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Krzysztof Bojarczuk, autor de Pola Izraela I
(100 x 70 cm, tektura, akryl, pastel tłusta, 2018) Foto: Divulgação

Urodziłem się 10 marca 1961 roku
w Radzyniu Podlaskim. W 1981 roku
ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Lublinie. Przez dwa
lata studiowałem na Wyższej Szkole Pedagogicznej kierunek Wychowanie Plastyczne. W latach 1983 – 1989 studiowałem na Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w
pracowni miedziorytu profesora Stanisława Wejmana obroniłem w 1989
roku. Byłem kilkakrotnym stypendystą

Ministerstwa Kultury i Sztuki. Maluję,
rysuję, fotografuję, czytam, myślę, przeżywam. Pierwsze wakacyjne doświadczenia plastyczne przeżywałem we wsi
rodzinnej mojej mamy, w Rowinach, na
południowym Podlasiu. Młodzieńcza
wolność, beztroska i nonszalancja wyzwalały pierwsze rysunki na piasku,
drzwiach i ścianach zabudowań gospodarczych dziadków i stalinowskich
kalendarzach rolniczych. Obserwacja
płaskiego pejzażu, chmur na ogromnym niebie, prostej linii horyzontu
pozwalały popaść w zadumę i melancholię. Tak we mnie rodził się artysta.
Krzysztof w swojej twórczości jest
bardzo autentyczny i szczery. Konsekwentnie rozwija i pogłębia swoją
wizję malarskiego świata. Ta konsekwencja i oryginalność sprawiają, że
te obrazy są pozornie podobne do siebie, ale przecież każdy z nich jest inny,
gdyż zawiera coraz to inne, nowe wątki i rozwija odmienne frazy malarskie.
Odczytuję jego obrazy jako rusztowania obudowujące pewną tajemniczą
przestrzeń, budowlę czy przesłanie.
Używa pewnego rodzaju plastycznego

pisma, hieroglifów i znaków. Analizując każdy z tych obrazów z osobna, widzimy, że są tam punkty stałe – pewne
kształty, formy czy zdania plastyczne.
Ale przecież nasz język też ma ograniczoną liczbę liter, a można z nich
złożyć poemat albo powieść. Podobnie
jest z językiem plastycznym, w którym
za pomocą podobnych modułów, linii
czy kolorów można odnajdywać coraz
to inny wyraz i znaczenie.
Nieraz się zastanawiałem, czy Krzysztof jest bardziej malarzem czy grafikiem? Łączy przecież w swoim malarstwie piękne kolorystyczne płaszczyzny,
na które nanosi zróżnicowane drobne
formy graficznych znaków i wszechobecnej kreski – akcentowanej od silnej
i zdecydowanej do delikatnej przecierki.
Z jednej więc strony żywiołowość i temperament, z drugiej zaś rzetelna, przemyślana konstrukcja myślowa, ukazuje nam
Artystę jako głęboko przeżywającego i
rozumiejącego sens swojego malarstwa.
Krzysztof Kuliś
Z wypowiedzi na wernisażu 8 września
2017 r.
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Prezados leitores.
Temos a grande satisfação de trazer a público a edição número 20, comemorativa do quarto ano consecutivo de circulação do TAK! Nesta edição superespecial, temos a arte e a originalidade da capa produzida pelo artista polonês
Krzysztof Bojarczuk, e nossa entrevistada é a Cônsul da Polônia em Curitiba,
Sra. Marta Olkowska, o que muito nos honra.
Dando continuidade às publicações do Dossiê Especial, temos uma matéria sobre a Escola multisseriada da Linha Polonesa, em Cruz Machado, e na seção Vultos Poloneses o destaque é Raphael Lemkin e a definição do termo genocídio, um
tema muito atual. A BRASPOL do Rio Grande do Sul mostra o perfil da associação
através de seus símbolos, principalmente o emblema. A seção Espaço Nawa divulga para os interessados em estudar na Polônia dois programas de bolsas de
estudos: General Władysław Anders e Stanisław Ulam.
A matéria sobre Os organistas da Colônia revela o protagonismo das paróquias
polonesas na instalação de órgãos de tubos na região de Curitiba; Reescrevendo a
História traça mais um episódio da saga dos imigrantes poloneses chegados inicialmente a Brusque, e depois transmigrados para Curitiba. Mała Moskwa – Una
Historia de Amor é uma sinopse deste filme produzida pela comunidade de Mar del
Plata. O diário de bordo do “General Prądzyński” traz mais um relato divertido de
duas estudantes brasileiras em um navio, na década de 80, com destino à Polônia.
O Alfabeto e a fonologia são o objeto de estudo da seção Desvendando a língua
polonesa. Estreia dos relatos das Memórias de um cônsul aposentado, na seção Internacional. Na culinária, temos a receita de Babki Wielkanocne para relembrar os
sabores da Páscoa. Na seção Memória, o destaque é para a data de 19 de abril de
1943, com as Bandeiras sobre o Gueto de Varsóvia, 78 anos do Levante. Temos ainda
correspondência sobre o Dia da Bandeira da Polônia, divulgação do Boletim Filatélico, e na seção Voz do Leitor duas mensagens motivadoras, e ainda muito mais...
Por fim, mas não menos importante, queremos deixar nossos maiores agradecimentos a todos que direta ou indiretamente colaboram para que o TAK! prossiga
em sua trajetória, ao Consulado da Polônia, à Casa da Cultura Polônia Brasil: sua
presidência, as professoras do idioma, e a Ieda Port, Célia Deina e Bernardete Salamaia, pessoas que se dedicam com tanto entusiasmo à causa polonesa. Aos leitores
que acompanham o TAK! com sua leitura atenta, enviando comentários, elogios e
sugestões. É para todos vocês, esta edição. Zapraszamy!
Izabel LIVISKI
Diretora de redação.
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Nasci em 10 de março de 1961 em Radzyń Podlaski. Em
1981, me formei na Escola Secundária de Belas Artes do Estado em Lublin. Durante dois anos estudei Educação Artística na Universidade Pedagógica. Nos anos de 1983 a 1989,
estudei no Departamento de Gráficos da Academia de Belas
Artes de Cracóvia. Defendi meu diploma na oficina de gravura em placa de cobre do professor Stanisław Wejman em
1989. Já fui bolsista do Ministério da Cultura e Arte diversas
vezes. Eu pinto, desenho, fotografo, leio, penso, experimento.
Tive minha primeira experiência artística de verão na aldeia natal de minha mãe, em Rowiny, no sul de Podlasie. A
liberdade juvenil, despreocupada e indiferente, desencadeou
os primeiros desenhos na areia, portas e paredes dos edifícios
agrícolas dos meus avós e calendários agrícolas stalinistas.
Observação de uma paisagem plana, nuvens em um enorme
céu, uma linha reta do horizonte que pode cair no devaneio e
na melancolia. Foi assim que nasceu um artista em mim.
Krzysztof é muito genuíno e honesto em seu trabalho.
Ele desenvolve e aprofunda consistentemente sua visão do
mundo da pintura. Essa consistência e originalidade fazem
com que essas pinturas pareçam semelhantes entre si, mas
cada uma delas é diferente, pois contém fios sempre diferentes e novos e desenvolve frases de pintura diferentes.
Eu interpreto suas pinturas como andaimes encerrando

um misterioso espaço, edifício ou mensagem. Ele usa algum tipo de letra, hieróglifos e sinais de plástico. Ao analisar cada uma dessas imagens separadamente, vemos que
existem pontos fixos – certas formas, formas ou frases artísticas. A nossa língua também tem um número limitado
de letras, e podemos compor um poema ou um romance a
partir delas. O mesmo ocorre com a linguagem visual, na
qual com a ajuda de módulos, linhas ou cores semelhantes
podemos encontrar diferentes palavras e significados.
Mais de uma vez me perguntei se Krzysztof é mais um
pintor ou um artista gráfico? Afinal, em sua pintura ele
combina belas superfícies coloridas, nas quais aplica várias pequenas formas de signos gráficos e a linha onipresente – acentuada do forte e decisivo ao delicado atrito.
Por um lado, a espontaneidade e o temperamento e, por
outro, uma construção mental confiável e bem pensada,
mostram-nos o Artista vivenciando e compreendendo profundamente o significado de sua pintura.

É com grande alegria que a Casa da Cultura Polônia
Brasil está festejando o 4º Aniversário do BOLETIM TAK!
AGENDA CULTURAL POLÔNIA BRASIL!!
Nesta 20º edição comemorativa, o TAK! reafirma a sua vocação de disseminar, divulgar e preservar as expressões e
elementos da cultura junto à diáspora polonesa no Brasil. É
a ocasião para relembrar as palavras do ex-Cônsul-Geral da
Polônia, Sr. Marek Makowski, um dos idealizadores do TAK!:
“A Polônia e a comunidade polonesa no Brasil têm muito a ser
divulgado, para que melhor entendamos nossa história, para
sabermos mais da nossa cultura e língua, nossas realizações e
eventos, para nos orgulharmos do sangue polonês”.
Parabenizamos a diretora de redação, jornalista Izabel
Liviski, toda a sua equipe e seus inúmeros colaboradores,
que nos brindam a cada edição com inéditos artigos sobre
Artes Visuais, Literatura, Língua Polonesa, História, Culinária, Religião, Personalidades, Memória, Folclore, Comunidades Polônicas, Homenagens, Assuntos Internacionais,
Intercâmbios Culturais, dentre outras tantas notícias de
destaque. Isso comprova a importância do TAK! junto à
comunidade enquanto um veículo de comunicação que nos
mantém cada vez mais unidos e motivados na preservação
e divulgação da cultura polonesa. Nesse mesmo intuito, a
Casa da Cultura Polônia Brasil agradece ao Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, fundamental no
apoio e manutenção deste informativo, desde a sua criação.
Relembramos também que no dia do lançamento do
TAK! estava sendo comemorado o Dia da Constituição
da Polônia – 3 de Maio – motivo de orgulho para os poloneses. Nesse sentido, a Casa da Cultura Polônia Brasil
reverencia o dia da promulgação da Constituição Nacional
Polonesa, a qual foi proclamada no dia 3 de maio de 1791 e
que foi um marco importante na história da democracia e
dos sistemas políticos, sendo a mais moderna e democrática Lei Nacional escrita na Europa, naquela época.
Dada a sua importância, ela foi traduzida para outros
idiomas e foi referência para o mundo, inclusive influen-

ciando importantes movimentos sociais em prol da democracia. Os princípios democráticos e progressistas constantes nessa Constituição merecem destaque, pois defendem a
garantia da igualdade de direitos sociais e políticos aos poloneses. Desse modo relembrar essa data é motivo de orgulho e de comemoração pelos poloneses e seus descendentes
onde quer que eles vivam. Especialmente, para os que compõem a Casa da Cultura Polônia Brasil. GRATULACJE!

ESPAÇO CCPB

Krzysztof Kuliś
(Comentário por ocasião do Vernissage em 8 de setembro
de 2017).

Tradução:

Everly GILLER

Parabéns ao 4º ano do TAK!

Bernardete SALAMAIA,
Regiane Maria CZERVINSKI
Mari Ines PIEKAS
Equipe da CCPB.

Capas do TAK! do número 0 ao número 19
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ESPAÇO DO CONSULADO

#FreePolesInBelarus

Prezados (as) Senhores (as),

Em consequência das perseguições
da minoria polonesa em Belarus, gostaria de solicitar as Suas expressões
de solidariedade com os compatriotas detidos. Os apelos de Sua parte pedindo a libertação dos presos
Andżelika Borys e Andrzej Poczobut,
além de outros ativistas poloneses em
Belarus, e outras formas de oposição,
serão uma ajuda inestimável na luta
pelos direitos dos nossos compatriotas. Gostaria de incentivá-los a usarem as redes sociais, adicionando os
hashtags #WolniPolacyNaBiałorusi
e #FreePolesInBelarus, com o objetivo de difundir a campanha e conscientizar as pessoas sobre a situação
dos poloneses detidos ilegalmente em
Belarus.
A oposição solidária das comunidades polonesas em todo o mundo é extremamente importante para apoiar as
pessoas reprimidas e para demonstrar
a importância da nossa Comunidade.
A comunidade polonesa no Brasil provou repetidamente seu compromisso
EDIÇÃO COMEMORATIVA

com os valores pelos quais os nossos
compatriotas em Belarus estão sendo
reprimidos hoje. Portanto, espero que
em um momento tão difícil para os poloneses em Belarus a diáspora polonesa no Brasil esteja à altura da situação
e ajude seus compatriotas em sua busca pela liberdade.
Encaminhamos abaixo um exemplo da declaração. Sugerimos o envio das declarações à Embaixada da
República de Belarus em Brasília
(SHIS QI 07 conj 09 casa 17, Lago Sul
CEP 71.615-290 – Brasília – DF) e
e-mail brazil@mfa.gov.by com cópia
para a nosso endereço:
brasilia.embaixada@msz.gov.pl.
Declaração
É com grande preocupação que observamos a situação em Belarus, onde
ativistas de organizações polonesas
são reprimidos, detidos ilegalmente
e perseguidos. A prisão de Andżelika
Borys, Andrzej Poczobut e outros ativistas poloneses é inconsistente com
o tratado de 1992, firmado entre a
República da Polônia e a República de
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Belarus e outros atos do direito internacional que garantem as liberdades
e proíbem a perseguição às minorias
nacionais. O status e os direitos de
todos os poloneses e minorias que vivem em Belarus devem ser respeitados e, de acordo com a lei, protegidos.
Expressamos a nossa plena solidariedade para com os detidos e desejamos sublinhar o firme apoio que
concedemos a todos os compatriotas
perseguidos que reclamam os seus
devidos direitos. A minoria polonesa
em Belarus tem o direito de cultivar,
expressar e desenvolver livremente
sua identidade étnica, linguística, religiosa e cultural. Atenciosamente,
Jakub Skiba
Embaixador da República da Polônia
no Brasil

