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Dedico  todo o esforço  que depositei

neste trabalho ao meu tetravô Antoni

Jasinski,  aos meus trisavôs  maternos

Lukasz Kokorzycki e Antonina; Miguel

Radlowski  e Rozalia;  Jozef Pilarski  e

Jozefa e Martim Olejnik e Eleonora (in

memorian) que imigraram da Polônia

para  o  Brasil,  dando  início  a  nossa
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HOMENAGEM À POLÔNIA

Polônia, terra muitas vezes subjugada 

Nem sempre foi livre

Mas nos corações e nas almas polonesas 

O desejo intenso e imenso de liberdade

 se manteve.

A liberdade sonhada pelos antepassados

 duramente foi conquistada.

Terra de tradições e belezas imensuráveis

 Terra do Papa João Paulo II,

Nicolau Copérnico e Marie Curie.

Terra dos meus ancestrais, 

Terra dos Kokorzycki.

Radlowski, Pilarski

Jasinski e Olejnik.

Solo coberto de neve,

De folhas secas no outono,

Solo coberto de lindas flores na primavera

De raios brilhantes de sol no verão.

Solo onde meus pés já pisaram

 E anseiam voltar.

Para rever a família amada

 E os amigos.

 (Zilma Nunes)
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“A trajetória de nossos antepassados até os nossos

dias  é  interessante  e  nos  desperta  muita

curiosidade.  É  uma  viagem  no  tempo  que  nos

permite conhecer as dificuldades, a fome, as lutas,

as tristezas, as alegrias e as conquistas dos nossos

ancestrais até chegar aos tempos atuais.” 

5



 OBJETIVO DO LIVRO 

       Ao escrever este livro, pretendo contar aos membros da Família Kokorzycki no

Brasil e na Polônia sobre a imigração de Lukasz Kokorzycki e Antonina para o Brasil,

assim como a trajetória deles e seus descendentes no Brasil; criar e estabelecer

vínculos e que possibilite manter o contato entre os Kokorzycki da Polônia e os que

estão  no  Brasil.  Embora  existam  barreiras  como  o  idioma  e  a distância,  pude

constatar que os membros da Família Kokorzycki  na Polônia e no Brasil  tem os

mesmos anseios: conhecer a história, hábitos e costumes da família em ambos os

países.

       Lukasz Kokorzycki era irmão do bisavô de Waldemar. Quando Lukasz emigrou

para o Brasil, o irmão dele ficou na Polônia. Essa é uma história triste porque Lukasz

e Antonina ao imigrarem para o Brasil, perderam o contato com os familiares deles

no seu país de origem. Devido às questões políticas, as cartas enviadas do Brasil

eram  censuradas  pelo  governo  e  não  eram  entregues  na  Polônia.  Eugeniusz

Kokorzycki, irmão do pai de Waldemar Kokorzycki, disse que se lembra do pai dele

falando  que  não  chegavam  cartas.  Quantas  dúvidas  e  saudades  devem  ter

assombrado os corações deles por não saberem o que se passava com a família de

origem e vice-versa! Entretanto, é uma história com final feliz. Mesmo depois de

tantos anos, mais de um século, foi  possível  o reencontro dos descendentes de

Lukasz e Antonina com os familiares descendentes que ficaram na Polônia.

       Todas as pessoas no Brasil que tem o sobrenome Kokorzycki descendem do

casal Lukasz e Antonina.

      Além deles,   meu tetravô Antoni  Jasinski  e  família,   meus outros  trisavôs

maternos também imigraram da Polônia para o Brasil. São eles: Miguel Radlowski e

família; Jozef Pilarski e família; e Martim Olejnik e família. 

          E que esse livro tenha continuidade, que continue a ser escrito pelas gerações

futuras da família e que o contato nunca mais seja perdido.
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SONHO DE CRIANÇA

       Quando eu era criança, aproximadamente aos 7 anos de idade, minha mãe me

contou  que  nós  éramos  descendentes  de  poloneses.  Disse-me  que  nossos

ancestrais tinham vindo da Polônia: um país muito frio e com muita neve no inverno.

Como a neve cobria toda a superfície da terra, as pessoas plantavam apenas no

verão. Então elas faziam legumes e frutas em conserva durante o verão para comer

no inverno,  uma vez que haviam legumes e frutas frescas apenas no verão. Na

minha casa e na casa dos meus avós maternos havia o costume de comer vegetais

e frutas em conserva, principalmente pepino. Essas conservas eram preparadas em

casa. Me lembro até hoje da receita da conserva de pepino: água morna, sal, endro

e pepinos. Eu achava interessante o fato de ser usado apenas água morna, a qual

substituía o vinagre.

       Minha mãe também me disse que nossos ancestrais pediram que nunca

esquecêssemos  da  Polônia,  terra  da  nossa  origem.  Esse  foi  meu  primeiro

aprendizado sobre a Polônia. Então eu disse para a minha mãe que, quando eu

crescesse e fosse adulta, eu iria  para a Polônia e também conheceria a parte da

nossa  família  que  mora  na  Polônia.  Minha  mãe  achava  que  seria  muito  difícil

encontrar  nossos  parentes  da  Polônia,  uma  vez  que  o  contato  entre  nossos

ancestrais que imigraram para o Brasil e os parentes que ficaram na Polônia havia

se perdido.

       Eu nasci no ano de 1965. Em 1972, aos 7 anos de idade, eu morava numa

pequena comunidade rural, chamada São Judas Tadeu, localizada no município de

São Pedro do Iguaçu, próximo de Toledo, no estado do Paraná. O acesso aos livros

era difícil. Não havia biblioteca nem tampouco uma livraria onde pudesse comprar

livros. Então todo conhecimento que eu possuía sobre a Polônia foi o que minha

mãe  contara.  Ela  também  não  possuía  muitos  conhecimentos  sobre  o  país  de

origem da família dela. Sendo assim, na minha imaginação infantil, Polônia era um

país muito distante, onde se falava um idioma muito diferente do meu, com hábitos e
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costumes diferentes, com uma culinária bastante diferente da brasileira e onde o

inverno era muito rigoroso. Eu nunca havia visto neve. Desse modo, eu pensava que

o clima frio era intenso e que, quando eu fosse conhecer a Polônia, eu precisaria de

casacos grossos e quentes.

       Quando minha mãe tinha 7 anos de idade, ela começou a estudar no Ensino

Fundamental.  Ela  não  falava  português,  assim  como  muitas  outras  crianças

brasileiras que eram descendentes de poloneses. Isso acontecia porque apenas o

idioma polonês era falado na casa dos meus avós. Ela aprendeu a falar português

quando ela estava na primeira série, no primeiro ano em que ela foi à escola.

       Na minha adolescência eu morava em Foz do Iguaçu com meus pais, na

fronteira com Argentina e Paraguai. Me lembro do dia que o meu pai foi com minha

mãe para a Argentina e deu de presente para ela um grosso casaco de pele. Minha

mãe, ao chegar em casa, me disse que nunca teria a oportunidade de usá-lo por ser

um casaco para temperaturas muito baixas. Respondi-lhe que guardasse o casaco

para  que  eu  o  usasse  na  minha  viagem  à  Polônia.  Durante  muitos  anos  eu

observava o casaco e me imaginava usando-o numa terra fria e distante.

EM BUSCA DO SONHO

       No ano de 1997 fui para Curitiba para tentar conseguir informações sobre meus

antepassados. Não obtive nenhum resultado. Mas não desisti. O sonho de criança

de conhecer a Polônia e a parte da família polonesa continuava sempre presente.

       Algumas pessoas dizem que quando desejamos muito alguma coisa, todo o

universo conspira ao nosso favor. Foi o que aconteceu no ano de 2003. Eu estava

no meu apartamento e o telefone tocou. Era minha mãe. Me contou, por telefone,

que  minha  prima  Rose  Maria  Kokojiski  recebeu  uma  carta.  A  carta  estava

endereçada  para  minha  prima.  Rose  abriu  a  carta,  porém  não  conseguiu  lê-la

porque os idiomas eram desconhecidos. Minha mãe fala em polonês e por esse
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motivo Rose achou que ela talvez pudesse ler a carta. Minha mãe não lê polonês,

apenas fala. Então como ela também não conseguiu ler, me telefonou e pediu que

eu olhasse a carta. Fui bem apressada para a casa da minha mãe para ver a carta.

O remetente da carta era Waldemar Kokorzycki e o endereço no envelope da carta

era de Gdansk, Polônia. Ao ver o sobrenome e o endereço do remetente,  fiquei

surpresa e pensei que poderíamos ter sido encontrados no Brasil! A grafia correta do

sobrenome é Kokorzycki, mas nos documentos da minha mãe e dos meus avós era

grafado  como  Kokojiski.  Mesmo  assim,  para  mim  era  nítida  a  semelhança.

Desdobrei a carta e nela haviam dois pequenos textos, separados por um pequeno

espaço  entre  eles.  O  primeiro  texto  era  escrito  em polonês,  de  modo  que  não

consegui lê-lo. O segundo texto era escrito na língua inglesa e eu li-o rapidamente.

Deduzi que o segundo texto era a tradução do primeiro.

       Waldemar relatava nessa carta que ele considerava grande a possibilidade de

sermos parentes, devido à semelhança dos sobrenomes. Ele também pesquisava a

árvore genealógica da família  Kokorzycki  e possuía a informação de que alguns

antepassados da família haviam  imigrado para o Brasil.  Minha prima Rose Maria

grafa o sobrenome como Kokojiski. Nessa carta havia o e-mail dele. Fui para casa e

respondi a carta de Waldemar Kokorzycki através de e-mail.

       Minha mãe tinha certeza de que éramos parentes e eu também. Mesmo assim,

Waldemar e eu considerávamos a importância de se provar o parentesco. Waldemar

me contou, através de e-mail, como ele conseguiu o endereço da minha prima Rose.

       Foi através da lista telefônica, obtida com a ajuda de uma senhora num fórum

na internet, onde constava o nome e o endereço dela.

       Meu avô materno Estanislau Kokojiski foi de grande auxílio. Fui muitas vezes à

casa dele para entrevistá-lo e obter as informações que necessitava e as repassava

para  Waldemar,  sempre  através  de  e-mail.  Também  comecei  a  pesquisar  mais

sobre a imigração polonesa no Brasil.
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Memorial da Imigração Polonesa, localizado no Bosque João Paulo II, Curitiba, 2010.

A IMIGRAÇÃO NO BRASIL

       Quando a escravidão acabou no Brasil em 1888, aqui ficou sem mão de obra

para trabalhar nas lavouras, principalmente nas plantações de trigo e de café. O

Brasil decidiu fazer propaganda nos países da Europa, dizendo que no Brasil era

fácil  ganhar  dinheiro  porque o Brasil  era  um país  em desenvolvimento  e estava

crescendo. As propagandas falavam sobre um país bonito e com muito sol.

       O governo brasileiro pagava as passagens de navio para as pessoas virem

morar e trabalhar aqui. Os navios eram, na época, de última geração, construídos

em ferro e movidos a vapor. A frota de navios passou a ser construída em ferro e

movidos a  vapor  a  partir  de  1850.  Antes  disso,  eram caravelas  construídas  em

madeiras e tocadas a vento. A imigração foi legal porque era um convite do governo
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brasileiro para que os estrangeiros viessem adquirir terras e cultivá-las. Para isso,

antes do embarque no país de origem os pretendentes eram avaliados, para que

viessem  apenas  pessoas  em  boas  condições  de  trabalho  e  deviam  portar  o

respectivo  passaporte  emitido  pelo  seu  país  natal.  A  imigração  foi  regular:  a

passagem era de terceira  classe e paga pelo governo brasileiro.  (As classes de

conforto  nos  navios  eram  medidas  da  seguinte  forma:  1ª  classe:  camarotes

individuais com vista para o mar; 2ª classe: camarotes coletivos sem vista para o

mar; e 3ª classe: dormitórios coletivos e separados por gênero). O contrato feito pelo

governo  brasileiro  para  a  locação  da  embarcação  previa  o  oferecimento  de

acomodações e alimentação adequadas.  Assim, ninguém embarcava sem contar

com uma cama para dormir e um lugar na mesa para se alimentar.

        A maioria das pessoas que emigrou para o Brasil era muito pobre. Elas eram

camponesas, pequenos comerciantes, operários e artesãos que vieram para o Brasil

com a intenção de melhorar de vida.

       As causas principais dos poloneses deixarem seu próprio país foram as duras

perseguições religiosas, étnicas e culturais impostas aos poloneses pelos invasores

germânicos,  que  geraram  o  assassinato  de  milhares  de  poloneses.  Viviam  na

miséria, porém muitos conseguiram fugir daquela situação. Por isso os poloneses

saíram de seu próprio país em busca de melhores condições de vida. E aqui eles

eram bem-vindos porque os latifundiários queriam trocar a mão de obra escrava por

imigrantes,  e também branquear a população.  Com a libertação de escravos no

Brasil foram lançados 800 mil imigrantes no mercado de trabalho assalariado.

     Mas a realidade era diferente.  O começo foi  muito difícil  para os primeiros

imigrantes.  Eles  chegavam com pouco  ou  nenhum dinheiro  e  eram maltratados

pelos fazendeiros. Haviam muitas brigas nas fazendas e muitos países proibiram a

imigraçăo para o Brasil durante alguns anos.

       Os imigrantes que vieram para o Brasil sofreram muito porque antes da vinda

deles os escravos faziam todos os trabalhos domésticos e nas lavouras. Naquele

tempo as pessoas de pele branca e ricas não faziam trabalhos manuais, os quais
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eram  desvalorizados.  Os  imigrantes  europeus  vieram  para  fazer  os  mesmos

trabalhos que, antes do fim da escravidão, eram feitos por escravos.

       Muitos imigrantes ficavam doentes e morriam durante a viagem de navio, devido

às péssimas condições dessas viagens. Havia excesso de passageiros. Seus corpos

eram jogados no mar. Quando chegavam ao Brasil, ficavam em hospedarias lotadas

e sem assistência médica. Muitos imigrantes e filhos de imigrantes faleceram nas

hospedarias enquanto aguardavam o encaminhamento para o local onde receberiam

terras para cultivar. Muitos imigrantes também não suportaram a longa viagem até o

destino final, onde iriam morar definitivamente, vindo a óbito.

Anúncio na língua polonesa para atrair imigrantes poloneses onde diz:  “Um navio de Bremen sai

de Bremen em 10 de maio  de 1896 com destino  ao Brasil,  com destino  ao estado do

Paraná,  no porto de Paranaguá.  A empresa abaixo assinada despacha emigrantes com

dinheiro para viagens e compra de terras, com este navio, dando um guia inteligente ao seu

destino. O cálculo preciso dos custos de viagem e quaisquer explicações serão fornecidos a

qualquer pessoa que forneça um censo detalhado da família  com a adição da idade dos

membros da família. O transporte partirá de Lviv nos primeiros dias de maio. O próximo

navio partirá em 10 de junho deste ano, também com guia do local. K. Tuszyński i S-ka

Lumds aHotel-Georg

13



OS POLONESES NO PARANÁ

       Os poloneses fizeram parte dos diversos grupos de imigrantes que chegaram ao

Brasil,  embora em quantidade muito menor do que algumas nacionalidades mais

presentes, como os italianos, os portugueses e os alemães. As colônias polonesas

chegaram ao Brasil se estabelecendo primeiramente no sul do país, principalmente

em  Curitiba.Os  poloneses  se  estabeleceram  em  Guarapuava,  Curitiba,  Campo

Largo, Contenda, Araucária, Lapa, São Mateus do Sul, Irati e outras cidades

    O clima subtropical  muito  semelhante ao de algumas regiões europeias e a

fertilidade do solo favoreceram a fixação dos imigrantes em solo paranaense.Os

hábitos  e  costumes  dos  imigrantes  deixaram  marcas  de  sua  influência,

principalmente  na  construção  de  casas,  na  culinária,  com a  inclusão  de  pratos

típicos de seu país de origem, na cultura, nos jogos, nas brincadeiras, na religião...O

trabalho  dos  imigrantes  contribuiu  decisivamente  para  a  expansão  da  economia

paranaense e para a renovação de sua estrutura social. Com os imigrantes houve a

valorização do trabalho no campo e a utilização de novos instrumentos, como o

arado, a grade, o rastelo e a foice de cortar. Houve também a introdução de novas

formas de trabalho e de profissões, como as de ferreiro, carpinteiro, marceneiro e

alfaiate. Outra contribuição foi na área da alimentação, com a introdução do uso da

manteiga, da batata, das massas com farinha de trigo, da cevada…

      Os poloneses enfrentaram dificuldades como a falta de apoio do poder público, a

dificuldade da língua, a inadequação das técnicas de cultivo e a falta de assistência

religiosa. O conforto que o imigrante polonês poderia ter, por sua tradição e cultura,

teria de ser através da religião católica.
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A CHEGADA DOS MEUS TRISAVÔS LUKASZ KOKORZYCKI E ANTONINA AO

BRASIL

       Há alguns anos Waldemar Kokorzycki me solicitou que pesquisasse sobre um

sobrenome polonês que ele havia encontrado na internet. Esse sobrenome poderia

ser o sobrenome dos meus trisavôs que haviam imigrado para o Brasil. A essa altura

dos  acontecimentos  já  sabíamos  do  grau  de  parentesco  entre  nós.  Mas

precisávamos saber quais pessoas da família Kokorzycki haviam emigrado para o

Brasil.  O  sobrenome  era  grafado  como  "Koborzycki"  e  estava  num  site  em

português. Ao entrar nesse site, descobri que é o site do Arquivo Público do Paraná.

Na época, os documentos referentes aos emigrantes que haviam chegado ao estado

do Paraná não tinham sido digitalizados ainda. Pedi ao meu irmão Dirceu Nunes (ele

mora em Curitiba, na mesma cidade onde se localiza o Arquivo Público do Paraná)

que fosse ao Arquivo Público do Paraná e pesquisasse sobre o sobrenome.

       Abaixo tem a foto do documento obtido por meu irmão.

Documento expedido pelo Arquivo Público do Paraná.
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       De acordo com este documento, no Livro 424, referente à entrada de imigrantes

no núcleo de São Mateus do Sul,  página 43, consta que Lukasz Kobovzycki,  33

anos,  e  Antonina  Kobovzycki,  26  anos,  ambos  casados,  religião  católica,

nacionalidade polonesa, chegaram no dia 25 de abril de 1891 e receberam terras no

Rio do Meio, lote 41, em São Mateus do Sul.

       Quando estive na Polônia, entreguei este documento ao Waldemar Kokorzycki.

Hoje  estes  documentos  referentes  à  chegada  dos  imigrantes  no  Paraná  estão

digitalizados, tornando mais fácil a pesquisa.

Livro 424, página 43, com o registro da chegada de Lukasz e Antonina Kokorzycki no núcleo de São

Mateus do Sul.
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       No ano de 2018, ao pesquisar na internet, descobri que esse registro é da

chegada de Lukasz e Antonina Kokorzycki no núcleo de São Mateus do Sul e não

encontrei o registro de embarque em navio deles.

       Lukasz e Antonina Kokorzycki nasceram e se casaram na aldeia de Uniejow,

localizada  na voivodia de Lodz e no condado de Poddebice,  na Polônia.  Lukasz

nasceu em 1856 e Antonina em 1866. O casamento deles foi lavrado sob o Termo

14 em 1885, na paróquia de Uniejow. Mas quando o primeiro filho deles nasceu,

eles  já  moravam  em  Dobra,  vila  que  ficava  aproximadamente  vinte  quilômetros

distantes de Uniejow, localizada no distrito de Strykow, município de Zgierz, Lodz,

região central da Polônia.

       As cartas escritas pelos imigrantes poloneses que viviam no Brasil para seus

amigos e familiares que ficaram na Polônia eram censuradas pelos governos russo,

austríaco e prussiano. Nessa época a Polônia não era um país livre e estava sob

domínio dos governos da Prússia, Rússia e Áustria. Em 1795 os estados da Prússia,

Áustria e da Rússia anexaram a Polônia. As terras do leste com Varsóvia ficaram

sob ocupação russa, oeste com Poznań e Gdańsk ficou sob domínio prussiano e o

sul da Polônia com Cracóvia sob administração do Império Austríaco. As cartas nas

quais era escrito que a vida no Brasil era boa e convidavam amigos e familiares para

emigrarem para o Brasil eram censuradas porque os governos que dominavam a

Polônia não concordavam com a emigração e não eram entregues aos destinatários.

       Por este motivo, muitos poloneses na Polônia ficaram sem notícias e perderam

o contato com os amigos e familiares que emigraram para o Brasil. Muitos maridos

poloneses que imigraram para o Brasil escreveram pedindo que as esposas também

emigrassem, amigos que pediam para outros amigos imigrarem, filhos que pediam

aos pais que emigrassem e vice-versa. Essas pessoas nunca mais tiveram contato

ou notícias. Isso fez as pessoas se sentirem abandonadas pela família e amigos.

Provavelmente isso também aconteceu com Lukasz e Antonina. Outro motivo que

pode ter levado a família de Lukasz e Antonina na Polônia a não receber mais cartas

deles  pode ser o fato deles serem analfabetos e dependerem de outras pessoas
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para escreverem as cartas  ou talvez eles tenham optado em não escrever mais,

uma vez que sabiam que não voltariam mais para a Polônia. 

       Nessas cartas os imigrantes pediam aos familiares que emigrassem para o

Brasil  e  trouxessem talheres,  utensílios de cozinha e  lençóis  brancos pois  eram

caros no Brasil e era permitido trazê-los no navio. Também pediam cobertores e

acolchoados de pena, uma vez que seriam úteis no inverno brasileiro. Sementes de

hortaliças eram igualmente solicitadas.

       O governo brasileiro pagava as passagens de navio aos emigrantes como

incentivo à emigração para o Brasil, uma vez que o governo desejava colonizar o

Brasil devido às grandes proporções de terra que não eram habitadas.

       Recebiam terras do governo brasileiro, aproximadamente 100 morgos, medida

antiga que hoje corresponde a 25 hectares. Essas terras eram cobertas por florestas

e os imigrantes tinham que derrubar as árvores para plantar. Queimavam as árvores

derrubadas e plantavam em seguida, sem revolverem o solo com arado. Revolver o

solo  com  arado  era  uma  prática  comum  na  Polônia,  mas  não  no  Brasil.  Não

precisavam de máquinas para arar o solo como na Polônia. Entre 1835 e 1898 eram

fornecidos subsídios para os imigrantes que tinham até 60 anos de idade. Quando

eles recebiam terras, eles deveriam ter 40 anos de tempo de vida para pagar as

terras. Devido a isso, muitos imigrantes alteraram as idades porque 1, 2 ou 3 anos a

mais que tivessem, não se qualificavam para receber terras ou financiamento. Então

muitos  se  declaravam  mais  jovens.  O  colono  recebia  um  título  de  propriedade

provisório que devia ser trocado, depois de regularizada a sua dívida, por um outro

definitivo. Impunham-lhe a obrigação teórica de pagar o valor do seu lote em 6 anos.

Os lotes de terras eram registrados em nome dos imigrantes e estes ficavam com o

compromisso de o pagarem em parcelas anuais.

       Os primeiros imigrantes poloneses chegaram em São Mateus do Sul em 1890. 

     Lukasz Kokorzycki  e  Antonina  Kokorzycka  viajaram da vila  onde moravam,

Dobra, até Varsóvia, capital da Polônia, acompanhados pelo filho Jozef de 4 anos de

idade. Provavelmente percorreram o caminho de Dobra até Varsóvia de carroça. De

18



Varsóvia  até  o  Porto  de  Gdnya  continuaram a viagem de carroça.  No Porto  de

Gdnya provavelmente pegaram um navio até Bremen ou Hamburgo, Alemanha, de

onde  partiam os  navios  que  traziam os  imigrantes  poloneses  para  o  Brasil.  Na

metade da viagem de navio até o Brasil, Jozef faleceu, vítima de difteria, segundo o

relato de Ana Danuta Frydrigevski, neta de Lukasz Kokorzycki e Antonina.

        A viagem durava aproximadamente um mês de navio e a alimentação dos

emigrantes era custeada pelo governo.  Os imigrantes viajavam na 3ª classe.  As

condições de higiene e conforto na 3ª classe não eram adequadas. O maior medo

dos  passageiros  e  tripulação  era  o  das  epidemias,  que  ocorriam  com  certa

frequência.  Levando  isso  em  consideração,  uma  mulher  grávida  que  estivesse

prestes  a dar à luz, preferia, invariavelmente, que seus filhos nascessem em terra

firme.  Os  nascimentos  em  navios  eram  extremamente  raros  e  os  casamentos

inexistiam. As pessoas que vinham solteiras se conheciam e se casavam no Brasil.

Os  navios  aportavam  no  Rio  de  Janeiro  ou  em  Santos  (São  Paulo)  onde  os

imigrantes ficavam durante alguns dias, ou até mesmo meses.

      

Imigrantes em navio.

        Por volta de 1890 havia uma pandemia no Rio de Janeiro e os vapores

estavam  desviando  do  Rio  de  Janeiro  e  muitos  imigrantes  desembarcavam em

Santos,  São  Paulo,  e  depois  seguiam  viagem  até  o  Porto  D.  Pedro  II,  em

Paranaguá. 
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       Lukasz Kokorzycki e Antonina Kokorzycki chegaram no porto em Paranaguá, no

vapor  Rio  Pardo,  vindos  do  Porto  de  Santos,  em São  Paulo.  A  distância  entre

Paranaguá  e  São  Mateus  do  Sul  é  de  230  quilômetros.  Lukasz  Kokorzycki  e

Antonina Kokorzycki demoraram alguns dias para realizar essa viagem. Não se sabe

se  foram  de  trem  ou  de  carroça  de  Paranaguá até  Curitiba.  Como  havia

hospedarias de imigrantes em Curitiba, talvez tenham ficado alojado alguns dias na

hospedaria em Curitiba e continuaram a viagem de Curitiba até São Mateus do Sul,

destino final da viagem, onde deram entrada no dia 25 de abril de 1891. 

       Ao chegarem em São Mateus do Sul, os imigrantes, no início, passaram por

muitas dificuldades, tendo que esperar em ranchos cobertos de capim até que seus

lotes de terra fossem demarcados. Os imigrantes, nos primeiros anos, tinham que

construir casa para a família, desmatar alguma porção de terras para as primeiras

lavouras e vencer o desconhecido, uma vez que no Brasil a alimentação e o idioma

eram diferentes de sua terra natal.

       Ganhavam sementes do governo brasileiro para plantar e eram mantidos pelo

governo durante seis meses (até a primeira colheita). Construíam casas utilizando

as árvores derrubadas em sistema de encaixe, sem o uso de pregos. O governo

pagava por  dia para construírem as casas.  Se o imigrante construísse a própria

casa, recebia por dia pelo serviço. Se outra pessoa construísse a casa, essa pessoa

recebia pelo trabalho. Fabricavam móveis usando a madeira oriunda das árvores

derrubadas.  Tinham  que  abrir  estradas  e  o  governo  pagava  por  esse  trabalho.

Também ganhavam ferramentas do governo para serem utilizadas na derrubada das

árvores e no cultivo da agricultura, como machado, foice, enxada e outras.

       Devido às dificuldades com o idioma português, veio um padre da Polônia para

São Mateus do Sul. Os imigrantes construíram uma igreja. Esta igreja até hoje faz

parte da cidade de São Mateus do Sul, onde os descendentes desses imigrantes

participam de eventos, como festas, missas e batizados. Provavelmente, Lukasz e

Antonina frequentaram essa igreja.

       A colonização polonesa de São Mateus do Sul começou no ano de 1890.

Limpando o taquaral, estabeleceram-se nele os poloneses, espanhóis e alemães de
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pequenas posses. A colônia foi fundada com o nome de Santa Maria, sendo mais

tarde mudado para Maria Augusta e finalmente município de São Mateus do Sul.

Este foi criado através da Lei Estadual nº 763 de 2 de abril  de 1908 e instalado

oficialmente em 21 de setembro de 1908, desmembrado de São João do Triunfo,

município vizinho.

       Ao longo dos anos foram sendo fundadas colônias de imigrantes com elementos

de uma única nacionalidade, a polonesa. Assim Cachoeira, Canoa, Taquaral, Iguaçu

e  Água  Branca  foram  colônias  ocupadas  exclusivamente  por  poloneses.  Foram

assentadas aproximadamente 200 famílias polonesas na Colônia Água Branca que

tinha como nome original "Águia Branca", mas foi forçada a mudar de nome devido à

Lei de Nacionalização do Presidente Getúlio Vargas, no final dos anos 1930. Lukasz

e Antonina moravam na Colônia Águia Branca, hoje denominada Água Branca.

       Entre os primeiros imigrantes que chegaram a São Mateus do Sul, podem ser

citados: Onofre Flizikowski e Antonio Bodziak, que eram comerciantes, os irmãos

Francisco e Alexandre Naldony montaram a primeira serraria,  Alberto Trczinski  e

Martin  Skalski  montaram  a  primeira  fábrica  de  sapatos,  Luciano  Stencel  era

farmacêutico e Kowalski era alfaiate.

     No  início  da  colonização  os  assentados  trabalhavam metade  do  mês  nas

estradas que ligavam as várias colônias entre si e na outra metade do mês em seus

lotes, derrubando a mata e preparando a terra para o plantio. Organizaram-se de

forma que, enquanto metade da colônia trabalhava na construção das estradas, a

outra preparava os terrenos para roça.

       Maio e junho de 1891 foram meses terríveis para os imigrantes. O sul do Paraná

foi assolado por tormentas intermitentes. As chuvas eram tantas que todos os leitos

ficaram cheios e o rio Iguaçu não podendo conter tanta água inundou toda a região.

O vale pelo qual corre o Iguaçu se tornou um grande lago. A parte baixa da cidade

ficou  submersa e  o  armazém de  Onofre  Flizikowski  ficou  embaixo  da água.  Os

colonos  não  tinham  condição  de  ir  até  a  cidade  buscar  alimentos  e  o  único

transporte existente era através de barcos. Foi neste período de provação para o

povo polonês que o governo nomeou Edmundo Saporski, ficando este na liderança
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de todas as colônias de São Mateus do Sul e proximidades. Em agosto, as águas

finalmente  baixaram  e  o  centeio  surgiu  com  toda  sua  verdura,  deixando  os

poloneses radiantes. Podiam agora fazer seu próprio pão. Ainda em agosto de 1891

espalhou-se pelas colônias a notícia de que chegaria em São Mateus do Sul um

padre polonês e que no domingo haveria missa. Houve uma pressa danada entre as

pessoas de todas as colônias, para vir à cidadezinha.

       O Padre João Peters em função de tanta gente teve que oficiar a missa em

frente da pequena matriz da cidade, tal a multidão que acorreu para aquela missa

histórica. Em meados de 1892, o governo suspendeu o pagamento dos trabalhos

nas estradas. Os comerciantes não tinham mais como receber dinheiro dos colonos.

As  dificuldades  voltaram  a  tomar  conta  daquela  gente  sofrida.  Os  colonos  se

organizaram em grupo a tomarem rumo de Curitiba para reclamar ao governador.

       Reuniram-se cerca de 50 homens de Águia Branca e São Mateus e foram a

Curitiba ao Palácio do Governo, onde o próprio governador reconheceu o direito de

trabalhar nas estradas e manteve a promessa de continuar pagando os colonos pela

construção das estradas. Antes do natal de 1892, chega em São Mateus do Sul,

finalmente um padre polonês. Ele foi  designado para atender permanentemente os

imigrantes das várias colônias. Ladislau Samołucha ficaria conhecido como o padre

dos  poloneses  e  foi  ele  quem  denominou  as  colônias.  Neste  período,  Onofre

Flizikowski trouxe um sino e o doou para a igreja e na véspera do natal junto com

alguns homens o campanário foi levantado. Levantaram duas colunas e sobre elas

colocaram o sino, que foi tocado pela primeira vez. O sino realmente não parou mais

de  soar,  e  aqueles  que  iam chegando  a  São  Mateus,  ouviam,  e  chegavam às

lágrimas, porque lembravam a hora em que, na pátria querida, quando voltavam da

lavoura  com  a  foice  aos  ombros,  ouviam  este  mesmo  som  convidando  para  a

oração.

       Ana Danuta Frydrigevski, filha de Francisco Kokuzicki, relatou que as terras

recebidas por Lukasz e Antonina do governo brasileiro em São Mateus do Sul eram

cobertas por pinheiro do Paraná, uma árvore típica da região sul do Brasil. Elas são

altas e tem troncos grossos. Isso dificultou a limpeza das terras por eles recebidas,
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uma vez que essas árvores eram difíceis de serem derrubadas. Somente após a

derrubada dos pinheiros era possível realizar o plantio. Além disso, a terra era muito

fraca  para  a  agricultura.  O solo  era  inadequado  para  o  plantio.  As  plantas  não

cresciam o suficiente para produzir  frutos.  O milho crescia até uma determinada

altura e não produzia espigas com sementes.

       Minha trisavó Antonina não tinha forno para assar pão ao chegar no Brasil. Ela

colocava os pães para assar no meio das brasas, misturado com as cinzas. Os pães

ficavam com gosto  ruim,  mas  eles  tinham de  comer  daquele  jeito  mesmo.  Eles

sofreram muito aqui, com uma linguagem diferente e falta de alimentação. Minha

trisavó chorava muito.

1ª Missa celebrada pelo Padre João Peters na 1ª capela construída na Colônia de São Mateus, com

grande  esforço  dos  imigrantes  poloneses,  em  16  de  agosto  de  1891.  (Imagem  disponível  em

https://www.dioceseunivitoria.org.br). Acesso em 23/08/2019.
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São Mateus do Sul em 1917: casas e carroças de imigrantes e descendentes poloneses. (Disponível

em https://www.gazetainformatia.com.br (8 de setembro de 2017).  Acesso em 23/08/2019.

     Chegada das Famílias Kokorzycki  e Olejnikem São Mateus do Sul: 25 de

abril de 1891.

       Chegada da Família Pilarski  em 30 de abril de 1891.  

PRIMEIRO FILHO DE LUKASZ KOKORZYCKI E ANTONINA KOKORZYCKI

       Lukasz e Antonina Kokorzycki tiveram um filho na Polônia. Ele se chamava Jozef

e nasceu em 4 de março de 1886, às 9:00 horas, em Dobra, Lodz. Foi registrado e

batizado na paróquia de Dobra, um pequeno povoado polonês, no dia 8 de março de

1886, às 14:00 horas, sob o Termo 42. Lukasz Kokorzycki trabalhava como moleiro

e tinha 30 anos de idade, sendo o declarante do nascimento do filho dele. Antonina

Kokorzycki tinha 20 anos quando Jozef nasceu. As testemunhas do nascimento de

Jozef  Kokorzycki  foram  Szczepan  Brwinski,  ferreiro,  50  anos  de  idade  e  Jan

Chajerman, trabalhador, 40 anos, residentes em Dobra. Os padrinhos de batismo de
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Jan Kokorzycki foram Wincenty Blaszkiewicz e Ludwika Razniewska. O registro dele

foi assinado apenas pelo padre porque os presentes não sabiam ler e escrever.

        Ana Danuta Frydrigevski fala e lê em polonês. Então eu mostrei a ela o livro

que conta a história da Família Kokorzycki  na Polônia que Waldemar Kokorzycki

havia me enviado. Minha surpresa foi muito grande quando ela começou a ler o livro

e leu o nome de Jozef, filho de Antonina e Lukasz. Ela olhou para mim e disse que

se lembrava de que Jozef  tinha entre 4 e 5 anos de idade e faleceu durante a

viagem de navio da Polônia para o Brasil. A viagem durava cerca de 30 dias. Ele

morreu  no  meio  da  viagem  do  navio.  Quando  ele  morreu,  Antonina  estava

desesperada porque eles tinham que jogar seu corpo no mar. Então ela escondeu o

corpo  debaixo  do  vestido  dela  para  que  ninguém pudesse  encontrá-lo.  Ela  não

queria que o corpo de seu filho fosse comido pelos peixes. É importante ressaltar

que para os poloneses o cemitério é considerado solo sagrado. Ela desejava que

Jozef fosse enterrado em solo sagrado.

       O corpo de Jozef foi jogado no mar. Danuta chorou ao se lembrar disso. E

chorei ao pensar na dor e no desespero de Antonina.

       Perguntei a ela qual doença ele tinha. Ana Danuta disse que era crupe (difteria).

Não haviam vacinas naquela época. Muitas crianças morreram de difteria.

         Lukasz e Antonina chegaram ao Brasil sem o filho.
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Registro de nascimento de Jozef kokorzycki, filho de Lukasz e Antonina.

       A mensagem acima foi escrita na língua inglesa por Waldemar Kokorzycki e me

foi enviada no dia 25 de março de 2003. Nela diz: “Este é o registro de nascimento

da paróquia de Dobra. Era o ano de 1886. O menino chamado Jozef nasceu dos

pais Lukasz Kokorzycki e Antonina Papiorkowska.”

    Minha  tia-avó  Maria,  casada  com  Aleixo  (meu  tio-avô,  filho  de  Francisco

Kokozucki), me disse que se lembra da sogra dela, Wanda (que era casada com

Francisco), ter falado a respeito dessa criança.
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NÚCLEO FAMILIAR DE LUKASZ KOKORZYCKI NA POLÔNIA 

ANTEPASSADOS DE LUKASZ KOKORZYCKI NA POLÔNIA

       Tomasz Kokorzycki (nascido em 10 de setembro de 1819, em Dobrow, Lodz, e

falecido em 4 de junho de 1884, em Dobra, Lodz), 21 anos, e Marianna Grubska

(nascida em 1823  e  falecida  em 1877,  filha  de  Franciszek  Grubski  e  Marianna

Chalupnik), 17 anos, se casaram na paróquia de Uniejow, Polônia, em 1840, sob o

Termo  67.  Após  o  casamento  Marianna  Grubska  adotou  o  nome  de  Marianna

Kokorzycka. O livro onde consta o casamento está armazenado nos Arquivos do

Estado em Poznan. Uniejów é um município da Polônia, na voivodia de Lodz e no

condado de  Poddębice.  Estende-se  por  uma  área  de  12,23  km²,  com  3.010

habitantes,  segundo o  censo   de  2016.  Lukasz Kokorzycki  era  filho  de  Tomasz

Kokorzycki  e Marianna  Kokorzycka, nascida Grubska.

       Os avôs paternos de Lukasz Kokorzycki eram Hieronim Kokorzycki, nascido em

1782  e  Zofia  Radwanska,  nascida  em  1789.  No  dia  8  de  abril  de  1833  as

testemunhas  Stanislaw  Saniak,  agricultor,  60  anos  e  Wawrzyniec  Szczepaniak,

agricultor,  40 anos, foram até a paróquia de Uniejow e declararam que Hieronim

Kokorzycki, agricultor, 54 anos, residente em Balin, faleceu em 6 de abril de 1833,

às  14:00  horas,  cujo  registro  de  óbito  foi  lavrado  sob  o  Termo  77.  Hieronim

Kokorzycki era filho de  Andrzej Kokorzycki e Agnieszka Kokorzycka. Deixou a viúva

Zofia Radwanska e 4 filhos: Franciszka Barbara, Bogumil, Mikolaj e Marianna.

       Zofia Radwanska casou-se pela segunda vez, aos 45 anos,  com Wojciech

Lawski, 32 anos, viúvo, filho de Blazej Lawski e Salomea Krzyminska, sob o Termo

32 na paróquia de Uniejow em 1834.

        Franciszka Barbara Kokorzycka nasceu em 1 de dezembro de 1809, às 24:00

horas, no moinho da vila de Rembieszow e foi batizada e registrada sob o Termo 30,

na paróquia de Stronsko, em 4 de dezembro de 1809, às 11:00 horas. O pai dela,

27

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Podd%C4%99bice
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia


Hieronim Kokorzycki, tinha 27 anos e a mãe dela, Zofia Radwanska, tinha 20 anos.

Eles moravam na mesma casa dos pais de Hieronim Kokorzycki. As testemunhas do

nascimento de Franciszka Barbara foram Wojciech Wozniki, 50 anos, residente em

Meka, e  Szymon Wejchman, moleiro e residente na vila de Bilew, no município de

Marzenin.  Casou-se pela  primeira  vez com Jozef  Grubski,  que faleceu em 2 de

novembro de 1830. Casou-se pela segunda vez  com Wojciech Zaleskiewicz (filho

de  Adam  Zaleskiewicz  e  Franciszka  Zaleskiewicz,  nascida  Bronika,  moleiros  e

residentes em Ostrowsko) em 14 de janeiro de 1833, sob o Termo 3, na paróquia de

Uniejow, adotando o nome de Franciszka Barbara Zaleskiewicz. As testemunhas do

casamento  de  Franciszka  Barbara  Kokorzycka  e  Wojciech  Zaleskiewicz  foram

Kasper Bugaj, 38 anos, e Jan Grabisnki, 37 anos,  ambos agricultores e residentes

em Ostrowsko. Na ocasião do casamento Wojciech era moleiro, tinha 27 anos e

residia em Ostrowsko e Franciszka Barbara tinha 25 anos e residia com os pais

dela,  em Leg Balinski.  Eles tiveram a filha Marcelli  Zaleskiewicz que faleceu em

1850,  na vila  de Popow e teve a certidão de óbito  lavrada sob o Termo 52,  na

paróquia de Peczniew.   Franciszka Barbara Zaleskiewicz faleceu em 19 de agosto

de 1864, às 15:00 horas, na vila de Leg Balinski, aos  55 anos de idade e teve a

certidão de óbito lavrada no dia 21 de agosto de 1964 na paróquia de Uniejow, sob o

Termo 139.  As testemunhas do óbito  de Franciszka Barbara Zaleskiewicz  foram

Franciszek  Forminski,  25  anos,  agricultor  inquilino  (alugava  terras  de  outros

proprietários para cultivar, uma vez que não possuía terr         as próprias), residente

em  Leg  Balinski  e  Bogumil  Kokorzycki,  56  anos,  agricultor.  Quando  Franciszka

Barbara Zaleskiewicz faleceu, ela era inquilina e seu esposo, Wojciech Zaleskiewicz,

já era falecido. A mãe dela, Zofia Radwanska, também já era falecida.

        Bogumil Kokorzycki nasceu em 17 de setembro de 1816, em Dobrow, Lodz e

foi  um  dos  declarantes  na  certidão  de  óbito  da  irmã  dele,  Franciszka  Barbara

Zaleskiewicz.  Bogumil  Kokorzycki  casou-se  aos  22  anos  com  Franciszka

Glinkowska, 16 anos, filha de Jozef Glinkowski e Elzbieta Kowalska, sob o Termo

46, na paróquia de Uniejow em 1838. Foram encontrados os seguintes registros dos

filhos do casal:
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 Ludwika  Kokorzycka  casou-se  aos  24  anos  com  Szczepan  Janaszak,  26

anos, filho de Tomasz Janaszak e Katarzyna Wasieleska, sob o Termo 32 na

paróquia de Uniejow em 1870;

 Marianna Kokorzycka se casou aos 26 anos com Adam Piotrowski, 23 anos,

filho  de  Franciszek  Piotrowski  e  Jozefa  Fruczynska,  sob  o  Termo  24  na

paróquia de Uniejow em 1880;

  Teodor Kokorzycki nasceu em 17 de abril de 1859, à 01:00 hora em Balin, e

foi batizado e registrado em 20 de abril de 1859, na paróquia de Uniejow sob

o Termo 92. Quando Teodor nasceu, o pai dele tinha 40 anos e trabalhava

como moleiro. A mãe dele tinha 40 anos. As testemunhas do seu nascimento

foram Marcin Stasiak, 50 anos, e Pawel Jankiewicz, 35 anos. Os padrinhos de

batismo foram Lukasz Smulczynski e Suzanna Gawronska. Ele casou-se aos

21 anos com Anastazja Michalowska, 24 anos, filha de Wojciech Michalowski

e Julianna Wichrowska, sob o Termo 3, na paróquia de Uniejow;

 Jan Kokorzycki nasceu em 23 de junho de 1861, às 07:00 horas em Balin, e

foi batizado e registrado em 1 de julho de 1861 na paróquia de Uniejow sob o

Termo 174.  O pai  dele  trabalhava como moleiro.  As testemunhas do seu

nascimento  foram Wilhelmin  Detka,  26  anos,  e  Marcin  Marcin  Stasiak,  50

anos, ambos agricultores em Balin. Os padrinhos de batismo foram Wilhelmin

Detka e Barbara Zareba;

 Jozef  Kokorzycki  casou-se  com  Marianna  Sandzinska  (filha  de  Tomasz

Sandzinski e Marianna Walisiak, agricultores, 16 anos, nascida e residente

em Leg Dominikowski), em 30 de janeiro de 1866, na paróquia de Uniejow

sob o Termo 8, na presença das testemunhas Franciszek Grubski, 70 anos, e

Wojciech Walisiak, 35 anos, ambos residentes em Leg Dominikowski. O noivo

tinha 24 anos, residente em Balin e os pais dele trabalhavam como moleiros

na ocasião do casamento. A permissão verbal  para o casamento foi  dada

pelos pais da noiva no momento da celebração da cerimônia;
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 Jan Kokorzycki casou-se com Anna Slawinska (filha de Wawrzyniec Slawinski

e Katarzyna Kazmierczak (nasceu em Mrzowo e foi batizada na paróquia de

Sadki, Poznan, tinha 23 anos e 3 meses e residia na vila de Ostovie com os

pais  dela),  em  3  de  março  de  1886,  às  17:00  horas,  na  paróquia  de

Niemyslow  sob o Termo 8. A mãe do noivo era falecida em Balin na ocasião

do casamento.  Jan Kokorzycki tinha 24 anos, era agricultor e tinha nascido

em Balin, onde residia. As testemunhas do casamento de Jan  Kokorzycki e

Anna Slawinska foram Franciszek Pawlowski, 27 anos, filho de agricultores e

residente em Balin, e Jan Slawinski, irmão da noiva, 32 anos e residente em

Nezha.  O  registro  do casamento de Jan e Anna foi  lido e assinado pelos

noivos  e  testemunhas.  O  filho  deles,  Edmund  Kokorzycki,  casou-se  com

Helena  Mikolajczyk  em  1914,  filha  de  Stanislaw  Mikolajczyk  e  Marianna

Klinczak,  na  paróquia  de  São  José,  Lodz,  sob  o  Termo  219.  Edmund

Kokorzycki e Helena Mikolajczyk tiveram o filho Edmund Jan Kokorzycki, aos

26 e 23 anos respectivamente, nascido em 25 de junho de 1915, às 17:00

horas,  na  residência  dos  seus  pais  localizada  na  Rua  Zachonia,  nº  32,

Varsóvia. Edmund Jan Kokorzycki foi  batizado e registrado no dia 16 de julho

de  1915,  às  15:00  horas,  sob  o  Termo  515  na  paróquia  de  São  José,

Varsóvia,  tendo  como  testemunhas  do  seu  nascimento  Marcin  Szymek  e

Stanislaw  Olubek,  ambos  trabalhadores  e  residentes  em Varsóvia  e  suas

testemunhas  de  batismo  foram  Marcin  Szymek  e  Stanislawa  Mikolajczyk.

Como as  pessoas  presentes  não  sabiam ler  e  escrever  o  documento  do

batismo e registro de Edmund Jan Kokorzycki foi lido em voz alta e assinado

apenas pelo padre Bronislaw Gorecki.  Edmund Kokorzycki faleceu em 1927

e teve o seu óbito registrado sob o Termo 358 na paróquia de Lodz. Jan

Kokorzycki  e Anna Slawinska tiveram a filha Janina Kokorzycka que se casou

aos 23 anos, em 15 de novembro de 1916, às 16:00 horas, com Kazimierz

Swiatek,  23  anos,  filho  de  Andrzej  Swiatek  e  Antonina  Piotrkowska,  na

paróquia de Zdunska Wola sob o Termo 49. Kazimierz Swiatek era professor

particular em Brzeski,  paróquia de Marzenin, nascido em Lodz, batizado e

registrado na Paróquia de Assunção da Abençoada Virgem Maria e residente
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em Brzeski. Os pais de Kazimierz Swiatek residiam no distrito de Starzenice,

condado de Wielun.  Janina Kokorzycka nasceu em Smiechow, batizada e

registrada na paróquia de Niemyslow, residia na vila de Grabia, distrito de

Strzalkow,  na  paróquia  de  Marzenin.  As  testemunhas  do  casamento  de

Kazimierz Swiatek e Janina Kokorzycka foram Antoni Wislawski, organista, e

Franciszek Zietary, sacristão da igreja, ambos residentes em Zdunska Wola ;

 Andrzej Kokorzycki faleceu em 21 de março de 1856. às 02:00 horas, aos 15

anos e teve o registro do óbito lavrado sob o Termo 125, na paróquia de

Uniejow. Era nascido em Balin. Em 23 de março de 1856, o pai dele, Bogumil

Kokorzycki, moleiro, e Martin Stasiak, agricultor, residente em Balin, foram até

a paróquia de Uniejow para registrar o óbito dele;

  O pai de Walenty Kokorzycki, Bogumil Kokorzycki, 40 anos, moleiro, e Pawel

Jantkiewicz, 35 anos, agricultor, ambos residentes em Balin, compareceram à

paróquia  em  Uniejow  em  11  de  fevereiro  de  1862,  às  09:00  horas  e

declararam que Walenty Kokorzycki faleceu aos 9 anos, em 10 de fevereiro

de  1862,  às  18:00  horas.  Após  o  exame  dos  olhos  que  confirmou  o

falecimento de Walenty Kokorzycki, o padre Patocki lavrou o registro do óbito

sob o Termo 32, que foi lido aos presentes que não sabiam assinar;

       Em 1842, na paróquia de Uniejow, foi lavrado sob o Termo 41 o casamento de

Mikolaj  Kokorzycki  (nascido  em  1821,  filho  de  Hieronim  Kokorzycki  e  Zofia

Radwanska e tio de Lukasz Kokorzycki) com Ludwika Binkowska (18 anos, filha de

Ignacy  Binkowski  e  Apolonia  Sanda). Eles  tiveram  os  filhos  Ludwik  Kokorzycki

(nascido em 1861, casou-se aos 20 anos  com Marianna Jonska, 17 anos, filha de

Tomasz Jonski e Marianna Urzedowska, sob o Termo 30 na paróquia de Brudzew,

Kolo, em 1881 e faleceu em 1924); Marianna Kokorzycka (após o casamento adotou

o  nome  de  Marianna  Jonska);  Adam  Kokorzycki;  Ignacy   Kokorzycki;  Julian

Kokorzycki (casou-se aos 21 anos com Marianna Kicinska, 20 anos, filha de Ignacy

Kicinski e Antonina Przybyl, sob o Termo 30, na paróquia de Brudzew, Koko, em

1878); Jozef Kokorzycki (casou-se aos 24 anos com Marianna Domanska, 19 anos,
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filha  de  Michal  Domanski  e  Jozefa  Oblizajek,  sob  o  Termo 34,  na  paróquia  de

Brudzew, Koko, em 1878).

      Marianna Kokorzycka, filha de Hieronim Kokorzycki e Zofia Radwanska, se

casou aos 18 anos com Tomasz Panfel, 37 anos, filho de Jakub Panfel e Barbara,

sob o Termo 28 na paróquia de Uniejow em 1843. A filha deles, Ludwika Panfel, se

casou aos 19 anos com Jozef Supel, 26 anos, filho de Marcin Supel e Petronela

Kaluzna, sob o Termo 7 na paróquia de Uniejow em 1869.

         Os bisavôs paternos de Lukasz Kokorzycki eram Andrzej Kokorzycki (nascido

em 1755 e falecido em 1810) e Agnieszka (nascida em 1751 e falecida em 1829).

Os  bisavôs  maternos  de  Lukasz  Kokorzycki  eram Jozef  Radwanski  e  Marianna

Radwanska.

Registro de óbito de  Hieronim Kokorzycki, avô paterno de Lukasz Kokorzicki.

       Franciszek Grubski e Marianna Chalupnik eram os avôs maternos de Lukasz

Kokorzycki.  Eles  eram os  pais  de  Marianna  Grubska,  nascida  em 1823.  Foram

encontradas duas certidões de casamentos na paróquia de Uniejow, pertencentes a

dois filhos de  Franciszek Grubski e Marianna Chalupnik:

 Em 5 de fevereiro de 1855, Piotr Grubski se casou com Apolonia Chajdas,

filha de Blazej e Marianna Chalupnik. O casamento foi lavrado sob o Termo

15. Piotr Grubski tinha 35 anos, nascido em Leg Dominikowski, residia como

inquilino  em Kobylniki,  era  viúvo de Ludwika  Grubska,  falecida  em 25  de

agosto  de 1854,  Leg  Balinski.  Apolonia  Chajdas  tinha  33 anos,  nasceu  e
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residia como inquilino em Kobylniki, era viúva de Lukasz Chajdas, falecido em

5 de janeiro de 1954, Kobylniki. As testemunhas do casamento foram Maciej

Wojtaszyk,  37  anos  e  Jozef  Suchocki,  29  anos,  ambos  agricultores  e

residentes em Kobylniki;

 Em 6 de março de 1859, Jadwiga Grubska se casou com Jozef Urbanczyk,

filho  de  Walenty  Urbanczyk  (já  falecido  na  ocasião  do  casamento)  e

Magdalena  Skoreka.  O  casamento  foi  lavrado  sob  o  Termo  33.  Jozef

Urbanczyk tinha 24 anos, nasceu em Piekary e residia em Leg  Dominikowski.

Jadwiga Grubska tinha 24 anos, nascida e residente com seus pais em Leg

Dominikowski.  A permissão verbal  para o casamento foi  dada pelo pai  da

noiva. As testemunhas do casamento foram Piotr Grubski, irmão da noiva, e

Tomasz  Sauda,  40  anos,  agricultor  residente  em  Leg  Dominikowski.  A

cerimônia foi realizada pelo padre Wladyslay Bujakowski.

 

 IRMÃOS DE LUKASZ KOKORZYCKI

       Os irmãos de Lukasz Kokorzycki (filhos de Tomasz kokorzycki e Marianna

Kokorzycka, nascida Grubska) eram:

       1. Barbara Kokorzycka: nasceu em 1849, na vila de  Tara, no condado de

Turek e residia em Lodz na ocasião do seu casamento. Casou-se religiosamente

aos  26  anos  com Jozef Mikolajewski,  nascido  na  vila  de  Krolikow,  condado  de

Slupca e residente na vila  de Sieradz,  condado de Slupca.  O noivo era filho de

Wawrzyniec Mikolajewski e Marianna Mikolajewska, nascida Ulief, ambos já eram

falecidos na ocasião do casamento.  O noivo tinha 42 anos quando se casou.  O

casamento foi lavrado sob o Termo 271, Folha 1161, em 26 de outubro de 1875, às

15:00 horas, na cidade de Lodz. Os padrinhos foram Tomasz Tomczyk e Bartlomej

Marcin,  residentes  em  Lodz.  O  padre  que  celebrou  o  casamento  era  Karol

Brzeczkowski  e  com  exceção  do  padre,  todos  os  presentes  na  cerimônia  do

casamento eram analfabetos.
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     Jozef  e  Barbara  tiveram  os  filhos  Andrzey  Mikolajewski  e  Wladyslaw

Mikolajewski.  Andrzey Mikolajewski casou-se com Wladyslawa Owczareka (filha de

Jozef Owczareki e Katarzyna Koszada), em 1908 e o casamento foi realizado sob o

Termo 8,  em Lodz.  Wladyslaw Mikolajewski  casou-se com Bronislawa Wozniaka

(filha de Andrzej Wosniaki e Anna Podgorska) em 1911. O casamento foi lavrado

sob o Termo 71, em Lodz sw Krzyz. 

       Barbara Kokorzycka faleceu aos 75 anos, em Lodz. O registro de óbito dela foi

lavrado sob o Termo 1227, Folha 205, na Paróquia de Nossa Senhora de Assunção

e as testemunhas do seu óbito foram Zofia Jankowska e Jozef Jankowski, residentes

em Lodz que declararam que Barbara Mikolajewska faleceu em 6 de novembro de

1924, às 4:00 horas e seu registro de óbito foi realizado às 11:00 horas do mesmo

dia. Era viúva de Jozef Mikolajewski.

        2. Mikolay Kokorzycki: nasceu na vila de Zaborow onde faleceu aos 24 anos,

solteiro. No dia 11 de junho de 1873, às 22:00 horas, as testemunhas Andrzej Riks,

53  anos,  e  Antoni  Janiszewski,  60  anos,  pescadores e  residentes  em  Zaborow,

declararam que Mikolay Kokorzycki faleceu em 9 de junho de 1873, às 21:00 horas.

O registro de óbito foi lavrado na paróquia de Wielenin sob o Termo 41, Folha 69,

pelo padre Sladkowski na língua russa e lido em voz alta e assinado apenas por ele

porque os presentes não sabiam ler e escrever. 

      3. Bogumila kokorzycka: foi batizada e registrada na paróquia de Grodzisko,

Lodz, no dia 2 de junho de 1858, às 20:00 horas. Nasceu no dia 31 de maio de

1858, às 8:00 horas, em Ollendry Zbylczyce, Lodz. Seu pai contava com 39 anos,

trabalhava como agricultor inquilino, ou seja, tinha arrendado terras para cultivá-las,

uma vez que não possuía terras e sua mãe tinha 33 anos na ocasião do nascimento.

As testemunhas do nascimento foram Franciszek Kurowski, 30 anos, e Stanislaw

Kruszewski.  Os  nomes  dos  padrinhos  de  batismo  não  foram  mencionados  na

certidão de nascimento. Seu registro de nascimento foi realizado sob o  Termo 39,

Livro  3,  cujo  livro  encontra-se  no  Arquivo  do  Estado  de  Lodz.  Seu  ano  de

falecimento é desconhecido. 
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    4.  Jozef  Kokorzycki:  nascido  em  29  de  dezembro  de  1860  em  Byszewo

Grabowskie, Polônia. Casou-se com Zofia Kokorzycka, nascida em 1866 e falecida

em 1917, cujo sobrenome de solteira era Maciejewska, na vila de Huta Zabiowoslka,

localizada na região centro-leste da Polônia em 22 de março de 1886. Ele faleceu

em 1939, ano de início da Segunda Guerra Mundial. Jozef Kokorzycki era o bisavô

de Waldemar Kokorzycki.

        5. Ludwika Kokorzycka: No dia 19 de julho de 1863, às 14:00 horas, Tomasz

Kokorzycki  compareceu  na  paróquia  de  Swinice  Warckie,  uma  aldeia  na  região

central da Polônia, no condado de Turek, para batizar e registrar sua filha Ludwika

Kokorzicka,  nascida  em  10  de  julho  de  1863,  às  22:00  horas,  em Swinice.  As

testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Michal  Urbaniak,  31  anos,  agricultor  e

residente  em  Holendry  Zbylczyckie  e  Szymon  Slowisnki,  35  anos,  agricultor  e

residente  em Glogowiec.  Seus padrinhos de batismo foram Michal  Urbaniak e a

esposa dele, Jozefa Urbaniaka. Na ocasião do nascimento de Ludwika Kokorzycka,

Tomasz Kokorzicki trabalhava como moleiro e tinha 42 anos. A mãe dela, Marianna

Grubska,  tinha  40  anos.  Com exceção  do  padre  Mikolaj  Przybylski,  todos  eram

analfabetos. Seu registro de batismo foi escrito sob o Termo 39, Livro 8.  Ludwika se

casou pela primeira vez aos 18 anos com Jozef Razniewski, 77 anos, viúvo, filho de

Jozef Razniewski e Marianna, sob o Termo 3 na páróquia de Dobra em 1882. Após

ficar viúva, casou-se pela segunda vez aos 23 anos com Antoni Graczyk, 21 anos,

filho de Franciszek Graczyk e Rozalia Krawczyk, sob o Termo 15 na paróquia de

Dobra em 1886. Seu ano de falecimento é desconhecido. A distância entre Holendry

Zbylczyckie e Glogowiec é de 5, 1 km.

      6.  Wojciech  kokorzycki:  casou-se  em 1878  com Zofia  Kokorzycka,  cujo

sobrenome de solteira era Wojcieszka.

        7. Marianna Kokorzycka: falecida em 5 de outubro de 1866. A certidão de

óbito de Marianna foi feita na Paróquia Católica Romana em Chwalborzyce, Lodz.

Lukasz Kokorzycki tinha 10 anos de idade na ocasião do falecimento de Marianna.

        8. Franciszek Kokorzycki: era mais velho do que Lukasz, que tinha 14 anos

de  idade  na  ocasião  do  casamento  de  Franciszek.  Casou-se  aos  26  anos  com

Antonina  Michalowska,  26  anos,  filha  de  Wojciech  Michalowski  e  Julianna
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Wichroska,  no  dia  15  de  novembro  de  1871,  na  paróquia  de  Spycimierz,  cuja

certidão de casamento foi lavrada sob o Termo 6, Folha 29 e encontra-se no Arquivo

do estado civil da Paróquia Católica Romana de  Spycimierz.  Antonina Michalowska

era irmã de Anastazja Michalowska que se casou com Teodor Kokorzycki, filho de

Bogumil Kokorzycki e Francisca Glinkowska e primo de Lukasz Kokorzycki.

        Bogumila,  Ludwika e Lukasz foram batizadas em paróquias diferentes. A

certidão de óbito de Marianna foi feita numa outra paróquia. Ao ler os registros dos

batismos e certidão de óbito dos filhos de Tomasz e Marianna, nota-se que o casal

mudava-se com frequência de uma localidade à outra, provavelmente em busca de

trabalho, uma vez que Tomasz não possuía terras para cultivar. Ele alugava terras

para plantar. Ou trabalhava como moleiro quando aparecia trabalho como moleiro.

    

MEIOS-IRMÃOS DE LUKASZ KOKORZYCKI

       Após o falecimento de Marianna Kokorzycka, primeira esposa de Tomasz

Kokorzycki  e  mãe  de  Lukasz  kokorzycki,  seu  pai  casou-se  novamente  com

Magdalena  Albertowska,  33  anos  e  viúva  de  Antoni  Nowack.  Na  ocasião  do

casamento, que foi  celebrado na paróquia de Dobra, sob o Termo 17, em 1877,

Tomasz tinha 56 anos. Ela nasceu em 1844 e era filha de Andrzej Albertowski e

Marianna  Winiarska   (nascida  em  1805  e  falecida  em  1891).  Eles  tiveram  os

seguintes filhos:

1.  Wladyslaw Kokorzycki:  nasceu  em 1879,  em Zymek,  no  condado  de

Turek.  Casou-se  religiosamente com  Marianna  Michalska,  filha  de  Ignacy

Michalski (já falecido quando eles se casaram) e Jozefa Wozniak, em 17 de

junho de 1899, às 18:00 horas, em Lodz. O casamento deles foi lavrado sob o

Termo 369, Folha 1329. As testemunhas do casamento foram Wawrzyniec

Malinowski  e  J.  Michalski,  ambos  sapateiros  e  residentes  em  Lodz.  Na

ocasião  do casamento  Wladyslaw Kokorzycki  trabalhava  por  dia,  tinha  20

anos  de idade e  residia  em Lodz.  Tomasz  Kokorzycki,  o  pai  dele,  já  era
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falecido. A noiva tinha 20 anos de idade, trabalhava por dia e era nascida em

Blaszi, no condado de Kalisz. Morava na vila de Baluty. A permissão para a

realização  do  casamento  foi  dada  verbalmente  pelas  mães  dos  noivos,

presentes na cerimônia do casamento, uma vez que os pais de ambos já

eram  falecidos.  A  certidão  de  casamento  foi  lida  em  voz  alta  para  os

presentes,  uma  vez  que  todos  eram analfabetos,  com exceção  do  padre

Wladyslaw  Zabczynski,  que  assinou-a.  Tiveram  um  filho  chamado  Jan

Kokorzycki,  nascido em 18 de junho de 1900,  às 03:00 horas,  na vila  de

Widzew, Lodz, e registrado e batizado em 24 de junho de 1900, às 17:00

horas, sob o Termo 3860, Folha 965v, na  Paróquia da Sagrada Cruz, em

Lodz.  As  testemunhas  do  nascimento  de  Jan  Kokorzycki  foram  Jozef

Napiertowicz e Wladyslaw Szymanski,  ambos residentes em Widzew, e os

padrinhos  de  batismo  foram  Jozef  Napiertowicz  e  Jozefa  Michalska.  O

registro de nascimento e batizado foi escrito em russo e lido em voz alta para

os  presentes  na  cerimônia:  pai  dele,  testemunhas  e  padrinhos,  sendo

assinado apenas pelo vice-pároco devido ao fato de ser o único que sabia ler

e escrever. Na ocasião do nascimento de Jan Kokorzycki, ambos os pais dele

tinham 22 anos. Como no registro e batismo de  Jan Kokorzycki, o sobrenome

Kokorzycki foi escrito como   “Kokozycki”, há a seguinte anotação escrita em

polonês  na  margem  esquerda:  “Como  ordenado  pela  Corte  Regional  em

Lodz,  em 2  de  março  de  1937,  número  1110/36,  este  documento  tem a

seguinte  alteração:  o  sobrenome  Kokozycki  deve  ser  alterado  para

Kokorzycki. Lodz, 12/10/37”.

       2. Stanislaw Kokorzycki: nasceu em 1883, Lodz, condado de Turek, e

faleceu em 1957. Casou-se com Walentyna  Ulatowska  em 26 de novembro

de  1922,  às  17:00  horas,  cujo  casamento  foi  feito  sob  o  Termo  588,  na

paróquia de Saint Stanislaw Kostka, em Lodz. Walentyna Ulatowska tinha 28

anos, era nascida em Poddebice, distrito de Leczycki, condado de Lezcycki e

residente  na  Rua  Gubernatorska,  35  (atualmente  é  a  Rua  Edward

Abramowski), Lodz e era filha de Wojciech Ulatowski e Jadwiga Kujawa. As

testemunhas  do  casamento  foram Antoni  kozubowski  e  Jozef  Markiewicz,
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ambos residentes em Lodz. O noivo era fabricante de cordas e residia na Rua

Wolczanski, 89, Lodz, na ocasião do casamento. Tiveram 3 filhos, entre eles

Stanislaw Kokorzycki, nascido em 1924 e falecido em 6 de agosto de 2003,

casado com Halina Zalewska, falecida em 2001     .

 Wladyslaw kokorzycki.                

       Stanislaw kokorzycki.                                             Paróquia Saint Stanislaw kostka, Lodz

FILHOS DE MAGDALENA KOKORZYCKA DE SEUS OUTROS CASAMENTOS

       A segunda esposa de Tomasz Kokorzycki (pai de Lukasz) foi casada três vezes.

Casou-se pela primeira vez aos 22 anos com Antoni  Nowacki,  29 anos, filho de

Marcin Nowacki e Marianna Kowalska sob o Termo 6, na paróquia de Dobra, em

1866. Do primeiro casamento teve o filho Walenty Nowacki. Depois de ficar viúva,

casou-se pela segunda vez com Tomasz Kokorzycki. Após o falecimento de Tomasz

Kokorzycki, casou-se pela terceira vez aos 25 anos, sob o Termo 24, na paróquia de

Dobra, em 1887, com Piotr Kosmowski, 26 anos, filho de Jan Kosmowski e Jozefa

Nowak e teve as filhas  Ludwika Kosmowska e Bárbara Kosmowska.
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IRMÃOS DE MAGDALENA KOKORZYCKA

       Andrzej Albertowski e Marianna Winiarska tiveram os seguintes filhos, além de

Magdalena Kokorzycka:

1 Anna Lomzynska, nascida em 1830 e falecida em 1861. Teve 5 filhos, entre

eles Jozef Lomzynski;

2 Franciszek Albertowski;

3 Jadwiga Kossakowska;

4 Franciszka Nogajska, nascida em 1835 e falecida em 1863.

SOBRINHOS DE LUKASZ KOKORZYCKI, FILHOS DO SEU IRMÃO JOZEF

KOKORZYCKI

         Lukasz Kokorzycki imigrou para o Brasil e deu origem à nossa família.

       Jozef Kokorzycki era seu irmão e permaneceu na Polônia. Ele era o bisavô de

Waldemar Kokorzycki e teve os seguintes filhos:

    1.  Marianna  Berman  Vel  Borkowska,  cujo  sobrenome  de  solteira  era

Kokorzycka, nasceu em 1886 e faleceu em 1962.

       2. Jan Kokorzycki: nasceu em 22 de dezembro de 1898 na aldeia de Huta

Zabiowolska e foi registrado na paróquia de Ojrzanow. Faleceu em 4 de março de

1973, em Markow-Towarzystwo, Polônia. Era o avô de Waldemar Kokorzycki, primo

de Francisco Kokuzycki e João Kukurzycki (filhos de na Lukasz e Antonina) e deu

origem à nossa família que mora na Polônia.

      3. Piotr Kokorzycki: nasceu em 1890 e faleceu em 1939 (ano do início da

Segunda Guerra Mundial e o mesmo ano que Jozef, seu pai, faleceu).

       4. Jozefa Kokorzycka: nasceu em 1893. Seu nome de casada era Jozefa Sierij.

      5. Pawel Kokorzycki:  nasceu na aldeia de Ojrzanow, Polônia, em 1895 e

faleceu em 1916.
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      6.  Eleonora  Kokorzycka:  nasceu  em 1897 (mesmo ano  em que nasceu

Francisco Kokuzycki no Brasil, filho de Lukasz e Antonina) e faleceu em 1987.

            7. Apolonia Kokorzycka: nasceu e faleceu no mesmo ano, em 1900.

          8. Stefania Kokorzycka: nasceu em 1902 e faleceu em 1985. Seu sobrenome

de casada era Ciereszko.

          9. Ludwika Kokorzycka: nasceu em 1907.

       10. Jadwiga Kokorzycka: nascida em 1910. Seu sobrenome de casada era

Golebiewska.

Jan Kokorzycki, avô de Waldemar Kokorzycki e primo do meu bisavô Francisco Kokuzycki e do meu

tio-bisavô João kurkuzycki.

SOBRINHOS DE LUKASZ KOKORZYCKI, FILHOS DO SEU MEIO-IRMÃO

STANISLAW KOKORZYCKI.

    Ludwika Kokorzycka:  nasceu em 9 de junho de 1928,  na cidade de Lodz,

Polônia. Era filha de Stanislaw Kokorzycki (nascido em 1883 na aldeia de Dobra,

Polônia  e  falecido  em  1957),  meio-irmão  de  Lukasz  Kokorzycki  e  Walentyna

Kokorzycka  (nascida  em  14  de  fevereiro  de  1893  e  falecida  em  1982,  cujo

sobrenome de nascimento era Ulatowska). Casou-se com Teofil Kowalczcyk em 25

de outubro de 1953, mudando o seu nome para Ludwika Kowalczcyka e tiveram um

filho. Seu marido nasceu em 20 de dezembro de 1925 em Brudzice, Lodz e morreu
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em 1997. Ela faleceu em 30 de novembro de 2015 e está enterrada em Ogrodowa,

Lodz, Polônia.

       Stanislaw Kokorzycki: nasceu em 1924 e faleceu em 2003. 

     Barbara Kokorzycka:  seu sobrenome de  casada era Koziarska. Nasceu em

1925 e faleceu em 1982.

NÚCLEO FAMILIAR DE LUKASZ KOKORZYCKI NO BRASIL

LIVRO CENSO DA FAMÍLIA KOKORZYCKI NA COLÔNIA ÁGUA BRANCA

       Na biblioteca da Congregação da Missão Província do Sul, situada na Av. Jaime

Reis,  531,  São  Francisco,  Curitiba,  encontra-se  o  livro  censo  original  com

informações coletadas pelos padres  vicentinos ao longo dos anos, com base nos

dados dos livros de batismo da Igreja São José, na Colônia Água Branca, em São

Mateus do Sul. O padre Estanislau Piasecki iniciou o censo da Colônia Água Branca,

em São Mateus do Sul,  Paraná,  Brasil.  Colônia Água Branca foi  colonizada por

imigrantes poloneses a partir de 1890. Como esses imigrantes tinham dificuldades

em entender o idioma português, a Polônia enviava padres poloneses para atender

esses imigrantes. O livro tem 200 páginas e traz a relação dos imigrantes e seus

filhos, lugares e datas de nascimentos, óbitos e casamentos.

       No livro censo, página 45, foi registrado o censo da família de Jan Kukurzycki

(João Kokorzycki) sob o número 87. Neste censo, estão relacionados os filhos de

João Kokorzycki e Marianna Tomaszewska nascidos na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul. Estes filhos são:

1 Antonina Kokoginski, nascida em 6 de junho de 1915;

2  Ladislau, nasceu em 13 de agosto de 1917;

3 José nasceu em 2 de dezembro de 1918 e faleceu em 1 de fevereiro de 1919;
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4  Nicolau Kokoginski nasceu em 2 de março de 1924. É importante ressaltar

que, na certidão de casamento de Nicolau e Bertilha de Paula Carlos, a data

de nascimento de Nicolau consta como 21 de julho de 1925.

5 Mais tarde, João Kokorzycki e Marianna Tomaszewska se mudaram para a

Comunidade Rio Baio, São João do Triunfo, onde nasceu a filha Melania em

2 de junho de 1932.

6 Amélia  Kuginski.  Seu provável  ano de nascimento é 1930.  Provavelmente

nasceu em São João do Triunfo.

7 Luiz Kokoginski. Provavelmente nasceu em São João do Triunfo, porém em

seu  atestado  de  óbito  consta  como  local  de  nascimento  o  município  de

Teixeira Soares, PR. Mudou-se para o norte paranaense e depois voltou para

sua terra natal. Seu provável ano de nascimento é 1936. Faleceu aos 55 anos

de  idade,  no  dia  17  de  fevereiro  de  1991,  vítima  de  câncer  na

laringe/caquexia  cancerosa,  conforme  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico João Antônio Guerreiro às 09:45 horas, no Hospital Regional de Irati,

PR.  Era  agricultor e  morava  numa  casa  ao  lado  de  seu  irmão  Nicolau

Kokoginski, em Bituva das Campinas, Teixeira Soares, PR. Era solteiro e não

teve  filhos.  Foi  sepultado  no  cemitério  de  Bituva  das  Campinas,  Teixeira

Soares,  PR.  Na  sua  certidão  de  óbito  consta  como  declarante  Teresinha

Gonçalves da Silva, onde os nomes de seus pais foram grafados como Maria

Kokozgcki e João Kokozgcki e foi lavrada no cartório da comarca de Irati, sob

o termo 2455,  Livro C-24.  Seu nome foi  grafado como Luiz kokozgcki  na

certidão de óbito.

       É possível que o registro de nascimento de João se encontre na paróquia de

Palmeira, município vizinho de São João do Triunfo. O primeiro livro de batismos da

Colônia Água Branca foi aberto mais tarde, na época do nascimento de Marianna

Kokorzycka, filha de Lukasz e Antonina.
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Livro censo, página 45: registro da família de Jan Kukurzycki (João Kokorzycki) sob o número 87. A

grafia do sobrenome Kokorzycki foi alterada para kukurzycki.
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      No livro censo,  página 46, foi  registrado o censo da família de Franciszek

Kukurzycki (Francisco Kokorzycki) e Wanda Radlowska, casados em 24 de julho de

1918,  sob o  número 88.  Neste censo estão relacionados os  filhos  de Francisco

Kokorzycki e Wanda Radlowska, nascidos na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul. Estes filhos são:

1 Estanislau Kokojiski, nascido em 31 de maio de 1919.

2 Antônio, nascido em 2 de abril de 1921;

3 Felicia, nascida em 6 de dezembro de 1922;

4 Leocádia, nascida em 26 de novembro de 1925.

       Há uma notícia encontrada sobre Felix: trata-se da convocação dele para servir

ao  exército  brasileiro,  cujo  sorteio  ocorreu sob o número 124.  A convocação foi

publicada no Jornal “O Dia”, Curitiba, página 11, Edição 6357, em 4 de maio de

1944, onde os nomes dos pais dele foram grafados como Francisco  Kokurzycki e

Wanda Radlowski. Possivelmente foi um equívoco, uma vez que foi Felicia quem

nasceu no dia  6 de dezembro de 1922.

       É possível que Antônio tenha falecido quando eram criança ou jovem. Ninguém

se lembra dele na família  e não foram encontrados documentos sobre ele,  com

exceção do registro de nascimento e o registro no livro censo feito pelos padres.

Depois a família se mudou para a Colônia Amola Faca, futuro município de Virmond,

onde Estanislau Kokojiski se casou com Rosalina Pilarska no dia 2 de fevereiro de

1943.

     Nesta página também há o registro da família de Lucas Kukurzycki (Lukasz

Kokorzycki) e Antonina Papierkowska, sob o número 88, onde constam os filhos do

casal: João, nascido em 1895; Francisco, nascido em 1897 e Marianna que nasceu

em 13 de julho de 1899. Marianna Kokorzycka foi batizada no dia 16 de julho de

1899 sob o número de registro 121, na Folha 10v na Igreja de São José, Colônia

Água Branca. Seus padrinhos foram Mathias Kubasinski e Marianna Frydryszewski e

o padre que realizou o batismo foi  Jacob Wrobel. Marianna Kokorzycka deve ter

morrido quando era criança ou jovem. Na ocasião do falecimento de Lukasz consta
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que ele tinha 2 filhos (João e Francisco), fato que leva a acreditar que Marianna

faleceu antes dos 17 anos de idade.

