 
1901)
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Poloiieses, vale conheci-los (III)

ZAWISZA CZARNY (1375-1428)
W bitwie por Grunwaldem 
Styszede jęki? To Polska złamała 
Czarne szwadrony Krzyżaków i 
goni...

J. Słowacki - Zawisza Czarny.

Zawisza Czarny era cavalei- 
ro de grandę fama, polHIco e 
diplomata, que se caracterizava 
pelo amor aos mais apreciados 
ualores do homem como cora- 
jem, lealdade, honestidade de 
carater (dai o dito popular na 
Polonia "polegać Jak na Zawi
szy" ou seja, "confiar como em 
Zawisza"). Tinha o reconhe- 
cimento de muitos estudiosos, 
politieos e chefes de poder da 
epoca. Despertava admiraęao 
pela sua coragem e nobreza, 
adquirindo fama de Primeiro 
Cavaleiro da Europa.

Zawisza Czarny nasceu em 
1375, em Garbów, entre Puławy 
e Lublin, em meio a uma fami
lia de cavaleiros de melas pos- 
ses. Provavelmente tinha cabe- 
los pretos, pele morena e tał- 
vez olhos pretos. Nos tempos 
antigos, - quem sabe? ■ por 
falta de nomes para dfferenciar 
pessoas, era costume dar ape- 
lldos que caracterizavam a sua 
aparencia e traęos de seu cara- 
ter. A familia de Zawisza de um 
modo geral deveria ter cabelos 
escuros, pois seu irmao Pedro 
era conhecido como "kruczek” 
(que tem cabelo preto) e tam- 
bem tinha aparencia morena. 
Nao se sabe muito de sua fami
lia. Seu pai era castelao, łunci- 
onario publico da Polonia feu- 
dal, membro do Poder do Rei, 
no Seculo XIV. Membro do 
Senado a partir do Seculo XV. 
Morreu cm 1391.

Os anos de infancla e ado- 
lescencia foram passados por 
Zawisza provavelmente como 
toda a juventude da nobreza da 
epoca: cavalgando, caęando

nas matas e no campo. Apren- 
deu a atirar com arco e flecha, 
dardos, manejar espada e lan- 
ęa. Sabia lere escrever, tinha o 
dominio do iatim, alemao e 
hungaro. Jogava xadrez e as 
vezes gostava de ler poesias 
romanticas. Em 1930 casou-se 
com Barbara, filho de Pedro 
Rożena, do Brasao Gryf, que 
construiu em Rożenów um 
casteio e o de a Zawisza.

Teve dois filhos, que foram 
mortos mais tarde, na Guem  
com os Turcos em Warna, em 
1444. Após muitos anos de 
permanencia em Kraków, Zawi
sza Czamy (o preto) tomou-se 
conhecido. como um dos me- 
Ihores caualeiros da Polonia. O 
Rei hungaro Zygmunt Lukxem- 
burczyk, Impressionado com 
seu senso de justięa, coragem 
e virilidade, ofereceu-lhe sua 
amizade. Zawisza acreditou 
que esta era sua oportunidade 
de criar e traęar seu caminho 
na łuta contra os turcos Infieis 
e na defesa do crlstianismo.

Realmente, participou de 
varias campanhas de guerra e 
com isto adquiriu fama de forte 
e bravo. Era violento e agil nos 
combates.

Nas bataihas de Grunwald, 
em 1410, contra os cavaleiros 
teotóes, teve participaęao he- 
róica. James Michener, em seu 
livn> "Polonia", de modo inte- 
ressante descreve: "o negro 
Zawisza, conhecido em muitos 
campos de batalha como o 
maior cavaleiro do Leste, Flr- 
czykde Płock, com sua bola de 
ferro maclęo na extremldade de 
sua pesada corrente, disse ao 
Rei: Alteza, estamos ficando 
Impacientes..."