Telefone: +55 (61) 3212-8002
Fax: +55 (61) 3242-8543
http://www.gov.pl/web/brasil
Embaixada em Brasília: Facebook,
Twitter

Depoimentos por ocasião da 20ª edição do TAK!
"Há quatro anos, em 2017, a Casa
da Cultura Polônia-Brasil lançava o
primeiro número (o número 0) do
Boletim Tak! – um evento marcante
na vida polônica curitibana.
Desde esse primeiro número, por
convite e estímulo do então cônsul-geral da Polônia em Curitiba, Sr.
Marek Makowski, tenho participado da equipe que elaborou o projeto
inicial e que a partir de então vem
publicando este informativo com a
periodicidade que lhe foi atribuída. O
plano era publicar 5 edições anuais, a
cada dois meses, excluindo-se os meses de janeiro e fevereiro, como um
intervalo de férias. Eis por que agora,
quatro anos depois, está sendo publicado o número 20 do periódico.
Há cinquenta anos, em 1971, o Pe.
João Piton CM escrevia num artigo
sobre a imprensa polonesa no Brasil: “O imigrante [...] deu um passo
avante no campo social através das
sociedades e, mediante as escolas,
empenhou esforços para formar
com ‘alma polonesa’ as novas gera-

ções e divulgar a cultura. A imprensa constitui-se em um dos meios de
comunicação cultural, durante a
longa trajetória de cem anos”*.
O autor falava em seu texto a respeito do papel da imprensa no seio
da colônia polonesa no Brasil, fornecendo uma relação de mais de 100
títulos, a maioria deles em polonês,
mas alguns também em português,
que os poloneses no Brasil e os seus
descendentes publicaram entre
1892 até o ano de 1971, quando se
comemorava o centenário da imigração polonesa ao Paraná.
Hoje, passados mais cinquenta
anos, a lista elaborada pelo Pe. Piton
certamente poderia ser ampliada. E
nela, ao Boletim Tak! caberia um lugar de eminente destaque no prosseguimento dessa honrosa tradição.
Da minha parte, ter participado e
estar participando do grupo que está
desenvolvendo esse projeto cultural
é um privilégio e motivo de profunda satisfação. Vida longa ao TAK! Ad
multos annos!"

Prof. Mariano Kawka

* PITON, João CM. Periódicos de língua polonesa no Brasil. Anais da
Comunidade Brasileiro-Polonesa,
vol. III, ano 1971, p. 80.
Mariano KAWKA

Professor, tradutor, lexicógrafo. Licenciado em Letras Português-Inglês pela
PUC-PR e Mestre em Língua Portuguesa pela mesma Universidade. Autor do
Dicionário Polonês-Português/Português-Polonês, publicado em 2015 no Brasil
(Porto Alegre) e na Polônia (Varsóvia).
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"Acompanho o TAK! desde antes
dele existir, quando era apenas uma
ideia que progressivamente, a partir
de 2017, vem se consolidando a cada
novo lançamento. É sempre um prazer colaborar participando com nossa equipe dos preparativos de um
novo número e escrevendo os textos para publicação. A satisfação é
maior ainda quando ele fica pronto e
o compartilhamos com os interessados. O nosso TAK! tem uma grande
missão, que é a de difundir a cultura
polonesa com seu leque de assuntos
variados, cativando os leitores por
seus conteúdos tão interessantes!
Viva viva! Sto lat Boletim TAK!"

este texto, momento que me enche de
orgulho e emoção e, com isto, renovo
meus votos pessoais de continuar colaborando da melhor maneira possível para a perpetuidade do TAK!
Sto Lat!

Schirlei FREDER

Doutora e Mestre em Gestão Urbana (PUCPR), pesquisadora de assuntos ligados
à polonidade no Brasil. Cofundadora e presidente da Casa da Cultura Polônia
Brasil no período de 2012 a 2020. É voluntária em organizações polônicas e
também coordena o portal “Polonidade no Brasil: memória e legado”, que pode
ser acessado em: https://polonidadenobrasil.org.br/

Schirlei Freder

Everly Giller

Everly GILLER

Artista e professora de Caçador/SC. Em 1983 formou-se em Pintura e Licenciatura em Desenho na EMBAP/Curitiba. Depois, estudou por 2 anos no ateliê de
Gravura em Metal da Academia de Belas Artes em Cracóvia/Polônia. Formada
em Letras-Polonês pela UFPR. Mora em Varsóvia/Polônia.

Quando fui convidada a elaborar
este texto comemorativo para a vigésima edição do TAK!, convite pelo
qual agradeço, imediatamente fui
buscar as memórias do projeto. E
para minha surpresa em maio deste
ano completaremos 4 anos do lançamento da edição zero do TAK!, nem
parece, mas já faz todo esse tempo.
Me recordo do ânimo e entusiasmo
das reuniões no Consulado, com o Sr.
Marek Makowski, Cônsul que incentivou tal feito, bem como da equipe
principal para que o projeto pudesse
nascer forte, afinal o desafio seria
grande. Mas, mesmo em meio à incerteza do que viria pela frente, todos apoiaram a ideia e assim nascia o
TAK!: Agenda Cultural Polônia Brasil.
Desde o início, o que nos moveu foi
a criação de um produto cultural voltado para a comunidade polonesa no

Brasil e brasileiros na Polônia, pois
dessa forma conseguiríamos fortalecer o processo contínuo de diálogo e integração. Então, o que vemos hoje é um
produto forte que vai além do que se
propôs, pois conta com uma infinidade
de matérias e espaço de divulgação de
atividades que integram, não somente a polonidade do Brasil, mas também a polonidade da América Latina.
E isto só foi possível graças a tantos
colaboradores, das mais diferentes localidades da América Latina, que com
as mais diversas formações e interesses, nos agraciam com conteúdos de
valor cultural, acadêmico, linguístico,
entre outros, que representam um
verdadeiro tesouro para a sociedade polônica e polonesa. Gostaria de
expressar, de modo muito especial,
os mais sinceros elogios e agradecimentos aos que fazem o TAK! acontecer: Izabel Liviski, Axel Giller, Professor Mariano Kawka e Everly Giller,
pois sem a determinação de cada um
de vocês esse tesouro não existiria.
Para os votos de futuro, desejo que
o TAK! se fortaleça cada vez mais
enquanto instrumento de comunicação para a disseminação de nossa
cultura étnica. De novo, assim como
eu disse na edição número zero: ofereço essa vigésima edição em homenagem às inúmeras pessoas que
nos antecederam na polonidade, que
muitas vezes sequer foram lembrados, pois são personalidades importantes que dedicaram boa parte de
suas vidas em prol da cultura polonesa. e seus exemplos de dedicação
nos inspiram até os dias de hoje.
Agradeço novamente à equipe pela
gentileza do convite para escrever

O TAK! como veículo de comunicação da Casa da Cultura Polônia Brasil,
tem procurado realizar sua missão ao
longo desses quatro anos de existência, buscando a cada novo número a
excelência em sua forma e conteúdo.
Para realizar um trabalho de tamanha responsabilidade para com a comunidade polônica (e para com todo
o legado de nossos ancestrais), se faz
necessária a convergência de uma
equipe bem engajada e o suporte de
instituições apoiadoras, como o Consulado da República da Polônia em
Curitiba. É também uma realização
pessoal e profissional, pois a cada número colocamos uma grande energia
para que ele chegue aos leitores cada
vez mais atualizado e visualmente
agradável. Nas colunas do TAK! participam especialistas do mais alto nível
em inúmeras áreas de conhecimento,
e as capas são obras assinadas por designers gráficos, fotógrafos e artistas
plásticos de vários estilos e tendências, um espaço livre para a criatividade, imaginação e experimentação.
Assim, vai se delineando a história
do TAK! e o seu perfil como imprensa polônica: ao mesmo tempo em que
valoriza o passado, vive o presente e
projeta um grande futuro.
Izabel LIVISKI

Professora e fotógrafa, natural de Curitiba/PR. Doutora em Sociologia pela
UFPR. Editora do TAK! desde 2017 e Co-editora da Revista ContemporArtes
desde 2009. Pesquisa elementos da história da arte polonesa.

Izabel Liviski. Foto: Nestor Teixeira
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João Cwiklinski presidente da CCPB,
Ana Luiza Port Cwiklinski e Ieda Laise Port

Tito Zeglin, Marek Makowski e Rizio Wachowicz,
por ocasião do lançamento do TAK! em 2017.

Mari Ines Piekas e Naotake Fukushima, autor do projeto editorial do TAK!
Foto: Kenzo Piekas Fukushima
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Axel Giller e Bruna Brugnolli Brescancini,
diagramadores do Boletim TAK!

Verso (Es) Trova

"TAK!
Vim te ver
neste número vinte,
de inúmeros ainda a vir.

“TAK!
Do ręki cię bierzemy
w tym numerze dwudziestym
w przyszłości niezliczonych.

Sim!
Sempre iremos colher
tantas Polônias e Brasis
quanto semearmos a leira,
regarmos a planta,
e fincarmos raiz."

Tak!
Zawsze zbierzemy
tyle Polsk i Brazylii,
ile zasiejemy grządek,
polejemy roślin
i zapuścimy korzeni.”
Tradução: Mariano KAWKA

Intervenção de Dulce Osinski sobre detalhe da imagem do "Semeador", escultura de João Zaco Paraná (Jan Zak, Brzezany, Polônia 1884
- Rio de Janeiro, 1961). Publicada no Kalendarz “LUDU”

Claudio BOCZON

Artista plástico, poeta e polaco – não necessariamente nesta ordem. Sua
produção é criada a partir de elementos, histórias e memórias reminiscentes do
passado ou encontradas no cotidiano.
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Entrevista – Cônsul Marta Olkowska

Reunião com o vice-governador do Paraná, sr. Darci Piana.

Nossa entrevistada desta edição
especial é a sra. Marta Olkowska,
Cônsul Geral da República da Polônia
em Curitiba, desde abril de 2020. Ela
é Mestre em Relações Internacionais
pela Universidade de Varsóvia, e nesta cidade exerceu funções na Câmara
dos Deputados e na Chancelaria do
Primeiro Ministro. Entre 2008 e 2012
exerceu as funções de Cônsul da Polônia em Lisboa, Portugal. Entre 2016 e
2017 exerceu a chefia da divisão política e econômica, e também foi chefe
adjunta da missão na Embaixada da
República da Polônia em Brasília. A
partir de dezembro de 2017 até 1º de
março de 2020 assumiu a chefia da
missão diplomática da Embaixada da
Polônia em Brasília, na qualidade de
chargé d´affaires a.i.
TAK! - Qual a sua visão sobre a
situação atual e do futuro da comunidade polônica no Brasil, quanto à
continuidade da preservação cultural?

M.O. - A comunidade polonesa no
Brasil é um dos tesouros que a Polônia mantém no exterior, por vezes
esquecido no seu próprio país de
origem. A situação atual da comunidade polonesa difere da situação
dos primeiros poloneses que chegaram ao Brasil há 150 anos. Vejo

muitas formas de preservar a polonidade no Brasil. Parece-me necessário, quer no trabalho do consulado, quer também no trabalho das
associações culturais polonesas,
atender às expectativas da geração
jovem. É sem dúvida um trabalho
difícil, mas precisa ser feito.
Vale a pena repensar o papel das
universidades brasileiras nesse
âmbito. Por isso alegra-nos o desenvolvimento do núcleo polonês
na Universidade Federal do Paraná,
que resultou na abertura do Centro
de Estudos Poloneses. Precisamos
também refletir sobre o modelo da
presença da língua e da cultura polonesa nas escolas brasileiras.
Há muitos assuntos que requerem
uma atuação conjunta.
TAK! - Como é comandar um consulado com funções tão abrangentes em meio a uma pandemia como
ocorre no momento?

M.O. – Obviamente, a pandemia
não ajuda no desempenho das funções do consulado. Muitos dos nossos planos, especialmente a vontade
de sair do escritório a fim de conhecer a comunidade polonesa no seu
terreno, foram adiados. Mas a minha
equipe e eu, já que nenhum chefe
consegue realizar bem as tarefas

sem o engajamento dos seus colaboradores, estamos aproveitando o
tempo para nos prepararmos melhor para este e outros projetos.
Gostaria de sublinhar que desde
o início da pandemia o Consulado
Geral mantém as suas portas abertas a todos os que necessitam do
nosso auxílio e do serviço consular.
Apesar do momento ser bem desafiador, conseguimos trazer a Papanduva, no Paraná, a primeira professora da língua polonesa no âmbito
do Centro para o Desenvolvimento
da Educação Polonesa no Exterior
(ORPEG*). Outros novos chegarão.
Não medimos os nossos esforços
para realizar projetos sociais, e aqui
merece ser lembrada a ação solidária Polonia4Neighbours** e outros
trabalhos realizados pelo Consulado
nas diferentes regiões do Brasil.
TAK! - Durante os 100 anos da
existência do consulado da Polônia
em Curitiba, quais foram, segundo a
Senhora, os momentos mais importantes para a comunidade polonesa
no Brasil e para as relações Brasil-Polônia?