       Antonina e Lukasz moraram na Colônia Água Branca até 1916, quando ocorreu

o falecimento de Lukasz. Após o falecimento de Lukasz, Antonina foi morar com o

seu filho Francisco e sua nora Wanda na Colônia Amola Faca. Como a colonização

da Colônia Amola Faca ocorreu em 1921, é possível que eles tenham ido morar na

Colônia Amola Faca nessa época. Os motivos da mudança dos imigrantes e seus

filhos  de  São  Mateus  do  Sul  para  Virmond  foram as  famílias  que  cresceram e

necessitavam de novas terras para plantar, tendo em vista que as terras em São

Mateus do Sul eram poucas e improdutivas.

          O padre Estanislau Piasecki chegou ao Brasil em 15 de agosto de 1914 e foi

pároco na colônia Água Branca, São Mateus do Sul. Em 1921 fundou o Jornal LUD

(O  Povo),  trabalhando  como  redator.  Nessa  época  ele  percorreu  o  interior

paranaense,  visitando  a  Colônia  Amola  Faca  (futuro  município  de  Virmond)  em

outubro de 1926, e fez um relatório dessa viagem. O relatório foi dividido e publicado

em 10 edições do Jornal Lud.

        No Jornal Lud nº 22, página 2, em  23 de março de 1927 foi publicado que

Virmond e as cidades vizinhas, como Laranjeiras do Sul, Guarapuava,  e outras no

Paraná, foram atingidas pela  Revolução de 1924. Nos dias que o padre Estanislau

Piasecki estava visitando Virmond,  Guarapuava ficou em poder dos revolucionários,

fato que o impediu de retornar  à Curitiba,  porque havia o risco de perderem as

carroças,  os  cavalos  e  os  automóveis  para  os  revolucionários.  Foi  obrigado  a

permanecer mais alguns dias em Virmond. Assim, aproveitou esses dias para visitar

alguns colonos,   vendo de perto  as  residências  e as  propriedades deles:  Miller,

Kokorzycki,  Miguel  Radłowski,  José  Wasiak,  Miński,  Malinowski,  Obadowski  e

outros. O Kokorzycki a que o padre Piasecki se refere era meu bisavô Francisco

Kokorzycki  que  morava  na  Linha  Lagoa  Bonita.  Junto  à  família  de   Francisco

Kokorzycki também morava minha trisavó Antonina  Kokorzycka que era viúva.
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Livro censo, página 46: registro da família de Franciszek Kukurzycki (Francisco Kokorzycki) e Lucas

Kukurzycki. (Lukasz Kokorzycki) sob o número 88.
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JAN KUKURZYCKI (JOÃO KOKORZYCKI, FILHO DE LUKASZ KOKORZYCKI)

       Nasceu em 1895, sendo o primeiro filho de Lukasz e Antonina nascido no Brasil,

na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. 

      Casou-se com Marianna Tomaszewska (nascida em 1897) no dia 21 de fevereiro

de 1914, na Igreja São José, na Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul. Na

ocasião  do  casamento  ele  tinha  19  anos  e  ela  17  anos.  Os  pais  de  Marianna

Tomaszewska  eram  Gregório  Tomaszewski  e  Petronela  Jakubowska.  As

testemunhas do casamento foram Thomaz Kasprzak e João Gordya. O casamento

foi realizado pelo padre Jacob Wrobel.

      João e Marianna casaram-se civilmente no dia 21 de março de 1914, às 11:00

horas, em São Mateus do Sul,  sob o  Termo 658, Folhas 65 e 65v, tendo como

testemunhas João Casemiro Domanski e Joaquim Mesquita Ferreira. João contava

com 20 anos na ocasião e Mariana 17 anos. Tiveram seus nomes grafados como

João  Kokoseski  e  Marianna  Thomacheski.  Os  nomes  dos  pais  de  João  foram

grafados  como  Lucas  Kokosuski  e  Antonina  kokosinski.  Os  nomes  dos  pais  de

Marianna foram grafados com Gregorio Thomacheski e Petrolina Thomacheski. João

assinou  seu  nome  como  Ian  kokozycki  e  Marianna  assinou  como  Marianna

Tomassewska.

      Antônio Tomaszewski (filho de Petronela Tomaszewski e Gregório Tomaszewski,

com 20 anos de idade)  e Stanislawa Bagdzinski  (filha de Francisco Badzinski  e

Victoria Bagdzinski, com 20 anos de idade) se casaram civilmente no mesmo dia

que João e Marianna se casaram, sob o Termo 657, Folhas 64v e 65. Tiveram os

mesmos padrinhos. O casamento deles ocorreu às 12:00 horas.

      Na certidão de óbito, seu nome foi grafado como João Kokoginski. Faleceu em

28 de agosto de 1954 em sua residência, em Bituva das Campinas, às 10 horas, aos

58 anos de idade. Sua certidão de óbito foi lavrada no cartório do distrito de Angaí,
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na comarca de Teixeira Soares sob o  Termo 1195, sendo declarante Antônio de

Paula Carlos. Foi sepultado no cemitério de Bituva dos Machados.

 PETRONELA TOMASZEWSKA, SOGRA DE JOÃO KOKORZYCKI

       Petronela Tomaszewska, cujo sobrenome de solteira era Jakubowska, nasceu

na  Polônia  em  1873.  Casou-se com  Gregório  Tomaszewski  na  vila  de  Kozlow

Szlachecki, distrito de Nowa Sucha, condado de Sochaczew, voivodia da Mazóvia,

Polônia. O pai e a madrasta de Petronela Tomaszewski imigraram para o Brasil:

Adalberto  (Wojciech)  Jakubowski,  52  anos,  casado  com  Marianna  Baranowska

(segunda esposa de Adalberto Jakubowski), 50 anos e os três filhos: Petronela, 18

anos, casada com Grzegorz Tomaszewski; Leonora, 15 anos; e Antônio, 10 anos.

Petronela e Leonora eram filhas de Adalberto com a primeira esposa dele, Marcela

Jakubowska.  Antônio  era filho do segundo casamento  de Alberto  Jakubowski.  A

Família Jakubowski e a Família Tomaszewski viajaram no Navio “Berlin”, que saiu

do porto de Bremen, Alemanha, em 11 de agosto de 1891, e chegou no Rio de

Janeiro em 9 de setembro de 1891. Na lista de passageiros do navio, a Família

Jakubowski  e  a  Família  Tomazewski  estão  listadas  na  página  8.  Vieram  276

passageiros de 3ª classe e não houve nascimentos e óbitos a bordo.

       No Livro 425, arquivado no Arquivo Público do Paraná, há o registro de Gregório

Tomaszewski e Petronela Tomaszewski  na Hospedaria São José, em Curitiba, onde

foram registrados sob o número de família 55. Gregório Tomaszewski (24 anos) foi

registrado sob o número de ordem 230 e Petronela (19 anos), sob o número de

ordem  231.  Consta  que  eram  agricultores,  católicos  e  estavam  alojados

anteriormente na Hospedaria de Pinheiros, no Rio de Janeiro, de onde haviam saído

no  dia  23  de  outubro  de 1891.  Na  hospedaria  de  Pinheiros,  no  Rio  de  janeiro,

Gregório Tomaszewski  e  Petronela Tomazewska foram registrados no Livro 445,

sob os números de ordem 6.555 e 6.556, respectivamente. Do Rio de Janeiro até o

Porto D. Pedro II viajaram no navio Rio Negro. No dia 21 de março de 1892 partiram
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da Hospedaria São José, Curitiba, para a Colônia Água Branca, em São Mateus do

Sul, onde fixaram residência. 

       Tiveram os seguintes filhos, todos batizados pelo padre Jacob Wrobel na Igreja

São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul: 

 Antônio: nasceu em 1894 e casou-se com Stanislawa Bagdzinski, em 4 de

fevereiro de 1914 na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, PR, e civilmente em 21 de março de 1914. O casal teve os seguintes

filhos, nascidos na Colônia Água Branca, São  Mateus do Sul: Ana (nascida

em 11 de dezembro de 1914); Henrique (nascido em 8 de janeiro de 1916);

Genoveva (nascida em 12 de maio de 1917); Tadeu (nascido em 13 de julho

de 1918); Eduardo (nascido em 15 de junho de 1920) e Pedro (nascido em 15

de abril de 1924). Eles se mudaram para a Colônia Rio Baio, em São João do

Triunfo onde nasceram os filhos: Filomena (nascida em 26 de julho de 1929);

Adona  (nascida  em 15  de  mai  de  1934)  e  Casemiro  (nascido em 22  de

fevereiro de 1937);

 Marianna: nasceu em 1897 e se casou com João Kokorzycki em 21 de março

de 1914. A história deles  está registrada nas páginas referentes à  Família

Kokorzycki;

 Alexandra: nasceu em 20 de abril  de 1899, foi batizada em 27 de abril de

1899, sob o Termo 52, Folha 5v, e seus padrinhos de batismo foram Antônio

Jakubowski e Felicia Zakrzewska. Ela casou-se em 17 de fevereiro de 1915

com João Wenc, nascido em 27 de outubro de 1894, filho de Ludovico Wenc

e Josefa Sokol, em 16 de outubro de 1920. Ludovico Wenc nasceu em 1868,

na vila  de Brochow,  no condado de Sochaczew, na voivodia  da mazóvia.

Josefa  Sokol  nasceu  em 1868  na  vila  de  Witkowice,  no  distrito  de  Kety,

condado  de  Oswiecim,  voivodia  da  pequena  Polônia.  No  censo  realizado

pelos padres vicentinos há a observação que Ludovico Wenc voltou para a

Polônia.  Não há informações se ele  levou a família  e  se retornou para o

Brasil.  Alexandra  Tomaszewski  e  João  Wenc  tiveram os  seguintes  filhos:
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Pedro  (nascido  em  14  de  julho  de  1916);  Adamina  (nascida  em  20  de

dezembro de 1918 e que se casou com Estefano Stanczyk em 7 de novembro

de 1934); Dominique (nascida em 3 de outubro de 1920); Suzana (nascida

em 23  de  junho  de  1922);  Bernarda nascida  em 22 de junho de  1924 e

falecida  em  24  de  outubro  de  1924);  Segismundo  (nascido  em  12  de

setembro de 1925); Antônio (nascido em 13 de fevereiro de 1929); Mariana

(nascida em 30 de março de 1932) e Tereza (nascida em 24 de dezembro de

1935). João Wenc faleceu em 28 de março de 1941;

 Sofia: nasceu em 20 de novembro de 1900, foi batizada no mesmo dia  sob o

Termo  286,  Folha  22v,  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram  Antônio

Jakubowski e Bronislava Drabowska;

 Cecília:  nasceu  em  13  de  novembro  de  1901,  foi  batizada  em  14  de

novembro  de  1901,  sob  o  Termo  323,  Folha  25v,  e  seus   padrinhos  de

batismo foram Lukasz Kokorzycki e Theophila Warpochowska;

  Felícia: nasceu em 16 de outubro de 1902, foi batizada em 19 de outubro de

1902,  sob  o  Termo  362,  Folha  28,  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram

Estanislau Bieleck e Antonina Kokorzycka. Ela se casou com Nicolau Blacha.

No livro censo, onde há informações coletadas pelos padres vicentinos com

base nos dados dos livros de batismo da Igreja São José, na Colônia Água

Branca, em São Mateus do Sul,  na página 20 há o registro da família de

Nicolau Blacha e Felícia Tomaszewska Blacha sob o nùmero 36, composta

pelo casal e os filhos: Tadeu (nascido em 28 de abril de 1922 e falecido em

15 de setembro de 1984, aos 62 anos, em São Mateus do Sul, deixando os

filhos Antônio, Maria, Paulo, Sebastião, Amauri e Cleci. Tadeu foi sorteado

sob o número 133 para  servir ao exército, cuja convocação foi publicada no

Jornal “O Dia”, Edição 6357, página 11, publicado  em 4 de maio de 1944);

Aldona (nascida em 16 de maio de 1924, casou-se com Silvestre Ferencz e

teve os filhos Carlos, Lúcio, Luiza, Lúcia, João e Francisco que faleceu com 1

ano e 3 meses de idade) e Genoveva (nascida em 4 de novembro de 1926).
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A família se mudou para São Mateus do Sul. Felícia Tomaszewska Blacha

faleceu  em 8  de  janeiro  de  1992,  às  23:00  horas,  vítima  de  insuficiência

cardíaca e arteriosclerose de acordo com o atestado de óbito assinado pelo

médico Daniel Iwao. Ela era viúva e residia em Pontilhão. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 3.015, Folha 113v, no cartório de São Mateus do Sul

e foi assinado pelo declarante Estanislau Blacha. Foi sepultada no cemitério

de Fluviópolis; 

 Rosália: nasceu em 16 de agosto de 1904, foi batizada em 27 de agosto de

1904  sob  o  Termo  433,  Folha  32,  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram

Lourenço Zakrzewski  e Helena Jakubowska.  Ela se casou com Estanislau

Wenc, nascido em 29 de outubro de 1898, filho de Ludovico Wenc e Josefa

Sokol.  Rosália  e  Estanislau  se  mudaram  para  a  Colônia  Amola  Faca

(Virmond). Rosália faleceu aos 47 anos, em 13 de maio de 1950, às 07:00

horas. Seu registro de óbito foi lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul sob o

Termo 1643, Folhas 57v e 58, e foi assinado pelo declarante que foi o esposo

dela,  e  as testemunhas Júlio Maurer  e Acelino do Valle.  Deixou os filhos:

Antônio, Luciano, Clara, Carlos, Tadeu, Leonor e Genoveva que era casada

com Antônio Kosak. Foi sepultada no cemitério de Laranjeiras do Sul, PR   ;

 Wadislava:  nascida em 31 de dezembro de 1895,  se  casou com Mariano

Biranoski, 22 anos, filho de Wadislau Biranoski e Carolina Biranoski, em 14 de

dezembro de 1912, no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 575,

Folha  19  e  adotou  o  nome  de  Wadislava  Biranoski  após  o  casamento.

Faleceu em  Teixeira Soares, PR, em 1 de julho de 1990, às 12:00 horas.

Residia em Bituva dos Lúcios e morou com o filho dela, Raimundo Biranoski,

até o falecimento dela.  Foi sepultada no cemitério de Bituva dos Machados,

Teixeira Soares, PR. Wadislava Biranoski deixou 8 filhos: Ursulina, Alexandre,

Félix, Tadeu, Raimundo, Helena, Vanda e Jandira e teve seu registro de óbito

lavrado sob o Termo 19, Folha 42v, Livro C.  Félix  Biranoski foi o declarante

no registro de óbito dela. Estanislau, filho de  Mariano Biranoski e Wladislava,

foi convocado para servir ao exército brasileiro, cujo sorteio ocorreu sob o
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número  36. A convocação foi publicada no Jornal “O Dia”, Curitiba,  número

60, Edição 6146, publicado em 22 de agosto de 1943. O nome de Estanislau

não  consta  no  registro  de  óbito  de  Wladislava  Biranoski,  talvez  por

esquecimento do declarante ou ele já havia falecido. Wladislava Biranoski e

Mariano Biranoski tiveram os seguintes filhos e netos: Vanda e Bortoli Lovato

(Teresa, Irene, Daniel, Olga, Rosa, Esmael, Roseli, Ironi, João, Maria e Vera);

Valdomiro  e  Noeli  (Ilda,  Inês,  Luiz  Carlos,  Edson,  João,  Rute,  Jussara,

Janete,  Ricardo  e  Lúcia);  Raimundo  e  Orci  (Jane,  Maria,  Henrique,  João,

Pedro, Paulo, Elias, Aroldo e Antônio); Helena e Sebastião (Genilto, Leonilto,

Jane, Adir, Zico, Ari, Zauro e Mauro); Felix e Leoni (Nelson, Oredes, Celso,

Silvana,  Teresa,  João, Odair  e Osmar);  Tadeu e Ana (não tiveram filhos);

Alexandre  e  esposa  (Paulo,  Valdomiro,  Noel,  Vilmar,  Lúcia,  Margarida,

Iolanda, Ilda e Davi). 

 Estanislau: nasceu em 31 de dezembro de 1908, foi batizado em 3 de janeiro

de 1909 sob o Termo 621, Folha 44, e seus padrinhos de batismo foram José

Fus e Helena Gordya. Ele casou-se com Ana Dabrowska em 11 de fevereiro

de 1931;

 Jerônimo: nasceu em 11 de julho de 1911, foi batizado em 15 de julho de

1911 sob o Termo 719, Folha 50v, e seus padrinhos de batismo foram Carlos

Franco de Souza e Helena Gordya. Ele se casou em 30 de setembro de 1936

com Marcyana Olszewska, nascida em 11 de novembro de 1917, filha de

Wladislau  Olszewski  (imigrante  polonês  nascido  em  1879)  e  Waleria

Dobrzalska  (imigrante  polonesa  nascida  em  1883).  Jerônimo  e  Marcyana

tiveram os filhos; Antônio, Zeno, Marianna e Zuleika. A família de Wladislau

Olszewski e Waleria Dobrzalska foi registrada sob o número 113, página 58

no censo realizado pelos padres vicentinos. Jerônimo faleceu em 25 de julho

de 1976, às 13:00 horas, aos 65 anos. De acordo com o atestado de óbito

assinado  pelo  médico  Washington  Gusso  a  morte  foi  repentina  e  sem

assistência  médica.  Seu  registro  de  óbito  foi  lavrado  no  cartório  de  São

Mateus do Sul sob o Termo 96, Folhas 183v, e foi assinado pelo seu filho
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Antônio  Tomazewski,  que  foi  o   declarante.  O  sepultamento  ocorreu  no

cemitério de Água Branca, em São Mateus do Sul ;

 Jadwiga:  nasceu  em  14  de  setembro  de  1913  e  foi  batizada  em  21  de

setembro de 1913  sob o Termo 818, Folha 58v, e seus padrinhos de batismo

foram  Francisco  Bagdzinski  e  Suzana  Kasprzak.  Ela se  casou  com  Luiz

Sansonowski em 29 de julho de 1931;

       Petronela faleceu no dia 19 de outubro de 1918, aos 45 anos de idade, na sua

residência, sem assistência médica. Na sua certidão de óbito, lavrada no cartório de

São Mateus do Sul, sob o Termo 117, Folhas 103 e 103v, consta como declarante

Miguel Radlowski e seu sepultamento ocorreu no cemitério de Água Branca, em São

Mateus do Sul. As testemunhas que assinaram o óbito, além do declarante foram

Henrique Prohmann e Napoleão Antônio dos Santos.

GREGÓRIO TOMASZEWSKI, SOGRO DE JOÃO KOKORZYCKI

       Os pais de Gregório Tomaszewski eram Mateusz Tomaszewski e Marianna

Swiecicka. Além de Gregório (Grzegorz na língua polonesa), eles tiveram os filhos:

Piotr,  Marianna,  Kazimierz,  Antoni,  Jozefa,  Jozef,  Zofia,  Apolonia,  Magdalena  e

Rozalia.

         Os avôs paternos de Gregório Tomazewski eram Atanazy Tomazewski e

Marianna  Tomaszewska  (nascida  Modzlewska).  Eles  tiveram os  filhos:  Mateusz,

Leon, Apolonia, Teodor, Kazimierz (faleceu em 1913 e o registro do óbito dele foi

lavrado sob o Termo 36 na paróquia de Sochaczew), Stanislaw, Feliks e Marianna.

Kazimierz Tomaszewski  nasceu em Debsk,  se casou aos 32 anos com Walerya

Grzelczak,  20  anos,   nascida e residente em Kamenszczizno com os pais  dela,

Mateusz Grzelczak  e Jadwiga Zientkowska. As testemunhas do casamento foram

Jozef Zigler, 51 anos, residente em Rybno, e Walenty Zigler, 66 anos, residente na
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vila de  Kamenszczizno, ambos agricultores. O casamento ocorreu em Rybno, sob o

Termo 2, em 22 de janeiro de 1893, às 16:00 horas e foi realizado pelo pároco local,

Grzegorz Gruzinski e o registro foi assinado pelo pároco e Jozef Zigler. Os recém-

casados haviam registrado um acordo pré-nupcial em 30 de dezembro de 1892, sob

o  Termo  525,  na  vila  de  Sokolow,  com  o  tabelião  Jozef  Mankowski.  Kazimierz

Tomaszewski faleceu em 1913 e teve o registro de óbito lavrado sob o Termo 36 na

paróquia  de  Sochaczew.  Antoni  Tomaszewski,  nascido  em  Debsk,  batizado  e

registrado  na  paróquia  de  Kozlow  Szlachecki,  soldado  aposentado  e  agricultor,

residente em Olszanka Katska, casou-se aos 38 anos com Marianna Majchrzak, 22

anos, filha de Ignacy Majchrzak e Tecla Krynicka e residente em  Olszanka Katska.

O casamento foi celebrado na paróquia de Sochaczew sob o Termo 17, em 13 de

maio  de  1902,  às  09:00  horas.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Jan

Wilanowski, 42 anos, e Ignacy Majchrzak, 63 anos, ambos agricultores e residentes

na vila de  Olszanka Katska. Os noivos declararam que assinaram um acordo pré-

nupcial  sob  o  Termo  355,  na  casa  do  tabelião  Jozef  Mankowski  na  vila  de

Sochaczew, em 6 de maio de 1902. O registro do casamento foi assinado apenas

pelo padre Franciszek Seadowski porque os presetes eram analfabetos.

       Após o falecimento de  Petronela Tomaszewska, Gregório Tomaszewski, 52

anos, casou-se com Marianna Tkaczyk, 44 anos e viúva de Nicolau Tkaczyk, no dia

25 de janeiro de 1920, na Igreja de São José, na Colônia Água Branca,  São Mateus

do Sul, sob o Termo 2. Os pais de Marianna Tkaczyk eram Thomaz Wiacek e Ignes

Dworak. Os padrinhos do casamento foram Alberto Jakubowski (pai de Petronela

Tomaszewski, primeira esposa) e Antônio Zaczkowski e a cerimônia do casamento

foi celebrada pelo padre Estanislau Piaseck.

        Marianna Tkaczyk (nascida Wiacek, em 1877, na vila de Ranizow, distrito de

Rzeszow, condado de kolbuszowa) e Nicolau Tkaczyk tiveram os seguintes filhos:

André (nascido em 28 de setembro de 1904); Pedro (nascido 10 de abril de 1906);

Ludovico (nascido em 2 de agosto de 1908);  Ceslau (nascido em 2 de julho de

1910);  Miguel  (nasceu  em  11  de  setembro  de  1912  e  se  casou  com  Mariana

Olszewska em 30 de setembro de 1936); Edvirges (nasceu em 14 de abril de 1914 e
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se casou com Vicente Stepniak em 14 de maio de 1930) e Casemiro (nasceu em 30

de julho de 1917 e se casou com Ana G ronek em 30 de junho de 1940).

        Gregório Tomaszewski e Marianna Tkaczyk tiveram dois filhos: Natália, nascida

em 21 de abril de 1921, e José, nascido em 5 de dezembro de 1923, que se casou

com Rozalia Pietrzak (nascida em 22 de maio de 1924, filha de Júlio Pietrzak e Eva

Wenc).  José Tomaszewski  e  Rozalia Petrzak se casaram em 9 de fevereiro de

1944. Além de Rozalia, Júlio Pietrzak e Eva Wenc tiveram os filhos Pedro Paulo,

nascido em 19 de abril de 1922 e que se casou com Escolástica Olszewska em 3 de

março de 1943;  e Félix,  nascido em 5 de março de 1924 e que se casou com

Leocádia  Olszewska em 2 de julho de 1941.

           José Tomaszewski foi sorteado para servir ao exército sob o número 235 e

sua convocação foi publicada no Jornal “Diário Oficial do Estado do Paraná”, em 24

de fevereiro de 1945, Edição 6603, da Classe de 1923.

       Gregório Tomaszewski faleceu em 12 de setembro de 1949, às 18:30 horas,

aos 76 anos, na sua residência, localizada na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul.  O atestado de óbito foi  assinado pelo médico Oseas Pacheco que declarou

como causa da morte “insuficiência cardíaca”. O seu registro de óbito foi lavrado sob

o Termo 183, no cartório de São Mateus do Sul, tendo como declarante Ludovico

Tkaczyk que o assinou. Foi sepultado na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.  

       

Gregório Tomazewski
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LIVRO CENSO DA FAMÍLIA TOMASZEWSKI NA COLÔNIA ÁGUA BRANCA

       Na biblioteca da Congregação da Missão Província do Sul, situada na Av. Jaime

Reis, 531, Curitiba, encontra-se o livro censo original com informações coletadas

pelos  padres  vicentinos ao  longo dos  anos,  com base  nos dados  dos livros  de

batismo da Igreja São José, na Colônia Água Branca. 

       No livro censo, página 86, foi registrado, sob o número 170, o censo da família

formada  pelo  primeiro  casamento  de  Gregório  Tomaszewski  com  Petronela

Jakubowska,  e  a  família  formada  pelo  segundo  casamento  de  Gregório

Tomaszewski  com  sua  segunda  esposa,  Marianna  Tkaczyk  (viúva  de  Nicolau

Tkaczyk).

          Há também a relação dos filhos de Antônio Tomaszewski (filho de Gregório

Tomaszewski e Petronela Jakubowska) e Stanislawa Bagdzinski, sob o número 171,

todos nascidos na colônia Água Branca, São Mateus, e suas respectivas datas de

nascimentos:  Anna  (11/12/1914);  Henrique  08/01/1916);  Tadeu  (13/07/1918);

Genoveva  (12/05/1917);  Eduardo  (15/06/1920)  e  Pedro  (15/04/1924).  Antônio

Tomaszewski e  Stanislawa Bagdzinski se mudaram para São João do Triunfo e lá

tiveram  os  filhos:  Filomena  (26/7/1929);  Aldona  (15/05/1934)  e  Casemiro

(22/02/1937). 
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Censo da Família Tomaszewski.
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FAMÍLIA JAKUBOWSKI

       Os pais de Petronela Tomaszewski imigraram para o Brasil: Alberto (Wojciech)

Jakubowski, 52 anos, casado com Marianna Baranowska, 50 anos e os três filhos:

Petronela  (filha  do  primeiro  casamento  de  Alberto  Jakubowski  com  Marcela

Jakubowska),  18  anos,  casada  com  Grzegorz  Tomaszewski;  Leonora  (filha  do

primeiro casamento de Alberto Jakubowski com Marcela Jakubowska), 15 anos; e

Antônio, 10 anos. Antônio era filho do segundo casamento de Alberto Jakubowski. A

Família  Jakubowski  viajou  no  Navio  “Berlin”,  que  saiu  do  porto  de  Bremen,

Alemanha, em 11 de agosto de 1891, e chegou no Rio de Janeiro em 9 de setembro

de 1891. Na lista de passageiros do navio a Família Jakubowski  está listada na

página 8. Vieram 276 passageiros de 3ª classe e não houve nascimentos e óbitos a

bordo.

     Após a chegada no Rio de Janeiro,  a Família Jakubowski  ficou alojada na

hospedaria de Pinheiros, sendo registrada no Livro 445, que se encontra no Arquivo

Público  do  Paraná,  sob  os  seguintes  números  de  ordem:  6.562,  Alberto;  6.563,

Marianna; 6.564, Leonora; e 6.565, Antônio. No dia 23 de outubro de 1891 viajaram

no Navio Rio Negro para o Porto D.  Pedro II,  em Paranaguá,  PR. O Livro 438,

arquivado  no  Arquivo  Público  do  Paraná,  traz  a  relação  dos  imigrantes

desembarcados no Porto D. Pedro II e que seguiram diretamente para Curitiba, onde

consta a Família Jakubowski com os seguintes números de ordem: Alberto, 3.364;

Marianna, 3.365; Leonora, 3.366 e Antônio, 3.367.

       A Família Jakubowski fixou residência na Colônia Água Branca, em São Mateus

do Sul, PR.

    Leonora Jakubowski casou-se religiosamente com Ladislau Gryczynski, filho de

Jacob  Gryczynski e Josepha Gryczynski, na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul,  em 1897. Eles se casaram civilmente em 29 de outubro de 1905, às 13:00

horas, no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 223, Folhas 141v e 142. Na
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ocasião do casamento civil Leonora tinha 27 anos, Ladislau 31 anos e eles já tinham

os filhos: Felícia, 10 anos; João, 9 anos; Pedro, 6 anos; Suzana, 5 anos; Leonora e

Ângela, gêmeas com 2 anos de idade. e adotou o nome de Leonora Jakubowska

Gryczynska após o casamento. As testemunhas do casamento foram Abel Siqueira

de Matos e Bernardo Wolff.  A neta de Leonora, Mônica Gryczynska (Grechinski)

Filipack nasceu em 12 de dezembro de 1922, Irati, PR.

      Antônio Jakukowski nasceu em 1882, na vila de Stary Debsk, no distrito de

Gmina  Nowa Sucha, no condado de Sochaczew, na voivodia da Mazóvia, Polônia,

filho de Alberto Jakubowski e Marianna Jakubowski. Ele se casou duas vezes na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul: o primeiro casamento foi  com  Helena

Brockel, filha de Francisco Brokel e Marianna Brokel, em 22 de janeiro de 1902, na

Igreja  São  José,  Colônia  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul.  A  cerimônia  do

casamento foi celebrada pelo padre Jacob Wrobel. As testemunhas do casamento

foram João Rokosz e José Stawski. Na ocasião do casamento Antônio tinha 20 anos

e Helena tinha 17 anos. Marianna Brokel, filha de Josef Rink e Marianna Rinka, e

sogra de Antônio Jakukowski, faleceu em 15 de fevereiro de 1934, às 09:00 horas. O

registro de óbito  foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 9,

Folha 121v e 122, Livro 3-C, e foi  assinado pelo declarante Francisco Frankoski.

Deixou os filhos: Constância, Deolindo, José, Anna, Ema e Leocádia. Foi sepultada

no  cemitério  de  São  Mateus  do  Sul.  Era  viúva  de   Francisco  Brokel.  Antônio

Jakubowski e Helena Brockel tiveram 3 filhos: 

       Petronela: nasceu em 9 de janeiro de 1903 e foi batizada em 11 de janeiro de

1903, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR, pelo padre

Jacob Wrobel. Seus padrinhos de batismo foram Ladislau Gryczynski e Petronela

Tomaszewska.  Casou-se  com  Boleslau  Bagdzinski  (nascido  em  1905,  filho  de

Francisco  Bagdzinski  e  Wiktoria  Swiatkowska)  em  21  de  agosto  de  1920  no

religioso. Eles se casaram civilmente em 19 de setembro de 1921. O filho mais velho

deles,  Antônio  Bagdzinski,  casou-se  com Anna  L.  Bagdzinski,  que  por  sua  vez

tiveram a filha Cecília que se casou com Romeu Ribeiro.  Boleslau Bagdzinski  e

Petronela também tiveram o filho Estanislau  Bagdzinski;
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       Wladyslaw: nasceu em 5 de junho de 1904 e foi batizado no mesmo dia, na

Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, pelo padre Jacob

Wrobel e seus padrinhos de batismo foram Lourenço Krzewski e Antonina Olejnik.

Ele casou-se com Maria Olejnik em 1920. O casal teve os filhos Felix Jakuboski,

casado com Doracy Ferreira Jakubowski; Theofilo Jakubowski casado com Leonor e

Davi, o filho mais novo.

     Valentim:  foi  o  declarante  do  seu  próprio  registro  de  nascimento.  Ele

compareceu ao cartório no dia 12 de abril de 1933 e declarou que nasceu em 25 de

fevereiro  de  1906,  na  Colônia  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul.  O registro  de

nascimento dele foi lavrado sob o Termo 757, Folha 139, Livro A-12 e foi assinado

pelas testemunhas Everaldo Stenzel, Alcídio Borges da Silva e Antônio Tolentino

Distefano. Foi batizado em 4 de março de 1906 na Igreja São José, na Colônia Água

Branca, São Mateus do Sul, pelo padre Jacob Wrobel, sob o Termo 497, Folha 36 e

o seu registro de batismo se encontra na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro,  na Diocese de União da Vitória,  PR. Seus padrinhos de batismo foram

Valentim Goszik e Margarida Gordya. Faleceu aos 66 anos em 22 de fevereiro de

1972, às 11:00 horas. Não teve filhos e morou com o pai dele até o seu falecimento

numa casa ao lado da Filomena Bugay, irmã mais nova dele, na Comunidade de Rio

Baio, São João do Triunfo. O registro de óbito dele foi lavrado no cartório de São

João do Triunfo, PR, sob o Termo 111, Folha 213v, Livro C-10, e foi assinado pelo

declarante  Emiliano  Batista  da  Silva  e  pelas  testemunhas  Antônio  Dombroski  e

Joanival Pacheco dos Santos. Foi sepultado no cemitério de São João do Triunfo.

       O segundo casamento de Antônio Jakubowski foi com Anna Karnowski em 8

de agosto de 1908, às 16:00 horas, no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo

338, Folhas 20 e 20v. O noivo era viúvo e tinha 28 anos. A noiva tinha 22 anos,

solteira, filha de Jacob Karnowski e Josefina Karnowski (nascida Rudnick), natural

do Rio Grande do Sul e residente em São Mateus do Sul. Na ocasião do casamento

Antônio declarou que tinha os seguintes filhos com a primeira esposa: Petronila (5

anos), Ladislau (3 anos) e Valentim (2 anos) e que tinha o filho Francisco (1 ano)
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com Ana Karnowski.  As testemunhas do casamento foram Ladislau Gryczynski e

Max Izaprawski.

       Anna Karnowski nasceu em 20 de abril de 1889, em Garibaldi, Rio Grande do

Sul, e foi batizada em 18 de maio de 1888 pelo padre Bartholomeu Fiecher, sob o

Termo 595. Seus padrinhos de batismo foram Domingos Paganelli e Júlia Paganelli.

Ela faleceu em 6 de agosto de 1955, às 19:30 horas, aos 66 anos, em domicílio, São

João do Triunfo, PR. O registro de óbito foi  lavrado no cartório de São João do

Triunfo, PR, sob o Termo 2338, Folhas 181v e 182, e foi assinado pelo declarante

José Cassimiro Jakubowski, filho dela, e pelas testemunhas Joaquim Borges das

Neves e Antônio Dombroski, sendo sepultada no cemitério da mesma cidade.

       A Família Karnowski, formada pelo casal Jacob Karnowski e Josefina Karnowski

e os filhos Francisco, Marianna e João, moravam em Cekcyn, condado de Tucholski,

voivodia da Cujávia-Pomerânia, Polônia. Eles imigraram para o Brasil, partindo no

navio  Lassele,  no  dia  22  de  novembro  de  1884,  com procedência  do  porto  de

Antuérpia,  Bélgica. A chegada no Brasil  ocorreu em 15 de dezembro de 1884 e

foram residir  em Garibaldi,  no  Rio  Grande  do  Sul,  onde  tiveram mais  2  filhos:

Anastácia e Ana. Em 1891 a família se mudou para São Mateus do Sul, PR.

        Antônio Jakubowski e Ana Karnowski tiveram os filhos: 

       Antonina: nasceu em 7 de outubro de 1911 e se casou com João Milcharski,

adotando o nome de Antonina Jakubowski  Milcharski.  Eles tiveram a filha Emília

Milcharski que faleceu aos 37 anos, em 23 de agosto de 1988, Ponta Grossa e teve

o registro de óbito lavrado sob o Termo 9194;

       Francisco: casou-se com Suzana Cecília Olejnik, filha de João Olejnik e Helena

Strouchinski, que adotou o nome de Suzana Cecília Jakubowski. Tiveram os filhos

Francisco, Leonardo, Eva (falecida aos 2 dias de idade, em 6 de julho de 1939, São

João do Triunfo, cujo o registro de óbito lavrado sob o Termo 803) e Carlos (falecido

em 4 de agosto de 1949, aos 36 anos, em Ponta Grossa, PR, e teve o registro de

óbito lavrado sob o Termo 12016);
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       Henrique: nasceu em 22 de maio de 1916 e se casou com Cecília Stempniak,

filha de Vadislau Stempniak e Francisca Stempniak. O casal teve a filha Terezinha,

falecida em 14 de julho de 1946, em São João do Triunfo, PR, tendo o seu registro

de óbito lavrado sob o Termo 1473. Cecília Stempniak faleceu aos 61 anos, em 26

de maio de 1984, Curitiba, PR, e o seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo

6347;

      Luciano: nasceu em 8 de janeiro de 1914 e foi batizado em 17 de janeiro de

1914 na Igreja São José, Colônia Água Branca,  São Mateus do Sul,  pelo padre

Jacob  Wrobel  e  suas  testemunhas  de  batismo  foram  Arnoldo  Prohmann  e

Constância Didimo. Casou-se com Ana Repelewicz em 1938, em Foz do Iguaçu,

PR, onde tinha ido para servir ao exército na década de 1930. Tiveram os filhos:

Sofia  (falecida aos 12 anos,  em 10 de dezembro de 1973,  Foz do Iguaçu,  cujo

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 4470), Eugênia, Estanislau, Zico, Irene,

Alda, Maria, Wenceslaw, Terezinha, além de Josefina e José Ludovico que moram

em Santa Terezinha de Itaipu, PR;  

      Marcelina: nascida em 30 de abril de 1909 e casada com José Stempniak.

Tiveram  o  filho  Eduardo  (falecido  em  7  de  abril  de  2012)  que  se  casou  com

Hortência  Albertini  Stempinhaki.  Eduardo  e  Hortência  tiveram 7  filhos  e  que lhe

deram os netos, em ordem de nascimento: Lúcia, Selma, Milton Theodoro, Inácio,

Neusa, Roseli e Irene; e o filho Henrique que lhes deu a neta Elda Stempniak que

mora em Toledo, PR. Marcelina morava em Faxinal de São João, Guaraniaçu, PR.

Marcelina  e  José  também  tiveram  os  filhos  Edvi,  Filomena,  Antônio,  Sofia,

Mendeslau e Paulo, já falecidos, e os filhos Henrique e Jerônimo, que estão vivos

até a presente data (16 de junho de 2021);

       Sophia: nasceu em 30 de setembro de 1918. Casou-se civilmente com Antônio

Stempniak, nascido em 8 de setembro de 1911 em São Mateus do Sul e filho de

Francisco  Stempniak  e  Josefa  Stempniak,  em  1940,  em  São  João  do  Triunfo,

adotando o nome de Sophia Jakubowski Stempniak. Eles reconheceram os filhos

Henrique (falecido aos 8 anos, vítima de varicela) e Irene durante a cerimônia do
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casamento civil. O casal teve 14 filhos: Henrique, Irene, Mário Stempniak, Antônio

Stempniak  Filho,  Teresa,  Inês,  Rosa,  Marilda  Stempniak  Kluber,  Olga,  Isabel,

Claudionor, Laido, Getúlio. Antônio Stempniak, marido de Sophia, faleceu em 20 de

dezembro de 1971, vítima de acidente vascular cerebral e hipertensão arterial, cujo

atestado de óbito foi assinado pelo médico Wallace M. Garcia, sendo sepultado no

cemitério de Faxinal de São João, Guaraniaçu, PR. O declarante do registro de óbito

de Antõnio Stempniak foi Mário Stempniak, filho dele, e foi lavrado sob o Termo 612,

Folha 3v, Livro 6. Sophia faleceu em 30 de março de 1973, às 19:00 horas, no

Hospital Nossa Senhora das Dores, vítima de acidente vascular cerebral, de acordo

com o atestado de óbito assinado pelo médico Antônio Ramos dos Santos, aos 54

anos, 6 meses e 1 dia, em Guaraniaçu, PR. Teve o seu registro de óbito lavrado sob

o Termo 695 e já era viúva. O declarante no registro de óbito foi Antônio Stempniak

Filho.  Deixou  8  filhos  e  foi  sepultada  no  cemitério  de  Faxinal  de  São  João,

Guaraniaçu, PR;

       Helena: apesar das pesquisas que foram feitas, nada foi encontrado sobre ela;

      Filomena: nasceu em 5 de dezembro de 1928 e se casou com Antônio Bugay,

adotando o nome de Filomena Jakubowski Bugay. Faleceu aos 46 anos, em 29 de

abril de 1975, às 02:00 horas, São João do Triunfo, PR. Teve o seu  registro de óbito

lavrado sob o Termo 261,  Folha 251, no cartório  de  São João do Triunfo,  PR.

Deixou 6 filhos. Foi sepultada no cemitério do mesmo município;

    José Cassimiro: nasceu em 2 de novembro de 1932 e se casou com Odete

Neves Jakubowski, filha de Aureliana Vidal Neves, em 18 de fevereiro de 1950, São

João do Triunfo. Eles tiveram o filho Paulo César Neves Jakubowski que lhe deu o

neto Bruno Juskow Jakubowski.  O filho deles, Marcos Elizeu Neves Jakubowski,

faleceu aos 28 anos de idade, em 15 de abril de 1988, Cascavel, PR, tendo o seu

registro de óbito lavrado sob o Termo 11049. José Cassimiro e Odete se mudaram

de São João do Triunfo para a localidade de Rio Feio, Pitanga, PR, em 1952, onde

viveram até o final da vida. Também tiveram o filho Dimas Jakubowski.
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       Antônio Jakubowski faleceu em 9 de fevereiro de 1963, São João do Triunfo,

PR. 

FAMÍLIA KORDYA 

       De acordo com registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a Família

Kordya (o sobrenome foi alterado para Gordya) deu entrada em solo brasileiro no dia

11 de julho de 1896, chegando com o navio a vapor Habsburg, com procedência do

Porto de Bremen, Alemanha.  Todos da  Família  Kordya foram registrados como

austríacos porque a região sul da Polônia de onde imigraram estava sob o domínio

do Império Austro-Húngaro. 

       Após o desembarque no Rio de Janeiro a Família Kordya ficou alojada na

hospedaria da Ilha das Flores, cujo registro foi anotado na página 11 do livro de

entradas na hospedaria.

       No Arquivo Público do Paraná está arquivado o Livro 819, onde foi feito o

registro de chegada dos imigrantes ao Paraná em 1896. Neste livro, na página 71,

há a relação dos integrantes da Família Kordya e os seus respectivos números de

ordem: Jozef Kordya, 45 anos, casado, número de ordem 3.392; Malgorzata Kordya,

36 anos, casada, número de ordem 3.393; Feliksa Kordya, 15 anos, filha, número de

ordem 3.394; Andrzej Kordya, 13 anos, filho, número de ordem 3.395; Jakob Kordya,

9 anos, filho, número de ordem 3.396; e Jan Kordya, 6 anos, filho, número de ordem

3.397. Todos foram registrados como de nacionalidade austríaca, pertencentes à

religião católica e agricultores. Eles chegaram na hospedaria dos imigrantes no dia

19 de julho de 1896 e ficaram alojados até 27 de julho de 1896, quando houve a

saída da família da hospedaria com destino a Ponta Grossa, PR. 

       Houve um equívoco no registro do local de destino da família. A Família Kordya

se estabeleceu na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR. 

     Malgorzata  (Margarida  na língua portuguesa)  Kordya,  cujo  sobrenome de

solteira era Jakubowski, era a irmã mais velha de Petronela Tomazewska, casada

com Gregório Tomazeswski. 
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      Feliksa (Felícia na língua portuguesa) Kordya, nascida em 1881 na vila de

Koszlow Szlachecki, no distrito de Nowa Sucha, no condado de Sochaczew, Polônia,

se casou aos 15 anos com Lourenço Zakrzewski em 17 de maio de 1898, às 09:00

horas,  na Igreja  São José,  Colônia Água Branca,  São Mateus do Sul.  Lourenço

Zakrzewski  nasceu em 9 de agosto de 1877,  na vila de Przasnysz,  condado de

Przasnysz,  voivodia  da Mazóvia,  tinha 22 anos e era filho  de Jan Zakrzewski  e

Wiktoria Zakrzewski (nascida Suchodolska). No registro de nascimento e batismo de

Lourenço Zakrzewski, lavrado sob o Termo 249, no dia 12 de agosto de 1877, às

12:00 horas,  sendo declarante o pai  dele que tinha 40 anos na ocasião do seu

nascimento,  e  na  presença  das  testemunhas  Hipolit  Nasiorowski,  42  anos,

empregado, e Jan Sobolewski, 62 anos, funcionário da Igreja Católica Romana de

Przasnysz, consta que Lourenço nasceu à 01:00 hora, que sua mãe tinha 32 anos e

que os padrinhos de batismo foram Hipolit Nasiorowski e sua esposa Franciszka. O

registro de nascimento e batismo foi assinado apenas pelo padre porque era o único

que sabia ler e escrever. A cerimônia do casamento foi celebrada pelo padre Jacob

Wrobel.  As  testemunhas  do  casamento  foram Gregório  Tomazeswski  e  Antônio

Jakubowski. Eles se casaram civilmente no cartório de São Mateus do Sul, PR, em

31 de janeiro de 1914, às 13:00 horas, sob o Termo 641, Folhas 55 e 55v, tendo

como  testemunhas  Nolteneo  Bastos  e  João  Casemiro  Domanski.  Durante  a

cerimônia civil o casal reconheceu como filhos legítimos: Marianna, 15 anos; Aleixo,

13 anos; Henrique, 10 anos; Genoveva, 8 anos, Bronislawa, 5 anos; e Susana, 1

ano e 5 meses. Eles também tiveram o filho Tadeu Zakrzewski  que se casou com

Júlia  Berguiski  Zakrzewski.  Tadeu  e  Júlia  tiveram 14 filhos:  Terezinha,  Augusto,

Zulmira,  Albino,  Benjamin,  Sebastião,  José,  Maria,  Júlia,  Pedro,  Doraci,  Cecília,

Lucas Tadeu e Felícia. Tadeu Zakrzewski faleceu em 9 de fevereiro de 1975, aos 59

anos,  na  residência  dele  localizada  na  Colônia  Água  Branca,  “sem  assistência

médica”  de  acordo  com o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Washington

Gusso. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 395, Folha 120v, Livro 12-C, no

cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  e  foi  assinado  pelo  declarante  José  Marcos

Zakrzewski.  Foi  sepultado  no  cemitério  de  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul.

Quando ele faleceu, Cecília, Lucas Tadeu e Felícia eram menores de idade.
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     Andrzej (André  na  língua  portuguesa)  Kordya,  casou-se  com  Bronislawa

Drabowska, imigrante polonesa, filha de João Dambrowski e Josepha Kraszewska,

em 5 de novembro de 1904, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus

do  Sul.  A  cerimônia  do  casamento  foi  celebrada  pelo  padre  Jacob  Wrobel  e

registrada sob o Termo 74. O casamento civil do casal foi lavrado no cartório de São

Mateus do Sul, em 15 de outubro de 1904, às 13:00 horas, sob o Termo 195, Folhas

119v,  120  e  120v,  ambos  tinham  22  anos,  eram  nascidos  na  Polônia.  As

testemunhas do casamento civil e religioso foram Gregório Tomazeswski e Antônio

Jakubowski (no registro do casamento o sobrenome Jakubowski foi escrito na forma

“Jakubiak”  que era o apelido para Jakubowski).  Bronislawa Drabowska adotou o

nome de Bronislawa Gordya após o casamento. Eles tiveram os filhos Segismundo,

Pelagia,  Estanislau,  João,  Ana,  Verônica,  Salomea,  Francisco,  Josefa  e  Maria.

Segismundo Gordya se casou com Suzana Gordya e eles tiveram o filho Tadeu

Gordya que faleceu em 10 de fevereiro de 1946, às 15:00 horas,  com 1 ano,  6

meses e 11 dias, vítima de asfixia por submersão, de acordo com o atestado de

óbito assinado pelo médico Oséas Pacheco. O registro de óbito foi lavrado sob o

Termo 1.925, Folha 139, Livro 7-C, no cartório de São Mateus do Sul, e foi assinado

pelo  declarante  Vicente  Jankoski.  Tadeu  Gordya  foi  sepultado  no  cemitério  de

Estiva, São Mateus do Sul. Bronislawa Gordya faleceu em 12 de agosto de 1947, às

14:00  horas,  aos  64  anos,  vítima  de  insuficiência  cardíaca,  de  acordo  com  o

atestado de óbito  assinado pelo médico Oséas Pacheco.  O registro  de óbito  foi

lavrado  sob  o  Termo 188,  Folha  381,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  e  foi

assinado pelo declarante Segismundo Gordya. Foi sepultada no cemitério de Água

Branca, São Mateus do Sul. Quando Bronislawa faleceu, a filha dela, Maria, já era

falecida e tinha deixado 2 filhos menores: Ervino e uma menina. Ana Gordya se

casou com Romualdo Kujuski e adotou o nome de Ana Kojuski. Ana e Romualdo

tiveram 5 filhos. Ana Kojuski faleceu em 2 de outubro de 1953, às 13:00 horas, aos

35 anos, vítima de parto distócico de acordo com o atestado de óbito assinado pelo

médico Oséas Pacheco. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 144, Folha 21v,

no cartório de São Mateus do Sul, e foi assinado pelo declarante Pedro Muniz. Foi

sepultada no cemitério da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. João Kordya,
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filho de André e Bronislawa, faleceu em 1 de novembro de 1975, às 13:00 horas,

aos 63 anos, vítima de tuberculose pulmonar de acordo com o atestado de óbito

assinado  pelo  médico  Washington  Gusso.  Era  solteiro  e  o  registro  de  óbito  foi

lavrado sob o Termo 524, Folha 153, Livro12-C, no cartório de São Mateus do Sul, e

foi assinado pela declarante Josefa Gordya de Lima. Foi sepultado no cemitério da

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. 

      Jacob Kordya, nascido na vila de Debski,  distrito de Zuromin, condado do

mesmo nome do distrito, voivódia da Mazóvia, Polônia, casou-se aos 21 anos de

idade com Helena Falkowska, 17 anos, nascida em São Mateus do Sul, PR, filha de

José Falkowski e Josepha Falkowski (nascida Cieslak). A cerimônia do casamento

foi  celebrada  no dia  22  de  julho  de 1908,  às  09:00  horas,  na  Igreja  São  José,

Colônia  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul,  pelo  padre  Ladislau  Smolucha  e

registrada sob o Termo 9, Folha 37. As testemunhas do casamento foram  Lourenço

Zakrzewski e Antônio Jakubowski. Eles se casaram civilmente no cartório de São

Mateus do Sul, PR, em 8 de agosto de 1908, às 18:00 horas, sob o Termo 337,

Folhas 19 e 19v e as testemunhas foram Ladislau Gryczynski e Antônio Jakubowski.

Estanislau  Falkowski  era  irmão de Helena Falkowska e se  casou com Ludovica

Pilarska,  filha  de  José  Pilarski  e  Josepha  Pilarska  (nascida  Backowska),  meus

trisavôs que imigraram de Zglowiaczka, na voivódia da Cujávia-Pomerânia para São

Mateus do Sul e cuja história está escrita nas páginas referentes à Família Pilarski.

O  casamento  de  Estanislau  Falkowski  e  Ludovica  Pilarska  ocorreu  em  5  de

novembro de 1913, sob o Termo 143, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul,  e  foi  celebrado pelo  padre Jacob Wrobel,  que sucedeu o padre

Ladislau Smolucha e teve como testemunhas Estanislau Szczepanski e Francisco

Brudnicki.  Jacob  Kordya  e  Helena  Falkowski  Kordya  tiveram  os  filhos:  Antônio,

Wladyslaw,  Anna, Rosa, Maria, Petronela e Celina. Antônio Gordya (o sobrenome

Kordya foi alterado) Kordya se casou com Bronislava Olszewski e faleceu em 21 de

setembro de 1961,  às 19:00 horas,  aos 49 anos,  na Colônia Água Branca,  São

Mateus  do  Sul,  vítima  de  insuficiência  cardíaca  e  teve  o  seu  atestado  de  óbito

assinado  pelo  médico  Washington  Gusso.  O registro  de  óbito  foi  lavrado  sob  o

Termo 665, Folhas 130 e 130v, no cartório de São Mateus do Sul. Deixou os filhos
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Irene, Matilde e João, os dois últimos eram menores. Foi sepultado no cemitério de

Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul.  Wladyslaw  Kordya  se  casou  com  Rosália

Warpechowski,  que adotou  o  nome de  Rosália  Kordya após o  casamento.  Eles

tiveram 11 filhos: Luiz, José, Helena, Lídia, Tadeu (casado com Terezinha de Jesus

e Silva Gordya), Melania, Casemiro, Zeno, Elias João, Ana e Antônio. Wladyslaw

Kordya faleceu em 26 de maio de 1990, às 19:00 horas, aos 73 anos, no Hospital e

Maternidade Dr. Paulo Fortes, São Mateus do Sul,  e teve o seu atestado de óbito

assinado  pelo  médico  Roberto  Fernando  José  Schmith.  O  registro  de  óbito  foi

lavrado  sob  o  Termo  2.709,  Folha  37,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul.  Foi

sepultado no cemitério  de Água Branca,  São Mateus do Sul.  Helena Falkowska

Gordya  faleceu em 14 de  setembro  de 1959,  às  06:00  horas,  aos  76 anos,  na

residência dela localizada na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, vítima de

insuficiência cardíaca e teve o seu atestado de óbito assinado pelo médico Oséas

Pacheco. O registro de óbito foi  lavrado sob o Termo 311, Folhas 21v e 22,  no

cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante joão Batista Distefano.

Foi sepultada no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. 

       Jan (João) Kordya:  foi  uma das testemunhas do casamento de Marianna

Tomaszewska, filha de Gregório Tomazewski e Petronela Tomazewska, com João

Kokorzycki,  filho  de  Lukasz  Kokorzycki  e  Antonina  Kokorzycka  (nascida

Papierkowska), meus trisavôs que imigraram da Polônia para São Mateus do Sul e

cuja história foi escrita nas páginas referentes à Família Kokorzycki. O casamento de

Marianna e João ocorreu em 21 de fevereiro de 1914, na Igreja São José, Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul, e foi celebrado pelo padre Jacob Wrobel.

MARIAN BEIRANOWSKI,  CUNHADO DE JOÃO KOKORZYCKI

    O  relato a seguir é de Cristiane Cordeiro, bisneta de Wadislava Tomaszewski

(filha  de  Gregório  e  Petronela  Tomazewska  e  que  era  casada  com  Mariano

Biranoski), cujas informações a seguir foram dadas por Roseane que é sobrinha-
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neta  de Jandira,  falecida em 14 de abril  2002 e é a avó de Cristiane Cordeiro.

Roseane é neta de Helena (irmã de Jandira). 

        Roseane conseguiu encontrar os familiares de Mariano Biranoski na Polônia,

cuja  grafia  do  nome  é  Marian  Bieranowski.  Através  deles  obteve  algumas

informações a respeito de Marian Beiranowski. 

       Os pais de  Marian Beiranowski,  Wladyslaw Beiranowski e  Kordula Kaminska,

se  casaram  em  10  de  maio  de  1889,  às  08:00  horas,  na  paróquia  de  Mlawa,

Mazóvia, sob o Termo 61, Folha 180. O noivo tinha 24 anos, era agricultor e residia

em Mlawa, filho de  Antoni Bieranowski e da falecida Maryanna Masiakow. A noiva

tinha 18 anos, era nascida e residente em Mlawa, filha de Szczepan Kaminski e

Marianna Wodkiewicz,  agricultores.  As testemunhas do casamento  foram Ludwik

Beiranoski,  24  anos,  agricultor,  e  Jan  Kaminski,  75  anos,  ministro  da  igreja  e

residente em Mlawa. O pai da noiva deu permissão verbal para ela se casar. Foi

assinado apenas pelo padre  Stanislaw Ordon porque era o único que sabia ler e

escrever.

       O registro de nascimento Marian Beiranowski foi lavrado sob o Termo 508 na

paróquia de Mlawa, Mazóvia, em 10 de dezembro de 1890, às 19:00 horas, onde

consta como declarante o pai  dele,  Wladyslaw Beiranowski.   Marian Beiranowski

nasceu no dia 8 de dezembro de 1890, às 11:00 horas e as testemunhas do seu

nascimento  foram Antoni  Bieranowski,  71 anos e Piotr  Malecki,  40 anos,  ambos

agricultores de Mlawa. A mãe dele, Kordula Kaminska, tinha 19 anos e o pai dele,

Wladyslaw, 24 anos e era agricultor. Foi batizado pelo padre Stanislaw Ordon e seus

padrinhos  de  batismo  foram  Antoni  Beiranowski  (avô  de  Marian)  e  Katarzyna

Malecka. Foi assinado apenas pelo padre porque todos os presentes não sabiam ler

nem escrever.

       Ele deixou a Polônia em 1910, aos 20 anos de idade. Ele e a mãe dele viajaram

250  km  de  carroça  até  chegar  ao  porto  de  Gdnya  para  que  Mariano  pudesse

embarcar para o Brasil. Em Gdnya embarcou num navio até Hamburgo, Alemanha.

E de Hamburgo seguiu viagem para o Brasil. A mãe dele ficou chorando. Tinha uma

irmã, Zofia, com 5 anos de idade, que se lembrava da mãe deles chorando devido à
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partida  do  filho  Mariano.  Após  a  chegada  ao  Brasil,  ele  escreveu  para  a  mãe,

Kordula Kaminska, contando que não tinha gostado do Brasil mas não tinha como

voltar. Era o filho mais velho e ao partir para o Brasil, deixou irmãos pequenos. 

        Zofia teve dois filhos, Bogumila Czarneck (faleceu aos 71 anos)  e Andrzei

Czarneck. Terenia é filha de Bogumila Czarneck e neta de Zofia, mora na Polônia e

tem perfil no Facebook. Segundo o relato de Terenia, Mariano era o filho mais velho

de  Kordula  Kaminska  e  Wladyslau  Bieranowski,  que  tinham  muitos  filhos:

Aleksander, Zofia, Natalia, Michalina, Marian, Genia, Henryk e outros que faleceram

na infância. Mariano não via futuro na Polônia e um amigo o convenceu a vir para o

Brasil. Zofia não queria que o irmão dela fosse embora e chorou na sua partida.

Haviam muitas promessas de um futuro melhor no Brasil e que Mariano constatou

que não era verdade ao chegar no país. Os pais de Mariano tiveram dificuldades

financeiras. Wladyslau não trabalhava e gostava de beber e jogar. Wladyslaw tocava

acordeão e cantava, porém não o fazia muito bem. Eles venderam um terreno e

viviam com o dinheiro da venda desse terreno. Kordula Kaminska, mãe de Mariano,

faleceu em 1914, aos 42 anos, vítima de tuberculose, deixando as filhas menores:

Zofia,  8  anos, e  Natalia com 3 anos.  O pai  de Mariano,  Wladyslau Bieranowski,

faleceu jovem, em consequência de AVC, 5 anos após o falecimento da esposa

dele.  Quando  Wladyslau  Bieranowski  faleceu,  Michalina  levou  os  irmãos  para

Varsóvia,  com  exceção  de  Aleksander  que  permaneceu  em  Mlawa  e  teve  que

trabalhar  arduamente.  Alexsander  teve  muitos  filhos.  Há  descendentes  de

Aleksander em Mlawa. Henryk, um dos  filhos de Kordula e Wladyslaw, faleceu de

fome durante  a  guerra  em Varsóvia.  Ele  mesmo não tinha  nada  para  comer  e

ninguém da família podia ajudá-lo porque ninguém tinha nada. Ele teve tuberculose

e faleceu aos 20 anos.

        Zofia teve 2 filhos e os netos dela residem em Olsztyn. Natalia não teve filhos.

Michalina teve 2 filhos mas faleceram quando eram crianças. Os esposos de Zofia,

Michalina e Natalia ocupavam cargos em Varsóvia e estavam bem financeiramente.

Zofia, Michalina e Natalia foram muito próximas uma da outra durante toda a vida e

Bogumila Czarneck cuidou delas na velhice. Alexsander, Michalina, Zofia e Natalia
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viveram até a velhice. Michalina faleceu aos 83 anos, Natalina aos 81 anos e Zofia

com 86 anos. Todas foram sepultadas em Olsztyn.

       Genia se casou com Pawelski e eles partiram para os Estados Unidos, onde

tiveram 2  filhos.  Depois  de  ganharem dinheiro,  deixaram os  filhos  nos  Estados

Unidos e voltaram para a Polônia, onde planejavam comprar terras. Genia estava

grávida e Helene nasceu na Polônia. Pawelski  chegou bêbado em casa e queria

dinheiro para tomar vodca. Genia havia escondido o dinheiro no colchão. Ele jogou-a

para  fora  da  cama  no  chão.  Ela  faleceu  aos  28  anos,  em  consequência  da

hemorragia  que  teve.  Pawelski  foi  preso  e  Helene  viveu  com  muitas  famílias

diferentes. Quando Helene ficou mais velha, ela teve problemas educacionais. Não

se sabe porque ela não ficou sob a proteção do Estado após o falecimento da mãe

dela. Todos os filhos de Genia já faleceram. Há netos e bisnetos dela.

        Todos os filhos de Kordula Kaminska e Wladyslau Beiranowski  nasceram em

Mlawa, localizado a 100 km de Varsóvia, voivodia de Mazóvia, condado de Mlawa,

região dominada pela Rússía.  

         Mariano costumava trocar cartas com  Aleksander, seu irmão que ficou na

Polônia. Quem recebia as cartas escritas por Aleksander era um primo do Mariano,

da  família  Tomaszewki  no  Brasil.  Algumas  cartas  eram  recebidas  e  lidas  por

Mariano, porém ele as rasgava e a esposa dele, Wladislava, não sabia quem era o

remetente.  Numa  das  cartas,  Alexsander  escreveu  para  Mariano:  “Tomara  que

nossos filhos se conheçam um dia”. 

        O registro de óbito de Mariano se encontra no cartório de São João do Triunfo.

Ele faleceu em Angaí, em 1943, deixando a filha Helena aos 6 anos. Um primo dele

escreveu  uma  carta  e  enviou-a  para  a  família  na  Polônia,  comunicando  o

falecimento dele.

        Aleksander, irmão de Mariano, tem uma filha que mora  na Filadélfia, nos

Estados  Unidos  com  96  anos  (até  a  presente  data,  30  de  março  de  2021).

Aleksander também tem uma filha que mora na Polônia.
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Wladislava Tomaszewski e Mariano Biranoski.                           Mariano Biranoski. 

DESCENDENTES DE JOÃO KOKORZYCKI

DESCENDENTES DE NICOLAU KOKOGINSKI (FILHO DE JOÃO KOKORZYCKI E
MARIANNA)

      Júlia de Paula Carlos nasceu no dia 12 de março de 1928, às 18 horas, na

residência de seus pais Tobias de Paula Carlos e Ângela de Paula Carlos, localizada

em Bituva das Campinas, Paraná, sendo avôs paternos Antônio de Paula Carlos e

 Rosalina de Lima, e avôs maternos João Ribeiro Baptista e Clarinda Maria Rolos.

Consta como  declarante na certidão de nascimento seu pai Tobias de Paula Carlos

que compareceu ao cartório na comarca de Diamantina, no município de Palmeira.

Seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 22, Folha 80v e as testemunhas

foram José maria de Oliveira. Carlos Kuhr e Leopoldino Antunes de Oliveira.

       Nicolau Kokoginski casou-se pela primeira vez com Júlia de Paula Carlos, que

veio a falecer no parto do primeiro filho do casal. O casamento foi realizado sob o

Termo 167, Folhas 280, 280v e 281, em 28 de abril de 1945, às 13 horas, na Vila de

Angaí, município de Teixeira Soares e comarca de Ponta Grossa. As testemunhas

do casamento foram Adão Stelle e Juvenal de Paula Carlos.
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       A certidão de óbito de Júlia de Paula Carlos foi lavrada sob o Termo 724, Folha

131, onde consta que o falecimento ocorreu em 17 novembro de 1945, às 17:00

horas, na residência do casal, localizada em Bituva das Campinas, aos 17 anos.

Estava grávida de 7 meses. Foi sepultada no cemitério de Bituva do Lageado. Foi

declarante João Kokoginski, pai de Nicolau.

      Nicolau  Kokoginski  casou-se com  Bertilha  de  Paula  kokoginski  após  o

falecimento de Júlia. Bertilha e Júlia eram irmãs. O casamento ocorreu em 5 de julho

de 1947, às 13 horas, na Vila de Angaí, município de Teixeira Soares e comarca de

Ponta Grossa. Na certidão de casamento deles (Termo 236, Folhas 34v, 35 e 35v),

as datas de nascimento de Nicolau é de 21 de julho de 1925 e de Bertilha é de 15 de

novembro  de  1930,  nascidos  em  Rio  Baio,  São  João  do  Triunfo  e  Palmeira,

respectivamente.  As  testemunhas  do  casamento  foram:  Félix  Oleinik,  36  anos,

natural da Colônia de Água Branca, São Mateus do Sul, e Aparício de Paula Bucher,

41 anos, natural de Teixeira Soares.

          Eram agricultores e tiveram os seguintes filhos:

 João  de  Paula  Kokoginski: casado  com  Vilma  dos  Santos  Kokoginski

(nascida em 28 de outubro de 1966). Moram em Fernandes Pinheiro, Paraná.

Eles tem os filhos:

1 Regiane dos Santos Kokoginski: nasceu em 28 de agosto de 1988. Casou-se

em 2005 com Edson Fabrício (nascido em 6 de julho de 1986). Eles tem os

filhos  Nicolas  Gabriel  Kokoginski  Fabrício  (nascido  em  13  de  outubro  de

2002) e Luís Eduardo Kokoginski Fabrício (nasceu em 19 de agosto de 2016).

Moram em Irati, PR.

2 Sandrieli dos Santos Kokoginski: casou-se com Eliano dos Santos. O casal

tem as filhas Sophia Elielly Kokoginski dos Santos com 5 anos e Eloisy Vitória

Kokoginski dos Santos (nascida em 7 de maio de 2016). 

3  Januel: falecido em 25 de fevereiro de 1996.
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 Rosa  Kokoginski  Pires:  nasceu  em  5  de  dezembro  de  1949,  mora  em

Fernandes Pinheiro, Paraná e é casada com Darci da Rocha Pires (nascido

em 6 de junho de 1943). Eles se casaram em 30 de setembro de 1967. Tem

os seguintes filhos:

1 Rosilda Pires Meira, nasceu em 11 de fevereiro de 1976, Irati, PR. É

casada com Sérgio (nascido em 6 de julho), e atualmente reside em

Fernandes Pinheiro, Paraná. Rosilda Pires Meira e Sérgio Meira tem

as filhas Priscila Pires Meira e Sabrina Meira. Wagner Soares é casado

com Priscila Pires Meira e eles são pais de Bernardo (nascido em 31

de agosto de 2017) e Betina Meira Soares (nascida em 5 de outubro

de 2020). Lukasz Kokorzycki e Antonina kokorzycka são pentavôs  de

Bernardo e Betina.  Sabrina Meira nasceu em 28 de agosto de 1999 e

reside em Ponta Grossa, PR;

2  Genilton.

3 Éder Kokoginski Pires, nasceu em 1 de setembro de 1980 e é solteiro;

4 Angela Maria Pires, nascida em 9 de março de 1985, casou-se com

Carlos  Augusto  Fila  (nascido  em 20 de fevereiro  de1979,  Curitiba).

Moram em Lapa, PR;

5 Rosana Pires nasceu em 11 de agosto e é casada com Israel Temitski

desde 24 de setembro de 2016, são pais de  Ashley (nascido em 25 de

janeiro  de  2017);  Rosana  e  Israel  nasceram  em  Irati,  Paraná  e

atualmente residem em Cascavel, Paraná;

 Pedro de Paula Kokoginski mora em Fernandes Pinheiro, Paraná, casado

com Maria Inez de Souza Kokoginski, Seus filhos são:

1 Marco Aurélio de Souza Kokoginski, residente em Fernandes Pinheiro.

2 Rosemeri de Souza Kokoginski.

3 Paula de Souza Kokoginski.
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4 Renata de Souza Kokoginski,  nasceu em 15 de setembro de 1996, casada

com Diogo Molinari (nascido em 1 de novembro de 1993) desde 31 de janeiro

de 2015 e mora em Irati, Paraná.

5 No dia 4 de outubro de 1982 nasceu sua filha Márcia de Souza Kokoginski no

Hospital Regional de Irati, PR, às 7:00 horas, vindo a falecer com 15 minutos

de vida, às 7:15 horas, em consequência de prematuridade e insuficiência

respiratória. Seu atestado de óbito foi firmado pelo Dr. Ildefonso Zanetti e seu

sepultamento foi realizado no cemitério de Bituva dos Machados, município

de Teixeira Soares, PR. Na data do falecimento de Márcia, Pedro morava em

Bituva das Campinas, no município de Teixeira Soares.

 Maria  Kokoginski:  nasceu em 23 de maio,  casada com Estefano Squiba

Carlos. São pais de:

1  Cilmara Kokoginski Carlos, nascida em 21 de agosto de 1981. Ela tem o filho

Eduardo Carlos Portela, nascido em 27 de setembro de 2004;

2 Simone Kokoginski Carlos, nascida em 18 de novembro de 1979, casou-se

com Aleixo Diuk (nascido em 15 de agosto de 1973).  Moram em Teixeira

Soares.  Eles tem o filho Alisson Júnior  Diuk (nascido em 25 de junho de

1997), casado com Jéssica Luana Vasco (nascida em 31 de julho de 1997).

Alisson e Jéssica tem a filha Ísis Isabella Vasco Diuk, nascida em 4 de janeiro

de 2021;

3 Ivonei Squiba, nascido em 18 de abril de 1978;

4 Suzana, nascida em 20 de dezembro de 1985, casada com Neriton Bitencurt,

tem a filha Emilly Bitencourt nascida em 21 de fevereiro de 2000 e  residem

em Fernandes Pinheiro.

5 Valéria Carlos Rodrigues, nascida em 24 de fevereiro de 1994, se casou em

12 de dezembro de 2009, tem os filhos Emanuel Júnior, Olavo Misael e Allan

Miguel;

6 Valquíria Carlos, nascida em 31 de julho de 1990;
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7 Valdirene Carlos, mora em Fernandes Pinheiro, PR, e tem os filhos Estevan e

Brenda Gabriely, nascida em 2006;

8 Solange de Fátima Carlos, nasceu em 1998, solteira e tem os filhos Arthur

Miguel, nascido em 12 de julho de 2015 e Elloah, nascida em 11 de outubro

de 2019;

9 Carlos  Augusto,  nasceu  em  16  de  março  de  1999,  Irati,  onde  reside

atualmente;

10 Ana  Camila Carlos, nasceu em 31 de maio de 1996, mora em Fernandes

Pinheiro, é casada e tem a filha Thamyres;

 Leny de Paula Kokogenski Kuller: nasceu em 15 de fevereiro de 1963, tem

os filhos Jaine Kokogenski Kuller (nascida em 20 de outubro de 2000), Suzi

Eliane, Cleiton, Lorena e residem em Fernandes Pinheiro;

 Noeli Kokoginski: casada, tem os filhos Carla Kokoginski Eurich e Adriano,

netos e reside em Fernandes Pinheiro;

 Antonio de Paula Kokoginski é o filho mais velho de Nicolau e mora na

Comunidade Rio  Baio,  São João do Triunfo.  Casou-se com Terezinha da

Silva kokoginski e tiveram 8 filhos. Todos são casados e com filhos também,

sendo que alguns moram no mesmo município. São eles:

1 Eliane  Kokoginski  da  Silva,  filha  mais  velha.  Tem  os  seguintes  filhos:

Mariliane Silva Santos (nasceu em 29 de abril de 1990), casada com Jonatan

Meira,  cuja  filha  é  Stefany  Meira  (nascida  em 21  de  setembro  de  2008);

Renan Sepanhaki (nascido em 6 de abril de 1994) e Rafael Sepanhaki que

nasceu  em 31  de  janeiro  de  2002.  Na  certidão  de  nascimento  de  Eliane

Kokoginski da Silva consta como declarante seu avô Nicolau Kokoginski, por

isso seu primeiro sobrenome é Kokoginski;

2  Marilda da Silva Kokoginski, nasceu em 3 de março de 1974 e mora em São

João do Triunfo;  
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3 Márcia  da  Silva  Kokoginski,  casou-se com Moisés  e  eles  tem dois  filhos:

Cássio Kokoginski (nascido em 14 de março de 2007) e Carla Kokoginski; 

4 Valdirene Kokoginski,  nascida em 5 de dezembro de 1980, é casada com

Roni Paulo Silveira de Ávila (nascido em 20 de dezembro de 1968) e residem

em Florianópolis, SC. Eles tem os filhos Kenedy Anderson,  Gabriel (nascido

em  26  de  setembro)  e  Adri  Silveira.  Kenedy  Anderson  nasceu  em

Florianópolis e mora em São José, SC; 

5 Sheila da Silva Kokoginski (nascida em 9 de outubro de 1989), se casou com

Aricion Dombroski e eles tem a filha Aisha Kokoginski Dombroski, nascida em

26 de outubro de 2020. Residem em São João do Triunfo, PR.

6 Ronaldo da Silva Kokoginski, reside em São João do Triunfo; 

7 Joarez da Silva Kokoginski, reside em São João do Triunfo; 

8 Genésio da Silva Kokoginski, nasceu em 26 de julho e casou-se com Marciele

Bedim (nascida em 21 de novembro de 1990, São João do Triunfo) em 12 de

dezembro de 2013. Moram em Curitiba, PR. Eles tem 2 filhos.

 Graci de Paula Kokoginski: nasceu em 3 de julho, é casada com Joanival

Teixeira (nascido em 28 de fevereiro de 1956, São João do Triunfo) e moram

na Comunidade Rio Baio, São João do Triunfo. Tem 4 filhos: 

1 Rosenilda Teixeira, nascida em 26 de setembro de 1978, residente em São

João do Triunfo e tem o filho Marlon, nascido em 14 de janeiro; 

2 Sílvia Teixeira, nasceu em 14 de setembro e tem o filho Bernardo (nascido

em 3 de março de 2016); 

3 Bruna Kokoginski Teixeira, nascida em 16 de junho de  1999, mora em São

João do Triunfo;

4 Marina Michele Teixeira, casou-se com Jonas Tessari Goés. Eles tem a filha

Júlia Teixeira Goés, nascida em 27 de janeiro de 2018.
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 Ilda Kokoginski: casada, não tem filhos, é a filha mais nova de Nicolau e

mora em Irati, Paraná;

 Tereza Kokoginski Ferreira: falecida, teve o braço amputado. Era casada

com Luiz da Luz Ferreira e tiveram uma filha, Elisianete, que era menor de

idade quando Tereza faleceu. Seu atestado de óbito foi lavrado na Folha 23,

Termo 164, onde consta a data de falecimento de 30 de junho de 1978, às

9:00 horas,  em consequência de broncopneumonia,  assinado pelo médico

José Maria Ribeiro de Campos, aos 27 anos de idade. Provavelmente tinha

câncer. Foi sepultada no Cemitério Público de Bituva dos Machados;

 José de Paula kokoginski: solteiro e reside em Fernandes Pinheiro;

 Francisco de Paula Kokoginski: era solteiro, morava numa casa com outros

idosos e sofreu cárcere privado provocado pelas três pessoas que eram os

cuidadores dos idosos. Os três algozes foram condenados. Esse fato ocorreu

em Antonina, Paraná. Faleceu solteiro em 10 de junho de 2016, às 13 horas,

aos 53 anos, sendo velado no pavilhão da Capela Bom Jesus em Bituva dos

Machados e sepultado o dia 11 de junho, às 10 horas, no cemitério de Bituva

dos Machados. Tinha esquizofrenia.

       Bertilha de Paula Kokoginski faleceu em 25 de março de 2011, às 4 horas da

madrugada,  aos  81  anos,  sendo  velada  no  pavilhão  da  capela  de  Bituva  das

Campinas (área rural de Fernandes Pinheiro) e sepultada no dia 26 de março, às

8:00 horas no cemitério de Bituva dos Machados (área rural de Fernandes Pinheiro).

Foi  a  segunda  esposa  de  Nicolau  Kokoginski.  Era  irmã  da  primeira  esposa  de

Nicolau que faleceu no parto do primeiro filho do casal, cuja criança também faleceu.

   Nicolau  Kokoginski  faleceu  há  27  anos,  no  dia  21  de  agosto  de  1994,

provavelmente  de  câncer  de  pele  e/ou  cirrose,  pouco  tempo  depois  de  ter  se

aposentado. Ele nasceu em 2 de março de 1924, tendo 70 anos de idade ao falecer.
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Da esquerda para a direita: Antônio, Rosa, Graci, Maria, Noeli, Leni, Pedro, João e José. Segundo o

relato de Regiane, Antônio é muito parecido com Nicolau. Encontro da Família Kokoginski em julho de

2018.

Da direita para a esquerda: esposo de Leny, Leny, Bertilha e Nicolau (60 anos), em 1984. 

 

Bertilha de Paula Kokoginski.   