O grandę escrttor polones 
(Premio Nobel de Literatura). 
Henryk Sienkiewicz, em sua 
obra "Krzyżacy" assim descre- 
ve su as proezas: "Wielka cho
rągiew krakowska, której sam z

Zymdram przywodził, a na 
czele, między przedchoro- 
giewnyml szedł najstraszniej
szy ze wszystkich Polaków, 
Zawisza Czarny herbu Sulima, 
Pod okropnę rękę Zawiszy 
ginęli bitni mężowie,... jakby w 
tej czarnej zbroi sama śmierć 
szła im napszeciw,...'a on nie 
oględał się nawet i szedł pracu
jąc naprzód, jak czarna chmu
ra, z której co chwila piorun 
wypada...".

Participou de varios torneios 
com cavaleiros na Espanha e 
Europa com sucesso e gloria, 
recebendo o nome de Primeiro 
Cavaleiro da Europa, após 
vencer o famoso Cavaleiro 
Juan de Aragon. A łuta em 
defesa dc Polonia e do Cristia- 
nismo foi a principal ideia e 
razao da vida de Zawisza Czar 
ny. A amizade fiel, proteęao 
aos mais fracos eram a base 
de seu comportamento. Em 
1424. como Embabtador do Rei 
da Polonia, viajou para a Hun- 
gria.

Ouando os turcos atacaram a 
Hungria, em 1428, Zawisza 
Czarny teve participaęao athra 
nas bataihas, sendo morto e 
decapitado.

Ate os dias de hoje, 616 anos 
após seu nascimento, Zawisza 
Czarny e um exemplo de 
homem honesto, correto, cora- 
joso, crente e fiel a» suas posi- 
ęóes e promessas, considera- 
do o mais famoso e mais braVo 
Cavaleiro da Polonia. Isto pode 
ser deduzido do seu Juramento 
de Cavaleiro: "Juro por Deus e 
pela Virgem Maria que sempre 
vou proteger a honra do meu 
Pai e Excelentissimo Rei da 
Polonia Władysław, e vou de- 
fender a honra de minha Patria 
com minha vida se preciso 
for"..., palavra de Zawisza.

Zawisza Czamy loi um des- 
ses poloneses que, certamente,

L vaie conhecer.

Jan Polan Tadeusz Kos- 
sobudzki, Brasilia, 1991.

QUEMEVOCE?

Em 1900, Władysław  
Bełza, entao Ditetor-geral de 
Edięóes Escolares para crian- 
ęas, Poeta, Publicista, Funda- 
dor de varias Sociedades 
Literarias e  cidadao ilustre de 
Lwów, escreveu as mais belas 
palavras da lfngua polonesa 
destinadas as crianęas. Seu 
objetivo era sensibiliza-las ao  
amor a Patria e  a crenęa na 
sua grandeza.

Quem nao se  lembra destas 
simples palavras ditas de 
geraęao para geraęao numa 
epoca na qual nao existia no 
mapa, em perfodos de Guerra 
e  depois de 1948, ąuando 
estas pal a v ras foram proibidas 
nas escolas? Estamos falando 
do

"Catequismo da Crianęa 
Polonesa":

"Quem e  voce? Sou um 
pequeno Polones!

Qual e o  seu sinal? A 
Aguia Branca!

Aonde moras? Entre osj 
meus!

. Em que Pafs? Na Tcnaj 
Polonesa!

Que Terra i  esta? Minha 
Patria!

Como Conquistada? 
Sangue e  Cicatriz!

Voce Ama-a? Com Since-; 
ridade eu a Amo!

Em que acreditas? Na 
Polonia!

O que es para a Polonia? 
Leal crianęa!

O que deves a ela? Entre* 
gar a vida!

(Traduzido para o portu- 
gues por Jan Polan Tadeusz 
Kossobudski)
Brasilia, 14 de Outubro de 
1991.

Sempre a crenęa que ą- 
Polonia sera livre e que os 
poloneses poderao ser tinô  
neiros do seu destino. Sempi&j 

Jan, Polan Tadeusz Kos
sobudski, de Brasilia.
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