M.O. - Cada época representa desafios diferentes no trabalho do
Consulado da Polônia em Curitiba.
Os desafios que enfrentou o cônsul
Kazimierz Głuchowski e sua equipe
foram enormes, começando pelo fato
de ter que criar uma estrutura para o
funcionamento do consulado e ainda
ser necessário e importante conhecer a comunidade polonesa sobre a
qual iria exercer funções consulares.
Daí em adiante a comunidade polonesa pôde finalmente dizer que contava
com o representante do governo polonês no Brasil, que foi simultaneamente o primeiro diplomata da Polônia no continente sul-americano.
Desde então muita coisa mudou,
mas o pilar continua o mesmo. O
consulado precisa usar as suas
competências para prestar apoio
aos membros da comunidade polonesa e trabalhar em prol da cultura,
língua e identidade polonesas.
Um dos mais importantes acontecimentos do ponto de vista da
comunidade polonesa no Brasil foi
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em meados de 2018 na viagem dos embaixadores dos países da União Europeia ao Paraná. Na minha opinião, boas
relações com as autoridades brasileiras são essenciais
para a construção de um ambiente favorável às políticas
públicas em prol da comunidade polonesa no Brasil.
Em relação à celebração dos 150 anos da chegada dos
primeiros poloneses a Curitiba, tínhamos preparado
junto com o Núcleo BRASPOL Pilarzinho uma agenda
cheia de eventos a fim de satisfazer todos os gostos, mas,
perante o cenário atual da pandemia, não podemos fazer
uma previsão segura do que poderá acontecer.
Para maiores informações:
* https://www.orpeg.pl
Reunião com o prefeito de Curitiba, sr. Rafael Greca

sem dúvida a histórica visita do papa João Paulo II ao
Brasil e o encontro do pontífice com a comunidade polonesa em Curitiba no dia 5 de julho de 1980. No âmbito das relações Brasil-Polonia, a mudança do sistema
político polonês possibilitou uma aproximação entre os
dois países, que começou a ser visível através das visitas do mais alto nível, com a visita dos presidentes da
Polônia Lech Wałęsa (1995) e Aleksander Kwaśniewski
(2002) ao Brasil e Fernando Henrique Cardoso (2002)
à Polônia. O momento atual de ótimas relações entre
Polônia e Brasil já trouxe frutos, nomeadamente a intensificação do diálogo político de mais alto nível.
TAK! - Quais os resultados da reunião que a Senhora
teve com o prefeito de Curitiba, Sr. Rafael Greca, no final
de 2020, quanto à celebração dos 150 anos da chegada
dos primeiros imigrantes poloneses à nossa cidade?

M.O. - A reunião com o prefeito de Curitiba, Sr. Rafael
Greca, foi muito enriquecedora, sendo ele um conhecedor
e admirador do assunto polonidade. Nós nos conhecemos

**https://www.gov.pl/web/brasil/programa-polonia4neighbours-na-embaixada-da-polonia

Cônsul Marta Olkowska na recepção à profa. Jolanta Reszczyńska em 2020 a Papanduva/PR,
com o prefeito daquela cidade.

Entrevista concedida ao TAK! por e-mail, em abril de 2021.
Agradecimentos a:
Paulo Cesar KOCHANNY

Assuntos Polônicos - Ekspert ds. polonijnych

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba

DOSSIÊ ESPECIAL

“Miło mi pana poznać” (muito prazer)... Escola
multisseriada da Linha Polonesa, uma organização
étnica do Século XX (Município de Cruz Machado-PR)
A Escola Presidente Costa e Silva da Linha Polonesa,
criada no ano de 1970, área rural do Município de Cruz
Machado (PR), foi organizada por descendentes dos primeiros imigrantes poloneses, que chegaram à região no
início do século XX. Essas escolas, na modalidade multisseriada, perduraram por longo tempo em áreas rurais distantes dos grandes centros e algumas delas alcançaram o
século XXI, como é o caso dessa escola, que ainda funciona
na localidade sob essa modalidade. A criação dessa instituição, na Linha Polonesa, teve como proposta oferecer
ensino público às crianças da pequena comunidade local.
Os poloneses chegaram ao Município de Cruz Machado

por volta de 1911. O núcleo de colonização foi criado pelo
Governo Federal em 1910. Recebeu imigrantes poloneses e
ucranianos que fundaram suas próprias escolas atendidas
por professores particulares, mantiveram associações culturais e recreativas, sociedades de apoio e de ajuda mútua,
conquistaram sua nova pátria oportunizando o desenvolvimento por meio da ocupação das terras (ROCKENBACH,
1996). Tomando posse destas, as famílias foram aumentando, surgiam outras gerações, essa população de descendentes procurou novos espaços e originaram-se novas comunidades. Essa foi a trajetória dos imigrantes que passaram
a habitar a região da Linha Polonesa (Cruz Machado-PR).
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Somente no ano de 1970 foi fundada, nesse local, a Escola
Presidente Costa e Silva, que teve suas atividades iniciadas
em 1971. Anterior a isso, as crianças residiam em casas de
parentes que moravam em comunidades rurais providas de
escolas. Segundo Federovicz (2019), seus filhos “começaram
[a estudar] lá no Rio do Banho, paravam lá na casa da vó deles, era pertinho da escola; e aqui não tinha nada”. A construção da Escola Presidente Costa e Silva ocorreu por iniciativa
dos moradores e o estabelecimento, inicialmente, também
serviu como igreja. A professora era contratada pelo poder
público, e a escola recebia material escolar do governo.
A professora Francisca Milczuk foi a primeira educadora
a trabalhar na Escola Presidente Costa e Silva, no ano de
1971. Ela relembra realidades da escola e aspectos da sua
prática pedagógica (MILCZUK, 2019b): ”[...] A sala organizava-se por classes, primeira, segunda, terceira e quarta.
As atividades eram ensinadas da nossa cabeça, porque não
tinha nada [refere-se a material didático], a gente tinha que
passar o conteúdo. [...] passava mais conta, cópia, caligrafia.
Era isso que eu passava, pois não se tinha nada. Depois do
ano de 1980 recebemos alguns materiais. [...] eu lecionava
para o quarto ano uma atividade, para o segundo outra [...],
era assim, tudo junto. [...] no recreio tinha brincadeira de
roda, as crianças faziam bate peteca, era só isso, porque
não tinha nem bola. [...] eu atuei como professora nessa
escola até o ano de 1982, depois veio a professora Helena,
minha filha. Ela trabalhou dois anos, em seguida lecionou o
professor Jerônimo [...]”. (MILCZUK, 2019b).
Nesse relato observam-se as dificuldades enfrentadas
pela primeira professora, as condições de trabalho e o
modo de contornar as adversidades que iam surgindo. A
situação indica a presença de muitas variáveis: formação
profissional continuada, políticas educacionais, financiamento da educação básica, escolarização e cultura do profissional da educação, entre outras. Entretanto, pelo viés
histórico, verifica-se que mesmo sob a égide da tecnologia
educacional, estabelecida nos anos de 1970, propondo novas tecnologias de ensino e novos materiais didáticos a fim
de contribuir com as proposições de modernização do Brasil, a realidade da comunidade da Linha Polonesa estava,
ainda, bem distante. As promessas de modernização ainda
não tinham chegado a essa escola multisseriada rural.
Delonzek (2019), estudante da Escola Presidente Costa e
Silva entre os anos de 1976 a 1979, comenta a respeito do

conteúdo aprendido: ”[...] primeiro ensinavam os números,
um, dois, até dez, e depois aumentava. Depois, passava-se,
no terceiro ano, para as continhas de menos, mais, vezes e
dividir. Também, havia os pontos sobre as capitais dos estados. [...] tudo isso a gente copiava do quadro no caderno,
aí estudava, para no outro dia falar para a professora. [...]
tinha exercícios para casa sempre. [...] no início tive dificuldades porque em casa só conversávamos em polonês, e na
escola não; somente em brasileiro, aí pedia para os colegas
fazerem a lição ou me contarem o que estava escrito [...]. A
professora era bem rigorosa, se nos comportássemos mal,
ficávamos de castigo”. (DELONZEK, 2019).
As memórias relatam a dificuldade de comunicação
em relação ao não conhecimento da língua portuguesa.
Staniszewski (2014, p. 135) comenta que “era comum, mesmo nos anos 1960, 1970 e 1980, existirem alunos cujos pais
cultivavam a língua polonesa na família, por isso o professor tinha que falar em polonês e traduzir para o português
para conseguir ensinar as crianças”. O combate contra o estrangeirismo, nas escolas, ocorrido na década de 1930, não
eliminou totalmente a cultura dos imigrantes.
Segundo Milczuk (2019a), estudante entre os anos de
1983 a 1986, a religiosidade estava muito presente nas
práticas pedagógicas da escola, pois lecionavam-se conteúdos de ensino religioso, predominando a religião católica e a íntima ligação com a comunidade religiosa local:
“a gente rezava, cantava, a professora Helena ensinava a
gente a cantar, para cantar bonito na missa, azar se um de
nós faltasse ou cantasse errado no dia da missa: na segunda-feira ela cobrava. A professora era nossa catequista”.
Rever a memória social produzida sobre uma experiência
coletiva possibilita compreender como situações vividas
por determinadas comunidades são representadas por diferentes indivíduos. Esse fato torna-se relevante para reescrever a história de criação e funcionamento dessas escolas
multisseriadas, em comunidades rurais de origem étnica,
pois a história oral auxilia na preservação do patrimônio
sócio-histórico de um lugar, “sejam os espaços, objetos,
monumentos, ruas, praças, pessoas. Normalmente, esses
aspectos compõem o mosaico dos lugares de memória e,
precisam ser preservados para a comunicação e continuação da história” (SANTOS, 2015, p. 1).
A pesquisa sobre a escola possibilitou mapear mais uma
escola de origem étnica polonesa na região Sul do estado
do Paraná, contribuindo de forma micro com a história da
educação local e regional, e de forma macro com o grande mosaico de escolas espalhadas pelo Brasil, oferecendo
consistência à história da educação brasileira.
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Para saber mais sobre a escola da Linha Polonesa
(Cruz Machado-PR):
Consultar – Revista X (UFPR) - v. 15, n. 6 (2020)
Dossiê Especial - I Encontro Internacional de Estudos Poloneses no Brasil. http://dx.doi.org/10.5380/rvx.v15i6
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Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), campus de União da Vitória. Membro do Núcleo
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Raphael Lemkin e a definição do termo genocídio
A vida de Raphel Lemkin foi marcada pela execução de
seus familiares em câmara de gás, pelo exílio durante a Segunda Guerra Mundial, pela definição do termo genocídio e
por sua morte súbita em Nova York. O termo genocídio, entendido como crime contra a humanidade, tem aparecido
frequentemente nos noticiários. Mas, muitas vezes, com usos
que extrapolam seu sentido histórico e jurídico. Em geral, o
termo invoca o protesto veemente contra a crueldade humana e o extermínio de povos. Mas afinal de contas, qual é
a definição da palavra genocídio? Quem foi Raphael Lemkin?
Raphael Lemkin (1900-1959)

Raphael Lemkin nasceu nas proximidades de Bezwodne,
Polônia (figura 1). A família de origem judia tinha uma
pequena propriedade e era bem conhecida no vilarejo. Os
primeiros ensinamentos vieram de sua mãe, Bella. A filósofa, pintora, linguista e aficionada pela história e pela
literatura influenciou a formação de Raphael. É surpreendente não só o domínio de vários idiomas, mas também as
reflexões familiares sobre um crime que comoveu o mundo na antevéspera da I Guerra Mundial: “Em 1913, um judeu com o nome de Beilis foi acusado de ter matado uma
criança cristã para usar seu sangue na páscoa judaica”
(Frieze, 2013, p. 18). Em face desse problema a família
decidiu que Raphael deveria ter uma educação formal na
cidade de Białystok. Acontece que toda a população judaica foi condenada inadequadamente por aquele homicídio
e os alunos, incluindo Raphael, passaram a ser chamados
de “Beilis”.
O clima de revoltas contra os judeus era iminente (pogroms), como as que ocorreram na Ucrânia e no Sul da
Rússia, entre 1881 e 1884, “sobretudo após o assassinato
do czar Alexandre II em 1881 por revolucionários sociais
(Hobsbawm, 1995, p. 123). Lemkim percebeu que este
cenário de injustiças era mais amplo do que imaginava e
que as atrocidades contra a vida humana ocorriam muitas
vezes, e que os responsáveis, em sua maioria, não eram
punidos. Sobre a ocupação da cidade de Wolkwysk pelos
alemães, em 1915, Lemkin afirmou: “Comecei a ler mais
história para verificar se grupos nacionais, grupos religiosos e raciais estavam sendo destruídos. A verdade só veio à