                                                              

Bernardo  Meira  Soares,  trineto  de  Nicolau
kokoginski e pentaneto de Lukasz Kokorzycki.
Casa abandonada de Nicolau Kokoginski.
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DESCENDENTES DE AMÉLIA KUGINSKI (FILHA DE JOÃO KOKORZYCKI E
MARIANNA )

       Segundo o relato de Bernadete Klosowski, a idade aproximada de Amélia era de

89 anos, uma vez que foi registrada depois de adulta e ela não sabia sua verdadeira

idade.  Seu  sobrenome  foi  alterado  para  Kuginski.  Nasceu  no  dia  11  de  junho,

provavelmente no ano de 1930.

       Amélia era casada com Alchimedes de Paula Carlos. Foi a segunda esposa

dele. Era separado da primeira esposa com quem tinha 2 filhos: o filho já é falecido e

se chamava Antônio e a filha, Rosa, ficou viúva em 2019.

        Alchimedes nasceu em Campina das Bituvas, no dia 26 de dezembro de 1921,

às  5  horas  da  tarde  e  sua  certidão  de  nascimento  foi  lavrada  no  Comarca  de

Diamantina, município de Palmeira. Era filho de Juvenal de Paula Carlos e de Maria

Joana Ribeiro, ambos nascidos em Palmeira, PR. Seus avôs paternos eram Antônio

de Paula Carlos e Rosalina Alves de Lima, já falecidos na ocasião do nascimento de

Alchimedes.  Seus  avôs  maternos  eram  João  Ribeiro  Baptista  e  Clarinda  Maria

Rolos.

       Alchimedes era primo de Bertilha de Paula Kokoginski, esposa de Nicolau

Kokoginski. Tinha dois irmãos: Arvito e Tobias. Faleceu em Bituva das Campinas,

aos 60 anos, em 1960.

        Amélia e Alchimedes tiveram 6 filhos: Geny (55 anos), Terezinha (51 anos),

João e Miguel (64 anos) moram em Irati, PR. Darci mora em Curitiba e Artur já é

falecido  há  mais  de  39 anos,  vítima  de  atropelamento  por  um  caminhão.  Foi

sepultado na zona rural de Ponte alta, em Prudentópolis. Artur já era moço, tinha

problema  mental  e  trabalhava  como  agricultor.  Artur  era  o  filho  mais  velho  de

Amélia. Na sequência nasceram Darci, Geni, Miguel e Terezinha. Geni é parecida

fisicamente com a mãe dela.
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       Na certidão de óbito de Artur Kuginski consta como declarante Paulo Alberto

Kaminski e o atestado de óbito foi  assinado pelo médico Antônio Carlos Padoin,

tendo como causa da morte atropelamento que causou politraumatismo de crânio. O

atropelamento aconteceu na BR de Irati, PR, no km 275. Era residente em Barra das

Ordenanças, Prudentópolis, tinha 25 anos, solteiro e não tinha filhos. O registro de

óbito dele foi lavrado sob o Termo 1461, Folha 261, Livro 5.

       Quando Miguel tinha 4 anos de idade, Amélia ficou viúva. Seus filhos foram

adotados por pessoas da família e ela se mudou para Irati, Paraná. João era um

bebê e foi adotado pela Família Squiba (seu pai adotivo era Eduardo Squiba), sendo

registrado com o sobrenome dessa família. Miguel ficou com um parente de Bituva

mas  era  judiado  e  Amélia  foi  buscá-lo.  Geny  foi  morar  com  o  tio  dela,  Arvito.

Terezinha foi morar com outra família. Amélia  foi trabalhar na agricultura, na zona

rural de Cerro da Ponte Alta, tendo como patrão Antonio Rocha, já falecido. Mais

tarde  foi  morar  em  Ponte  Alta,  em  Prudentópolis,  com  a  Família  Rocha  (seus

patrões). Mais tarde, seus filhos Miguel, Terezinha e Geny voltaram a morar com

ela. Miguel estudou no Orfanato São Valdomiro. Darci foi adotado por Arvito Squiba

mas manteve o sobrenome kokoginski. Darci e João devem ter aproximadamente 50

anos. Amélia viu seu filho João na ocasião do casamento de Miguel e Bernadete,

sendo  uma  das  testemunhas  do  casamento.  Miguel  kuginski  se  casou  com

Bernadete Klosowski Kuginski (nasceu em 20 de janeiro) em 28 de abril de 1990.

Após essa ocasião, Amélia e João não se viram mais. João compareceu ao velório

de sua mãe Amélia em 2019. Amélia morou com a filha dela, Terezinha, num terreno

que pertencia ao filho de Antonio Rocha, Quando adoeceu foi morar com Geni até a

data do falecimento dela.

     Amélia faleceu no dia 12 de novembro de 2019, às 15h30m, aos 89 anos (idade

aproximada), vítima de câncer. Foi velada na capela do Cemitério Municipal de Irati

e  sepultada  em 13  de  novembro,  às  14  horas  no  cemitério  de  Ponte  Alta,  em

Prudentópolis.
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Da esquerda para a direita: Amélia, Bernadete e Miguel. 11/06/2019. Aniversário de Amélia.

DESCENDENTES DE ANTONINA KOKOGINSKI (FILHA DE JOÃO KOKORZYCKI
E MARIANNA)

         Antonina Kokoginski foi registrada na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul

sob o Termo 869,  Livro 127. Nasceu no dia 18 de agosto de 1918, às 6:00 horas,

constando como declarante João Bugay. Seu registro de nascimento foi assinado

pelas testemunhas Miguel Karnoski, João Bugay e pelo seu pai, João Kokorzycki e

nele os nomes dos pais dela aparecem grafados como João Kokorzycki e Maria

kokorzycki. O nome de Marianna apareceu grafado como Maria. 

        Foi casada com Tertuliano Batista Rodrigues. Divorciou-se de Tertuliano antes

do falecimento dele.

TERTULIANO BATISTA RODRIGUES

       Nasceu em Barra do Batatal, São Paulo, em 1894. Faleceu aos 53 anos, às

24:00  horas,  em  11  de  junho  de  1953,  vítima  de  tuberculose,  em  Bituva  das

Campinas. Trabalhava como operário. Seu registro de óbito foi feito sob o  Termo

838, Folha 164, na Vila de Angaí, município de Teixeira Soares, comarca de Ponta

Grossa, PR. Era solteiro. Não se casou civilmente com Antonina. Era filho de Luzia

Batista Rodrigues e Henrique Batista Rodrigues, ambos naturais de São Paulo e já

falecidos na ocasião do óbito de Tertuliano. Foi declarante e testemunha no seu
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registro  de  óbito  Joaquim  Anastácio  de  Almeida.  Foi  sepultado  no  cemitério  de

Bituva do Lageado.

       Tertuliano tinha uma irmã chamada Eugênia Batista Rodrigues que faleceu no

dia 24 de julho de 1948, às 7:30 horas, cujo atestado de óbito foi assinado pelo

médico Álvaro  Faria  Rocha, onde são apontadas as seguintes causas da morte:

colapso cardíaco, reumatismo crônico com caquexia extrema, intoxicação úrica e

insuficiência cardíaca. Tinha 60 anos, era solteira e residia na Rua Riachuelo, 868,

Ponta Grossa, PR. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Ponta Grossa, PR. Seu

registo de óbito foi lavrado sob o Termo 11.202 e foi assinado pelo declarante Dirceu

J. Basseti.

       O irmão de Tertuliano, José Henrique Rodrigues, nasceu em São Paulo e era

lavrador. Faleceu em 16 de setembro de 1957, aos 53 anos, em Ponta Grossa, PR,

cujo atestado de óbito foi assinado pelo médico David Federman, onde consta como

causa de morte cirrose hepática. Era casado e deixou os filhos Antônio, Domingos e

Clodoalda, maiores de idade, e Juvelina, Alfredo e Lenina que eram menores. Foi

sepultado  no  Cemitério  São  José,  Ponta  Grossa,  PR.  Seu  registro  de  óbito  foi

assinado pelo declarante Dirceu J. Basseti.

DESCENDENTES DE ANTONINA KOKOGINSKI

       Antonina kokoginski e Tertuliano Batista Rodrigues  tiveram os seguintes filhos:

Luizinho, Pedro Kokoginski e uma menina cujo nome era Luzia  ou Luisa Kokoginski.

      Luizinho nasceu cego, gostava de tocar violão e usava uma corda para se

agarrar e se locomover. Morava com a mãe dele, Antonina, e é falecido. 

       Segundo o relato de Roseli Kokoginski, Antonina deu os filhos Pedro e Luzia (ou

Luisa) para adoção porque ela e o esposo dela ficaram muito doentes e não podiam

cuidar dos filhos.
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       Luzia ou Luisa (Roseli não se lembra se o nome da criança era Luzia ou Luisa)

foi adotada por uma família e ninguém sabe o que aconteceu com ela depois da

adoção.  Como  a  avó  paterna  dos  filhos  do  casal  se  chamava  Luzia,  há  a

possibilidade da criança ter sido registrada com o nome de Luzia em homenagem à

avó paterna.

      Pedro Kokoginski, assim como Luzia ou Luisa, foi adotado quando era criança

por Juvelino e Dorvalina, uma família de Ponta Grossa, Paraná. Depois da adoção

nunca mais viu a mãe dele. Era casado com Tereza Kokoginski e tiveram 6 filhos:

Renato Kokoginski que nasceu no dia 28 de julho de 1973 e faleceu no dia seguinte,

às 3 horas. Seu atestado de óbito foi firmado pelo  médico  Ildefonso Zanetti,  que

declarou como a causa da morte “prematuridade” e foi sepultado no cemitério de

Vila São João, em Irati, PR; Reinaldo; Roseli; Sueli de Fátima; Rosângela Ribeiro

Kokoginski  e  Solange  Kokoginski  Biaco.  Se  separaram  quando  os  filhos  eram

pequenos e os filhos de Pedro viram-no novamente somente após muitos anos. 

       Teve 3 filhos com a segunda esposa, Neuli  Ribeiro da Costa: Luiz Carlos

Ribeiro Kokoginski (nascido em 18 de novembro de 1978, na cidade de Ipiranga,

PR); Renato Kokoginski (nasceu em 5 de julho de 1980 e mora em Ipiranga, PR) e

Edson Kokoginski.  Como Pedro Kokoginski bebia muito e batia na esposa, Neuli

abandonou a família, gerando revolta nos filhos. Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski só

tornou a ver a mãe Neuli Ribeiro quando já era adulto. Edson Kokoginski, o mais

novo dos filhos, foi adotado por Ceni e foi para Foz do Iguaçu, PR, e ninguém teve

mais contato com ele.

       Renato Kokoginski se casou com Tereza Aparecida da Rocha (nasceu em

Ipiranga,  Paraná,  em  25  de  janeiro  de  1977).  Eles  tem  os  filhos  Vitor  Gabriel

Kokoginski (nascido em 5 de dezembro de 2003) e Rafael Kokoginski (nascido em 6

de janeiro de 2009). Residem em Ipiranga, PR. Vitor Gabriel Kokoginski e Rafael

Kokoginski são tetranetos de Lukasz Kokorzycki e Antonina Kokorzycki.

       Luiz  Carlos  Ribeiro  Kokoginski  casou-se  pela  primeira  vez  com Adriana

Simplício Afonso, nascida em 1  de março de 1983 e filha de José Afonso Filho e
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Leni Simplício. Tiveram três filhos, os quais são tetranetos de Lukasz Kokorzycki e

Antonina Kokorzycki: 

1 Taísa Afonso Kokoginski, nasceu em 3 de setembro de 2000, às 13:05 horas,

no Hospital e Maternidade Bom Jesus, no município de Rio Negro, Paraná;

2 Bruno Afonso Kokoginski, nascido em 16 de julho de 2002, às 18:15 horas,

no Hospital e Maternidade Bom Jesus, no município de Rio Negro, Paraná;

3 Lucas Afonso Kokoginski, nascido em 26 de junho de 2004, às 19:15 horas,

no Hospital e Maternidade Bom Jesus, no município de Rio Negro, Paraná. 

       Adriana Simplício Afonso casou-se pela segunda vez com Oclair Bona e teve os

filhos Emily Afonso  Bona, nascida em  25 de setembro de 2013 e Luiz Henrique

Afonso Bona que nasceu em 13 de setembro de 2014. 

       Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski se casou pela segunda vez com Elizete Carlins

(nascida em 16 de junho de 1988). Mora em Mafra, SC. Eles tem os filhos João,

Heric e Emanueli, que são tetranetos de Antonina Kokorzycki e Lukasz Kokorzycki.

São divorciados.  Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski tem mais duas filhas com outras

duas mães.

       Pedro Kokoginski casou-se com a terceira esposa, Isaura Biscaia (nascida em

14 de agosto de 1971). Eles tiveram os filhos João Roberto Kokoginski (nascido em

29 de junho de 1988, em Ipiranga, Paraná) e Ronaldo Kokoginski (falecido).

        Roseli Kokoginski nasceu em 27 de abril de 1968, é casada com Ivan Boeno

(nascido em 30 de maio de 1968) desde maio de 1987 e mora em Matinhos. Tem o

filho Marcos Juliano Kokoginski Boeno e as filhas Jessica Kokoginski Boeno Castilho

(nasceu  em  29  de  novembro  de  1992),  Aniely  Kokoginski  Boeno  (universitária,

nasceu em 9 de junho de 1995 e mora em Paranaguá) e Juliana Kokoginski Boeno

(nasceu em 25 de junho de 1989, casada com Alison Lima e tem 2 filhos: Renato

Kokoginski  de  Lima,  20/07/2010  e  Gael  Prodolo  Boeno,  31/05/2017).  Renato

Kokoginski nasceu em 20 de julho de 1994, mora em Curitiba, Paraná e é neto de

Roseli Kokoginski e bisneto de Pedro kokoginski.
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       Reinaldo Kokoginski Júnior nasceu em 5 de julho de 1966, Ponta Grossa.

Casou-se em março de 2018 com Jucemara Zanadim, nascida em 13 de março de

1975, Ponta Grossa. Eles tem a filha Jhully Bueno Martins, nascida em 15 de maio

de 1993, casada com Jhonny Martins (nascido em 21 de dezembro de 1994) desde

22 de outubro de 2017. Jhully Bueno Martins e  Jhonny Martins tem a  filha Alice,

nascida em 5 de abril de 2013 e o filho Eloh. Residem em Matinhos atualmente.

         Rosangela  Kokoginski Ribeiro nasceu em 5 de junho de 1972, mora em Pontal

do Paraná, PR, é casada com Marcos (nascido em 29 de agosto) e tem 5 filhos:

1  Érica Kokoginski Ribeiro Andrade (nasceu em 16 de novembro de 1993, em

Jaraguá do Sul, Santa Catarina), casada com Márcio Flores Andrade (nascido

em 19 de abril  de 1985).  Moram em Pontal  do Paraná, PR e tem o filho

Márcio Miguel Ribeiro Andrade;

2 Vanessa Kokoginski  Ribeiro,  nasceu em 3 de abril  de  1996,  casada com

William Nasimento (nascido em 7 de janeiro de 1999) desde 16 de novembro

de 2020, mora em Pontal do Paraná. Ela tem o filho Samuel (nascido em 22

de  janeiro  de  2014)  e  a  filha  Alice  Ribeiro  Gross  que  nasceu  em 27  de

outubro  de  2020.  Alice  Ribeiro  Gross  é  trineta  de  Antonina  Kokoginski  e

pentaneta de Lukas Kokorzycki e Antonina Kokorzycki;

3 Renata Kokoginski Ribeiro, se casou com Ruan (nascido em Araucária, PR,

em 22 de agosto de 1995) em 10 de julho de 2012. Eles tem o filho Emanuel

Henrique, nascido em 3 de abril de 2013 e moram em Pontal do Paraná, PR;

4 Rafaela Fernandes Pereira,  nasceu em 31 de março de 1991 e mora em

Jaraguá do Sul;

5 Rafael Anastácio Pereira, nasceu em 14 de março de 1990 e é casado com

Mayara Vieira, nascida em Surubim, Pernambuco. Moram em Paranaguá.

     Solange Kokoginski Biaco nasceu em 18 de janeiro de 1970, mora em Curitiba, e

é casada com Luís Carlos Biaco desde 22 de outubro de 1987, nascido em 10 de

abril  de 1968 em Guarapuava, Paraná. Tem  os filhos: Erickson Júnior Biaco que

nasceu em Ponta Grossa,  em 10 de dezembro de 1992 e atualmente mora em
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Araucária, Paraná; Robson Luiz Biaco, residente em Curitiba e Jonathan Jean Biaco,

nascido em 3 de fevereiro de 1996 e que mora em Curitiba.

   Sueli de Fátima Kokoginski, nasceu em 14 de junho e é casada com Pedro Dantas

Barbosa. Eles tem os filhos:

1  Fabiano Kokoginski Barbosa (nascido em 21 de junho de 1993); 

2 José Carlos Kokoginski Barbosa (nascido em 6 de abril de 1991 e mora em

Pontal do Paraná, PR); 

3 André Kokoginski  Barbosa,  nasceu em 7 de março de 1990,  em Curitiba,

casou-se com Maryllyn Barbosa (nasceu em, 7 de junho de 1996, Curitiba)

em 2 de fevereiro de 2019. Eles tem uma filha e moram em Pontal do Paraná,

PR;

4 Patrícia Kokoginski Barbosa, mora em Matinhos, PR.

    Fabiane Freire Kokoginski nasceu em 26 de abril de 1996, em Matinhos, PR, é

sobrinha de Roseli Kokoginski e mora em  Curitiba. Tem o filho Matias Kokoginski

Ferreira de Castro, nascido em 31 de julho de 2018.

    Foi publicado no Jornal "Gazeta do Povo", no dia 19 de novembro de 2014, o

falecimento de Pedro Kokoginski, 67 anos, ocorrido no dia 18 de novembro de 2014.

O  sepultamento  ocorreu  às  9:00  horas,  no  Cemitério  Municipal  Boqueirão,  em

Curitiba. Era alcoólatra e morreu no hospital.

       Antonina Kokoginski viveu muitos anos no Asilo Santa Rita, localizado no Bairro

da Lagoa em Irati, Paraná, onde faleceu. Segundo Roseli Kokoginski, Antonina era

muito parecida fisicamente com Amélia, irmã dela.

     

     OUTROS DESCENDENTES DE JOÃO KOKORZYCKI 

 Cristina Kokoginski.
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LUKASZ KOKORZYCKI

       O texto abaixo foi enviado por Waldemar Kokorzycki. Foi traduzido da língua

polonesa para a língua inglesa. Foi retirado do registro de nascimento de Lukasz

kokorzycki.  É  importante  ressaltar  que,  antigamente  os  batismos  dos  poloneses

eram feitos na Igreja Católica e eram válidos como registros de nascimentos. O pai

da criança a ser registrada e batizada levava duas testemunhas para testemunhar o

nascimento  da  criança.  Também  levava  um  casal  de  padrinhos  para  batizar  a

criança. Geralmente uma das testemunhas fazia a função de padrinho também. A

criança  era  levada  pelo  pai,  testemunhas  e  padrinhos  até  a  igreja  onde  seria

realizado o batismo poucos dias após o nascimento.  A mãe geralmente ficava em

casa se recuperando do parto.

       "Act no 116. Bronówek close to Uniejów. It happened in Uniejów 11-July-1856 at

7 pm. It  showed Tomasz Kokorzycki  35 years,  miller  from Bronówek and Ignacy

Zwierzechowski, miller from Uniejów, 40 years old and Jan  Szabelan farmer from

Bronówek, 50 years old. They showed to us the male kid borned in Bronówek 6-Jul-

1856 at 9 am from his wife Maryanna Grubska, 33 years old. The kid was named

Łukasz,  and  his  godparents  became  Ignacy  Zwierzechowski  and  Zuzanna

Gawranek. Act this was signed by me as the parents cannot write. Priest Wladyslaw

Bujakowski."

        Tradução do texto na língua portuguesa: “Lei número 116. Bronówek, perto de

Uniejów.  Aconteceu  em Uniejów,  11  de  julho  de  1856  às  19:00  horas.  Tomasz

Kokorzycki,  35 anos,  moleiro  de Bronówek e  Ignacy Zwierzechowski,  moleiro  de

Uniejów de 40 anos e Jan  Szabelan, agricultor de Bronówek, 50 anos de idade,

mostraram um garoto nascido em Bronówek em 6 de julho de 1856, às 9:00 horas,

filho de Tomasz Kokorzycki e de sua esposa, Maryanna Grubska, 33 anos de idade.

Ao garoto  foi dado  o  nome  de  Łukasz  e  Ignacy  Zwierzechowski  e  Zuzanna

Gawranek se tornaram seus padrinhos.  O registro foi assinado por mim porque os

pais não podem ler e escrever. Padre Wladyslaw Bujakowski”.
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       A distância entre Bronówek, onde Lukasz nasceu, e  a paróquia de  Uniejów

onde ele foi batizado, é de 7,5 km, distância percorrida provavelmente por carroça.

Lukasz  foi  batizado  na  Paróquia  de  Saint  Florian,  em  Uniejow  e  que

administrativamente pertence à diocese de Wloclawek.

 Registro de nascimento de Lukasz Kokorzycki.
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       Segundo o relato de Ana Danuta Frydrigevski, Lukasz e Antonina partiram da

cidade de Varsóvia (capital  da Polônia)  para o Brasil,  num navio a vapor,  numa

viagem que durou aproximadamente 30 dias.

       Lukasz Kokorzycki chegou no Brasil e foi registrado na entrada do núcleo de

São  Mateus  do  Sul  no  dia  25  de  abril  de  1891,  acompanhado  de  sua  esposa

Antonina  Kokorzycki.  Lukasz  e  Antonina  se  casaram em 1885,  na  Paróquia  de

Uniejow, Lodz,  Polônia,  sob o registro de casamento número 14.  No registro  da

Hospedaria de Paranaguá consta que o casal recebeu terras na localidade do Rio do

Meio, lote número 41, Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul.

           Em São Mateus do Sul os padrinhos de batizados, casamentos na igreja e no

cartório eram escolhidos entre familiares, amigos íntimos ou vizinhos. Os padrinhos

tinham  papéis  diferentes  das  damas  de  honra:  os  padrinhos  participavam  do

casamento na igreja como testemunhas durante a cerimônia. No final, seus nomes

apareciam nos registros de casamento. Normalmente eram dois homens. As damas

de companhia ajudavam a noiva na preparação para o casamento e na festa de

casamento, mas não participavam nas cerimônias oficiais, motivos pelos quais seus

nomes não  eram  registrados na certidão de casamento.  Os padrinhos escolhidos

eram um amigo ou um tio, ou alguma figura de homem próximo. Normalmente  no

altar há apenas lugar suficiente para o noivo, a noiva e um casal de testemunhas.

Por razões práticas, os casamentos contavam com apenas duas testemunhas.

       No dia 14 de novembro de 1901, Lukasz Kokorzycki e Theophila Warpochowska

foram  padrinhos  do  batizado  de  Cecília  Tomaszewska,  nascida  no  dia  13  de

novembro  de  1901,  filha  de  Gregório  Tomaszewski  e  Petronela  Jakubowski,

realizado pelo padre Jacob Wrobel na Igreja São José, na Colônia Água Branca, sob

o Termo 323, Folha 25v.

       Lukasz Kokorzycki foi padrinho de casamento dos meus bisavôs maternos

Estanislau  Pilarski  (filho  de  Jozef Pilarski  e  Jozefa  Baczkowska,  meus  trisavôs

maternos)  e  Sofia  Olejnik  (filha  de  Martim Oleijnik  e  Eleonora  Strusinska,  meus

trisavôs maternos) no dia 17 de maio de 1911, na Igreja São José, na Colônia Água

Branca. O casamento foi realizado pelo padre Jacob Wrobel sob o Termo 118.
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       No dia 4 de outubro de 1911, Lukasz Kokorzycki e Ladislau Olszewski foram

padrinhos de casamento de Boleslau Jozwiak, 19 anos (filho de Paulo Jozniak e

Francisca  Rosinska)  e  Anastácia  Gronek,  19  anos  (filha  de  Mathias  Gronek  e

Marianna Malinowska). O casamento foi realizado pelo padre Jacob Wrobel, sob o

Termo 127, na Igreja São José, na Colônia Água Branca.

       No dia  2  de  junho de 1912,  Lukasz Kokorzycki  e  Ágata  Jasinska foram

padrinhos de batizado de Felícia Stawna, nascida no dia 30 de maio de 1912, filha

de Miguel  Stawna e Catharina Drabecka,  realizado pelo padre Jacob Wrobel  na

Igreja São José, na Colônia Água Branca, sob o Termo 761, Folha 54.

       No dia 8 de outubro de 1913, Lukasz Kokorzycki  e Gregório Skiba foram

padrinhos  de  casamento  de  João  Bugaj,  38  anos  (filho  de  João  Bugaj  e  Anna

Tabasza) e Francisca Szmanda, 17 anos (filha de Jacob Szmanda e Vitória Mitlinga.

O casamento foi realizado pelo padre Jacob Wrobel, sob o Termo 138 na Igreja São

José, na Colônia Água Branca.

        No dia 14 de fevereiro de 1914, Lukasz Kokorzycki e  Ludovico Wiec foram

padrinhos  de  casamento  de  Antônio  Tomaszewski,  20  anos  (filho  de  Gregório

Tomaszewski e Petronela Jakubowska) e Estanislava Bagdzinska, 20 anos (filha de

Francisco Bagdzinski e Vitória Swiatkowska). O casamento foi realizado pelo padre

Jacob Wrobel, sob o Termo 147 na Igreja São José, na Colônia Água Branca.

       Uma semana mais tarde, no dia 21 de fevereiro de 1914, o filho de Lukasz

Kokorzycki,  João  Kokorzycki,  se  casou  com a filha  de Gregório  Tomaszewski  e

Petronela  Jakubowska,  Marianna  Tomaszewska.  O  casamento  foi  realizado  pelo

padre Jacob Wrobel, sob o Termo 146 na Igreja São José, na Colônia Água Branca.

Os padrinhos do casamento foram Thomaz Kasprzak e João Gordya.

FALECIMENTO DE LUKASZ KOKORZYCKI

       No dia 25 de julho de 1916 foi publicada a notícia referente à morte de Lukasz

Kokorzycki  no  jornal  "Gazeta  Polska  w  Brazylii”,  número  60,  página  3,  de  2  de
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agosto de 1916. Gazeta Polska w Brazylii (que em polonês significa "Jornal Polonês

no Brasil") foi um jornal escrito na língua polonesa, editado na cidade de Curitiba.

Fundado em 1892 por Karol Szulc, foi o primeiro jornal da língua polonesa no Brasil

(na denominada “imprensa de imigração”), voltado para imigrantes poloneses do sul

do Brasil e no seu melhor momento, chegou a ter 4 mil exemplares por edição. Com

a promulgação do decreto  do presidente Getúlio  Vargas que fechou a imprensa

estrangeira no Brasil, o jornal foi extinto em 1941.

       Segundo essa notícia, no dia 22 de julho de 1916, sábado, na Colônia Água

Branca (São Mateus do Sul), Lukasz Kokorzycki comprou uma carroça nova e levou-

a ao ferreiro  na mesma colônia,  para que este fizesse a montagem da carroça.

Como  era  habitual,  Lukasz  e  o  ferreiro  beberam  vodka  (pinga  caseira)  e  se

embriagaram. Ao voltar para casa ao entardecer, os cavalos começaram a correr

muito.  Ele  ficou tão  bêbado com essa vodka e,  quando conduziu  a  carroça em

direção à casa antes da noite, quase inconsciente, deslizou pelas montanhas em

uma carroça sem freios Ele caiu com a cabeça entre os cavalos, com as pernas

entrelaçadas nas rédeas. Foi arrastado pelos cavalos e bateu a cabeça contra os

buracos e as rodas. Quando os cavalos chegaram em casa ele estava morto, com a

cabeça muito machucada. Quando não estava bêbado era confiável e prestativo. Ao

ler a notícia,  observa-se que a grafia do sobrenome Kokorzycki foi  alterada para

Kukurzycki. Em outros registros encontrados, observa-se que os filhos de Lukasz,

João e Francisco, tinham os sobrenomes grafados como Kukurzycki.

       No registro de óbito de Lukasz Kokorzycki consta como declarante o seu filho

Francisco. Esse registro de óbito encontra-se sob o Termo 23, Folhas 70 v e 71, em

São Mateus do Sul e foi feito no dia 8 de agosto de 1916. Ele tinha dois filhos na

ocasião do seu falecimento: João com 23 anos, casado e Francisco com 21 anos,

solteiro. Seu registro de óbito foi assinado pelas testemunhas Francisco kokorzycki e

João Casemiro Domanski e nele consta que Lukasz faleceu com 67 anos, talvez por

desconhecimento  do  declarante  ou  equívoco  do  cartório.  Ele  tinha  60  anos  ao

falecer. Foi sepultado na Colônia Água Branca. Sua sepultura não foi encontrada

pelo pesquisador Geraldo Zapahowski.
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Jornal  "Gazeta  Polska  w  Brazylii",  núm.  60,  de  2  de  agosto  de  1916.  (Disponível  em

www.pbc.uw.edu.pl). Acesso em 08/01/2020.

Notícia referente à morte de Lukasz Kokorzycki publicada no jornal "Gazeta Polska w Brazylii", núm.

60, página 3, de 2 de agosto de 1916. Escrita em polonês arcaico.
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TRADUÇÃO DA NOTÍCIA DA MORTE DE LUKASZ KOKORZYCKI

       Água Branca, 25.07.1916

       Prezado Senhor Redator! Hoje tenho a lhe comunicar a notícia sobre um terrível

caso de morte, cuja causa foi a bebida! Eis que no sábado, isto é, no dia 22 deste

mês,  na  Colônia  Água  Branca,  ocorreu  um  caso  de  morte  terrível  e  digno  de

compaixão,  de  um  tal  Kukurzycki.  Nesse  dia  esse  Kukurzycki  comprou  de  um

fabricante de carroças uma carroça nova e a levou ao ferreiro, para ser ferrada. Na

hora de negociar começaram a molhar aquela carroça – naturalmente com pinga –

para  depois  não  ressecar  (como  é  de  costume).  A  tal  ponto  se  serviu  dessa

consoladora pela última vez aquele Kukurzycki que, ao quando ao anoitecer já ia

para  casa,  já  meio  inconsciente,  estava  descendo  pela  ladeira  com  a  carroça

desenfreada e os cavalos corriam a toda brida, caiu de cabeça para baixo entre os

cavalos. As pernas do infeliz se enredaram nas rédeas e no balancim com tanta

força e permaneceram parcialmente na carroça e parcialmente no chão, com o que

o  infeliz  estraçalhou  a  cabeça  nos  buracos  e  nas  pedras,  Quando  os  cavalos

chegaram em casa, já estava morto, e ele tinha a cabeça tão machucada que até os

olhos saltavam para fora. Foi esse o tipo de correção após as Santas Missões que lá

se haviam realizado um mês e meio antes. Por isso, sejamos cuidadosos com a

pinga, visto que as suas consequências são prejudiciais e muito prejudiciais. Importa

mencionar que esse Kukurzycki era um grande devoto dessa pinguinha e que esta

tão miseravelmente o levou ao túmulo, com a idade de 50 anos. Mas, apesar disso,

quando  não  estava  bêbado,  era  sempre  honesto  e  muito  útil.  Que  esta  terra

estranha lhe seja leve.

       Colono.

       OBSERVAÇAO: Lukasz Kokorzycki faleceu aos 60 anos e não aos 50 como foi

noticiado no jornal.
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Cópia das páginas do livro do cartório onde consta o óbito de Lukasz Kokorzycki.

ANTONINA KOKORZYCKA

       Antonina Kokorzycka, cujo nome de solteira era Antonina Papierkowska, nasceu

em 17 de maio de 1864, às 14:00 horas, em Konopnica.  Foi batizada e registrada

na Paróquia de Uniejow, Lodz, sob o Termo 147, no dia 26 de maio de 1864, tendo

como testemunhas Michal Kubiak, 47 anos e Stanislaw Duczarek, 50 anos, ambos

agricultores  de  Konopnica.  Seus  padrinhos  de  batismo  eram  Michal  Kubiak  e

Marianna  Walczak.  Sua mãe era  Balbina  Kopcynska  e  tinha  33  anos  quando

Antonina nasceu.  Seu pai era Stanislaw Papierkowski e contava com 47 anos na

ocasião do nascimento de Antonina. 

       Era casada com Lukasz Kokorzycki. Chegou no Brasil quando tinha 26 anos de

idade.  Apesar  de  muitos  esforços,  ainda  não  foram  obtidos  resultados  para

encontrar o porto de procedência e a data de partida da Europa.  Provavelmente

desembarcou  em Santos  ao  chegar  no  Brasil.  Estava  acompanhada  de  Lukasz

Kokorzycki.  O que se sabe até o presente é que até Paranaguá, o casal viajou no

vapor Rio Pardo, no dia 25 de abril de 1891, sendo registrado na página 43, Livro

424,  onde  constam  os  registros  das  entradas de  imigrantes  no  núcleo  de  São
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Mateus do Sul. Lukasz e Antonina foram registrados com o número de Família 323,

recebendo os números de ordem 1.158 e 1.159, respectivamente.

       Antonina e Lukasz estabeleceram-se no lote de terras número 41, Rio do Meio,

Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul, dando início à Família Kokorzycki no

Brasil,  sendo  os  pais  dessa  Família.  Todas  as  pessoas  que  tem o  sobrenome

Kokorzycki  no  Brasil  descendem  deles.  Há  inúmeras  pessoas  que  não  tem  o

sobrenome mas suas origens remontam ao casal Lukasz e Antonina. 

        Os eventos religiosos e civis aconteciam entre os parentes próximos, amigos

íntimos ou vizinhos da comunidade polonesa. As mulheres polonesas, ao dar à luz,

tinham  seus  filhos  batizados  logo  depois,  às  vezes  no  mesmo  dia após  o

nascimento. A taxa de mortalidade infantil era muito alta e também se acreditava

que criança não batizada não poderia ir para o céu (caso viesse a falecer). Então era

comum batizar crianças o mais rápido possível, um ou dois dias após o nascimento,

em alguns casos até no mesmo dia do nascimento. A criança era levada pelo pai e

pelos padrinhos até a igreja para a celebração do batismo. Normalmente a mãe não

participava da cerimônia porque estava muito fraca e ficava em casa se recuperando

do parto. Mas se ela estivesse bem, também participava da cerimônia. No caso de

morte  de  pais  naturais,  os  padrinhos  eram  moralmente  obrigados  a  cuidar  dos

órfãos. Os padrinhos eram escolhidos da seguinte forma: levava-se um padrinho

pertencente  a  uma  determinada  família,  por  exemplo,  José  Marcianik,  e  uma

madrinha pertencente  a outro núcleo familiar,  por exemplo Antonina Kokorzycka.

Não se levava o casal pertencente ao mesmo núcleo familiar como padrinhos.

       Ludovica Pilarska, nascida em 11 de agosto de 1898, filha de Jozef Pilarski e

Jozefa Baczkowska (meus trisavôs maternos), foi batizada no mesmo dia em que

nasceu, sob o Termo 21, Folha 3, na Igreja de São José, na Colônia Água Branca,

pelo  padre  Jacob  Wrobel.  Antonina  Kokorzycka  e  José  Marcianik  foram  os

padrinhos.

       Felícia Tomaszewska, nascida em 16 de outubro de 1902, filha de Gregório

Tomaszewski e Petronila Jakubowski, foi batizada no dia 19 de outubro de 1902, sob
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o registro 362, folhas 28, na Igreja de São José, na Colônia Água Branca, pelo padre

Jacob Wrobel. Antonina Kokorzycka e Estanislau Bielecki foram os padrinhos.

       No dia 30 de dezembro de 1906, Antonina Kokorzycka e Estanislau Jankoski

foram padrinhos do batizado de Thomaz Bagdzinski, nascido no dia 28 de dezembro

de  1906,  filho  de  Francisco  Bagdzinski  e  Vitória  Swiatkowska.  O  batismo  foi

realizado sob o  Termo 526,  Folha 38,  na  Igreja de São José,  na Colônia Água

Branca, pelo padre Jacob Wrobel.       

       

Certidão de nascimento de Antonina Papierkowska, 1864, escrita em polonês.

NÚCLEO FAMILIAR DE ANTONINA KOKORZYCKA NA POLÔNIA

      Antonina  Kokorzycka,  nascida  Papierkowska,  era  filha  de  Stanislaw

Papierkowski e Balbina Papierkowska (nascida Kopczynska). Seus irmãos eram:

1. Jozef Papierkowski: nasceu em 1845, sendo o primeiro filho do casal e casou-se

aos 27 anos de idade com Rozalia Moraczewska, 17 anos de idade, em 8 de maio

1872, às 20:00 horas sob o Termo 5, Folha 41, na paróquia de Niewiesz. Era filha de

Antoni Moraczewski e Wiktoria Moszczynska e o pai dela já era falecido na ocasião

do casamento. Ela morava com a mãe e o irmão na vila de Biernanice, Gmina de

Wartkowice.  A  permissão  para  o  casamento  foi  dada  verbalmente  pelo  irmão  e

guardião, que estava presente na cerimônia. O ato foi lido em voz alta e assinado

pelas testemunhas e o padre celebrante. Os recém-casados eram analfabetos. As
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testemunhas  do  casamento  foram  Konstanty  Zielinski,  cozinheiro,  31  anos,  e

Friedrich  Altwasser,  moleiro,  56  anos,  ambos  residentes  em Biernanice.  Rozalia

Moraczewska nasceu em 1854 e seu registro de nascimento foi feito sob o Termo

105, na paróquia de Grabow.

       2. Wincenty Papierkowski: nasceu em 1854 e casou-se aos 20 anos com

Rozalia Leska, 19 anos, filha de Mateusz Leski e Marianna Sielska. O casamento foi

celebrado na paróquia de Dabie, sob o Termo 9, em 1874.

       3. Tomasz Papierkowski: faleceu aos 6 meses de idade, em 2 de julho de

1856, às 16:00 horas. Sua certidão de óbito foi lavrada sob o Termo 237, Folha 140,

na  Paróquia  de  Uniejow,  Lodz,  no  dia  4  de  julho  de  1856,  às  20:00  horas.  O

declarante do óbito foi o pai dele, que tinha 38 anos e era cozinheiro na ocasião do

falecimento de Tomasz. A testemunha do óbito foi Stanislaw Filiapak, agricultor, 40

anos.  Todos  eram residentes  em Bronow.  O  documento  foi  lido  em voz  alta  e

assinado apenas pelo padre Wladyslau Bujakowski porque os demais não sabiam

ler e escrever.

        4. Antoni Papierkowski: nasceu em 1 de junho de 1857, às 08:00 horas, em

Konopnica, Lodz, e foi registrado e batizado em 7 de junho de 1857, às 14:00 horas,

na Paróquia de Uniejow sob o Termo 84. As testemunhas do seu nascimento foram

Andrzej Kazimierczak, 40 anos, e Jan Kambolow, 50 anos. Ambos eram agricultores

de Konopnica.  Seus padrinhos de batismo foram Franciszek Osinski  e  Bogumila

Kmiecik. Na ocasião do nascimento de Antoni, o pai dele tinha 40 anos e a mãe

dele, 28 anos. Antoni faleceu em 28 de julho de 1957, às 12:00  horas. Sua certidão

de óbito foi lavrada sob o número 183, na mesma paróquia onde nasceu, em 30 de

julho de 1857, às 16:00 horas. As testemunhas do falecimento de Antoni foram o pai

dele e Stanislaw Owczarczyk, 50 anos, agricultor e residente em Konopnica.

       5.  Antonina Papierkowska:  no dia 28 de julho de 1958, às 15:00 horas,

Stanislaw Papierkowski,  cozinheiro,  40  anos,  e  Andrzej  Skierski,  empregado,  24

anos, residentes na vila de Konopnica, compareceram à paróquia de Uniejow para

registrar o óbito de Antonina Papierkowska, que havia falecido na  residência dos

seus pais em 26 de julho de 1858, às 04:00 horas, aos 8 anos de idade, nascida na
98



vila  de  Piotrow.  Depois  da  confirmação  visual  do  falecimento  de  Antonina

Paierkowska, o registro de óbito foi lido em voz alta e assinado apenas pelo vigário

da  paróquia,  Wladyslaw  Bujakowski,  porque  Stanislaw  Papierkowski  e  Andrzej

Skierski eram analfabetos. Sua certidão de óbito foi feita na Paróquia de Uniejow,

em Konopnica, Lodz, sob o Termo 162. Em algumas famílias havia o costume de dar

o mesmo nome de um irmão já falecido para outro irmão que nasceu após o óbito do

primeiro, como forma de homenagem. Sendo assim, quando Antonina Kokorzycki

nasceu,  recebeu  o  mesmo  nome  da  irmã  dela  que  já  era  falecida:  Antonina

Papierkowska.

      6. Aniela Papierkowska: nasceu em 6 de novembro de 1859, em Konopnica,

Lodz, à 01:00 hora, e foi batizada e registrada na Paróquia de Uniejow sob o Termo

237,  em  13  de  novembro  de  1859,  às  14:00  horas.  As  testemunhas  do  seu

nascimento  foram Stanislaw Papierkowski  (pai  dela),  cozinheiro,  42  anos;  Pawel

Winnicki, 60 anos, e Lukasz Perczynski, 50 anos, ambos funcionários da igreja de

Uniejow.  Seus  padrinhos  de  batismo  foram  Eugeniusz  Konopnicki  e  Antonina

Chodzinska,  ambos  residentes  em  Bronowo.  O  vigário  da  paróquia,  Wladyslaw

Bujakowski, fez o batismo e o registro civil e foi o único que assinou o documento,

visto  que era o único que sabia ler  e escrever.  A mãe de Aniela  tinha 36 anos

quando ela nasceu. Ela se casou aos 16 anos com Andrzej Lewandowski, 25 anos,

filho de Augustyn Lewandowski e Jozefa Zydorczyk, na paróquia de Uniejow, em

1876, sob o Termo 10. Em 21 de julho de 1907, às 18:00 horas, sob o Termo 942,

na Paróquia da Sagrada Cruz, Lodz, a filha do casal,  Bronislawa Lewandowska,

casou-se com Witold Lesiewicz, 26 anos, bombeiro, filho de Aleksander Lesiewicz e

karolina Boginska, nascido na vila de Poloneczka, no condado de Nowogrodek (atual

Bielorrússia)  e  residente  em Lodz.  Bronislawa Lewandowska  tinha  19  anos,  era

nascida  em Uniejow,  condado de Turek e  residia  em Lodz.  As  testemunhas do

casamento foram Walenty Berenzinski  e  Franciszek Papiorkowski,  residentes em

Lodz. O documento foi lido em voz alta e assinado apenas pelo vigário local, Piotr

Gorski, porque os recém-casados e as testemunhas eram analfabetas.
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      7. Walenty Papierkowski: nasceu em 16 de fevereiro de 1862, às 08:00 horas,

em Konopnica, Lodz, e foi batizado na Paróquia de Uniejow em 24 de fevereiro de

1862, às 15:00 horas, sob o Termo 64. As testemunhas do seu nascimento foram

Pawel Winnicki, 60 anos, e Lukasz Perczynski, 50 anos, ambos eram funcionários

da paróquia e residentes em Uniejow. Seus padrinhos de batismo foram Wawrzyniec

Konopocki e Aniela Korycka. Na ocasião do nascimento de Walenty Papierkowski, o

pai dele trabalhava como agricultor, tinha 35 anos e sua mãe 30 anos. Casou-se

com  Jozefa  Kawecka,  filha  de  Franciszek  Kawecki  e  Anna  Kawecka,  nascida

Jedrzejewska, em Leznica Wielka, Lodz, em 1885. Seu registro de casamento foi

realizado sob o Termo 20. Casaram-se pouco tempo após o casamento de Lukasz e

Antonina Kokorzycka. Ambos os casais uniram-se em matrimônio em 1885.

  

TÚMULO DE ANTONINA KOKORZYCKA

       No dia 25 de junho de 2018, Clarice (filha de Adão Leisco) me levou à casa de

Carlito Kokuzicki (Carlito é filho de Inácio Kokuzicki e Inácio era filho de Francisco e

Wanda, portanto Carlito é bisneto de Antonina Kokorzycka).

       Carlito Kokuzicki é casado com Nilza Claki Kokuzicki. Ambos tem uma filha

chamada Ana Rita, nascida em 2009, e um filho adulto chamado Marcos Kokuzicki.

Carlito me contou que no cemitério de Lagoa Bonita (Lagoa Bonita é uma área rural

localizada  em  Virmond,  Paraná,  onde  vivem  muitos  descendentes  de  Lukasz  e

Antonina Kokorzycka e que trabalham com criação de animais e agricultura) há o

túmulo de Antonina Kokorzycka. Ele não sabia quem era Antonina Kokorzycka, mas

cuida do túmulo dela atendendo a um pedido do seu falecido pai, Inácio Kokuzicki.

Inácio pediu-lhe que cuidasse do túmulo de Antonina porque ela era uma "babcia". A

palavra "babcia" significa "vovó" em polonês. Desse modo, Carlito sabia que é o

túmulo de uma senhora da família que faleceu depois de idosa. Carlito desconhecia

o fato dela ser uma imigrante que veio da Polônia. Contei-lhe quem foi Antonina e a

reação dele foi de surpresa porque ele não sabia que ela tinha vindo da Polônia.
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       Carlito me disse que Francisco Kominecki poderia ter informações a respeito de

Antonina Kokorzycka. Francisco Kominecki era sogro de Ivone Frydrigevski, filha de

Ana Danuta Frydrigevski, cujo nome de solteira era Ana Danuta Kokogiski (filha de

Francisco e Wanda Kokuzicki).

     No dia 25 de junho de 2018 Clarice e eu fomos à casa de Ivone. Ela nos

acompanhou até a casa de Francisco Kominecki, cujo nascimento ocorreu em 18 de

fevereiro de 1924, em Prudentópolis, PR, sendo filho de Martins Kominecki e Justina

Kominecki, ambos imigrantes poloneses. Casou-se com Anna Trocki (nascida em 15

de novembro de 1924), filha de Inácio Trocki e Paczka Trocki, naturais da Polônia e

que após o casamento passou a se chamar Anna Trocki Kominecki. Na ocasião do

casamento, Martins Kominecki tinha 73 anos e Justina Komineck, 66 anos; Inácio

Trocki tinha 54 anos e Paczka Trocki 44 anos.

        Francisco Kominecki  tinha 94 anos e possuía  uma memória  prodigiosa.

Relatou-me que conheceu Antonina Kokorzycka quando ele era um adolescente de

15 anos quando ele veio morar em Lagoa Bonita.  Segundo seu relato,  Antonina

morava em São Mateus do Sul e que após o falecimento do esposo dela, Lukasz

Korkozycki, mudou-se para Lagoa Bonita para morar na mesma casa de seu filho

Francisco Kokuzicki e de sua nora Wanda. Morou com eles até o falecimento dela,

que  deve  ter  ocorrido  quando  ela  tinha  aproximadamente  oitenta  anos.  Ela  era

conhecida por  ser  uma mulher  estrangeira,  por  não  ter  nascido  no Brasil,  tinha

estatura baixa e era gordinha. Francisco Kominecki faleceu no dia 6 de novembro de

2018.

       Ana Danuta Frydrigevski, nascida Ana Danuta Kokogiski, uma das filhas de

Francisco Kokuzicki e Wanda e neta de Antonina Kokorzycka, me relatou que ela

tinha entre 5 e 6 anos de idade quando Antonina faleceu. Sua morte provavelmente

ocorreu no ano de 1945, após ficar pouco tempo doente e acamada. Ana Danuta

descreveu-a como uma mulher de rosto redondo e pés grandes.
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Túmulo de Antonina Kokorzycka, cemitério da Capela de São Miguel, Linha Lagoa Bonita, área rural

de Virmond, Paraná.

Esta xícara foi dada para Maria, esposa de Adão Leisco. Foi sua sogra Wanda quem a presenteou.

Wanda, por sua vez, recebeu-a de Antonina.

Relógio de parede fabricado em 1882 pela empresa Ansonia Company, pertencente à Adão Leisco e

Maria Kokogiski. Segundo o relato de Ana Danuta, pertenceu à Antonina e Lukasz Kokorzycki.
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Francisco Kominecki, 25/06/2018.

Estrada rural em Lagoa Bonita, Virmond. Antonina Kokorzycka morou nesse lugar, após o falecimento

de seu esposo Lukasz Kokorzycki, junto do seu filho Francisco Kokuzicki e sua nora Wanda.
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FRANCISCO KOKUZICKI

 

       De acordo com o registro de nascimento lavrado sob o termo 1.570, Folhas 19v

e 20,  Francisco Kokuzicki  nasceu em 18 de maio  de 1897,  às  20:00 horas,  na

Colônia Água  Branca, em São Mateus do Sul, Estado do Paraná, sendo filho de

Lukasz e Antonina Kokorzycka,  imigrantes poloneses.  Teve o seu nome grafado

como  Francisco  Kokoczyski.  Seu  registro  de  nascimento  foi  assinado  pelo

declarante  Alexandre  Wisnieswki  e  as  testemunhas  Francisco  Chyla  e  Eduardo

Naldony.  O registro foi lavrado em 30 de agosto de 1919, quando seu pai Lukasz

Kokorzycki  já  havia  falecido,  vinte  dias  antes  do  seu  casamento  no  cartório  de

registro civil.

       No  dia  24  de  julho  de  1918,  Francisco  casou-se  na  igreja  com Wanda

Radlowski,  nascida  em 14 de abril  de  1903 em São Mateus do Sul,  Estado do

Paraná,  filha  de  Miguel  e  Rosália  Radlowski  (nascida  Jasinska),  imigrantes

poloneses que vieram morar na "Colônia Amola Faca" (futuro município de Virmond)

em 1921.

            Wanda Radlowski teve seu registro de nascimento lavrado nas Folhas 20 e

20v,  sob o termo 1571,  tendo como declarante Alexandre  Wisnieswki,  onde seu

nome foi grafado como Vanda Radlovski, onde constam como avôs maternos José

Radlowski e Maria Radlowski e os avós paternos Antônio Iaczynski e Magdalena

Iaczynski. Assinaram como testemunhas Francisco Chyla e Eduardo Naldony. Assim

como Francisco Kokorzycki, seu registro foi lavrado no dia 30 de agosto de 1919, ou

seja, Francisco e Wanda tiveram seus registros de nascimentos lavrados 20 dias

antes do casamento deles no cartório de registro civil.

       No dia 20 de setembro de 1919, às 13:00 horas, casaram-se no cartório de

registro civil de São Mateus do Sul, sob o Termo 979, Folhas 114, 114v e 115 e as

testemunhas do casamento foram Valentin Jasinski e Estanislau Brunek. No registro

do  casamento  civil  os  nomes  de  Francisco  e  Vanda  aparecem  grafados  como

Francisco  Kokoczyski  e  Vanda  Radlowski.  Francisco  contava  com  22  anos  na
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ocasião e Wanda com 16 anos. O pai de Wanda, Miguel Radlowski é declarado

como nascido em 1857 e a mãe dela, Rosália Radlowski, em 1861. Já eram casados

religiosamente e tinham o filho Estanislau, nascido em 31 de maio de 1919.  Os

nomes dos pais de Francisco foram grafados como Luccas Kokoczyski e Antonina

Kokoczyski.  Lukasz Kokozycki  já era falecido quando Francisco se casou. Todos

eram agricultores.

      Francisco e Wanda tiveram 11 filhos: Antônio, Estanislau, Felícia, Leocádia,

Eduardo, Inácio, Ludovico, Irene, Danuta, Tadeu e Adão Leisco.

       A família Kokorzycki sempre desenvolveu atividades agrícolas e também tinha

moinho de cereais, o qual servia às famílias dos colonizadores de Virmond.

       Francisco Kokuzicki faleceu aos 63 anos, no dia 15 de maio de 1960, em sua

residência, às 4:30 horas. O registro do seu óbito foi feito sob o Termo 216, Folhas

93  e  93v,  onde  consta  como  declarante  José  Belinski  e  foi  assinado  pelas

testemunhas José Cherpinski e Antônio Woichecoski, além do declarante.

    Segundo o  relato  de Ana Danuta Frydrigevski,  uma das filhas de Francisco

Kokuzicki, ele faleceu enquanto estava dormindo em consequência de gripe asiática,

doença que se originou na China e se alastrou, tornando-se uma pandemia mundial,

levando muitas pessoas a óbito, entre elas muitos idosos até os 65 anos de idade

que não tinham resistência contra a doença.

       Wanda, aposentada, faleceu em 8 de janeiro de 1983, com 80 anos de idade,

em sua residência, às 18:00 horas. O registro do seu óbito foi feito sob o Termo 137,

Folha 71, Livro C-2, onde consta como declarante seu filho Adão Leisco Radlowski

Kokogiski e assinado pelas testemunhas Inácio Kokuzicki,  Adão Leisco Radlowski

Kokogiski e Elevázio Correa.

        Ambos estão sepultados no Cemitério Municipal de Virmond.  

    Dos  onze  filhos  de  Francisco,  nove  já  faleceram.  Estão  vivos  Ana  Danuta

Frydrigevski que mora em Colombo; e Adão Leisco que mora em Virmond (até a

presente data, 12 de julho de 2021).
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Francisco Kokuzicki e Wanda Radlowski (Foto tirada na Casa da Memória, Virmond, Paraná).

       Em minhas pesquisas, encontrei o sobrenome Kokorzycki grafado de várias

formas:  Kukurzycki,  Kokojiski,  Kokoczyski,  Kokoezyski,  Kohoczyski,  Kokogiczki,

Kokoziski,  Kokoseski,  Kokozgki,  Kokosichi,  Kokogiczki,  Kakoginski,  Kokogiski,

Kokuzycki,  kokogink,  Kokoginski,  Kokuzicki,  kokuziki,  Kokojirski,  Kokurgindki,

Kochuzycki, Kukurginski, Kokogyski, Kokorzynski, Kokogenski, Kohojiski, Kokosiski,

Kokozycki,  Kokosuski,  Kokosinski,  Kokurzycki,  Cocuginski,  Kokozgki,  Kuginski.

Kokuvycki,  Kujinski,  Kocojunski,  Cocojuski,  Kochiziki  e  Koborzycki.  Felicia

Kokorzycki  Belinski  e  Francisco  Kokorzycki  foram  as  pessoas  da  família  que

encontrei com o sobrenome escrito na forma correta.

       Lukasz e seus filhos João e Francisco tiveram os sobrenomes grafados como

Kukurzycki no livro censo realizado pelos padres vicentinos. Como esse livro censo

foi baseado em dados dos livros de batismo da Igreja São José, na Colônia Água

Branca,  é  possível  que  nos  livros  de  batismos  o  sobrenome  conste  como
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Kukurzycki. Na notícia publicada no jornal sobre a morte de Lukasz, seu sobrenome

também foi grafado como Kukurzycki.

       A grafia Kokuzicki está relacionada aos descendentes de Ludovico e Inácio

(filhos de Francisco e Wanda), Kokojiski aos descendentes de Estanislau Kokojiski e

Kokogiski aos descendentes de Adão Leisco, embora existam algumas exceções. A

grafia  Kochuzycki  está  relacionada  aos  descendentes  de  Eduardo.  A  grafia

Kokoginski está relacionada aos descendentes de João, filho de Lukasz Kokorzycki

e  Antonina  Kokorzycka.  A  grafia  Kokogenski  está  relacionada  à Leny  de  Paula

Kokogenski Kuller e seus descendentes. Kuginski está relacionda à Amélia (filha de

João) e descendentes.

Cemitério Municipal  de Virmond.  Túmulos de Francisco Kokuzicki,  Wanda Radlowski  Kokuzicki  e

Tadeu Kokuzicki.

Francisco Kokuzicki, filho de Lukasz e Antonina Kokorzycka, nascido em São Mateus do Sul, Paraná.
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Wanda Kokuzicki,

Wanda Kokuzicki e os netos dela: Luiz, Iracema, Isabel e Clarice (filhos de Adão Leisco e Maria).
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Casa da Memória, Virmond. Resgata a história dos imigrantes poloneses e seus descendentes.

A CHEGADA DOS MEUS TRISAVÔS MICHAL E ROZALIA AO BRASIL

       Além dos meus trisavôs Lukasz e Antonina, pais do meu bisavô Francisco

Kokuzicki, meus trisavôs Michal Radlowski e Rozalia Radlowska, nascida Jasinska,

(pais  da  minha  bisavó  Wanda)  também imigraram da Polônia  para  o  Brasil.  De

acordo com registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a família deu entrada

em solo brasileiro no dia 28 de dezembro de 1890, chegando com o navio a vapor

Koln, com procedência do Porto de Bremen, Alemanha, de onde saiu no dia 1 de

dezembro de 1890. Na página 65 da lista de passageiros do navio Koln consta o

registro  da  Família  Radlowski  sob  o  nº 327:  Michal,  com 34  anos;  sua  esposa

Rozalia com 25 anos de idade; e os filhos Tomasz, 3 anos e 3 meses; Leon, 2 anos

de idade, e Bronislava com 1 ano e 6 meses.
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       Michal Radlowski e Rozalia Jasinska se casaram na aldeia e paróquia de

Szymanowice, no  distrito  administrativo  de  Pleszewski,  município de  Gizałki,  na

voivodia da Grande Polônia, na região centro-oeste da Polônia, em 28 de janeiro de

1884, às 14:00 horas. Michal Radlowski tinha 27 anos, era nascido em 1857 na vila

de  Szetlewek,  no  distrito  de  Zagarow,  condado  de  Slupca,  voivodia  da  Grande

Polônia. Rozalia Jasinska nasceu em 11 de agosto de 1865, na vila de Ostrowskie

Holedry, também pertencente à paróquia de Szymanowice,  residia com os pais dela

em  Studzieniec, no distrito de Rogozno, condado de Oborniki, voivodia da Grande

Polônia e  tinha 19 anos quando se casou. O casamento deles foi registrado sob o

Termo 5, Folha 85. Os pais de Michal Radlowski eram Jozef Radlowski (já falecido

quando Michal Radlowski se casou) e Marianna Radlowska, cujo nome de solteira

era  Jozczak e os pais  de  Rozalia  Radlowski  eram Antoni  Jasinski  e  Magdalena

Jasinska,  nascida  Nowicka.  As  testemunhas  do  casamento  religioso  de   Michal

Radlowski e Rozalia Jasinska foram Michal Tobolski, agricultor, 60 anos, residente

em Ostrowskie  Holedry e Andrzej  Radlowski,  agricultor,  28 anos e residente em

Stawiski. A permissão verbal para a noiva se casar foi dada pelo pai dela, presente

na cerimônia. O registro do casamento foi assinado apenas pelo noivo e pelo padre

celebrante porque os demais presentes não sabiam assinar. Os registros na Polônia

e as anotações no Livro Censo da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, trazem

a  localidade  de  Studzienka  como  local  de  residência  dos  “Radłowski”,  aldeia

pertencente à paróquia de Szymanowice.

       Após o desembarque do navio no Brasil, Michal e Rozalia sofreram muito devido

ao falecimento dos filhos deles. Todos os filhos de Michal e Rozalia nasceram em

Studzienka  e  foram  registrados  e  batizados  na  paróquia  de  Szymanowice.  O

registros grafam o nome da vila  de Studzienka como Studzieniec e todos foram

escritos na língua russa devido à ocupação russa naquela região da Polônia. Seus

filhos eram:

 Apolonia Radlowska: nasceu em 22 de fevereiro de 1885, às 03:00 horas. Foi

batizada e registrada no mesmo dia em que nasceu, às 13:00 horas, sob o

Termo 19, Folha 10. O declarante do nascimento de Apolonia foi o pai dela e

110



as  testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Mikolaj  Tobolski,  62  anos,  e

Andrzej  Kulza,  29  anos,  ambos  agricultores  e  residentes  em  Ostrowskie

Holedry. Os padrinhos de batismo foram Mikolaj Tobolski  e Michalina Kulza,

que residia em Ostrowskie Holedry. O registro de nascimento e batismo foi

assinado apenas pelo padre.  Apolonia faleceu em 1 de março de  1887, às

08:00 horas, em Studzienka, com apenas dois anos de idade.  O registro de

óbito dela foi lavrado na paróquia de Szmanowice, sob o Termo 30, Folha

107, em 3 de março de 1887, às 10:00 horas. O declarante do óbito foi o pai

dela e as testemunhas foram Jozef Tobolski, 25 anos, e Michal Drabecki, 35

anos,  ambos  agricultores  e  residentes  na  vila  de  Studzienka.  Após  a

confirmação visual do óbito de Apolonia Radlowska, o documento foi lido em

voz alta para os presentes e assinado apenas pelo padre;

 Tomasz Radlowski: nasceu em 4 de dezembro de 1886, às 02:00 horas. Foi

batizado e registrado em 5 de dezembro de 1886,  às 14:00 horas, sob o

Termo 142, Folha 56. O declarante do nascimento de Tomasz foi o pai dele e

as testemunhas do seu nascimento foram Andrzej Radlowski, agricultor, 30

anos, residente na vila de Stawiski, e Wojciech Drabecki, agricultor, 33 anos e

residente na vila de Studzieniec (Studzienka). Os padrinhos de batismo foram

Andrzej Radlowski e Marianna Drabecka. O documento foi assinado apenas

pelo padre. Marianna Drabecka era irmã de Rozalia Jasinska – Radlowska,

casada com Michal Radlowski. E era casada com  Wojciech Drabecki. O casal

também imigrou para o Brasil e a história deles está registrada nas páginas

referentes ao “Núcleo Familiar de Michal Radlowski e Rozalia Jasinska”;

 Leon Radlowski; nasceu em 5 de abril de 1888, às 22:00 horas. Foi registrado

e batizado em 15 de abril de 1888, ao meio-dia, sob o Termo 58, Folha 20. O

declarante do nascimento de  Leon foi o pai dele e as testemunhas do seu

nascimento foram Mateusz Kaczmarek, 30 anos, e Jozef Tobolski, agricultor,

32 anos e residente em Studzieniec. Os padrinhos de batismo foram  Mateusz

Kaczmarek e Katarzyna Bukowska. Mateusz Kaczmarek. O padre celebrante

escreveu no documento que o registro foi lido em voz alta para os presentes
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que não sabiam ler e escrever  e que foi assinado apenas pelo padre. Mas no

final do documento, além da assinatura do padre, há também as assinaturas

de  Mateusz Kaczmarek e Michal Radlowski;

  Bronislawa Radlowska; nasceu em 22 de junho de 1889, às 14:00 horas. Foi

registrada e batizada em 23 de junho de 1889, às 14:00 horas, sob o Termo

83, Folha 40. O declarante do nascimento de Bronislawa foi o pai dela e as

testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Tomasz  Reffmat,  26 anos,  e  Jan

Michalak,  47 anos,  ambos  agricultores  e  residentes  em  Rosciszewo.  Os

padrinhos de batismo foram  Tomasz Reffmat e Michalina Michalak. O padre

celebrante escreveu no documento que o registro foi lido em voz alta para os

presentes que não sabiam ler e escrever  e que foi assinado apenas pelo

padre. Mas no final do documento, além da assinatura do padre, há também

as assinaturas de  Tomasz Reffmat e Michal Radlowski,

       Não constam os nomes dos filhos de Michal Radlowski e Rozalia Radlowska

nas listas dos imigrantes registrados no Arquivo Público do Paraná porque o único

registro que existe no Arquivo Público do Paraná referente ao casal Radlowski foi

feito quando eles deram entrada  no núcleo de São Mateus do Sul e quando isso

ocorreu os filhos deles já haviam falecido. A Família Radlowski foi registrada sob o

número 414, no Livro 424, na página 54, onde constam os registros de entradas no

núcleo de São Mateus do Sul: Miguel Radlowski foi registrado sob o nùmero 1425 e

Rozalia sob o número 1426. Consta que Miguel Radlowski tinha 32 anos e Rozalia

21 anos. Mas Miguel tinha 34 anos e Rozalia,  26 anos. Eles chegaram em São

Mateus do Sul em 27 de maio de 1891 e receberam o lote de terras número 44, no

Rio do Meio, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, próximo às terras de

Lukasz Kokorzycki  e  Antonina Kokorzycka que haviam recebido o lote  de terras

número 41.

      Leon Radlowski  faleceu em 17 de fevereiro  de  1891,  às  14:00 horas,  na

Hospedaria dos Imigrantes, Curitiba, aos 3 anos de idade, vítima de sarampo. Seu

atestado de óbito  foi  assinado pelo médico Laurentino Argeu de Azambuja.  Seu

registro de óbito foi lavrado  sob o Termo 1282, Folha 42v, Livro 4, no cartório de
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Bacacheri,  Curitiba  e  o  declarante  do  óbito  foi  Hermenegildo  de  Ramos.  Foi

sepultado no cemitério público de Curitiba.

       Thomaz Radlowski faleceu em 28 de fevereiro de 1891, às 13:00 horas, na

Hospedaria dos Imigrantes, Curitiba, aos 4 anos de idade, vítima de sarampo. Seu

atestado de óbito  foi  assinado pelo médico Laurentino Argeu de Azambuja.  Seu

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1325, Folha 62, Livro 4, no cartório de

Bacacheri, Curitiba e o declarante do óbito foi João Eugênio de Faria. Foi sepultado

no cemitério público de Curitiba.

     Na Colônia Água Branca o casal teve que recomeçar a vida do zero, mas não

perdeu a esperança em dias melhores.  Na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, nasceu a filha deles, Wanda Radlowski, que se casou com Francisco Kokuzicki

e tem a sua história contada nas páginas referentes a Família Kokorzycki. Além de

Wanda, também tiveram os filhos Wenceslau e Praxedes. 

       Como colonizadores pioneiros da Colônia Água Branca, a família participou e

trabalhou para o crescimento da comunidade, viram a edificação da primeira escola,

da sociedade e da Igreja São José, construída em forma de cruz. 

      Wenceslau Radlowski nasceu às 14 horas, no dia 28 de agosto de 1893, tendo

como declarante no seu registro de nascimento, lavrado sob o Termo 1516, Arlindo

Elay Bessa. José Schon e Francisco Schyla assinaram como testemunhas. No seu

registro de nascimento, que foi lavrado no dia 9 de agosto de 1919, constam como

avôs  paternos  José  Radlowski  e  Marianna  Radlowski  e  avós  maternos  Antonio

Ianiski e Madalena Ianiski. 

        Casou-se com Verônica  Drabecka em  8 de novembro de 1910.  Ambos

contavam com 17 anos na ocasião do casamento realizado sob o Termo 112 na

Igreja de São José, em Água  Branca, São Mateus do Sul.  Os pais de Verônica

Drabecka  eram  Adalberto  Drabecki  e  Josepha  Jablonska.  Os  padrinhos  do

casamento foram Francisco Morawski e José Drobrzalski e a cerimônia foi realizada

pelo padre Jacob Wrobel. 
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       Foram encontrados registros de  8 filhos  de Venceslau e Verônica:  Roza

(nascida em 22 de agosto de 1912); Maria Raduovski (nascida em  9 de junho de

1915);  Estanislau  (nascido em  1  de  dezembro  de  1918);  Genoveva  Drabecka

(nascida em 12 de agosto de 1921, está viva até a presente data: 15 de setembro de

2021);  Antônio  (nascido em 2 de janeiro  de  1924);  Francisco (nascido em 2 de

dezembro de 1926); Helena Drabecki  (nascida em  31 de  maio de 1930); e Inês

(nascida em 19 de abril de 1933).

       Roza Radlowski, nascida em 22 de agosto de 1912, foi  batizada pelo padre

Jacob Wrobel  no dia  25 de agosto de 1912,  sob o  Termo 774,  Folha 55,  cujos

padrinhos  de  batismo  foram  Júlio  Bujay  e  Bronislava  Kubiak.  As  datas  de

nascimento  e  batismo  de  Roza Radlowski  estão  de  acordo  com  os  dados

encontrados na Igreja São José, Colônia Água Branca. Roza Radlowski se casou

com João Grad Sobrinho, nascido em 25 de julho de 1912, Prudentópolis, PR, filho

de José Grad e Verônica Grad, imigrantes poloneses e residentes em Virmond, PR.

De acordo com o registro de casamento, lavrado em 15 de fevereiro de 1931, às

14:00 horas, no cartório do distrito de Laranjeiras do Sul, comarca de Guarapuava,

sob o Termo 28, Folhas 53v e 54, a noiva nasceu no dia 31 de agosto de 1912. Os

padrinhos foram Eduardo Winer e Varcílio Ditrun e a noiva adotou o nome de Roza

Radlowski Grad.

        Maria Raduovski (o sobrenome Radlowski foi alterado), casou-se com Ludovico

Sierdovski, filho de José Sierdovski e Maria Sierdovski, nascido em 15 de março de

1910. Todos eram agricultores. O casamento ocorreu em 8 de janeiro de 1959, às

17:00 horas, e foi lavrado sob o Termo 121, Folhas 98, 98v e 99, no Cartório do

Registro  Civil  de  Virmond,  PR,  sendo assinado pelas  testemunhas Paulo  Bugay

e  Pedro Mierzva Sobrinho. A noiva adotou o nome de Maria Raduovski Sierdovski

após o casamento.   

       Genoveva Drabecka casou-se com João Novicki, filho de Carlos Novicki e Ana

Novicki (eram imigrantes poloneses oriundos da regíao da Polônia dominada pelo

Império Austro-Húngaro e eram comerciantes; o sobrenome Nowicki foi alterado nos

cartórios),  nascido  em 14  de  setembro  de1920,  Prudentópolis,  PR.  Todos  eram
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agricultores. O casamento ocorreu em 24 de setembro de 1955, às 11:00 horas, e foi

lavrado sob o Termo 87, Folhas 64 e 64v, no Cartório do Registro Civil de Virmond,

PR,  sendo assinado pelas testemunhas  João Miguel Kubiak a rogo da noiva que

não sabia ler e escrever, Ladislau Grade e Eduardo Buskievicz. A noiva adotou o

nome  de  Genoveva  Drabecka  Novicki  após  o  casamento.  Genoveva  Drabecka

Novicki e João Novicki já eram casados anteriormente no rito católico e na ocasião

do casamento civil declararam que tinham os filhos: Irene Novicki, nascida em 26 de

dezembro de 1950, às 12:00 horas; e Bárbara Novicki,  nascida em 17 de agosto de

1954, às 11:00 horas.  João Novicki faleceu em 17 de julho de 1991 e o registro do

óbito foi lavrado no cartório de Cascavel, PR, na Folha 530, Livro C-4. Depois do

casamento civil, Genoveva teve a filha Marlene Novicki, nascida em 14 de setembro

de  1956  e  que  atualmente  reside  em  Cascavel,  PR.  Ela  tem os  netos:  Silvana

Aquino, Rosani Aquino, Marli Krone, Mari Aquino Cozzer, Roseli Aparecida Aquino,

Lurdes  Demicheli,  Senhorinha  Silva,  Mari  Cavichioni  Bernardini,  Thiago  Cozzer,

Nilson Aparecido Aquino e a bisneta Juliana Piaskoski. 

       Helena Drabecki casou-se com Eduardo Denkiv, filho de João Denkiv e Stacia

Denkiv, nascido em 9 de junho de 1930, Virmond, PR. Todos eram agricultores. O

casamento ocorreu em 25 de fevereiro de 1955, às 11:00 horas, e foi lavrado sob o

Termo 18, Folhas 12 e 12v, no Cartório do Registro Civil de Virmond, PR,  sendo

assinado pelas testemunhas Eduardo Kovalski e Horávio  Antônio Correia. A noiva

adotou o nome de Helena Drabecki  Denkiv após o casamento.   

         Verônica Radlowska (nascida Drabecka) e José Tomaszewski foram padrinhos

de batismo de Rosália Szporna, nascida em 29 de junho de 1913 e batizada em 2 de

julho de 1913 pelo padre Jacob Wrobel, sob o Termo 806, Folha 57v, cujos pais

eram Estevão Szporny e Francisca Marcianik. 

       Wenceslau  Radlowski  foi  encontrado  morto  numa casa  abandonada  em

Campos Mendes, Laranjeiras do Sul, na propriedade de Bonifácio Jorge de Souza,

às 11:00 horas, em 2 de julho de 1948. O declarante do seu óbito foi João Grad

Sobrinho, genro dele, e seu registro de óbito foi lavrado no cartório de Laranjeiras do
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Sul sob o Termo 1347, Folhas 228 e 228v. Foi assinado pelas testemunhas João

Rocha Leite e Júlio Maurer. Foi sepultado no cemitério de Campos Mendes.

 

Genoveva Drabecka Novicki, filha de  Wenceslau Radlowski.

         Wanda Radlowski nasceu em 14 de abril de 1903 e foi batizada em 15 de

abril de 1903 pelo padre Jacob Wrobel, sob o Termo 387, Folha 29v, na Igreja de

São José, em Água Branca, São Mateus do Sul e seus padrinhos de batismo foram

Valentim Jasinski e Anastácia Barabola.  Wanda Radlowski  casou-se com Francisco

Kokorzycki  e  a  história  deles  está  registrada  nas  páginas  referentes  a  Família

Kokorzycki.

          Praxedes  Radlowski nasceu em 9 de julho de 1908 e foi batizada pelo padre

Jacob Wrobel, em 11 de julho de 1908, sob o Termo 594, Folha 42v, na igreja de

Água Branca, São Mateus do Sul. Seus padrinhos de batismo foram José Dobrzalski

e  Marianna Frydrych. Praxedes casou-se no dia  25 de julho de 1928 com João

Świerdzowski. Ele era nascido e batizado em Orleans, Curitiba, Paraná, no ano de

1907, filho de José Świerdzowski e Ladislava Szczerbicka.  No Livro de Matrimônios

da Catedral Nossa Senhora do Belém em Guarapuava, há o registro do Ato nº 132,

Folha 84v: “Aos vinte e cinco de julho de mil novecentos e vinte e oito, nesta Matriz,

depois  das  denominações  canônicas  e  mais  formalidades  prescritas,  não
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aparecendo impedimento algum, por palavras de presente, na forma do Ritual, em

presença do Reverendo Padre.  João Pogrzeba e na das testemunhas:  Casimiro

Przepiórski e Estefano Leopolski, receberam-se em matrimônio João Świerdzowski e

Praxedes Radłowska, ambos solteiros e moradores nesta Paróquia. Ele com vinte e

um anos  de  idade,  filho  legítimo  de  José  Świerdzowski  e  Ladislava  Ścierbicka,

nascido e batizado em Orleans; ela com dezenove anos de idade, filha legítima de

Miguel Radłowski e Rosalina Jasińska, nascida e batizada em Água Branca. Vigário

Padre Leopoldo  Pfad”.  Foram  encontrados  registros  de  3  filhos  de  Praxedes

Radłowska-Świerdzowska e João Świerdzowski, sendo: Barbara (nascida em 30 de

abril de 1935), Clara (nascida em 9 de agosto de 1938) e Isabel (nascida em 12 de

outubro de 1940). 

          Através dos registros de nascimentos e óbitos do Cartório de Registro Civil de

São  Mateus  do  Sul,  é  possível  notar  que  Michał  Radłowski  tinha  a  função  de

“Inspetor de Quarteirão” na Colônia Água Branca, porque ele comparecia ao cartório

para providenciar os registros dos moradores da localidade. 

        Pelos registros de batizados e casamentos da Igreja São José, pode-se dizer

que o casal Radłowski era muito querido pela vizinhança e pelo núcleo familiar, pois

seus nomes aparecem várias vezes como padrinhos de batismo e testemunhas de

matrimônios. Foi padrinho de batismo das seguintes crianças na Igreja de São José,

em Água Branca, São Mateus do Sul, cujas cerimônias foram realizadas pelo padre

Jacob Wrobel:

 Romano Drobniewski, nascido em 1 de agosto de 1898 e batizado em 2

de agosto de 1898 sob o  Termo 17,  Folha 2v.  Seus pais  eram José

Drobniewski e Josepha Wlosian. A madrinha foi Josepha Zulawska.

 Ignácio Jasinski, nascido em 30 de janeiro de 1901 e batizado em 31 de

janeiro  de  1901,  sob  o  Termo 299,  Folha  23v.  Seus  pais  eram José

Jasinski  e  Anna  Worchol.  A  madrinha  de  batismo  foi  Anastácia

Drabecka.Pedro Jasinski, nascido em 20 de junho de 1903 e batizado em
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21 de juho de 1901, sob o Termo 393, Folha 30. Seus pais eram Valentim

Jasinski e Ágata Walicka. A madrinha de batismo era Helena Fus.

 André Fus, nascido e batizado em 19 de abril de 1904, sob o Termo 420,

Folha 31v, filho de José Fus e Helena Walicka. A madrinha foi  Ágata

Jasinska.     

 Marianna Warpochowska, nascida em 23 de junho de 1908 e batizada

em 25 de junho de 1908, sob o registro 593, Folha 42v, filha de Sophia

Sierpinska e José Warpochowska. A madrinha foi Marianna Zaczkowska.