tona depois da Guerra. Na Turquia, mais de 1,2 milhões de
armênios foram mortos sem nenhuma razão, além de serem cristãos” (Lemkin, 2013, p.19). A leitura do livro Quo
Vadis e o Massacre de Simele (1933), no qual forças militares iraquianas massacraram 3.000 mil assírios, no norte
do país, impactaram-no profundamente. Causava espanto,
após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que os 150
turcos, criminosos de guerra, presos pelos britânicos e enviados para a ilha de Malta, fossem libertados. Lemkin se
perguntava: “Por que um homem é punido quando mata
outro homem, e a morte de milhões de pessoas é um crime menos grave do que a morte de um indivíduo?” Sobre o
atentado de Soghomon Tehlirian contra Talaat Pasha, Ministro do Interior da Turquia, refugiado em Berlin, Lemkin
questionava o encobrimento do massacre, a ideia de fazer
justiça com as próprias mãos e a ausência de tipificação
desse crime no Direito Internacional.
Depois de estudar filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, Lemkin ingressou no curso de Direito
da Universidade de Lviv, Ucrânia (1926). Lá, ele levantou o
problema do massacre armênio para o professor Julius Makarewicz, que comparou a Armênia com uma fazenda e os
armênios como galinhas (Strochlich, 2014). Para Lemkin
o argumento da soberania dos Estados era bizarro. Estes
deveriam se preocupar com o bem-estar de todas as pessoas, independentemente de suas crenças ou pertencimento étnico: “O principal é fazer com que as nações do mundo
sintam que as minorias e as nações mais fracas não são
galinhas nas mãos de um agricultor a serem abatidas, mas
que são grupos de pessoas de grande valor para si mesmas
e para a civilização mundial” (Lemkin, 1933, p. 139).
Lemkin assumiu a secretaria do Tribunal de Recursos
em Varsóvia, tornando-se promotor público. Entre 1929
a 1935, atuou como secretário do Comitê de Codificação
das Leis da República Polonesa, além de participar de várias conferências internacionais. Em 1933, apesar das
oposições na conferência internacional de direito penal,
em Madri, e da preocupação com os planos de Adolf Hitler,
Lemkin clamava pela preservação da existência física e espiritual, pela salvaguarda do patrimônio artístico, científico e literário dos povos, e pela tipificação de outros crimes,
como os de barbárie e vandalismo: “O primeiro consistia
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na destruição de uma coletividade nacional ou religiosa; o
segundo consistia em destruir obras culturais, que representassem a genialidade e especificidade desses grupos nacionais e religiosos” (Lemkin, 1933, p. 53).
A ascensão do Partido Nazista e a invasão da Polônia
são eventos trágicos na vida de Lemkin. Em seus escritos ele sublinha o cotidiano familiar, os momentos de introspecção e o desespero com os horrores da guerra. Não
havia outra saída: “Eu vi como meus pais eram fracos e
como seria perigoso para eles viajar [...]. Teremos que sofrer, mas sobreviveremos de alguma forma. O que eu tinha a oferecer a eles? Uma vida nômade, o destino de um
refugiado, a pobreza. A questão se resolveu por si só: eu
continuaria o mais rápido possível para a Lituânia – sozinho (Lemkin, 1933, p. 53). Em seis de setembro, a casa da
família, na rua Kredytowa, em Varsóvia, foi bombardeada
(figura 2). Raphael fugiu através dos campos, em direção
à Lituânia, disfarçando-se de camponês ruteno para escapar de um interrogatório russo (Frieze, 2013, p.vii).
Lemkin se instalou na Suécia e lecionou na Universidade de Estocolmo. Mais tarde, nos Estados Unidos, atuou
como professor na Universidade Duke. Em 1942, atuou
como analista no Departamento de Guerra, em Washington. Em sua obra, Axis Rule in Occupied Europe, Laws of
Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress,
de 1944, detalhou as atrocidades nazistas, além de usar o
termo genocídio, conceito legal criado e desenvolvido “[...]
na esteira do Holocausto e no alvorecer da Guerra Fria”
(Daggett, 2018, p. 303). Suas inquietações surgiram da
contestação ao pensamento antissemita de Hitler, expresso em sua obra Mein Kampf, uma vez que as atrocidades
nas câmaras de gás e outras formas de extermínio ainda
não haviam sido perpetrados (Silva, 2015).
Lemkin participou dos Julgamentos de Nuremberg,
no processo do Tribunal Militar Internacional contra
Hermann Göring (1946). No entanto, havia um longo caminho pela frente, pois o julgamento não se aplicava aos
tempos de paz. Daí a necessidade de convenções sobre o
genocídio (Lemkin, 1933, p. 144). Em Nuremberg soube

Raphael Lemkin. Fonte da imagem- https://www.sun-sentinel.com/florida-jewish-journal/news/palm/
fl-jjps-watchers-1105-20141103-story.html

que seus familiares morreram em marchas para a morte,
centros de matança, campos de concentração e no Gueto
de Varsóvia. Nas sessões das Nações Unidas atuou para
inserir o termo genocídio no Direito Internacional, cuja
aprovação se deu na Convenção sobre a Prevenção e Punição do Genocídio, em 9 de dezembro de 1948. Paralelamente, atuou para que vários países elaborassem legislação em apoio àquela Convenção. Raphael Lemkin morreu
subitamente, sem recursos financeiros, após sair da editora, em Nova York, onde finalizava sua autobiografia.
Definição e usos do termo genocídio

O termo genocídio tem aparecido frequentemente nos
noticiários e nas redes sociais do mundo inteiro. Em alguns casos, com usos que extrapolam seu sentido histórico. Pouco se aborda sobre sua origem conceitual,
interpretação jurídica e, ainda menos, problematiza-se
seu alcance. Sem dúvida, a definição é complexa. E é justamente por isso que a sua aplicação deve ser cautelosa.
Caso contrário, ela pode levar ao anacronismo e a subjetivações (Darnton, 2017).
O termo “genos” (do grego γένος) significa etnia, família ou raça e, “cídio” (do latim, cidĭum), tem o sentido de
ação de extermínio de um grupo por princípios ideológicos. Mas o termo não pode ser tomado por um caso isolado, a não ser pelos papeis desempenhados, por modalidades e técnicas de eliminação de outros povos, sendo
sua formulação assentida em relação a “todos os tempos,
situações e culturas” (Frieze, 2013, p. xvi).
Em Lemkin, o termo genocídio parte de dimensões sociais e culturais, mas não se restringe a elas. O que conta
inicialmente é a unidade familiar com consciência de ancestralidade, seja ela real ou imaginária, bem como a presença do espírito de grupo e um modo de vida próprio. O
genocídio se caracteriza pelas ações de identificação, triagem e extermínio, associando-se a outros crimes, como o
tiranicídio, homicídio e infanticídio (Lemkin, 1944, p. 79 et.
seq.). Assim, deve haver tanto um plano de desintegração
estrutural de uma sociedade quanto o extermínio da vida
de um povo. A justificativa de Lemkin para a inclusão deste crime no Direito internacional enfatiza seus efeitos devastadores, a indisposição de os Estados e seus grupos de
poder para investigar e julgar seus próprios crimes. Além
do mais, o termo assassinato em massa não descrevia o sofrimento, a dor e a crueldade promovidos pelos nazistas.
Lemkin recomendava a cooperação internacional, a ampliação de códigos legais em vários países e o julgamento de
crimes cometidos em outros países (Lemkin, 1945;1946).
O Direito Internacional, entendido como a matéria dos
homens de Estado sujeitos às organizações intergovernamentais, sendo o homem o princípio e o fim de todo ordenamento legal, incorporou o conceito de genocídio como
instrumento de análise (Silva, 2015, p. 2013). Deste modo,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), reconheceu a proteção integral dos direitos fundamentais:
direitos civis e políticos – relacionados à liberdade em relação à ação do Estado, o qual deve garanti-los, o direito à
vida, à nacionalidade, à liberdade de movimento, de asilo,
proibição de tortura ou tratamento cruel, desumano ou
degradante, a proibição da escravidão, entre outras. Poste-
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riormente, temas específicos foram incluídos em Convenções, como por exemplo, a prevenção e repressão do crime
de genocídio, proteção contra a tortura e outras penas e
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e demais
categorias, as quais devem ser observadas pelo Estado.
A experiência de vida, as observações constantes, os
embates no plano internacional, as estratégias de difusão,
os estudos e a atuação em casos de crimes contra a humanidade fizeram com que Raphael Lemkin se tornasse uma
das principais referências em defesa da humanidade em
toda a sua plenitude, sendo o porta-voz de uma nova palavra inculcada na tipificação penal internacional.
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Michel KOBELINSKI

Professor Associado da Universidade Estadual do Paraná-Unespar, Campus de União da Vitória. Pós-doutor em
História, Membro da Federação Internacional de História Pública, Professor dos cursos de mestrado em Ensino
de História e História Pública, editor da revista Ensino & Pesquisa e membro da equipe editorial Public History
Weekly, América Latina.

Lidiana Larissa LENCHISCKI

Graduada em História e Filosofia pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória-PR.
Graduação em Direito pela Universidade do Contestado, Campus de Porto União-SC. Especialização em História e
Sociedade Universidade Estadual do Paraná – Unespar, e em Direito Penal e Processo Penal, EAD, pela Academia
Brasileira de Direito Constitucional de Curitiba-PR. Advogada.

A BRASPOL e seus Símbolos

“A BRASPOL terá como símbolos o Emblema, a Logomarca e a Bandeira, aprovados em Assembleia Geral Nacional”, conforme o que consta no 4º no artigo do Estatuto¹.
Parágrafo único:

a) EMBLEMA
O emblema da BRASPOL é constante de duas mãos, simbolizando as mãos do movimento BRASPOLino do Brasil, que
sendo o seu sucessor da imigração, hoje, acalenta e sustenta a
chama ardente de suas raízes fundadas na imigração polonesa ao Brasil. Esta chama varia a coloração do amarelo (Brasil)
ao vermelho (Polônia). Dentro da chama encontra-se o emblema que contém o elemento arquitetônico – os lambrequins –
em cor vermelha e nas frestas entre os lambrequins está a cor
branca, que caracterizam a Polônia. Na extremidade inferior
dos lambrequins, geometricamente se forma a figura do pinhão, semente do altaneiro pinheiro, que cedeu a sua madeira
para a construção das primeiras casas e paióis, dos nossos
imigrantes e o seu fruto, o pinhão – serviu como alimento.
Abaixo desta configuração, encontramos a cor amarela,
variando a sua tonalidade para o verde, representando a
terra brasileira, recebendo o imigrante polonês. Este emblema é rodeado por um traço verde (Brasil) – esperança
que abraça o branco (Polônia) – representando a paz. Segue-se na parte inferior do emblema, a orla contendo a

inscrição da data de fundação: 27-01 — BRASPOL — 1990.
Este conjunto de elementos transmite a interação do imigrante polonês e seus descendentes com a terra de Santa
Cruz, formando o grande mosaico multicultural do Brasil.
Na cronologia das gerações² consta: - Baby Boomers
nascidos 1940 – 1960; X nascidos nos anos 1960 – 1980; Y
nascidos nos anos 1980 – 1995; Z nascidos nos anos 1995
– 2010 e Alpha nascidos a/c de 2010. Sejamos fortes no
chão onde pisamos, onde está o nosso Núcleo, e seremos
uma BRASPOL forte!
No dia 27.01.1990, as gerações Baby Boomers e a X criaram a BRASPOL para elas e para as gerações Y, Z e Alpha
a fim de se identificarem com a herança cultural e civilizatória da Pátria Mãe de nossos ancestrais. De alguma
maneira, as diversas gerações cada qual com seus preciosos valores, precisam saber coexistir para sobreviver. Os
felizardos polônicos das gerações Y e Z precisam ajudar a
X e a anterior. Principalmente sobre os ombros da Y e da
Z repousa, atualmente, a manutenção da cultura polonesa e a sobrevivência das boas contribuições da civilização
polonesa nesta terra de Santa Cruz. Fiquemos no foco e
usemos as ferramentas atuais para construir e consertar
o que precisa ser consertado para “acalentar e sustentar
a chama ardente ...“ da BRASPOL no seu Núcleo. Venceremos a pandemia e as dificuldades, se assim o quisermos.
NÚCLEOS FORTES→BRASPOL FORTE !!!
¹https://drive.google.com/file/d/0B6HJyPqCvAVHZE1ZaGFOeFlBRWM/view?usp=sharing
² https://rockcontent.com/br/blog/dossie-das-geracoes/

André HAMERSKI
BRASPOL – RS
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Estudos na Polônia Programa de bolsas de estudos
General Władysław Anders
serem precedidos por um curso de língua com dois semestres de duração, é altamente recomendável que os
alunos já tenham um conhecimento prévio do idioma.
Informações sobre a Karta Polaka:
https://www.gov.pl/web/brasil/karta-polaka

Informações sobre o Programa General Władysław
Anders:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

Programa General Władysław Anders (Graduação e
mestrado)

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de
estudos General Władysław Anders da Agência Nacional
Polonesa de Intercâmbio Acadêmico (NAWA). O programa
é voltado para a diáspora polonesa e engloba estudos em
nível de graduação e mestrado. Os cursos são ministrados em língua polonesa em período integral.
Se você é descendente de poloneses, sinta-se convidado
a conhecer o processo seletivo. A edição deste ano também
contempla pessoas que possuem cidadania polonesa, desde
que tenham cursado o ensino médio fora da Polônia.
Período de inscrições: De 31 de março a 18 de maio de 2021.

Valor da bolsa: 1250zł (graduação) e 1700zł (mestrado)
– (aproximadamente R$ 1.870,00 e R$ 2.545,00).
Documentos aceitos para a comprovação da ascendência:
Karta Polaka ou documentos que indiquem a ascendência
polonesa dos pais, avós ou bisavós do candidato.
Dicas:

- Se você perder o período de inscrições fique atento,
pois o edital de seleção é aberto anualmente.
- O Edital informa a possibilidade de apresentar a declaração de ascendência polonesa (opinia o polskim pochodzeniu) emitida pelo Consulado da Polônia. No entanto, a
emissão desse documento foi substituída pela Karta Polaka.
- Se você pretende estudar na Polônia, é recomendável
pleitear a Karta Polaka.
- Estude polonês: Apesar de a graduação e o mestrado

Program Stanisław Ulam (Pós-Doutorado)

A Agência Nacional Polonesa de Intercâmbio Acadêmico
(NAWA) anuncia a 3ª edição do "Programa Ulam", voltado
para pesquisadores estrangeiros de pós-doutorado que
desejam estabelecer cooperação científica com instituições polonesas. O programa inclui uma estadia na instituição anfitriã que pode durar de 6 a 24 meses, com apoio
financeiro mensal e auxílio para deslocamentos.
Período de inscrições: de 25 de maio a 15 de junho de 2021.

Valor da bolsa: 10.000 zł (aproximadamente R$ 15.000,00).
Requisitos: É preciso estar vinculado a uma instituição de
ensino no Brasil e possuir um convite de uma universidade
ou instituição de pesquisa polonesa.
Para mais informações acesse:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Prof. Dr. Fabricio J. Nazzari VICROSKI

Arqueólogo e Historiador. Mestre e Doutor em História pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com período de Doutorado
Sanduíche no Instytut Archeologii da Uniwersytet Wrocławski (Polônia). Pós-Doutorando em História (bolsista PNPD Capes).
Atua na área de pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico e histórico-cultural.