      Miguel Radlowski foi padrinho de casamentos dos seguintes casais na Igreja de

São José, em Água Branca, São Mateus do Sul, cujas cerimônias foram realizadas

pelo padre Jacob Wrobel:

 Valentim Jasinski (32 anos) e Ágata Walicka (17 anos), em 20 de agosto de 

1902, sob o Termo 61. Valentim Jasinski  era filho de José Jasinski e Anna 

Worchol.  Ágata Walicka era filha de Alexandre Walicki e Agnes Korzeniecka. 

O outro padrinho foi Antônio Kubiak.

 Miguel  Bugay  e  Estanislava  Dobrzalska  em 8  de  janeiro  de  1908,  sob  o

Termo 89. Os pais do noivo eram João Bugay e Anna Tabasza e da noiva,

Valentim  Dobrzalski  e  Rosália  Dolasinska.  O  outro  padrinho  foi  André

Frydrych. Mudaram-se  para  a  Colônia  Amola  Faca  (futuro  município  de

Virmond)  em  1921,  primeiro  ano  da  colonização  de  Virmond.  Michal  era

proprietário do lote número 16 na Fazenda Amola Faca.

       A família Radlowski, assim como a maioria dos imigrantes poloneses e seus

descendentes, sempre desenvolveu atividades agrícolas.

       Após 30 anos de residência em Água Branca, a família sentiu-se atraída pela

nova Colônia Amola Faca e resolveu migrar em busca de maior quantidade de terra

fértil. A família da esposa de Miguel Radłowski, os Jasiński já haviam se mudado

para Amola Faca. 
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FAMÍLIA RADLOWSKI EM VIRMOND

       Em novembro de 1921, após 30 anos de residência na Colônia Água Branca, a

família  chegou  à  Colônia  Amola  Faca,  atual  município  de  Virmond,  tornando-se

proprietária do lote de terra nº 43, vizinho da família Paliński. Em 1924 adquiriu o lote

nº 16, da família de Valentim Jasiński. Nesta época o filho Venceslau já havia se

casado  e  o  patriarca  da  família  já  contava  com 64  anos  de  idade.  Na  Colônia

Coronel  Queiroz trabalhavam na agricultura e ajudaram na construção dos bens

comuns da comunidade,  como a Sociedade Escola Agrícola Instrutiva e a Igreja

Nossa Senhora do Monte Claro. 

         O padre Estanislau Piasecki chegou ao Brasil em 15 de agosto de 1914 e,

entre outras atividades por ele exercidas,  foi pároco na colônia Água Branca, São

Mateus do Sul. Em 1921 fundou o Jornal LUD (O Povo). Nessa época ele percorreu

o interior paranaense, catarinense e gaúcho, pronunciando conferências, projetando

filmes  com  o  seu  projetor  e  gerador  manual,  promovendo  cursos,  organizando

teatros e dedicando-se às Missões Populares. O padre Estanislau Piasecki, redator

do Jornal LUD,  visitou a Colônia Amola Faca (futuro município de Virmond) em

outubro de 1926, e fez um relatório dessa viagem. O relatório foi dividido e publicado

em 10 edições do período que era dirigido pela Congregação da Missão em Curitiba.

Nesse relatório ele aborda assuntos referentes à construção da igreja de Virmond.

Em 1922 foi criado o comitê para que organizasse a construção da igreja. Em 1926

foi instituído um novo comitê: vice-presidente Francisco Sierpiński, tesoureiro Adão

Wasiak, secretário Miguel Radłowski , fiscais Miguel Lisowski e Paulo Paliński.

      No Jornal Lud nº 22, página 2, em  23 de março de 1927 foi publicado que

Virmond e as cidades vizinhas, como Laranjeiras do Sul, Guarapuava,  e outras no

Paraná, foram atingidas pela  Revolução de 1924. Nos dias que o padre Estanislau

Piasecki estava visitando Virmond,  Guarapuava ficou em poder dos revolucionários,

fato que o impediu de retornar  à Curitiba,  porque havia o risco de perderem as

carroças,  os  cavalos  e  os  automóveis  para  os  revolucionários.  Foi  obrigado  a

permanecer mais alguns dias em Virmond. Assim, aproveitou esses dias para visitar

alguns colonos,   vendo de perto  as  residências  e as  propriedades deles:  Miller,
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Kokorzycki,  Miguel  Radłowski,  José  Wasiak,  Miński,  Malinowski,  Obadowski  e

outros. O Kokorzycki a que o padre Piasecki se refere era meu bisavô Francisco

Kokorzycki  que  morava  na  Linha  Lagoa  Bonita.  Junto  à  família  de   Francisco

Kokorzycki também morava minha trisavó Antonina  Kokorzycka que era viúva.

         Adão Leisco Radlowski Kokogiski é o único filho de Francisco Kokuzicki que

herdou o sobrenome de Michal.

        No jornal polonês Lud, em Curitiba, número 88, no dia 13 de dezembro de

1938, foi publicada a seguinte notícia sobre o falecimento de Michal Radlowski:

       “Tendo recebido os últimos sacramentos, Michal Radlowski, faleceu após longa

e grave doença, no dia 29 de novembro de 1938, na Colônia Virmond. O falecido

nasceu em 1857 na aldeia de Szepilowski, no distrito de Slupsk. O Sr. Michal veio

para o Brasil há 45 anos. Inicialmente residiu em Água Branca e depois se mudou

para Virmond. O falecido era um exemplar católico e há muitos anos leitor do Lud.

Deixou profundamente  entristecidos e enlutados a  esposa,  2  filhas,  1  filho  e 18

netos. Pela presença no sepultamento do qual participaram as Reverendas Irmãs, a

família, parentes e numerosos conhecidos, cordialmente agradece a família.”

       O Lud (que em polonês quer dizer "povo") foi fundado em 2 de outubro de 1920

pela congregação dos padres vicentinos de Curitiba como um jornal quinzenal e em

língua  polonesa  para  ser  um  periódico  de  variedades  e  também  para  manter

informados os imigrantes poloneses sobre assuntos sociopolíticos de sua terra natal.

Quando a nota do jornal Lud se refere às “Reverendas Irmãs”, trata-se das Irmãs

Religiosas da Congregação “Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo”, que se

instalaram em Virmond no ano de 1937. 

       De acordo com o registro de óbito de Miguel Radlowski, lavrado sob o Termo

47, Folha 27, no cartório do distrito de Laranjeiras do Sul, comarca de Guarapuava,

PR, o falecimento dele ocorreu em 7 de dezembro de 1938, na sua residência na

Colônia Coronel Queiroz. Foi sepultado no cemitério da Colônia Coronel Queiroz. O

declarante  do  óbito  foi  João  Świerdzowski,  genro  dele,  e  foi  assinado  pelas

testemunhas José Vachanski e Antônio Olejnik.
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       Michal e Rosália estão sepultados no cemitério de Virmond.

        O sobrenome “RADŁOWSKI”, sofreu alterações nos registros brasileiros: o “ł”

que tem som de “u” e como não  há esse sinal gráfico na língua portuguesa, foi

substituído  por  “l”  ou  por  “u”,  sendo  grafado  das  seguintes  formas:  Radlowski,

Raduowski, Radloski, Raduoski, Raduovski...

 

NÚCLEO FAMILIAR DE ROZALIA RADLOWSKI NA POLÔNIA

      Os pais de Rozalia Radlowska, cujo sobrenome de solteira era Jasinska, eram

Antoni Jasinski e Magdalena Nowicka. 

      Antoni Jasiński nasceu no dia 25 de maio de 1835, ao meio-dia, sendo o primeiro

filho  de  Maciej  (Matias  em  português) Jasiński  e  Marianna  Jasinska  (nascida

Jaskula). Quando Antoni Jasinski nasceu, o pai dele era um camponês com 22 anos

de  idade  e  trabalhava  como  inquilino  nas  terras  de  outros  proprietários.  Ele  foi

batizado e registrado no dia 26 de maio de 1835, às 14:00 horas, sob o Termo 72,

Folha 36, na paróquia de Szymanowice. As testemunhas do seu nascimento foram

Stanislaw Banaszik, 40 anos, e Jozef Swedry, trabalhador, 70 anos, e  todos eram

residentes em Stuzienka Holendry. As testemunhas do seu batizado foram Michal

Tylza e Malgorzata Jaranowska.  

       Maciej  Jasiński e Marianna Jaskula se casaram no dia 10 de fevereiro de 1834,

às 14:00 horas, sob o Termo 10, na paróquia de Szymanowice no distrito de Gmina

Gizalki, no  município de Pleszew, na voivodia da Grande Polônia, Polônia. Maciej

Jasinski tinha 19 anos, nascido em Kurowo, era residente em Studzienka e filho de

Szymon Jasinski e Teresa Jasinska (nascida Jawalanka). Marianna Jaskula tinha 19

anos, nasceu em Ciemierowo e era filha de Jozef Jaskula e Marianna Jaskula. As

testemunhas do casamento foram Szymon Jasinski, comerciante, 50 anos, residente

em Holendry Studzienka, e Jakub Brzezinski, 44 anos e residente em Swierczanka.

O  registro  do  casamento  foi  lido  em  voz  alta  e  assinado  apenas  pelo  padre
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celebrante porque as pessoas presentes eram analfabetas. Jozef Jasinski, filho de

Maciej  Jasinski  e  Marianna  Jaskula,  se  casou  aos  19  anos  com  Antonina

Brzezinska, filha de Stanislaw Brzezinski e Marianna Brzezinska, em 13 de abril de

1856, sob o Termo 6. O noivo nasceu e residia em Studzienka. A noiva tinha 17

anos, era nascida e residente em Tomice e o pai dela era falecido quando ela se

casou. A permissão verbal para o casamento foi dada pelos pais do noivo e pela

mãe da noiva. As testemunhas do casamento foram Jakub Budzinski, residente em

Szwierczonka, 35 anos, e Antoni Nogacki, residente em Holedry Ostrowski, 46 anos,

e ambos eram agricultores. Jozef Jasinski faleceu aos 23 anos, em 7 de janeiro de

1861, à 01:00 hora, no distrito de Studzienka e seu óbito foi registrado na paróquia

de Szymanowice sob o Termo 3,  Folha  80,  no  dia  9 de janeiro  de  1861,  cujas

testemunhas foram Roman Grodzi,  60 anos,  e Marian Tobolski,  43 anos, ambos

agricultores residentes em Studzienka.

       Os avôs paternos de Antoni Jasinski eram Szymon Jasinski e Teresa Jasinska

(nascida Jawalanka) e seus avôs maternos eram Jozef Jaskula e Marianna Jaskula

(bisavôs paternos de Rozalia Radlowska). 

      Foram encontrados os registros de nascimentos e batismos de  três  filhos de

Szymon Jasinski e Teresa Jawalanka (bisavôs paternos de Rozalia Radlowska) na

paróquia de Szymanowice: 

 Ignacy Jasinski, nascido em 15 de julho de 1828, às 13:00 horas, na vila de

Studzienka Holendry, e registrado e batizado sob o Termo 61, em 25 de julho de

1828,  às  09:00  horas,  cujas  testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Szymon

Jasinski,  agricultor,  50  anos,  residente  em  Studzienka  Holendry,  Stanislaw

Banaszak,  agricultor,  30  anos,  e  Andrzej  Dymarski,  organista,  ambos  de

Szymanowice.  Os  padrinhos  de  batismo  de  Ignacy  Jasinski  foram  Franciszek

Jasinski  e  Lucja Krusczynska.  Teresa Jawalanka,  a  mãe dele,  tinha 40 anos na

ocasião do nascimento de Ignacy Jasinski. O documento do batismo e registro foi

assinado pelo padre celebrante e pela testemunha Andrzej Dymarski; 
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 Ludwik Jasinski, nascido em 19 de agosto de 1831, às 07:00 horas, na vila de

Studzienka Holendry, e registrado e batizado sob o e registrado sob o Termo 71, em

30  de  agosto  de  1831,  cujas  testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Stanislaw

Banaszuk e Mikolay Kuszynski, ambos agricultores inquilinos (trabalhavam em terras

alugadas por não possuírem terras próprias), 33 anos, residentes em Studzienka

Holendry. Os padrinhos de batismo de Ludwik Jasinski foram  Stanislaw Banaszuk e

Marianna Manejewska;

  Antonina Jasinska: nascida em 20 de maio de 1833, à 01:00 hora, na vila de

Studzienka Holendry, na casa de número 10, e registrada e batizada sob o Termo

56, em 26 de maio de 1933, cujas testemunhas do seu nascimento foram Jozef

Tomaszewski, 48 anos, e Klemens Tomaszewski, 45 anos, ambos residentes em

Kociolki. O pai dela era agricultor inquilino (trabalhava em terras alugadas por não

possuír terras próprias). Os padrinhos de batismo de Antonina Jasinska foram  Jozef

Tomaszewski e Malgorzata Lewandowska. Antonina Jasinska se casou aos 23 anos

com  Walenty  Lamek,  19  anos,  nascido  em  Wrabczynek,  residente  em  Nowe

Toporow com a mãe dele, filho de Wojciecj Lamek (já era falecido quando ocorreu o

casamento) e Magdalena Rosicka, realizado sob o Termo 18, em 15 de fevereiro de

1857, na paróquia de Szymanowice. Szymon Jasinski e Teresa Jawalanka já eram

falecidos quando Antonina Jasinska se casou.  Ela residia  em Studzienka com o

irmão dela, Maciej Jasinski, que era agricultor. A permissão verbal para o casamento

foi  dada pela  mãe do noivo  e  pelo  irmão da noiva,  Maciej.  As  testemunhas do

casamento foram Blazej Lyskiewicz, 54 anos, e Franciszek Torzynski, 38 anos.

        Foram encontrados os registros de  óbitos de duas filhas de Szymon Jasinski e

Teresa Jawalanka:

 Marianna Jasinska: faleceu aos 14 anos, em 26 de novembro de 1831, às

22:00 horas. O registro de óbito foi lavrado em 28 de novembro de 1831, sob

o Termo 68, Folha 70, na paróquia de Szymanowice. O declarante do óbito foi

o pai dela e a testemunha do óbito foi Stefan Junkowski, trabalhador florestal,

35 anos e ambos residiam em Holendry Stuzienka;
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 Katarzyna Tylza:  nasceu em Kurow e residia em Nowy Toporow  quando

faleceu aos 40 anos, em 1 de janeiro de 1855, às 16:00 horas. Deixou o viúvo

Michal  Tylza.  O registro  de óbito  foi  lavrado sob o Termo 3,  em 4 de de

janeiro de 1855, às 14:00 horas, na paróquia de Szymanowice. O declarante

do óbito foi o pai dela e as testemunhas do óbito foram Jozef Wykretowicz,

agricultor,  55  anos,  e  Marcin  Swedsowski  Kormonik,  35  anos,  e  ambos

residiam  em   Nowy  Toporow.  O  exame  dos  olhos  confirmou  o  óbito  de

Katarzyna  Tylza.  O  registro  do  óbito  foi  assinado  apenas  pelo  padre

Glowinkowski porque os presentes não sabiam ler e escrever.

       Foram encontrados dois registros de casamentos de Michal Jasinski, filho de

Szymon Jasinski e Teresa Jawalanka,  na paróquia de Szymanowice.  Era viúvo da

primeira esposa, falecida em 13 de abril de 1863: 

 1º registro: se casou com Katarzyna Jaskula (filha de Jozef Jaskula e

Marcjanna Jaskula-Franke, tinha 23 anos, nascida em Toporowo e trabalhava

como empregada em Studzienka)  em 24 de novembro de 1844,  às 14:00

horas, sob o Termo 24. Michal Jasinski era católico, nascido em Studzienka,

tinha 19 anos e morava com sua mãe em Studzienka. Seu pai era falecido na

ocasião do casamento. A mãe do noivo deu-lhe permissão para se casar. As

testemunhas  do  casamento  foram  Andrzej  Baginski,  30  anos,  e  Marcin

Sobolewski,  26  anos,  ambos  católicos,  agricultores  e  residentes  em

Studzienka. O documento foi assinado apenas pelo padre celebrante porque

era o único que sabia ler e escrever. Foram encontrados os nascimentos de

6 filhos de Michal  Jasinski  e Katarzyna Jaskula,  todos nascidos em Nowe

Toporowo e registrados e batizados na paróquia da vila de Szymanowice: 

1. Elzbieta Jasinska: nasceu em 6 de novembro de 1846, às 22:00 horas.

Foi registrada e batizada sob o Termo 108, Folha 59, em 8 de novembro de

1846,  às  16:00 horas,  cujas  testemunhas do seu nascimento  foram Jozef

Wykretowicz, 46 anos, e Michal Kazmierski, 50 anos, ambos agricultores e

residentes  em  Nowe  Toporowo.  Os  padrinhos  de  batismo  de  Elzbieta

Jasinska foram Jozef Wykretowicz e Maryanna Jasinska.  O documento do
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batismo e registro foi lido em voz alta para os presentes e assinado apenas

pelo  padre  Ignacy  Przybylowicz,  que  era  o  administrador  da  paróquia  de

Szymanowice  e  era  o  único  que  sabia  ler  e  escrever.  Elzbieta  Jasinska

faleceu aos 2 anos de idade, em 8 de março de 1849, às 06:00 horas,  em

Nowe Toporowo, e o seu óbito foi registrado em 10 de março de 1849, às

08:00  horas,  sob  o  Termo  17,  Folha  121,  na  paróquia  da  vila  de

Szymanowice. O declarante do óbito foi o pai dela e a testemunha foi Jozef

Wykretowicz, 54 anos,  agricultor e residente em Nowe Toporow;

2.  Marcyanna Jasinska: nasceu em 24 de dezembro de 1849, às 16:00

horas.  Foi  registrada  e  batizada  sob  o  Termo  124,  Folha  62,  em  26  de

dezembro  de  1849,  cujas  testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Michal

Tylzanowski,  43  anos,  Maciej  Jasinski,  35  anos,  ambos  agricultores  e

residentes em Studzienka. Os padrinhos de batismo de Marcyanna  Jasinska

foram Michal Tylzanowski e Maryanna Jasinska. O documento do batismo e

registro foi lido em voz alta para os presentes e assinado apenas pelo padre

Ignacy Przybylowicz, que era o administrador da paróquia de Szymanowice  e

era o único que sabia ler e escrever. O registro de nascimento e batismo de

Marcyanna foi o último lavrado no livro em 1849 na paróquia de Szymanowice

porque ela foi a última criança que nasceu naquele ano. Nesse registro foi

declarado que o pai de Marcyanna era um agricultor inquilino, ou seja, ele não

possuía terras para cultivar. Ele alugava terras de outros para plantar;

3. Agnieszka Jasinska: nasceu em 29 de dezembro de 1851, às 08:00

horas. Foi registrada e batizada em 4 de janeiro de 1852, às 12:00 horas, sob

o  Termo  1,  Folha  1.  Ela  foi  a  primeira  criança  registrada  e  batizada  na

paróquia  de  Szymanowice  no  ano  de  1852.  As  testemunhas  do  seu

nascimento  foram  Maciej  Jasinski,  39  anos,  agricultor,  residente  em

Studzienka e Chrystyan Chersch, 52 anos, agricultor e residente em Nowe

Toporowo.  Os  padrinhos  de  batismo de Agnieszka  Jasinska  foram Maciej

Jasinski e Jadwiga Chersch. O documento do batismo e registro foi lido em
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voz  alta  para  os  presentes  e  assinado  apenas  pelo  padre  Glowinkowski

porque era o único que sabia ler e escrever;

4. Marianna Jasinska: nasceu em 29 de janeiro de  1857, às 23:00 horas.

Foi registrada e batizada em 2 de fevereiro de 1857, sob o Termo 7, Folha 2

cujas testemunhas do seu nascimento foram Jozef Urbaniak, 27 anos, diarista

(trabalhador que era contratado e pago por dia de trabalho), e Krystian Hyrsz,

50 anos, agricultor e ambos residentes em Nowe Toporowo. Os padrinhos de

batismo de Marianna Jasinska foram Jan Kruszynski e Magdalena Urbaniak.

Marianna Jasinska faleceu em 19 de maio de 1857, às 08:00 horas, em Nowe

Toporowo. Ela tinha 15 semanas de vida e o seu óbito foi registrado em 21 de

maio de 1857, às 09:00 horas sob o Termo 36, Folha 70, na paróquia da vila

de Szymanowice. O declarante do óbito foi  o pai dela e a testemunha foi.

Jozef Wykretowicz. O exame de olhos confirmou o óbito de Marianna. Foi

assinado apenas pelo padre Glowinkowski porque era o único que sabia ler e

escrever;

5. Piotr  Jasinski:  nasceu em 2 de setembro de 1858, ao meio-dia.  Foi

registrado e batizado sob o Termo 84, Folha 21, em 5  de setembro de 1858,

cujas  testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Jozef  Szutyga,  38  anos,

trabalhador  florestal,  residente  em Gizalki,  e  Jozef  Wykretowicz,  40  anos,

residente em Sokulka. Os padrinhos de batismo de Piotr foram Jozef Tata e

Jozefa Wykretowicz. Foi assinado apenas pelo padre Glowinkowski porque

era o único que sabia ler e escrever;

6.  Tomasz Jasinski: nasceu em 7 de dezembro de 1860. Foi registrado e

batizado no mesmo dia, às 10:00 horas,  sob o Termo 125, Folha 58.  cujas

testemunhas do seu nascimento foram o pai  dele,   Maciej  Jasinski,  Jozef

Wykretowicz,  60  anos,  e  Krystian  Hyrsz,  58  anos,  todos  agricultores  e

residentes em Toporowo. Os padrinhos de batismo de Tomasz Jasinski foram

Jozef Wykretowicz e Maryanna Tomaszewska. O documento do batismo e

registro foi lido em voz alta para os presentes e assinado apenas pelo padre

Glowinkowski, que era o administrador da paróquia de Szymanowice  e era o
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único que sabia ler  e escrever.  Tomasz Jasinski  faleceu aos 9 meses de

idade,  em  20 de agosto de 1861, às 14:00 horas, em Nowe Toporowo, e o

seu óbito foi registrado  em  23 de agosto de 1861, às 10:00 horas, sob o

Termo 39, Folha 90, na paróquia da vila de Szymanowice. O declarante do

óbito foi o pai dele e as testemunhas foram Jozef Wykretowicz, 60 anos, e

Jan  Markiewicz,  24  anos,  agricultor  e  residente  em  Nowe  Toporow.  Foi

assinado apenas pelo padre Glowinkowski;

 2º registro: Michal Jasinski se casou com Marianna Walicka, em 18 de

outubro de 1863, às 12:00 horas, sob o Termo 18. Michal Jasinski tinha 40

anos quando se casou com Marianna, residia numa fazenda em Toporow e

os pais dele eram agricultores inquilinos que já haviam falecido na ocasião do

seu  segundo  casamento.  Os  pais  de  Marianna  Walicka,  Marcin  Walicki  e

Jadwiga  Walicka  (nascida  Wilk),  também eram agricultores  inquilinos.  Ela

tinha 29 anos, nascida em Holendry Wrabczynek, batizada e registrada na

paróquia  de Zagorow,  residia  em Swietnia  e trabalhava como funcionária,

provavelmente  nas  mesmas  terras  que  os  seus  pais  alugavam.  As

testemunhas  do  casamento  foram  Augustyn  Bialaszzynski,  55  anos,

agricultor, e Maciej Jasinski, 60 anos, guarda-florestal, ambos residentes em

Swietnia.

  Foram encontrados os registros de  óbitos de duas filhas de Szymon Jasinski e

Teresa Jawalanka :

 Marianna  Jasinska  faleceu  em  1831,  em  Stuzienka,  e  o  seu  óbito  foi

registrado sob o Termo 68, Folha 134, na paróquia da vila de Szymanowice;

 Katarzyna Tylza faleceu em 1855, em  Nowe Toporowo, e o seu óbito foi

registrado sob o Termo 3, Folha 48, na paróquia da vila de Szymanowice.

       Szymon Jasinski, casado com Teresa Jawalanka, faleceu aos 60 anos em 18 de

abril de 1838, às 08:00 horas, no distrito de Studzienka, cujo registro de óbito foi

lavrado na paróquia de Szymanowice, sob o Termo 12. Ele era agricultor inquilino

(cultivava em terras alugadas porque não possuía terras) e o registro de óbito dele
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foi lavrado em 20 de abril de 1838, tendo como testemunhas Sebastian Michalek,

guarda-florestal, 34 anos, e Wojciech Basinski, agricultor inquilino, 45 anos.

        No dia 22 de janeiro de 1854, Antoni Jasinski casou-se com  Magdalena

Nowicka, filha de Stanislaw Nowicki e Katarzyna Nowicka (nascida Hoffman), sob o

Termo 2, Folha 122, na paróquia de Szymanowice. O noivo tinha 19 anos e residia

com os pais dele em Studzienka, onde eles trabalhavam como agricultores em terras

alugadas porque eles não eram proprietários de terras. Magdalena Nowicka nasceu

em 12 de maio de 1836, em Nowe Toporowo onde residia e foi registrada sob o

Termo 48 na paróquia de Szymanowice.  Quando Magdalena Nowicka se casou,

tinha 17 anos.  Os pais de Magdalena Nowicka residiam em Kolonia, trabalhavam

como agricultores  inquilinos   e  tinham os filhos  Stanislaw e Katarzyna,  além de

Magdalena Nowicka. A permissão verbal foi dada pelos pais aos  noivos para que

eles se casassem. As testemunhas do casamento foram Marcin Tobolski, 32 anos, e

Jacob Budzinski, 31 anos. Antoni e Magdalena tiveram 7 filhos: 

 Michalina: nasceu em 25 de setembro de 1857, às 03:00 horas. No dia 27 de

setembro de 1857, às 10:00 horas, o pai dela, 23 anos,  compareceu à paróquia de

Szymanowice, acompanhado pelas testemunhas Jakob Budzinski, 35 anos, e Josef

Jasinski,  30  anos,  todos  agricultores  e  residentes  em Ostrowskie  Holedry,  para

lavrar o  registro de nascimento dela e realizar o batismo, cujos padrinhos foram

Josef Jasinski e Nepomucena Budzinska. A mãe dela tinha 22 anos e o registro de

nascimento e batismo foi feito sob o Termo 66 e assinado apenas pelo padre porque

era o único que sabia ler e escrever.

 Jozef:  nasceu  em  4  de  março  de  1859,  às  04:00  horas,  no  distrito  de

Ostrowskie Holedry  (atual Kolonia Ostrowska). No dia 6 de março de 1859, às 10:00

horas,  o  pai  dele compareceu  à  paróquia  de  Szymanowice  acompanhado pelas

testemunhas  Mikolaj Basinski,  26 anos, agricultor, residente em Nowe Toporow, e

Franciszek  Markiewicz,  33 anos,  trabalhador  florestal, residente  em  Ostrowskie

Holedry,  para  lavrar  o  registro  de  nascimento  dele e  realizar  o  batismo,  cujos

padrinhos foram Mikolaj Basinski e Franciszka Markiewicz. O registro de nascimento

e o batismo foi feito sob o Termo  21 e assinado apenas pelo padre porque era o
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único que sabia ler e escrever. Jozef imigrou para o Brasil no final do ano de 1890 e

faleceu em 26 de maio de 1944 em São Mateus do Sul, PR.  Ele se casou com Anna

Worchol e eles imigraram para o Brasil em 1890.  A história deles está escrita nas

páginas referentes a Família Jasinski no Brasil;

 Marianna: nasceu em 3 de setembro de 1860, às 18:00 horas, no distrito de

Ostrowskie Holedry  (atual Kolonia Ostrowska). No dia 9 de  setembro de 1860 o pai

dela compareceu à paróquia de Szymanowice,  acompanhado pelas testemunhas

Boguslaw Kitki, 30 anos, e Pawel Drabecki, 30 anos, todos agricultores e residentes

em  Ostrowskie  Holedry  (atual  Kolonia  Ostrowska),  para  lavrar  o  registro  de

nascimento dela e realizar o batismo, cujos padrinhos foram Bugumil Szczecinski e

Marianna Baninska. O registro de nascimento e batismo foi feito sob o Termo 86 e

assinado apenas pelo padre porque era o único que sabia ler e escrever. Ela se

casou com Wojciech Drabecki e eles imigraram para o Brasil em 1890.  A história

deles está escrita nas páginas referentes as Famílias Jasinski e Drabecki no Brasil;

 Jadwiga:  nasceu em  6  de outubro de  1863, às 03:00 horas, no distrito de

Ostrowskie Holedry  (atual  Kolonia Ostrowska). No dia 11 de  outubro de 1863, às

11:00 horas,  o pai  dela compareceu à paróquia de Szymanowice,  acompanhado

pelas testemunhas Antoni Lubowiecki, 54 anos, agricultor que pagava aluguel pelas

terras para plantar,  e Maciej Jasinski, 50 anos,  zelador de um pequeno pedaço de

mato e ambos residentes em Swierczyna, para lavrar o registro de nascimento dela

e realizar o batismo, cujos padrinhos foram Antoni Lubowiecki e Marianna Jasinska.

O registro de nascimento e batismo foi feito sob o Termo  115 e assinado apenas

pelo padre porque era o único que sabia ler  e  escrever.  Jadwiga faleceu aos 9

meses em 17 de junho de 1864, às 04:00 horas,  no distrito de Ostrowskie Holedry

(atual  Kolonia Ostrowska), cujo óbito foi registrado no dia 19 de junho de 1864, às

11:00 horas sob o Termo 59 na paróquia de Szymanowice. As testemunhas do óbito

de Jadwiga foram Bonawentura Rogacki, 50 anos, agricultor, e Julian Lubowiecki, 26

anos,  estalajadeiro,  ambos  residentes  em  Ostrowskie  Holedry   (atual  Kolonia

Ostrowska);
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 Rozalia:  nasceu em  11 de agosto de 1865, às 08:00 horas, no distrito de

Ostrowskie Holedry  (atual Kolonia Ostrowska). No dia 13 de agosto de 1865 o pai

dela compareceu à paróquia de Szymanowice,  acompanhado pelas testemunhas

Mikolaj Basinski,  35 anos, e Jozef Tylza,  23 anos, ambos agricultores e residentes

em Toporow, para lavrar o registro de nascimento dela e realizar o batismo, cujos

padrinhos foram  Mikolaj  Basinski e  Katarzyna Tylza.  O registro  de nascimento e

batismo foi feito sob o Termo 80 e assinado apenas pelo padre porque era o único

que sabia ler e escrever.  Ela se casou com Miguel Radlowski e eles imigraram para

o Brasil em 1890.  A história deles está escrita nas páginas referentes as Famílias

Radlowski, Drabecki e Jasinski no Brasil;

 Julianna:  se  casou  em 28  de  janeiro  de  1889,  ao  meio-dia,  com Antoni

Kubiak (filho de Michal Kubiak e Antonina Wojciechowska) sob o Termo 12, Folha

116 na paróquia da vila  de Szymanowice.  As testemunhas do casamento  foram

Michal  Tobolski,  agricultor,  65  anos,  residente  em Ostroswie  Holedry,  e  Andrzej

Radlowski, agricultor, 28 anos e residente na vila de Stawiski. O noivo tinha 28 anos

e  residia  com a  mãe  dele  em Swierczace.  Michal  Kubiak,  pai  do  noivo,  já  era

falecido. A noiva tinha 18 anos, tinha nascido em Ostroswie Holedry, onde residia

com o pai dela. A permissão verbal para a noiva se casar foi dada pelo pai dela que

estava presente na cerimônia. O registro do casamento foi lido em voz alta para as

pessoas presentes e assinado apenas pelo padre porque era o único que sabia

assinar.  Eles imigraram para o Brasil  e a história deles está escrita nas páginas

referentes as Famílias Radlowski, Drabecki e Jasinski no Brasil;

  Kazimierz: se casou aos 26 anos com Marianna Tomaszewska, 19 anos,

filha de Michal Tomaszewski e Elzbieta Tomaszewska (nascida Orent), em 15 de

janeiro de 1894, às 11:00 horas, sob o Termo 9, Folha 402, na paróquia católica da

vila de Szymanowice. Marianna Tomaszewska nasceu e residia em Szymanowice

com  o  pai  dela  na  ocasião  do  casamento  porque  Elzbieta  Tomaszewska  era

falecida. A permissão verbal para a noiva se casar foi dada pelo pai dela. Kazimierz

Jasinski era soldado aposentado, nascido e residente em Ostrowskie Holedry. As

testemunhas do casamento foram Andrzej Kulza,  41 anos, agricultor, residente em
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Szymanowice,  e  Antoni  Chauk,  50  anos,  agricultor  e  residente  em  Ostrowskie

Holedry.  O registro do casamento foi  assinado apenas por Andrzej  Kulza e pelo

padre celebrante porque eram os únicos que sabiam ler  e escrever.  Os pais da

noiva,  Michal  Tomaszewski  (filho  de Jozef  e  Jadwiga,  já  falecida  na ocasião  do

casamento) e Elzbieta  Orent (filha de Ludwik, já falecido na ocasião do casamento,

e Rozalia), se casaram quando o noivo tinha 36 anos e a noiva, 20 anos, sob o

Termo  9  em  1858,  na  paróquia  de  Pyzdry.  Kazimierz  Jasinski  e  Marianna

Tomaszewska tiveram a filha Julianna Jasinska, nascida em 1 de fevereiro de 1895,

às 06:00 horas. Ela foi registrada e batizada em 3 de fevereiro de 1895, às 13:00

horas, sob o Termo 18 na paróquia da vila de  Szymanowice, onde os pais dela

residiam. As testemunhas do seu nascimento foram Wojciech Koralewski, 37 anos,

residente  em  Toporow,  e  Antoni  Chauk,  50  anos,  agricultor  e  residente  em

Szymanowice.  Os  padrinhos  de  batismo  de  Julianna  Jasinska  foram  Wojciech

Koralewski  e  Michalina  Kulza,  que residia  em Ostrowskie Holedry.  O registro  foi

assinado apenas pelo padre. Julianna Jasinska casou-se com Franciszek Szymanski

em 15 de abril de 1923 sob o Termo 20 na paróquia de  Szymanowice.  Julianna

Jasinska faleceu em 13 de novembro de 1972, em Dobrzyca, conforme registro sob

o Termo 40 do cartório civil de Dobrzyca.

       Após o falecimento da esposa Magdalena Nowicka-Jasińska, ocorrido em 2 de

setembro de 1885 registrado sob o Termo 17 na paróquia de Szymanowice),  Antoni

contraiu  matrimônio  com  Franciszka  Przewoźniak  e  teve  duas  filhas:  Marianna

(nascida em 1886) e Petronela (nascida em 28 de junho de 1890). No final de 1890,

Antoni Jasinski, sua esposa e as duas filhas imigraram para o Brasil.

         Anna Worchoł nasceu no dia 22 de julho de 1863, às 12:00 horas,  na aldeia

de  Lisow,  filha  de  Jan  Worchoł,  30  anos,  e  Wiktoria  Drzewiecka,  21  anos.  Foi

registrada e batizada em 26 de julho de 1863, na paróquia de Szymanowice sob o

Termo 88. As testemunhas do nascimento de Anna Worchol foram Jan Wilkowski,

40 anos, e Bartlomej Jazczak, 41 anos, ambos agricultores e residentes em Lisow.

Os padrinhos de batismo foram  Jan Wilkowski e Katarzyna  Jazczak.
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        Jozef Jasiński, segundo filho de Antoni Jasiński e Magdalena Nowicka, casou-

se com Anna Worchoł em 9 de setembro de 1879, às 14:00 horas, sob o Termo 23,

Folha 156, na paróquia de Szymanowice. Ela tinha 16 anos e 2 meses de idade ao

se casar e residia com a tia dela, Katarzyna Michalak, na vila de Toporow porque os

pais dela já eram falecidos. Jozef Jasinski tinha 20 anos, nascido e residente em

com  os  pais  dele  na  vila  de  Ostroswie  Oledry  e  todos  eram  agricultores.  As

testemunhas do casamento foram Andrzej Wojtyra, 50 anos, e Marcin Kozmierski,

46 anos, ambos eram agricultores e residentes na vila de Toporow. A permissão

verbal para o casamento foi dada para a noiva pelo seu guardião Walenty Miara, que

residia na vila de Lisow; e para o noivo foi dada pelo seu pai, presente na cerimônia.

O  registro  do  casamento foi  escrito  na  língua  russa  devido  à  ocupação  russa

naquela região da Polônia, e lido em voz alta para os presentes e assinada apenas

pelo padre celebrante porque era o único que sabia ler e escrever.

      Jozef e Anna tiveram oito filhos, sendo cinco nascidos na Polônia e três no

Brasil. Os nascidos na Polônia (todos registrados na língua russa devido à ocupação

russa naquela região da Polônia) e batizados na paróquia de Szymanowice eram: 

 Walenty: nascido na vila de Lisow em 22 de janeiro de 1882, às 05:00 horas.

Foi batizado e registrado sob o Termo 11, Folha 6, em 23 de janeiro de 1882,

às 13:00 horas. O pai dele tinha 23 anos, a mãe dele 18 anos e residiam em

Lisow. As testemunhas do seu nascimento  foram Andrzej  Kulza,  23 anos,

agricultor, residente na vila de Ostroswie Oledry, e Wincenty Maciewski, 40

anos,  agricultor  e  residente  em  Lisow.  Os  padrinhos  de  batismo  foram

Andrzej Kulza e Agnieszka Maciewska. O registro do nascimento e batizado

foi assinado apenas pelo pelo padre celebrante porque era o único que sabia

ler e escrever;

 Jan: nasceu em  15 de dezembro de 1883, às 02:00 horas. Foi batizado e

registrado sob o Termo 143, Folha 96, em 17 de dezembro de 1883, às 14:00

horas. O pai dele tinha 24 anos, a mãe dele 20 anos e residiam em Lisow. As

testemunhas do seu nascimento foram Wojciech Tobolski, e Jan Szablewski,

ambos com 40 anos, agricultores e residentes em Lisow. Os padrinhos de
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batismo  foram  Wojciech  Tobolski  e  Katarzyna  Szblewska.  O  registro  do

nascimento e batizado foi assinado apenas pelo padre celebrante porque era

o único que sabia ler e escrever. Ele faleceu aos 3 anos de idade, em 26 de

abril de 1887, às 07:00 horas, cujo registro de óbito foi lavrado sob o Termo

52. As testemunhas do seu óbito foram  Wojciech Tobolski, e Jan Szablewski,

ambos com 44 anos, agricultores e residentes em Lisow, que compareceram

à paróquia  de Szymanowice  em 28 de  abril  de  1887,  às  08:00  horas.  O

registro  do  óbito   foi  lido  óbito   pelo   padre  celebrante  para  as  pessoas

presentes, e assinado apenas por ele porque era o único que sabia ler  e

escrever.;

 Weronika:  nasceu em 20 de dezembro de 1885, às 02:00 horas, em Lisow.

Foi batizada e registrada em 27 de dezembro de 1885, às 13:00 horas, sob o

Termo 164, Folha 82. O pai dela tinha 27 anos e era proprietário de terras em

Lisow.  A mãe dela tinha 22 anos. As testemunhas do seu nascimento foram

Wincenty Macewski, 42 anos, residente em Lisow, e Andrzej Kulza, 30 anos e

residente em Ostrowskie Oledry. Os padrinhos de batismo foram Wincenty

Macewski e Andrzej Kulza. O registro do nascimento e batizado foi assinado

apenas  pelo  pelo  padre  celebrante  porque  era  o  único  que  sabia  ler  e

escrever;

 Marianna: nasceu em 23 de janeiro de 1888, às 06:00 horas, em Lisow. Foi

batizada e registrada no mesmo dia em que ela nasceu, às 15:00 horas, sob

o Termo 16, Folha 6. O pai dela tinha 28 anos e a  mãe dela tinha 22 anos. As

testemunhas  do  seu  nascimento  foram  Wojciech  Bartczak,  33  anos,  e

Walenty Miara, ambos residentes em Lisow. Os padrinhos de batismo foram

Wojciech Bartczak e Jadwiga Miara. O registro do nascimento e batizado foi

assinado apenas pelo pelo padre celebrante porque era o único que sabia ler

e escrever;

 Katarzyna: nasceu em 5 de março de 1890, às 06:00 horas, em Lisow.  Foi

batizada e registrada em 9 de março de 1890, às 14:00 horas, sob o Termo

42,  Folha  21.  O pai  dela tinha 30 anos e a  mãe dela tinha 27 anos. As
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testemunhas do seu nascimento foram Walenty Cieslak, 21 anos, e Wojciech

Bartczak,  34 anos,  ambos residentes em Lisow. Os padrinhos de batismo

foram Marianna Cajewska, residente em Lisow, e Walenty Cieslak.  O registro

do nascimento e batizado foi  assinado apenas pelo pelo padre celebrante

porque era o único que sabia ler e escrever;

       Os nascidos no Brasil eram: João (nascido em 13 de março de 1896), Inácio

(nascido em 30 de janeiro de 1901) e Ladislau (nascido em 9 de junho de 1903). O

filho João nascido no Brasil foi batizado com o mesmo nome do irmão falecido na

Polônia.  A  história  Anna  Worchol  e  Jozef  Jasinski  está  registrada  nas  páginas

referentes a Família Jasinski no Brasil.

       Stanislaw Nowicki e Katarzyna Hoffman (avôs maternos de Rozalia Radlowska)

se casaram em 1829, sob o Termo 24, na paróquia de Szymanowice. Eles tiveram

os seguintes filhos, todos batizados e registrados  na paróquia de Szymanowice:

 Magdalena Nowicka: No dia 15 de maio de 1836, às 14:00 horas, Stanislaw

Nowicki,  e as testemunhas Marian Moraszki, 32 anos, e Jozef Pawicki,  50

anos, agricultores e residentes em  Kolonia Toporowska, foram até a paróquia

de  Szymanowice  para  batizar  e  registrar  o  nascimento  de  Magdalena

Nowicka, que nasceu em 14 de maio de 1836, às 02:00 horas, na casa nº 15.

A  mãe  dela,  Katarzyna  Hoffman,  tinha  22  anos  quando  ela  nasceu.  Os

padrinhos de batismo foram Maciej Moraszki. e Anna Jaraszki. O registro foi

lavrado sob o Termo 48 e assinado apenas apenas pelo padre celebrante

porque os presentes não sabiam ler e escrever;

 Jadwiga  Nowicka:  nascida  em 1838  no  distrito  de  Kolonia  Toporowska  e

registrada sob o Termo 101;

 Marianna Nowicka: nascida em 1840, no distrito de Kolonia Toporowska e

registrada sob o Termo 130.  Ela  se  casou com Mikolaj  Basinski,  filho  de

Wojciech Basinski e Zofia Dziewiatka em 1851, sob o Termo 1851 na mesma

paróquia do seu batismo;
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 Andrzej  Nowicki:  nascido  em  1842  no  distrito  de  Kolonia  Toporowska  e

registrado sob o Termo 95;

 Jozef  Nowicki:  nascido  em  1845  no  distrito  de  Kolonia  Toporowska  e

registrado sob o Termo 27;

 Tomasz Nowicki: nascido em 1848 no distrito de Nowe Toporowo e registrado

sob o Termo 74;

 Antoni Nowicki: nascido em 1851 no distrito de Nowe Toporowo e registrado

sob o Termo 36;

 Michal Nowicki: nascido em 1854 no distrito de Nowe Toporowo e registrado

sob o Termo 58;

 Tomasz Nowicki: nascido em 1858 no distrito de Nowe Toporowo e registrado

sob o Termo 114. É provável que tenha recebido o mesmo nome do irmão

dele nascido em 1848 para homenageá-lo postumamente.

       Os pais de Stanislaw Nowicki eram Marcin Nowicki e Jozefa Nowicka, nascida

Wichman  (bisavôs  maternos  de  Rozalia  Radlowska),  e  os  pais  de  Katarzyna

Hoffman  eram  Jan  Hoffman  e  Barbara  Hoffman  (bisavôs  maternos  de  Rozalia

Radlowska).  Jan Hoffman faleceu em 1826,  tendo seu registro  de óbito  feito  na

paróquia de Szymanowice sob o termo 176 e seus pais eram Michal  Hoffman e

Katarzyna Hoffman (trisavôs de Rozalia Radlowska).

   

NÚCLEO FAMILIAR DE MICHAL  (MIGUEL) RADLOWSKI NA POLÔNIA

       Michal Radlowski era filho de Jozef Radlowski e Marianna Radlowska, cujo

sobrenome de solteira  era  Jaszczak.  Jozef  Radlowski  e  Marianna Jaszczak  se

casaram em 25 de maio de 1862, às 15:00 horas e o  registro do casamento deles

foi lavrado sob o Termo 14 na paróquia de Szymanowice. Jozef Radlowski nasceu

em Lisewo, residia em Szymanowice trabalhava como cuidador numa fazenda de
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cavalos e tinha 28 anos.  Os pais de Jozef Radlowski (avôs  paternos de Michal

Radlowski) eram Jan Radlowski e Marianna Cuprych. Marianna Jaszczak nasceu em

Wardezynek, residia com a mãe dela em Szymanowice e tinha 18 anos ao se casar.

Os pais de Marianna Jaszczak (avôs maternos de Michal Radlowski )  eram  Jan

Jazczak e Marianna Jazczak. A cerimônia foi realizada pelo padre Glowinkowski. As

testemunhas do casamento foram Ludwik Pasieka, 45 anos, e Antoni Piechalak, 50

anos, e ambos eram inquilinos e residentes em Szymanowice;

       Os irmãos de Michal Radlowski eram:

 Wawrzyn Radlowski:  nasceu em Czolnochow em 28 de julho de 1863,  às

09:00  horas.  O  declarante  do  nascimento  foi   Jozef  Radlowski  e  as

testemunhas foram Michal  Michalak,  58 anos,  e Jozef  Kasprzak,  31 anos,

ambos  residentes  em  Czolnochow.  Foi  registrado  e  batizado  pelo  padre

Glowinkowski,  administrador da paróquia, em 2 de agosto de 1863, às 15

horas, sob o Termo 93, Folha 24, na paróquia de Szymanowice. Os padrinhos

de batismo foram Michal Michalak e Maryanna Kasprzak;

 Aniela Radlowska: nasceu em  1881 e foi registrada e batizada sob o Termo

10, Folha 5, na paróquia de Szymanowice;

 Zofia Radlowska: nasceu em  1884 e foi registrada e batizada sob o Termo

31, Folha 16, na paróquia de Szymanowice. Ela faleceu em 1887 e o óbito

dela foi registrado sob o Termo 47, Folha 113,  na paróquia de Szymanowice;

 Weronika Radlowska:  nasceu em  1887 e foi  registrada e batizada sob o

Termo 29 na paróquia de Szymanowice. Ela faleceu em 1888 e o óbito dela

foi registrado sob o Termo 44 na paróquia de Szymanowice. 

 Wiktoria  Radlowska:  se  casou  com  Karol  Tarczynski  (filho  de  Andrzej

Tarczynski e Kunegunda Tarczynski, nascida Rzepecka) em 10 de novembro

de 1879, às 11:00 horas, na paróquia de Rzgow, sob o Termo 14, Folha 64.

As testemunhas do casamento foram Adam Sulkowski,  35 anos,  e  Michal

Pakulski, 61 anos, ambos agricultores e residentes em Szetlewek. O noivo

tinha 29 anos, nasceu e residia em Biala, era agricultor e o pai dele já era
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falecido na ocasião do casamento. A noiva tinha 18 anos, nasceu e residia

em Szetlewek, e o pai delaj á era falecido na ocasião do casamento. A mãe

da  noiva  deu  permissão  verbal  para  que  ela  se  casasse.  O  registro  do

casamento foi assinado apenas pelo padre porque era o único que sabia ler e

escrever.   Eles  tiveram  a  filha  Marianna  Tarcynska,  nascida  em  1881  e

batizada e registrada sob o Termo  47 na paróquia de Krolikow.

NÚCLEO FAMILIAR DE MICHAL RADLOWSKI E ROZALIA JASINSKA

       Nos registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro consta que a família de

Marianna Jasinska e Adalberto chegaram ao Rio de Janeiro em 28 de dezembro de

1890, no navio a vapor Koln, com procedência do Porto de Bremen, Alemanha (de

onde saíram no dia 1 de dezembro de 1890),  onde consta na lista o registro da

família  nº  325,  página  64,  dos  passageiros:  Adalberto  Drabecki  com 32 anos  e

Marianna, esposa com 30 anos e sete filhos: Miguel com 14 anos (nascido em 29 de

agosto de 1876), Martim com 13 anos (nascido em 21 de outubro de 1879), Inácio

com 11 anos (27 de janeiro  de 1881),  Catarina com 9 anos (nascida em 10 de

novembro de 1882), Sofia com 8 anos e 3 meses (nascida em 25 de fevereiro de

1885), Estanislau com 7 anos (nascido em 2 de abril de 1886) e Marta com 3 anos e

3 meses (nascida em 24 de janeiro de 1888). Marianna, nascida em 11 de agosto de

1889 e falecida em 28 de abril de 1890, foi sepultada na Polônia. Todos nasceram

na Polônia.

       Marianna Drabecka, nascida Jasinska, nascida em 3 de setembro de 1860, era

irmã  de  Rozalia  Jasinska,  tia  de  Wanda  Kokogiski,  e  foi  a  primeira  esposa  de

Adalberto Drabecki, nascido em 16 de abril de 1853. Ela faleceu em 10 de março de

1891, às 13:00 horas, na Hospedaria dos Imigrantes, Curitiba, aos 31 anos de idade,

vítima de febre tísica. Seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Laurentino

Argeu de Azambuja. Seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1974, Folha 83v e
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84,  Livro  4,  no  cartório  de  Bacacheri,  Curitiba  e  o  declarante  do  óbito  foi  João

Eugênio de Faria. Foi sepultada no cemitério público de Curitiba.

       Após o falecimento de Marianna Drabecka, Adalberto Drabecki casou-se com

Jozefa Jablonska, 21 anos, filha de Jan Jablonski e Rozalia Jablonska, na Catedral

Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, em 9 de maio de 1891. Eles se casaram no

cartório  de Bacacheri,  Curitiba,  Folhas 94 e 94v,  em 22 de abril  de 1891,  onde

consta  que  os  noivos  eram  russos  e  os  pais  do  noivo  já  eram  falecidos.  O

casamento  ocorreu  enquanto  os  noivos  estavam  alojados  na  hospedaria  dos

imigrantes em Curitiba. O assento do casamento foi lavrado sem constar o Termo e

as testemunhas foram João Onofre Flizikowski, Carlos Juckaki e João Antônio da

Rocha. 

       A família de Jozefa Jablonska viajou no mesmo navio que  Adalberto Drabecki

viajou e a história da Família Jablonski  está registrada nas páginas referentes à

“Família Jablonski”.

        A família de Alberto Drabecki foi registrada sob o número 454 no Livro 424, nas

páginas 58 e 59, onde foi feito o registro de entrada de imigrantes no núcleo de São

Mateus. Consta que a família de Alberto Drabecki chegou em São Mateus do Sul em

10 de junho de 1891.  Adalberto Drabecki  (38 anos) foi  registrado sob o número

1547; Josefa (21 anos) sob o número 1548; Miguel (14 anos) nº 1549; Martim (13

anos) nº 1550; Catarina (9 anos) nº 1551; Sophia (7 anos) nº 1552; Marta (4 anos) nº

1553 e Inácio (12 anos) nº 1554. Na página 59 consta que Inácio Drabecki faleceu

em 21 de julho de 1891. Não consta o nome de Estanislau Drabecki nas listas dos

imigrantes registrados no Arquivo Público do Paraná, filho de Adalberto Drabecki e

Marianna Drabecki. É provável que tenha falecido durante a viagem de navio da

Polônia para o Brasil  ou logo após o desembarque.  O Livro 424 encontra-se no

Arquivo Público do Paraná, em Curitiba.

         Na lista de passageiros do navio Koln, na página 64, sob o número 326,

também  constam  os  nomes  de  Francisco  Drabecki (28  anos),  a  esposa  dele,

Jozefa Drabecka, cujo sobrenome de solteira era Lewicz (23 anos) e os filhos do

casal, Inês (2 anos) e João (3 meses). Jozefa Lewicz era filha de Jozef Lewicz e
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Marianna, se casou aos 20 anos com Francisco Drabecki que tinha 27 anos, sob o

Termo 29, em 1887, na paróquia de Szymanowice. Francisco (nascido em 28 de

agosto de 1860) era irmão de Adalberto Drabecki. 

       Na lista de passageiros do navio Koln, na página 64, sob o número 324,

também  constam  os  nomes  de  Wojciech  Wolniewicz  (Adalberto  na  língua

portuguesa,  34  anos,  registrado  sob  o  número  de  ordem  899),  a  esposa  dele,

Francisca  Wolniewicz (26  anos,  registrada  sob  o  número de  ordem 900),  cujo

sobrenome  de  solteira  era  Drabecka,  e  as  filhas  do  casal:  Jadwiga  (4  anos,

registrada sob o número de ordem 901) e Marianna (1 ano e 6 meses, registrada

sob o número de ordem 902). Francisca, nascida em 20 de março de 1865, casou-

se aos 20 anos com Adalberto Wolniewicz, 29 anos, filho de Marcin Wolniewicz e

Marianna Juszczak, sob o Termo 24 na paróquia de Szymanowice em 1885.

       Francisco, Adalberto e Francisca Wolniewicz eram filhos de Paulo Drabecki

(nascido em 15 de janeiro de 1932 e falecido em 13 de abril de 1886, aos 54 anos) e

Anna Drabecka  (nascida Tobolska em 12 de julho de 1829 e falecida em 10 de julho

de 1890, aos 61 anos).  Paulo Drabecki, 18 anos, e Anna Tobolska, 20 anos, se

casaram na paróquia de Szymanowice sob o Termo 3, em 1850. Os pais de Paulo

Drabecki  era  Francisco  Drabecki  e  Anastácia  Drabecka,  nascida  Kolinska.  Anna

Drabecka era filha de Miguel Tobolski e Margarida Tobolska, nascida Giboszczak.

      Paulo Drabecki e Anna Tobolska, além de Adalberto (Adalberto se casou aos 24

anos com Marianna Jasinska, 17 anos, na paróquia de Szymanowice, sob o Termo

24, em 1887), Francisco e Francisca, também tiveram os filhos: Miguel (nascido em

18 de agosto de 1851, casou-se aos 31 anos com Julianna Pawelska, 23 anos, filha

de  Antoni  Pawelski  e  Marianna Kwasniewska,  sob  o  Termo 16,  na  paróquia  de

Krolikow, em 1882); Marianna (nascida em 23 de março 1855, casou-se aos 25 anos

com Antoni Helwing, 20 anos, filho de Andrzej Helwing e Wiktoria Taczanowska, sob

o Termo 4,  na paróquia de Szymanowice,  em 1881);  Josefa (nascida em 11 de

março de 1858); Estevão (nascido em 19 de dezembro de 1862); Agnieska (casou-

se aos 20 anos com Michal Walkowiak, 50 anos, viúvo de Jozefa Kaczmarkiewicz e

filho  de  Tomasz  Walkowiak  e  Antonina,  sob  o  Termo  18,  na  paróquia  de
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Szymanowice,  em  1888) e  Michalina  (casou-se  aos  19  anos  com  Wojciech

Sobolewski, 20 anos, filho de Antoni Sobolewski e Antonina Rozanska, sob o Termo

9, na paróquia de Szymanowice, em 1892). 

        Francisco casou-se aos 27 anos com Josefa Lewicz (nascida em 1868 e filha

de Jozef Lewicz e Marianna Rybicka), 20 anos, no dia 21 de novembro de 1887, sob

o Termo 29, na paróquia de Szymanowice. Jozef Lewicz e Marianna Rybicka se

casaram em 1865, sob o Termo 17, na paróquia de Szymanowice. Os pais de Jozef

Lewicz eram Kazimierz Lewicz e Julianna Glapow. Os pais de Marianna Rybicka

eram  Antoni  Rybicki  e  Jadwiga  Walkowiak.  Os  pais  de  Josefa  Lewicz  também

tiveram os filhos  Kazimierz Lewicz (nascido em 1882 e registrado e batizado sob o

Termo 18), Zofia Lewicz (nascida em 1883 e registrada e batizada sob o Termo 145)

e Julianna Lewicz (nascida em 1888 e registrada e batizada sob o Termo 35), todos

nascidos,  registrados  e  batizados  na  paróquia  de  Szymanowice.  na  voivodia  da

Grande Polônia.

      Francisco Drabecki e Josefa Lewicz  tiveram dois filhos na Polônia: Inês (nascida

em 4 de janeiro de 1889) e João (nascido em 16 de outubro de 1890). 

         Francisco Drabecki e Josefa Drabecka foram registrados na página 59 do Livro

424, onde consta a entrada da família sob o número 455 no núcleo de São Mateus

do  Sul.  Francisco Drabecki  tinha  29  anos  e  Josefa Drabecka  24  anos,  sendo

registrados sob os números de ordem 1.553 e 1.554, respectivamente.

       Os nomes de Inês e João não constam nas listas dos imigrantes registrados no

Arquivo  Público  do  Paraná,  filhos  de  Francisco Drabecki  e  Josefa Drabecki.  É

provável que tenha falecido durante a viagem de navio da Polônia para o Brasil ou

logo após o desembarque. 

        Na lista de passageiros do navio Koln, sob o número 330, página 65, há os

nomes do cunhado de Miguel Radlowski, Antonio Kubiak, 28 anos, e a esposa de

Antônio Kubiak, Julianna Kubiak (nascida Jasinska) com 19 anos. Antônio Kubiak e

Julianna Kubiak foram registrados sob o número de família 447, na página 59 do

livro  424,  no  Arquivo  Público  do  Paraná,  sob  os  números  1533  e  1534,
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respectivamente, onde consta que eles chegaram em São Mateus do Sul em 10 de

junho de 1891. 

       Além dos familiares de Miguel Radlowski,  outros de colonizadores de Água

Branca também aparecem na lista de passageiros do Navio Koln.

       Após cumprirem o protocolo de entrada e política de imigração do Brasil, a

Família Drabecki foi residir na Colônia de Água Branca, município de São Mateus do

Sul, Paraná.

       Nos registros do censo dos colonizadores da Colônia Água Branca, feito pelos

padres da Igreja São José, encontram-se anotações sobre a composição da família

Drabecki, com nomes dos filhos do primeiro e segundo casamento de Adalberto com

Josefa,  dos filhos de Francisco e Josefa e dos filhos de Adalberto Wolniewicz e

Francisca que nasceram no Brasil.

       Dos filhos do primeiro casamento de  Adalberto Drabecki com  Marianna

Jasinska, nascidos na Polônia, há as seguintes anotações sobre os batismos:

1.  Miguel  Drabecki:  nasceu  em  1876  e  casou-se  aos  23  anos  com  Anastácia

Pietrzak, 18 anos, filha de Alberto  Pietrzak (faleceu em 17 de janeiro de 1931) e

Agnes Szmajda, em 30 de outubro de 1899, sob o Termo 24, na Igreja  São José,

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, cuja cerimônia foi celebrada pelo padre

Jacob Wrobel  e os padrinhos foram Thomaz Harwy e Miguel  Kowalski.  Miguel  e

Anastácia tiveram os seguintes filhos, todos batizados pelo padre Jacob Wrobel na

Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul:

 Inácio Drabecki: nasceu em 26 de julho de 1901 e foi batizado em 28 de julho

de 1901, sob o Termo 317, Folha 24v. Seus padrinhos foram Valentim Jasinski

e Catharina Stawna. Casou-se em 13 de maio de 1925 com Ana  Kasprzak,

nascida  em 3  de  agosto  de  1907  e filha  de  Tomasz  Kasprzak  e  Suzana

Cytrynska, imigrantes poloneses. A história da Família Kasprzak está escrita

nas  páginas  referentes  ao  “Núcleo  Familiar  de  Marianna  Kasprzak”. De

acordo com o registro  de  óbito,  lavrado sob o  Termo 501,  Folha 291,  no

cartório da 5ª Zona de Curitiba, e tendo como declarante Luise Marczynski,
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ele  faleceu  em 14  de  março  de  1968,  às  07:00  horas,  aos  67  anos,  no

Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Curitiba, vítima de doença cardíaca

e teve seu atestado de óbito assinado pelo médico Lysandro J.  Sampaio.

Deixou os filhos Luciano (44 anos),  Leon (43 anos),  Casemiro (33  anos),

Damiano (30 anos), Zeno (25 anos) e Matilde (23 anos). Residia em São João

do  Triunfo, PR, onde foi  sepultado. Leon Drabecki era casado com Olinda

Drabecki e tiveram 6 filhos: Maria Eli, Agostinho, José, Eny, Lúcia e Rosa.

Leon Drabecki faleceu em 3 de julho de 1984, às 20:00 horas, no Hospital

Nossa  Senhora  das  Graças,  em  Curitiba,  vítima  de  distúrbio  metabólico,

insuficiência hepática, cirrose e insuficiência renal e Francisco Urbano colado

foi  o  médico  que assinou  o  atestado  de óbito.  Luiz  Alberto  Brunetti  foi  o

declarante no seu registro de óbito, lavrado sob o Termo 2922, Folha 106,

Livro C-327, no cartório de Curitiba. Leon Drabecki residia em São João do

Triunfo, PR, Inácio Drabecki e Ana  Drabecki também tiveram a filha Celina

Drabecki, falecida com 1 ano e 4 meses de idade, em 15 de abril de 1944,

tendo o seu registo de óbito lavrado sob o Termo 275, Folhas 66v e 67, no

cartório de São João do Triunfo, PR e foi sepultada no cemitério da mesma

cidade;

 José Drabecki; nasceu em 10 de janeiro de 1904 e foi batizado em 12 de

janeiro de 1904, sob o Termo 410, Folha 31. Seus padrinhos foram Antônio

Wisniewski e Marianna Wolniewicz. Casou-se com Mariana  Bugay, nascida

em 12 de julho de 1914, filha de João Bugay e Francisca Szmanda, segunda

esposa de João Bugay, em 4 de fevereiro de 1931. José Drabecki faleceu em

20 de maio de 1974, às 19:00 horas,  na sua residência em São  João do

Triunfo, PR, aos 70 anos e teve o atestado de óbito assinado pelo médico

Carlos Donald Añez Urgel. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São

João do Triunfo sob o Termo 216, Folha 240 e foi assinado pelo declarante

Anísio Antunes Ferreira e pelas testemunhas Antônio Dombroski e Joanival

Pacheco dos Santos.  Foi  sepultado no cemitério  de São João do Triunfo.

Adão Drabecki, filho do casal, faleceu em 13 de maio de 1974, aos 41 anos,

vítima  de  hemorragia  cerebral,  conforme  atestado  de  óbito  assinado  pelo

142



médico Washington Gusso, no Hospital Dr. Paulo Fortes, em São Mateus do

Sul.  Adão  Drabecki  residia  em Porto  Feliz,  São  Mateus  do  Sul,  PR.  Seu

registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo

227, Folha 242v e foi sepultado no cemitério de Mato Queimado, São Mateus

do Sul.;

 Francisco Drabecki Sobrinho: nasceu em 18 de julho de 1906 e foi batizado

em 22 de julho de 1906, sob o Termo 510, Folha 37. Seus padrinhos foram

Martim Drabecki e Marta Wisniewska. No registro de casamento civil consta

que ele nasceu em 18 de julho de 1905. Casou-se religiosamente em 1 de

maio de 1929 com Leocádia Zarzycka, nascida em 28 de setembro de 1909,

filha de Inácio Zarzycki e Adamina Zarzycka. O casamento civil ocorreu em 4

de maio de 1929 sob o Termo 18, Folhas 56v, 57 e 57v, Livro 7-B, às 13:00

horas,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e  as  testemunhas  foram  João

Jasinski  e  José  Stawski.  Leocádia  adotou  o  nome  de  Leocádia  Zarzycka

Drabecki. Eduardo Drabecki, filho de Francisco Drabecki Sobrinho e Leocádia

Zarzycka Drabecki, faleceu com 1 ano de idade, em 28 de dezembro de 1932,

vítima de septicemia infecciosa de acordo com o atestado de óbito do médico

J. Almeida Correa. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus

do Sul, PR, sob o Termo 10, Folha 121, Livro 3-C, e o declarante do óbito foi

o  pai  dele.  Eduardo Drabecki foi  sepultado no cemitério  de  Água Branca,

São Mateus do Sul.  Adamina Zarzycka,  sogra de Francisco  Drabecki,  era

imigrante polonesa e filha de Jan Jaronski e Marianna Jaronski.  Ela faleceu

aos 59 anos na sua residência na Colônia Água Branca, em 23 de novembro

de 1941, às 19;00 horas, vítima de debilidade e pneumonia de acordo com o

atestado de óbito assinado pelo médico Ulysses do Rosário Costa. O registro

de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 827,

Folha 94v e 95, Livro 5-C, e o declarante do óbito foi João Zarzycki. Deixou os

filhos:  Josefa,  Salomea,  João,  Leocádia,  Filomena,  Ludovico  (nascido  em

15/7/1916),  e  Wadislau  que  eram  maiores;  e  José  Henrique  (20  anos),

Paulina (19 anos)  e  Ana (15 anos),  que eram menores.  Foi  sepultada no

cemitério da Colônia de Água Branca, São Mateus do Sul. Francisco Drabecki
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Sobrinho faleceu aos 80 anos na sua residência em 27 de outubro de 1986,

vítima de parada cardíaca e insuficiência cardíaca, de acordo com o atestado

de óbito assinado pelo médico Washington Gusso e o registro de óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 2.066, Folha

176v, Livro 14-C. Foi sepultado no cemitério da Colônia de Água Branca, São

Mateus do Sul.  Josefa,  filha  de Inácio  Zarzycki  e  Adamina Zarzycka,   se

casou   com João Gralak, adotando o nome de Josefa Zarzycka Gralak após

o casamento. Josefa Zarzycka Gralak faleceu aos 76 anos, em 28 de abril de

1976, às 10:00 horas, vítima de insuficiência cardíaca, diabetes e flebite, na

sua residência em São Mateus do Sul, PR, de acordo com o atestado de óbito

assinado pelo médico Washington Gusso. Era  viúva. O registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 55, Folha 173v, Livro12-C, no cartório de São Mateus do

Sul e assinado pelo seu filho Pedro Gralak que foi o declarante. O nome de

Josefa  foi  grafado  como  “Josepha  Zagitska  Gralak”  no  registro  de  óbito.

Deixou os filhos: Wanda, Vitoldo, Helena e Pedro Gralak.  Foi sepultada no

cemitério  de São João do Triunfo,  PR. Filomena Zarzycka,  filha de Inácio

Zarzycki e Adamina Zarzycka, se casou   com José Olszewski, adotando o

nome de Filomena Olzewski após o casamento. José Olszewski nasceu em

29 de fevereiro de 1908, era filho de Martha Drabecki e Alexandre Olszewski

e foi batizado em 1 de março de 1908, sob o Termo 580, Folha 41v, pelo

padre  Jacob  Wrobel  na  Igreja  São  José,  na  Colônia  Água  Branca,  São

Mateus do Sul. Seus padrinhos de batismo  foram Miguel Stawny e Valéria

Olszewska.  Filomena  Olzewski  faleceu  aos  42  anos,  na  sua  residência

situada no Bairro Olarias, Ponta Grossa, em 21 de outubro de 1954, às 00:30

horas, vítima de colapso cardíaco e edema agudo do pulmão, de acordo com

o atestado de óbito assinado pelo médico Abrahão Federmann. O registro de

óbito foi lavrado no cartório de Ponta Grossa, PR, sob o Termo 16.899, Folha

206v,  e  foi  assinado  pelo  declarante  Dirceu  J.  Bassetti.  Deixou  os  filhos:

Paulina, Helena, Martha,  José, Dionizio,  Thereza, Luzia,  Avelino, Leonídia,

Lídia  e  José  Martiniano.  Foi  sepultada  no  Cemitério  de  São  José,  Ponta

Grossa.   José  Olszewski  casou-se  pela  segunda  vez  com  Maria  da  Luz
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Olszewski e eles tiveram os filhos João,  Telma, Augustinho e Carmen. José

Olszewski faleceu aos 68 anos de idade, em 27 de janeiro de 1976, às 10:00

horas,  no  Hospital  Santa  Casa  de  Misericórdia,  em  Ponta  Grossa.  Seu

atestado de óbito foi  assinado pelo médico Edmar Pacheco e a causa da

morte  foi  parada  cardíaca.  O  declarante  da  certidão  de  óbito  foi  Rubens

Vieira, que foi lavrada no cartório de Ponta Grossa, sob o Termo 197, Folha

72v. Deixou os filhos: José, Thereza. Dionizio, João, Lídia, Leonídia, Avelino,

Martha, Paulina, Telma, Augustinho e Carmen. Foi sepultado no Cemitério de

Santo  Antônio,  Ponta  Grossa.  Wanda  Zarzycki,  filha  de  Inácio  Zarzycki  e

Adamina Zarzycka, faleceu aos 16 anos, em 11 de dezembro de 1922, às

08:00 horas.  O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 644, Folha 49 e 49v,

Livro 2-C,  no cartório de São Mateus  do Sul e assinado pelo pai dela, que foi

o  declarante.  Foi sepultada no cemitério de Água Branca,  São Mateus do

Sul,  PR.  João  Jasinski,  nascido  em  13  de  junho  de  1896,  filho  de  José

Jasinski   e Anna  Worchol, casou-se na Igreja de São José, Água Branca, no

dia 18 de agosto de 1920 com Salomea Zarzycka,  nascida no dia  17  de

novembro de 1902, filha de Inácio e Adamina Zarzycki. A história de  João

Jasinski e  Salomea Zarzycka está registrada nas páginas referentes ao título

“A Chegada do Meu Tetravô Antoni Jasinski ao Brasil”.

 Antônio Drabecki: nasceu em 12 de fevereiro de 1909 e foi batizado em 13 de

fevereiro  de  1909,  sob  o  Termo  628,  Folha  44v.  Seus  padrinhos  foram

Antônio Zaczkowski e Martha Drabecka. Casou-se com Rosalia Gordia em 22

de fevereiro de 1933 e eles tiveram 8 filhos. Faleceu em 14 de maio de 1982,

às 6:30 horas, vítima de colapso cardíaco, na sua residência em São João do

Triunfo, PR, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Carlos

Donald Añez Urgel. Era aposentado pelo Funrural e viúvo. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 36/82, Folha 83v, no cartório de São João do Triunfo

e assinado pela declarante Antônia Drabecki  Chaves e pelas testemunhas

João Batista P. dos Santos e Joanival Pacheco dos Santos. Foi sepultado no

cemitério  de  São João do Triunfo,  PR.  A história  da  Família  Kordya está

registrada nas páginas referentes à família Kordya;
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  Marianna Drabecka: nasceu em 24 de fevereiro de 1911 e foi batizada em 24

de fevereiro de 1911, sob o Termo 707, Folha 49v. Seus padrinhos foram

Francisco Drabecki e Margarida Stawna. Casou-se religiosamente em 30 de

janeiro  de  1929  com  Wenceslau  Olejnik,  nascido  em  1909  e  filho  dos

imigrantes  poloneses Andrzej  Olejnik  e Ludwika  Ozdowska.  Marianna

Drabecka Olejnik e Wenceslau Olejnik se casaram no cartório de São João do

Triunfo, PR. Eles tiveram os filhos Celina (nascida em 29 de novembro de

1929), Eduardo (nascido em 11 de março de 1931), Ana (nascida em 18 de

junho  de  1932),  Paulina  (nascida  em 14  de  setembro  de  1933),  Carolina

(nasceu em 8 de outubro de 1935 e faleceu aos 6 anos e 7 meses, em 30 de

março  de  1942,  às  24:00  horas,  na  residência  da  família  situada  em

Espigãozinho, vítima de miocardite e o atestado de óbito foi assinado pelo

médico Paulo Fortes. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 917, Folha

126v e 127, no cartório de São Mateus do Sul e assinado pelo pai dela que foi

o declarante. Foi sepultada no cemitério de São Mateus do Sul), Terezinha

(nascida em 23 de fevereiro de 1937) e Genoveva (nasceu em 2 de outubro

de 1939 e faleceu  com 1 ano e 4 meses, em 18 de fevereiro de 1941, às

15:00 horas, na residência da família situada em Espigãozinho. O registro de

óbito foi lavrado sob o Termo 616, Folha 17, Livro 5-C, no cartório de São

Mateus do Sul e assinado pelo pai dela que foi o declarante. Foi sepultada no

cemitério de São Mateus do Sul), todos nascidos em Colônia Água Branca,

São Mateus do Sul. Terezinha Olejniki faleceu aos 11 meses de idade, em 5

de janeiro  de  1938,  às  20:00 horas,  na  sua residência,  em São João do

Triunfo, PR, e seu registro de óbito foi lavrado no cartório de São João do

Triunfo, sob o Termo 767, Folhas 77v e 78, sendo assinado pelo declarante

João  Domingos  Chemim  e  pelas  testemunhas  Lourenço  José  Hipólito  e

Alfredo  Bello.  Foi  sepultada  no  cemitério  de  São  João  do  Triunfo,  PR.  A

família de Marianna  Drabecka Olejnik e Wenceslau Olejnik está registrada no

censo  realizado  pelos  padres  vicentinos  sob  o  número  252,  página  125.

Andrzej  Olejnik  e Ludwika  Ozdowska,  ambos  nascidos em 1889,  além  de

Wenceslau Oleinjk, tiveram os filhos:  Feliks, nascido em 20 de fevereiro de
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1911 e casado com Filomena Ferreira de Lima em 30 de outubro de 1931;

Boleslau casou-se com Casemira Kujawa religiosamente em 21 de abril de

1948 e eles tiveram a filha Edvirges Olejnik que faleceu aos 17 anos, em 21

de março de 1974, às 20:00 horas, vítima de congestão cerebral. O atestado

de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral. O registro de óbito foi lavrado

sob o Termo 241, Folha 82, Livro 12-C, no cartório de São Mateus do Sul e

assinado pelo declarante Tadeu Juawski. Foi sepultada no cemitério de Água

Branca. Boleslau Olejnik e Casemira Kujawa também tiveram o filho Vicente

Olejnik que faleceu em 21 de abril de 1951, às 15:30 horas, com 1 mês e 13

dias de vida, vítima de intoxicação alimentar aguda de acordo com o atestado

de óbito assinado pelo médico Oséas Pacheco. O registro de óbito foi lavrado

sob o Termo 109, Folha 187, Livro 8-C, no cartório de São Mateus do Sul e

assinado  pelo  declarante  Boleslau  Olejnik.  Foi  sepultada  no  cemitério  de

Água Branca. Boleslau Olejnik faleceu aos 58 anos, em 28 de maio de 1973,

às 13:00 horas, vítima de asma cardíaca e seu atestado de óbito foi assinado

pelo médico Zeno Amaral. Ele estava internado no Hospital e Maternidade Dr.

Paulo Fortes. O registro de óbito foi lavrado sob  o Termo  84, Folha  43, no

cartório de São Mateus do Sul e assinado pelo declarante José Zarzycki. Foi

sepultado no cemitério de Água Branca; e Natália, nascida em 24 de agosto

de 1917 e casada com Antônio Dubinski em 16 de junho de 1940. Andrzej

Olejnik faleceu aos 75 anos, em 23 de novembro de 1961, às 16:30 horas, na

Colônia Água Branca, cujo atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno

Amaral, onde consta “sem assistência médica”. O registro de óbito foi lavrado

sob o Termo 689, Folha 137v e 138, no cartório de São Mateus do Sul e

assinado pelo declarante Jorge F. Mayer. Foi sepultado no cemitério de Água

Branca.  Ludwika  Ozdowska,  filha  de  Tomasz  Ozdowski  e  Magdalena

Ozdowska,  faleceu aos 75 anos, em 2 de março de 1964, às 06:00 horas, na

Colônia Água Branca, cujo atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno

Amaral, onde consta “sem assistência médica”. O registro de óbito foi lavrado

sob o Termo 1.056, Folha 242v, no cartório de São Mateus do Sul e assinado

pelo declarante José Falkowski. Foi sepultada no cemitério de Água Branca.
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A família de Andrzej Olejnik e Ludwika Ozdowska está registrada no censo

realizado pelos padres vicentinos sob o número 111, página 57;

 Bronislava Drabecka: nasceu em 16 de junho de 1913 e foi batizada em 15 de

junho  de  1913,  sob  o  Termo  546,  Folha  57.  Seus  padrinhos  foram João

Stawny e Ágata Jasinska. Casou-se religiosamente com André Figurski em 27

de fevereiro de 1929. Eles tiveram a filha Ana Figurski que faleceu em 12 de

dezembro  de  1946,  às  07:00  horas,  com  12  horas  de  vida,  vítima  de

debilidade  congênita  de  acordo  com  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico Oséas Pacheco. O registro de óbito foi lavrado sob  o Termo  2.098,

Folhas 242 e 243, Livro 7-C, no cartório de  São Mateus do Sul e assinado

pelo declarante  André Figurski. Foi sepultada no cemitério de Água Branca.