E-mail: estudarnapolonia@hotmail.com
Facebook: Estudar na Polônia
Contatos NAWA Polônia:
nawa.gov.pl
gopoland@nawa.gov.pl
polonia@nawa.gov.pl
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Os organistas da Colônia I

E tu, bom colono, o que queres mais?
Ouve do órgão os hinos festivais.
O verso extraído de uma poesia anônima, coletada pelo
Pe. Turbanski [1] do periódico Gazeta Polska w Brazylii de
1923, poderia ser apenas uma alegoria poética ao ambiente
esperado de uma igreja. Entretanto, como já apontado (TAK!
17), houve um protagonismo das paróquias polonesas na
instalação de órgãos de tubos na região de Curitiba, o que
faz com que aquele verso fosse, de fato, uma realidade em
parte das colônias da região. Indicamos anteriormente que
a instalação de órgãos nas igrejas deve ter sido influenciada pela disponibilidade de recursos financeiros, mas que o
fator humano também deve ter desempenhado um papel
crucial para a existência de tal cenário. Animados por uma
longa pesquisa dedicada aos órgãos, decidimos nos debruçar na literatura publicada e buscar as pessoas envolvidas
com aqueles instrumentos nos seus primórdios. Assim, os
órgãos das colônias nos parecem agora apenas a ponta do
iceberg de um tema em que predomina um vazio histórico,
o qual será tratado dentro das perspectivas da música, dos
instrumentos musicais e suas respectivas histórias, tendo
como foco a figura dos organistas das e nas colônias.
Antes de passarmos para os organistas, é preciso relembrar que a mudança na distribuição das residências, que
passa de concentrada nas aldeias de origem para dispersa
nas colônias, levou a paróquia a ter um papel ainda mais
central [2] na vida social do imigrante. Por muito tempo, a
igreja foi o único local de encontro comunitário, tornando-se também uma forma de expressão [3] dessa comunidade. Oriundos de uma situação em que a terra era escassa,
por várias vezes os colonos deram as costas à vida urbana
e buscaram terras mais para o interior [4,5]. Da mesma forma, considerando as eventuais opressões religiosas sofridas
na Polônia por parte das potências ocupantes, a igreja da
colônia, junto ao tão demandado padre polonês, e demais
elementos – como o órgão – podem ser entendidos como
a expressão de uma voz que havia sido, ao menos parcialmente, silenciada e que se fez ouvir. A construção da capela
possuía tamanha importância que era colocada como a próxima prioridade após a acomodação nas parcas residências
e o provimento da alimentação básica [6]. Assim, nos parece aceitável a hipótese de que a instalação dos órgãos surge
mais como um elemento da reconstrução da identidade [7]
do que uma reprodução do ambiente da paróquia da aldeia,
representando uma manifestação própria do imigrante polonês na região de Curitiba.
Jerônimo Durski (1824-1905), o Pai das Escolas Polonesas, parece ser também o Pai dos Organistas da Colônia, uma
vez que chegou ao país em 1851 e atuou como organista em
igrejas protestantes da Colônia D. Francisca, hoje Joinville, antes de se mudar para o Paraná em 1866, passando a
desenvolver atividades de ensino [6]. Segundo Herrmann
[8], Curitiba praticamente atravessou o séc. XIX sem qualquer órgão instalado, sendo o da Igreja da Ordem instalado
supostamente apenas no final daquele século. Isso implica
que a presença de um organista polonês antecede a própria
existência de órgãos em Curitiba e possivelmente no Paraná,
pois, fora da capital, os primeiros órgãos instalados foram
o Walcker construído em 1902 na Matriz de Paranaguá e o
órgão de construtor desconhecido da Colônia Murici, provavelmente na década de 1910.
Gluchowski [5] apresenta um nome que provavelmente
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corresponde ao primeiro padre organista na região de Curitiba, o Pe. Ladislau Grabowski, que assumiu a paróquia de
Abranches, à época capela, entre 1877 e 1890. Em meados
de 1896, era organista da mesma paróquia o professor Ladislau Tralka, o qual é mencionado novamente nesta função
no ano de 1899. Em Tomás Coelho, no ano de 1888, temos
como organista o professor Lourenço Gradowski, polonês
vindo da Galícia. O Pe. Hugo Dylla, em seu relato sobre a
chegada dos padres missionários e seu estabelecimento
em Tomás Coelho em 1903, nos traz a informação de que
o Ir. Alexandre Wengrzyn, entre outras habilidades, também era exímio organista, e que poderia substituir o então
organista que estava causando alguma confusão na colônia
[3,4,9]. Posteriormente, o Pe. Boleslau Bayer, em 1905, faz
menção ao professor e organista da mesma colônia Sr. Pedro Fila [4]. Afastando-nos um pouco de Curitiba, temos o
caso de José Rokosz, de São Mateus do Sul, referido como
hábil organista, e que depois de ordenado padre emigrou
para os Estados Unidos [10], provavelmente no final da
década de 1900. Nesta mesma década o jornal A República traz menções ao organista polonês Francisco Czarneski,
professor do Conservatório de Belas Artes, tocando em concertos e ofícios religiosos na Catedral de Curitiba.
A chegada das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de
Maria na Colônia Murici em 1907 trouxe, além de uma nova
perspectiva para o ensino, uma organista, a irmã Maria Ptak
(?-1918), que também foi responsável pela formação de um
coral, o qual viria a inspirar os versos do início do artigo [1].
O estabelecimento dessas irmãs na Colônia Orleans em 1906
[11] trouxe como Madre Superiora Maria Sofia Ulatowski
(1873-1911), a qual, por tocar órgão e possuir uma boa voz,

Órgão de construtor desconhecido da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Murici, o qual
inspirou os versos que abrem o artigo. Foto: Thiago Corrêa de Freitas.
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formou um coral polonês na Igreja do Rosário e que foi posteriormente continuado na Igreja de Santo Estanislau [12].
O Pe. Estanislau Trzebiatowski fundou nessa mesma igreja o
Coral Santa Cecília e na década de 1920 contou com a Ir. Jadwiga Dudek (?-1953) como organista. Ao professor João Falarz (1868-1947) também é atribuída a função de organista
na colônia Orleans. Em Botiatuba, Almirante Tamandaré,
existe menção a um órgão tocado pelo frei Beda de Gavello
[13], o qual atuou na comunidade pelo menos desde 1937
até o fim dos anos 1950 [13]. Em Murici, mas também com
atuação anterior na colônia Orleans e em Botiatuba [13], temos a Ir. Felicidade Leocádia Modkowski (1920-1976), que
foi professora e organista em todos os lugares onde atuou
[1]. Por fim, temos o pianista, compositor e professor Henrique Morozowicz (1934-2008), que não era ele mesmo um
organista da colônia, mas sim um de seus filhos, o qual estudou órgão [12] com Rodrigo Herrmann (1916-1971), o
mais notório organista do estado. André Knykut, organista
em Homens da Terra [14], literatura histórica passada em
Tomás Coelho, poderia ser apenas um personagem. Porém,
considerando o cenário exposto, e o fato de a obra carregar
de modo intrínseco as memórias do autor, tal organista pode
ter um correspondente na vida real. A hipótese se sustenta,
pois o autor alterou os nomes de algumas pessoas, mantendo o de outras, e, Knyku pode corresponder ao sobrenome
Knapik, de sua linhagem materna [12].
Não iremos nos deter em questões a respeito da formação ou técnica dos organistas, algo realmente complexo de
se obter informações, entendendo que estes desempenhavam as funções de músico litúrgico dentro das suas possibilidades. Entretanto, pode-se pressupor algo a respeito dos
instrumentos nos quais alguns deles tocaram em período
ainda anterior à instalação dos órgãos. Toda a linha principal de nossa pesquisa, a respeito dos órgãos do Paraná, não
encontrou evidências de que as paróquias dos poloneses
possuíram algum órgão antes da instalação dos que atualmente lá se encontram. E, ao que tudo indica, Botiatuba,
São Mateus do Sul e Tomás Coelho nunca tiveram órgãos.
Porém observamos organistas circulando nestas paróquias
e localidades, o que nos leva a propor a hipótese do uso
do harmônio: um instrumento musical que possui teclado,
pedais, registros, fole, usa fluxo de ar para produzir som
e é utilizado na música litúrgica. Ou seja, compartilha várias características externas e de utilização com o órgão,
exceto os tubos (e mecanismo de funcionamento), os quais
são substituídos por palhetas. Este poderia ter sido o ins-

trumento tocado por esses organistas antes, ou mesmo na
ausência de um órgão. Mesmo hoje em dia é comum que o
harmônio seja confundido com um órgão ou piano e, como
se trata de um instrumento pouco valorizado, muitos se
encontram em mau estado de conservação ou mesmo já se
deterioraram e deixaram de existir.

“A leitura é uma arte que rejuvenesce a alma do cidadão”. Assim me sinto, de alma e espírito rejuvenescidos,
toda vez que recebo as publicações do TAK! Não poderia
em hipótese alguma me furtar de enviar estas considerações à Direção de Redação do mesmo, com o intuito de
manifestar algumas considerações em especial sobre a
Edição de número 19, recentemente publicada.
É sem dúvida alguma um instrumento de grande riqueza para o conhecimento humano. Uma variedade de abordagens sobre a história, a cultura e as tradições polonesas
que nos enchem de orgulho de nossa Pátria e de nossos
antepassados. Artigos cuidadosamente elaborados e muito
bem editados, ilustrados de forma e com imagens primorosas que nos permitem entender quão grandiosa é a contribuição polonesa para com o desenvolvimento deste Brasil.
O TAK! faz com que compreendamos os poloneses na

sua verdadeira essência, seja pela língua, cultura, história,
costumes e tradições. O Professor Mariano Kawka contribui de maneira expressiva para o entendimento da língua
polonesa. É um mestre na arte de expor os caminhos para
que possamos aprender cada vez mais essa língua. Maria
do Carmo Ramos Krieger relata de forma magistral suas
anotações e impressões do imigrante polonês.
As entrevistas nos permitem conhecer a cada edição
um imigrante, um descendente cuja história de vida serve
de exemplo para as novas gerações. Também gostaria de
ressaltar a contribuição dos inúmeros e incansáveis colaboradores, que com seus artigos enobrecem cada edição.
Nazareno Dalsasso Angulski, com a trajetória da Família
Angulski no Sul do País, Everly Giller e Dulce Osinski,
Marek Makowski – (meu particular amigo e por quem nutro especial admiração), falando sobre o Livro “Polônia
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Thiago CORRÊA DE FREITAS

Professor da UFPR, violinista, motociclista, doutor em Física, com pesquisa sobre aspectos técnicos e sociais dos
instrumentos musicais. Contato: tcf@ufpr.br

Matheus DOS SANTOS

Discente do Curso de Luteria da UFPR, baixista, ciclista, tem atuado nos programas de iniciação científica e à
docência pesquisando os órgãos de Curitiba e região metropolitana.

VOZ DO LEITOR
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buição de nosso Secretário e Assessor de Comunicação Social, Nilton
Jair Proença. Tínhamos previsto o
lançamento deste, em sua versão
impressa, no dia 4 de maio. No entanto, em virtude da situação atual
do País, tendo em vista a pandemia
provocada pelo Coronavírus, a Fundação José Walendowsky, em comum acordo com a autora, resolveu
adiar o evento. Se tudo correr bem, o
lançamento deverá acontecer em 25
de agosto, Dia Estadual do Imigrante
Polonês em Santa Catarina.
Ivan José WALENDOWSKY

Empresário, Engenheiro Civil, Idealizador da Fundação José Walendowsky
(Brusque-SC)

Capa do TAK! 19, disponível em:
http://poloniabrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/03/
TAK_numero19.pdf

e Brasil – mais próximo do que parece”, uma obra que muito irá contribuir
com a trajetória de mútua colaboração e sucesso entre os dois Países.
Quero, por fim, falar um pouco da
matéria sobre o Livro O Voo da Águia
– 150 anos da Imigração Polonesa
no Brasil, de autoria da Professora
Rosemari Glatz. Uma ótima contri-

Este veículo de comunicação tem
uma grande importância, na medida em que resgata o legado polonês
que muito contribuiu e ainda contribui para a formação cultural e
econômica brasileira e paranaense.
O Brasil foi o segundo destino que
mais atraiu o imigrante polonês,
ficando atrás apenas dos Estados
Unidos. O Paraná tem o maior número de descendentes de poloneses no
país e a sua influência é particularmente notável em Curitiba, onde o
processo de constituição do espaço
urbano é essencialmente marcado
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pela sua presença: na gastronomia,
na música, na pintura, nas lendas
urbanas, no idioma, na poesia.
Em especial, o TAK! número 19 traz
um texto de Claudio Boczon, homenageando Czesław Miłosz (1911-2004)
poeta, romancista e ensaísta polonês, agraciado com o Prêmio Nobel
de Literatura em 1980, cujo tema de
pesquisa é, nas suas palavras, “histórias e memórias reminiscentes”. O
tema é extremamente pertinente nos
dias de hoje, em que não apenas esquecemos o Holodomor, mas também
a escravidão, as guerras absurdas, a
ditadura brasileira em seus aspectos
mais cruéis e o terrível Holocausto.
É bem conhecida a tendência humana, principalmente no coletivo
das comunidades, ao esquecimento.
Tudo o que nos parece inadequado, horrível ou pelo menos difícil
de aceitar tende, em muitos poucos
anos, a ser apagado da memória. A
pertinência do texto já justificaria
o todo, mas o TAK! é inteiramente
gostoso de ler, informativo e, num
país que atualmente parece prezar
a ignorância, culto.
Wanda CAMARGO

Assessora da presidência do Complexo de Ensino Superior do Brasil –
UniBrasil, e também coordenadora de projetos culturais do UniBrasil. Edita
a Revista Expressão, periódico de arte, cultura, gênero e responsabilidade
social (Curitiba/PR).

REESCREVENDO A HISTÓRIA

TAK! SIM, viemos para ficar
Para muitos de nós, imigrantes poloneses da primeira leva, chegados
em agosto de 1869 a Brusque/SC, e
depois transmigrados, em setembro
de 1871 para Curitiba/PR, a viagem
transatlântica acompanhou nossas
lembranças mais doloridas, desde o
embarque em Hamburgo/Alemanha,
naquele tão-tão distante junho de
1869. Pois foi o porto de Hamburgo o
palco da estreia de nossa trajetória,
com companheiros, famílias e respectivas bagagens rumo ao sucesso!
Bem, ou quase isso, pois estávamos
animados em encontrar melhores
respostas de sobrevivência.
As ínfimas condições de higiene
a bordo, a grande dificuldade em
conseguirmos refeições decentes, o
tempo de viagem em si (dois longos
meses!) contribuíram para que a própria vida no navio Vitória apresentasse momentos difíceis para todos,
dando o que pensar (e pensar é o que
mais fazíamos, haja vista a condição

da ociosidade...): valeria a pena termos deixado a Polônia? Surgiria um
outro lado, repleto de bonanças, um
outro lado, na história das vidas que
se encontravam rumo ao desconhecido Brasil? Difícil adivinhar...
Faço essa pequena introdução
como retomada do fio condutor das
Anotações de Uma Imigrante Polonesa, datadas entre os períodos de
1869/1871 (chegada dos primeiros
imigrantes poloneses a Santa Catarina) e 1871/1874 (anos iniciais da
transmigração e incertezas no Paraná) – ambos publicados no Boletim
TAK! de números 18 e 19. Assim, como
observou minha irmã, que também é
escritora, o leitor que não leu as anotações iniciais, poderá se situar agora
a respeito do que é narrado a seguir.
1874

Esse foi um ano especial no calendário do imigrante polonês. Sabem por
quê? É o “marco zero” na existência

dos colonos polacos estabelecidos na
Colônia do Pilarzinho, que solicitavam,
após 3 anos (isso mesmo, 3 anos!), favores prometidos não só pelo responsável pela viagem de um Estado (Santa
Catarina) para outro (Paraná) – movimento conhecido como transmigração
–, mas também por diversas autoridades, quando transmigramos sem
autorização oficial de sua Majestade
D.Pedro II, Imperador do Brasil. Recordo que ele se encontrava no Egito; não
havia, então, fax, internet ou qualquer
outro sistema rápido de comunicação
através do qual fosse possível para ele
“governar a distância”. Muitos não aceitam o fato, mas que nossa saída não foi
autorizada, ah! isso lá não foi mesmo...
Voltando à conversa inicial (ainda
bem que são minhas as anotações, pois
fico à vontade para ir-e-vir nas lembranças...), querem saber como é verdade que ficamos quase 3 anos esquecidos? Soube disso quando, num futuro
tão distante (mais ou menos na década
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de 80 do século XX), aconteceu a descoberta do primeiro
documento (e único de que se tem notícia) comprovando a
existência/existencial de nós – povo errante, por caminhos
do Sul do Brasil. Está lá, abrigado no Arquivo Público do Estado/Paraná: Ano referência 1874, Volume 04, Ap. número
0454. Simplesmente histórico foi o momento de acessar a
petição dos polacos, cujo teor contém exatamente isto: um
pedido de socorro pelo cumprimento das propostas. Pena
que no século passado não havia câmeras digitais para se registrarem e postarem selfies, notas no Facebook, mensagens
no Messenger. Para registro era tão somente feito o microfilme, tendo este permanecido na saudade, pois, na ocasião
em que eu quis utilizá-lo a máquina do Arquivo Público havia quebrado. Daí, partiu copiar à mão mesmo. Emocionada
com a descoberta, fiz jus ao sentimentalismo envolvendo
pesquisadora (que sou) e pesquisados (como descendente
de poloneses). E não era para menos: os nomes e assinaturas
estavam ali na minha frente, em preto-e-branco, atestando a presença das famílias Wosch, Polak, Pollok, Sinovski,
Purkott, Kokot, Prudlo, Otto, Stempka, Gebur, Weber, Kania,
Kachel em solo curitibano. Na lista, percebi a ausência das
famílias Gbur, Pampuch, Wos e Motzko, algumas das quais
teriam permanecido nas Colônias Itajahy e Príncipe Dom Pedro (futura Brusque).
Como não estou escrevendo um apanhado de anotações,
evito detalhar fatos, nomes, datas – já divulgados em livros tratando sobre a temática da imigração polonesa no
Sul do Brasil, não só por mim, mas por outros inúmeros
escritores/historiadores. Até porque um quase diário
como este preenche informações necessárias como uma
linha do tempo, no tempo de algumas promessas feitas
(aos imigrantes) e não cumpridas, de planos de melhores
situações econômicas – tanto em Brusque como em Curitiba –, e por tratar-se do real motivo da proposta da transmigração acalentado em sonhos, logo transformados em
pesadelos, na busca de terras para chamar de suas; segurança das famílias, vida com dignidade, enfim...
1871/1874, novos espaços geográficos

Eis que surgem 91 povoações polonesas no Brasil. Entre
elas: Santa Cândida, Tomás Coelho, Santo Inácio, São Mateus, Cruz Machado – essas, no Estado do Paraná. Procurei
no mapa a localização de algumas e me perguntei (embora
confesse estar muito feliz em Curitiba): como seria morar
num desses lugares? XÔ, pensamento! Deixe retornar a minha realidade, inserida que estou no 1% da população polaca em termos de recenseamento nacional, informação do
início dos anos 20.

ra Brusque permaneceram por dois anos, após o abandono daquelas terras por colonos irlandeses.
1884, casamento à vista

Afinal, tenho muito para lembrar entre tantos acontecimentos experimentados por mim e pelos demais transmigrados, como o casamento de Sophia Stempka (filha de
Domin Stempka e Carolina Synowska), uma menina polonesa que descobriu o Brasil com seus pais, em agosto de
1869. Ela casou-se com Bertoldo Adam. Onde foi realizada
a cerimônia religiosa? Na Igreja do Abranches, Curitiba.
Bonito de ver: a comunidade polaca festejando e brindando a união daquela que foi o início de uma bela História,
com descendentes até hoje, 2021. O teor da certidão contém tantas informações importantes que resolvi torná-las públicas; afinal, não é nenhum segredo de Estado.
“Aos dois dias do mês de setembro de mil oitocentos e oitenta e quatro, de dia, nesta Capella de Sta Anna, no núcleo
Abranches, no município da parochia de Curitiba depois de
feitas as três canônicas admoestações, sendo à última a rotação da missa conventional, no dia 31 do mês de asgusto
findo, sendo obtido do Rmo Vigario Geral Forense Padre
Julio Ribeiro a faculdade de absolver o ab haeresi o noivo
que é protestante e não sendo apparecido impedimento
algum outro canônico nem desse em mim constando em
minha presença e na dos testemunhos Philippe Kokot e
Gasparo Gbur se receberam em matrimonio por palavras
de presentes e de mutuo consentimento dos contrahentes:
Bertholdo Adam com Sophia Setempka naturais da Prussia
e ele residente em Curitiba e ela residente em Sta Candida
nesta Capellania. No mesmo ato dei as bençaos nupciais.
O contrahente é filho legitimo de Carlos Adam e Eleonora
Slave de trinta e cinco annos de idade nascido em Gogolevo perto de Posnania. A contrahente é filha legitima de
Domingos Stempka e de Carolina Synowska de 21 anos de
idade nascida em Biata perto de Czestochovia em Polonia e
foi baptisada na igreja parochial do mesmo nome. Philippe
Kokot, Gasparo Gbur. O Capellão Xavier Gurowski.”
Faço uma pequena observação sobre os padrinhos. Kokot
e Gbur vieram no mesmo navio, chegaram a Brusque juntos, transmigraram para Curitiba em 1871 e 13 anos depois
continuavam próximos. Isso sim é uma verdadeira amizade,

1980, A Seara do Semeador

O pulo que dou até 1980 remete a uma passagem do
autor Wendelin Swierczek, no livro A Seara do Semeador
(Gráfica Vicentina. Curitiba, 1980), página 29: “Todavia, já
é sempre um drama trocar o querido chão natal – após o
calvário de uma viagem não muito diferente do hediondo
tráfico escravo – por um apocalíptico pedaço de mata-virgem ou escarpas abandonadas pelos colonos desgostosos
e frustrados (em São Feliciano, por exemplo, Sixteen Lots
ou Campos Gerais)”. Observação: Sixteen Lots foi o local
onde os primeiros imigrantes poloneses chegados à futu-

Ana Laura no túmulo da tataravó Sophia Stempka. Foto: Maria do Carmo R. Krieger
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fortalecida pelos laços de polono/brasilidade.
2021, primeiro semestre.

O TAK! festeja 4 anos de circulação.
A comunidade polonesa aguarda ansiosa o fim da pandemia do coronavírus, para comemorar os 150 anos de
sua presença no rocio curitibano, e eu,
feliz por fazer parte dessa História!
Por isso o título “TAK! SIM, viemos
para ficar”! Nós, os imigrantes poloneses, e a publicação cujo conteúdo
intemporal reveste-se de eterna hoAQUI MAR DEL PLATA

menagem aos imigrantes. Ah! E quero deixar aqui meu reconhecimento à Ana Laura Freire Wedderhoff,
tataraneta de Sophia Stempka. Em
busca de “seu eu”, Ana Laura navegou
pelos mares da internet, localizou o
pesquisador Aloisius Carlos Lauth, o
qual tem dedicado parte de seus estudos à existência e passagem de colonos irlandeses e poloneses, nas então Colônias Itajahy e Príncipe Dom
Pedro – atual Brusque/SC –, sendo
que ele reencaminhou seu contato
para mim, pelos mais de 40 anos de
estudos realizados sobre os imigran-
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tes naquela região. Assim, Ana Laura
é, agora, uma das únicas pessoas com
um trajeto tão repleto de emoções sobre seus antepassados imigrantes da
leva de agosto de 1869, Domin e Carolina Stempka, para contar a outros.
Como vocês, leitores do TAK!
Na zdrowie!

Maria do Carmo Ramos KRIEGER

Escreve sobre imigração polonesa à sua cidade natal, Brusque/SC, desde os anos
80. Tem mais de cem artigos publicados sobre o tema em jornais e boletins,
além de cinco livros.

Mała Moskwa – Una Historia de Amor

Cartaz do filme Mała Moskwa

En la hermosa tarde del domingo
7 de marzo 2021, el Centro Cultural
Cine Polaco Mar del Plata y tomando
todos los recaudos necesarios por la
pandemia de covid19 y respetando los
protocolos municipales, provinciales y
nacionales, proyectó en el Museo Casa
Bruzzone la película “Pequeña Moscú”.
Basado en un hecho real pero filmado
con nombres ficticios. Se tomó la vida
de la rusa Lidia Nowikowa y se desarrolló en el mismo lugar donde ocurrió.
Polonia 1967, en la Ciudad de Legnica
en el sudoeste, parte central de la Baja
Silesia y cerca de las fronteras con la
República Democrática de Alemania y
Checoslovaquia donde se encuentran
acantonadas fuerzas soviéticas de
tierra y aire, integrantes del Pacto de
Varsovia. Las mismas estuvieron des-

de 1945 hasta 1993. Entonces la ciudad
era conocida como la Pequeña Moscú.
La historia comienza con la llegada de
un nuevo grupo de pilotos de caza y
que estarían destinados en esa zona,
por lo menos, durante cinco años. Los
mismos llegan con su grupo familiar.
Vera (Wiera), de origen ruso y casada
con Yuri un piloto soviético, es la parte
femenina de la historia. Es una mujer
con buena voz como cantante y recibe
el primer premio en el Concurso de la
Amistad, realizado en un club nocturno donde asisten los oficiales soviéticos con sus esposas. Y lo gana cantando “Grande Valse Brillante” de Ewa
Demarczyk parte en idioma polaco,
cosa que resulta extraño para los extranjeros y simpático para los polacos.
Quien entrega el premio, e integrante
del jurado, es el joven oficial polaco
y músico Michal Janicki, del Ejército
Republicano Popular, quien inmediatamente se siente atraído por Vera y
comienza un rápido trabajo de seducción. La química entre los dos es contundente y se convierten en amantes.
Las Fuerzas de Seguridad Soviética
no pierden pisada a este embrollo cívico militar hasta que Michał es arrestado una noche vestido con uniforme
soviético. Las autoridades tratan de
tapar todo de la mejor manera posible,
pero hay actos que se les escapan de
las manos y todo este amor clandestino termina trágicamente. Y al mismo
tiempo las fuerzas soviéticas deben
marchar sobre Checoslovaquia, debido al alzamiento popular, para tratar
de parar las reformas de 1968.
Las escenas se intercalan entre 1967

y el regreso de Yuri al cementerio de
Legnica-Polonia 30 años después. También lo hace su hija que odia a su madre
profundamente y ataca a su padre en
forma permanente. La visita a la tumba
de Vera destapa otra historia, pues ese
lugar era visitado frecuentemente por
mujeres que rendían respeto, con su
presencia, flores y velas, al amor entre
una mujer y un hombre, sin importar
nacionalidades, sin discriminar. Y quizás en esa escena vean como en un segundo plano una aparición fantasmal.
Todo esto dio nacimiento a una historia
conocida como “La mujer enamorada”.