Eles também tiveram a filha Matilde Figurski  que faleceu em 5 de outubro de

1949, à 01:00 hora, em domicílio na Colônia Água Branca, aos 5 meses e 25

dias de vida, vítima de hepatite aguda, de acordo com o atestado de óbito

assinado pelo  médico  Zeno Amaral.  O registro  de óbito  foi  lavrado sob  o

Termo  193,  Folhas  81,  Livro  8-C,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e

assinado  pelo  declarante  Francisco  Drabecki  Sobrinho.  Foi  sepultada no

cemitério de Água Branca.

 Vicente: nasceu em 13 de agosto de 1915. Faleceu em 10 de setembro de

1956, às 23:00 horas, aos 41 anos, no Hospital São Vicente de Paula, vítima

de  “caquexia  oratélica”  e  teve  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico

Lourival Luiz Fornazan. Deixou os filhos: Alois, 20 anos; Clemêncio, 18 anos;

Henrique,  16  anos;  Marta,  14  anos;  Cecília,  10  anos  e  Maria,  3  anos.  O

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 3101, Folha 113, no cartório de Irati,

PR,  e foi  assinado pelo  declarante  Vicente  Wisniegoski.  Foi  sepultado no

cemitério de Irati Velho;

 Helena: nasceu em 19 de fevereiro de 1920;

148



 Estanislau: nasceu em 13 de julho de 1922. No Jornal “O Dia”, edição 6357,

página  11,  publicado  em  Curitiba,  em  4  de  maio  de  1944,  consta  que

Estanislau foi sorteado e convocado para servir ao exército;

       Miguel Drabecki faleceu em 21 de abril de 1948, às 06:00 horas, vítima de

insuficiência  cardíaca de acordo com o atestado de óbito  assinado pelo  médico

Oséas  Pacheco,  na  residência  dele,  na  Colônia  Água  Branca,  aos  73  anos.  O

registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 71,

Folhas 481 e 482, Livro 7-C, e foi assinado pelo declarante Estanislau Drabecki. Foi

sepultado no cemitério da Colônia de Água Branca, São Mateus do Sul; 

       2. Martim Drabecki: casou-se aos 22 anos com Sophia Moleda, 18 anos, filha

de Alberto Moleda e Suzana Moleda, em 20 de janeiro de 1903, sob o Termo 63, na

Igreja  São  José,  Colônia  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul,  cuja  cerimônia  foi

celebrada  pelo  padre  Jacob  Wrobel  e  os  padrinhos  foram  Valentim  Goszyk  e

Estevão Popeda. Martim e Sophia tiveram os seguintes filhos, todos batizados pelo

padre  Jacob Wrobel na Igreja São José, na Colônia  Água Branca,  São Mateus do

Sul:

 Stephan Drabecki: nasceu em 20 de dezembro de 1903 e foi batizado em 22

de dezembro de 1903, sob o Termo 409, Folha 31. Seus padrinhos foram

Francisco  Drabecki  e  Catharina  Stawna.  Faleceu  em 25  de  dezembro  de

1903;

 Francisca Moleda Drabecki: nasceu em 7 de outubro de 1905 e foi batizado

em 8 de outubro de 1905, sob o Termo 481, Folha 35. Seus padrinhos foram

Miguel Moleda e Anastácia Drabecka. Casou-se religiosamente com Ladislau

Olejnik em 8 de outubro de 1924. Eles se casaram sob o Termo 246, Folhas

199v e 200, Livro 9-B, no cartório de São Mateus do Sul, em 16 de maio de

1939. Ladislau Olejnik nasceu em 9 de junho de 1899 e era filho de Francisco

Olejnik  e  Antonina  Soszynska.  Francisca  adotou  o  nome  de  Francisca

Drabecki Olejnik. Eles já tinham os filhos Maria Drabecki Olejnik (nascida em

3 de outubro de 1925); José Drabecki Olejnik (nascido em 22 de novembro de
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1927);  Ana  Drabecki  Olejnik  (nascida  em  13  de  agosto  de  1929);  João

Drabecki Olejnik (nascido em 17 de março de 1932); Pedro  Drabecki Olejnik

(nascido em 14 de setembro de 1934. Faleceu na residência dele, na Colônia

Água Branca, aos 47 anos, solteiro, em 29 de março de 1982, às 17:30 horas

e foi assinado pelo declarante José Falkowski. O registro de óbito foi lavrado

sob o Termo 1.206,  Folha 261. Foi sepultado no cemitério da Colônia Água

Branca); e Rosália Drabecki Olejnik (nascida em 11 de fevereiro de 1939). As

testemunhas do casamento foram Ludovico Tkaczyk e João Jasinski. Maria

Drabecki  Olejnik  casou-se  com  Clemente  Schineider,  nascido  em  19

novembro  de  1921,  filho  de  Venceslau  Schineider  e  Maria  Schineider,

imigrantes  poloneses,  sob o Termo 936,  Folhas 95 e 95v,  Livro  12-B,  no

cartório de São Mateus do Sul, em 19 de setembro de 1942, às 14:00 horas.

A noiva adotou o nome de Maria Olejnik Schineider e as testemunhas do

casamento  foram  Zenon  Sansonowski  e  José  Przivitowski.  Ana  Drabecki

Olejnik casou-se com João Skiba, nascido em 16 de dezembro de 1917, filho

de Onofre Skiba e Francisca Skiba, sob o Termo 75, Folhas 294, 294v e 295,

Livro 12-B, no dia 15 de maio de 1948, às 14:00 horas, adotando o nome de

Ana Oleijnik Skiba. As testemunhas do casamento de Ana e João foram José

Jasinski e Zenon Sansonowski.  Ladislau Olejnik  faleceu na residência dele,

na Colônia Água Branca, aos 67 anos, em 29 de setembro de 1966, às 22:00

horas, vítima de desidratação e o atestado de óbito foi assinado pelo médico

Zeno Amaral. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 300, Folha 60, Livro

11-C, no cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante José

Falkowski. Foi sepultado no cemitério de Água Branca. Guenha Olejnik, filha

de Ladislau Olejnik e Francisca Drabecki Olejnik, faleceu em domicílio, em 22

de março de 1982, às 21:00 horas, vítima de acidente vascular cerebral e o

atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral. Ela tinha 41 anos e

era solteira. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1.204, Folha 260v, no

cartório de São  Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante Teodoro Fus.

Foi  sepultada  no  cemitério  de  Água  Branca.  Cinco  dias  depois  Francisca

Drabecki Olejnik faleceu em sua residência na Colônia Água Branca, em 28
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de  março  de  1982,  às  14:00  horas,  aos  76  anos.  Era  viúva  de  Ladislau

Olejnik.  O registro  de óbito foi  lavrado sob o Termo 1.210,  Folha 262,  no

cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante José Falkowski

e pelas testemunhas Jerônimo Gronek e Antônio Gordya;

 Bronislau Drabecki: nasceu em 10 de janeiro de 1908 e foi batizado em 11 de

janeiro de 1908, sob o  Termo 576, Folha 41. Seus padrinhos foram Miguel

Stawny e Bronislava Moleda. Faleceu em 13 de março de 1908;

 José Drabecki: nasceu em 11 de fevereiro de 1909 e foi batizado em 12 de

fevereiro  de  1909,  sob  o  Termo  627,  Folha  44v.  Seus  padrinhos  foram

Alexandre  Olszewski  e  Ágata  Jasinska.  Casou-se  religiosamente  com

Marianna Bronowska em 22 de junho de 1927. O casal teve o filho Antônio

Drabecki que faleceu aos 2 anos de idade em 20 de abril de 1943, às 16:00

horas,  vítima  de  “disenteria  bacilar”  de  acordo  com  o  atestado  de  óbito

assinado pelo médico Oséas Pacheco. Ele faleceu na residência dos pais,

localizada  em  Passinhos.  O  registro  de  óbito  dele foi  lavrado  sob  o

Termo1.177, Folha 17, Livro 6-C, no cartório de São Mateus do Sul, PR, e foi

assinado por João Bugay, a rogo do declarante José Drabecki que não sabia

assinar. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus

do Sul.  Eles tiveram a filha Paulina Drabecki  (nascida em 13 de junho de

1930, São  Mateus do Sul), falecida em 28 de dezembro de 1987, às 18:20

horas,  vítima  de  parada  cardiorrespiratória  e  insuficiência  cardíaca

descompassada, no Hospital da Caridade, em Palmeira, PR. Seu atestado de

óbito  foi  assinado pelo  médico  Carlos  Alberto  Areias  Secco.  Paulina  vivia

maritalmente com Antônio Teodoro Martins, de quem já era viúva. Deixou os

filhos Otávio, 34 anos, e Luís, 27 anos. O registro de óbito dela foi lavrado sob

o Termo 2181, Folha 49, no cartório de  Palmeira,  PR, e foi  assinado pelo

declarante Jairo Altair Stadler;

 Valentim Drabecki: nasceu em 28 de outubro de 1911 e foi batizado em 1 de

novembro  de  1911,  sob  o  Termo  739,  folha  52.  Seus  padrinhos  foram

Valentim Jasinski e Sophia Olszewska. Casou-se religiosamente pela primeira
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vez em 30 de janeiro de 1929 com Valéria Bronowska, filha de Francisco

Bronowski e Ursulina Bronowska, imigrantes poloneses. O casal teve o filho

Francisco Drabecki que faleceu aos 3 meses, em 25 de dezembro de 1940,

às 10:00 horas, na residência do casal localizada em Espigãozinho. O registro

de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 592, Folha

8v,  Livro  5-C,  e  o  declarante  foi  o  pai  dele. Foi sepultado  no  Cemitério

Municipal  de  São  Mateus do Sul.  Valentim Drabecki  e  Valéria  Bronowska

tiveram  o  filho  José  Drabecki  que  nasceu  morto  na  residência  do  casal

localizada em Espigãozinho, em 29 de maio de 1944. O registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 1.491, Folhas 128 e 128v, Livro 6-C, no cartório de São

Mateus do Sul e foi assinado por Elmireno Zanetti a rogo do declarante que

não sabia assinar. O sepultamento ocorreu no cemitério de São  Mateus do

Sul. Valéria Bronowska faleceu poucos dias depois do filho José, em 8 de

junho de 1944, às 20:00 horas, aos 37 anos de idade, vítima de insuficiência

cardiorrenal.  Ela  estava internada no hospital  em São Mateus do Sul  e o

atestado de óbito foi  assinado pelo médico Oséas Pacheco. O registro de

óbito foi lavrado sob o Termo 1.502, Folha 132v, Livro 6-C, no cartório de São

Mateus do Sul e foi assinado por Flávio do Amaral Wolff a rogo do declarante

que não sabia assinar. O sepultamento ocorreu no cemitério de São Mateus

do  Sul.  Valentim  Drabecki  casou-se  pela  segunda  vez  com  Helena

Kryszewska em 5 de fevereiro de 1947. No seu registro de óbito, lavrado sob

o Termo 2257, Folha 68, no cartório de Palmeira, PR, cujo declarante foi Jairo

Altair Stlader, consta que ele nasceu em 25 de outubro de 1912, era casado

com Helena Drabecki e que deixou os seguintes filhos: Henrique (40 anos),

Amélia (38 anos), Antônio (34 anos), Rosa (36 anos), José (31 anos), Zeno

(28 anos), Marlene (24 anos) e Rogério (22 anos). Seu atestado de óbito foi

assinado pelo médico Odilon Gonçalves  Cordeiro, onde consta como causa

do falecimento infarto agudo do miocárdio – arteriosclerose generalizada, e

que ele  faleceu em 28 de junho de 1988,  às 00:45 horas no Hospital  de

Caridade  de  Palmeira,  Pr.  Era  aposentado  e  foi  sepultado  no  Cemitério

Municipal de Palmeira, PR;
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 Josefa: nasceu em 15 de março de 1915. Casou-se pela primeira vez com

Alexandre em 30 de setembro de 1931 e com José Hildebrando pela segunda

vez em 24 de maio de 1954;

 Valéria: nasceu em 15 de dezembro de 1917 e se casou em 13 de janeiro de

1935 com Pedro Galdino.

      Martim Drabecki casou-se civilmente aos 30 anos com Sophia Moleda, 28 anos,

no cartório de São Mateus do Sul, em 12 de abril de 1913, às 12:00 horas, sob o

Termo 593, Folhas 28v e 29, Livro 3-B, e as testemunhas do casamento civil foram

Jacob Karnoski e Maximino Garcia. Já tinham os filhos Francisco (7 anos), José (4

anos) e Valentim (1 ano).

        Martim Drabecki faleceu aos 60 anos,  em 27 de novembro de 1941, às 10:00

horas. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo

840,  Folha  99v,  Livro 5-C, e o declarante foi  Ludovico Tkacyk. Foi sepultado  no

Cemitério Municipal de Água Branca.

        Sophia Moleda Drabecki faleceu na Colônia Rio do Meio, em 17 de maio de

1954, às 05:00 horas. O atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral

que declarou como causa mortis “sem assistência médica”. Ela era viúva e tinha 75

anos. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo

62, Folha 53 e foi sepultada no Cemitério Municipal de Água Branca.

       Bronislava Moleda Figurski,  imigrante polonesa e irmã de  Sophia Moleda

Drabecki,  faleceu  em Paiol  Grande,  em  3 de  junho de 1963,  às 08:00 horas.  O

atestado de óbito foi assinado pelo médico  Washington Gusso que declarou como

causa mortis “sem assistência médica”. Ela  tinha  91 anos. O registro de óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 927, Folhas 206 e 206v e foi

sepultada no Cemitério Municipal de São Mateus do Sul.

     3. Catharina Drabecka: casou-se aos 19 anos com Miguel Stawny, 21 anos, filho

de Thomaz Stawny e Margarida Kubiak, em 23 de outubro de 1900, sob o Termo 54,

na Igreja  São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, cuja cerimônia foi

celebrada pelo padre Jacob Wrobel e os padrinhos foram Bartolomeu Lewandoski e
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Antônio Lewandoski. Catharina e Miguel tiveram os seguintes filhos, todos batizados

pelo padre Jacob Wrobel na Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus

do Sul:

 Marianna Stawna: nasceu em 29 de novembro de 1901 e foi batizada em 30

de novembro de 1901, sob o Termo 326, Folha 24v. Seus padrinhos foram

Francisco Drabecki e Marianna Zackowska. Casou-se com José Wesolowski,

cujo casamento foi lavrado sob o Termo 32, Folha 39, Livro B-7, no cartório

de São Mateus do Sul e teve 8 filhos, entre eles: João, Eduardo, Estanislau,

Casemiro e Filomena. Faleceu na sua residência em 23 de fevereiro de 1966,

às 07:40 horas, aos 64 anos, vítima de colapso cardíaco e teve o atestado de

óbito  assinado  pelo  médico  Jorge  Garcia  Arias.  Era  desquitada  de  José

Wesolowski e foi sepultada no cemitério de Campo Mourão, PR. O registro de

óbito  foi  lavrado  sob  o  Termo  4526,  Folha  208v,  no  cartório  de  Campo

Mourão e o declarante foi Orides Quirino de Abreu;

 Estanislava Stawna; nasceu em 11 de dezembro de 1904 e foi batizada  no

mesmo  dia,  sob  o  Termo  443,  Folha  33.  Seus  padrinhos  foram  Miguel

Wesolowski e Francisca Wolniewicz;

 Helena  Stawna:  nasceu  em  11  de  dezembro  de  1904  e  foi  batizada  no

mesmo  dia,  sob  o  Termo  442,  Folha  33.  Seus  padrinhos  foram  Martim

Drabecki  e Josepha Stepniak.  Estanislava e Helena eram gêmeas.  Ela se

casou com Félix Figurski  e adotou o nome de Helena Stawna Figurski.  O

casal teve o filho Albino Figurski que faleceu com 1 ano, 4 meses e 6 dias de

idade,  em 20  de  fevereiro  de  1942,  às  10:00  horas,  no  hospital  de  São

Mateus do Sul, vítima de difteria e teve o atestado de óbito assinado pelo

médico Paulo Fortes. O declarante da certidão de óbito foi o pai dele e foi

lavrada no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 887, Folha 116v, Livro

5-C. Foi sepultado no cemitério de São Mateus do Sul;
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 Leocádia Stawna: nasceu em 23 de dezembro de 1906 e foi batizada em 25

de dezembro de 1906, sob o Termo 523, Folha 38. Seus padrinhos foram

José Stawny e Anastácia Drabecka;

 Pedro Stawny: nasceu em 29 de junho de 1908 e foi batizado em 30 de junho

de  1908,  sob  o  Termo  592,  Folha  42.  Seus  padrinhos  foram  Alexandre

Olszewski e Margarida Stawna. Ele se casou com Sophia kavalkevski Stawny

e faleceu aos 78 anos, em 17 de agosto de 1978, vítima de colapso cardíaco,

na sua residência, em Faxinal, São João do Triundo, PR. O seu atestado de

óbito foi assinado pelo médico Carlos Donald Añez Urgel. Era agricultor, viúvo

e deixou 10 filhos. O seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 48/78,

Folha 7, no cartório de são João do Triunfo e foi assinado pelo declarante

Albino  Zakrzewski  e  pelas  testemunhas  Antônio  Dromboski  e  Joanival

Pacheco dos Santos. Foi sepultado no cemitério da Colônia Bromado;

 João Stawny: nasceu em 20 de maio de 1910 e foi batizado em 22 de maio

de 1910, sob o Termo 672, Folha 47.  Seus padrinhos foram Bartholomeu

Lewandowski e Martha Olszewska;

 Felícia Stawna: nasceu em 30 de maio de 1912 e foi batizada em 2 de junho

de  1912,  sob  o  Termo  761,  Folha  54.  Seus  padrinhos  foram  Lukasz

Kokorzycki e Ágata Jasinska;

 Antônio Stawny: nasceu em 7 de janeiro de 1914 e foi batizado em 10 de

janeiro de 1914, sob o Termo 831, Folha 59v. Seus padrinhos foram Miguel

Drabecki e Vitória Lewandowska.

        Catharina Drabecka casou-se civilmente, aos 30 anos, com Miguel Stawny, 34

anos,  filho  de  Thomaz  Stawny  e  Margarida  Stawny,  imigrantes  poloneses,  no

cartório de São Mateus do Sul, em 21 de março de 1914, às 15:00 horas, sob o

Termo 667, Folha 70 e 70v, Livro 3-B, onde declararam que tinham 7 filhos. As

testemunhas do casamento foram João Casemiro Domanski e Joaquim Mesquita

Ferreira.  
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       Catharina Drabecka faleceu aos 42 anos, em 29 de abril de 1925, às 03:00

horas, vítima de peritonite. O declarante da certidão de óbito foi Miguel Stawny e  foi

lavrada no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 838, Folha 119 e 119v, Livro

2-C. Era viúva de Miguel Stawny e deixou os filhos: Maria, 23 anos; Estanislau, 21

anos; Helena, 21 anos; Rosália, 20 anos; Pedro, 17 anos; João, 15 anos; Felícia, 14

anos; Antônio, 11 anos; Isabel, 9 anos; Ana, 6 anos; e Petronela, 4 anos. Catharina

Drabecka foi sepultada no cemitério da Colônia Água Branca.

       Margarida Stawny, sogra de  Catharina Drabecka, faleceu aos 86 anos, em 4 de

outubro de 1937, às 06:00 horas, de acordo com o atestado policial firmado pelo

inspetor  policial  da  Colônia  Água  Branca  e  o  visto  do  médico  Paulo  Fortes,

encarregado do Serviço da Saúde Pública. O declarante da certidão de óbito foi

Miguel Stawny, que foi lavrada no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 143,

Folha  38v,  Livro  4-C.  Era  viúva  de  Thomaz Stawny  e  deixou  os  filhos:  Miguel,

Constante, Josefa, José, João, Maria, Estanislau e Antõnio. Margarida Stawny foi

sepultada no cemitério da Colônia Água Branca.

     4.  Martha Drabecka:  casou-se  com Alexandre  Olszewski.  Eles  tiveram os

seguintes filhos, todos batizados pelo padre  Jacob Wrobel na Igreja São José, na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul:

 Alexandre Olszewski: nasceu em 10 de outubro de 1906 e foi batizado em 17

de outubro de 1906,  sob o  Termo 520,  Folha 37v.  Seus padrinhos foram

Ladislau  Olszewski  e  Catharina  Dobrzalska.  Ladislau  Olszewski  (filho  de

Vicente Olszewski e Catarina Olszewski), padrinho de batismo de Alexandre

Olszewski,  casou-se  com  Valéria  Dobrzalska  (adotou  o  nome  de  Valéria

Olszewski) e tiveram os filhos; Vitória, Leocádia, Rozália, Verônica, Vicente,

Bronislava,  Marcelina,  Escolástica,  Ludovico,  Salomea  e  Natália.  Ladislau

Olszewski faleceu aos 99 anos, em 16 de março de 1959, às 04:30 horas,

vítima de hemorragia cerebral, de acordo com o atestado de óbito assinado

pelo médico Washington Gusso. O declarante da certidão de óbito foi João

Zarzycki, que foi lavrada no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 208,

Folha 289. Ladislau Olszewski foi  sepultado no cemitério da Colônia Água
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Branca. Valéria Dobrzalska, imigrante polonesa e filha de Walenty Drobrzalski

e Marianna Dobrzalska, faleceu aos 77 anos, em 31 de dezembro de 1960, às

05:00 horas, vítima de colapso cardíaco de acordo com o atestado de óbito

assinado pelo médico Zeno Amaral.  O declarante da certidão de óbito  foi

Vicente Olszewski, que foi lavrada no cartório de São Mateus do Sul, sob o

Termo 366, Folha 37ve 38. Valéria Olszewski foi sepultada no cemitério da

Colônia  Água  Branca.  Verônica  Olszewski  Zakrzewski,  filha  de  Ladislau

Olszewski  e  Valéria  Dobrzalska,  se  casou  com  João  Zakrzewski  e  eles

tiveram 2 filhos: Ervino e Teodósia. Verônica Olszewski Zakrzewski faleceu

aos 65 anos, em 17 de março de 1976, às 09:30 horas, na residência dela

situada à Rua Evaldo Gaensly,  vítima de insuficiência cardíaca, de acordo

com  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Washington  Gusso.  A

declarante da certidão de óbito foi Edeli Militão Zarzycki, que foi lavrada no

cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 33, Folha 168, Livro 12-C. Ela foi

sepultada no cemitério da Colônia Água Branca.;

 José Olszewski: nasceu em 29 de fevereiro de 1908 e foi batizado em 1 de

março de 1908, sob o Termo 580, Folha 41v. Seus padrinhos foram Miguel

Stawny e Valéria Olszewska. Filomena Zarzycka, filha de Inácio Zarzycki e

Adamina  Zarzycka,  se  casou  com  José  Olszewski,  adotando  o  nome  de

Filomena  Olzewski  após  o  casamento.  A  história  de  José  Olszewski  e

Filomena Zarzycka  está  registrada  nas  páginas  que  contam a  história  de

Francisco  Drabecki,  casado  com  Leocádia  Zarzycka  e   filho  de  Miguel

Drabecki  e  Anastácia  Pietrzak.  Miguel  Drabecki  era  filho  de  Adalberto

Drabecki e sua primeira esposa, Marianna Jasinska;

 Rosália Olszewska: nasceu em 4 de setembro de 1909 e foi batizada em 5 de

setembro de 1909, sob o Termo 652, Folha 46. Seus padrinhos foram Júlio

Bugay e Sophia Drabecka;

 Estanislava Olszewska: nasceu em 28 de abril de 1911 e foi batizada em 30

de abril  de 1911, sob o Termo 714, Folha 50. Seus padrinhos foram João

Bugay e Marianna Bugay.
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       5.  Sophia Drabecka:  após o falecimento de sua irmã,  Martha Drabecka,

casou-se com Alexandre Olszewski. Eles tiveram a filha Helena Olszewska, nascida

em 17 e batizada em 18 de maio de 1912,  sob o Termo 759,  Folha 53v,  cujos

padrinhos foram Ladislau Olszewski e Marianna Gronek. 

      De acordo com a página 16, sob o registro nº 28, do censo dos moradores de

Água Branca, aparecem os nomes de 6 filhos de Adalberto Drabecki (nascido em

outubro de 1853, no distrito de Slubice, Szymanowice) e Josefa Jablonska (nascida

em 1868,  na  vila  de  Dobre,  distrito  de  Brzuze,  condado  de  Rypin,  voivodia  da

Cujávia-Pomerânia, Polônia), sendo:

 Verônica:  nascida em  1893.  Casou-se com Wenceslau Radlowski em 8 de

novembro de 1910, filho de Miguel Radlowski e Rozalia Jasinska. A história

do casal está escrita nas páginas referentes à Família Radlowski; 

 Estefano: casou-se com Marianna Kubiak (nascida em 3 de agosto de 1898 e

filha  de  Antoni  Kubiak  e  Julianna  Jasinska)  em  24  de  janeiro  de  1917.

Estefano Drabecki faleceu em 20 de agosto de 1976. A história de Estefano e

Marianna está escrita nas páginas que contam a história de Antônio Kubiak e

a primeira esposa dele, Julianna Jasinska.

 João: nascido em 5 de maio de 1895, foi batizado em 12 de junho de 1895 e

seu  registro  de  batizado  encontra-se  na  Paróquia  de  Nossa  Senhora  da

Conceição,  Palmeira,  PR.  Ele  casou-se  com  Bronislava  Kubiak,  filha  de

Antônio Kubiak e Julianna Jasinska. João e Bronislava deram origem a todos

os descendentes da  Família Drabecki em Virmond, PR. A história do casal

está escrita em “Família Drabecki em Virmond”;

 José Jablonski Drabecki: nasceu em 1904 e faleceu em aos 75 anos, em 25

de março de 1979, às 11:00 horas, vítima de broncopneumonia de acordo

com o atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral.  O assento de

óbito foi lavrado sob o Termo 589, Folha 107, no cartório de São Mateus do

Sul e foi assinado pelo declarante Frankoski. Era solteiro e foi sepultado no

cemitério de São Mateus do Sul; 
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 Marianna: nascida em 5 de dezembro de 1906 e batizada em 6 de dezembro

de 1906, sob o Termo 522, Folha 37v. Seus padrinhos foram José Pilarski e

Rosália Borowiecka. Casou-se com Antônio Kwiatkowski em 6 de outubro de

1926;

 Josefa: nascida em 31 de dezembro de 1911 e batizada em 1 de janeiro de

1912, sob o Termo 746, Folha 53. Seus padrinhos foram Martim Stepniak e

Michalina Frydrych. 

        Adalberto faleceu no dia 29 de maio de 1929, em domicílio, na Colônia Água

Branca, aos 79 anos. O assento de óbito foi lavrado sob o Termo 58, Folha 24, Livro

3-C, no cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante João Iachinski.

O sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul.

       Josefa Drabecka (Jablonska) faleceu em  13 de outubro de 1952, às 03:00

horas, aos 84 anos, quando estava de passagem por São João do Triunfo, PR. O

assento de óbito foi lavrado sob o Termo 2.132, Folhas 86 e 86v, no cartório de São

João  do  Triunfo,  e  foi  assinado  pelo  declarante  Antônio  Fiatkowski  e  pelas

testemunhas Joaquim Borges das Neves e Antônio Dombroski.  O sepultamento foi

feito no Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul.

        Na mesma página, sob o registro nº 29, temos a composição da família de

Francisco Drabecki (nascido em 1869, no distrito de Slubice, em Szymanowice) e

Jozefa Lewicz (nascida em 1868), sendo: Inês e João nascidos na Polônia e mais 7

filhos nascidos no Brasil e batizados na Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, pelo padre Jacob Wrobel: 

       Francisco Drabecki Filho: nascido em 22 de março de 1899. Foi batizado em

23 de março de 1899, sob o Termo 46, Folha 5 e seus padrinhos foram Alexandre

Szkolny e Marianna Walczak. Casou-se em 24 de janeiro de 1923 na Igreja de São

José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, com Antonina Milczareka, nascida

em 17 de janeiro  de 1902 e filha de Miguel  Milczareki  e Izabel Milczareka.  Nos

registros do censo dos colonizadores da Colônia Água Branca, feito pelos padres da

Igreja  São José,  encontra-se a relação  dos filhos de Francisco Drabecki  Filho e
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Antonina Milczareka Drabecki, todos nascidos na Colônia Água Branca, São Mateus

do Sul, registrada sob o número 37:

 Luciano: nasceu em 3 de abril de 1924 e se casou em 15 de junho de 1946,

às 14:00 horas, com Maria Stawna, nascida em 5 de setembro de 1918, filha

de João Stawny e Suzana Stawna. O registro do casamento foi lavrado sob o

Termo 903, Folhas 63v e 64, Livro 12-B, no cartório de São Mateus do Sul. A

noiva  adotou  o  nome  de  Maria  Stawna  Drabecki  e  as  testemunhas  do

casamento  foram  Pedro  Ibraim  Marques  e  João  Iachinski.  Maria  Stawna

Drabecki faleceu em 23 de outubro de 1987 e o assento de óbito foi lavrado

sob o Termo 2.263, Folha 225v, Livro 14-C, no cartório de São Mateus do Sul.

Luciano Drabecki faleceu em 14 de fevereiro de 1989, às 17:00 horas, vítima

de úlcera péptica - hemorragia e o atestado de óbito foi assinado pelo médico

Zeno Amaral. O assento de óbito foi lavrado sob o Termo 2485, Folha 281,

Livro 14-C, no cartório de São Mateus do Sul,  e assinado pelo declarante

Vicente Eduardo Drabecki.  Deixou os filhos: Vicente Eduardo Drabecki,  41

anos,  Dionísio,  38  anos  e  Irene,  36  anos.  O sepultamento  foi  feito  no

Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul;

 Casemira: nasceu em 17 de setembro de 1925 e se casou religiosamente

com  Wadislau Stawny, nascido em 19 de setembro de 1916, filho de João

Stawny e Suzana Thomazyn Stawny, em 5 de julho de 1944. Eles se casaram

em 8 de julho de 1944 sob o Termo 730, Folhas 201, 202 e 202v, no cartório

de São Mateus do Sul e as testemunhas do casamento foram João Jasinski e

Luiz Szlachta. A noiva adotou o nome de  Casemira Drabecki Stawny. Hélio

Drabecki Stawny, filho do casal,  faleceu em 17 de julho de 1971, às 03:00

horas, no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, em São Mateus do Sul,

PR, vítima de difteria, e o atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno

Amaral. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR,

sob o Termo 116, Folha 253, Livro 11-C, e foi assinado pelo pai dele que foi o

declarante. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul,

PR;
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 Celina: nasceu em 10 de junho de 1927 e se casou com Venceslau Brudnicki

em 4 de junho de 1950;

 Valéria: nasceu em 12 de julho de 1929 e casou com Estanislau Stawny em

12 de julho de 1951;

 Thereza Drabecki: nasceu em 13 de abril de 1931. Faleceu aos 3 anos de

idade, em 28 de setembro de 1934, às 21:00 horas.  O registro de óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 50, Folha 153,

Livro 3-C, e foi assinado pelo pai dela que foi o declarante. Foi sepultada no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul, PR; 

 Helena:  nasceu  em  21  de  julho  de  1933  e  se  casou  com  Casemiro

Lewandowski em 25 de janeiro de 1956;

 Tadeu: nasceu em 29 de março de 1936;

 Irena: nasceu em 4 de junho de 1938;

  Ludovica: nasceu em 28 de fevereiro de 1941;

 Melania: nasceu em 4 de agosto de 1944;

 Lídia: nasceu em 19 de janeiro de 1947.

     Francisco Drabecki Filho faleceu em 4 de abril de 1974, às 8:00 horas, na sua

residência em Monte Alegre, Porto Feliz. O registro de óbito dele foi lavrado sob o

Termo 210, Folha 238v, no cartório de São João do Triunfo, PR, cujo declarante foi

Inácio Kubiak. Era casado e deixou 2 filhas maiores. Foi assinado pelo declarante e

pelas  testemunhas  Antônio  Dombroski  e  Joanival  Pacheco  dos  Santos.  Foi

sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul, PR.

         Antonina Milczareka Drabecki faleceu em 7 de janeiro de 1981, na sua

residência localizada na Fazenda Monte Alegre, São João do Triunfo, PR. O registro

de óbito foi lavrado no cartório de  São João do Triunfo, PR, sob o Termo 2181,

Folha 54,  e  foi  assinado pela declarante  Melania  Drabecki  e  pelas  testemunhas
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Antônio Luiz de Lima e Emílio Paizani de Chaves. Foi sepultada no cemitério de

Água  Branca, São Mateus do Sul, PR;

       João: nasceu em 1897 e se casou aos 22 anos com Josepha Figurska, 18

anos, filha de Antônio Figurski e Bronislava Figurska, em 1 de dezembro de 1917,

sob o Termo 891, Folhas 13 e 13v,  no cartório de São Mateus do Sul.  A noiva

adotou o nome de  Josepha Figurska Drabecki. Os padrinhos do casamento foram

José Drabecki e Estefano Kujawa. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Catarina: nasceu em 18 de abril de 1921. Faleceu em 23 de outubro de 1981,

às 14:00 horas, aos 60 anos, na sua residência localizada na Colônia Água

Branca, vítima de asma brônquica e o atestado de óbito foi  assinado pelo

médico  Zeno  Amaral,  O  registro  de  óbito  foi  lavrado  no  cartório  de  São

Mateus  do  Sul,  PR,  sob  o  Termo  1.134,  Folha243v,  e  foi  assinado  pelo

declarante João Drabecki Filho. Ela era solteira. O sepultamento foi feito no

Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul; 

 Mariana: nasceu em 10 de junho de 1923 e se casou com Inácio Kubiak em

22  de  outubro  de  1947; Inácio  nasceu  em  6  de  fevereiro  de  1923.  Foi

convocado  para  servir  ao  exército  brasileiro,  cujo  sorteio  ocorreu  sob  o

número 260. A convocação foi publicada no Jornal “Diário Oficial do Estado

do Paraná”, Edição 6603, publicado em 24 de fevereiro de 1945. Eles tiveram

os filhos Lúcia, Dionísio e Ermínia. Inácio faleceu aos 66 anos de idade, em

14 de novembro de 1989, às 05:00 horas, na residência dele, localizada na

Colônia Rio do Meio, vítima de acidente vascular cerebral e seu atestado de

óbito foi assinado pelo médico Daniel Iwao Yamazaki. O declarante do óbito

foi  Tadeu  Drabecki  que  o  assinou.  Foi  sepultado  no  cemitério  de  Água

Branca,  São  Mateus  do  Sul  Os  pais  de  Inácio  já  eram falecidos  quando

ocorreu o óbito dele;

 Júlia: nasceu em 10 de junho de 1923 e faleceu em 4 de fevereiro de 1924. 

Mariana e Júlia eram gêmeas;

 Magdalena: nasceu em 18 de julho de 1918;
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 Anna Drabecki:  nasceu em 18 de julho de 1919 e se casou com Antônio

Kubiak em 14 de abril de 1948. Ela faleceu em 14 de abril de 1991, às 15:00

horas, na sua residência localizada em Espigãozinho, São Mateus do Sul, e

seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral, onde consta

como causa da morte câncer de laringe. Era aposentada e o declarante do

óbito  foi  Zeno  Kubiak.  Foi  sepultada  no  cemitério  de  Água  Branca,  São

Mateus do Sul, PR;

 Silvestre: nasceu em 23 de outubro de 1925. Casou-se com Cecília Figurski e

eles tiveram o filho Júlio Figurski que faleceu aos 7 dias de vida, em 26 de

janeiro de 1953, às 14:00 horas, vítima de tétano de acordo com o atestado

de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral, na residência deles localizada

no lugar denominado Paiol Grande. O registro do óbito foi lavrado no cartório

de São Mateus do Sul sob o Termo 19, Folha 286, Livro 8-C, e foi assinado

pelo declarante Silvestre Figurski. Foi sepultado no cemitério de São Mateus

do Sul, PR. Silvestre Figurski faleceu em 18 de maio de 1926;

 Valéria: nasceu em 23 de outubro de 1925 e faleceu em 20  de maio de 1926.

Silvestre e Valéria eram gêmeos;

 Rosália: nasceu em 7 de dezembro de 1927 e faleceu em 16 de março de

1944;

 João Drabecki Filho: nasceu em 4 de fevereiro de 1931 e se casou com Maria

Waszczuk em 11 de maio de 1949. Faleceu em 18 de junho de 1992, às

09:10  horas.  O  seu  atestado  de  óbito  foi  assinado  pelo  médico  Soleste

Fernando José Schmidt, onde consta como causas da morte parada cardíaca,

parada respiratória e desidratação. Era aposentado, viúvo e o declarante do

óbito foi Eugênio Drabecki. O registro do óbito foi lavrado no cartório de São

Mateus do Sul sob o Termo 3.075, Folha 128. Foi sepultado no cemitério de

Água Branca, São Mateus do Sul, PR;

 Antônio: nasceu em 29 de novembro de 1932;
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 Cecília: nasceu em 31 de julho de 1934 e faleceu em 2 de agosto de 1934;

 Pedro: nasceu em 30 de maio de 1935. Faleceu em 4 de junho de 1970, às

05:00  horas,  na  Colônia  Água  Branca,  aos  35  anos,  “sem  assistência

médica”,  de  acordo  com o atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Zeno

Amaral. O registro do óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o

Termo 858, Folhas 199v, Livro 11-C, cujo declarante foi João Drabecki Filho.

Foi sepultado no cemitério de São Mateus do Sul, PR. Era solteiro; .

        Josepha Figurska Drabecki faleceu em 23 de setembro de 1946, às 16:00

horas, na Colônia Água Branca, aos 47 anos, vítima de colapso cardíaco, de acordo

com o atestado de óbito assinado pelo médico Oséas Pacheco. O registro do óbito

foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o Termo 2.042, Folhas 206 e 207,

Livro 7-C, cujo declarante foi o esposo dela e foi assinado por Edmundo Prohmann a

rogo  do  declarante  que  não  sabia  assinar.  Foi  sepultada  no  cemitério  de  Água

Branca, São Mateus do Sul, PR;

       João  Drabecki faleceu em 23 de setembro de 1970, às 10:30 horas, na Colônia

Água  Branca,  aos  74  anos.  De  acordo  com o  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico Zeno Amaral, ele faleceu “sem assistência médica”. O registro do óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o Termo 857, Folhas 199, Livro 11-C,

cujo declarante foi o filho dele, João Drabecki Filho, onde consta o nome da filha

Salomea. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul, PR;

       Miguel:  nascido em 25 de maio de 1900, foi batizado em 16 de setembro de

1900, sob o Termo  281, Folha 22v e seus padrinhos foram Valentim Dobrzalski e

Rosália Maluszewski. Ele faleceu em 15 de fevereiro de 1903; 

       Rosália: nascida em 25 de julho de 1902 e batizada em 27 de julho de 1902,

sob o Termo 350,  Folha  27 e seus padrinhos foram Miguel  Stawny e Marianna

Zaczkowska. No registro civil do casamento dela consta que ela nasceu em 10 de

agosto de 1900. Casou-se religiosamente em 22 de fevereiro de 1922 com Bronislau

Figurski, nascido em 25 de novembro de 1894, filho de Antônio Figurski e Bronislava

Figurski. Casaram-se sob o Termo 1.208, Folhas 136 e 136v, Livro 5-B, no cartório
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de São Mateus do Sul, em 1 de novembro de 1923, às 13:00 horas. As testemunhas

do casamento civil foram João dos Santos Leal e Luiz dos Santos Lima. A recém-

casada  adotou  o  nome  de  Rosália  Drabecki  Figurski.  Eles  residiam  em  Paiol

Grande,  São  Mateus  do  Sul.  Eles  tiveram os  filhos  Ludovico  Figurski  Sobrinho

(nascido em 16 de outubro de 1923 e casado com Jadwiga Trojan Figurski. Ludovico

e Jadwiga tiveram os filhos Júlio Figurski e Lúcia Figurski. Júlio Figurski faleceu aos

2 meses de idade em 18 de agosto de 1949, às 14:00 horas, na residência deles

localizada  em Paiol  Grande,  vítima  de  gastroenterite  crônica,  de  acordo  com  o

atestado de óbito  assinado pelo médico Oséas Pacheco.  O registro  do óbito  foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o Termo 176, Folha 74v, Livro 8-C, e

foi assinado pelo declarante Wadislau Stawny. Lúcia Figurski faleceu aos 3 meses

de idade em 28 de março de 1958, às 07:00 horas, na residência deles localizada

em Paiol Grande, vítima de gastroenterite aguda, de acordo com o atestado de óbito

assinado pelo médico Zeno  Amaral.  O registro do óbito foi lavrado no cartório de

São Mateus do Sul sob o Termo 45, Folha 241v, e foi assinado pelo declarante João

Ricke.  Ambos  foram  sepultados  no  cemitério  de  São  Mateus  do  Sul);  Silvestre

(nascido em 30 de dezembro de 1924) e Helena (nascida em 18 de agosto de 1926

e falecida aos 27 anos, em 2 de julho de 1954, às 13:00 horas, vítima de anemia

aguda  por  aborto  natural,  de  acordo  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico

Washington Gusso. Estava internada no hospital de São Mateus do Sul. Era casada

com João Ricke e adotou o nome de Helena Figurski Ricke. O registro do óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o Termo 81, Folha 58v, e foi assinado

pelo declarante Brunislau Figurski. Foi sepultada no cemitério de São Mateus do Sul,

PR. Deixou a filha menor Genoveva). Eles também tiveram a filha Irene Figurski que

nasceu morta  em 20 de outubro de 1943, às 24:00 horas.  O registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 1.289, Folha 57 e 57v, Livro 6-C, no cartório de São Mateus do

Sul e foi assinado pelo pai dela que foi o declarante. Ela foi sepultada no cemitério

de  São  Mateus  do  Sul. Rosália  e  Brunislau  também tiveram os  filhos:  Antônia,

Ludovica, Francisco, Edwirges, Estanislau, Antônio e Casemira. A família se mudou

para  São  Mateus  do  Sul.  Antônio  Figurski,  sogro  de  Rosália,  faleceu  em 3  de

novembro de 1943, à 01:00 hora, vítima de senilidade de acordo com o atestado de
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óbito assinado pelo médico Ulysses do Rosário Costa, aos 84 anos. O registro de

óbito de Antônio Figurski foi lavrado sob o Termo 1.301, Folha 611, Livro 6-C, no

cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo filho dele, Bronislau, que foi o

declarante, sendo sepultado na mesma cidade.  Bronislau Figurski faleceu aos 75

anos,  em 1 de março de 1970, às 18:00 horas, na residência deles localizada em

Rio das Pedras, vítima de uremia, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo

médico Washington Gusso..O registro do óbito foi lavrado no cartório de São Mateus

do Sul  sob o Termo 810,  Folha 187v, Livro 11-C e foi  assinado pelo declarante

Ludovico Figurski. Bronislau Figurski  foi sepultado no cemitério de São Mateus do

Sul. Rosália Drabecki Figurski  faleceu aos 66 anos de idade em 8 de dezembro de

1967, às 03:00 horas, na residência deles localizada em Rio das Pedras, vítima de

insuficiência cardíaca,  de acordo com o atestado de óbito  assinado pelo médico

Washington Gusso. O registro do óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul

sob o Termo 476,  Folha 104,  Livro 11-Ce foi  assinado pelo declarante Silvestre

Figurski. Foi sepultada no cemitério de São Mateus do Sul;

       Estanislau: Catarina e Estanislau eram gêmeos, nascidos em 18 de abril de

1905. Foi  batizado em 20 de abril  de 1905, sob o Termo 461, Folha 34 e seus

padrinhos  foram  José  Drobniewski  e  Sophia  Drabecka.  Casou-se  em  1930  no

religioso com Tecla Kovalski. Casou-se em 14 de junho  1948 com Tecla Kovalski

que adotou o nome de Tecla Kovalski Drabecki após o casamento, no cartório de

Laranjeiras  do  Sul,  PR,  sob  o  Termo 487,  Folhas  40,  40v  e  41,  Livro  8.  Tecla

Kovalski nasceu em 9 de março de 1915, São João do Triunfo, PR, e era filha de

Estanislau  Kovalski  que  tinha  68  anos  na  ocasião  do  casamento  e  Wladislawa

Kovalski, falecida em 1931. Estanislau Drabecki e Tecla Kovalski já eram casados

religiosamente antes do casamento civil. Durante o casamento civil declararam que

tinham os filhos: Eduardo (nascido em 28 de setembro de 1931), Ceslau  (nascido

em 7 de novembro de 1932), Genoveva  (nascida em 4 de maio de 1934), Edvídeo

(nascido em 17 de março de 1936), nascidos em São Mateus do Sul, PR; Augusto

(nascido em 13 de maio de 1938), Vicente  (nascido em 5 de abril de 1940), Natália

(nascida em 1 de junho de 1944), nascidos em São João do Triunfo, PR; Tereza

(nascida em 16 de julho  de 1946)  e  Helena (nascida em 18 de abril  de  1948),
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nascidas em Laranjeiras do Sul. As testemunhas do casamento civil foram Haroldo

Guber e Júlio Maurer. Estanislau Drabecki faleceu em 2 de junho de 1983, à 01:00

hora, na sua residência em Laranjeiras do Sul, PR, aos 78 anos. O registro de óbito

de Estanislau foi lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 1940, Folha

186  e  foi  assinado  pelo  declarante  Darci  Opata  e  pelas  testemunhas  Vicente

Drabecki  (filho  dele)  e  João  Antônio  Cimi.  Deixou  11  filhos.  Foi  sepultado  no

cemitério Campo do Bugre. Vicente Drabecki, um dos filhos dele, faleceu na sua

residência em  Laranjeiras do Sul, aos 45 anos. O registro de óbito de Vicente foi

lavrado sob o Termo 2679, Folha 71, Livro C-309,  no cartório de Laranjeiras do Sul,

e  foi  assinado  pela  declarante  Maria  Rosa  Drabecki  e  pelas  testemunhas  Glaci

Mayer  e  Helena  Biranoski  (filha  de  Wadislava  Biranoski  e  Mariano  Biranoski).

Vicente foi sepultado no cemitério Campo do Bugre; 

        Catarina: nascida em 18 de abril de 1905. Foi batizada em 20 de abril de 1905,

sob  o  Termo 461,  Folha  34  e  seus  padrinhos  foram Júlio  Sznycer  e  Casemira

Weslowska.  Casou-se  religiosamente  em  28  de  janeiro  de  1931  com  Wadislau

Kowalski,  nascido  em  30  de  maio  de  1906,  Palmyra,  PR,  filho  de  Estanislau

Kowalski e Wadislava Kowalski. Casaram-se em 15 de setembro de 1936, às 13:00

horas,  sob o Termo 34,  Folhas 164,  164v e 165,  Livro  8-B,  no  cartório  de São

Mateus do Sul. Ela adotou o nome de Catarina Drabecki Kowalski e as testemunhas

do casamento foram Constante Radikowski e Estanislau Rosgoski. Wadislau faleceu

em 21 de março de 1978 e o registro de óbito foi lavrado sob o Termo 4, Folha 3,

Livro 13-C, no cartório de São Mateus do Sul. Catarina Drabecki Kowalski faleceu

em  13  de  outubro  de  1978,  aos  73  anos,  às  13:30  horas,  na  residência  dela

localizada na localidade de Olho D’Água,  vítima de pneumonia lobar  aguda e o

atestado de óbito foi assinado pelo médico Washington Gusso. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 517, Folha 89, Livro 13-C, no cartório de São Mateus do Sul

e foi assinado pelo declarante Jerônimo Stempinhaki; 

       Sofia: nascida em 10 de dezembro de 1907. Foi batizada em 12 de dezembro

de 1907, sob o Termo 573, Folha 41 Foi batizado em 20 de abril de 1903, sob o

Termo 461, Folha 34 e seus padrinhos foram Casemiro Radzikowski e Magdalena
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Ozdowska.  No  registro  de  casamento  civil  consta  que  ela  nasceu  em  10  de

dezembro de 1910. Casou-se religiosamente em 16 de junho de 1937 com Martim

Mandziarski,  nascido  em 1  de  setembro  de  1909,  Araucária,  PR,  filho  de  João

Mandziarski e Maria Mandziarski. Eles se casaram sob o Termo 271, Folhas 28, 28v

e  29,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  PR,  em  5  de  julho  de  1939  e  as

testemunhas foram Ludovico Tkaczyk e Jocelyn Furtado Neves. A recém-casada

adotou o nome de Sofia Drabecki Mandziarski. Eles tiveram o filho Pedro, nascido

em 19 de junho de 1938. Eles também tiveram o filho Lídio Mandziarski que faleceu

em  20  de  janeiro  de  1947,  às  20:00  horas,  aos  4  meses  de  idade,  vítima  de

intoxicação  alimentar  aguda,  de  acordo  com o  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico Oséas Pacheco. O assento de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus

do Sul sob o Termo 620, Folha 256, Livro 7-C, e o declarante foi Pedro Stawny.  Foi

sepultado no cemitério de Água Branca. Sofia Drabecki Mandziarski faleceu aos 48

anos,  em 15  de  julho  de  1959,  às  11:00  horas,  em domicílio  na  Colônia  Água

Branca,  vítima  de  senilidade  de  acordo  com o  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico Zeno Amaral. O assento de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do

Sul sob o Termo 178, Folhas 259v e 260, e o declarante foi o esposo dela. Deixou

os filhos: Pedro, Josefa, Lídia, Eduardo e Luciano. Foi sepultada no cemitério da

Colônia Água Branca. Martim Mandziaski faleceu em 2 de maio de 1988, conforme

assento de óbito lavrado no cartório de São Mateus do Sul sob o Termo 2.337, Folha

244, Livro 14-C;

       Verônica: casou-se aos 18 anos com Estefano Kuiava (o sobrenome Kujawa foi

alterado), 21 anos, filho de Antônio Kuiava e Antonina Kuiava, no cartório de São

Mateus do Sul, em 12 de junho de 1915, às 13:00 horas, sob o Termo 747, Folhas

114v e  115,  Livro 3-B.  As testemunhas do casamento  foram Nalteneo Bastos  e

Plínio de Souza Valente. A noiva adotou o nome de Verônica Drabecki Kuiava. Eles

tiveram os filhos:  Antônio  Kujawa,  Silvestre  Kujawa,  João Kujawa,  Felix  Kujawa,

Francisco Kujawa, Wadislau Kujawa e Salomea Kujawa (nascida em 8 de junho de

1940), nascidos na Colônia Água Branca e registrados no cartório de São Mateus do

Sul,  tendo como declarante o pai  deles. Antônio nasceu em 19 de novembro de

1915, às 18:00 horas, e foi registrado sob o Termo 867, Folhas 126v e 127. Silvestre
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nasceu em 14 de maio de 1917, às 19:00 horas, e foi registrado sob o Termo 868,

Folha 127. Silvestre casou-se com Josepha Rusgoski (O sobrenome Rozgowski  foi

alterado) sob o Termo 776, Folhas 242 e 243, Livro 11-B, em 20 de janeiro de 1945,

em  São  Mateus  do  Sul.  Josepha  Rusgoski  era  filha  de  Estanislau  Rozgowski,

nascido  em 1900,  e  Magdalena Radzikowska,  nascida  em 8 de junho de 1898.

Estanislau e Magdalena nasceram na Côlonia Água Branca, onde se casaram em 1

de maio de 1926. Além de Josepha, eles também tiveram o filho Pedro, nascido em

1926 e que se casou com Carolina Kubiak em 27 de janeiro de 1952. A família de

Estanislau Rozgowski, e Magdalena Radzikowska foi registrada sob o número 320

no censo realizado pelos padres vicentinos. Silvestre Kujawa faleceu aos 63 anos,

em 16 de novembro de 1980, às 08:00 horas, em domicílio, Faxinal, São João do

Triunfo e seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 85/80, Folha 52v, no cartório

de São João do Triunfo, e foi sepultado a mesma cidade. O declarante do óbito de

Silvestre foi Jerônimo Chincoviaki e as testemunhas foram Agilupho Magrini e Rafael

Distefano. João nasceu em 21 de junho de 1919, às 08:00 horas, e foi registrado sob

o Termo 2567, Folhas 198v e 199. Felix nasceu em 27 de maio de 1921, às 20:00

horas, e foi registrado sob o Termo 2568, Folha 199. Felix faleceu aos 57 anos, em

23 de julho de 1978, às 18:00 horas, em sua residência, localizada em Faxinal, São

João do Triunfo, PR. O registro de óbito de Felix foi lavrado no cartório da mesma

cidade, sob o Termo 42/78, Folha 5v, teve como declarante Júlio Chincoviaki e foi

assinado pelo declarante e a testemunha Antônio Dombroski. Quando Felix faleceu,

Verônica tinha 78 anos e Estefano já era falecido. Ele deixou 8 filhos e foi sepultado

no cemitério de São João do Triunfo. Wadislau nasceu em 18 de agosto de 1925, se

casou e 7 de maio de 1955 com Carolina Kuba Kuiava sob o Termo 141, Folha 274,

Livro 14-B, no cartório de São Mateus do Sul, e faleceu em 12 de maio de 1987, às

03:00 horas, vítima de caquexia por câncer, em Antônio Olinto, PR, e o seu atestado

de óbito foi assinado pelo médico Olavo Kwiatkowski Mayer. O registro de óbito de

Wadislau foi  lavrado sob o Termo 288, Folha 72v e foi  assinado pelo declarante

Juarez  Kuiava.  Wadislau  foi  sepultado  no  cemitério  de  Água Amarela  de  Baixo,

Antônio Olinto. No Jornal “O Dia”, edição 6357, página 11, publicado em Curitiba, em

4 de maio de 1944, consta que Francisco, filho de Estefano e Verônica, foi sorteado
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e convocado para servir  ao exército.  O assento de óbito  de Estefano Kujava foi

lavrado sob o Termo 446, Folha 272, Livro 8-C, no cartório de São Mateus do Sul.

Verônica Drabecki  Kuiava faleceu aos 84 anos,  em 19 de fevereiro de 1979, às

02:00 horas, vítima de acidente vascular cerebral,  na residência dela na Colônia

Água Branca e seu  atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral. O

registro de óbito foi registrado sob o Termo 577, Folha 104 Livro 13-C, no cartório de

São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante Constante Kuiava. Foi sepultada

no cemitério de Água Branca. A família de Estefano Kujawa e Verônica Drabecki

Kujawa foi registrada sob o número 85 no censo realizado pelos padres vicentinos.  

       Mariana: casou-se aos 19 anos com José Stawny, 27 anos, filho de Thomaz

Stawny e Josepha Stawny, no cartório de São Mateus do Sul, em 30 de agosto de

1913, sob o Termo 612, Folhas 38v e 39, Livro 3-C. As testemunhas do casamento

foram João Puchalski  e Stanislau Schipanski.  Eles tiveram as filhas Bronislava e

Joanna.  Bronislava nasceu em 3 de outubro de 1911, foi batizada em 6 de outubro

de 1911, sob o Termo 734, Folha 52, e seus padrinhos foram Francisco Stepniak e

Catharina Stawna. Joanna nasceu em 15 de junho de 1913, foi batizada em 16 de

junho  de  1913  sob  o  Termo  803,  Folha  57v,  e  os  padrinhos  foram  Francisco

Brudnick  e  Josepha Stempniak.  Ambas  foram batizadas na  Igreja  São José,  na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, pelo padre Jacob Wrobel.

       Jozefa Drabecki (Lewicz) faleceu em 25 de setembro de 1940, às 05:00 horas,

em domicílio na Colônia Água Branca. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo

540, Folha 188 e 188v, Livro 4-C, no cartório de São Mateus do Sul, e foi assinado

pelo  seu  filho  Francisco  Drabecki  Filho,  que  foi  o  declarante.  Foi  sepultada  no

cemitério da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. 

       Francisco Drabecki faleceu em 18 de fevereiro de 1945, às 10:00 horas, na

residência dele localizada na Colônia Água Branca, aos 86 anos. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 1.701, Folha 197, Livro 6-C, no cartório de São Mateus do

Sul,  e  foi  assinado  pelo  declarante  João  Kieras.  Foi  sepultado  no  cemitério  da

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. 
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        Nos registros do censo dos colonizadores da Colônia Água Branca, feito pelos

padres da Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, encontram-

se anotações sobre a Família Kubiak, registrada sob o número 82. Há a relação dos

filhos  de Antônio  Kubiak e  sua  primeira  esposa,  Julianna  Jasinska  (irmã  de

Rozalia Jasinska, esposa de Miguel Radlowski), e a relação dos filhos de Antônio

Kubiak com a sua segunda esposa, Wladislava Rostkowska.

       Antônio Kubiak, nascido em 10 de abril de 1867, era filho de Michal Kubiak e

Antonina  Kubiak,  nascida  Wojciechowska.  Casou-se  com  Julianna  Jasinska

(nascida em 1866) em 1889, sob o Termo 12, Folha 116, na paróquia da vila de

Szymanowice, Polônia. Eles tiveram os seguintes filhos, todos nascidos na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul e batizados na Igreja São José pelo padre Jacob

Wrobel:

       Bronislava: nasceu em 2 de fevereiro de 1891 e se casou com João Drabecki,

nascido  em  5  de  maio  de  1895,  João  e  Bronislava  deram  origem  a  todos  os

descendentes da Família Drabecki em Virmond, PR. A história do casal está escrita

em “Família Drabecki em Virmond”;

       Rozalia: nasceu em 1894 e se casou aos 18 anos com José Sobczak, 21 anos,

filho de Francisco Sobczak e Jadwiga Sobczak, em 21 de dezembro de 1912, às

13:00 horas, sob o Termo 578, folha 20v, Livro 3-B, no cartório de São Mateus do

Sul. As testemunhas do casamento foram José Mathias Ferreira e Manoel de Paula

e Silva. Eles tiveram o filho Ludovico, nascido em 12 de agosto de 1913 e batizado

em 17 de agosto de 1913, sob o Termo 813, Folha 58, na Igreja São José, Colônia

Água Branca, pelo padre Jacob Wrobel e os padrinhos foram Valentim Jasinski e

Marianna Bugay;

       João: nasceu em 1896. Foi convocado para servir ao exército brasileiro, cujo

sorteio  ocorreu  sob  o  número  45.  A  convocação  foi  publicada  no  Jornal  “A

República”, Curitiba, Edição 33, publicado em 8 de fevereiro de 1918. Ele se casou

com Rozalia Molenda;
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      Marianna: nasceu em 3 de agosto de 1898, foi batizada em 4 de agosto de

1898, sob o Termo 18, Folha 3 e seus padrinhos de batismo foram Júlio Sznycer e

Antonina Kowalska. No seu registro de casamento civil consta que ela nasceu em 5

de agosto de 1897. Se casou religiosamente com Estefano Drabecki (nascido em 8

de dezembro de 1897, filho de Adalberto Drabecki e Josefa Drabecki) em 24 de

janeiro de 1917. Eles se casaram sob o Termo 90, Folhas 24v, 25 e 25v, Livro 9-B,

no cartório de São Mateus do Sul, em 14 de maio de 1937. A noiva adotou o nome

de Mariana Drabecki. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Petronela: nasceu em 5 de junho de 1918 e se casou religiosamente em 17

de fevereiro de 1935 com Ludovico Falkowski, filho de Estanislau Falkowski e

Ludovica  Pilarski,  nascido  em 10  de  outubro  de  1915.  O casamento  civil

ocorreu em 29 de maio de 1937, às 13:00 horas,  sob o Termo 94, Folhas 29,

29v e 30, Livro 9-B, no cartório de São Mateus do Sul, PR, e as testemunhas

foram  Vicente  Jankowski  e  Luciano  Wisniewski.  Eles  tiveram  os  filhos

Augusto, Hélio, Helena, Iolanda, Celina e Cleonor. Celina Falkowski  se casou

com Edwaldo Murawski e adotou o nome de Celina Falkowski Murawski. Ela

faleceu  aos  23  anos  em  2  de  julho  de  1972,  às  22:30  horas,  vítima  de

“miocardite – insuficiência cardíaca” e teve o atestado de óbito assinado pelo

médico Zeno Amaral. Ela estava internada no Hospital Dr. Paulo Fortes, em

São Mateus do Sul. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 97, Folha 299,

Livro  11-C,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul.  Celina  foi  sepultada  no

Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul. Ludovico Falkowski

faleceu aos 60 anos, em 18 de janeiro de 1975, à 01:00 hora, vítima de asma

brônquica.  O atestado de óbito  foi  assinado pelo  médico  Zeno Amaral.  O

assento de óbito foi lavrado sob o Termo 385, Folha 118, Livro 12-C e foi

assinado  pelo  declarante  Hélio  Falkowski,  filho  dele.  Petronela  Falkowski

faleceu em 8 de julho de 1989, às 21:30 horas. O registro de óbito foi lavrado

sob  o  Termo 2.575,  Folha  3v,  Livro  15-C,  e  foi  assinado  pelo  declarante

Mário Falkowski Stempinhak e pelas testemunhas Ervino Frankoski Kujawa e

Nélson  Kubiak.  Ambos  foram sepultados  no  Cemitério  Municipal  de  Água
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Branca, São Mateus do Sul. A história de Ludovico Falkowski está registrada

nas páginas referentes à Família Pilarski;

 Escolástica: nasceu em 21 de fevereiro de 1921. Casou-se religiosamente

com  Antônio  Szczepanski,  nascido  em  15  de  janeiro  de  1915,  filho  de

Estanislau Szczepanski e Mariana Szczepanski, imigrantes poloneses, em 1

de junho de 1941. Casaram-se sob o Termo 550, Folhas 22v, 23 e 23v, no

cartório de São Mateus do Sul em 10 de setembro de 1942. A noiva adotou o

nome de Escolástica Drabecki  Szczepanski  e  as testemunhas foram João

Jasinski  e  Ludovico  Tkaczyk.  Eles  tiveram  o  filho  Luciano  Szczepanski,

nascido em 11 de junho de 1942, na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, PR. Mariana Szczepanski, sogra de Escolástica e filha de Maciej Gronek

e Marianna Gronek, faleceu aos 88 anos, em 7 de dezembro de 1963, às

14:30 horas. Além de Antônio, ela teve os filhos Romão, Rosália, Wenceslau,

Ladislau, Francisca, João, José, Genoveva e Helena. O atestado de óbito foi

assinado  pelo  médico  Zeno  Amaral,  onde  consta  que  ela  faleceu  sem

assistência médica. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1.024, Folha

233, no cartório de São Mateus do Sul  e foi assinado pelo declarante Ruy de

Paula Stoberan. Já era viúva de Estanislau Szczepanski e foi sepultada no

cemitério da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. Escolástica Drabecki

Szczepanski era  irmã de Romão Schipanski,  esposo de Maria  Magdalena

Pilarski Schipanski. A história de Romão Schipanski e de Maria Magdalena

Pilarski Schipanski está escrita nas páginas referentes à Família Pilarski.;

 Leocádia:  nasceu  em 2  de  outubro  de  1923  e  se  casou  com Constante

Szczepanski em 9 de fevereiro de 1949;

 Henrique: nasceu em 8 de janeiro de 1926. Ele faleceu em 21 de novembro

de 1949, aos 23 anos, vítima de asfixia por estrangulamento de acordo com o

atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral. O registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 219, Folha 89, Livro 8-C, no cartório de São Mateus do

Sul e foi assinado pelo declarante João Pilarski. Foi sepultado no cemitério da

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul;
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 Genoveva: nasceu em 1 de janeiro de 1929 e se casou com João Pilarski,

filho de Lourenço Pilarski, em 26 de janeiro de 1949. A história deles está

escrita nas páginas referentes à Família Pilarski;

 Luciano:  nasceu  em  25  de  fevereiro  de  1931  e  se  casou  com  Julieta

Szczucka em 17 de junho de 1951.  Eles tiveram a filha Antônia Drabeki,

falecida aos 50 dias de idade, em 3 de agosto de 1955, às 03:00 horas, vítima

de pneumonia lobar aguda, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo

médico Zeno Amaral. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 258, Folha

108, no cartório de São Mateus do Sul. Foi sepultada no Cemitério Municipal

de Água Branca, São Mateus do Sul. 

 Ceslau: nasceu em 25 de maio de 1933 e se casou com Vanda Szczucka em

19 de maio de 1954.

         Marianna Kubiak-Drabecki faleceu em 22 de junho de 1969, às 01:30 horas,

aos 72 anos, vítima de neoplasia do estômago. Ela residia na Colônia Água Branca,

São  Mateus  do  Sul.  O  atestado  de  óbito  foi  assinado  pelo  médico  Washington

Gusso. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 685, Folha 156, Livro 11-c, no

cartório de São Mateus do Sul,  e foi  assinado pelo declarante João Pilarski.  Foi

sepultado no cemitério da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

       Estefano Drabecki faleceu em 20 de agosto de 1976, às 13:00 horas, aos 70

anos, vítima de acidente vascular cerebral. Ele residia na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul  e  era viúvo.  O atestado de óbito  foi  assinado pelo médico Zeno

Amaral. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 105, Folha 186, no cartório de

São Mateus do Sul  e foi assinado pelo declarante João Pilarski. Foi sepultado no

cemitério da Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

       José: nasceu em 5 de janeiro de 1901, foi batizado em 6 de janeiro de 1901,

sob o Termo 292, Folha 23 e seus padrinhos de batismo foram José  Drobniewski e

Magdalena Ozdewska. Se casou religiosamente com Victorina Trawinska (filha de

José Trawinski e Josefa Trawinski) em 1925. O edital de proclamas do casamento

civil deles foi publicado no Jornal “O Dia”, em 20 de março de 1937, edição 142.
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José faleceu aos 78 anos de idade, na sua residência em Monte Alegre, São João

do Triunfo, PR, em 9 de abril  de 1978, às 13:00 horas, deixando 12 filhos. Seu

registro de óbito foi lavrado no cartório de São João do Triunfo sob o Termo 20/78,

Folha 300, onde consta como declarante Estanislau Kubiak, sendo assinado pelo

declarante e as testemunhas Antônio Dambroski e Joanival Pacheco dos Santos. Foi

sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. A esposa dele, Vitória

Kubiak,  faleceu aos 75 anos,  em 16 de junho de 1981,  à 1:00 hora,  em Monte

Alegre,  São  João  do  Triunfo,  PR.  Seu  registro  de  óbito  teve  como  declarante

Estanislau Kubiak e foi lavrado no cartório de São João do Triunfo, PR, sob o Termo

40/81, Folha 63v e foi sepultada no Cemitério Municipal de São João do Triunfo. O

filho de José e Vitória, Antônio Kubiak, faleceu em 12 de setembro de 1992, aos 61

anos, às 08:00 horas, em Vila Nova, São João do Triunfo e seu registro de óbito foi

lavrado no cartório de São João do Triunfo, PR, sob o Termo 566, Folha 075, Livro

C-12, sendo sepultado no Cemitério Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul.

O registro  de óbito  foi  assinado pelas  testemunhas Vergílio  Fiatcoski  e  Amadeu

Ferreira dos Santos. Antônio Kubiak era solteiro civilmente e vivia maritalmente com

Antonina Drabecki, nascida em 9 de fevereiro de 1930 e filha de José Drabecki e

Rozalia Szczepanska. Eles se casaram religiosamente em 12 de maio de 1954. O

registro de nascimento de Antônio Kubiak, foi lavrado sob o Termo 524, Folha 125,

Livro 13-A, no cartório de São Mateus do Sul. Antônio Kubiak e Antonina Drabecki

tiveram os filhos: Aloyse Kubiak (foi o declarante no registro de óbito de Antônio

Kubiak),  Tadeu,  Rita  e  Bárbara.  José  Drabecki,  filho  de  Francisco  Drabecki  e

Suzana Drabecki e casado com Rozalia Szczepanska,  faleceu em 8 de outubro de

1950  às  14:00  horas,  em  domicílio  na  Colônia  Água  Branca,  vítima  de  asma

cardíaca, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral. O

registro do óbito foi lavrado sob o Termo 189, Folha 148v, Livro 8-C, no cartório de

São Mateus do Sul, e assinado pelo declarante Estanislau Drabecki, filho dele. Foi

sepultado  no  Cemitério  Municipal  de  Água Branca,  São Mateus  do  Sul.  Rozalia

Szczepanska,  cujo  nome  de  casada  era  Rozalia  Drabecki,  filha  dos  imigrantes

poloneses Estanislau Szczepanski e Marianna Szczepanska, faleceu aos 63 anos de

idade,  em 24 de julho  de 1961,  às  17:00 horas,  em domicílio  na  Colônia  Água
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Branca,  vítima  de disenteria,  de  acordo  com o atestado de  óbito  assinado  pelo

médico Zeno Amaral. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 630, Folha 119, no

cartório  de  São  Mateus  do  Sul.  Foi  sepultada  no  Cemitério  Municipal  de  Água

Branca, São Mateus do Sul. Rozalia Szczepanska-Drabecki e José Drabecki, além

de Antonina, tiveram os filhos Estanislau, Petronela, Felícia e Filomena. Filomena

Drabecki, filha de José e Rozalia Szczepanska-Drabecki, faleceu aos 34 anos de

idade, em 18 de novembro de 1966, às 22:00 horas, em domicílio na Colônia Água

Branca, “sem assistência médica” de acordo com o atestado de óbito assinado pelo

médico Zeno Amaral. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 310, Folha 62v,

Livro 11-C, no cartório de São Mateus do Sul. Foi sepultada no Cemitério Municipal

de Água Branca, São Mateus do Sul. Estanislau Drabecki, filho de José e Rozalia

Szczepanska-Drabecki, faleceu aos 66 anos de idade, em 19 de agosto de 1984, às

07:00 horas, no Hospital e Maternidade dr. Paulo Fortes, São Mateus do Sul, vítima

de parada cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva e erisipela, de acordo com o

atestado de óbito assinado pelo médico Orlando Kwiatwowski Mayer. O registro do

óbito foi lavrado sob o Termo 1.657, Folha 74, no cartório de São Mateus do Sul e foi

assinado  pelo  filho  dele,  Edvino  Drabecki.  Era  casado  com  Margarida  Stawny

Drabecki e teve os filhos Zeno e Lúcia, além de Edvino. Foi sepultada no Cemitério

Municipal de Água Branca, São Mateus do Sul. 

       Rozalia Szczepanska-Drabecki era irmã de Romão Schipanski, esposo de Maria

Magdalena  Pilarski  Schipanski.  A  história  de  Romão  Schipanski  e  de  Maria

Magdalena Pilarski Schipanski está escrita nas páginas referentes à Família Pilarski.

       Ágata: nasceu em 14 de abril de 1903, foi batizada em 15 de abril de 1903, sob

o  Termo  386,  Folha  29v  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram  José  Jasinski  e

Francisca Wolniewicz. Se casou religiosamente em 18 de fevereiro de 1925 com

Antônio Narewski, nascido em 26 de maio de 1900, filho de Adão Narewski e Iadviga

Niewdowska. Eles se casaram sob o Termo 5, Folhas 139 e 139v, Livro 6-B, no

cartório de São Mateus do Sul em 22 de janeiro de 1927, às 13:00 horas, declarando

que tinham o filho Thadeu com 1 ano de idade e as testemunhas do casamento

foram João Casemiro Domanski e José Bojanoski;
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     Ludovico: nasceu em 25 de agosto de 1905, foi batizado em 27 de agosto de

1905, sob o Termo 475, Folha 35 e seus padrinhos de batismo foram Francisco

Sobczak e Anastácia Barabola. Se casou em São Mateus do Sul, em 7 de julho de

1928,  com  Victoria  Lambarska,  nascida  em  2  de  dezembro  de  1911,  Irati,  PR.

Francisca Kubiak Stocoviaki (nascida em 27 de abril de 1930, Colônia Água Branca,

São Mateus do Sul), filha do casal, era residente em Salto, São João do Triunfo,

casada com José Chicanoski Stocoviaki e faleceu em 14 de agosto de 1987 aos 57

anos,  tendo o seu registro  de óbito lavrado sob o Termo 298/87,  Folha 171,  no

cartório  de  São João  do  Triunfo,  PR.  O registro  de  óbito  foi  assinado  pelo  seu

esposo que foi o declarante e as testemunhas José Stawski e Suviano Dromboski.

Foi sepultada no cemitério de São João do Triunfo. Além de Francisca, Ludovico

Kubiak e Victoria Lambarska tiveram as filhas Salomea (nascida em 29 de dezembro

de 1932, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul) e Filomena (nascida em 29 de

fevereiro de 1936, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul);

       Apolonia: nasceu em 18 de março de 1908, foi batizada em 22 de março de

1908, sob o Termo 582, Folha 41v e seus padrinhos de batismo foram André Migacz

e Marianna Drobniewska. Se casou com Antônio Wolniewicz em 24 de abril de 1924;

       Pedro: nasceu em 6 de julho de 1910, foi batizado em 10 de julho de 1910, sob

o Termo 677, Folha 47v e seus padrinhos de batismo foram Francisco Zulawski e

Ágata Jasinska.  Se casou com Filomena Ozdewska em 7 de fevereiro de 1934.

Genoveva Kubiak Krynski  era filha de Pedro Kubiak e Filomena Ozdewska e se

casou com Ludovico Krynski. Genoveva Kubiak Krynski faleceu aos 56 anos, em 10

de outubro de 1991, às 02:30 horas, no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes,

São Mateus do Sul. O atestado de óbito dela foi assinado pelo médico Paulo Sérgio

de Rocco, que declarou como causas do falecimento broncopneumonia e parada

cardiorrespiratória. O declarante do óbito foi  Jorge Kubiak Krynski, filho dela, e o

registro do óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 2.968,

Folha  102  e  foi  assinado  pelo  declarante.  Foi  sepultada  no  cemitério  de  Água

Branca,  São  Mateus  do  Sul.  Pedro  Kubiak  já  era  falecido  quando  ocorreu  o

falecimento de Genoveva.
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        Julianna Jasinska, primeira esposa de Antônio Kubiak, faleceu em 10 de

novembro de  1914.  Foi  sepultada no Cemitério  Municipal  de  Água  Branca,  São

Mateus do Sul.

       Antônio Kubiak, nascido em 10 de abril de 1867, e Wladislava Rostkowska,

nascida  em  5  de  setembro  de  1890,  em  Wloclawek,  na  voivodia  da  Cujávia-

Pomerânia,  Polônia, filha  de  Francisco  Rostkowski  e  Francisca  Rostkowska,  se

casaram no rito católico em 28 de julho de 1918, na Colônia Água Branca. Antônio

Kubiak era viúvo de Julianna Jasinska, que havia falecido em 10 de novembro de

1914. Eles se casaram civilmente em 29 de setembro de 1921 sob o Termo 1.082,

Folhas 18, 18v e 19, Livro 5-B, no cartório de São Mateus do Sul e as testemunhas

do casamento foram Paulino Vaz da Silva e Firmino José de Moura.  Wladislava

adotou o nome de Wladislava Rostkowska Kubiak após o casamento. Os filhos de

Antônio Kubiak e a sua segunda esposa, Wladislava Rostkowska  foram:

      Felix: nascido em 25 de dezembro de 1919 e casado religiosamente em 14 de

abril de 1940 com Aldona Drobniewska, nascida em 1 de junho de 1918 e filha de

Valentim  Drobniewski  e  Mariana  Drobniewska,  imigrantes  poloneses.  Eles  se

casaram no cartório de São Mateus do Sul em 30 de janeiro de 1941, às 14:00

horas, sob o Termo 427, Folhas 191v, 192 e 192v, Livro 10-B, e as testemunhas

foram Gregório Effeo e Francisco Drabecki. A filha do casal, Ermínia Kubiak, faleceu

aos 2 meses e 15 dias, em 30 de março de 1942: às 02:00 horas, na sua residência,

localizada na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR. O registro de óbito foi

lavrado no cartório de São João do Triunfo, sob o Termo 1162, Folhas 25 e 25v,

Livro 6 e foi assinado pelo declarante Luciano Kubiak e pelas testemunhas Izídio

Magnini  e Vadislau Levandoski. Foi sepultada no cemitério de Água Branca, São

Mateus do Sul, PR;

     Luciano: nasceu em 14 de outubro de 1921 e se casou religiosamente com Ana

Drabecka  em 14  de  abril  de  1948.  Eles  tiveram os  filhos  Zeno,  Davi,  Josefa  e

Ceslau.  Zeno Kubiak  se  casou com Celestina  Michalski  que adotou  o  nome de

Celestina  Michalski  Kubiak.  Zeno  e  Celestina  residiam  em  Espigãozinho,  São

Mateus do Sul,  e  eles  tiveram a filha  Ivone Michalski  Kubiak,  falecida  em 1 de
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dezembro de 1986, às 23:00 horas, aos 2 meses de idade, devido à prematuridade e

desnutrição, cujo atestado de óbito foi assinado pelo médico Misaiti Kiromoto. Ela

estava internada no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. O registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 2..088,  Folha 182,  no cartório  de  São Mateus do Sul  e  o

declarante  foi  Zeno  Kubiak  que  o  assinou.  Foi  sepultada  no  cemitério  de  Água

Branca, São Mateus do Sul, PR. Luciano Kubiak faleceu aos 70 anos, em 29 de

outubro de 1991, às 05:00 horas, no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, em

São Mateus do Sul, PR. Seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Clóvis do

Valle, que declarou como causas do falecimento caquexia e câncer do estômago. O

registro de óbito foi  lavrado sob o Termo 2.979,  Folha 104v, no cartório de São

Mateus do Sul  e  o declarante foi  Zeno Kubiak que o assinou.  Foi  sepultado no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul, PR. Luciano Kubiak e  Ana Drabecka

não se casaram civilmente;

      Inácio: nasceu em 6 de fevereiro de 1923. Foi convocado para servir ao exército

brasileiro, cujo sorteio ocorreu sob o número 260. A convocação foi publicada no

Jornal  “Diário  Oficial  do  Estado  do  Paraná”,  Edição  6603,  publicado  em 24  de

fevereiro de 1945. Inácio casou-se com Marianna Drabecka em 22 de outubro de

1947, filha de João Drabecki e Josefa Figurska e nascida em 10 de junho de 1923. A

recém-casada adotou o nome de Mariana Drabecka Kubiak. Eles tiveram os filhos

Tereza, Aloize, Jerônimo, Lúcia, Dionísio, Ermínia, Salomea e Eulália. Aloize Kubiak

faleceu aos 10 meses de idade, em 3 de novembro de 1949, às 17:00 horas, vítima

de pneumonia lobar aguda e seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno

Amaral. O registro de óbito foi  lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o

Termo 208, Folhas 86, Livro 8-C, cujo declarante foi Inácio Kubiak e foi sepultado no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. Jerônimo Kubiak faleceu aos 6 anos

de  idade,  em  24  de  setembro  de  1958,  às  17:00  horas,  na  residência  deles

localizada na Colônia Água Branca. O atestado de óbito foi assinado pelo médico

Zeno  Amaral  que  declarou  como  causa  da  morte  “sem  assistência  médica”.  O

registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 140,

Folhas 68v, e o declarante do óbito foi o pai dele, sendo sepultado no cemitério de

Água Branca. Tereza Kubiak faleceu aos 3 meses de idade, em 23 de junho de
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1959, às 09:00 horas, na residência deles localizada na Colônia Água Branca. O

atestado  de óbito  foi  assinado  pelo  médico  Oséas Pacheco  que declarou como

causa da morte “difteria laríngea”. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São

Mateus do Sul, sob o Termo 270, Folhas 9 e 9v, e o declarante do óbito foi o pai

dela, sendo sepultada no cemitério de Água Branca. Em 12 de abril de 1966, Inácio

Kubiak compareceu ao cartório de São Mateus para registrar os óbitos de 2 filhas,

ocorridos na residência deles, na Colônia Água Branca, e no intervalo de 2 dias:

Eulália Kubiak faleceu aos 3 meses e 7 dias, em 7 de abril de 1966, às 03:00 horas

e o  registro  de  óbito  dela  foi  lavrado sob o  Termo 212,  Folha  38v,  Livro  11-C;

Salomea Kubiak faleceu aos 5 anos, em 9 de abril  de 1966, às 04:00 horas e o

registro  de  óbito  dela  foi  lavrado  sob  o  Termo  213,  Folha  39,  Livro  11-C.  Os

atestados  de  óbitos  das  duas  foi  assinado  pelo  médico  Washington  Gusso  que

declarou que a causa mortis foi “sem assistência médica”. Ambas foram sepultadas

no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul, PR.

       Inácio Kubiak faleceu aos 66 anos de idade, em 14 de novembro de 1989, às

05:00  horas,  na  residência  dele,  localizada  na  Colônia  Rio  do  Meio,  vítima  de

acidente vascular cerebral e seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Daniel

Iwao Yamazaki. O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob

o Termo 2.634, Folhas 18v, Livro 15-C. O declarante do óbito foi Tadeu Drabecki

que o assinou. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. Os

pais de Inácio já eram falecidos quando ocorreu o óbito dele;

     No censo dos colonizadores da Colônia Água Branca, feito pelos padres da Igreja

São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, encontram-se a relação da

família de João Kubiak e Rozalia Molenda, registrada sob o número 83, na mesma

página da família de Antônio Kubiak e sua esposa:

       Leocádia: nascida em 29 de junho de 1917;

        Filomena: nasceu em 29 de junho de 1928;

       Segismundo: nasceu em 7 de abril de 1933;
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     Leocádia: nasceu em 20 de agosto de 1935. Provavelmente recebeu o nome

como  homenagem  póstuma  à  sua  irmã  Leocádia,  nascida  em  1917,  como  era

costume.

        João Kubiak e Rozalia Molenda se mudaram para São João do Triunfo, PR.

       Antônio Kubiak faleceu aos 68 anos, em 15 de outubro de 1926, às 07:00 horas.

O registro de óbito foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 57,

Folhas 153, Livro 2-C. A declarante do óbito foi Wladislava Kubiak e José Bojanovski

o assinou, a rogo da declarante que era analfabeta. O registro de óbito também foi

assinado pelas testemunhas Olympio Ferreira Albuquerque e João Jasinski. Deixou

os filhos: Bronislava, Rozalia, João, Marianna, José, Ágata, Ludovico, Apolônia, que

eram maiores de 21 anos; e Luciano, Pedro, Félix e Ignacio, menores de 21 anos.

Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

       Após o falecimento de  Antônio Kubiak, Wladislava  se casou com Ernesto

Auswitz, nascido em 28 de fevereiro de 1885, em Magdeburgo, Alemanha, filho de

Frederico Auswitz e Dorotea Auswitz. Ele era viúvo de Catarina Pelagia Auswitz.  O

casamento foi lavrado sob o Termo 213, Folhas 159v, 160 e 160v, Livro 9-B, no

cartório de São Mateus do Sul, PR, em 16 de janeiro de 1939. Wladislava adotou o

nome  de  Wladislava  Rusgowski  (o  sobrenome Rostkowski  foi  alterado)  Auswitz.

João  Destefano  assinou  a  rogo  da  noiva  porque  ela  não  sabia  assinar.  As

testemunhas do casamento foram Emílio Carlos Prohmann, Arnoldo Prohmann e

Casemiro  Witkowski.  Catarina  Pelagia  Auswitz  faleceu  aos  43  anos,  em  4  de

dezembro de 1926,  às 21:00 horas,  vítima de intoxicação urinária,  filha de Elias

Bogdan e Helena Bogdan, imigrantes poloneses oriundos da região dominada pela

Áustria e residentes em Mallet, PR. Era o segundo casamento de Catarina Pelagia

Auswitz. Do primeiro casamento, Catarina tinha os filhos João e  Rozalia, que eram

maiores. E do segundo casamento com Ernesto tinha os filhos: Sophia, 20 anos;

Estanislau, 16 anos; Lúcia, 7 anos; e  Ermínia, 4 anos. O registro de óbito foi lavrado

no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 69, Folhas 158 e 158v, Livro 2-C. O

declarante do óbito foi Ernesto Auswitz.

181



         Do Rio de Janeiro  até o Porto  D.  Pedro II,  em Paranaguá, Adalberto

Wolniewicz e Francisca Drabecka viajaram no navio “Desterro” e foram registrados

no Livro 443, onde consta o registro da chegada de imigrantes ao Paraná em 1891.

Este  livro  se  encontra  armazenado  no  Arquivo  Público  do  Paraná,  em Curitiba.

Nesse registro a Família Wolniewicz foi registrada como de nacionalidade russa e os

membros da família receberam os seguintes números de ordem: Adalberto, número

de ordem 1.273; Francisca, número de ordem 1.274; Jadwiga, número de ordem

1.275  e Marianna, número de ordem 1.276. Eles receberam terras na Colônia Água

Branca, em São Mateus do Sul, onde fixaram residência. Na Igreja de São José,

Colônia Água Branca, foram encontrados os seguintes registros de batismos dos

filhos do casal nascidos no Brasil, todos batizados pelo padre Jacob Wrobel:

       Miguel: nasceu em 7 de setembro de 1899, às 15:00 horas e foi batizado em 10

de setembro de 1899, sob o Termo 148, Folha 12v e seus padrinhos de batismo

foram José Jasinski  e Josepha Drabecka.  No dia 20 de janeiro de 1921, Miguel

compareceu  ao  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  apresentou  o  batistério  e  fez  o

registro do seu nascimento, que foi lavrado sob o Termo 2.119, Folhas 41v e 42;

       Antônio: nasceu em 2 de junho de 1904 e foi batizado em 5 de junho de 1904,

sob o Termo 426, Folha 32 e seus padrinhos de batismo foram Valentim Jasinski e

Anastácia Drabecka;

    Marianna: nasceu em 15 de maio de 1907 e foi batizada em 18 de maio de 1904,

sob  o  Termo  556,  Folha  40  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram  Estanislau

Szczepanski e Marianna Zaczkowska.

       Adalberto Wolniewicz faleceu aos 71 anos, em 26 de janeiro de 1924, às 19:00

horas, na residência dele, localizada na Colônia água Branca. O registro de óbito foi

lavrado no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 737, Folhas 82v e 83, Livro

2-C.  O  declarante  do  óbito  foi  Miguel   Wolniewicz,  filho  dele.  Deixou  os  filhos:

Regina, 34 anos; Bronislava, 30 anos; João, 28 anos; Miguel, 25 anos; Antônio, 20

anos; e Marianna, 17 anos. As testemunhas que assinaram o registro de óbito foram

Francisco Murawski  e Francisco Kokorzycki.  Foi  sepultado no cemitério de Água

Branca,  São Mateus do Sul.
182



FAMÍLIA DE ANTÔNIO KUBIAK NA POLÔNIA

       Antônio Kubiak e Julianna Jasinska se casaram em 1889, sob o Termo 12, na

paróquia de Szymanowice, na voivodia da Wielkopolskie. Antônio Kubiak nasceu em

10 de abril  de 1967. Ele tinha 28 anos e Julianna Jasinska  18 anos quando se

casaram. Os pais de Antônio Kubiak eram Michal Kubiak e Antonina Wojciechowska

e eles se casaram em 1860, sob o Termo 18, na paróquia de Szymanowice. Os avôs

paternos de Antônio Kubiak eram Joachim Kubiak e Elzibieta Wieczorek e os avôs

maternos eram Stanislaw Wojciechowski e Malgorzata Cieslak.

      Foram encontrados os seguintes registros de nascimentos e batizados dos filhos

de Stanislaw Wojciechowski e Malgorzata Cieslak, todos batizados em Swierczonka,

na paróquia de Szymanowice, Wielkoposkie, Polônia:

 Jozef Wojciechowski, nascido em 1827, registrado e batizado sob o Termo

33;

 Jadwiga  Wojciechowska,  nascida  em  1828,  registrada  e  batizada  sob  o

Termo 96;

 Nepomucena Wojciechowska, nascida em 1830, registrado e batizada sob o

Termo 37;

 Antonina  Wojciechowska,  nascida  em  1832,  registrada  e  batizada  sob  o

Termo 40;

 Ezbieta  Wojciechowska, nascida em 1834, registrada e batizada sob o Termo

125;

 Jan  Wojciechowski, nascido em 1836, registrado e batizado sob o Termo 64.

      Foram  encontrados  os  seguintes  registros  de  casamentos  dos  filhos  de

Stanislaw  Wojciechowski  e  Malgorzata  Cieslak,  lavrados  na  paróquia  de

Szymanowice, Wielkoposkie, Polônia:
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 Nepucena Wojciechowska casou-se com Kaziemierz Zielenkiewicz, Filho de

Piotr  Zielenkiewicz e Elzbieta  Zielenkiewicz, em 1850, sob o Termo 6;

 Ezbieta  Wojciechowska  casou-se  com  Franciszek  Krolikowski,  filho  de

Tomasz  Krolikowski e Jozefa  Krolikowska (nascida Brzeminska), em 1856,

sob o Termo 17;

       Michal Kubiak e Antonina Wojciechowska, além de Antônio Kubiak, tiveram os

seguintes filhos:

 Jan Kubiak, nasceu em Swierczonka, em 1862 e foi registrado e batizado em

Swierczonka,  na  paróquia  de  Szymanowice,  Wielkoposkie,  Polônia,  sob  o

Termo  50  Ele  casou-se  com  Marianna  Frackowiak,  filha  de  Tomasz

Frackowiak  e  Katarzyna  Frackowiaka,  em  1886,  sob  o  Termo  28,  em

Szymanowice;

 Piotr Kubiak, nasceu em Swierczonka, em 1863 e foi registrado e batizado em

Swierczonka,  na  paróquia  de  Szymanowice,  Wielkoposkie,  Polônia,  sob  o

Termo 69;

 Elzbieta Kubiak, nasceu em Swierczonka, em 1864 e foi registrado e batizado

em Swierczonka, na paróquia de Szymanowice, Wielkoposkie, Polônia, sob o

Termo 108. Ela faleceu em 1865 e seu registro de óbito foi  lavrado sob o

Termo 65 na mesma paróquia onde foi registrada e batizada;

 Apolonia Kubiak, se casou com Michal Grodzki, filho de Jan Grodzki e Jozefa

Grodzka (nascida Zielinska), em 1895, sob o Termo 20, em Szymanowice;

 Michal Kubiak, casou-se com Apolonia Fic, filha de Wojciech Fic e Katarzyna

Fica (nascida Gracykowska), em 1895, sob o Termo 32, em Szymanowice.
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           FAMÍLIA DRABECKI EM VIRMOND

        Todos os descendentes da família Drabecki em Virmond, Paraná, descendem

de João Drabecki e Bronislava Kubiak Drabecki. 

       João Drabecki nasceu em 5 de maio de 1895, na Colônia Água Branca em São

Mateus do Sul,  Estado do Paraná,  foi  batizado em 12 de junho de 1895 e  seu

registro  de  batizado  encontra-se  na  Paróquia  de  Nossa  Senhora  da  Conceição,

Palmeira,  PR. Filho de Alberto Drabecki e Josefa Jabłonska, João casou-se com

Bronislava Kubiak, no dia 2 de fevereiro de 1915, na Igreja de Água Branca. Ela

nasceu em 2 de fevereiro de 1891, também na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, sendo filha de Antonio Kubiak e Julianna Jasinska, imigrantes poloneses que

vieram ao Brasil no mesmo navio com a  Família Drabecki e a Família Radlowski.

Julianna Jasinska era irmã da primeira esposa do pai de João (Marianna Jasinska).

João Drabecki e  Bronislava Kubiak se casaram no cartório de Laranjeiras do Sul,

em 27 de abril de 1933, às 10:00 horas, e ela adotou o nome de Bronislava Kubiak

Drabecki. Na ocasião do casamento civil eles já tinham 7 filhos: Felix (nascido em 13

de maio de 1917, se casou com Joana Rolak em 31 de agosto de 1937, Virmond.

Eles tiveram o filho Tadeu Rolak Drabecki que se casou com Margarida Drabecki.

Tadeu e Margarida tiveram a filha Elza, falecida aos 35 dias de vida, em 2/9/1973,

às 15:00 horas, cujo óbito foi lavrado sob o Termo 506, Folha 21, no cartório de

Virmond e foi assinado pelas testemunhas Demétrio Danczuk e Miguel Szurmiak),

Miecislau (nascido em 16 de junho de 1919), Lúcia (nascida em 14 de abril de 1922),

Domingos (nascido em 27 de março de 1924), Izidoro (nascido em 17 de julho de

1926), Tereza (nascida em 3 de outubro de 1929) e Ana (nascida em 20 de junho de

1932). 

        Em junho de 1926, a família Drabecki, mudou-se para Colônia “Amola Faca”,

atual Virmond. 

       Domingos Kubiak Drabecki, nascido em 27 de março de 1924, Virmond, se

casou com Joana Zapahowski (nascida em 22 de junho de 1938, Virmond, e filha de
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João Zapahowski e Maria Zapahowski) em 1 de junho de 1959, às 13:00 horas, no

cartório de Virmond, sob o Termo 136, Folhas 104, 104v e 105. As testemunhas do

casamento foram Pedro Mierzva Sobrinho e  Augusto Mierzva e a noiva adotou o

nome de Joana Zapahowski Drabecki. 

       Izidoro Kubiak Drabecki faleceu em 13 de março de 1959, às 16:00 horas, aos

33 anos de idade, na residência de Martins Zapahowski. Era solteiro e seu registro

de óbito foi lavrado sob o Termo 181, Folha 76, no cartório de Virmond, PR, onde

consta  como  declarante  João  Drabecki  e  foi  assinado  pelo  declarante  e  pelas

testemunhas Bazilio Passala e Paulo Bugaj. Foi sepultado no cemitério de Virmond,

PR.

       A família de João e Bronislava sempre trabalhou na agricultura.

       Ana Drabecki, filha de João Drabecki e Bronislava Kubiak Drabecki, faleceu em

8 de março de 1968, às 11:00 horas. O registro de óbito foi lavrado no cartório de

Virmond, sob o Termo 389, Folhas 180v e 181 e o declarante do óbito foi seu pai. A

certidão  de  óbito  foi  assinada  pelas  testemunhas  Estanislau  Kubiak  e  Silvestre

Kierecz. Ela era solteira. Foi sepultada no cemitério de Virmond.

       Bronislava faleceu com 78 anos, em 14 de novembro de 1968, às 7:00 horas e

seu registro de óbito foi lavrado no cartório de Virmond, sob o Termo 402, Folhas

187 e 187v, e o declarante do óbito foi seu esposo. A certidão de óbito foi assinada

pelas testemunhas Estanislau Kubiak e Antônio Mierzva. Na ocasião do falecimento

de Bronislava, os filhos dela, Félix, Mieceslau e Tereza eram solteiros; Domingos e

Lúcia  já  eram  casados.  A  certidão  de  óbito  foi  assinada  pelas  testemunhas

Estanislau Kubiak e Antônio Mierzva. Foi sepultada no cemitério de Virmond.

    João faleceu com 74 anos em 30 de setembro de 1972, às 16:00 horas e seu

registro de óbito foi lavrado no cartório de  Laranjeiras do Sul, sob o Termo 4.517,

Folha  174 e  a declarante  do  óbito  foi  a  filha  dele,  Tereza  Kubiak  Drabecki.  O

atestado  de  óbito  de  João  Drabecki  foi  assinado  pelo  médico  Carmosino  Vieira

Brando, que declarou como causa da morte “carcinoma gástrico”. A certidão de óbito
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dele foi assinada pela declarante e pelas testemunhas Odilon Amaral e Albany Lima.

Foi  sepultado no cemitério de Virmond. 

       Devido à falta de conhecimento da língua polonesa nos cartórios brasileiros e

pela diferença de algumas letras entre o alfabeto português e polonês, houve várias

alterações  no  sobrenome  Drabecki,  sendo  grafado  atualmente  como:  Drabecki,

Drabetski, Drabestki, Drabeski, Drabetiski... 

   

Michal Radlowski – Casa da Memória, Virmond. 
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Registro  de propriedade territorial  pertencente a  Michel  (Michal)  Radlowski,  1924.  A propriedade

continua com os descendentes. Arquivo pessoal de Edvirges de Freitas.
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Lista  de  passageiros  do  navio  Koln.  Número  324:  família  de  Wojciech  (Adalberto,  em polonês)

Wolniewicz e Francisca Drabecka;  Número 325: família de Wojciech Drabecki e Marianna Jasinska.

Número 326: família de Francisco Drabecki e Josefa Lewicz. Francisca, Francisco e Adalberto eram

irmãos.
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Lista de passageiros do navio Koln. Número 326: família de Michal Radlowski; Número 33: família de
Antônio Kubiak e Juliana, cunhado de Miguel Radlowski.

       No relatório entregue à Repartição Central das Terras e Colonização no Rio de

Janeiro, consta que vieram 1.087 pessoas no vapor Koln, sendo que 21 crianças

morreram e 3 nasceram durante a viagem.
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A CHEGADA DO MEU TETRAVÔ ANTONI JASINSKI  AO BRASIL

       De acordo com registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, a Família

Jasinski deu entrada em solo brasileiro no dia 28 de dezembro de 1890, chegando

com o vapor Koln, com procedência do Porto de Bremen, Alemanha, de onde saiu

no dia 1 de dezembro de 1890. Na lista de passageiros do Navio Koln há o registro

da  família  sob  o  número  220,  página  51,  onde  consta  a  relação  da  família  do

patriarca da linhagem: Antonio  Jasiński  com a composição de sua nova família,

sendo que o mesmo ficou viúvo no dia 2 de setembro de 1885 e contraiu segundo

matrimônio com Francisca Przewoźniak: Antonio Jasiński, 54 anos, registrado com o

número de ordem 580; esposa Francisca, 30 anos, registrada com o número de

ordem 581; e as filhas: Marianna, 4 anos, registrada com o número de ordem 582 e

Petronela, 6 meses, registrada com o número de ordem 583. 

        Nessa lista também consta o registro nº 221, página 52, da família de José

Jasiński:  José Jasiński,  30 anos,  registrado com o número de ordem 585;  Anna

Worchol,  esposa,  28  anos,  registrada com o número de ordem 586;  e  os filhos

Valentim, 9 anos, registrado com o número de ordem 587; Verônica, 4 anos e 6

meses,  registrada com o  número  de  ordem 588;  Marianna,  2  anos  e  6  meses,

registrada com o número de ordem 589 e Catarina,  9  meses,  registrada com o

número de ordem 590. 

       No mesmo navio também vieram mais três irmãs de José Jasinski com suas

famílias.  Há  o  registro  nº  325,  página  64,  família  de  Marianna  Jasińska  com o

esposo Adalberto Drabecki e filhos. O  registro nº 327, página 65, é da família de

Rosália Jasińska com o esposo Miguel Radłowski e filhos. O registro nº 330, página

65, é de Julianna Jasińska e o esposo Antonio Kubiak. As histórias das três irmãs de

José Jasinski já foram escritas em páginas anteriores.
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        Após cumprirem o protocolo de entrada e política da imigração do Brasil, a

Família  Jasiński  fixou  residência na  Colônia  de  Água Branca,  município  de  São

Mateus do Sul, Paraná, iniciando uma nova vida em terras brasileiras. 

       A família de Antonio Jasinski foi registrada no Livro  443 (livro de registro de

chegada  de  imigrantes  ao  Paraná  em  1891,  arquivado  no  Arquivo  Público  do

Paraná,  em Curitiba),  na  página  24,  onde  Antonio  Jasinski  foi  registrado  sob  o

número de ordem 1600, Francisca Jasinski (esposa) sob o nº 1601, Marianna (filha)

sob o nº 1602 e Petronela (filha) sob o nº 1603.

      Do Rio de Janeiro até o Porto D. Pedro II,  em Paranaguá, a família seguiu

viagem no Navio “Desterro”. De Paranaguá até Curitiba  não se sabe se foram de

carroça  ou  de  trem.  Em Curitiba  se  alojaram na  hospedaria  dos  imigrantes  por

alguns dias, onde ocorreu os óbitos de Thomaz Radlowski, Leon Radlowski (filhos

de Miguel  Radlowski  e  Rozalia  Radlowska),  Petronela Jasinska (filha de Antônio

Jasinski e Francisca Jasinska) e Marianna Drabecka (primeira esposa de Adalberto

Drabecki). De Curitiba se dirigiram para São Mateus do Sul, PR.

        O Arquivo Público do Paraná registra a entrada dos imigrantes da  Família

Jasinski nos núcleos de São Mateus do Sul em 10 de junho de 1891, nas páginas 60

e  61,  Livro  424,  praticamente  seis  meses  após  a  chegada  no  porto  do  Rio  de

Janeiro. A lista da imigração do Paraná traz a lista da família de José com apenas o

nome do filho Valentim. Provavelmente as três filhas faleceram antes de chegarem à

Colônia Água Branca. Na página 60 há o registro da família de José Jasinski sob o

número 466, onde José Jasinski é registrado com o número de ordem 1581, Anna

Worchol sob o número 1582 e Valentim sob o número 1583. Na página 61 há o

registro da família de Antônio Jasinski. Talvez por esquecimento ou engano de quem

escreveu a lista, não foi registrado um número de família para Antônio e Francisca,

há apenas os números de ordem: Antônio Jasinski (55 anos) foi registrado sob o

número de ordem 1613 e Francisca (24 anos) sob o número de ordem 1614. Não há

registro das filhas de Antônio e Francisca porque Petronela Jasinska faleceu em

Curitba, na hospedaria dos imigrantes. É provável que Marianna, a outra filha do

casal, tenha falecido em Curitiba também.
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       Petronela Jasinska faleceu aos 6 meses de idade, em 24 de fevereiro de 1891,

às 20:00 horas, ao chegar na hospedaria dos imigrantes em Curitiba e teve seu

atestado de óbito assinado pelo médico Laurentino Argeu de Azambuja. O registro

de óbito  dela  foi  lavrado no cartório  de  Bacacheri,  Curitiba,  sob o Termo 1304,

Folhas 52 e 52v, Livro 4 e foi assinado por Antônio Pinto Vianna. Foi sepultada no

cemitério de Curitiba.

    Antônio  Jasinski  e  Francisca Jasinska (nascida Przewoźniak)  tiveram a filha

Mariana Jasinska, nascida em 1891 na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

Foi dado o mesmo nome da filha falecida ao chegar no Brasil à filha que nasceu no

Brasil. Mariana Jasinska casou-se com Júlio Bugay, nascido em 1888, filho de João

Bugay e Anna Tabasza, na  Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, em 9 de outubro de 1907,  sob o Termo 88. O padre Jacob Wrobel realizou a

cerimônia  do  casamento  e  as  testemunhas  foram  José  Dobrzalski  e  Valentim

Jasinski. O casamento civil foi realizado em 7 de fevereiro de 1914, sob o Term646,

Folhas 58 e 58v, no cartório de São Mateus do Sul. As testemunhas do casamento

civil foram Iwan Ulbrich e Nolteneo Bastos. Ela adotou o nome de Mariana Jasinski

Bugay. Eles tiveram os filhos Helena,  Catarina, Pedro (nascido em 19 de maio de

1915), Ana (nascida em 21 de setembro de 1920), Rosália (nascida em 15 de abril

de  1923),  Edvirges  (nascida em 10 de outubro  de 1917  e  casada com Antônio

Wasiak),  Agnieska  (nascida em  26  de  janeiro  de  1926),  Paulo,  Tadeu  e  José.

Helena Bugay, nascida em 18 de julho de 1908, se casou religiosamente em 21 de

maio de 1924 com Pedro Kasprzak. A história de Helena Bugay e Pedro Kasprzak

está escrita em “Núcleo Familiar de Marianna Kasprzak”. Catarina nasceu em 18 de

novembro  de  1912,  foi  batizada  pelo  padre  Jacob  Wrobel  na  Igreja  São  José,

Colônia Água Branca, em 24 de novembro de 1912 sob o Termo 785, Folha 56, seus

padrinhos foram João Bugay e Juliana Kubiak e ela se casou com Miguel Wasiak.

José Bugay nasceu em 3 de novembro de 1910, São Mateus do Sul, e foi batizado

em 6 de novembro de 1910 na Igreja São José sob o Termo 690, Folha 48, Colônia

Água Branca, pelo padre Jacob Wrobel e seus padrinhos de batismo foram Ladislau

Olszewski e Anna Jasinska. José Bugay se casou com Margarida Wasiak em 6 de

abril de 1932 e faleceu aos 55 anos na sua residência, em 2 de agosto de 1965, às
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17:00 horas, vítima de compressão intracraniana devido a tumor cerebral, de acordo

com atestado de óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco. Ele era viúvo

e  deixou  os  filhos  Elias,  Eduardo  e  Izabel,  casados;  Sofia,  Júlia,  João  Bugay,

solteiros, sendo o último menor. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 329,

Folhas 150v e 151,  no cartório  de Virmond e assinado pelo declarante Eduardo

Bugay e pelas testemunhas Tadeu Belinski e Arnoldo Jacobins. Foi sepultado no

cemitério  de  Virmond.  Mariana  Jasinski  Bugay  faleceu  aos  87  anos,  em  9  de

fevereiro de 1979, vítima de acidente vascular cerebral, de acordo com atestado de

óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco e era viúva. O registro de óbito

foi  lavrado  sob  o  Termo  74,  Folha  55,  Livro  C-2,  no  cartório  de  Virmond  e  foi

assinado pelas pelo declarante Tadeu Bugay e testemunhas João Sutil de Araújo e

Sétimo Antônio Passarin. Foi sepultada no cemitério de Virmond, PR. A família de

Júlio  Bugay  e  Mariana  Jasinska  se  mudou  para  a  Colônia  Amola  Faca,  futuro

município de Virmond, PR.

        A história de José Jasinski  e Anna  Worchol  e os filhos deles nascidos na

Polônia está escrita em “Núcleo Familiar de Rozalia Radlowska na Polônia”.  Nos

registros do censo dos colonizadores da Colônia Água Branca, feito pelos padres da

Igreja São José, há anotações sobre os filhos de José Jasinski   e Anna  Worchol

nascidos no Brasil:

        João: nascido em 13 de junho de 1896, casou-se na Igreja de São José, Água

Branca, no dia 18 de agosto de 1920 com Salomeia Zarzycka. Ela era nascida no

dia 17 de novembro de 1902, filha de Inácio e Adamina Zarzycki, nascida Ianowski.

João e Salomeia se casaram civilmente em 20 de dezembro de 1922, sob o Termo

1153, Folhas 85v, 86 e 86v, no cartório de São Mateus do Sul, PR, e ela adotou o

nome de Salomeia Zarzycka Jasinski após o casamento civil. Foram encontrados os

registros de seis filhos do casal: Maria Vanda e Vanda Maria, gêmeas (nascidas em

28  de  março  de  1921),  Celina  Teresa  (nascida  em  17  de  setembro  de  1922),

Ludmila, Osvaldo, João e Leocádia (nascida em 1927 e falecida em 1935). No Jornal

“O Dia”, edição 5040, publicado em 4 de janeiro de 1940, foi noticiado que Celina

Teresa Jasinska ficou noiva de Carlos Ignaszewski, nascido em 18 de julho de 1916,
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em  Fluviopólis,  São  Mateus  do  Sul,  filho  de  Antônio  Ignaszewski  e  Ludovica

Ignaszewska, imigrantes poloneses. Celina Teresa Jasinska e Carlos Ignaszewski

se casaram em 5 de maio de 1941 sob o Termo 439, Folha 204v, Livro 11-B, no

cartório de São Mateus do Sul. A recém-casada adotou o nome de Celina Teresa

Iachinski Ignaszewski e as testemunhas do casamento foram Ludovico Tkaczyk e

Estefano Stawski. Maria Vanda Iachinski se casou com Júlio Polak, nascido em 14

de  fevereiro  de  1916,  filho  de  Antônio  Polak  e  Francisca  Polak,  imigrantes

poloneses, sob o Termo 368, Folhas 130 e 130v, Livro 10-B, no cartório de São

Mateus do  Sul,  em 21 de maio de 1940. Maria Vanda adotou o nome de Maria

Vanda  Iachinski  Polak  e  as  testemunhas  foram  Ladislau  Hryncz  e  Wenceslau

Moravski. Maria Vanda Iachinski e Júlio Polak tiveram o filho Eloy Antônio Polak.

Maria Vanda Iachinski Polak faleceu em 26 de setembro de 1978, às 20:00 horas,

vítima de câncer de cólon descendente de acordo com o atestado de óbito assinado

pelo médico Washington Gusso.  O assento de óbito foi lavrado sob o Termo 513,

Folha  88,  Livro  13-C,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e  foi  assinado  pelo

declarante Oswaldo João Iachinski e ela foi sepultada no Cemitério Municipal de São

Mateus do Sul.  Salomeia Zarzycka  Jasinski faleceu em 1 de novembro de 1978, às

14:00 horas, aos 75 anos, vítima de hemorragia cerebral de acordo com o atestado

de óbito assinado pelo médico Washington Gusso. Ela estava internada no Hospital

e Maternidade  Dr. Paulo Fortes  O assento de óbito foi lavrado sob o Termo 530,

Folha  92,  Livro  13-C,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  e  foi  assinado  pelo

declarante Oswaldo João Iachinski. João faleceu  em  2 de junho de 1955,  aos 59

anos. Ambos foram sepultados no Cemitério Municipal de São Mateus do Sul.  A

história  da  família  de  Inácio  Zarzycki  e  Adamina  Zarzycka,  pais  de   Salomeia

Zarzycka  Jasinski,  está  escrita  nas  páginas  referentes  a  história  da  família  de

Adalberto Drabecki e Marianna Jasinska.

      Inácio: nascido em 30 de janeiro de 1901, foi batizado em 31 de janeiro de 1901

pelo padre Jacob Wrobel, sob o Termo 299, Folha 23, na Igreja São José, Colônia

Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul.  Seus  padrinhos  de  batismo  foram  Miguel

Radlowski e Anastácia Drabecka. Faleceu em 4 de março de 1920, aos 19 anos.
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       Ladislau:  nasceu em 9 de março de 1903, na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, PR, mas no  seu registro de batismo consta que nasceu em 9 de

junho de 1903 e foi batizado em 11 de junho de 1903 pelo padre Jacob Wrobel, sob

o Termo 391, Folha 29v, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul. Seus padrinhos de batismo foram Antônio Kubiak e Rozalia Radlowska.

       Valentim: nascido na Polônia em 22 de janeiro de 1882. Foi o único filho

sobrevivente dos nascidos na Polônia. Casou-se no dia 20 de agosto de 1902 com

Ágata  Walicka  na  Igreja  São  José,  Colônia  de  Água  Branca.  Ela  era  filha  de

Alexandre Walicki e Inês Korzeniecka, nascida na Polônia no ano de 1885. Esta é a

descrição do ato do casamento de Valentim e Ágata, Termo 61, Livro I, Igreja São

José de Água Branca: “Aos 20 de agosto de 1902 nesta Capela de Água Branca na

minha presença e na de duas testemunhas, Miguel Radłowski e Antônio Kubiak, se

receberam em matrimônio Valentim Jasiński, filho de José Jasiński e Anna Worchoł,

com Ágata Walicka, filha de Alexandre Walicki e Agnes Korzeniecka. Padre Jacob

Wróbel, Capelão.” 

       O casamento civil só aconteceu 12 anos após, em 24 de janeiro de 1914, no

Cartório de Registro Civil  de São Mateus do Sul, PR. Ambos tinham 30 anos na

ocasião do casamento, que foi lavrado sob o Termo 636, Folha 52v e já tinham os

filhos: Pedro (10 anos), Mariana (8 anos),  Isabel (6 anos),  Venceslau (3 anos) e

Ludovico (2 anos) e cujas testemunhas foram Maximino Garcia e Carlos Gielinski.

         Valentim e Ágata tiveram 9 filhos que nasceram em São Mateus do Sul e 2

nascidos em Virmond: 

        Pedro: nascido em 20 de junho de 1903 e batizado pelo padre Jacob Wrobel

em 21 de junho de 1903, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul, sob o Termo 393, Folha 30. Seus padrinhos de batismo foram Miguel Drabecki

e Helena Fus. Ele faleceu em 19 de agosto de 1975.   

        Marianna: nascida em 18 de setembro de 1905 e batizada pelo padre Jacob

Wrobel em 21 de setembro de 1905, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do  Sul,  sob  o  Termo  478,  Folha  35.  Seus  padrinhos  de  batismo foram
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Antônio  Kubiak  e  Anastácia  Drabecka.  Casou-se  com Paulo  Palinski  em 16  de

fevereiro de 1924, em Guaraniaçu, PR. Ela faleceu em 3 de junho de 1994. 

           Isabel: nascida em 30 de outubro de 1908 e batizado pelo padre Jacob

Wrobel em 1 de novembro de 1908, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, sob o Termo 614, Folha 43v. Seus padrinhos de batismo foram José

Fus e Josefa Sierpinska.

           Venceslau: nascido em 11 de setembro de 1910 e batizado pelo padre Jacob

Wrobel em 18 de setembro de 1910, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, sob o Termo 681, Folha 48. Seus padrinhos de batismo foram Roque

Burdzinski e Sophia Drabecka.

           Ludovico: nascido em  7 de julho de 1912 e batizado pelo padre Jacob

Wrobel  no dia do seu nascimento, na  Igreja São José, Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, sob o Termo 763, Folha 54. Seus padrinhos de batismo foram José

Walicki e Marianna Bugay. Casou-se com Ângela Wasiak em 27 de maio de 1936,

em Virmond.

           João: nascido em 17 de julho de 1915 e falecido em 14 de maio de 1952.

           Anna: nascida em 28 de maio de 1917.

         Estanislau: nascido em 6 de maio de 1919 e falecido em 31 de maio de 1920.

Verônica: nasceu em 5 de janeiro de 1921, às 06:00 horas, em sua residência em

São Mateus do Sul, PR, e teve o seu registro de nascimento lavrado no cartório de

São  Mateus  do  Sul  sob  o  Termo  2105,  Folhas  35v  e  36,  onde  consta  como

declarante o pai  dela e foi  assinado por  ele  e pelas testemunhas Flávio Gabriel

Martins e Paulino Vaz da Silva. De acordo com o registro de óbito lavrado em 22 de

dezembro de 1925, no cartório de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 252, Folha 56 e

feito pelo declarante Valentim Jasinski quando ele já residia em Virmond, Verônica

faleceu aos 2 anos de idade em 10 de fevereiro  de 1921.  As testemunhas que

assinaram o registro de óbito foram João Rufino do nascimento e Dovet de Paula

Xavier.
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       A família de Valentim e Ágata se mudou para a Colônia Amola Faca, futuro

município de Virmond, PR, onde tiveram os filhos:

 Alexandre: nascido em 7 de janeiro de  1922. O registro de nascimento dele foi

lavrado sob o Termo 962, Folha 23, Livro 2, no cartório de Laranjeiras do Sul e foi

assinado pelo pai dele, que foi o declarante e pelas testemunhas Devet de  Paula

Xavier, Alfredo Antônio Barboza e Trajano Gomes de Araújo.  Ele faleceu em 9 de

abril de 1955. 

       Rosália:  nascida em  7  de abril de  1925. O registro de nascimento dela foi

lavrado sob o Termo 963, Folha 23, Livro 2, no cartório de Laranjeiras do Sul e foi

assinado pelo pai dela, que foi o declarante e pelas testemunhas Devet de  Paula

Xavier,  Alfredo Antônio Barboza e Trajano Gomes de Araújo.  Ela se casou com

Silvestre Bednar  Kierecz,  em 24 de outubro de 1942, sob o Termo 64, Folhas 33 e

34v, Livro 6, no cartório de Laranjeiras do Sul e adotou o nome de Rosa Jasinski

Kierecz após o casamento.

       Na Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul a família Jasiński viveu e

participou da comunidade por 30 anos. 

FAMÍLIA JASIŃSKI EM VIRMOND, PARANÁ

       No ano de 1921, após 30 anos de residência na Colônia Água Branca, a família

Jasiński vendeu seus lotes de terra e mudou-se para a Colônia Amola Faca, atual

município de Virmond,  tornando-se a primeira família de Água Branca a chegar à

nova colônia Coronel Queiroz. Transferiram-se os patriarcas José Jasiński e Anna

Worchoł  e  seus  filhos.  Valentim,  já  com  sua  família  formada  e  Ladislau,  ainda

solteiro na época. João também comprou lote de terras, mas  regressou para São

Mateus do Sul.

        Em Virmond a família adquiriu os primeiros lotes de terra, sendo: lote nº 3, José

Jasiński; lote nº 4, Ladislau Jasiński; lotes nº 5 e 16, Valentim Jasiński; lote nº 17,

198



João Jasiński.  Desde o início participaram ativamente da construção da  terceira

Sociedade  Agrícola  Instrutiva (1923)  e  do  comitê  para  arrecadar  fundos  para

construção da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro (de 1923 a 1927). Assim como

quase 100% dos colonizadores, a família comprou terreno na Amola Faca para do

solo tirar o seu sustento, trabalhando e desenvolvendo atividades na agricultura. 

   O padre Estanislau Piasecki chegou ao Brasil em 15 de agosto de 1914 e foi

pároco na colônia Água Branca, São Mateus do Sul. Em 1921 fundou o Jornal LUD

(O  Povo),  trabalhando  como  redator.  Nessa  época  ele  percorreu  o  interior

paranaense,  visitando  a  Colônia  Amola  Faca  (futuro  município  de  Virmond)  em

outubro de 1926, e fez um relatório dessa viagem. O relatório foi dividido e publicado

em 10 edições do Jornal Lud.

        No Jornal Lud, nº 11, página 2, publicado em 12 de fevereiro de 1927, havia a

notícia   de que estavam funcionando três escolas em Virmond, e a quarta estava

sendo preparada: “Rolniczo Oświatowe” na Vila Virmond,  “Siewca” na Linha Amola

Faca  (surgiu  em  junho  de  1925),  “Ignacy  Mościcki”  na  Linha  Lagoa  Bonita  e

“Wzajemnej Pomocy” na Linha Cavernoso. Em 1922,  na  Vila Virmond,  Valentim

Jasiński  preparou  a  madeira  para  a  escola,  e  Casimiro  Głuchowski  fundou  a

Sociedade “Rolniczo Oświatowe” (Agrícola e Cultural), que em 1923 foi presidida por

José Miński, em 1924 e 1925 por Valentim Jasiński. 

       No Jornal Lud nº 14, página 2, publicado em 28 de fevereiro de 1927, o padre

Estanislau  Piasecki  relata  que  foi  visitar  a  Linha  Lagoa Bonita,  e  foi  à  casa  de

Ladislau Jasiński,  onde se reuniram muitos colonos,  principalmente membros da

sociedade “Ignacy Mościcki”, fundada no dia 5 de setembro de 1926, com a seguinte

diretoria: presidente José Tomaszewski, vice-presidente Francisco Trocki, tesoureiro

Paulo Kania, secretário Ladislau Jasiński. É relatado no Jornal Lud, nº 19, página 2,

publicado  em  12  de  março  de  1927,  que  o  padre Estanislau  Piasecki  foi  à

Laranjeiras do Sul para conhecer a vila e também fazer algumas visitas.  Ladislau

Radecki possuía um veículo Chevrolet. Ladislau Radecki e Guilherme Miller iam com

frequência  para Laranjeiras  do  Sul  para  tratar  de  assuntos  da colonização  de

Virmond e utiizavam o veículo. Durante a visita do padre Ladislau Piasecki,  Ladislau
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Radecki,  Guilherme Miller,  Valentim Jasiński, Valentim Mierzwa e três Czerwiński

(entre eles Estevão Czerwiński) foram para Laranjeiras do Sul. Na viagem de volta,

às 18:00 horas, deu pane no motor do Chevrolet. O chofer Henrique não tinha ido na

viagem. Faltavam 13 km para chegarem em Virmond. Eles foram em 3 residências

para pedirem um cavalo emprestado para buscarem o chofer e consertar o veículo.

Depois de 3 tentativas frustradas, tiveram que caminhar os 13 km a pé.

       Os filhos de Valentim Jasiński e Ágata Walicka se casaram em Virmond, PR.

Pedro Jasiński: em 25 de outubro de 1929 casou-se com Estefânia Czerwińska,

nascida em 17 de outubro de 1904, também natural da Colônia Água Branca, sendo

filha de João Czerwiński e Helena Andrzejewska, imigrantes agricultores da Polônia

e falecidos em Virmond. Pedro e Estefânia tiveram 9 filhos: Estanislava, Francisco,

Luciano, Antônio, Estanislau, Terezinha, Estacheco, Afonso e Maria.

        Francisco Iachinski (o sobrenome Jasinski foi alterado para Iachinski) nasceu

em 28 de novembro de 1929 e seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo

166,  Folha  57v  no  cartório  de  Laranjeiras  do  Sul,  Paraná,  onde  consta  como

declarante o pai dele e foi assinado por ele e as testemunhas Augusto  Amaral e

Araújo e Augusto Marquardt. Francisco Iachinski casou-se com Maria Kloss Limbros

(nascida em 27 de novembro de 1934 e filha de João Limbros e Serafina Limbros),

em 3 de fevereiro de 1954, no cartório do distrito de Virmond, PR, cujo registro de

casamento  foi  lavrado  sob  o  Termo  64,  Folhas  46v  e  47.  As  testemunhas  do

casamento foram  Ladislau Grad e João Miguel Kubiak. A recém-casada adotou o

nome de Maria Kloss Jasinski. Eles tiveram o filho Anselmo Jasinski, falecido aos 8

anos de idade, em 28 de abril  de 1973, às 20:00 horas, em sua residência, cujo

registro  de óbito  foi  lavrado sob o Termo 491,  Folha 17,  Livro 2,  no cartório de

Virmond, sendo assinado pelo declarante Afonso Jasinski e pelas testemunhas José

Conjunski  e  Silvestre  Kierecz.  Foi  sepultado no cemitério  de  Virmond.  Francisco

Iachinski faleceu aos 60 anos em 7 de agosto de 1990, conforme assento lavrado no

Livro C-2, Termo 222, Folha 92, no cartório de Virmond, deixando a viúva e 5 filhos.

O atestado de óbito dele foi  asinado pelo médico Rui Siqueira de Almeida, onde

constam como causas do falecimento “síndrome de baixo débito, falência ventricular
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esquerda  e  insuficiência  coronariana”.  O  registro  de  óbito  foi  assinado  pelo

declarante  Nelson  Iachinski  e  pelas  testemunhas  Afonso  Jasinski  e  Jorge

Dombroski. Foi sepultado no cemitério de Virmond.

       Luciano Jasinski, nascido em 3 de abril de 1932, casou-se com Lídia Biesek,

nascida em 24 de junho de 1935, filha de José Biesek e Regina Babinski Biesek, em

26 de outubro de 1955, às 15:00 horas. O casamento foi lavrado sob o Termo 92,

Folhas 68,  68v e 69,  no cartório  de Virmond,  cujas testemunhas foram Anandio

Babinski e Francisco Horchmann. A noiva adotou o nome de Lídia Biesek Jasinski.

        Antonio Jasiński nasceu em 1 de abril de 1935 e era  filho de Pedro Jasiński e

Estefânia Czerwińska. Foi batizado pelo padre Estanislau Cebula em 6 de abril de

1935, na paróquia de Virmond, diocese de Toledo, e seus padrinhos de batismo

foram Theodoro Frydryszewski e Leonarda Wasiak. Antônio Jasiński  casou-se com

Celina Frederico em 7 de outubro de 1961. Celina Frederico (o sobrenome Frydrych

foi  alterado para Frederico) nasceu em 19 de novembro de 1940,  filha de Adão

Frydrych e Estanislava Pietrzak-Frydrych,. Foi batizada pelo padre Pedro Halama

em 15 de dezembro de 1940, na paróquia de Virmond, tendo como padrinhos Carlos

Nowicki e Estanislava Kania-Józwiak. O registro do matrimônio consta sob o  Termo

20, Folha 125, Livro II, da Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmond. O

padre  Casimiro  Roznowski  celebrou  o  casamento  de  Antônio  e  Celina  e  as

testemunhas foram Augusto Mierzwa e Damásio Frederico. Celina era residente na

Linha  Campo das Crianças,  Virmond.  Celina  e  Antonio  tiveram 4 filhos:  Márcio,

Marli, Mário e Marcos. Antonio Jasiński faleceu em 23 de março de 2021, faltando

poucos dias para completar 86 anos. Dos 12 filhos de Adão Frydrych e Estanislava

Pietrzak-Frydrych, 4 ainda estão vivos até a presente data, 2 de setembro de 2021,

sendo: Damásio, Josefa, Agenor e Celina. A história de Adão Frydrych e Estanislava

Pietrzak-Frydrych está registrada nas páginas referentes a Família  Frydrych.

       Estacheco Iachinski nasceu em 1939 e se casou com Tecla Iachinski. Tiveram 2

filhos: Sidnei e Andreia. Ele faleceu em 19 de agosto de 1992, aos 53 anos e seu

assento de óbito foi lavrado sob o Termo 15.612, Folha 24, no cartório de Ponta

Grossa. O declarante foi Nilceu Martins e seu atestado de óbito foi assinado pela
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médica Adriana F. Menegat Schuinski, onde consta como causas do falecimento:

insuficiência  respiratória  aguda,  acidente  vascular  cerebral  hemorrágico  e

hipertensão arterial sistêmica severa. Estava internado no Hospital Bom Jesus. Foi

sepultado no cemitério da Chapada, em Ponta Grossa.

       Maria Chervinski  Jasinski,  filha de Pedro  Jasinski  e Estefânia Cherpinski

Jasinski,  faleceu aos 3 anos e 4 meses, em 28 de julho de 1949, às 04:00 horas,, e

seu assento de óbito foi lavrado sob o Termo 20, Folha 8, no cartório de Virmond. O

declarante foi o pai dela e foi assinado pelas testemunhas Paulo Palinski e João

Grad Sobrinho. Foi sepultada no cemitério  de Virmond.

           Pedro faleceu aos 72 anos, em 19 de agosto de 1975, às 08:00 horas, no

Hospital  São José, Laranjeiras do Sul,  e seu assento de óbito foi  lavrado sob o

Termo 560, Folha 34v, Livro2, no cartório de Virmond.  Seu atestado de óbito foi

assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco, onde consta sinopse cardíaca como

causa  do  falecimento.  Deixou  a  viúva  Estefânia  Cherpinski  Jasinski  e  os  filhos:

Francisco, Luciano, Antônio, que eram casados, Estanislava (viúva) e Estacheco e

Afonso, solteiros. O registro de óbito foi assinado pelo declarante Afonso Jasinski e

pelas  testemunhas  Silvestre  Kierecz  e  João  Miguel  Kubiak.  Foi  sepultado  no

cemitério de Virmond, PR.

      Estefânia  faleceu  aos 91  anos,  em 17  de  março  de  1995.  Ambos  estão

sepultados no cemitério de Virmond. 

       Marianna Jasińska: nascida em Água Branca, São Mateus do Sul, PR, no dia 8

de setembro de 1907, Marianna casou-se com Paulo Paliński na Catedral Nossa

Senhora do Belém, em Guarapuava, em 16 de fevereiro de 1924. Paulo Paliński

nasceu em  12 de setembro de 1900, em Alfredo Chaves, atual Veranópolis,  Rio

Grande  do  Sul,  filho  de  Ignacio  Paliński  e  Wiktoria  Lorenta.  Casaram-se  pelo

Cartório de Registro Civil de Laranjeiras do Sul em 22 de julho de 1932, sob o Termo

29, Folhas 4v, 5 e 5v, às 20:00 horas e a cerimônia foi celebrada na residência do

casal, localizada em Laranjeiras do Sul. As testemunhas do casamento civil foram

David Gonçallo Cardoso e Gustavo Buck. O casal teve sete filhos: 
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 Estanislau: nasceu em 11/05/1925; 

 Miecislau: nasceu em 6/09/1928. Casou-se com Paulina Mierzwa, nascida em

19/06/1930  e  filha  de  Francisco  Mierzwa  e  Josefa  Ryzy.  Józef  Mierzwa

(nascido em 1853, Gorlice, Polônia, e falecido em 1939) e Katarzyna Papcyk

(nascida em 1864 e falecida em 1959) que emigraram para o Brasil no ano de

1880 eram os pais de Francisco Mierzwa;

 Tereza: nasceu em 17/09/1930. Casou-se com Pedro Mierzwa, nascido em

2/06/1923, filho de Francisco Mierzwa e Josefa Ryży;

 Ana: nasceu em 10/12/1933. Casou´se com Augusto Mierjan (o sobrenome

Mierzwa foi alterado), nascido em 21/01/1929 e e filho de Francisco Mierzwa

e Josefa Ryzy. O registro de nascimento dele foi lavrado sob o Termo 24,

Folha 29v, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR.  O casamento de Augusto

Mierzwa e Ana Palinska ocorreu em 15 de fevereiro de 1960 e  foi lavrado no

cartório de Virmond sob o Termo 149, Folhas 115v, 116 e 116v. Eles tiveram

o  filho  Mário  Mierzwa,  falecido  em 8/03/1993,  aos  39  anos,  divorciado  e

residente  em Laranjeiras  do  Sul.  Mário  Mierzwa deixou  3  filhos  menores:

Paulo Augusto, Tayza e karine;

  Antonio: nasceu em 9/11/1935;

 Francisco: nasceu em 19/05/1938; 

  Silvestre: nasceu em 31/12/1945. 

 Marianna faleceu aos 89 anos, em 3 de junho de 1994 e Paulo Paliński no dia 11 de

agosto de 1980, aos 80 anos. A história de  Marianna Jasińska e  Paulo Paliński está

registrada nas páginas correspondentes à “Família Paliński”.

       Isabel Jasińska: nasceu em 30 de outubro de 1908, em São Mateus do Sul e

casou-se com Mariano Butika (nascido em 10 de novembro de 1904, na Linha São

Marcos, Viaduto, Rio Grande do Sul, filho de Alexandre Butika e Júlia Rychlicka) no

dia 1 de novembro de 1932, na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro na Colônia

Amola Faca. Mariano Butika e Isabel Jasinska casaram-se no cartório de Laranjeiras
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do Sul, sob o Termo 350, Folhas 187v, 188 e 188v, Livro 7, em 29 de julho de 1946.

Na ocasião do casamento civil deles, os pais da noiva já eram falecidos. O pai do

noivo era falecido e mãe dele tinha 70 anos.  A noiva adotou o nome de Izabel

Jasinska Butika  e  as  testemunhas  do  casamento  foram Wenceslau Radecki  por

parte do noivo e André Frederico por parte da noiva. Mariano Butika faleceu em

1964.

       Venceslau Jasiński: casou-se em Virmond com Rosália Szwarc no dia 10 de

outubro de 1934. Ela era filha de José Szwarc e Eva Stawska.

       Ludovico Jasiński: casou-se em 17 de maio de 1936 com Angelina Wassak (o

sobrenome Wasiak foi alterado), nascida em 13 de outubro de 1918, natural do Rio

do Peixe, sendo batizada na paróquia de Treze de Maio, atual município de Áurea,

RS,  filha  de  José  Wasiak  e  Bronislava  Frydryszewska,  que  adotou  o  nome  de

Angelina Wassak Jasinski  após o casamento.  Bárbara Wassak Jasinski,  filha do

casal, nascida em 1o de fevereiro de 1944, solteira, faleceu aos 21 anos, 11 meses e

7 dias, em 17 de janeiro de 1968, às 17:00 horas. O atestado de óbito de Bárbara

Wassak Jasinski foi Bárbara Wassak Jasinski e o registro de óbito dela foi lavrado

sob  o  Termo  363,  Folhas  167  e  167v,  sendo  assinado  pelo  declarante  Gabriel

Jasinski  e  pelas  testemunhas  Vicente  Mierzva  e  Edmundo  Chinikoski.  Ela  foi

sepultada no cemitério de Virmond.  Ludovico Jasinski faleceu em 29 de maio de

1973, aos 61 anos, vítima de carcinoma broncogênico, de acordo com o atestado de

óbito assinado pelo médico Emiliano Medeiros. O registro de óbito foi lavrado sob o

termo 493, Folha 18, Livro 2, no cartório de Virmond e foi assinado pela declarante,

Angelina Wassak Jasinski, e pela testemunha Demétrio Danczuk. Deixou os filhos

Amélia,  Gabriel,  Jardelina  (casados),  e  Mieceslau  e  Alísia  (solteiros).  Angelina

Wasiak-Jasińska faleceu  em 31 de maio de 1995,  aos 76 anos de idade. Ambos

foram sepultados no cemitério de Virmond. Amélia Jasinski, nascida em 7 de julho

de 1937, casou-se com Antônio Bartoszyki, nascido em 30 de maio de 1937, filho de

João  Bartoszyki  e  Catarina  P.  Bartoszyki  e  residente  em Laranjeiras  do  Sul.  O

casamento de Amélia e Antônio foi lavrado sob o Termo 146, Folhas 113 e 113v, no

cartório de Virmond, em 20 de setembro de 1959, cujas testemunhas foram Paulo
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Palinski e Alexandre Mierzva. A recém-casada adotou o nome de Amélia Bartoszyki.

Gabriel  Jasinski,  nascido  em 1 de  janeiro  de  1942,  comerciante,  se  casou  com

Helena Belinski  Kurilo,  nascida em 11 de fevereiro de 1947,  professora,  filha de

Paulo  Kurilo  e  Apolônia  Belinski  Kurilo,  cujo  casamento  foi  lavrado  em  24  de

setembro de 1966, sob o Termo 313, Folhas 277 e 277v, no cartório de Virmond. A

recém-casada  adotou  o  nome  de  Helena  Kurilo  Jasinski  e  as  testemunhas  do

casamento foram Remelo Marquetti  e Ervin Tomasseni. Edilson Jasinski,  filho de

Gabriel e Helena, faleceu aos 8 dias de idade, em 1 de junho de 1969, às 15:00

horas, vítima de meningite encefalite, de acordo com o atestado de óbito assinado

pelo médico Carmosino Vieira Branco. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo

412, Folhas 192v e 193, no cartório de Virmond e foi assinado pelo declarante que

foi o pai dele e pelas testemunhas Estanislau Kubiak e Antônio Mierzva.  Edilson

Jasinski foi sepultado no cemitério de Virmond.

       João Jasiński: nasceu em 22 de junho de 1915, São Mateus do Sul, PR, era

comerciante quando  se casou com Vanda Bronowska Jasinski,  nascida em 2 de

junho de 1922, São João do Triunfo, PR, filha de Inácio Bronowski  e Stanislava

Bronowski. O casamento foi lavrado no cartório de  Laranjeiras do Sul, PR, sob o

Termo 7, Folhas 40 e 41v, em 25 de abril de 1939, às 13:00 horas e as testemunhas

do  casamento  foram  Miguel  Bartoski  e  Leonardo  Silla.  A  filha  deles,  Malvina

Bronoski Jasinski faleceu aos 4 anos e 5 meses, em domicílio, em 25 de junho de

1949, às 05:00 horas. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 15, Folha 6, no

cartório  de  Virmond  e  foi  assinado  pelo  declarante  João  Jasinski  e  pelas

testemunhas Marcelo  Rabel  e  Demétrio  Dancuzk.  Foi  sepultada no cemitério  de

Virmond. João Jasinski faleceu aos 36 anos, 10 meses e 8 dias,  em 14 de maio de

1952, na Casa de Saúde São Vicente, Curitiba, PR, às 20:30 horas. O atestado de

óbito  foi  assinado pelo  médico   Milton  Moreira  que declarou como causa mortis

“colapso cardíaco”. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 65, Folhas 27 e 27v,

no cartório de Virmond e foi assinado pela esposa dele, que foi a  declarante e pelas

testemunhas Paulo Palinski e Silvestre Kierecz. Deixou a filha Lurdes Jasinska, com

11 anos de idade. Foi sepultado no cemitério de Virmond.
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      Alexandre Jasiński: nasceu em 7 de junho de 1922 na Colônia Amola Faca, foi

batizado pelo Padre Pedro Halama em 14 de março de 1923 e seus padrinhos foram

José  Rolak  e  Estanislava  Pietrzak-Frydrych.  Alexandre  casou-se  em  27  de

novembro de 1946,  com Casimira Benderowicz  na igreja.  Ela  nasceu em 22 de

setembro de 1922, em Boa Vista, Erechim, RS (atualmente é José Bonifácio), filha

de  Antônio Benderowicz  e  Apolonia  Benderowicz,  imigrantes  poloneses.  O

casamento foi lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 402, Folhas

267,  267v  e  268,  Livro  7,  em  22  de  fevereiro  de  1947,  às  11:00  horas  e  as

testemunhas foram Estanislau Chruscinski e Pedro Schultz. A noiva adotou o nome

de Casemira Benderowicz Jasinski  após o casamento. Ele faleceu  aos 32 anos, em

9 de abril de 1955, em domicílio, às 13:00 horas. O registro de óbito foi lavrado sob o

Termo 102, Folhas 43 e 43v, no cartório de Virmond e foi assinado pela esposa dele,

que foi a  declarante e pelas testemunhas Paulo Palinski e Vicente Zigner. Deixou a

filha Alvina Jasinska, com 7 anos de idade. Foi sepultado no cemitério de Virmond. 

 e foi sepultado junto à sua mãe no jazigo da família em Virmond.

       Rosália Jasińska: nasceu na Colônia Amola Faca, em 7 de abril de 1925, e foi

batizada em 30  de  julho  de  1925  pelo Padre  Paulo  Dziwisz-Schneider.  Seus

padrinhos  de  batismo foram Francisco  Mierzwa e  Sofia  Grabowa-Rolak.  Rosália

casou-se  com  Silvestre  Kieracz  em 20  de  setembro  de  1942,  na  Igreja  Nossa

Senhora do Monte Claro, Virmond. Ele nasceu em de 1918 e foi batizado na diocese

de Joinville, SC, filho de Pedro e Maria Kieracz. Rosália Jasinska faleceu em 16 de

maio de 1983 e foi  sepultada no jazigo junto à sua mãe  Ágata no cemitério  de

Virmond. 

   Valentim Jasiński e Ágata Walicka tiveram a perda de dois filhos ainda crianças:

Estanislau com 1 ano de idade em 1920, em Água Branca e Verônica, que faleceu

no dia 10 de fevereiro de 1921, aos 2 anos de idade e teve o seu registro de óbito

lavrado  sob  o  Termo  252,  Folha  56v,  no  cartório  de  Laranjeiras  do  Sul,  sendo

assinado pelo declarante que foi  o  pai  dela,  e  pelas testemunhas Cândido José

Simião e Daniel de Paula Xavier. Estanislau Iachinski (o sobrenome foi alterado para

Iachinski)  faleceu  em  31  de  maio  de  1920,  às  5:00  horas,  em  domicílio  e  o
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declarante do óbito foi o pai dele.  O seu assento de óbito foi lavrado sob o Termo

448, Folhas 172 e 172v, no cartório de  São Mateus do Sul e foi  assinado pelas

testemunhas  José  Pagewski  e  José  Schon.  Foi  sepultado  no  cemitério  de  São

Mateus do sul.  O pequeno túmulo de Verônica pode ser o jazigo que tem a lápide

com  inscrição  da  data  mais  antiga  do  cemitério  de  Virmond.  Outros  falecidos

anteriormente não há registro do local, muito menos a construção de sepulcro, pode

ser que as covas estejam sob o solo das velhas cruzes em madeira que resistem à

ação do tempo.

       Agata Walicka-Jasińska faleceu em 15 de julho de 1927, às 04:00 horas, aos 42

anos de idade, deixando os 9 filhos pequenos órfãos. O registro de óbito dela foi

lavrado sob o Termo 23, Folha 84v, no cartório de Laranjeiras do Sul,  PR, e foi

assinado pelo declarante (esposo dela) e pelas testemunhas Cândido José Simião e

José Vachanski. Foi sepultada no cemitério de Virmond. A respeito do falecimento

de Agata, a redação do  Jornal Lud nº 54, página 4, publicado em 30 de julho de

1927 comunicou e enviou aos familiares as condolências: ”Ágata Jasińska, 42 anos,

após muitos sofrimentos, adormeceu no Senhor na  Colônia Amola Faca, além de

Guarapuava, no dia 15 de julho de 1927. No dia 16 de julho foi levada para o eterno

descanso no cemitério local, onde aguarda a ressurreição. Aos compatriotas, pela

participação na triste cerimônia agradecem os enlutados. À Família e parentes  a

Redação do Lud envia aos familiares as expressões de sincera compaixão.”

        Valentim faleceu aos 61 anos de idade, em 7 de dezembro de 1942 e foi

sepultado no cemitério do Bairro de Água Verde, Curitiba, Paraná.

      Ladislau  Jasinski, filho  de  José  Jasiński  e  Anna  Worchoł,  casou-se

religiosamente  com Francisca  Kanha  (o  sobrenome  Kania  foi  alterado),  filha  de

Paulo Kanha e Maria Kanha, em 15 de outubro de 1922, na Colônia Amola Faca.

Francisca nasceu em 2 de julho de 1901, na Colônia Água Branca, sendo filha de

Paulo  Kania  (nascido  em 1864  e  falecido  em 1940)  e  Marianna Wojciechowska

(nascida em 1874 e falecida em 1965), naturais da Polônia e falecidos em Virmond.

Mais tarde casaram-se no cartório do distrito de Laranjeiras do Sul, em 11 de julho

de 1924, às 10:00 horas, onde não consta o termo, Folhas 199v e 200, e Ladislau
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declarou que tinha 24 anos. A noiva tinha 24 anos. Os padrinhos foram José Pinto

de Oliveira e Mário Pinto de Oliveira.

        O casal teve seis filhos: José, Anna, Mariana, Helena, Rosália e Antônio.

     José Kanha Jasinski, filho do casal, nasceu em 19 de março de 1924 e recebeu

o batismo do Padre Pedro Halama, em 3 de abril de 1924, tendo como padrinhos

Paulo Paliński e Melânia Kania. Casou-se com Teófila Stawski, nascida em 1928,

São  João  do  Triunfo,  PR,  filha  de  João  Stawski  e  Verônica  Stawski  (nascida

Gronek), em 20 de dezembro de 1944, às 9:00 horas, no cartório de Laranjeiras do

Sul, sob o Termo 179, Folhas 164, 164v e 165. A noiva adotou o nome de Teófila

Stawski Jasinski após o casamento. A testemunha por parte do noivo foi Conrado de

Oliveira Cristo e por parte da noiva foi José Pawlak. Izidoro Jasinski, filho do casal,

faleceu aos 17 anos, em 22 de abril de 1982, 13:00 horas, em domicílio localizado

na Linha Lagoa Bonita, Virmond. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 128,

Folha 69, Livro C-2, no cartório de Virmond, sendo assinado pelo declarante Paulo

Jasinski e pelas testemunhas Geraldo Segunda e Aloise Segunda. Foi sepultado no

cemitério da Linha Lagoa Bonita, Virmond. Era portador do registro de nascimento

lavrado sob o Termo 1.763, Livro A-4. 

       Ana Kanha Jasinski nasceu em 9 de junho de 1926, sendo batizada no dia 28

de julho de 1926 pelo Padre Paulo Dziwisz-Schneider.  Vicente Szkólny e Vanda

Kokorzycka (nascida Radłowska) foram padrinhos do batismo. Casou-se com José

Stawski  (irmão  de  Teófila  Stawski  e  filho  de  João  Stawski  e  Verônica  Stawski,

nascida Gronek), nascido em 2 de julho de 1926, São João do Triunfo, PR, ambos

com 18 anos na ocasião do casamento. O casamento foi  lavrado no cartório de

Laranjeiras do Sul, PR, sob o Termo 191, Folhas 178, 178v e 179, em 25 de janeiro

de  1945,  às  09:00  horas.  A  noiva  adotou  o  nome de  Ana  Jasinski  Stawski.  As

testemunhas do casamento foram Roberto Henke e Gustavo Rucki.

        Mariana Kanha Jasinski, nascida em 7 de maio de 1929 e filha de Ladislau

Jasinski  e  Francisca Jasinski,  se casou com Boleslau  Pilarski,  nascido em 9 de

setembro de 1925, filho de Júlio Pilarski e Eva Pilarski, no cartório de Virmond, sob o

Termo 5, Folhas 3 e 3v, em 21 de março de 1949. A história de Mariana Kanha
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Jasinski  e  Boleslau  Pilarski  está  escrita  nas  páginas  relacionadas  à  história  da

Família Pilarski. A noiva dotou o nome de  Mariana Jasinski Pilarski. Eles já eram

casados religiosamente quando ocorreu o casamento civil  e tinham o filho Inácio

Pilarski. Os padrinhos foram Marcelo Rabel e Eduardo Kovalski.

      Helena Kanha Jasinski, filha de Ladislau Jasinski e Francisca Jasinski, nasceu

em 15 de março de 1932, Virmond. Foi batizada na Igreja Nossa Senhora do Monte

Claro,  em  31  de  março  de  1932  pelo  Padre  João  Gualberto  Pogrzeba.  Foram

padrinhos do batismo Francisco Trocki e Helena Sirdłowska. Se casou com Eduardo

Szwarc, nascido em 14 de abril de 1929 e filho de José Szwarc e Eva Szwarc, no

cartório de Virmond, sob o Termo 26, Folhas 17v, em 7 de agosto de 1950. Eduardo

Kovalski e Domingos da Conceição Lopes foram as testemunhas do casamento. A

noiva adotou o nome de Helena Jasinski Szwarc.

        Rosália Kanha Jasiński nasceu no dia 28 de agosto de 1934 e foi batizada em

5 de setembro de 1934 pelo Padre João Gualberto Pogrzeba. Mas no registro de

casamento dela consta que ela nasceu em 18 de março de 1937. Seus padrinhos de

batismo foram Estanislau Pilarski e Mariana Jasińska (nascida Palińska). Casou-se

com José  Schuarcz  Wichinheski  (os  sobrenomes Szwarc  e  Wiśniewski  sofreram

alterações nos cartórios). Ele nasceu em Guarapuava em 8 de agosto de 1932, filho

de Miguel  Wichinheski  (Wiśniewski)  e Felicia Schuarcz (Szwarc).  Casaram-se no

cartório do distrito de Virmond em 16 março de 1954, às 14:00 horas, sob o Termo

69, Folhas 50, 50v e 51, tendo como testemunhas Paulo Palinski e José Bagdzinski.

A noiva adotou o nome de Rosália Wichinheski. José Schuarcz Wichinheski faleceu

em 14 de abril de 1992 e o registro de óbito foi assentadao sob o Termo 242, Folha

97, Livro C-2, no  cartório de Virmond, PR.

       Antônio Jasiński, nasceu em 31 de maio de 1937, tendo recebido o batismo na

Igreja Nossa Senhora do Monte Claro em Virmond, no dia 4 de junho de 1937, pelas

mãos do Padre Estanislau Cebula. Foram seus padrinhos José Bagdziński e Suzana

Czerwińska. Antônio casou-se com Paulina Zapałowska no dia 28 de setembro de

1963, às 15:00 horas,  sob o Termo 227, Folhas 190, 190v e 191, no cartório de

Virmond.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Pedro  Mierzva  Sobrinho  e  Júlio
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Zapałowski. Ela nasceu no dia 28 de julho de 1943, filha de Pedro Zapałowski e

Francisca Grad. Foi batizada em Virmond no dia 2 de julho de 1943, tendo como

padrinhos João Zapałowski e Catarina Tkaczuk (nascida Grad). 

       A família de Ladislau morava na localidade de Lagoa Bonita, área rural de

Virmond, PR. Ele foi um dos fundadores e primeiro presidente da terceira Sociedade

Agrícola  Escolar  de  Virmond  (1927),  localizada  naquela  localidade,  chamada:

“Ignacy Mościcki” (nome do primeiro presidente da Polônia escolhido em 1927).

      Ladislau  Jasinski  faleceu  em  21  de  abril  de  1970,  às  9:00 horas  na  sua

residência em Virmond. O registro de óbito foi lavrado no cartório de Virmond, sob o

Termo  425,  Folha  200.  Deixou  os  filhos:  José,  Ana,  Maria,  Helena,  Rosália  e

Antônio, todos casados e residentes em Virmond. O declarante do óbito foi José

Kanha  Jasinski,  filho  dele,  e  foi  assinado  pelo  declarante  e  pela  testemunha

Demétrio  Danczuk.  Foi  sepultado  no  cemitério  da  Comunidade  Lagoa  Bonita,

Virmond.

            Francisca Kania-Jasińska faleceu em 22 de setembro de 1987, aos 86 anos.

      Em 14 de julho de 1929, em Virmond, despediu-se deste mundo a “matka”

polonesa dos JASIŃSKI, Anna Worchoł-Jasińska, aos 64 anos. O registro de óbito

dela foi lavrado sob o Termo 3, Folha 92, Livro 1, no cartório de Laranjeiras do Sul,

PR e o declarante foi Roldão José Rodrigues. Foi assinado apenas pelo escrivão. A

notícia foi publicada no Jornal Lud, nº 61, página 3.

       José Jasinski, esposo de Anna Worchol-Jasinska, faleceu em 26 de maio de

1944, às 17:00 horas. O atestado de óbito foi assinado pelo médico Paulo Fortes,

cuja causa mortis foi “senilidade”. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo

1.489, Folhas  127v e 128, Livro  6-C, no cartório de  São Mateus do Sul, PR e o

declarante foi  João Jasinski,  o filho dele que havia voltado para morar em  São

Mateus do Sul. Foi sepultado na mesma cidade.
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FAMÍLIA JABLONSKI

        Nos registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro consta que a família de

Jan Jablonski e Rozalia Jablonska chegaram ao Rio de Janeiro em 28 de dezembro

de 1890, no navio a vapor Koln, com procedência do Porto de Bremen, Alemanha

(de onde saíram no dia 1 de dezembro de 1890), onde consta na lista o registro nº

134, página 15, dos passageiros: Jan Jablonski (registrado sob o número de ordem

359, 50 anos, marido), Rozalia Jablonska (número de ordem 360, 65 anos, esposa),

Marianna (número de ordem 361, 27 anos, filha), Jozefa (número de ordem 362, 22

anos, filha), Franciszka (número de ordem 363, 17 anos, filha) e Aniela (número de

ordem 364, 14 anos, filha). Todos nasceram na Polônia.

         A Família Jablonski foi registrada na página 25, no Livro 443 (onde foi feito o

registro da chegada de imigrantes ao Paraná em 1891), composta por Jan Jablonski,

registrado sob o  número  de ordem 1631,  50  anos;  Rozalia  Jablonska (esposa),

registrada sob o número de ordem 1632, 65 anos; Marianna (filha), registrada sob o

número de ordem 1633, 27 anos; Jozefa (filha), registrada sob o número de ordem

1634, 22 anos; Franciszka (filha), registrada sob o número de ordem 1635, 17 anos,

e  Aniela  (filha),  registrada  sob  o  número  de  ordem  1636,  14  anos.  A  Família

Jablonski viajou do Rio de Janeiro até o Porto D. Pedro II,  Paranaguá, no Navio

Desterro, o mesmo navio em que a Família Jasinski viajou. O Livro 443 encontra-se

no Arquivo Público do Paraná, em Curitiba.

      A Família Jablonski foi registrada sob o número 527 no Livro 424, nas páginas

58 e 59, onde foi feito o registro de entrada de imigrantes no núcleo de São Mateus

do Sul. Consta que a Família Jablonski chegou em 3 de setembro de 1891. Jan

Jablonski  foi  registrado sob o  número de ordem 1756;  Rozalia  Jablonska sob o

nùmero 1757; Marianna sob o número 1758; Franciszka sob o número 1759 e Aniela

sob o número 1760.  

     Após o falecimento de Marianna Drabecka, Adalberto Drabecki casou-se com

Jozefa Jablonska, 21 anos, filha de Jan Jablonski e Rozalia Jablonska, na Catedral

Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, em 9 de maio de 1891. Eles se casaram no
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cartório  de Bacacheri,  Curitiba,  Folhas 94 e 94v,  em 22 de abril  de 1891,  onde

consta  que  os  noivos  eram  russos  e  os  pais  do  noivo  já  eram  falecidos.  O

casamento  ocorreu  enquanto  os  noivos  estavam  alojados  na  hospedaria  dos

imigrantes em Curitiba. O assento do casamento foi lavrado sem constar o Termo e

as testemunhas foram João Onofre Flizikowski, Carlos Juckaki e João Antônio da

Rocha.  

       A história de  Jozefa Jablonska está registrada nas páginas referente ao “Núcleo

Familiar de Michal Radlowski e Rozalia Jasinska”.

       Marianna Jablonska casou-se com José Sztukowski na Colônia Água Branca,

São Mateus do Sul. Eles tiveram os filhos Ladislava e Paulo. Ladislava nasceu em

14 de junho de 1899, foi batizada em 18 de junho de 1899 sob o Termo 54, Folha

5v,  e  seus  padrinhos  foram Francisco  Zulaswki  e  Marianna  Drobniewska.  Paulo

nasceu em 3 de junho de 1901, foi batizado em 6 de junho de 1901 sob o Termo

305, Folha 24, e seus padrinhos foram Alberto Drabecki e Magdalena Ozdowska.

Ambos foram batizados pelo padre Jacob Wrobel na Igreja São José, Colônia Água

Branca, São Mateus do Sul. Paulo se casou religiosamente em 16 de agosto de

1922.   