Ficha técnica: Pequeña Moscú, nombre original Mała Moskwa. Coproducción polaco-rusa, 2008. Duración 114
minutos.
Guión y Dirección de Waldemar
Krzystek. Música: Zbigniew Karnecki.
Foto: Tomasz Dobrowolski. Idiomas:
polaco y ruso. Traducido por Cine
Polaco (JS).
Con la participación de la hermosa
rusa Svetlana Khodchenkova en el papel de Vera y de su hija Vera. El polaco
Leslaw Zurek como el oficial polaco
Michał Janicki. Del ruso Dmitri Ulyanov como Yuri, el piloto soviético y esposo de Vera. Y del ucraniano Oleksiy
Gorbunov como el Mayor de la KGB.
Premios: 33º Festival de Cine de Polonia en Gdynia. Mejor actriz: Svetlana
Khodchenkova y mejor Director: Waldemar Krzystek.
Eduardo Román SZOKALA

Vive em Mar del Plata e é colunista de Glos Polski, Buenos Aires - Argentina.
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21 dias no mar a bordo
do “General Prądzyński”

No TAK!19 iniciamos as postagens
sobre nossa viagem de estudos à
Polônia. Segue abaixo a continuação
dos textos:
Oceano Atlântico*(Sul), 11 de agosto
de 1985. Por Dulce Osinski (Dulcynka):

"Aqui estou eu, no meio do balanço
das águas. Nos primeiros dias não foi
fácil. O navio balançava e com ele nossas cabeças e estômagos. Zarpamos
de madrugada, por volta das 5 horas,
no dia seguinte ao embarque, e acordei com o movimento: pra lá, pra cá.
Não pensei que o ângulo em relação à
linha do horizonte fosse tão acentuado. As portas ficam batendo, e quando
tomo banho a água do chuveiro balança de um lado para o outro. Estou
toda roxa de me bater por aí, pois é
fácil perder o equilíbrio. Um dia desses, estava sentada num banquinho, e
zupt! Pra trás. Mas achamos isso tudo
divertido. Agora já estamos bem acostumados. Apelidamos nossa cama de
‘berção’, pois é bem o que parece”.
O "submundo" era muito quente,
abafado e com baratinhas pequenas de
brinde, e ainda por cima sem banheiro.

São as acomodações da tripulação em
geral. É incrível como o meu inglês “tupiniquim” está me ajudando por aqui. É
o jeito que temos para nos comunicar
com a polacada. Apenas alguns deles
falam inglês, mas nos ensinam alguma coisa em polonês, e com ajuda de
mímica, vamos nos virando. Andamos
sempre com um dicionário em mãos, e
nossas conversas são longas, pois até
um entender o que o outro está falando
passa-se muito tempo.”
Por Everly Giller (Bibe):

"O balanço constante, a maresia,
o sol forte, unidos a este idioma estranho que escuto o tempo inteiro me
deixam completamente relaxada, sem
vontade de pensar em coisas mais
sérias, depois das tensões normais
pré-viagem. Estamos já há quatro dias
em alto-mar, mas só hoje consegui escrever algumas impressões desta viagem, devido ao enjoo que sentia.
Meu quarto é divido com a Dulce.
Fomos privilegiadas com um aposento espaçoso, composto de três
peças: sala, dormitório e banheiro,
o melhor do navio. Dante e Augusto,

nossos colegas de estudos poloneses,
não tiveram tanta sorte e tiveram
que se alojar com os marinheiros lá
embaixo. Batizamos o local de “submundo”, pois, além de pequeno, é escuro e quase sempre está abaixo do
nível do mar. Minha cama é enorme
e muito macia. É toda rodeada por
cortinas desde o teto. Sinto-me como
se estivesse num grande berço e o
balanço ajuda a pegar no sono. Aliás,
dorme-se muito, e bem por aqui."
*O Oceano Atlântico, é o segundo
maior em extensão, com uma área de
aproximadamente 106 400 000 km²,
está localizado entre os continentes
das Américas do Sul e do Norte, Europa, África e Antártica. É também
o mais jovem dos oceanos com profundidade média de 3.926 m., porém
com algumas fossas bem profundas.
Dulce OSINSKI

Artista paranaense de Irati. Em 1983 formou-se em Pintura e Licenciatura
em Desenho na EMBAP/Curitiba. Mais tarde, cursou por 2 anos o ateliê de
Gravura em Metal da Academia de Belas Artes em Cracóvia/Polônia. É professora do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR, com mestrado e
doutorado em Educação. Mora em Curitiba.

Everly GILLER

(Caçador/SC) Artista e professora. Em 1983 formou-se em Pintura e Licenciatura em Desenho na EMBAP/Curitiba. Depois, estudou por 2 anos no ateliê de
Gravura em Metal da Academia de Belas Artes em Cracóvia/Polônia. Formada
em Letras-Polonês pela UFPR. Mora em Varsóvia/Polônia.

A despedida: Bibe, Dante, Dulce e Augusto prontos para zarpar. Nesse navio, também foram os estudantes curitibanos Dante e Augusto.
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Alfabeto e fonologia
Dentro do grupo das línguas eslavas, algumas – como o polonês, o
tcheco – utilizam o alfabeto latino
(com algumas adaptações), e outras
– como o russo e o ucraniano – adotam o alfabeto cirílico (assim chamado porque foi inventado no século IX
por S. Cirilo).
O alfabeto polonês tem 32 letras:
a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m,
n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż
Dessas 32 letras, 9 são vogais: a, ą,
e, ę, i, y, o, ó, u
As outras 23 são consoantes.

Algumas dessas letras podem ser
usadas em sequências de duas, três
ou até quatro para representar um
único fonema: ci, cz, dz, rz, sz, dzi,
szcz. Exemplos: ciało corpo, czas
tempo, dzwon sino, rzeka rio, szafa
armário, dzień dia, deszcz chuva.
Em geral, cada letra se pronuncia
sempre da mesma forma. As letras
que merecem uma atenção especial
são apresentadas abaixo.
1. Particularidades na pronúncia

1.1. Pronúncia de certas letras ou
grupos de letras:

ą = [o nasal]: są são, estão
c = [ts]: cena preço
ć = [tch]: być ser, estar
ch = como o [h] inglês ou o [j] espanhol: chory doente
cz = semelhante a [tch]: czas tempo
ę = [e nasal]: prędko depressa
g = [g] (em qualquer posição): gitara
violão
h = ch: herbata chá
j = [i semivogal]: jutro amanhã
ł = [u semivogal]: miał ele tinha
ń = [nh]: koń cavalo
ó = u: Bóg Deus
r = [r] (sempre vibrante simples):
rana ferida
rz = semelhante a [j]: rzeka rio
INTERNACIONAL

sz = semelhante a [ch/x]: szum ruído
ś = [ch]: ktoś alguém
w = [v]: wino vinho; = [f] (diante de
consoante surda): ławka banco
y = como o [i] inglês em sin: syn filho
ź = [j]: źle mal
ż = rz: żona esposa

1.2. É preciso observar que a letra
i entre uma consoante e uma vogal
não é uma vogal e não forma sílaba,
porém faz o mesmo papel do acento
agudo, isto é, indica o abrandamento
da consoante. Exemplos:
ć/ci: grać tocar; cienki fino
ń/ni: koń cavalo; niebo céu
ś/si: ktoś alguém; siano feno
ź/zi: weź leve (v.); ziemia terra

Observação: Diante da vogal i, o i
cumpre ao mesmo tempo a função
de sinal de abrandamento e de vogal.
Exemplo: zima inverno.

1.3. A língua polonesa possui duas
vogais nasais: ą e ę. No entanto, em
alguns ambientes elas podem desnasalizar-se, por exemplo:
a) o ę no final da palavra: dziękuję
pronuncia-se [dziękuje];

b) as vogais nasais ą, ę, quando seguidas das consoantes b, p, pronunciam-se como om ou em: ząb [zomb]
dente, kąpać [kompać] banhar; zęby
[zemby] dentes, tępy [tempy] embotado.
1.4. O polonês não possui as variantes fechada/aberta das vogais e
e o (é/ê, ó/ô). À maneira do espanhol,
essas vogais em polonês são neutras
nesse aspecto. Por exemplo: compare siedem sete, osiem oito com siete,
ocho.

1.5. Em polonês uma consoante
nasal (m, n) não nasaliza a vogal,
como acontece em português: samba
[sãba], santo [sãtu]. É preciso estar
atento a isso, para não confundir, por
exemplo, studentką e studentkom:

Anna jest studentką. Ana é uma
estudante.
Powiedziałem to studentkom.
Eu disse isso às estudantes.
2. Alternâncias na pronúncia

2.1. Certas consoantes tornam-se
surdas (perdem a sonoridade) quando em final de palavras. Na relação
abaixo, a forma entre colchetes representa a pronúncia da palavra:
chleb [chlep] pão
cud [cut] milagre
jedz [jets] coma (v.)
łabędź [łabętś] cisne
róg [rók] chifre; esquina
piekarz [piekasz] padeiro
rów [róf] valeta
wóz [wós] carro
weź [weś] leve (v.)
nóż [nósz] faca

2.2. Duas consoantes em contato
fonético assimilam-se uma com a outra no interior da palavra. Exemplos:
a) a consoante sonora torna-se surda:
kwiat [kfiat] flor
przyjaciel [pszyjaciel] amigo
trzy [tszy] três
ciężki [cięszki] pesado

b) a consoante surda torna-se sonora:
także [tagże] também

c) Às vezes uma das consoantes,
estando em contato fonético, torna-se muda:
jabłko [japko] maçã
pięćdziesiąt [piędziesiąt] cinquenta

Mariano KAWKA

Professor, tradutor, lexicógrafo. Licenciado em Letras Português-Inglês pela
PUC-PR e Mestre em Língua Portuguesa pela mesma Universidade. Autor do
Dicionário Polonês-Português/Português-Polonês, publicado em 2015 no Brasil
(Porto Alegre) e na Polônia (Varsóvia).

Memórias de um cônsul aposentado

Trabalhei no Brasil como cônsul
em Curitiba por quase 20 anos. Nesse
período, aprendi muito sobre o Brasil
e os brasileiros de origem polonesa,
visitei muitos municípios polônicos,
onde vi com meus próprios olhos

como vivem os descendentes dos
emigrantes poloneses hoje e ouvi
muitas histórias sobre a vida de seus
ancestrais no Brasil.
Conheci muitos patrícios e brasileiros sem origem polonesa. Tentei

inspirá-los a se envolverem mais ativamente na cooperação polono-brasileira, e eles me ensinaram um jeito
brasileiro de ver a vida com mais otimismo. Fiz muitas amizades e experimentei muitas emoções positivas.
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Trabalhar no Brasil foi uma enorme satisfação e posso
dizer que me sinto profissionalmente realizado.
Gostaria de compartilhar minhas experiências no Brasil com os leitores do "TAK!". Será uma série de histórias
– lembranças nas quais escreverei sobre eventos, lugares
e pessoas interessantes que conheci. Não faltarão anedotas. Não sou historiador, não mencionarei datas específicas e, muitas vezes, até nomes, concentrando-me na
descrição dos fenômenos e na tentativa de explicá-los.
Tentarei compartilhar com os leitores os meus sentimentos positivos em relação ao Brasil e à comunidade polonesa que vive lá.
Para um bom começo, em época de pandemia e para
melhorar o humor dos leitores, descreverei uma pequena anedota do trabalho consular, do início dos anos 90. O
trabalho de um diplomata e cônsul exige que sejam cumpridas as regras do protocolo diplomático. Esta é a base
da diplomacia. Todas as instituições que cooperam com
missões diplomáticas também devem seguir essas regras.
Uma das questões básicas, onde não pode se cometer
erros, é inserir o nome e o sobrenome corretos da pessoa
para quem enviamos a correspondência.
Desde que comecei a trabalhar em Curitiba, estava
acostumado com o fato de que nomes poloneses em documentos brasileiros costumam ser grafados incorretamente, às vezes de forma que não se parecem em nada com o
original polonês correto. Meu sobrenome e nome, embora
não sejam difíceis de soletrar, também foram vítimas desse fenômeno. Acontece que recebi correspondência endereçada a: Mark Macoski, Marc Mak ou Mareco Mkwski.
No entanto, os lapsos de protocolo mais engraçados que
experimentei aconteceram durante a troca de cortesias
do Natal e do Ano Novo. O palácio do governador de um
dos estados do Sul do Brasil, bem como uma das universidades de Curitiba, enviando-me votos, endereçou-os
nos envelopes da seguinte forma: “Excelentíssimo Senhor
Wesolych Swiat, Cônsul Geral da República da Polônia em
Curitiba” (Wesołych Swiąt = Feliz Natal). Por sua vez, o
consulado de um dos países da América do Sul em Curitiba enviou-me os votos endereçados assim: “Excelentíssimo Senhor, Cargo Vago, Cônsul Geral da República da
Polônia em Curitiba”. Mais ou menos na mesma época, um
dos escritórios do Senado da República da Polônia me enviou uma correspondência endereçada de maneira igualmente interessante: "Ao Senhor Curitiba".
O trabalho do cônsul não era enfadonho.