       Francisca Jablonska, nascida em 1874 na vila de Dobre, distrito de Brzuze,

condado  de  Rypin,  voivodia  da  Cujávia-Pomerânia,  Polônia,  se  casou  com

Alexandre Szkolny, nascido na vila de Makowisko, distrito de Jaroslaw, condado de

Jaroslaw, voivodia da Subcarpácia, Polônia, e filho de Mchal Szkolny e Anastazja

Szkona.  Francisca  Jablonska  foi  a  segunda  esposa  de  Alexandre  Szkolny.  Eles

tiveram  os  seguintes  filhos,  todos  batizados  na  Igreja  São  José,  Colônia  Água

Branca, São Mateus do Sul, pelo padre Jacob Wrobel:

 Vicente: nasceu em 20 de março de 1898 e foi batizado 9 de abril de 1898

sob  o  Termo  5,  Folha  1v  e  seus  padrinhos  foram  Francisco  Drabecki  e

Josepha  Drabecka.  Casou  em  17  de  outubro  de  1917  com  Mariana

Sierpinska, filha de Júlio Sierpinski e Josefa Sierpinska, nascida em 1902,

São Mateus do Sul, e ela adotou o nome de Mariana Szkolny. Ela faleceu aos
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52 anos,  em 15 de junho de 1954,  às  05:30 minutos,  na  residência  dela

localizada à Rua 14 de Julho, nº 26, Ponta Grossa, PR, vítima de caquexia 

 cancerosa, carcinoma do colo uterino e metástase, de acordo com o atestado

de óbito assinado pelo médico Orlando M. Moro. Deixou os filhos Wadislau,

33 anos;  Clara,  24 anos;  Verônica,  23 anos;  Tereza,  22 anos;  Simão,  19

anos; e Geraldo, 15 anos. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo

16.587,  Folhas  50v,  no  cartório  de  Ponta  Grossa,  PR,  e  o  declarante  foi

Heráclito  Vargas.  Foi  sepultada  no  Cemitério  Santa  Luiza,  Ponta  Grossa,

PR.;Vicente Szkolny faleceu em 23 de julho de 1958, às 23:00 horas, aos 60

anos, vítima de pneumonia lobar aguda de acordo com o atestado de óbito

assinado  pelo  médico  Zeno  Amaral.  Era  funcionário  público  e  residia  na

Colônia Taquaral.  O registro  de óbito  foi  lavrado sob o Termo 110,  Folha

259v,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e  foi  sepultado  no  Cemitério

Municipal de  São Mateus do Sul;

 André: nasceu em 21 de outubro de 1899 e foi batizado  em 22 de outubro de

1899  sob o Termo 157, Folha 13v e seus padrinhos foram Alberto Drabecki e

Margarida Stawna;

 Victoria: nasceu em 16 de junho de 1902 e foi batizada em 17 de junho de

1902  sob o Termo 346, Folha 27 e seus padrinhos foram Antônio Zaczkowski

e Victoria Radziszewska. Casou-se com Estanislau Kokowicz;

 Ágata:  nasceu  em  13  de  dezembro  de  1904  e  foi  batizada  em  15  de

dezembro de 1904  sob o Termo 4477,  Folha 33 e seus padrinhos foram

Bartholomeu Lewandowski  e Anastácia Drabecka. Casou-se religiosamente

em 30 de abril de 1924 com Estefano Sierpinski, nascido em 31 de agosto de

1899. Eles tiveram os filhos: Francisca (nasceu em 1925 na Colônia Amola

faca, futuro município de Virmond e se casou em 24 de abril de 1946 com

João Trojan); José (nasceu em 1926 na Colônia Amola faca, futuro município

de Virmond); Ana (nasceu em 1929 na Colônia Amola faca, futuro município

de  Virmond);  Silvestre  (nasceu  em  20  de  dezembro  de  1931  em
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Guarapuava); Natália (nasceu em 1934 em Guarapuava); Tadeu (nasceu em

22 de  setembro de 1935,  na  Colônia  Água  Branca,  São Mateus do Sul);

Eduardo  (nasceu em 19 de setembro de 1938, na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul) e Irene  (nasceu em 23 de março de 1943, na Colônia Água

Branca, São Mateus do Sul);

 Antônio: nasceu em 4 de janeiro de 1907 e foi batizado no mesmo dia em que

nasceu sob o Termo 528, Folha 38 e seus padrinhos foram Valentim Jasinski

e Marianna Zaczkowska;

 Petronela: nasceu em 30 de janeiro de 1909 e foi batizada em 2 de fevereiro

de 1909  sob o Termo 624, Folha 44 e seus padrinhos foram João Sztukowski

e Anna Sierpinska.  Casou-se com Estefano Kujawa em 13 de outubro de

1926;

 Pedro: nasceu em 11 de maio de 1911 e foi batizado em 13 de maio de 1911

sob o Termo 715, Folha 50v e seus padrinhos foram Theophilo Sierpinski e

Valentina Przepiorska. Casou-se com Francisca Trojan em 10 de outubro de

1934;

 José: nasceu em 16 de janeiro de 1913 e foi batizado em 18 de janeiro de

1913  sob  o  Termo  790,  Folha  56v  e  seus  padrinhos  foram  Lourenço

Sztukowski e Marianna Szkolna.

 Elizabeth: nasceu em 1914;

 Genoveva: nasceu em 5 de novembro de 1916;

 Paulo: nasceu em 2 de fevereiro de 1919 e se casou com Ludovica Stanczyk

em 1945.

    A primeira esposa de  Alexandre Szkolny foi  Ana Radawiec. Eles tiveram os

seguintes filhos:

 João: nasceu em 1883, na vila de Makowisko, distrito de Jaroslaw, condado

de  Jaroslaw,  voivodia  da  Subcarpácia,  região  da  Polônia,  ocupada  pela
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Áustria. Casou-se com Katarzyna Kicka, nascida em 1884, Polônia, filha de

Wincenty Kicki e Jozefa Kicka. Eles tiveram os seguintes filhos: 

        Carolina: nascida em 1904, São José dos Pinhais; 

       Maria: nascida em 14 de setembro de 1905, registrada sob o Termo 21.333 no

cartório de Bacacheri, Curitiba, PR;

        Ana: nascida em 1908, São José dos Pinhais;

       Felícia Thereza: nasceu em 16 de setembro de 1909, São José dos Pinhais. O

declarante que consta no registro de nascimento dela é o pai dela, que compareceu

no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  em 14  de  fevereiro  de  1922.  O  registro  de

nascimento dela foi lavrado sob o Termo 2.438, Folhas 155 e 155v;

         Antônio: nasceu em 16 de maio de 1912, às 22:00 horas. Foi registrado sob o

Termo 353, Folhas 136 e 136v, no cartório do distrito de Portão, Curitiba. Antônio e

Ladislau eram gêmeos;

        Ladislau: nasceu em 16 de maio de 1912, às 22:30 horas. Foi registrado sob o

Termo 353, Folhas 136 e 136v, no cartório do distrito de Portão, Curitiba. Antônio e

Ladislau eram gêmeos;

        Vicente Estanislau: nasceu em 16 de fevereiro de 1914, São José dos Pinhais.

O  declarante  que  consta  no  registro  de  nascimento  dele  é  o  pai  dele,  que

compareceu no cartório  de  São Mateus do Sul  em 14 de fevereiro  de  1922.  O

registro  de nascimento dele foi  lavrado sob o Termo 2.439,  Folhas 155v e 156.

Houve um equívoco do tabelião ao escrever o termo, que devia ser 2.440. Vicente

Estanislau e Alexandre Ignacio eram gêmeos, sendo que Vicente Estanislau nasceu

primeiro. Ele faleceu em 12 de janeiro de 1979 e o seu registro de óbito foi lavrado

no cartório de Campo Mourão, PR, sob o Termo 1.715. Não teve filhos;

       Alexandre Ignacio: nasceu em 16 de fevereiro de 1914, São José dos Pinhais. O

declarante que consta no registro de nascimento dele é o pai dele, que compareceu

no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul  em 14  de  fevereiro  de  1922.  O  registro  de

nascimento dele foi lavrado sob o Termo 2.438, Folha 155v. Houve um equívoco do
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tabelião ao escrever o termo, que devia ser 2.439. Vicente Estanislau e Alexandre

Ignacio  eram  gêmeos,  sendo  que  Vicente  Estanislau  nasceu  primeiro.  Foi

encontrado um registro de nascimento no cartório de São José dos Pinhais sob o

Termo 36,  Folhas 129v e 130,  onde consta que os gêmeos Stanislau e Ignacio

nasceram em 16 de fevereiro  de  1914,  em Rio de Una,  São José dos Pinhais.

Provavelmente ao se mudarem para São Mateus do Sul fizeram um outro registro de

nascimento para os gêmeos, alterando o nome de Stanislau para Vicente Estanislau

e o nome de Ignacio para Vicente Ignacio. No registro de casamento de Vicente

Ignacio consta apenas o nome de Ignacio. Deve ter apresentado o primeiro registro

de nascimento, lavrado em São José dos Pinhais. Ele se casou com Maria Kojura,

nascida em 23 de fevereiro de 1920, filha de Romão Kojura e Júlia Kojura, em 20 de

março de 1943, no cartório de Ipiranga, PR, sob o Termo 100, Folhas 144, 144v e

145;

  Joanna Júlia:  nasceu em 17 de julho de 1916, São José dos Pinhais.  O

declarante  que  consta  no  registro  de  nascimento  dela  é  o  pai  dela,  que

compareceu no cartório de São Mateus do Sul em 14 de fevereiro de 1922. O

registro  de nascimento dela foi  lavrado sob o Termo 2.438,  Folhas 155 e

155v; Ela se casou em 29 de fevereiro de 1940 com Henrique Bornatto, filho

de Miguel Bornatto e Vitória Bornatto, em Ipiranga, PR;

  Paulina Palmyra: nasceu em 23 de março de 1918, São José dos Pinhais. O

declarante  que  consta  no  registro  de  nascimento  dela  é  o  pai  dela,  que

compareceu no cartório de São Mateus do Sul em 14 de fevereiro de 1922. O

registro de nascimento dela foi lavrado sob o Termo 2.441, Folha 156v;

        Antonina Adamina: nasceu em 30 de maio de 1920. Faleceu em 14 de

março de 1968 no Asilo São Vicente de paula, Ponta Grossa, PR. O registro

de óbito dela foi lavrado sob o Termo 33.173 no cartório de Ponta Grossa. Foi

sepultada na mesma cidade, no Cemitério São Sebastião. Era solteira.

        João Szkolny faleceu em 22 de setembro de 1963 no Asilo São Vicente

de Paulo, Ponta Grossa, PR, e foi sepultado no Cemitério São Sebastião na
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mesma cidade.  O  registro  de  óbito  dele  foi  lavrado  no  cartório  de  Ponta

Grossa, PR, sob o Termo 27.407, Folha 86v; 

 Mariana: nasceu em 1886 e se casou aos 19 anos com Francisco Sierpinski,

23 anos, filho de Valentim Sierpinski e Izabel Fabiasik, em 30 de outubro de

1905, sob o Termo 79 na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus

do  Sul.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Juliano  Sznycer  e  José

Falkwoski e o padre celebrante foi Jacob Wrobel;

Miguel: nasceu em 2 de março de 1890, na vila de Makowisko, distrito de

Jaroslaw, condado de Jaroslaw, voivodia da Subcarpácia, região da Polônia,

ocupada pela Áustria. Ele se casou aos 19 anos com Mariana Niewiadomska,

17  anos,  filha  de  José  Niewiadomski  e  Hedviges  Swiekowska,  em  1  de

fevereiro de 1909, sob o Termo 97 na Igreja São José, Colônia Água Branca,

São  Mateus  do  Sul.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Francisco

Sierpinski  e  José Dobrzalski  e  o  padre  celebrante  foi  Jacob Wrobel.  Eles

tiveram os seguintes filhos: João (nascido em 12 de dezembro de 1910 e

casado  em 1935  com Rozalia  Burdzinska  em São  João  do  Triunfo,  PR);

Alexandre  (nascido em 25 de julho  de 1913);  Rosália  (nascida  em 21 de

outubro de 1916); Helena (nascida em 8 de outubro de 1921); Felix (nascido

em 22 de março de 1919) e Gabriela (nascida em 10 de março de 1924);

 Agáfia: nasceu em 1893 e se casou aos 18 anos com Casemiro Przepiorski,

21 anos, filho de Antônio Przepiorski e Valentina Walory, em 21 de maio de

1911,  sob  o  Termo  119  na  Igreja  São  José,  Colônia  Água  Branca,  São

Mateus do Sul. As testemunhas do casamento foram Francisco Sierpinski e

José Warpochowski  e o padre celebrante foi Jacob Wrobel.

 Ana: nasceu em 1896.

 Alexandre Szkolny  faleceu aos 84 anos, em 4 de maio de 1935, às 21:00

horas, na Colônia Água Branca.   O registro de óbito dele foi lavrado sob o

Termo 40, Folhas 171ve 172, Livro 3-C, no cartório de São Mateus do Sul e

foi  assinado pelo declarante  Miguel  Skolny.  Deixou os  seguintes  filhos do
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primeiro casamento: o declarante, João, Mariana, Sofia e Anna. Deixou os

seguintes  filhos  do  segundo  casamento:Vicente,  André,  Victoria,  Agáfia,

Petronela,  Antônio,  Pedro,  Isabel,  Genoveva  e  Paulo.  Os  3  últimos  eram

menores de 21 anos. Foi sepultado no cemitério da  Colônia Água Branca.

FAMÍLIA JABLONSKI NA POLÔNIA

    Foram encontrados  na  paróquia  de  Trabin,  os  seguintes  registros  de

nascimentos  e  batizados dos filhos  de Jan Jablonski  e  Rozalia  Jablonska

(nascida Jagodzinska), todos nascidos na vila de Dobre, distrito de Brzuze,

condado de Rypin, voivodia da Cujávia-Pomerânia, Polônia;

 Franciszek Jablonski, nascido em 1865 e registrado sob o Termo 60;

 Jozefa  Jablonska, nascida em 1868 e registrada sob o Termo 22;

 Franciszka  Jablonska, nascida em 1871 e registrada sob o Termo 40;

 Franciszka   Jablonska,  nascida  em  1873  e  registrada  sob  o  Termo  43.

Recebeu o mesmo nome da irmã dela falecida em 1871. Era costume dos

poloneses nomearem os filhos vivos com os nomes dos filhos já falecidos;

 Aniela  Jablonska, nascida em 1876 e registrada sob o Termo 25.

      O ano de 1872 foi  muito  difícil  para a família  de Jan Jablonski  e Rozalia

Jablonska devido ao falecimento de 3 filhos do casal, cujas certidões de óbito foram

lavradas  na  paróquia  de  Trabin,  todos  falecidos  em  Dobre,  distrito  de  Brzuze,

condado de Rypin, voivodia da Cujávia-Pomerânia, Polônia: Antoni Jablonski, cujo

óbito foi  lavrado sob o Termo 33; Franciszek Jablonski, óbito sob o Termo 35; e

Franciszka Jablonska, óbito sob o Termo 38. 
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ESTANISLAU KOKOJISKI

       Estanislau Kokojiski nasceu no dia 1 de junho de 1919, às 9 horas, na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul, de acordo com o seu registro de nascimento, sob

o  Termo 1171,  livro  178,  onde  o  nome de  seu  pai  foi  grafado  como Francisco

Kokogiecki.  Constam como testemunhas Francisco Chyla e José Schon. Mas os

outros documentos que possuía tinham a data de 31 de maio de 1919. Era filho de

Francisco Kokuzicki e Wanda Kokuzicki. 

        Estanislau foi alfabetizado aos sete anos de idade. Como morava numa área

rural e longe da escola, ficava o dia todo na escola. De manhã aprendia a ler em

português e à tarde em polonês.  Foi  o  único  ano que frequentou a escola.  Era

fluente nos dois idiomas. Assim como sua mãe Wanda, gostava muito de ler. Ele

gastava boa parte dos seus rendimentos para comprar livros.

       Era agricultor. Casou-se com Rosalina Pilarski no dia 2 de fevereiro de 1943,

em  Virmond  e  a  cerimônia  religiosa  foi  celebrada  pelo  padre  Pedro  Halama.

Rosalina Pilarski era descendente (neta) de Joseph Pilarski, imigrante que chegou

ao Brasil, no estado do Paraná em 1891, sendo registrado como russo ao chegar no

Brasil devido ao fato de ter imigrado da região ocupada pela Rússia na Polônia. Era

comum imigrantes poloneses serem registrados como russos, alemães e austríacos

ao  chegarem  no  Brasil.  No  início  da  vida  de  casados,  Estanislau  e  Rosalina

moravam no mesmo terreno de Francisco e Wanda, sendo que a casa deles se

localizava nos fundos da casa de Francisco e Wanda. Após alguns anos, Estanislau

ganhou 10 alqueires de terra do seu pai Francisco (possuía 60 alqueires de terras no

total), que se localizavam em Lagoa Bonita, ao lado das terras de Inácio, seu irmão,

onde Carlito  mora atualmente.  Estanislau  tinha uma bodega (pequena venda de

secos e molhados) nessas terras. Na década de 1970 vendeu as terras que possuía

e se mudou para Cascavel, onde passou a exercer a profissão de carpinteiro até se

aposentar aos sessenta e cinco anos. Era um avô bastante carinhoso e gostava de

ser  chamado de "dziadzia",  palavra que significa  "avô”  em polonês.  Tinha muito

orgulho de sua origem polonesa.
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       Quando a filha de Estanislau mais velha, Luduina, se casou, ele estava preso,

acusado  de  desenvolver  atividades  subversivas  porque  ele  era  presidente  do

Sindicato dos Produtores Autônomos da Lavoura em Cascavel, PR. Não viu a filha

se casar nem tampouco conheceu a neta mais velha, Zilma Nunes, quando esta

nasceu. Rosalina morreu em 29 de fevereiro de 1984, aos sessenta anos, vítima de

ataque cardíaco. 

       Estanislau Kokojiski casou-se com Geni de Souza Kokojiski após o falecimento

de sua primeira esposa, Rosalina Kokojiski. 

      Rosalina e Estanislau estão enterrados no Cemitério Municipal Jardim São

Paulo, em Foz do Iguaçu. 

       No Jornal “Última Hora”, página 4, edição 597, no dia 7 de maio de 1963, foi

publicada a notícia que Estanislau Kokojiski  encaminhou ofício ao governador do

estado,  comunicando  a  fundação  do  Sindicato  dos  Produtores  Autônomos  da

Lavoura de Cascavel, sendo encaminhado ao Departamento de Geografia, Terras e

Colonização, solicitando solução imediata dos problemas de terras de sua região,

garantindo definitivamente os posseiros.

       No Jornal “Última Hora”, página 7, edição 710, no dia 17 de setembro de 1963,

foi  publicada a notícia que, em 15 de maio de 1963 foi  realizada a eleição para

escolha  da  primeira  administração  do  Sindicato  dos  Produtores  Autônomos  da

Lavoura  de  Cascavel.  A  chapa  eleita  foi  a  seguinte:  Estanislau  Kokojiski.  Olino

Balico, Querino Raimundo dal Molin, Antunes Alves de  Oliveira, Antônio Alves de

Freitas, Jaci Zeferino Balico, João Maria de Queirós e Augusto Carreira.

       O texto a seguir foi retirado do seguinte site, acessado em 10 de março de

2019:  “https://www.plural.jor.br/documentosrevelados/foz-do-iguacu/o-homem-bom-

e-justo-morreu-antes-de-saber-que-havia-sido-anistiado”.

        “  Estanislau Kokojiski  morava em Cascavel,  Paraná, e era presidente do

Sindicato dos Produtores Autônomos da Lavoura quando  aconteceu o golpe civil-

militar  de  1964.  Ao  contar  o  que  havia  acontecido  há  40  anos,  a  tremedeira

aumentava e seus olhos azuis perdiam o brilho. Lacrimejavam com a lembrança
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daqueles  anos de sofrimento.  Num daqueles  primeiros  dias  de abril  de  1964,  a

polícia  invadiu  sua  casa,  revirou  tudo  que  havia  dentro,  alegando  procurar

propaganda comunista e ameaçando ele e seus familiares de morte. Estanislau foi

levado para a delegacia enquanto os policiais encostaram um revólver na cabeça de

sua esposa, exigindo que ela mostrasse onde estavam as propagandas comunistas.

Rosalina desmaiou na presença de suas três filhas menores. Uma delas correu para

a  casa  de  um  vizinho,  acometida  de  grave  crise  nervosa.  Enquanto  isso  na

Delegacia de Polícia de Cascavel, Estanislau era torturado no pau de arara, levando

golpes de telefone (tapas nos ouvidos) e afogamento em um tanque d’água. Ficou

preso um ano e trinta dias em Cascavel e mais um ano e três meses preso em

Curitiba, nos presídios do Ahú. Preso, sem processo, sem advogado e sem contato

com a família. No presídio do Ahú foi obrigado a trabalhar numa construção. Chegou

a resistir, mas depois de levar socos e pontapés, subiu num andaime mal feito que

não resistiu  ao  seu peso e desmontou.  Estanislau caiu,  quebrando o pé direito.

Durante três meses andou de muletas. Em julho de 1966 ele voltou para casa. Sabia

que alguma coisa  havia  se  passado com ele  quando os  militares  derrubaram o

governo do presidente  João Goulart  e  impuseram a ditadura  ao povo brasileiro.

Foram  muitas  as  prisões  naquele  abril  de  1964.  Aqui  no  Paraná,  prenderam

trabalhistas,  comunistas,  sindicalistas  e  todos  que  eram  denunciados  como

membros do “grupo dos onze”. Estanislau foi uma das vítimas das muitas situações

ocorridas naquela ocasião. 

       O requerimento de Estanislau Kokojiski foi indeferido na Comissão de Anistia

por ele não ter provado motivação política para sua prisão. O advogado foi então

atrás das provas e no início de 2007 tinha em mãos os documentos da Delegacia de

Ordem Política e Social – DOPS, do Paraná, onde constava o nome de Estanislau

numa  lista  de  presos  sob  acusação  de  serem  comunistas.  E  mais,  um  outro

documento mencionando que Estanislau Kokojiski  “foi  preso em cumprimento de

mandado  judicial  por  atividades  subversivas”.  O  advogado  fez  cópia  dos

documentos e foi até a casa de Estanislau para levar a boa nova para ele. Mostrou

os papéis, ele olhou para o advogado sem demonstrar emoção e sem pronunciar

nenhuma palavra.  Estanislau  estava  muito  mal,  sua  vida  andava  por  um fio.  O
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advogado preparou o requerimento e enviou para Brasília em agosto de 2007 e para

acelerar a tramitação juntou um atestado médico. Estanislau estava muito doente.

Tinha câncer terminal nos pulmões em consequência do hábito de fumar durante

sessenta anos. No dia 10 de abril de 2008, o advogado recebeu a notícia de que o

requerimento  foi  deferido.  Estanislau  Kokojiski  havia  sido  anistiado  e  o  Estado

Brasileiro  pedido desculpas a ele  e  sua família  pelas  perseguições e sofrimento

ocorridos durante a ditadura civil-militar. 

       Mas era tarde para Estanislau. Ele já havia falecido em 31 de janeiro de 2008,

aos  88  anos  de  idade.  Havia  uma  indenização  em  dinheiro  para  Estanislau.

Cidadãos brasileiros que foram presos por motivações políticas em dependências do

Estado, durante a ditadura militar, foram indenizados.

       Devido ao seu falecimento, os filhos dele e a sua segunda esposa, Geni de

Souza Kokojiski, receberam essa indenização. Sua luta não foi em vão. Ele estava

certo quando assumiu a presidência do Sindicato dos Produtores Autônomos de

Cascavel,  que valeu a pena ter lutado por justiça, que o Estado Brasileiro havia

reconhecido que ele era um homem bom e justo.”

        A notícia a seguir foi publicada no Jornal " Correio do Paraná ", página 5, em

Curitiba, no dia 15 de fevereiro de 1964, poucos dias antes de Estanislau Kokojiski

ser preso.

“CLIMA DE VIOLÊNCIAS EM CASCAVEL - POLÍCIA INVADE SINDICATO

RURAL!”

       A sede do Sindicato foi invadida por contingente da Polícia Militar do Estado,

requisitado pelo Promotor Público local, a pedido do sr. Fuad Nacli, apoderando-se

de  169  processos  de  requerimentos  de  pedido  de  terra  que  se  destinavam  à

SUPRA. Esses processos solicitam desapropriações de terras tomadas por jagunços

a mando de grileiros num flagrante desrespeito ao direito dos posseiros" — declarou

ao CORREIO o  sr.  Estanislau  Kokojiski,  presidente  do Sindicato  dos Produtores

Autônomos de Cascavel.
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TENSÃO

Adiantou  ainda  que  "  reina  grande  tensão  em  Cascavel  uma  vez  que  aqueles

documentos  requisitados  pela  polícia,  a  mando  do  Sr.  Fuad  Nacli  seriam

comprovantes de usucapião " de terras e possibilitariam a posse das áreas neles

requisitadas".  Assim,  os  lavradores  outorgaram  poderes  para  o  presidente  do

sindicato dos produtores autônomos vir a esta Capital  e tentar resolver,  por vias

pacíficas, o impasse surgido uma vez que os posseiros ameaçam pegar em armas

para defender seus direitos.

PROBLEMA

       Em  dezembro  de  1963,  o  Sindicato  dos  Autônomos  havia  entrado  em

entendimentos com a SUPRA sobre o problema da requisição de títulos de terras.

Aquela autarquia,  na ocasião,  informou que não dispunha de verbas específicas

para dar cobertura às despesas decorrentes da obtenção de cópias de cartórios,

fotocópias, etc. daqueles títulos. Então, o Sindicato, em assembleia resolveu que os

lavradores  contribuiriam  com  determinada  quantia  mensal  para  custear  aqueles

gastos. E agora, todos os títulos estavam prontos (169), e seriam encaminhados a

SUPRA para obtenção das terras que os posseiros estão ocupando há mais de dez

anos.  No entanto,  por determinações do Promotor,  o Sindicato foi  invadido e os

requerimentos estão retidos pela polícia.

DENÚNCIAS

      O sr.  Estanislau Kokojiski  denunciou, ainda, ao CORREIO, que " inúmeras

pessoas foram prejudicadas pelo sr. Fuad Nacli,  o qual  é um autêntico grileiro que

através de jagunços toma terra dos camponeses que há vários anos a cultivam,

utilizando-se de ameaças e coação. Como exemplo, posso citar  as pessoas que

foram prejudicadas  pelo  mesmo,  ou  seja,  que  tiveram suas  terras  tomadas  por

grileiros  do  sr.  Fuad  Nacli,  entre  os  muitos  que  existem,  destacam-se:  Giovani

Demicheli,  João Favaro, Frontino Pinheiro,  Nadir  Ponisson,  Jacy Zeferino Balico,

Dornéllo Prato, Sebastião Correia da Silva, Rosa Alves de Paulas e dezenas de

outros ".
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CAMIONETA DA " SUPRA"

       A seguir declarou " além do mais, o sr. Fuad Nacli, é funcionário da SUPRA.

Utilizando-se desta prerrogativa, usa uma camioneta de placa oficial GB854094, de

propriedade daquela autarquia, para conduzir seus jagunços em viagens armadas

de desocupação de terras de lavradores, visando tornar essa opressão e coação,

revestida dos meios legais ”.

POSIÇÃO

Adiantou também que se encontra em Curitiba para que o presidente da Federação

dos  Trabalhadores  na  Lavoura  do  Estado,  Sr.  José  Mendonça  Conde,  marque

reunião  com  as  outras  federações  de  trabalhadores  e,  num  trabalho  conjunto,

tentem solucionar o problema de modo que os lavradores não percam seus direitos.

Frisou que espera que as autoridades públicas, depois de terem sido comunicadas

oficialmente sobre o problema, tomem as medidas que se fazem necessárias a fim

de impedir  que um choque armado de grandes proporções entre eles e grileiros

venha a inundar Cascavel de sangue.

       A autarquia" SUPRA" citada no texto jornalístico é a antiga Superintendência de

Reforma  Agrária  (SUPRA),  criada  em  1962,  durante  o  governo  João  Goulart.

Atualmente é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), uma

autarquia  federal  da  Administração Pública  brasileira.  Foi  criado pelo  decreto  nº

1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária,

manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da Uni

União.

Jornal "Correio do Povo", pág. 5: noticiou a ida de Estanislau Kokojiski à Curitiba para negociar o

impasse entre colonos e grileiros de terras em Cascavel.
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TEXTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL CONCEDENDO

ANISTIA POLÍTICA À ESTANISLAU KOKOJISKI

“DECISÕES DA COMISSÃO DE ANISTIA PUBLICADAS NO DOU Nº 154, quinta-

feira, 12 de agosto de 2010.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com

fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário

Oficial  de  14  de  novembro  de  2002  e  considerando  o  resultado  do  julgamento

proferido pelo Plenário da Comissão de Anistia, na 31ª Sessão realizada no dia 10

de abril de 2008, e o despacho datado de 14 de junho de 2010, no Requerimento de

Anistia nº 2004.01.42796, resolve:

       Nº.  2.121  -  Declarar  anistiado  político  "  post  mortem  "   ESTANISLAU

KOKOJISKI, filho de WANDA KOKOJISKI, e conceder em favor de GENI DE SOUZA

KOKOJISKI, portadora do CPF nº 557.234.209-25, e aos sucessores do anistiado,

se existirem, reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no

valor correspondente a 30 (trinta) salários  minimos,  equivalente nesta data a R$

15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), devendo ser descontado destes o valor de

R$ 1.945,91 (um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

pagos por força da Portaria n° 1618, de 03 de setembro de 2008, nos termos do

artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de

2002.”
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Ca

Casamento  de  Estanislau  Kokojiski  e  Rosalina  Pilarski.  Foto  tirada  após  alguns  dias  depois  da

realização  do  casamento.  Rosalina  tinha  lavado  o  vestido  depois  da  festa  de  casamento  e  em

consequência da lavagem, o vestido encurtou. Por este motivo, o vestido aparece bem mais curto

nesta foto.

Estanislau Kokojiski, 18 de novembro de 1995.
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Documento de identificação de Estanislau Kokojiski.

Documento da Delegacia de Ordem Política e Social  – DOPS, do Paraná (frente do documento),

comprova que Estanislau Kokojiski foi preso político durante a ditadura no Brasil, no dia 23 de março

de 1964. Documento original se encontra no Arquivo Público do Paraná.
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Documento da Delegacia de Ordem Política e Social – DOPS, do Paraná (verso do documento).

Documento original se encontra no Arquivo Público do Paraná.
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Lista  com  nomes  de  presos  políticos  em  1964,  onde  consta  o  nome  de  Estanislau  Kokojiski.

Documento original se encontra no Arquivo Público do Paraná.
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A CHEGADA DOS MEUS TRISAVÔS JOZEF PILARSKI E JOZEFA PILARSKI AO

BRASIL

ANTEPASSADOS DE ROSALINA PILARSKI DO LADO PATERNO

       Rosalina Kokojiski, cujo sobrenome de solteira era Pilarski, tinha como avôs

paternos  Jozef Pilarski  (nascido  em 3  de  setembro  de  1865)  e  Jozefa  Pilarska

(nascida  em  2  de  maio  de  1872),  ambos  imigrantes  poloneses.  As  datas  de

nascimento de Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska e os nomes dos pais deles foram

declarados no registro de casamento da filha delas, Sophia Pilarska. Nesse registro

constam  que  os  pais  de  Jozefa  Pilarska  eram  Jozef  Baczkowski  e  Marianna

Baczkowska e os pais de Jozef Pilarski eram Valentim Pilarski e Rosa Pilarska.

        Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska se casaram em 1888, sob o Termo 12, na

paróquia de Zglowiaczka, na voivodia de Cujávia-Pomerânia, Polônia. Jozef Pilarski

era filho de Walenty Pilarski  e  Rozalia  Paczkowska.  Jozefa Pilarska era filha de

Jozef Baczkowski e Marianna Rozanka.  Walenty Pilarski e Rozalia Paczkowska se

casaram  em  1862,  sob  o  Termo  16  na  paróquia  de  Lubraniec,  condado  de

Wloclawek, na voivodia da Cujávia-Pomerânia.

      A Família Pilarski foi registrada na página 136, no Livro 443 (onde foi feito o

registro da chegada de imigrantes ao Paraná em 1891), composta por Jozef Pilarski,

registrado sob o número de ordem 5.076, onde consta que ele tinha 25 anos. Mas

ele já tinha 26 anos. Sua esposa Jozefa Pilarska foi registrada sob o número de

ordem 5.077 e consta que ela tinha 22 anos de idade. Ela tinha 19 anos, levando-se

em consideração que seu nascimento correu em 1872. A filha do casal, Marianna

Pilarska, tinha 2 anos e foi registrada sob o número 5.078. Todos foram registrados

como russos devido à região da Polônia de onde eles imigraram ser ocupada pela

Rússia. Nos documentos deles constava como nacionalidade russa. Eles chegaram

no dia 30 de abril de 1891.
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       A Família Pilarski viajou do Rio de Janeiro até o Porto D. Pedro II, Paranaguá,

no Navio “Arlindo”, no dia 1 de maio de 1981. O Livro 443 encontra-se no Arquivo

Público do Paraná, em Curitiba.

            A Família Pilarski foi registrada sob o número 419, no Livro 424, na página

61, onde foi feito o registro de entrada de imigrantes no núcleo de São Mateus do

Sul. Consta que a Família Pilarski chegou em 10 de junho de 1891. Jozef Pilarski foi

registrado sob o número de ordem 1.623, onde consta que ele tinha 25 anos; Jozefa

Pilarski sob o Número de ordem 1.624, 25 anos e Marianna Pilarski foi registrada

sob  o  número de ordem 1.625,  porém com o nome de  Josepha.  O sobrenome

Pilarski foi grafado como Pilarisqui. No dia 9 de junho de 1891, Marianna Pilarski

veio a óbito, um dia antes deles darem entrada em São Mateus do Sul.
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Nas três últimas linhas do registro na Hospedaria de Curitiba, lê-se os nomes de Jozef Pilarski, sua

esposa Jozefa e a filha do casal, Marianna.
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        Alguns anos mais tarde os netos das duas famílias, Estanislau Kokojiski e

Rosalina Pilarski, se casaram. Os imigrantes poloneses tinham interesse em manter

hábitos, costumes, idioma e tradições polonesas no Brasil. Desse modo, a escolha

das  testemunhas  de  cerimônias  religiosas  como  batismos  e  casamentos  e  dos

noivos eram realizados entre os membros da comunidade polonesa.

       Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska tiveram os seguintes filhos no Brasil: Ludovica,

Marianna Magdalena,  Francisca,  João,  Sophia,  Adamina,  Lourenço,  Estanislau  e

Júlio.

       Na Igreja de São José, na Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul, há os

registros de dois batismos que foram realizados pelo padre Jacob Wrobel, dos quais

Jozefa Pilarska foi madrinha:

  Jozefa Pilarska e Alexandre foram padrinhos de Rosália Jaszczak, nascida

em 25 de agosto de 1905 e batizada em 27 de agosto de 1905, sob o registro

474, Folha 47v, filha de Vicente Jaszczak e Ângela Szwarc.

 Jozefa Pilarska  e  José  Szwarc  foram  padrinhos  de  Marianna  Jaszczak,

nascida em 21 de março de 1909 e batizada em 23 de março de 1909, sob o

registro 633, Folha 45, filha de Vicente Jaszczak e Ângela Szwarc.

       Jozefa Pilarska faleceu na sua residência aos 60 anos, vítima de reumatismo

em 18 de julho de 1933, às 21:00 horas, sendo sepultada em 19 de julho de 1933,

data na qual Jozef Pilarski foi o declarante do registro de óbito dela, lavrado sob o

Termo 72, Folha 143, Livro 1, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR. Deixou 7 filhos

maiores.  O registro de óbito foi assinado por Ernesto de Paula Fagundes a rogo do

declarante  porque  Jozef  Pilarski era  analfabeto  e  pelas  testemunhas  Antônio

Augusto Amaral e Ozório Monteiro. 

       Jozef Pilarski faleceu em 6 de janeiro de 1939 aos 73 anos.  Jozef e  Jozefa

Pilarska estão enterrados no Cemitério Municipal de Virmond.
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REGISTROS DE BATIZADOS NA IGREJA SÃO JOSÉ, COLÔNIA ÁGUA BRANCA

        Na Igreja de São José, na Colônia Água Branca, encontram-se os registros de

batizados dos seguintes filhos de Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska nascidos no Brasil,

todos batizados pelo padre Jacob Wrobel:

       Ludovica Pilarska: nasceu em 11 de agosto de 1898, foi batizada em 11 de

agosto de 1898 sob o  Termo 21,  Folha 3. Seus padrinhos foram José Marcianik e

Antonina Kokorzycka. É interessante ressaltar que a amizade e o parentesco que

une as famílias Pilarski e Kokorzycki tem longa data, ao se observar que Antonina

Kokorzycka foi  madrinha de Ludovica Pilarski.  Lukasz Kokorzycki foi  padrinho do

casamento religioso dos meus bisavôs Estanislau Pilarski e Sophia Olejnik quando

eles se casaram, em 17 de maio de 1911. Alguns anos mais tarde os netos das duas

famílias,  Estanislau  Kokojiski  e  Rosalina  Pilarski  se  uniram  em  matrimônio.

Atualmente Geraldo Kokuzicki, filho de Ludovico Kokuzicki e bisneto de Lukasz, é

casado com uma descendente da família Pilarski, Janice Ossovski. A avô materna

de  Janice Ossovski  era  Salomeia  Pilarski  Telaska,  que  era  prima  de  Rosalina

Pilarski.   

       Marianna Magdalena Pilarska: nasceu em 21 de julho de 1900 e foi batizada

em 22 de julho de 1900 sob o  Termo 273,  Folha 22 e seus padrinhos de batismo

foram José Maliszewski e Sophia Marcianik.

       Francisca Pilarska: nasceu em 13 de outubro de 1902 e foi batizada em 15 de

outubro de 1902 sob o  Termo 361,  Folha 28 e seus padrinhos de batismo foram

Francisco Karnowski e Rosália Milczarek.

    João Pilarski:  nasceu em 26 de fevereiro de 1905 e foi  batizado em 27 de

fevereiro de 1905 sob o Termo 456, Folha 33v e seus padrinhos de batismo foram

Antonio Jakubowski e Sophia Dabrecka.

      Sophia Pilarska: nasceu em 8 de junho de 1907 e foi batizada em 22 de junho

de 1907 sob o  Termo 544,  Folha 39, tendo como padrinhos Alberto Jakubowski e

Estanislava Karmaszyn.
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       Adamina Pilarska: nos registros de batismos da Igreja São José consta que ela

nasceu em 21 de dezembro de 1909 e foi batizada em 23 de dezembro de 1909, sob

o  Termo 658,  Folha 46v, tendo como padrinhos Lourenço Zakrzewski e Marianna

Frydrych. Nos registros do censo realizado pelos padres vicentinos consta que ela

nasceu em 8 de dezembro de 1909 e no seu registro de nascimento consta que ela

nasceu em 23 de dezembro de 1909.

       Além desses registros de batismos encontrados, há também o filho Estanislau

Pilarski que nasceu em 13 de julho de 1891 e foi batizado na Igreja Nossa Senhora

da Conceição, no município de Palmeira no dia 17 de agosto de 1891. De acordo

com o registro de nascimento dele, Estanislau nasceu em 3 de abril de 1890. E nos

registros  do censo realizado pelos  padres vicentinos consta  que ele  nasceu em

1891.  Estanislau Pilarski  se tornou o pai de Rosalina Pilarski,  que mais tarde se

casou com Estanislau kokojiski e adotou o nome de Rosalina Kokojiski. 

REGISTROS DE NASCIMENTOS DE ALGUNS FILHOS DE JOZEF PILARSKI E

JOZEFA  PILARSKA

       Em de abril de 1918 Jozef Pilarski compareceu ao cartório de São Mateus do

Sul e foi o declarante do nascimento de seus filhos, cujos avôs maternos eram Jozef

Baczkowski  e  Marianna  Baczkowska  e  avôs  paternos,  Valentim Pilarski  e  Rosa

Pilarski, todos nascidos na Colônia Água Branca, onde consta que Jozef Pilarski era

analfabeto. Com exceções dos registros de nascimentos de Lourenço Pilarski, que

foi  assinado  pela  testemunha  Stanislau  Falkoski  e  de  Júlio  Pilarski  e  Estanislau

Pilarski, que foram assinados por João Casemiro Domanski e José Fizikovski, os

outros  registros  foram  assinados  pelas  testemunhas  José  Flizikovski  e  Edgar

Correa.

 Estanislau Pilarski: registrado sob o Termo 210, Folha 74v, nascido em 3 de

abril de 1890;
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 Júlio  Pilarski:  registrado  sob  o  Termo  211,  Folha  74v,  nascido em 10 de

março de 1892;

 Francisca Pilarski: registrada sob o Termo 192, Folha 66v, nascida em 13 de

outubro de 1902;

 João  Pilarski:  registrado  sob  o  Termo  193,  Folha  67,  nascido em  7  de

fevereiro de 1905.  Nos registros do censo realizado pelos padres vicentinos

consta que ele nasceu em 26 de fevereiro de 1905;

 Sophia Pilarski: registrada sob o Termo 194, Folha 67 e 67v, nascida em 22

de junho de 1907.  Nos registros do censo realizado pelos padres vicentinos

consta que ela nasceu em 8 de junho de 1907;

 Adamina Pilarski: registrada sob o Termo 195, Folha 67v, nascida em 23 de

dezembro de 1909. Nos registros do censo realizado pelos padres vicentinos

consta que ela nasceu em 8 de dezembro de 1909;

 Lourenço Pilarski: registrado sob o Termo 190, Folha 74v, nascido em 25 de

maio  de  1893.  Estanislau  Falkoski  já  era  casado  com Ludovica  Pilarski.e

assinou como testemunha do nascimento de Lourenço Pilarski.   

       É interessante observar que, no dia 2 de abril de 1918, além de Jozef Pilarski

realizar os registros dos filhos dele e sua esposa  Jozefa Pilarski (Francisca, João,

Sophia e Adamina),  Josefa  Falkowski  também registrou  dois  filhos dela (João e

Leão). No dia 2 de abril  de 1918, Estanislau Pilarski  também fez os registros de

nascimentos  de  3  filhos  dele  e  de  Sofia  Pilarski,  sua  esposa  (João,  José  e

Genoveva). Estanislau Falkowski, nesse dia, também registrou dois filhos dele com

sua esposa Ludovica (Antônio e Ludovico). Todos esses registros de nascimentos

foram lavrados na sequência, fato que levanta a hipótese deles terem ido juntos ao

cartório naquela data. 

 MARIANNA PILARSKA

       Marianna Pilarska foi a primeira filha de Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska. Nasceu

na Polônia e chegou ao Brasil  entre 1 e 2 anos de idade. Ela faleceu no dia 9 de
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junho de 1891, um dia antes da chegada dos pais dela em São Mateus do Sul, PR.

No registro da entrada da Família Pilarski  em São Mateus do Sul,  arquivado no

Arquivo Público do Paraná, consta que ela tinha 1 ano e meio de idade ao falecer. 

LUDOVICA PILARSKA

       Ludovica Pilarska casou-se na igreja São José, na Colônia Água Branca, em

São Mateus do Sul com Stanislaw Falkowski, filho de imigrantes poloneses, sob o

Termo 143, no dia 5 de novembro de 1913. Na ocasião do casamento Ludovica

tinha 15 anos e Stanislaw, 18 anos. A cerimônia foi  celebrada pelo padre Jacob

Wrobel e os padrinhos foram Estanislau Szczepanski e Francisco Brudnicki. 

        Stanislaw Falkowski nasceu em 18 de abril de 1895 e foi batizado na Igreja

Nossa Senhora da Conceição, em Palmeira, PR, em 12 de junho de 1895. Seus

avós maternos eram João Mieslak e Rosa Mieslak e os avôs paternos eram Antônio

Falkowski e Rosa Falkowski. Seu registro de nascimento foi feito sob o Termo 208,

Folha  73,  sendo  declarante  a  mãe  dele,  Josefa  Falkowski,  e  assinado  pelas

testemunhas João Casemiro Domanski e José Flizikovski. Seu pai, José Falkowski,

já era falecido. Ele faleceu aos 62 anos, em 5 de janeiro de 1917,  às 20 :00 horas,

na residência dele localizada na Colônia Água Branca.   Seu registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 625, Folhas 41v, Livro 2-C, no cartório de São Mateus do Sul,

sendo assinado pela testemunha José Trojan,    a  rogo da declarante  que foi  a

esposa dele, Josefa Falkowska, que era analfabeta. Deixou 2 filhas casadas e o filho

João  com 20  anos  de  idade.  Foi  sepultado  no  cemitério  de  Água  Branca,  São

Mateus do Sul.

       Leonardo  Falkowski, filho de José Falkowski e Josefa Falkowska, faleceu em

15 de agosto de 1918,  às 14 :00 horas ,na residência dele localizada na Colônia

Água Branca, sem assistência médica por não haver um profissional da saúde no

lugar..  Era casado religiosamente com Martha Pianoska. Seu registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 103, Folhas 97v, Livro 1-C, no cartório de São Mateus do Sul,

sendo  assinado  pelo  Declarante  Francisco  Kokorzycki  e  pelas  testemunhas
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Francisco Chyla e Henrique Prohmann. Foi sepultado no cemitério de Água Branca,

São Mateus do Sul.

       Ludovica Pilarska casou-se civilmente em 14 de março de 1914, às 15:00 horas,

com Stanislaw Falkowski,  sob o  Termo 679,  Folha  76,  em São  Mateus  do  Sul.

Contava com 18 anos na ocasião do seu casamento. O noivo tinha 20 anos e era

filho de José Falkowski e Josepha Falkowski  (nascida Mieslak). Foram padrinhos

José Casemiro Domanski e Joaquim Mesquita Ferreira. 

       No dia 2 de abril de 1918 Stanislau Falkowski compareceu ao cartório em São

Mateus do Sul e declarou que, em 10 de outubro de 1915, nasceu “Ludovico”, cujo

registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 201, Folha 70, sendo assinado pelas

testemunhas  Edgar  Correa  e  José  Flizikovski.  Ludovico  Falkowski  se  casou

religiosamente em 17 de fevereiro de 1935 com Petronela Drabecki, nascida em 5

de junho de 1918, filha de Mariana Kubiak e Estefano Drabecki. O casamento civil

ocorreu em 29 de maio de 1937, às 13:00 horas, sob o Termo 94, Folhas 29, 29v e

30,  Livro  9-B,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  PR,  e  as  testemunhas  foram

Vicente Jankowski  e Luciano Wisniewski. Petronela adotou o nome de Petronela

Falkowski. Eles tiveram os filhos Augusto, Hélio, Helena, Iolanda, Celina e Cleonor.

Celina  Falkowski  se  casou com Edwaldo Murawski  e  adotou  o  nome de Celina

Falkowski Murawski. Ela faleceu aos 23 anos em 2 de julho de 1972, às 22:30 horas,

vítima de “miocardite – insuficiência cardíaca” e teve o atestado de óbito assinado

pelo médico Zeno Amaral. Ela estava internada no Hospital Dr. Paulo Fortes, em

São Mateus do Sul. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 97, Folha 299, Livro

11-C, no cartório de São Mateus do Sul. Celina foi sepultada no Cemitério Municipal

de Água Branca, São Mateus do Sul. Ludovico Falkowski faleceu em 18 de janeiro

de 1975 e o assento de óbito foi lavrado sob o Termo 385, Folha 18, Livro 12-C.

Petronela faleceu em 8 de julho de 1989,  às 21:30 horas, na sua residência na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, aos 71 anos de idade. Seu registro de

óbito foi lavrado sob o Termo 2.575, Folha 3v, Livro 15-C, e o declarante foi Mário

Falkowski  Stempnhaki,  que  o  assinou,  além  das  testemunhas  Ervino  Flankoski

Kuiava e Nelson Kubiak.  Foi Ambos foram sepultados no Cemitério Municipal de
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Água Branca, São Mateus do Sul. A história de Petronela Drabecki e sua família

está registrada nas páginas referentes à Família Drabecki.

       Nesse mesmo dia (2 de abril  de 1918), Stanislau Falkowski também foi  o

declarante do nascimento de seu filho “Antônio”, que nasceu no dia 7 de dezembro

de 1916, na Colônia Água Branca, sendo registrado sob o Termo 202, Folha 70v,

constando como testemunhas Edgar Correa e José Flizikovski.

        Antônio Falkowski faleceu em Mato Queimado, município de São João do

Triunfo, em 25 de agosto de 1983, às 19:00 horas, na sua residência,  vítima de

colapso cardíaco, aos 66 anos. Era aposentado e deixou 9 filhos. Na ocasião do seu

falecimento, seus pais Ludovica e Stanislau Falkowski eram falecidos. Seu atestado

de  óbito  foi  firmado  pelo  médico  Carlos  Donald  Añes  Urgel.  Foi  sepultado  no

Cemitério Municipal de São João do Triunfo. Foi declarante no seu registro de óbito

Manoel Ferreira de Souza, que o assinou. Também assinaram Joanival Pacheco dos

Santos e Terezinha Oliveira. Provavelmente tiveram mais filhos.

        Foi  publicado no Jornal  “Diário  Oficial  do Estado do Paraná”,  em 28 de

dezembro  de  1944,  a  convocação  dos  sorteados  para  servirem  ao  exército.

Henrique Falkowski foi sorteado e convocado para servir ao exército.

           Henrique Falkowski, filho de Ludovica e Stanislaw Falkowski, faleceu aos 20

anos de idade, no dia 7 de julho de 1943, às 7:00 horas, vítima de nefrite. Teve seu

atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Paulo  Fortes.  Seu  registro  de  óbito  foi

lavrado sob o Termo 1191, Folhas 35v e 36, no cartório de São João do Triunfo. Era

solteiro e assim como todos da família dele, era agricultor. Consta como declarante

no  seu  registro  de  óbito  Silvestre  Estavny,  sendo  assinado  por  ele  e  pela

testemunha José Dombroski Filho. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São

Mateus do Sul.

         Constante Falkowski, filho de Ludovica e Stanislau Falkoski, faleceu aos 63

anos, em 22 de outubro de 1983, às 2:00 horas, na residência dele, localizada à

Avenida Getúlio Vargas S/N, Irati, Pr. Era nascido em São João do Triunfo, agricultor

aposentado e deixou 3 filhos: Genoveva, Sofia e Zeno, todos maiores de idade. Era
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casado com Salomea Falkowski. Seu atestado de óbito foi  assinado pelo médico

Lourival  Luiz  Fornazari,  onde  consta  como  causas  da  morte  insuficiência

respiratória,  enfisema  e  fibrose  pulmonar.  Seu  registro  de  óbito  foi  lavrado  no

cartório  em  Irati,  PR,  sob  o  Termo  283/83,  Folha  281v,  sendo  assinado  pelo

declarante  Antônio Souza de Oliveira. Foi sepultado no cemitério de Água Branca,

São Mateus do Sul.

        Zeno Falkowski, filho de Constante Falkowski e Salomea Falkowski, se casou

com Rosinha Grechaki Falkowski. Moravam em Mato Queimado, município de São

João  do  Triunfo.  Eles  tiveram  a  filha  Jociane  Falkowski  que  faleceu  em  4  de

setembro de 1977, às 23:20 horas, no hospital de São João do Triunfo, aos 4 meses

de idade, vítima de desidratação II grau. Seu atestado de óbito foi assinado pelo

médico Carlos Donald Añez Urgel e seu assento de óbito foi lavrado sob o Termo

42/77, Folha 291, onde consta como declarante Zeno Falkowski e a profissão dele

como  comerciante.  Foi  assinado  pelo  declarante  e  as  testemunhas  Antônio

Dromboski  e  Joanival  Pacheco dos Santos.  Foi  sepultada no cemitério  de  Mato

Queimado, São João do triunfo. 

           Dionizio Falkowski, filho de Ludovica e Stanislau, faleceu em 11 de maio de

1992,  aos  61  anos  de  idade,  vítima  de  parada  cardiorrespiratória,  insuficiência

cardíaca e enfisema pulmonar,  tendo o atestado de óbito  assinado pelo médico

Nelson Iogushito. Estava internado no Centro de Saúde Parigot de Souza. Dionizio

residia na Rua Cid Marcondes Albuquerque, 1505, Pinheirinho, São Mateus do Sul,

era aposentado e tinha nascido em São João do Triunfo e deixou viúva Maria Tereza

Falkowski. Deixou os filhos: Dalcio, 20 anos; Davi, 22 anos; Mary, 23 anos; David,

26 anos, Salete, 38 anos, Glaci, 30 anos; Neuri, 33 anos; Mário, 35 anos; Ivete, 39

anos; Ivonete, 41 anos e Eunice, 43 anos. O registro de óbito foi  lavrado sob o

Termo 1105, Folha 2, tendo como declarante Davi Benedito Falkowski e assinado e

assinado por ele e pelas testemunhas Benedito Marcondes e Carlos Roberto Pereira

da Silva. 

       Ludovica Falkowski faleceu em 4 de novembro de 1948, às 7:00 horas, na

residência  dela,  no  distrito  de  Mato  Queimado,  São  João  do  Triunfo,  vítima  de
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hepatite, conforme atestado de óbito assinado pelo médico Ireno Amaral que residia

em São Mateus do Sul. Seu registro de óbito foi feito no distrito de Palmira, sob o

Termo 1,  Folha 1,  comarca de Palmeira,  sendo declarante o filho  dela,  Dionizio

Falkowski. Ludovica tinha 50 anos e deixou viúvo seu esposo,  Stanislau. Os pais

dela,  Jozef Pilarski e  Jozefa Pilarska, já eram falecidos. Deixou os filhos: Luciano,

Antônio, Constante e Francisco, todos maiores e casados. Também deixou filhos

menores: Dionizio (17 anos), Tereza (15 anos) e Nathalia (12 anos). O filho dela,

Ludovico, não consta no registro de óbito, talvez por esquecimento do declarante.

Henrique Falkowski,  outro filho dela,  também não foi  citado no registro de óbito.

Henrique Falkowski já era falecido quando Ludovica veio a óbito.  Foi sepultada no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

 

FRANCISCA PILARSKI

       Francisca Pilarski casou-se religiosamente com João Olejnik em 11 de agosto

de 1920, de acordo  com os registros do censo realizado pelos padres vicentinos,

passando a se chamar Francisca Pilarski Oleinik. 

      João Olejnik nasceu em 29 de março de 1899 e era filho de José Olejnik

(nascido em 1875, voivodia de Mazóvia, e falecido em 24 de agosto de 1929) e

Bronislava Olejnik  (seu sobrenome de solteira  era Jaronska,  nasceu em 1882 e

faleceu em 15 de março de 1936). Foi batizado pelo padre Jacob Wrobel em 30 de

março de 1899, sob o Termo 48, Folha 5, na Igreja São José, na Colônia Água

Branca e seus padrinhos de batismo foram Francisco Olejnik e Magdalena Olejnik.

       Além de João Olejnik, José Olejnik e Bronislava  Jaronska tiveram os seguintes

filhos:

 Estanislava: nascida em 30 de abril de 1901. Foi batizada pelo padre Jacob

Wrobel em  1 de maio de 1901, sob o Termo  303,  Folha  24, na Igreja São

José, na Colônia Água  Branca e seus padrinhos de batismo foram Alberto

Borowieck e Estanislava Jaronska. Casou-se com Estanislau Marcianiak em 5

de fevereiro de 1921. Adotou o nome de Estanislava Olejnik Marcianiak após
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o casamento civil. Ela faleceu na residência dela, na Colônia Água Branca,

aos 78 anos, em 19 de setembro de 1979, às 09:00 horas, vítima de acidente

vascular cerebral. O atestado de óbito foi assinado pelo médico Zeno Amaral..

Ela era viúva e o assento de óbito foi lavrado sob o Termo 705, Folha 136, no

cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e  foi  assinado  pelo  declarante  Eduardo

Marcianiak. Foi sepultada no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul; 

 Francisca: nasceu em 16 de junho de 1903. Foi batizada pelo padre Jacob

Wrobel em 17 de junho de 1903, sob o Termo 392, Folha 30, na Igreja São

José, na Colônia Água Branca e seus padrinhos de batismo foram Francisco

Olejnick e Rosália  Borowiecka.  Casou-se com  Ladislau  Stepniak  em 9 de

julho de 1919;

 Estanislau: nasceu em 7 de agosto de 1905 e casou-se com Ana Sztorch em

9 de setembro 1931.  Ana adotou o nome de Ana Sztorch Olejnik  após o

casamento Eles tiveram a filha Helena Oleinik que viveu maritalmente com

Segismundo Wassauski.  Helena e  Segismundo tiveram os filhos Venoilso,

Neli, Antônio, Joelson e José. Helena Oleinik faleceu em 1 de março de 1981,

às 20:00 horas, na residência dela localizada na Colônia Água Branca, aos 39

anos. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 992, Folha 207v, no cartório

de São Mateus do Sul, e foi assinado pelo declarante José Falkowski e pelas

testemunhas  Eduardo  Marcianiak  e  Augusto  Kujawa.  Foi  sepultada  no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. Estanislau Olejnik faleceu em

12 de novembro de 1977, às 10:00 horas, na residência dele localizada na

Colônia Água Branca,  vítima de câncer  de esôfago,  aos 72 anos.  Ele era

agricultor aposentado e viúvo. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo

323,  Folha  40v,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  e  foi  assinado  pelo

declarante Casemiro Olejnik. Foi sepultada no cemitério de Água Branca, São

Mateus do Sul. 

 Anna: nasceu em 22 de setembro de 1907. Foi batizada pelo padre Jacob

Wrobel em 24 de setembro de 1907, sob o Termo 565, Folha 40v, na Igreja
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São José, na Colônia Água Branca e seus padrinhos de batismo foram João e

Ludovica Olejnik;

 Antônio: nasceu em 5 de fevereiro de 1909. Foi batizado pelo padre Jacob

Wrobel em 7 de fevereiro de 1909, sob o Termo 625, Folha 44v, na Igreja São

José,  na  Colônia  Água  Branca  e  seus  padrinhos  de  batismo  foram José

Frydrych e Magdalena Gralak;

 Martim:  nasceu  em 8 de  agosto  de 1911.  Foi  batizado pelo  padre  Jacob

Wrobel em 10 de agosto de 1911, sob o Termo 722, Folha 51, na Igreja São

José, na Colônia Água  Branca e seus padrinhos de batismo foram Martim

Olejnik e Adamina Zarzycka.

 Marianna: nasceu em 11 de agosto de 1913. Foi batizada pelo padre Jacob

Wrobel em 12 de agosto de 1913, sob o Termo 813, Folha 58, na Igreja São

José, na Colônia Água Branca e seus padrinhos de batismo foram Ludovico

Szwarc e Josepha Ozdowska;

 Emília: nasceu em 28 de setembro de 1915 e faleceu em 11 de julho de 1922;

 Salomea:  nasceu  em  9  de  janeiro  de  1921  e  casou-se  com  Ludovico

Kryszewski em 28 de setembro de 1941;

 Joana: nasceu em 18 de agosto de 1918.

       A família de José Olejnik e Bronislava Jaronska mudou-se para São João do

Triunfo, PR. Os dados sobre a família de José Olejnik e Bronislava Jaronska foram

extraídos dos registros do censo realizado pelos padres vicentinos, onde a família é

registrada sob o número 108, na página 56.

        Francisca Pilarski Olejnik e João Olejnik  tiveram os filhos Estanislau Pilarski

Olejnik (nascido em 13 de maio de 1921), Paulina Pilarski Oleiniki (nascida em 6 de

agosto de 1923),  Luciano Pilarski  Olejnik (nascido em 20 de fevereiro de 1925),

Antonina Pilarski Olejniki (nascida em 30 de agosto de 1928), Emília Pilarski Oleinik

(nascida em 1931),  Lydia Olejnik (nascida em 27 de dezembro de 1933) e João

Casemiro Pilarski Oleinik (nascido em dezembro de 1946). Todos eram agricultores.
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     Foi publicado no jornal “O Dia”, página 10, no dia 22 de agosto de 1943, em

Curitiba, o Edital de Convocação dos Sorteados da Classe de 1921 e Suplementares

de 1920, 1919 e 1918, pelo Ministério da Guerra. O filho de Francisca Pilarski e João

Olejnik, Estanislau Pilarski Oleinik que havia nascido em 1921, em São Mateus do

Sul, foi sorteado e convocado para servir ao exército. 

        Estanislau Pilarski Oleinik se casou com Ana Frederico (o sobrenome Frydrych

foi alterado para Frederico) em 6 de maio de 1944, sob o Termo 140, Folhas 121v,

122  e  122v,  em Guarapuava,  às  11:00  horas.  Ana Frederico  nasceu em 27  de

fevereiro de 1919, sendo filha de Adão Frederico e Estanislava Frederico, naturais

da Polônia e o registro de nascimento dela foi lavrado sob o Termo 809, Folha 193,

no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, cujo declarante foi o pai dela. Adão Frederico

já era falecido na ocasião do casamento e Estanislava Frederico tinha 50 anos de

idade. Os pais do noivo, João Oleinik tinha 45 anos e Francisca Pilarski Oleinik tinha

41 anos. As testemunhas do casamento foram Salvador José de Oliveira por parte

do noivo e Boleslau Frederico por parte da noiva, que passou a se chamar Ana

Frederico Oleinik. Estanislau Pilarski Oleinik e Ana Frederico Oleinik já tinham o filho

Casemiro quando se casaram civilmente, nascido em 20 de dezembro de 1943, na

Linha Campo das Crianças, em Virmond, PR. Estanislau e Ana eram residentes no

distrito de Paz do Xagú, Laranjeiras do Sul, na ocasião do casamento no civil. O

casal  teve  9  filhos:  Casimiro  (se  casou  com  Irene  Hoffmann),  Ivone,  Honório,

Ernesto, Adão, Pedro, Luiz, Geni Terezinha (Luiz e Geni eram gêmeos) e Henrique.

Geni Terezinha faleceu quando era  criança.  Ivone Frederico Oleinik nasceu em 6

de janeiro de 1946. Ela se casou com Salvador Tacornesi Segunda, nascido em 22

de  dezembro  de  1942,  filho  de  Miguel  Segunda  e  Ana  Tacornesi  Segunda.  O

casamento correu em 14 de maio de 1966, às 11:00 horas, no cartório de Virmond,

sob o Termo 301, Folhas 264v e 265. As testemunhas do casamento foram José

Konjunski  e Fredolino Alves de Araújo. A noiva adotou o nome de Ivone Oleinik

Segunda. Eles tiveram a Filha Everli Carmen Segunda que faleceu com 1 ano e 10

meses de idade, em 9 de maio de 1977, na residência da família. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 39, Folhas 46v, no cartório de Virmond, PR e foi assinado
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pelo  declarante  Honório  Frederico  Oleinik  e  assinado  pelas  testemunhas  Tadeu

Grad e Néslon Grad. Foi sepultada no cemitério de Virmond.

    Paulina Pilarski Olejniki, nascida em 6 de agosto de 1923, casou-se com Rafael

Burei, nascido em 13 de outubro de 1917, em Prudentópolis, PR, filho de Demétrio

Burei e Josefa Burei. O casamento foi lavrado sob o Termo 20, Folhas 87 e 87v, no

cartório de Laranjeiras do Sul, PR, em 6 de setembro de 1941, às 10:00 horas e as

testemunhas do casamento foram Gregório Gruba e  Francisco  Thome. A recém-

casada adotou o nome de Paulina Oleinik Burei.  Teodoro Olejniki  Burei,  filho de

Paulina e Rafael, faleceu aos 11 anos de idade, vítima de fratura de crânio conforme

atestado de óbito assinado pelo médico Nélson Pereira Gomes, às 20:00 horas, em

29 de março de 1948. O registro de óbito dele foi lavrado sob o Termo 1456, Folhas

277 e 277v, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, e foi assinado pelo declarante

José Konjunski e pelas testemunhas Júlio Maurer e Olegário Amaral. Foi sepultado

no  cemitério  de  Campos  Mendes.  Eugênia  Oleinik  Burei,  filha de

Paulina e Rafael, nascida em 20 de julho de 1943, casou-se com Floriano Zukovski,

filho  de  Brunislau  Zukovski  e  Helena  Zukovski,  nascido  em  4  de   fevereiro

de  1932.  Todos  eram agricultores,  com exceção  de  Floriano  Zukovski,  que  era

industrial. O casamento ocorreu em  8 de setembro de   1960, às 16:00 horas, e foi

lavrado sob o Termo 207, Folhas 171, 171v e 172, no Cartório do Registro Civil de

Virmond, PR, e assinado pelas testemunhas Casemiro Novitski e Bazilio Domareski.

Gregório Oleinik Burei, filho de Paulina e Rafael, nascido em 15 de outubro de 1945,

casou-se com Sabina Hochmann, filha de Francisco Hochmann e Maria Hochmann,

nascida  em  29  de  março  de  1949,  Erechim,  Rio  Grande  do  Sul.  Todos  eram

agricultores. O casamento ocorreu em 7 de maio de 1966, às 15:00 horas, e foi

lavrado  sob o  Termo 299,  Folhas 262v e  263,  no  Cartório  do  Registro  Civil  de

Virmond,  PR,  sendo assinado  pelas  testemunhas  Augusto  Michaloski  e  Otávio

Pereira Paiva. A noiva adotou o nome de Sabina Burei após o casamento.

       Luciano Pilarski Olejnik (nascido em 20 de fevereiro de 1925) casou-se com

Maria do Belém Ganaçoli, nascida em 6 de outubro de 1926, filha de Atílio Ganaçoli

e Maria Augusta Ganaçoli, sob o Termo 698, Folhas 195v e 196, Livro 8, no cartório
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de  Laranjeiras  do  Sul,  PR,  em  28  de  outubro  de  1950,  às  10:30  horas.  As

testemunhas do casamento foram Pedro Gonçalves dos Santos e Manoel  Lopes

Sobrinho. A noiva adotou o nome de Maria do Belém Oleinik.

        Antonina Pilarski Oleiniki (nascida em 30 de agosto de 1928) casou-se com

Boleslau Frederico (o registro de nascimento de Boleslau Frederico foi lavrado sob o

Termo  806,  Folha  192v,  no  cartório  de  Laranjeiras  do  Sul  onde  consta  como

declarante o pai dele e que ele nasceu na Colônia Coronel Queiroz, Virmond, em 17

de julho de 1918). O noivo era filho de Adão Frederico (falecido em 27 de abril de

1944) e de Estanislava Pietrzak (tinha 44 anos na ocasião do casamento). Os pais

da  noiva,  João  Olejnik  e  Francisca  Pilarski  Oleinik,  tinham  45  e  43  anos,

respectivamente, na ocasião do casamento. O casamento foi realizado em Virmond,

no dia 8 de janeiro de 1945, às 10:00 horas, sob o Termo 183, Folhas 169, 169v e

170. O padrinho do noivo foi Teodoro Stal e o da noiva foi Estefano Chervinski. Após

o  casamento  a  noiva  adotou  o  nome  de  Antonina  Pilarski  Frederico.  Boleslau

Frederico era irmão de Ana Frederico, casada com o irmão de Antonina, Estanislau

Pilarski Sobrinho. Antonina Pilarski Frederico e  Boleslau Frederico tiveram os filhos

Floriano Teodoro,  nascido em  4 de novembro de  1945,  e  Silvério  Frederico  que

faleceu aos 2 meses de idade em 26 de julho de 1949, às 16:00 horas, de causa

ignorada.  O registro  de  óbito  de  Silvério  Frederico  foi  lavrado sob o  Termo 21,

Folhas 7 e 7v, no cartório de Virmond. O declarante do óbito foi o pai dele e as

testemunhas foram João Carlos Cogo e João Grad Sobrinho. Eles tiveram outros

filhos que ainda não foram identificados. Boleslau era conhecido como “Boles” e  a

família dele morava no Passo Liso, município de Laranjeiras do Sul. 

      A família de João Olejnik e Francisca Pilarski Olejnik se mudou para a Colônia

Amola Faca, futuro município de Virmond, PR, em 24 de outubro de 1923.

       Emília Pilarski Oleiniki faleceu em 11 de setembro de 1946, às 10:00 horas, aos

15 anos de idade, em domicílio, na localidade de Passo Liso, Laranjeiras do Sul e o

seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1004, Folhas 63 e 63v, no cartório de

Laranjeiras do Sul e foi assinado pelo declarante, João Oleiniki, e pelas testemunhas

Rafael Burei e João Rocha Leite.
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       João Casemiro Pilarski Oleinik faleceu aos sete meses de idade, em 18 de julho

de 1947, às 18:00 horas, em Passo Liso, Laranjeiras do Sul, na residência dos seus

pais,  de causa ignorada. O declarante no seu registro de óbito foi  o irmão dele,

Luciano Oleinik, o qual foi feito sob o Termo 1195, Folhas 66 e 66v, sendo assinado

pelo declarante e pelas  testemunhas  Júlio Maurer e Ranulfo Sotomaior.

        Lydia Olejnik casou-se com Evaristo Castel, filho de João Castel e Verônica

Castel, nascido em 16 de outubro de 1925. Todos eram agricultores. O casamento

ocorreu em 2 de dezembro de 1955, às 14:00 horas, e foi lavrado sob o Termo 95,

Folhas 70v e 71, no Cartório do Registro Civil de Virmond, PR, sendo assinado pelas

testemunhas Horávio Antônio Correia e  Antônio Gulart filho. A noiva adotou o nome

de Lydia Olejnik Castel após o casamento. Nicolau  Castel, filho de Evaristo Castel e

Lydia Olejnik Castel,  faleceu aos  3 meses de idade,  em  1 de julho de 1957, às

18:00 horas, na residência dos pais dele localizada na Linha Campo das Crianças,

Virmond. De acordo com o atestado de óbito firmado pelo médico Antônio Royo

Filho, a causa do óbito foi toxicose. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 156,

Folhas  65v e 66, Livro C-2, no cartório de Virmond, PR, e foi assinado pelo avô

paterno dele que  foi  o  declarante,  João  Castel,  e  pelas  testemunhas  Demétrio

Danczuk e João Miguel Kubiak. Foi sepultado no cemitério de Virmond. Lydia Olejnik

Castel  faleceu aos 51 anos,  em 13 de novembro de 1984,  às  19:30 horas,  na

residência dela localizada na Linha  Campo das Crianças, Virmond. O registro de

óbito foi lavrado sob o Termo 157, Folha 76, Livro C-2, no cartório de Virmond, PR, e

foi  assinado pelo esposo dela  que foi  o  declarante,  e  pelas  testemunhas Aleixo

Miserski Sobrinho e Pedro Furquim. Foi sepultada no cemitério de Virmond. João

Castel e Verônica Castel, pais de Evaristo Castel,  casaram-se em 14 de outubro de

1924,  às  13:00 horas,  e  foi  lavrado sob o Termo 37,  Folhas 66v,  67 e 67v,  no

Cartório  do  Registro  Civil  de  Palmeira,  PR,  sendo assinado  pelas  testemunhas

José Muller e Severiano Araújo Vida. A noiva adotou o nome de Verônica  Castel

após o casamento. João Castel  nasceu em 9 de novembro de 1899, em Araucária,

PR, e residia em Água Clara, Palmeira, e era filho dos  imigrantes poloneses Nicolau

Castel  e  Catharina  Castel.  Nicolau  Castel   já  era  falecido  em  Araucária,  PR.

Verônica Castel  nasceu em 14 de junho de 1901, era filha dos imigrantes poloneses
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Miguel Mika e Francisca Mika  e residia em Água Clara, Palmeira.  Miguel Mika já

era falecido em Campo Largo, PR. João Castel e Verônica Castel declararam que já

viviam maritalmente antes do casamento civil e que tinham a filha Joanna, nascida

em 21 de agosto de  1924.  João Castel faleceu aos 84 anos, em 2 de março de

1984, às 23:30 horas, no Hospital  São Lucas, em Laranjeiras do Sul, PR, e era

viúvo, sendo sepultado no cemitério de Virmond. O registro de óbito dele foi lavrado

sob  o  Termo 149,  folha  74,  Livro  C-2,  no  cartório  de  Virmond.   João  Castel  e

Verônica  Castel eram pais de Genoveva Castel que se casou com Pedro Pilarski,

filho de Júlio Pilarski e Eva Szwarcz e neto dos imigrantes poloneses Jozef Pilarski e

Jozefa Pilarski. A história de  Genoveva Castel e Pedro Pilarski está registrada nas

páginas que relacionadas ao Júlio Pilarski.

        Francisca Pilarski Olejnik faleceu aos 66 anos na sua residência, em 26 de

janeiro  de  1968,  às  19:00  horas,  vítima  de  síncope  cardíaca  de  acordo  com o

atestado de óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco. Deixou 8 filhos

maiores. O seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 3984, Folha 290v, Livro 16,

no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, e foi assinado pelo declarante João Olejnik

(esposo dela) e pelas testemunhas Adelino do Vale e Odilon Amaral. Foi sepultada

no cemitério de Passo Liso, Laranjeiras do Sul, PR.

   

       LOURENÇO PILARSKI

       Lourenço Pilarski  casou-se com Stanislawa Falkowski,  irmã de Stanislaw

Falkowski que era casado com a irmã de Lourenço Pilarski, Ludovica Pilarski, em 16

de novembro de 1899. Na ocasião do casamento no cartório de São Mateus do Sul,

Lourenço tinha 25 anos e Stanislawa 18 anos. O registro do casamento foi realizado

sob o Termo 879, Folhas 2v, 3 e 3v, no dia 19 de agosto de 1917, às 1300 horas. As

testemunhas foram Nalteneo Batista e Francisco Schyla. Os pais do noivo,  Jozef

Pilarski e  Jozefa Pilarska, contavam com 52 anos e 49 anos, respectivamente. Os

pais  da  noiva,  José  Falkoski  e  Josepha  Falkoski  tinham  54  anos  e  57  anos,

respectivamente.  Os  pais  da  noiva  eram  naturais  da  Polônia.  A  recém-casada

adotou o nome de  Stanislawa Falkowski Pilarski.
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        Eles tiveram o filho José Pilarski, nascido em 14 de março de 1921, às 4:00

horas e registrado sob o Termo 2877 em São Mateus do Sul. Ele faleceu em 7 de

fevereiro de 1948, às 14:00 horas, aos 27 anos,  na sua residência na localidade de

“Olho  d’Água,  São  Mateus  do  Sul,  vítima  de  úlcera  gástrica,  de  acordo  com o

atestado de óbito assinado pelo médico Ulysses R. Costa. Era solteiro e trabalhava

como comerciante. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 221, Folha 587, no

cartório  de  São  Mateus  do  Sul  e  assinado  pelo  declarante  José  Falkowski.  Foi

sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

        Também tiveram o filho Francisco Pilarski, nascido em 4 de outubro de 1931

e cuja certidão de óbito foi registrada sob o Termo 3.017, Folha 114, em São Mateus

do  Sul,  onde  consta  como  declarante  David  Pilarski  que  era  filho  de  Francisco

Pilarski. O atestado de óbito foi firmado pelo médico Paulo Sérgio de Rocco que

determina  como  causas  da  morte  Infarto  agudo  do  miocárdio  e  parada

cardiorrespiratória. O falecimento ocorreu em 15 de janeiro de 1992 e foi sepultado

na Colônia Água Branca. Era lavrador, solteiro e vivia maritalmente com Marcelina

Burdzinski.  Além  do  declarante  que  assinou  o  registro  do  óbito,  Davi  Pilarski,

também deixou os filhos Maria  e Mário.  Francisco Pilarski  teve o filho Casemiro

Pilarski, O Ministério da Guerra publicou edital no Jornal “O Dia”, Edição 6.412, em 7

de julho de 1944, Curitiba, a chamada dos reservistas para a regularização de dados

da situação militar deles e Casemiro Pilarski foi um dos solicitados a comparecer à

15ª C.R.M.

    David  Pilarski  também  foi  o  declarante  no  registro  de  óbito  de  Marcelina

Burdzinski que ocorreu quando ela tinha 49 anos de idade. Era aposentada e filha

de Adão Burdzinski e Adamina Burdzinski que já eram falecidos quando ocorreu o

falecimento de Marcelina, em 27 de outubro de 1992, às 18:30 horas. O atestado de

óbito foi firmado pelo médico Paulo Sérgio de Rocco que determina como causas da

morte  desnutrição, parada  cardiorrespiratória  e  muniplegia.  Estava  internada  no

Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, em São Mateus do Sul. O registro de óbito

foi  lavrado no cartório  de  São Mateus do Sul,  sob Termo 3.149,  Folha 147.  Foi

sepultada no cemitério de Água Branca. 
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      A filha deles, Ana Pilarski, nasceu em 10 de julho de 1924 e se casou aos 21

anos com José Stempnhaki (nascido em São João do Triunfo, em 11 de setembro

de  1921).  O  noivo  tinha  23  anos  e  era  filho  de  Paulo  Stempnhaki  e  Valentina

Baraboli Stempnhaki. O casamento se realizou no cartório de São Mateus do Sul,

em  16  de  julho  de  1945,  às  14:00  horas,  sob  o  Termo  816,  Folha  281.  As

testemunhas foram Leôncio Bueno Prohmann e Vadislau Stavny. A noiva após o

casamento adotou o nome de Ana Pilarski Stempnhaki. Todos residiam na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul.

       Ana Pilarski Stempnhaki faleceu aos 32 anos em 22 de dezembro de 1956, às

14:00 horas,  vítima de anemia  aguda por  hemorragia  uterina,  de  acordo com o

atestado de óbito do médico Zeno  Amaral. Seu registro de óbito foi lavrado sob o

Termo 530, Folha 184 e 184v, no cartório de São Mateus do Sul, e foi assinado pelo

seu esposo que foi o declarante. Deixou 4 filhos menores: Dionísio, Melania, Rita e

Zeno. Foi sepultada no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

       Lourenço Pilarski e Estanislava também tiveram o filho João, nascido em 3 de

fevereiro  de  1926,  e  casado com Genoveva Drabecki  Pilarski,  nascida  em 1 de

janeiro de 1929, filha de Estefano Drabecki e Maria Drabecki. João Pilarski se casou

com Genoveva Drabecki  em 12 de fevereiro de 1949, às 14:00 horas,  sob o Termo

18, Folhas 81v, 82 e 83, Livro 13-B, no cartório de São Mateus do Sul, PR. Os

padrinhos  do  casamento  foram  Fernando  Dener  e  Ludovico  Tkaczyk.  João  e

Genoveva eram comerciantes. 