Wspomnienia emerytowanego konsula

Przepracowałem w Brazylii jako konsul w Kurytybie blisko
20 lat. W tym okresie wiele się nauczyłem o Brazylii i Brazylijczykach polskiego pochodzenia, odwiedziłem dużo polonijnych
miejscowości, gdzie na własne oczy zobaczyłem jak współcześnie wygląda życie potomków polskich emigrantów oraz usłyszałem niemało opowieści jak wyglądało życie ich przodków
w Brazylii.
Współpracowałem z wieloma rodakami i Brazylijczykami
nie posiadającymi polskiego pochodzenia. Starałem się inspirować ich do aktywniejszego włączania się we współpracę polsko – brazylijską a oni zaszczepiali we mnie brazylijski
sposób na życiowy optymizm. Nawiązałem wiele przyjaźni,

Koperta zyczenia świąteczne-Envelope de felicitações de Natal

przeżyłem niemało pozytywnych wzruszeń. Praca w Brazylii
dostarczyła mi dużo satysfakcji i mogę napisać, że zawodowo
czuję się spełniony.
Chciałbym podzielić się z czytelnikami „TAK!” bagażem
moich brazylijskich doświadczeń. Będzie to cykl opowieści –
wspomnień, w których będę pisał o ciekawych wydarzeniach,
miejscach i poznanych ludziach. Nie zabraknie anegdot. Nie jestem historykiem, nie będę wymieniał konkretnych dat, a często nawet nazwisk, skupiając się na opisie zjawisk i próbie ich
wyjaśnienia. Postaram się podzielić się z czytelnikami pozytywnymi uczuciami wobec Brazylii i zamieszkującej ją Polonii.
Na dobry początek, w dobie pandemii na poprawę humoru
czytelników, opiszę krótką anegdotę z pracy konsularnej, z początku lat 90-tych.
Praca dyplomaty i konsula wymaga przestrzegania zasad
protokołu dyplomatycznego. To fundament dyplomacji. Wszelkie instytucje współpracujące z placówkami dyplomatycznymi
również powinny tych zasad przestrzegać. Jedną z podstawowych kwestii, w której nie wolno się pomylić, jest wpisanie poprawnego imienia i nazwiska osoby, do której wysyłamy korespondencję.
Odkąd podjąłem pracę w Kurytybie, byłem przyzwyczajony,
że polskie nazwiska są w dokumentach brazylijskich często zapisane niepoprawnie, czasami tak, że w niczym nie przypominają poprawnego polskiego oryginału. Moje nazwisko i imię,
choć nie należą do trudnych w pisowni, również stało się ofiarą
tego zjawiska. Zdarzało się, że otrzymywałem korespondencję
adresowaną: Mark Macoski, Marc Mak, czy Mareco Mkwski.
Najzabawniejsze jednak potknięcia protokolarne, jakich doświadczyłem wydarzyły się przy okazji grzecznościowej wymiany życzeń świąteczno-noworocznych. Pałac gubernatora
jednego ze stanów na południu Brazylii, jak również jeden z
kurytybskich uniwersytetów wysyłając do mnie życzenia zaadresowały je na kopertach następująco: „Jego Ekscelencja
Wesołych Świąt, Konsul Generalny RP w Kurytybie”. Z kolei
konsulat jednego z krajów południowoamerykańskich w Kurytybie przysłał mi życzenia adresowane na: „Jego Ekscelencja,
Nieobsadzone Stanowisko, Konsul Generalny RP w Kurytybie”.
W tym samym mniej więcej czasie, jedno z biur Senatu RP wysłało do mnie korespondencję adresowaną równie ciekawie:
„Do Pana Kurytyby”.
Praca konsula nie była nudna.
Marek MAKOWSKI

Nascido em Varsóvia, formado em economia pela Escola Geral de Planejamento e Estatística da mesma cidade. Em 1979
iniciou a carreira diplomática no Ministério das Relações Exteriores da Polônia. Cônsul em Curitiba nos anos 1986-1991;
1995-2001; 2012-2018. Nos anos 2004-2008 foi Embaixador da República da Polônia no Panamá. Condecorações brasileiras: “Ordem do Pinheiro” do Estado do Paraná; “Cidadão Honorário” de Curitiba, Irati/ PR, e Áurea/RS.
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Babki Wielkanocne: Relembrando a Páscoa
Passei o Natal na Polônia, então seria difícil passar de
novo as festas de Páscoa na minha terra natal. Seria maravilhoso, porém estou morando no Brasil, perto de São
Paulo em meio ao verde, bem próximo da natureza. A Páscoa tem um belo significado, o da Ressurreição de Cristo, e
na Polônia sentimos ainda mais esse momento. A natureza
ressurge após longos meses de inverno – uma época de cores cinzentas – ela começa a renascer ainda tímida no mês
de abril, mas o processo se acelera a cada dia.
O sol vai esquentando aos poucos e com o passar dos
dias vai aumentando a temperatura, a sua luz permanece
mais tempo conosco e os dias curtos e escuros ficam no
passado. Com a chegada da nova estação, o colorido das
flores começa a aparecer, assim como o verde das árvores
e das plantas, nos trazendo mais ânimo e alegria.
Meu irmão enviou uma foto das carnes defumadas. Na
imagem elas ainda estão quentes e no meio da fumaça.
Provavelmente ele usou madeira de cereja para dar uma
cor avermelhada aos presuntos. Minha tia Alina me telefonou dizendo que iria assar o Babki Wielkanocne, estava
preocupada com a massa, não sabia ao certo se ela cresceria o suficiente. No Natal em minha casa, o doce preferido
é o Makowiec e na Páscoa é o Babka.
Normalmente meu tio Krzysiu é quem faz, porém este
ano, com todas os diferenciais nos costumes causadas pelas novas circunstâncias do coronavírus, ele não veio e tivemos que “nos virar”. Aproveitando que estava escrevendo o artigo sobre receitas e comidas polonesas, pedi para
minha tia passar a receita. Fiquei torcendo para tudo dar
certo por lá, e esperando ansioso uma foto da babka pronta.

Eu me recordo do sabor da massa e do aroma no ar, quando
ainda estava no forno.
Agora, vamos à receita e aprenderemos como preparar a
babka, e vocês podem me contar depois se deu certo. Não é
preciso fazê-la só na Páscoa, portanto, vamos arregaçar as
mangas e mãos na massa...
Ingredientes
500 kg de farinha de trigo
40 gramas de fermento biológico
80 gramas de manteiga
80 gramas de açúcar
4 gemas
10 gramas de amêndoas
1 copo de leite (250 ml)
1 colher (chá) de sal
Raspas de 1 limão

Esponja
Em um recipiente esfarelar o fermento e diluir em 70
ml de leite morno, acrescente uma colher (sopa) de açúcar
e meio copo de farinha de trigo. Adicione tudo até virar
uma pasta, tampe com um plástico filme ou com um pano
de prato, e coloque dentro do forno desligado por 15 a 20
minutos ou até dobrar de volume.
Em um outro recipiente coloque as gemas e as leve em
banho-maria, acrescente o açúcar e bata até ficar branco.
Retire as gemas do fogo e adicione as amêndoas sem casca e
as raspas de limão, coloque a farinha de trigo aos poucos, o
fermento crescido, o restante dos ingredientes e por último
a manteiga derretida. Sovar a massa até incorporar todos os
ingredientes, ela terá que ficar lisa e sem grudar nas mãos.
Untar uma forma com manteiga e farinha, colocar a massa
na forma e deixar crescer. Assar em forno pré-aquecido por
mais ou menos 30 minutos. Se abrir o forno e verificar que
ficou muito dourado, pode cobrir com papel manteiga antes
de terminar de assar. Depois de pronto, decore com glacê:
uma calda de açúcar de confeiteiro e frutas cristalizadas.
Grzegorz MIELEC

Puszysta babka wielkanocna – Bolo fofo de Páscoa Fonte da imagem: https://gotowanie.onet.pl/
przepisy/babka-wielkanocna-jak-ja-zrobic-przepisy-na-babki-wielkanocne/9zlm7w1

Há 15 anos no Brasil, bem conectado com a Polônia, trabalha na Casa Sanguszko de Cultura Polonesa em São
Paulo preparando almoços na Capelania Polonesa, repassando os sabores da culinária guardados na memória da
época de infância e adolescência.

MEMÓRIA

Bandeiras sobre o Gueto de Varsóvia
78 anos do Levante - 19 de abril de 1943
Era a primeira noite de Pessach... mas no gueto não houve Seder... começava a luta contra o inimigo cruel. Sob ordens de Himmler para liquidar o gueto, as SS entram com
blindados, lança-chamas, metralhadoras. Jovens combatentes bravos e desesperados, com armas na mão os fazem recuar. Os nazistas batem em retirada, abandonando
mortos e feridos, sangue alemão escorrendo pela sarjeta.
O espírito dos defensores de Massada e Betar contra as
mais poderosas legiões romanas inspirava os lutadores

do Gueto. Vinte séculos depois, na Massada de Varsóvia,
entraram para a história ao lado de Eleazar ben Yair e
Shimon Bar-Kochba, sob as bandeiras da ZOB – Zydowska
Organizacja Bojowa – Organização Judaica Combatente, e
ZZW - Zydowski Zwiazek Wojskowy – União Militar Judaica, comandadas por Mordehai Anilewicz e Pawel Frenkel.
Durante 27 dias, suas bandeiras tremularam altaneiras, visíveis de toda a Varsóvia. Único território livre na
Europa dominada, sobre Mila 18 e Muranowska as ban-
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que pereceram em terras geladas, os
lutadores do Gueto, os que desapareceram nos mares sem jamais ter
um túmulo. Que sejam lembrados e
reverenciados, como exemplo para
futuras gerações. A memória da sua
luta será a nossa bandeira, e de todos
que sonham com a Paz e um mundo
melhor, livre e pleno de justiça social
Nunca digas que este
é o último caminho
Ainda que nuvens de chumbo
toldem o azul do céu
Um povo... entre
muralhas que tombam
cantou esta canção
de armas na mão!

Parte interna do Museu do Levante de Varsóvia (Muzeum Powstania Warszawskiego) com alunos de escolas polonesas* – Foto Izabel Liviski

deiras prenunciavam a redenção do
povo hebreu na Terra Santa, após 2
mil anos de Diáspora. Ao ficar claro
que a ZOB e a ZZW não se renderiam,
os nazistas enviaram reforços e artilharia pesada. Aos 16 de maio de
1943, o infame e sádico antissemita
General SS Jurgen Stroop mandou
dinamitar a Grande Sinagoga, pensando que havia vencido. Mas veio a
derrota da Alemanha, Stropp fugiu e
acabou sendo capturado e enforcado
na Polônia em 1951 por crimes hediondos contra a Humanidade.
Seu relatório para Himmler menciona a feroz resistência da ZZW na
Praça Muranowska, com as bandeiras
visíveis de toda a Varsóvia. Na prisão
polonesa, confirmou que o próprio
Reichsfuehrer, Heinrich Himmler, telefonou-lhe pessoalmente de Berlim
ordenando que as bandeiras fossem
baixadas a qualquer custo, e que as
maiores baixas ocorreram na Praça
Muranowska, Posto de Comando da
ZZW, local das mais encarniçadas
batalhas, sem sobreviventes para relatar a valentia e coragem dos jovens
do Betar. Ali tombou Pawel Frenkel.
Durante anos a pátina do tempo
recobriu esta página de ouro da História Judaica e da História Universal,
comparável à epopeia dos Macabeus
e à resistência de Spartacus contra
Roma, até que Moshe Arens, ex-ministro da Defesa de Israel, publicou
em 2011 “Bandeiras sobre o gueto: a
história que não foi contada”.
Em 1942, um combatente judeu no
gueto de Varsóvia escreveu em seu
diário: "Ouvi na BBC que um país distante, o Brasil, declarou guerra à Alemanha". Era verdade... sob o pavilhão
verde e amarelo, soldados brasileiros
enfrentaram o inimigo comum que

trouxe tanta dor e sofrimento para os
povos. Enquanto o Brasil era atacado
no litoral e reagia enviando a FEB
para a Europa, chegavam notícias
incertas de assassinatos em massa,
de Auschwitz, do heroico Levante
do Gueto de Varsóvia e da revolta no
campo da morte de Treblinka.
Hoje recordamos os heróis que
não voltaram, ingressando na Vida
Eterna pelo Portal do Paraíso, em
luta gloriosa pelo Brasil e pelo Mundo Livre, nas batalhas travadas no
Gueto, e nas neves dos Apeninos, no
Monte Castelo, Montese, Fornovo.
Nomes que para nós tem o mesmo
significado do Dia D, Stalingrado, e
da Batalha da Inglaterra. Brasileiros
que ajudaram a liquidar o nazismo,
deixando suas vidas em uma terra
distante, assim como os mártires
sacrificados nas câmaras de gás da
Europa ocupada, os guerrilheiros

Hino dos Guerrilheiros - Combatentes
da Resistência Judaica.
Israel BLAJBERG

Nascido no Rio de Janeiro, seus pais emigraram de Ostrowiec. Engenheiro,
professor, tradutor, jornalista. Autor de livros, artigos e palestras sobre temas
poloneses, brasileiros e judaicos, II Guerra Mundial, Holocausto e Genealogia.
Realizou diversas viagens de estudo à Polônia, tendo recebido 5 condecorações
do Governo Polonês e Associações de Ex-Combatentes.

Contato: iblajberg@poli.ufrj.br
* Nota: Por vezes é feita confusão
entre a revolta no gueto de Varsóvia
de 1943 com a revolta de Varsóvia de
1944. São eventos separados no tempo
e com objetivos diferentes. No entanto, também houve ligações entre os
eventos. Alguns dos combatentes da
revolta do gueto tomaram parte nas
lutas posteriores. A brutalidade das
forças nazis foi semelhante nos dois
casos. Alguns dos líderes da revolta
de Varsóvia tomaram inspiração nos
combates do gueto. (Fonte: Wikipédia)

Mural externo do Museu do Levante de Varsóvia (Muzeum Powstania Warszawskiego)
com homenagens aos combatentes e imagens históricas* – Foto Izabel Liviski
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Boletim
Filatélico
Recebemos mais um número do
Boletim Filatélico, edição número
37 de maio/junho. Desta vez, o editorial é sobre a flora brasileira, com
uma belíssima capa das bromélias,
“consideradas joias da natureza”.
Destacamos, na seção Filatelia na
História, o relato: “Em 7 de dezembro
de 1970, em visita a Varsóvia, capital
da Polônia, o então chanceler da República Federal da Alemanha, Willy
Brandt, caiu de joelhos diante do Memorial aos Heróis do Gueto de Varsóvia.” Um gesto que substituiu as
palavras, e foi reproduzido no bloco
emitido pelos Correios da Alemanha
em 2020. Disponível em: https://www.
dw.com/pt-br/1970-brandt-de-joelhos-em-vars%C3%B3via/a-704988
Contato:
Clube Filatélico Brusquense
Caixa Postal 212
88.353-970
Brusque – Sta.Catarina
jorgekrieger@uol.com.br
Jorge Paulo KRIEGER FILHO
Presidente

CORRESPONDÊNCIA

Día de la Bandera de Polonia
Recebemos comunicado de Eduardo Román Szokala: "Adjunto video Día de
la Bandera de Polonia, 2 de mayo 2021. Saludos desde una primaveral Mar
del Plata."
"https://www.youtube.com/watch?v=V0xmL05GkEs"
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Eduardo Román SZOKALA

Vive em Mar del Plata e é colunista de Glos Polski, Buenos Aires - Argentina.

AGENDA CULTURAL POLÔNIA BRASIL Número 20 - Maio / Junho 2021

Realização:

Apoio:

"Este projeto tem o apoio do Consulado Geral da República da Polônia
em Curitiba"