       Vitor Pilarski, filho de João Pilarski e Genoveva Drabecki Pilarski, faleceu aos 11

meses e 17 dias, em 13 de abril de 1964, às 20:30 horas, vítima de gastroenterite

aguda, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral. Seu

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1.084, Folhas 251 e 251v e foi assinado

pelo seu pai. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

       Nilzete Rita Pilarski, filha de João Pilarski e Genoveva Drabecki Pilarski faleceu

em 14 de abril de 1973, às 19:30 horas, aos 9 anos, vítima de peritonite, de acordo

com  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Celso  Pallu,  no  Hospital  e

Maternidade Dr. Paulo Fortes, em São Mateus do Sul. O registro de óbito dela foi
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lavrado  sob  o  Termo 53,  Folha  173,  no  cartório  de  São  Mateus  do  Sul,  sendo

assinado pelo pai dela que foi o declarante e foi sepultada no cemitério da mesma

cidade.

        Natália Pilarski Starosta, filha de João e Genoveva, faleceu aos 37 anos, em 23

de setembro de 1990, às 13:30 horas, no  Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes,

em  São  Mateus  do  Sul,  vítima  de  parada  cardiorrespiratória,  infarto  agudo  do

miocárdio  e  angina  pectoris,  de  acordo  com o  atestado  de  óbito  assinado  pelo

médico Flávio T. Kiramoto. Era casada com Luiz Starosta e não deixou filhos. O

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 2773, Folha 53, no cartório de São Mateus

do Sul e foi assinado pelo declarante Tadeu Starosta. Foi sepultada no cemitério da

mesma cidade.

      João Pilarski faleceu em 17 de junho de 1981, às 13:30 horas, aos 54 anos,

vítima de acidente vascular cerebral de acordo com o atestado de óbito assinado

pelo médico Zeno Amaral. Seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1076, Folha

228v, Livro 13-C, no cartório de São Mateus do Sul, cuja declarante foi a filha dele,

Maria Otília Pilarski, com 21 anos de idade. Além da declarante, João Pilarski deixou

os filhos: Natália, 28 anos; Pedro, 27 anos; Silvestre, 24 anos e Jorge, 20 anos. Foi

sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.     João Pilarski faleceu

em 17 de junho de 1981, às 13:30 horas, aos 54 anos, vítima de acidente vascular

cerebral de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral. Seu

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1076, Folha 228v, Livro 13-C, no cartório

de São Mateus do Sul, cuja declarante foi a filha dele, Maria Otília Pilarski, com 21

anos de idade. Além da declarante, João Pilarski deixou os filhos: Natália, 28 anos;

Pedro, 27 anos; Silvestre, 24 anos e Jorge, 20 anos. Foi sepultado no cemitério de

Água Branca, São Mateus do Sul.    

       Terezinha, nascida em 14 de maio de 1937.

      Lourenço Pilarski faleceu em 5 de maio 1969, às 10:00 horas, aos 73 anos, cujo

registro foi feito sob o Termo 666, Folha 151v, livro 11-C, em São Mateus do Sul,

vítima de asma brônquica, de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico
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Zeno Amaral. Seu registro de óbito foi assinado pelo declarante João Pilarski, filho

dele. Foi sepultado no cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

       Stanislawa Falkowski Pilarski faleceu em 16 de maio de 1972, às 21:00 horas,

aos 72 anos,  cujo  registro  foi  feito  sob o Termo 71,  Folha 292v,  Livro 11-C,  na

localidade de Olho d’Água,  São Mateus do Sul, vítima de asma cardíaca, de acordo

com o atestado de óbito assinado pelo médico Zeno Amaral. Seu registro de óbito foi

assinado  pelo  declarante  Dion[isio  Stempenhaki,  neto  dela.  Foi  sepultada  no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul.

      A família de Lourenço e Stanislawa foi registrada sob o número 123 pelos padres

vicentinos no censo realizado por eles.

ADAMINA PILARSKI

      Adamina Pilarski se casou religiosamente com Casemiro Pietrzak em 26 de

dezembro  de  1928  e  adotou  o  nome  de  Adamina  Pietrzak.  Casemiro  Pietrzak

nasceu em 14 de agosto de 1910 e foi batizado em 15 de agosto de 1910, na Igreja

São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR, pelo padre Jacob Wrobel e

seus  padrinhos  foram  Francisco  Olejnik  e  Antonina  Kujawa.  Era  filho  de  Paulo

Pietrzak e Marianna Rychlicka, irmão de Ladislau Pietrzak que se casou com Sophia

Pilarski, e irmão de Catharina Pietrzak que se casou com João Pilarski. Adamina,

Sophia e João eram irmãos.

        Henrique Pietrzak, filho de Casemiro de Adamina, nasceu em 31 de dezembro

de 1929 e se casou em 30 de agosto de 1952, às 14:00 horas, com  Leonarda Lulek

(nascida em 5 de agosto de 1934, União da Vitória, PR, filha de João Lulek e Maria

Guralski,  sob o  Termo 514,  folhas 133 e  133v,  no  cartório  de  Goioxim,  PR.  As

testemunhas do casamento foram Luiz Meister Filho e Odilon Alves de Jesus. A

noiva adotou o nome Leonarda Lulek Pietrzak.

           Stanislawa Pierchack (o sobrenome Pietrzak foi alterado), filha de Adamina

Pilarski e Casemiro Pietrzak, nasceu em 22 de março de 1936. Ela se casou no
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cartório de São Mateus do Sul, PR, com Adão Frederico, filho de André Frederico e

Maria Soszynska, imigrantes poloneses. Adão Frederico veio a óbito em 27 de abril

de 1944, às 17:00 horas, aos 48 anos de idade, na sua residência na Linha Lagoa

Bonita, Virmond, PR. O óbito de Adão Frederico foi lavrado no cartório do distrito

Paz de Xagú, município de Laranjeiras do Sul, na comarca de Guarapuava, sob o

Termo 462, Folhas 54v e 55 e o declarante foi Boleslau Frederico. Quando ocorreu o

falecimento  de Adão Frederico  os  pais  dele  já  eram falecidos.  Deixou os  filhos:

Boleslau, 26 anos; Ana, 24 anos; Adamina, 22 anos; Genoveva, 20 anos; André, 18

anos;  Estanislau,  16  anos;  Damásio,  14  anos;  Maria,  12  anos;  Josefa,  9  anos;

Ludovico, 7 anos; Zeno, 4 anos; e Celina, 2 anos. As testemunhas do óbito foram

Pedro Martins Fernandes e Galdino Ferreira de Andrade. Foi sepultado no cemitério

da Colônia Coronel  Queiroz. Após o falecimento de  Adão Frederico,  Stanislawa

casou-se com  Angelino Daniel Libanha (nascido em 10 de agosto de 1932, SC, filho

de Antônio Daniel Libanha e Passeoa Libanha, ambos falecidos em SC) em 13 de

fevereiro de 1960, às 14:00 horas, sob o Termo 148, folhas 114v, 115 e 115v, no

cartório de Virmond, PR. Paulo Bugay e Augusto Mierzam assinaram no lugar dos

noivos porque eles não sabiam ler e escrever. As testemunhas do casamento foram

Pedro Mierza Sobrinho, Ludovico Tredeniak, João Miguel kubiak, Augusto Muzika e

Antônio Voichecoski.  A noiva adotou o nome de  Stanislawa Pierchack Libanha.

Angelin Daniel Libanha faleceu em 10 de outubro de 1978 e seu registro de óbito foi

lavrado sob o Termo 723, Folhas 181v, Livro 3, no cartório de Virmond. 

         O filho deles, Edwin Pietrzak, nascido em 1938, faleceu aos 13 anos, 3 meses

e 19 dias de idade, vítima de picada de cobra cascavel, em 20 de outubro de 1951,

às  8:00  horas,  na  localidade  de  Grampará,  no  distrito  de  Goioxim,  comarca  de

Guarapuava, PR. O registro de óbito foi lavrado no dia 7 de dezembro de 1951, no

cartório do distrito de  Goioxim, sob o Termo 553, Folhas 192 e 192v e o declarante

foi o pai dele. Foi sepultado no cemitério de Grampará.

        Adamina Pilarski Pietrzak faleceu aos 83 anos, na sua residência em 22 de

agosto de 1993, às 06:00 horas. Era aposentada pelo Funrural e deixou 4 filhos. O

seu registro de óbito foi lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 4477,
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Folha 220v Livro 15 C-4. O registro de óbito foi lavrado no cartório de Laranjeiras do

Sul, PR, e foi assinado pela declarante Stanislawa Pierchack Libanha. Foi sepultada

no cemitério de Laranjeiras do Sul, PR.

MARIANNA MAGDALENA PILARSKI

       Casou-se civilmente com Romão Schipanski (a grafia correta do sobrenome é

Szczepanski mas foi alterado nos cartórios), aos 16 anos de idade (era nascida em

21  de  julho  de  1900).  Romão  Schipanski  tinha  25  anos,  era  filho  de  Stanislaw

Szczepanski  e  Marianna  Szczepanska,  ambos  imigrantes  poloneses.  Stanislaw

Szczepanski  tinha 52 anos e era  carpinteiro  quando seu filho  Romão se casou.

Mariana Szczepanski tinha 45 anos. O registro do casamento foi feito sob o Termo

855,  Folhas  180v,  181  e  181v,  em  14  de  abril  de  1917,  às  15:00  horas.  As

testemunhas de casamento foram Nalteneo de Bastos e Abel de Siqueira Bastos. O

pai de Marianna, Jozef Pilarski, tinha 52 anos e a mãe dela, Jozefa Pilarski, tinha 47

anos na ocasião do casamento. Os noivos moravam na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul,  eram agricultores, já eram casados religiosamente e tinham uma

filha  chamada  Antonina com  3  meses  de  idade.  Adotou  o  nome  de  Marianna

Magdalena Pilarski Schipanski após o casamento.

         Marianna Magdalena Pilarski Schipanski faleceu aos 30 anos de idade, em 24

de março de 1931, às 6:00 horas, na sua residência na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul. Seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 60, Folhas 5v e 6, Livro

1,  e  foi  assinado  pelo  seu  esposo  e  declarante  Romão  Schipanski,  além  das

testemunhas  José  Vchen  e  Victor  Gaisler.  Deixou  as  filhas  Antonina  (13  anos),

Marciarta  (11  anos),  Estanissuawa  (9  anos)  e  o  filho  Constante  (4  anos).  Foi

sepultada no cemitério de Água Branca.

        Stanislaw Szczepanski, sogro de Maria Magdalena Pilarski, faleceu aos 68

anos, em 19 de maio de 1935, às 04:00 horas, na residência dele localizada na

Colônia  Água  Branca.  Ele  era  filho  de  Francisco  Szczepanski   e  Wiktoria

Szczepanska.  Seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 41, Folhas 172 e 172v,
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Livro 3-C, no cartório de São Mateus do Sul e foi assinado pelo declarante Romão

Schipanski. Deixou os filhos: o declarante, Rosa, Wenceslau, Vadislau, Francisca,

João, José e Antônio, que eram maiores; e Genoveva e Helena que eram menores.

Foi sepultado no cemitério de  Água Branca. 

        Estanissuawa Schipanski faleceu aos 61 anos de idade, em 12 de outubro de

1983, às 22:30 horas, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Ponta  Grossa,

PR.  Era  solteira  e  residia  em Palmeira.  Deixou  filhos.  Seu  registro  de  óbito  foi

lavrado sob o Termo 5030, Folha 394v, no cartório de Ponta Grossa, onde consta

como declarante Osvaldo Gomes.  O atestado de óbito  foi  assinado pelo médico

Carlos  Alberto  L.  Utrabo,  onde  constam as  seguintes  causas  da  morte:  parada

cardíaca e respiratória, acidose metabólica e icterícia. Foi enterrada no cemitério de

São João do Triunfo.

        Ângela Schipanski era filha de Romão Schipanski e sua segunda esposa,

Vitória Burginski.  Ângela Schipanski  faleceu em 28 de março de 1944, às 14:00

horas, aos 2 anos de idade, na sua residência. Seu registro de óbito foi lavrado sob

o Termo 1265, Folhas 62v e 63, Livro 7, no cartório de São João do Triunfo, onde

consta como declarante seu pai Romão Schipanski, sendo assinado pelo declarante

e as testemunhas José Gregório de Oliveira e Pedro Furtado das Neves. Consta

como filha ilegítima do casal, devido ao fato de não serem casados civilmente. Foi

sepultada no cemitério de São João do Triunfo.

        Romão Schipanski faleceu em 4 de abril de 1982, às 6:00 horas, no Hospital de

São Mateus do Sul, vítima de insuficiência cardíaca. Era aposentado pelo Funrural.

Morou durante toda a vida dele na Colônia Água Branca. Seu registro de óbito foi

feito  sob  o  número  26/82,  Folha  81,  no  cartório  de  São  João  do  Triunfo  e  o

declarante foi Antônio Jesus da Silva, onde consta que deixou 7 filhos e era casado

com Vitória Burginski Schipanski. Além do declarante, também assinaram o registro

de óbito João Ferraz e Pedro Lourenço Nepomoceno. Foi sepultado no cemitério de

São João do Triunfo.

      Vitória  Burginski  Schipanski  faleceu  em 29 de  outubro  de  1988,  na  sua

residência na Colônia Água Branca, aos 80 anos. Era filha de André Burginski e Ana
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Burginski. Seu registro de óbito foi feito sob o Termo 357/88, Folha 185v, no cartório

de São João do Triunfo e o declarante foi José Schipanski, onde consta que deixou

2 filhos.  Além  do  declarante,  também  assinaram  o  registro  de  óbito  Francisco

Krenski e José Pedro de Lima. Foi sepultada no cemitério de São João do Triunfo. 

       Filomena Schipanski Silva era filha de Vitória Burginski Schipanski e Romão

Schipanski, nascida em São João do Triunfo e residente em Barra Bonita, São João

do Triunfo. Filomena faleceu em 21 de setembro de 1988 em sua residência, aos 42

anos de idade. Seu registro de óbito foi feito sob o número 348/88, Folha 183v, no

cartório de São João do Triunfo e o declarante foi Antônio de Jesus Silva. Além do

declarante, também assinaram o registro de óbito Eduardo Dubinski e José Ferreira

dos Santos. Foi sepultada no cemitério de São João do Triunfo. 

      JÚLIO PILARSKI 

         Júlio Pilarski e Eva Szwarc, nascida em 10 de setembro de 1898,  se casaram

na Igreja de São José, Colônia Água Branca no dia 30 de janeiro de 1917. Eles

casaram-se  civilmente no  mesmo  dia  que  a  irmã  de  Júlio  Pilarski,  Marianna

Magdalena Pilarski, se casou com Romão Schipanski (14 de abril de 1917, às 13:00

horas) e tiveram as mesmas testemunhas:  Abel Siqueira de bastos e Nalteneo de

Bastos.  Júlio  tinha  25  anos  e  Eva  20  anos.  Eram residentes  na  Colônia  Água

Branca.  Os  pais  de  Eva  Szwarc eram Valentim  Szwarc,  que  tinha  57  anos  na

ocasião do casamento e Elizabeth Szwarc, nascida Olejnik, que tinha 50 anos e

ambos eram poloneses. O casamento foi lavrado sob o Termo 856, Folhas 181v e

182. Eva Szwarc passou a se chamar Eva Pilarski.  Valentim Szwarc nasceu em

1859, Krempa, Turza, Polônia,  e faleceu em 1 de junho de 1928. Elizabeth Szwarc

nasceu em Mlawa,   Plockie, Polônia, e  faleceu em 25 de dezembro de 1935.

       Francisco Pilarski foi o primeiro filho de Júlio e Eva. Ele faleceu com 1 ano de

idade, no dia 21 de outubro de 1918, às 18:00 horas, na sua residência, na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul. Seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 115,

Folhas 102 e 102v, onde consta como declarante Miguel Radlowski e foi assinado
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pelo declarante e pelas testemunhas Henrique Prohmann e Napoleão Antônio dos

Santos.  

       A família de Júlio e de Eva foi registrada sob o número 122 no censo realizado

pelos padres vicentinos da Igreja São José. Eles se mudaram para a Colônia Amola

Faca, futura Virmond. PR.

       No dia 2 de setembro de 1927, Júlio Pilarski compareceu ao cartório no distrito

de Laranjeiras do Sul  para registrar  o  nascimento de  4 filhos.  Ele declarou que

residia  na Linha Lagoa Bonita,  Colônia de Virmond.  Todos foram registrados na

Folha 99. Stanislau Pilarski Sobrinho nasceu às 8:00 horas, em 2 de janeiro de 1919

e foi registrado sob o Termo 84. Luciano nasceu às 9:00 horas, em 16 de novembro

de 1921 e foi registrado sob o Termo 85. Pedro nasceu às 13:00 horas, em 20 de

julho de 1923 e foi registrado sob o Termo 86. Boleslau nasceu às 16:00 horas, em 9

de setembro de 1925 e foi registrado sob o Termo 88. Eles também tiveram os filhos

Alexandre Pilarski, nascido em 28 de junho de 1929, em Virmond; Ceslau Pilarski,

nascido em 19 de dezembro de 1936, em Virmond e a filha Helena Szwarc Pilarski,

nascida em 3 de dezembro de 1940, em Virmond.

        Luciano Pilarski foi sorteado e convocado para servir ao exército através de

edital  publicado no Jornal  “O Dia”,  Edição 6.146,  publicado em 22 de  agosto de

1943. Ele se casou em 25 de fevereiro de 1950, com Maria Kozak, nascida em 23 de

novembro de 1918, Prudentópo lis, PR, filha de Carlos Kozak e Anastácia Kozak. O

casamento foi lavrado sob o Termo 17, Folhas 111v e 112, no cartório de Virmond e

as testemunhas foram Estefano Kubiak e Silvestre Kierecz. A recém-casada adotou

o nome de  Maria Kozak Pilarski. Eles já eram casados religiosamente e tinham uma

filha chamada Amélia Pilarski, nascida  em 6 de março de 1949.

       Stanislau Pilarski Sobrinho casou-se no mesmo cartório onde foi registrado o

seu nascimento com Iadviga Kosak, sob o Termo 146, Folhas 128 a 129, em 18 de

maio de 1944, às 15:00 horas. Iadviga Kosak nasceu em 12 de maio de 1923. Tinha

22 anos ao se casar e era filha de Francisco Kosak, 63 anos e Catarina Kosak, já

falecida. O pai de Stanislau, Júlio, tinha 50 anos na ocasião do casamento e a mãe

dele,  Eva,  tinha  44  anos.  Iadviga  passou  a  se  chamar  Iadviga  Kosak  Pilarski.
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Stanislau e Iadviga já  tinham se casado religiosamente em 3 de março de 1943 e

residiam na  no distrito Paz de Xagú, município de Laranjeiras do Sul, comarca de

Guarapuava e tinham uma filha chamada Clara Kozak Pilarski,  nascida na Linha

Lagoa Bonita,  Virmond,  PR, às 8:00 horas,  em 18 de dezembro de 1943.  Clara

Kozak  Pilarski  casou-se  com   Guineus  B.  Pietrzak,  filho  de  João  Pietrzak

e Sofia B. Pietrzak, nascido em 11 de julho de 1930. Todos eram agricultores. O

casamento ocorreu em 9 de setembro de 1962, e foi lavrado sob o Termo  208,

Folhas  172,  172v  e  173,  no  Cartório  do  Registro  Civil  de  Virmond,  PR,  sendo

assinado pelas testemunhas Estanislau Floriano Schuartz e Ludovico Frederick.        

Também tiveram a filha Bárbara Kosak Pilarski, nascida em 27 de abril de 1945, em

Virmond.  Bárbara Kosak Pilarski se casou aos 18 anos com Saturnino Secundo,

nascido em 18 de setembro de 1939. O noivo tinha 25 anos e era filho de Demétrio

Secundo e Helena Secundo. Demétrio Secundo tinha 52 anos e Helena Secundo 49

anos quando Saturnino se casou. Os pais da noiva, Stanislau Pilarski Sobrinho e

Iadviga  Kosak Pilarski  tinham,  respectivamente,  44  e  40 anos.  O casamento  foi

realizado no cartório do distrito de Virmond e comarca de Laranjeiras do Sul no dia 5

de janeiro de 1964, às 16:00 horas, sob o Termo 238, Folhas 200, 201 e 201v. As

testemunhas foram Edmundo Cherpinski e Silvestre Chrusinski.

   Saturnino  Secundo  faleceu  no  Hospital  Nossa  Senhora  do  Belém,  em

Guarapuava, PR, em 24 de agosto de 1985, aos 56 anos, vítima de sofrimento de

tronco cerebral. O atestado de óbito foi assinado pelo médico Jocir Cortes Pires. O

registro de óbito foi lavrado no cartório de Virmond sob o Termo 171, Folha 79, Livro

C-2,  sendo  assinado  pelo  declarante  Nestor  Secundo  e  as  testemunhas  José

Setembrino de Oliveira e Pedro Mierzva. Seu pai, Demétrio Secundo, já era falecido

quando Saturnino veio a óbito. Foi sepultado no cemitério de Virmond.  

        Bárbara Kosak Pilarski até a presente data, 26 de janeiro de 2021, reside em

Lagoa Bonita, Virmond, PR.

     No  dia  21  de  janeiro  de  1948,  o  declarante  Casimiro  Kosak,  cunhado  de

Estanislau Pilarski Sobrinho, compareceu ao cartório de Laranjeiras do Sul, PR, para

lavrar o registro de óbito de Izabel Pilarski, falecida aos 7 meses, na sua residência
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de seus pais (Estanislau Pilarski Sobrinho e Iadviga Kosak Pilarski). O registro de

óbito foi lavrado sob o Termo 1268, Folhas 197v e 198 e João Rocha Leite e Júlio

Maurer foram as testemunhas que o assinaram. Foi sepultada no cemitério de Lagoa

Bonita. No registro de óbito não consta a data do falecimento.

        Iadviga Kosak Pilarski faleceu aos 52 anos em 15 de julho de 1976, às 13:30

horas,  vítima de infarto  do  miocárdio,  conforme atestado de óbito  assinado pelo

médico Carlos  Henrique de Ico.  Seu registro  de óbito  foi  lavrado no cartório  de

Laranjeiras do Sul, sob o Termo 109, Folha 28, e foi assinado pelo declarante João

Pilarski  e as testemunhas Odilon Amaral  e  Albany de Lima. Deixou 3 filhos.  Foi

sepultada no cemitério de Virmond, PR.

       Pedro Pilarski nasceu em 20 de julho  de 1923,  foi  batizado pelo  padre

Guilherme Maria Frydrych, sob o Termo 799, Folha 93v e seus padrinhos de batismo

foram João Pilarski e Estanislava Frydrych. Casou-se no mesmo cartório onde foi

registrado o seu nascimento com Genoveva Castel, sob o Termo 566, Folha 97v e

98, Livro 8, em 14 de fevereiro de 1949, às 11:30 horas. Genoveva Castel nasceu

em 2 de novembro de 1928,  Palmeira,  PR, era filha de João Castel  e Verônica

Castel, todos agricultores e residentes em Virmond. Passou a se chamar Genoveva

Pilarski após o casamento. As testemunhas do casamento foram José Therezio de

Carvalho  Filho  e  Alair  Szwarc.  Ela  faleceu  aos  28  anos  de  idade,  tendo  o  seu

atestado  de  óbito  firmado  pelo  médico  Edo  Peixoto,  cuja  causa  de  morte  foi

ignorada, em 21 de agosto de 1956, às 2:00 horas. No seu registro de óbito sob o

Termo 135, feito no distrito de Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, consta como

declarante o pai dela, João Castel. Deixou os filhos menores: Segismundo, Regina,

Paulo,  José,  Irene  e  João.  Foi  assinado  pelo  declarante  e  pelas  testemunhas

Estefano Leopolski  e Estanislau Kubiak.  Foi  sepultada no Cemitério  de Virmond.

Além de Genoveva, João Castel e e Verônica Castel tinham o filho Evaristo Castel

que se casou com Lydia Olejnik, filha de Francisca Pilarski Olejnik e João Olejnik e

neta   dos imigrantes poloneses Jozef Pilarski e Jozefa Pilarski. A história de  Lydia

Olejnik-Castel  e Evaristo  Castel está  registrada  nas  páginas  relacionadas  a

Francisca Pilarski.
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        Segismundo  é casado com Amália Pilarski, cujo sobrenome de solteira era

Zapahowski e tem os seguintes filhos:

  Augusto  Pilarski,  nascido  em 3 de agosto  de 1972,  é  casado com Marli

Demétrio e eles tem dois filhos: Anali Luane Pilarski (nasceu em 20 de julho

de 1993 em Curitiba onde reside atualmente e é casada) e Cleiton Pilarski

(nascido  em  26  de  agosto  de  1998  em  Virmond  e  atualmente  mora  em

Laranjeiras do Sul);

  Adilson Pilarski, nascido em 13 de janeiro de 1975, é casado com Marlene

Segunda e eles são pais de Rafael Pilarski (nascido em 29 de julho de 1999

em Laranjeiras do Sul e residente em Virmond); 

 Júlia Pilarski, nascida em 8 de abril de 1978, se casou com Anacleto Pacheco

e o casal tem 2 filhos: Keila Pacheco, nascida em 1 de março de 2002, e

Almo Salem Pacheco que nasceu em 17 de agosto de 2009. Eles residem em

Virmond, Paraná;

 Lurdes Pilarski nascida em 6 de setembro de 1981, se casou com Arnaldo

Orzekowski, passando a adotar o nome de Lurdes Pilarski Orzekowski. Eles

são pais de Murilo Pilarski Orzekowski (nascido em 26 de fevereiro de 2005 )

e Riuvani Pilarski Orzekowski e moram em Virmond;

 Jonas  Pilarski,  nascido  em  10  de  abril  de  1995,  é  solteiro  e  mora  em

Virmond).    

       Regina Pilarski se casou com David Dambroski, passando a se chamar Regina

Dambroski.  Faleceu aos 26 anos e 13 dias de idade no Hospital  São José,  em

Laranjeiras do Sul. PR, vítima de infarto do miocárdio. Seu registro de óbito foi feito

no distrito de Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 542, Folha 342,

Livro 2, onde consta que ela faleceu em 29 de dezembro de 1974, sendo declarante

Davi Dambroski. Deixou os filhos menores: Isidoro, Felipe, Silvestre, Zélia, Nair e

Danila. Foi assinado pelo declarante e pelas testemunhas Paulo Palinski, Silvestre

Kiercez e Demétrio Danczuk. Foi sepultada no Cemitério de Virmond.
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       Após o falecimento de Regina Dambroski, Davi Dambroski casou-se novamente

com  Soeli  Dambroski.  Eles  tiveram  uma  filha  chamada  Vanda  Dambroski  que

faleceu aos 5 anos de idade, em 22 de setembro de 1985, vítima de traumatismo

cranioencefálico ocorrido em via pública, de acordo com o atestado assinado pelo

médico  Elzio Teixeira Machado. Vanda Dambroski nasceu em Laranjeiras do Sul,

PR, e sua certidão de nascimento foi lavrada sob o Termo 679, Folha 170, Livro A-6,

no cartório de Virmond. Davi  Dambroski foi declarante no registro de óbito de Vanda

Dambroski, sendo assinado por ele e as testemunhas João Sczerba e Osmar Luiz

Palinski, lavrado sob o Termo 172, Folha 79, Livro C-2. Foi sepultada no cemitério

de Virmond.

       Pedro Pilarski faleceu no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, em 21 de

fevereiro  de  1981,  às  02:10  horas,  vítima  de  caquexia  cancerosa  –  câncer  de

esôfago, aos 57 anos. Teve seu atestado de óbito assinado pelo médico Benedito

Valdecir de Oliveira. Seu registro de óbito foi feito sob o Termo 493, Folha 22, Livro

C-271, pelo declarante Dorival Alves. Era residente em Laranjeiras do Sul. Deixou os

filhos: Segismundo (32 anos);  Paulo (31 anos);  Irene (29 anos);  José (27 anos);

João (24 anos) e Terezinha  (17 anos). Foi sepultado em Virmond.

        Boleslau Pilarski, filho de Júlio e Eva, nasceu em 9 de setembro de 1925, às

16:00 horas, na Linha Lagoa Bonita, Virmond e foi registrado ao nascer no cartório

de  Laranjeiras  do  Sul,  sob  o  Termo  88.  Casou-se  civilmente  com Maria  Kanha

Iasinski (nascida em 7 de maio de 1929, em Virmond). Era filha de Ladislau Iasinski

e Francisca Iasinski. Ambos tinham 46 anos na ocasião do casamento da filha. O pai

do noivo tinha 56 anos e a mãe dele tinha 45 anos. O casamento foi realizado em 21

de maio de 1949, às 10:00 horas, sob o Termo 5, Folhas 3, 3v e 4. As testemunhas

foram Marcelo Rabel e Eduardo Kovalski. A noiva adotou o nome de Maria Iasinski

Pilarski  após  o  casamento.  Já  eram  casados  religiosamente  e  tinham  um  filho

chamado Inácio Pilarski. 

       Alexandre Pilarski, filho de Júlio e Eva, nasceu em 28 de junho de 1929, em

Virmond. Casou-se civilmente com Helena Vach, nascida em 20 de setembro de

1932, Guarapuava, filha de Nicolau Vach e Rosa Vach, já  falecidos na ocasião do
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casamento. Nessa ocasião, Eva Pilarski tinha 53 anos e Júlio Pilarski tinha 58 anos.

Após o casamento, realizado em 3 de fevereiro de 1954, no distrito de Virmond,

comarca de Laranjeiras do Sul, às 11:00 horas, Helena passou a se chamar Helena

Vach Pilarski. O registro do casamento foi feito sob o termo 63, Folhas 45v, 46 e

46v. Já eram casados religiosamente antes do casamento civil e tinham uma filha

chamada Camila Pilarski, nascida em 26 de novembro de 1953, às 11:00 horas. As

testemunhas do casamento civil foram João Miguel Kubiak e Silvestre Kiercez.

       Foi lavrado o registro de óbito de Adão Pilarski, filho de Alexandre e Helena, sob

o Termo 85, Folha 36,  no cartório  em Virmond.  Adão Pilarski  nasceu em 26 de

novembro de 1953, em casa, às 12:30 horas. Uma hora após o parto, veio a falecer,

de causa ignorada.  O declarante foi  seu pai  Alexandre e as testemunhas foram

Demétrio Danczuk e Silvestre Labiak. Foi sepultado no cemitério de Virmond.

       Ceslau Pilarski, nascido em 19 de dezembro de 1936, tinha 27 anos ao se

casar com Bárbara Malinowski (nascida em 26 de abril de 1944, em Virmond). Ela

tinha 19 anos e era filha de Mariano Malinowski (nascido no Rio Grande do Sul e

com 56 anos de idade) e Maria Malinowski, nascida Klak, já era falecida. O pai do

noivo já era falecido e a mãe dele tinha 57 anos. O registro do casamento foi lavrado

no cartório em Virmond, em 27 de janeiro de 1963, às 15:00 horas, sob o Termo

223, Folhas 186, 186v e 187. As testemunhas foram Vicente Mierzva e Miguel Klak.

Bárbara adotou o nome de Bárbara Pilarski após o casamento. 

       Ceslau Pilarski e Bárbara Pilarski tiveram o filho Valdecir Pilarski, falecido em 14

de janeiro de 1977, aos 9 meses e 14 dias, na sua residência, de causa ignorada.

Seu registro de óbito foi feito no cartório em Virmond sob o Termo 21, Folha 42,

onde consta como declarante Ceslau Pilarski  e como testemunhas Adilson Vieira

Pontes e Silvestre Kierecz. Foi sepultado no cemitério em Virmond.

        Helena Szwarc Pilarski se casou com Antônio Malinowski, nascido em 20 de

agosto de 1934, no dia 16 de agosto de 1960, às 14:00 horas. Antônio Malinowski

era filho de Mariano Malinowski e Maria  Malinowski. Portanto, era irmão de Bárbara

Malinowski, casada com Ceslau Pilarski  (irmão de Helena Szwarc Pilarski). Mariano

Malinowski  tinha  51  anos  e  Maria  Malinowski  já  era  falecida  na  ocasião  do
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casamento de Helena e Antônio. Júlio Pilarski era falecido e Eva Pilarski contava

com 62 anos quando Helena e Antônio se casaram. O registro do casamento foi feito

270sob o Termo 165, Folhas 130v e 131v, no cartório de Virmond e as testemunhas

foram Antônio Voichecoski, José Belinski e José Burdella.

       Wenceslau Schwarcz Pilarski,  filho de Júlio e Eva, se casou com Clara

Buskievicz, filha de Francisco  Buskievicz e Ana Kudelski  Buskievicz, nascida em 18

de março de 1942, Laranjeiras do Sul. Ela adotou o nome de Clara Pilarski após o

casamento. Eles tiveram os filhos Valéria,  Cláudio, Miguel e Ilda. Valéria Pilarski

faleceu aos 3 anos, 5 meses e 24 dias em domicílio, em 22 de maio de 1968, às

11:00 horas. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo 393, Folhas 182v e

183, e foi assinado pelo declarante Estanislau Kubiak e pelas testemunhas Vicente

Ziguer e Estanislau Gurkoski. Foi sepultada no cemitério de Virmond. Clara Pilarski

faleceu nas Clínicas Dall’Oglio, Toledo, PR, vítima de septicemia e teve seu atestado

de óbito assinado pelo médico Arlindo Castro, em 7 de março de 1992, às 13:40

horas, aos 49 anos. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo 5805, Folha

251,  no  cartório  de  Toledo.  Quando  Clara  faleceu,  a  mãe  dela  morava  em

Laranjeiras do Sul e o pai dela já era falecido. O declarante do óbito dela foi Miguel

Pilarski, filho dela, e foi sepultada no cemitério de Toledo. 

        Júlio  Pilarski  faleceu em 24 de maio  de 1955,  às  20:00 horas,  na  sua

residência,  aos  63  anos.  Seu  registro  de  óbito  foi  feito  no  distrito  de  Virmond,

comarca de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 104, Folha 44, onde consta que deixou

os filhos  maiores  de  idade  Stanislau,  Pedro,  Luciano,  Boleslau,  Alexandre,  Ana,

Apolônia e Ceslau, Wenceslau e Helena que eram menores de idade. Foi assinado

pelo declarante e pelas testemunhas João Miguel Kubiak e Estefano Leopolski. Foi

sepultado no Cemitério de Virmond.

       Eva Pilarski faleceu na sua residência em Virmond, em 11 de outubro de 1982,

às 18:00 horas. Era aposentada e tinha 88 anos. Seu registro de óbito foi feito em

Virmond, sob o Termo 135, Folha 76v, Livro C-2, onde consta que o declarante foi o

seu filho Alexandre Pilarski, sendo assinado pelo declarante e pelas testemunhas
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Henrique  Kouto  Mierzva  e  José  Pszdzimirski.  Foi  sepultada  no  Cemitério  de

Virmond.

JOÃO PILARSKI

       João Pilarski nasceu em  5 de fevereiro de 1905, São Mateus do Sul  e foi

batizado em 7 de fevereiro de 1905, sob o Termo 456, Folha 33 v, na Igreja de São

José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, pelo padre Jacob Wrobel e seus

padrinhos eram Antônio Jakubowski e Sophia Drabecka. 

       Casou-se com Catarina Pietrzak, nascida em 21 de outubro de 1905, São

Mateus do Sul, filha de Paulo Pietrzak e Marianna Ryclicka, imigrantes poloneses.

Catarina Pietrzak foi batizada em 22 de outubro de 1905, sob o Termo 483, Folha

35v, na Igreja de São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, pelo padre

Jacob  Wrobel  e  seus  padrinhos  eram  Ignacio  Zarzyck  e  Antonina  Kujawa.  O

casamento no cartório de  Laranjeiras do Sul,  PR, em 12 de janeiro de 1933, às

12:00 horas, sob o Termo 50, Folhas 23, 23v e 24, ocorreu alguns anos após o

casamento religioso. As testemunhas do casamento civil foram Antônio Joaquim de

Camargo e Vicente Ivanovski e eles já tinham os filhos Francisco (nascido em 3 de

outubro de 1925), Antonina  (nascida em 10 de junho de 1927), Salomeia  (nascida

em 14  de  julho  de  1929)  e  Ceslau   (nascido  em 15  de  junho  de  1931),  todos

nascidos  em Virmond.  Após  o  casamento  Catarina  adotou  o  nome  de  Catarina

Pietrzak Pilarski. Paulo Pietrzak e Marianna Ryclicka já eram falecidos quando eles

se casaram civilmente.

João Pilarski e Catarina Pietrzak (foto tirada na Casa da Memória, Virmond, junho de 2018).
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       Mudou-se para a Colônia Amola Faca (Virmond) em 1921 onde estabeleceu sua

propriedade.  Mais  tarde  essa  propriedade  pertenceu  ao  seu  filho  Bertoldo,  já

falecido. Atualmente a propriedade pertence à Janice, filha de Bertoldo.

    João foi  agricultor,  inspetor de quarteirão e fazia cura com ervas medicinais.

Catarina,  além de  trabalhar  na  agricultura,  era  parteira  da  região.  Fazia  longas

viagens de carroça para realizar os partos.

      João e Catarina são considerados os pais de parte da família Pilarski existente

hoje em Virmond. João e Catarina tiveram 12 filhos: Francisco, Antonina, Salomeia,

Ceslau, Carlos, Antônio, Amélia, Eduardo, Bertoldo, Albino, Emília e Tekla.

      Antonina  nasceu em 10 de junho de 1927 e foi batizada em 7 de agosto de

1927. Seus padrinhos de batismo foram Ladislau Pietrzak e Sofia Pilarski. O padre

que realizou seu batismo foi Paulo Schneider, sendo registrado sob Termo 1475,

Folha 185. Se casou com Ladislau Talaski no dia 6 de novembro de 1944, às 14:00

horas, sob o Termo 167, Folhas 150v, 151 e 151v, no cartório de Laranjeiras do Sul.

Ladislau Talaski era filho de José Talaski e Estanislava Talaski e nasceu em 19 de

dezembro de 1919, às 13:00 horas, em domicílio, tendo como avôs paternos João

Talaski  e  Mariana  Talaski  e  avôs  maternos  André  Fredrichoski  e  Constância

Fredrichoski, cujo registro de nascimento foi feito sob o Termo 20, Folha 65, onde

consta como declarante Antônio Raiski. Ladislau Talaski tinha 25 anos ao se casar.

Os pais de Ladislau Talaski, José Talaski e Estanislava Talaski, contavam com 55

anos e 59 anos, respectivamente, na ocasião do casamento. Antonina Pilarski tinha

17 anos quando se casou. João Pilarski tinha 39 anos e Catarina Pilarski tinha 37

anos  quando  sua  filha  Antonina  se  casou.  O  padrinho  do  noivo  foi  Henrique

Rodrigues Wanier e o da noiva foi Estefano Chevinski. A noiva adotou o nome de

Antonina Pilarski Telaski.

       Antonina Pilarski Talaski  e Ladislau Talaski tiveram um filho chamado Pedro

Talaski que faleceu em 26 de julho de 1959, às 5:00 horas, aos 6 meses de idade,

em casa, no distrito de Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, de causa ignorada.

O seu registro de óbito foi feito sob o Termo 187, Folhas 78v e 79, no cartório de
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Virmond, onde consta como declarante Ladislau Talaski e as testemunhas Augusto

Muzika e Antônio Voichecoski. Foi sepultado no Cemitério de Virmond.

       Francisco Pilarski, nasceu em 3 de outubro de 1925, Colônia Coronel Queiroz,

Virmond.  Foi batizado pelo padre Paulo Schneider, sob o Termo 1910, Folha 172,

em 2 de dezembro de 1925 e seus padrinhos de batismo foram João Pilarski  e

Estanislava Frydrych.  Se casou em 20 de agosto de 1945, às 14:00 horas, sob o

Termo 250, Folhas 46v, 47 e 47v, no cartório de Laranjeiras do Sul, com Inez Clak

(nascida 11 de setembro de 1924). Inez Clak era filha de Francisco Clak e Josefina

Clak, que tinham 57 anos e 53 anos na ocasião do casamento;  os pais do noivo,

Catarina tinha 40 anos e João, 41 anos. O padrinho do noivo foi Mário Pimentel de

Camargo  e  o  da  noiva,  Orestes  Amaral.  A  noiva  adotou  o  nome  de  Inez  Clak

Pilarski.

       Salomeia Pilarski nasceu em 14 de julho de 1929, era residente em Virmond

há mais de um ano quando se casou com Miguel Talaski, sob o Termo 413, Folhas

283v, 284 e 284v, Livro 7,  às 16:00 horas, no dia 8 de abril de 1947. Miguel Talaski,

nascido em 29 de setembro de 1923, era irmão de Ladislau Talaski (casado com a

irmã de Salomeia, Antonina). Na ocasião do casamento os pais de Miguel Talaski,

José Talaski e Estanislava Talaski, contavam com 58 e 55 anos, respectivamente.

Os  pais  de  Salomeia,  João  Pilarski  e  Catarina  Pilarski,  tinham  41  e  40  anos,

respectivamente.  A  família  de  Miguel  Talaski  residia  na  Linha  Lagoa  Bonita,

Virmond.  O  padrinho  do  noivo  foi Antônio  Mendes  Coutinho  e  da  noiva,  Pedro

Chervinski.  Todos eram agricultores.  Salomeia e Miguel  são os avôs de Janice,

esposa de Geraldo Kokuzicki (filho de Ludovico Kokuzicki) que moram em Virmond.

       Emília Talaski era filha de Salomeia e Miguel, nasceu em 30 de novembro de

1957,  Virmond,  e  faleceu  em  23  de  março  de  1959,  às  24:00  horas,  em  sua

residência,  de  causa ignorada,  aos 16 meses de vida.  Seu registro  de  óbito  foi

lavrado sob o Termo 182, Folhas 76v e 77, onde consta como declarante o pai dela

e foi assinado pelo declarante e pelas testemunhas João Miguel Kubiak e Silvestre

Kierecz. Foi sepultada no cemitério de Virmond.
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       Ceslau Pilarski, nascido em 15 de junho de 1931, casou-se com Maria Staviski

Scwarcz, nascida em 1 de outubro de 1935, filha de José Scwarcz e Eva Staviski

Scwarcz que tinham 69 e 50 anos, respectivamente na ocasião do casamento. Os

pais  do  noivo,  João  Pilarski  e  Catarina  Pilarski,  tinham  49  e  45  anos,

respectivamente. O registro do casamento foi feito em Virmond, sob o Termo 77,

Folhas 56v e 57v, em 23 de agosto de 1954 e as testemunhas foram João Miguel

Kubiak e Milton Silva. A nubente adotou o nome de Maria Staviski Scwarcz.

      Ceslau Pilarski e Maria Staviski Scwarcz tiveram uma filha chamada Adélia

Pilarski, falecida com 1 ano e 8 meses de idade, na sua residência, em Virmond, em

25 de novembro de 1956,  às 13:00 horas. O registro de óbito  foi  lavrado sob o

Termo 176, Folhas 73v e 74, no cartório de Virmond, sendo Ceslau Pilarski, seu pai,

o declarante. As testemunhas foram Paulo Bugay e Silvestre Kierecz. Foi sepultada

no cemitério de Virmond, PR. 

        Carlos Pietrzak Pilarski, nascido em 24 de julho de 1933, Virmond, se casou

com Melania Vienc, nascida em 27 de junho de 1935. Era filha de José Vienc, já

falecido na ocasião do casamento, e de Sabrina Vienc, que contava com 56 anos na

ocasião. João Pilarski tinha 50 anos e Catarina Pietrzak Pilarski, 46 anos. O registro

do casamento foi feito sob o Termo 93, Folhas 69 e 69v, no dia 2 de dezembro de

1955,  no  cartório  de  Virmond,  onde  foi  declarado  que  o  casal  tinha  uma  filha

chamada Catarina Pilarski,  nascida em 5 de outubro de 1955. Já eram casados

anteriormente no religioso. As testemunhas foram Antônio Gulart Filho e Evaristo

Castel. Carlos Pietrzak Pilarski e Melania Vienc tiveram 11 filhos: Catarina, José,

Helena, Verônica (nascida em 11 de dezembro de 1960), Sabina, Bernadete, João,

Adolfo, Aleixo, Ana Everli e Bárbara Pilarski.

       Bárbara Pilarski se casou com Joel Mendes Ribeiro e o casal tem o filho Fábio

Pilarski  Ribeiro (casado com Jaqueline Kummer Ribeiro). Fábio Pilarski  Ribeiro e

Jaqueline Kummer Ribeiro são pais de Ana Lígia Pilarski Ribeiro, nascida em 2010

ou 2011, e Maria Helena Pilarski Ribeiro, nascida em 2015 ou 2016. 

      Ana Everli Pilarski, filha de Carlos Pietrzak Pilarski e Melania Vienc, se casou

com Márcio  Kokuzicki  (nascido  em 15  de  julho  de  1969,  Candói,  PR),  filho  de
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Ludovico Kokuzicki e moram em Virmond. As famílias de Carlos Pietrzak Pilarski e

Ludovico Kokuzicki eram vizinhas em Virmond.

        Antônio Pilarski, nascido em 25 de junho de 1935, Virmond, se casou com

Josefa  Dobecki,  nascida  em 11  de  maio  de  1930,  em Santa  Catarina,  filha  de

Ladislau  Dobecki  e  Helena  Dobecki,  que  contavam  com  62  e  50  anos,

respectivamente,  na  ocasião  do  casamento.  Os  pais  do  noivo,  João  Pilarski  e

Catarina Pilarski, tinham respectivamente 49 e 44 anos. O registro do casamento foi

lavrado no cartório de Virmond, sob o Termo 133, Folhas 101v e 102, no dia 30 de

março de 1959, às 13:30 horas. As testemunhas foram Augusto Muzika e Leonardo

Mierzva. A noiva passou a adotar o nome de Josefa Dobecki Pilarski. Mais tarde

Antônio Pilarski e Josefa Dobecki Pilarski se separaram.

       Antônio Pilarski  faleceu em domicílio,  no distrito  de Guarani,  comarca de

Laranjeiras do Sul, em 20 de dezembro de 1968, aos 33 anos. Seu registro de óbito

foi  lavrado sob o Termo 5,  Folha 81, no cartório de Porto Santana, comarca de

Laranjeiras do Sul e o declarante foi Flores Pilarski. Foi assinado pelas testemunhas

Egídio  Crotti  e  Valério  Morelli.  Não deixou filhos.  Foi  sepultado no  cemitério  de

Guarani.

        De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 462, Folhas 162,  lavrado no

Cartório  de  Registro  Civil  de  Virmond,  PR,  Ladislau  Dobcki,  sogro  de  Antônio

Pilarski, faleceu em 6 de julho de 1972, às 23:00 horas,  aos 75 anos, na residência

dele. O declarante do óbito foi   Estanislau Floriano Schurcz e a certidão de óbito foi

assinada pelas testemunhas Demétrio Danczuk e Miguel Szurmiak. Foi sepultado no

Cemitério da Linha Lagoa Bonita, Virmond, Paraná. 

        Josefa Dobecki Pilarski faleceu no dia 22 de dezembro de 1983, em Maringá,

Paraná. No seu registro de óbito lavrado sob o Termo 8384, Folha 237v consta que

ela tinha 53 anos e era viúva. Seu atestado de óbito foi assinado pelo médico Willian

Watfee onde consta como causa de sua morte “acidente vascular cerebral”. Faleceu

no Hospital e Maternidade Santa Lúcia, às 7:30 horas e foi sepultada no Cemitério

Municipal de Maringá.
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        Há um outro Antônio Pilarski que se mudou de Virmond quando era criança e

tem um filho morando em Guaraniaçu, PR. 

       Eduardo Pilarski, nascido em 20 de fevereiro de 1939, se casou com Verônica

Buskievicz,  nascida  em  20  de  julho  de  1941  e  filha  de  Ladislau  Buskievicz  e

Miquilina Buskievicz. O registro do casamento foi lavrado no cartório do distrito de

Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, no dia 19 de maio de 1962, às 16:00 horas,

sob o Termo 199, Folhas 163v e 164. O pai de Eduardo já era falecido e a mãe dele

tinha 56 anos na ocasião do casamento. O pai da noiva tinha 65 anos e a mãe dela,

61 anos. As testemunhas foram Silvestre Cherpinski e Jorge Libério Radecki.  Todos

eram agricultores e residiam em Virmond.

       Bertoldo Pilarski, nascido em 21 de janeiro de 1941, Virmond, se casou com

Cristina Butika Segundo, nascida em 27 de novembro de 1944, sob o Termo 229,

Folhas 192 e 192v, no cartório do distrito de Virmond, comarca de Laranjeiras do

Sul.  O casamento  ocorreu  em 24  de novembro  de 1963,  às  10:00 horas.  João

Pilarski já era falecido e Catarina tinha 58 anos. Os pais da noiva eram Demétrio

Segundo e Helena Butika Segundo, nascida no Rio Grande do Sul e contavam com

52 e 49 anos respectivamente. A noiva passou a se chamar Cristina Pilarski. Os

padrinhos foram Augusto Mierzva e Casemiro Novitiski.

       João faleceu em 16 de maio de 1962, aos 57 anos de idade, às 5:00 horas, em

sua residência, Virmond, PR. Seu registro de óbito foi feito no cartório de Virmond

sob o Termo 252, Folhas 111v e 112 e o declarante foi Ceslau Pilarski. Foi assinado

pelo  declarante  e  pelas  testemunhas  Edmundo  Cherpinski  e  Ermelino  Vieira.

Catarina faleceu em 11 de setembro de 1977, aos 52 anos, no Hospital São Lucas,

em Laranjeiras do Sul, vítima de infarto do miocárdio, conforme atestado de óbito

assinado pelo médico Milton João Braff. Seu registro de óbito foi lavrado sob o termo

425, Folha107, Livro 2, tendo assinado pelo declarante Flores Pilarski e Albany de

Lima. Deixou 9 filhos. Ambos estão enterrados no cemitério de Virmond. 

        Dos filhos de João Pilarski e Catarina Pietrazk Pilarski, até a presente data, 25

de janeiro de 2021, Amélia e Eduardo continuam vivos. Eduardo mora na Colônia

Queiroz e  Amélia mora na Linha Lagoa Bonita, Virmond.
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SOFIA PILARSKI

       Sofia Pilarski, nascida em 22 de junho de 1907, filha de Jozef Pilarski (nascido

em 1865) e Jozefa Baczkowska (nascida em 1872), casou-se com Ladislau Pietrzak.

       Ladislau nasceu em 16 de março de 1903, na Colônia Água Branca em São

Mateus do Sul, Paraná e foi batizado em 17 de março de 1903, sob o Termo 382,

Folha 29, na Igreja São José, pelo padre Jacob Wrobel e seus padrinhos foram João

Jaronski e Francisca Sztorch. Era filho de Paweł Pietrzak (nascido em 20 de janeiro

de 1867) e Marianna Rychlicka Pietrzak (nascida em 4 de dezembro de 1869 e

falecida em Virmond no dia 24 de junho de 1934 aos 65 anos), lavradores naturais

da Polônia e falecidos em Virmond. O casamento foi lavrado em 11 de junho de

1927, às 14:00 horas, no cartório do  distrito de Laranjeiras do Sul, sob as Folhas 71

e 72. Não foi registrado o Termo para o casamento, cujas testemunhas foram João

Olejnik por parte do noivo e Miguel Burda por parte da noiva.

        Em 1922, a família Pietrzak adquiriu terrenos e foi morar na Colônia localizada

na estrada para a Lagoa Bonita, município de Virmond. Ladislau e Sofia foram morar

na Colônia “Amola Faca” (futuro município de Virmond), na entrada da estrada para

a Linha Campo das Crianças, e lá tiveram três filhos, sendo: Antônio, Wenceslau e

Clarinda.  

      Antônio Pietrzak  nasceu no dia  12 de junho de 1927,  às 3:00 horas,  em

domicílio, Colônia Amola Faca e foi registrado no cartório do distrito de Laranjeiras

do Sul, comarca de Guarapuava. O seu registro de nascimento foi lavrado sob o

Termo  58,  Folha  92  e  o  declarante  foi  o  pai  dele,  sendo  assinado  pelas

testemunhas: Coriolano Mendes de Araújo, Cândido José Simião e Jesino Mendes.

Há uma observação ao lado do registro, onde está escrito que Antônio se alistou

espontaneamente para servir ao exército em 26 de dezembro de 1945. Nessa época

os soldados eram sorteados e convocados para servir ao exército.  Antônio Pietrzak

casou-se com Verônica Walczaki (nascida em 22 de junho de 1930, Virmond, PR,

filha de Miguel Walczaki e Catarina Bugay), em 11 de fevereiro de 1950, às 10:00

horas,  sob o Termo 15, Folhas 10 e 10v, no cartório de Virmond. As testemunhas

do casamento foram Maximiliano Gmosck e Marcelo Rabel. A noiva adotou o nome
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de Verônica Walczaki Pietrzak após o casamento.  Todos eram agricultores. Antônio

e  Verônica  tiveram a filha Jardelina Pietrzak que faleceu aos 2 anos e 6 meses de

idade, em 12 de abril de 1953, às 07:00 horas, cujo registro de óbito foi lavrado sob

o Termo 77, Folhas 32v e 33, no cartório de Virmond e foi assinado pelo seu pai que

foi o declarante, além das testemunhas Augusto Svierdoski e Paulo Palinski.  Foi

sepultada no cemitério de Virmond.

       Wenceslau Pietrzak nasceu no dia 4 de fevereiro de 1929, às 6:00 horas, em

domicílio, Colônia Amola Faca e foi registrado no cartório do distrito de Laranjeiras

do Sul, comarca de Guarapuava. O seu registro de nascimento foi lavrado sob o

Termo  8,  Folhas  25v  e  26,  onde  consta  como  declarante  Antônio  Raiski  e  foi

assinado pela testemunha Devethe Paula  Xavier. Há uma observação ao lado do

registro, onde está escrito que Wenceslau foi sorteado e convocado para servir ao

exército em 28 de janeiro de 1947.

       Na ocasião dos nascimentos de Antônio e Wenceslau, os pais de Sofia, Jozef

Pilarski  e  Jozefa Pilarska,  e  os  pais  de  Ladislau,  Paweł  Pietrzak  e  Marianna

Rychlicka também residiam na Colônia Amola Faca.

       Clarinda Pietrzak nasceu no dia 15 de março de 1931. Ela se casou com Júlio

Zapalovski,  nascido  em 1  de  janeiro  de  1926,  filho  de  João  Zaplovski  e  Maria

Friderezevski, ambos nascidos no Rio Grande do Sul e contavam com 58 e 54 anos,

respectivamente, na ocasião do casamento. O pai da noiva tinha 47 anos e a mãe

dela era falecida. O casamento foi lavrado sob o Termo 22, Folhas 15 e 15v, no

cartório de Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, no dia 23 de maio de 1950, às

15:00  horas.  As  testemunhas  do  casamento  foram Eduardo  Kovalski  e  Marcelo

Rabel. Júlio Zapalovski era tio do pesquisador Geraldo Zapahowski. Clarinda, além

de tia, também eram madrinha de batismo de Geraldo Zapahowski.

       No dia 20 de dezembro de 1931, às 11:00 horas, Sofia faleceu, em domicílio,

aos 24 anos de idade, deixando Ladislau viúvo com os três filhos ainda pequenos:

Antônio tinha 4 anos, Wenceslau 3 anos e Clarinda 10 meses. Seu registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 1932, Folhas 116 e 116v, no distrito de Laranjeiras do Sul,
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comarca de Guarapuava. O declarante no registro de óbito foi Ladislau Pietrzak e foi

assinado pelas testemunhas Josino Mendes e Hildebrando Alves de Oliveira.

        Ladislau casou-se pela segunda vez com Helena Kania, nascida em 20 de maio

de  1903,  na  Colônia  Água  Branca  –  São  Mateus  do  Sul,  filha  de  Paweł  Kania

(nascido  em  1864)  e  Marianna  Wojciechowska  (nascida  em  1874),  imigrantes

poloneses. Os avôs paternos de Helena Kania eram Jozef Kania e Agata Kania e os

avôs maternos eram Marcin Wojtkowski e Rozalia Wojtkowski. Mas duas semanas

após o casamento, Helena também faleceu em consequência de suicídio causado

por envenenamento, em 8 de janeiro de 1933, às 13:00 horas, na residência dos

pais dela na Linha Lagoa Bonita, Virmond, PR, aos 28 anos de idade. O registro de

óbito de Helena foi lavrado sob o Termo 51, Folha 136, no cartório de Laranjeiras do

Sul  e  o declarante  foi  o  pai  dela,  que o  assinou além das testemunhas Gabriel

Mendes Cordeiro e Alcindo Natel de Camargo, onde consta que ela era solteira, o

que leva a acreditar  que o casamento entre ela  e Ladislau tinha sido celebrado

apenas eclesiasticamente. Foi sepultada no cemitério da Colônia Coronel Queiroz. 

     No dia 1º de junho de 1933, Ladislau casou-se pela terceira vez com Edwiga

Mileski na Igreja Matriz de São Mateus do Sul. O casamento civil foi realizado  no

cartório de Laranjeiras do Sul no dia 12 de janeiro de 1934, às 10:00 horas, sob o

Termo  72,  Folhas  38v  e  39.  As  testemunhas  do  casamento  civil  foram  João

Vachanski  e  João  Olejnik.  A  recém-casada  adotou  o  nome  de  Edwiga  Mileski

Pietrzak. O sobrenome Milewski foi  alterado nos cartórios para Mileski.

       Edwiga nasceu em 25 de outubro de 1916, às 10:00 horas, na Colônia Turvo,

município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Era filha de Francisco Mileski e

Estefânia Kowalski Mileski, também lavradores cujos pais eram naturais da Polônia.

Os avôs paternos de Edwiga Mileski eram Miguel Mileski e Anna Mileski (já falecida

em São Mateus do Sul quando Edwiga nasceu) e os avôs maternos eram Antônio

Kowalski  (já  falecido  em  São  Mateus  do  Sul  quando  Edwiga  nasceu)  e  Ewa

Kowalski. Seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 227, Folhas 82v e 83,

onde consta como declarante o pai dela e foi assinado pelas testemunhas Ricardo

Prohmann e Emílio Carlos Prohmann, além do pai dela. 
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       Ladislau e Edwiga tiveram 9 filhos, sendo: Sofia, José Teodoro, Sulina, Martha,

João, Terezinha, Silvério, Francisco e Malvina (adotou o nome de Malvina Pietrzak

Schuta após o casamento), os quais nasceram e estudaram em Virmond, no Colégio

São José, dirigido pelas Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, localizado ao

lado da Igreja Matriz de Virmond.

        Sulina Pietsaka nasceu em 14 de julho de 1939, era professora e casou-se com

Zeno Karpinski, carpinteiro, filho de Silvestre Karpinski e Suzana Karpinski, nascido

em 18 de abril de 1938. O casamento ocorreu em 29 de julho de 1961, às 17:00

horas, e foi  lavrado sob o Termo 183,  Folhas 147v, 148 e 148v,  no Cartório do

Registro Civil de Virmond, PR, sendo assinado pelas testemunhas Leopoldo Marocki

e Amélio  Castilho.  A noiva adotou o  nome de Sulina  Pietsaka Karpinski  após o

casamento.    

         João Mileski Pietrzak faleceu em 13 de março de 1973, às 09:00 horas, aos 30

anos e teve seu atestado de óbito assinado pelo médico Carlos Felipe de Pio. O

registro de óbito foi lavrado sob o Termo 485, no cartório de Virmond e foi assinado

pela  declarante  Noêmia  Pietrzak,  com  quem  era  casado.  Deixou  filhos  e  foi

sepultado no cemitério de Virmond.

       A família de Ladislau, em 1942, abriu uma casa de comércio chamada “Casa

Santo Antônio”, na entrada para a estrada de Campo das Crianças, sendo a primeira

naquela  região,  a  qual  serviu  e  auxiliou  por  mais  de  30  anos  a  população  da

localidade.  Ainda  criavam  suínos  e  bovinos,  utilizando  sempre  como  meio  de

transporte carroça e charrete. 

       Ladislau faleceu em 12 de fevereiro de 1971, às 13:30 horas, na sua residência,

aos 67 anos de idade, devido a um acidente vascular cerebral. O atestado de óbito

foi assinado pelo médico Carlos Felipe de Pio e o seu registro de óbito foi lavrado no

cartório de Laranjeiras do sul, PR, sob o Termo 4307, Folha 71v, sendo assinado

pelo declarante Wenceslau Pietrzak e pelas testemunhas Albany de Lima e Odilon

Amaral. Deixou 12 filhos. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Virmond.
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       Após o falecimento de Ladislau e do filho João, Edwiga mudou-se para Curitiba

em 10 de junho de 1973. 

       Edwiga faleceu no dia 11 de março de 2004, com 87 anos de idade em Curitiba,

estando sepultada no Cemitério Municipal do Boqueirão.

       O sobrenome “Pietrzak”, devido à falta de conhecimento da língua polonesa nos

cartórios  brasileiros,  teve  várias  alterações,  sendo  grafado  nos  documentos  de

Ladislau como “Pietrzack”. Também foi grafado como: Pietchaki, Pietchak, Pietczak,

Pietreski…  

       ESTANISLAU PILARSKI, PAI DE ROSALINA PILARSKI

       Era filho de  Jozefa Pilarska e Jozef Pilarski (nascidos na Polônia). No registro

de nascimento de Estanislau Pilarski  consta como pai “Estanislau Pilarski” e não

Jozef Pilarski,  erro  que  pode  ser  explicado  pelo  fato  do  escrevente  ter  muitos

registros da mesma família  para lavrar  no mesmo dia,  o  que pode ter  levado o

escrevente a trocar os nomes.  Jozef Pilarski compareceu ao cartório no dia 2 de

abril de 1918 e fez os registros de nascimentos de vários filhos nesse dia.

         Era casado com Sofia Pilarski, nascida Olejniki. Tiveram os seguintes filhos:

Teófilo, João, José, André, Vadislau, Rosalina, Genoveva, Marta e Helena. Faleceu

aos 65 anos de idade, no dia 28 de outubro de 1955 às 17 horas, no Distrito de

Tapuí,  Comarca de Laranjeiras do Sul,  PR, em sua residência.  Foi  sepultado no

Cemitério Público de Buriti, Distrito de Tapuí, Laranjeiras do Sul. Na sua certidão de

óbito, lavrada sob o Termo 2595, Folha 197, consta como declarante e testemunha

seu filho Teófilo Pilarski, além das testemunhas Antônio Silvério de Araújo e Otto

Eanick.  

       Nos registros do censo realizado pelos padres vicentinos da Igreja São José, a

família de Estanislau Pilarski e Sofia foi listada sob o número 121.

FILHOS DE ESTANISLAU E SOFIA PILARSKI 

        Estanislau Pilarski e Sofia Pilarski se casaram na Igreja São José, na Colônia

Água Branca, em São Mateus do Sul, no dia 17 de maio de 1911, sob o Termo 118.
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Estanislau tinha 20 anos e Sofia  17 anos.  Os padrinhos do casamento religioso

foram Lukasz Kokorzycki e José Marcianik e o padre foi Jacob Wrobel. Estanislau

Pilarski era filho de Jozef Pilarski e Jozefa Pilarska (nascida Baczkowska). Martins

Olejnik  e  Eleonora  Olejnik  (nascida  Strusinska)  eram  os  pais  de  Sofia  Pilarski.

Estanislau Pilarski e Sofia Pilarski se casaram no cartório de São Mateus em 21 de

março de 1914,  sob o Termo 666,  Folhas 69v e 70 e os padrinhos foram José

Pietrzak e Antônio Jakubowski.  Eram agricultores e mais tarde se mudaram para a

Colônia de Virmond, Distrito de Laranjeiras do Sul, onde Rosalina nasceu. Tiveram

os seguintes filhos:

        João Pilarski: seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 198, Folhas

68v,  onde consta  o pai  dele como declarante  e analfabeto  e foi  assinado pelas

testemunhas Edgar Correa e José Flizikovski. Nasceu na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul, em 20 de maio de 1912. Nos registros do censo realizado pelos

padres vicentinos da Igreja São José consta que ele nasceu em 26 de maio de 1912.

No seu registro de batismo consta que nasceu em 26 de maio de 1912, foi batizado

em 27 de maio de 1912 pelo padre Jacob Wrobel na Igreja São José, Colônia Água

Branca, São Mateus do Sul, PR, sob o Termo 760, Folha 54, e seus padrinhos foram

Antônio Jakubowski e Anna Karnowska. 

         Casou-se com Ana Stal em 2 de janeiro de 1935. Eles tiveram o filho Paulo

Stal Pilarski que era casado com Terezinha Aparecida Rocha Pilarski. Paulo Stal

Pilarski faleceu aos 36 anos de idade, em 10 de março de 1987, às 19:00 horas,

tendo seu atestado de óbito assinado pelo médico José Luiz Luchesse Trigonhê,

onde consta como causas da sua morte cirrose hepática e desnutrição. Seu assento

de óbito foi lavrado sob o Termo 1451, Folha 52v, no cartório de Lara njeiras do Sul.

Foi assinado pelo declarante Antônio de Belém Olejnik e pela testemunha Madalena

Dallagnol. Ele morava em Laranjeiras e era agricultor. Foi sepultado no cemitério de

Belarmino, Laranjeiras do Sul, PR. 

       João Pilarski teve seu assento de óbito lavrado sob Termo 243, Folha 243, no

cartório de Laranjeiras do Sul e foi assinado pelo declarante, Antônio Stal Pilarski, e

pelas testemunhas Heracedes Santos Avilla e Doralino Porencatto. Seu atestado de
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óbito foi assinado pelo médico Wallace Moliterno Garcia. Faleceu em 27 de maio de

1964,  às  22:00  horas,  aos  52  anos  de  idade,  no  Hospital  São  Vicente,  em

Laranjeiras  do  Sul,  vítima  de  embolia  pulmonar.  Era  agricultor  e  residia  na

Comunidade Belarmino, Laranjeiras do Sul. Sofia Pilarski residia em Campo Novo,

Laranjeiras do Sul e seu pai já havia falecido na ocasião do seu óbito. Foi sepultado

no cemitério do Belarmino, Laranjeiras do Sul.

       Genoveva  Pilarski: seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 199,

Folhas 68v e 69, onde consta o pai dela como declarante e analfabeto e foi assinado

pelas  testemunhas  Edgar  Correa  e  José  Flizikovski.  Nasceu  na  Colônia  Água

Branca, São Mateus do Sul. A data de nascimento dela, 12 de junho de 1914, é a

mesma  que  consta  no  registro  de  nascimento  do  irmão  dela,  José  Pilarski.

Provavelmente a data de nascimento dela está incorreta. No censo realizado pelos

padres vicentinos consta que Genoveva nasceu em 1915.

       Casou-se com João Jukowski, no cartório de Laranjeiras do Sul em  17 de

agosto de 1943. O registro de casamento dela foi lavrado sob o Termo 110, Folhas

88,  88v  e  89,  Livro  6.  Adotou  o  nome  de  Genoveva  Pilarski  Jukowski  após  o

casamento. João Jukowski nasceu em Curitiba, PR, em 6 de junho de 1908 e era

filho  de Alexandre  Jukowski  e  Albina  Jukowski,  naturais  da  Polônia  e  ambos já

falecidos na ocasião do seu casamento. Genoveva Pilarski Jukowski nasceu em 12

de junho de 1904, de acordo com a certidão de casamento, data mais provável de

ser  a  correta,  tendo  em vista  que  foi  a  própria  quem a  declarou.  Eles  já  eram

casados religiosamente e eram pais de Josefa (nascida em 5 de fevereiro de 1933),

Leopoldo  (nascido  em  8  de  setembro  de  1936),  Verônica  (nascida  em  15  de

novembro de 1938) e Clara (nascida em 28 de junho de 1940), todos nascidos na

Linha Lagoa Bonita, Virmond. A testemunha por parte do nubente foi Ignacio Frank e

por parte da noiva foi  Ladislau Zempulski.  Eles residiam na Linha  Lagoa  Bonita,

Virmond, PR.

       Genoveva Pilarski Jukowski faleceu em domicílio, em 19 de dezembro de 1945,

às 8:00 horas, 13 dias após o nascimento do seu filho Francisco Pilarski Jukowski,

aos 41 anos de idade. Seu assento de óbito foi lavrado sob o Termo 759, Folhas 220
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e 221, Livro 4, no cartório de Laranjeiras do Sul. Deixou os filhos: Josefa (12 anos),

Leopoldo (9 anos), Verônica (7 anos), Clara (5 anos), Ladislau (2 anos), e Francisco

(13 dias). O registro de óbito foi assinado pelo declarante, João Jukowski, e pelas

testemunhas Francisco Wieczor e Augusto Kozak.  Foi  sepultada no cemitério da

Linha Lagoa Bonita, Virmond.

       Francisco Pilarski Jukowski faleceu em 21 de agosto de 1946, às 12:00 horas,

aos 10 meses de idade. O atestado de óbito foi assinado pelo médico Nilo Vernier,

que deu como causa mortis debilidade conjunta. Seu registro de óbito lavrado sob o

Termo 968, Folhas 42v e 43 e foi assinado pelo seu pai que foi o declarante e pelo

escrivão do cartório de Laranjeiras do Sul. Foi sepultado no cemitério de Virmond,

PR.

       José Pilarski: seu registro de nascimento foi lavrado sob o Termo 200, Folhas

69v e 70, onde consta o pai dele como declarante e analfabeto e foi assinado pelas

testemunhas Edgar Correa e José Flizikovski. Nasceu na Colônia Água Branca, São

Mateus do Sul,  em 12 de junho de 1914 (essa data  consta  no seu registro  de

casamento civil, data fornecida pelo próprio José Pilarski). No censo realizado pelos

padres vicentinos consta que ele nasceu em 2 de junho de 1917.

       José Pilarski,  residente na Linha Lagoa Bonita, Virmond, PR,  casou-se com

Salomea Chabowski, nascida no distrito de Campo Alegre, comarca de São Bento,

Santa Catarina, em 16 de novembro de 1923, filha de Simão Chabowski  e Verônica

Chabowski, imigrantes poloneses e residentes na Linha Lagoa Bonita, Virmond, PR.

O casamento civil foi lavrado sob o Termo 111, Folhas 89, 89v e 90, no cartório de

Laranjeiras do Sul, PR, em 17 de agosto de 1943. A recém-casada adotou o nome

de  Salomea  Chabowski  Pilarski.  Eles  declararam  que  já  haviam  se  casado  no

religioso anteriormente e que tinham   o filho Teodoro  Chabowski Pilarski, nascido

em 1 de janeiro de 1940, na Linha Lagoa Bonita, Virmond, PR. As testemunhas do

casamento civil foram Inácio Frank por parte do noivo e Ladislau Zempulski por parte

da noiva. Na ocasião do casamento civil, Estanislau Pilarski e Sofia Pilarski, pais do

noivo,  tinham  64  e  58  anos,  respectivamente.  Simão  Chabowski  e  Verônica

Chabowski tinham 80 e 55 anos, respectivamente.
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          De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 49, Folhas 20 e 20v,  lavrado

no  Cartório de Registro Civil de Virmond, PR,   Simão Chabowski faleceu em 4 de

ulho  de  1951,  às  16:00  horas,  aos  77  anos,  na  residência  dele  localizada  em

Virmond.  Simão Chabowski   era  filho  de Jan Chabowski  e  Tekla  Chabowski.  O

declarante do óbito foi Antônio Chabowski e a certidão de óbito foi assinada pelas

testemunhas  Marcelo  Rabel  e  Vicente  Zigner.  Deixou  a  esposa  e  os  filhos:  o

declarante,  Salomea,  Catarina,  Edvirges,  Vitória  e  Estanislau.  Foi  sepultado  no

Cemitério de Virmond, Paraná. 

    Teodoro  Chabowski Pilarski  era  casado  com Maria  Joana  Carneiro  Pilarski.

Vicente  Carneiro  Pilarski,  nascido  em Guaraniaçu,  Paraná,  era  filho  de  Teodoro

Chabowski Pilarski  e Maria Joana Carneiro Pilarski,  e faleceu aos 2 anos e três

meses de idade, na residência deles, na Rocinha, distrito de Guaraniaçu, comarca

de Laranjeiras do Sul,  PR,  em 27 de maio de 1968,  às  15:30 horas.  Teve seu

registro  de  óbito  lavrado  sob  o  Termo  636,  Folha  36,  Livro  3,  no  cartório  de

Guaraniaçu. Foi sepultado no cemitério do Belarmino, Guaraniaçu.

       Carlos Chabowski Pilarski  era o terceiro filho de José Pilarski  e Salomea

Chabowski Pilarski.  Faleceu  aos  quatro  meses  de  idade,  na  sua  residência  em

Rocinha, Guaraniaçu, comarca de Laranjeiras do  Sul, vítima de broncopneumonia

devida à toxicose, em 11 de julho de 1961, às 6:45 horas e seu atestado de óbito foi

assinado  pelo  médico  Wallace  Moliterno  Garcia.  Era  nascido  na  localidade  de

Rocinha, Guaraniaçu, comarca de Laranjeiras do  Sul. O declarante no registro de

óbito foi Teodoro Chabowski Pilarski e foi lavrado sob o Termo 120, Folha 120v, no

cartório de Laranjeiras do Sul e foi assinado pelas testemunhas Vivaldo Gasparino e

Luiz Chitto. Foi sepultado no cemitério de Belarmino, em Guaraniaçu

        José Pilarski faleceu em 1 de agosto de 1984, na localidade de Paredão,

Laranjeiras do Sul, vítima de asma brônquica de acordo com o atestado de óbito

assinado pelo médico Antônio Ramos dos Santos, aos 70 anos de idade. Teve seu

assento de óbito lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, sob o Termo 1075,

Folha 258v, onde consta que deixou 3 filhos e foi assinado pelo declarante Estefano

Pilarski, que provavelmente era seu filho.
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       José Tomaszewski, secretário da diretoria da Sociedade “Ignacy Mościcki”,

através da carta que ele escreveu em 1 de janeiro de 1928 e  publicada em 11 de

fevereiro  de  1928,  no  Jornal  Lud  nº  10,  página  4,  relata  informações  sobre  a

sociedade-escola  da  Linha  Lagoa  Bonita,  na  Vila  Virmond. “Vila  Virmond,  Linha

Lagoa Bonita, 1-1-1928. Peço à Prezada Redação que publique no Lud a presente

correspondência. Já se passaram 16 meses desde que, por iniciativa do professor K.

Lech e com a ajuda do Senhor Guilherme Miler, fundamos aqui uma Sociedade com

o nome do Presidente da Polônia Ignacy Mościcki,  em cuja diretoria entraram os

senhores: Ladislau Jasiński  − presidente; José Wienc − vice-presidente;  Ladislau

Buśkiewicz − tesoureiro; José Tomaszewski − primeiro secretário; João Ziólkowski

(Żukowski) − segundo secretário; comissão: Paulo Kania, Antônio Krakowski e Inácio

Trocki.  Essa  mesma diretoria  permanece  também para  este  ano.  O objetivo  da

Sociedade é a fundação e a manutenção de uma escola, para cuja construção já

temos todo o material reunido, e a esse trabalho vamos dedicar-nos já amanhã, isto

é, 2-1-1928. Graças a Deus e as pessoas de boa vontade, conseguir o material não

nos  foi  difícil,  porque  o  Senhor  Guilherme  Miler  ofereceu-nos  gratuitamente  10

dúzias  de  tábuas,  ao  passo  que  o  Senhor  Ladislau  Radecki  ofereceu  (também

gratuitamente) toda a madeira para a varanda dessa escola, pelo que pela presente

lhes agradecemos. Visitou-nos aqui o Prezado Pe. Piasecki, com quem muito nos

alegramos, e também o professor Senhor Sekuła, que nos forneceram orientações

muito preciosas relacionadas com a Sociedade, pelas quais agradecemos com o

tradicional “Deus pague” a eles, bem como ao nosso padre e a todos que em tudo

nos ajudam. Com recursos da nossa Sociedade adquirimos para ela uma pequena

biblioteca cultural, que nos devia ter sido enviada pelo Senhor Lech, mas já faz mais

de 16 meses que por ela pagamos, no entanto não a recebemos, com a exceção de

alguns livrinhos, e o restante talvez tenha caído no mar, e já não pode vir até aqui

nem voltar − há diversos tipos de acidentes neste mundo de Deus. Subscrevo-me

atenciosamente como o primeiro secretário da Sociedade, que nunca estudou numa

escola, mas nela pensava sempre que com o mangual debulhava cereais no paiol.

José Tomaszewski “. 
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       A escola foi construída  entre o terreno do Carlito Kokorzycki com o terreno dos

Pilarski. Carlito Kokorzycki, os Pilarski e Francisco Trocki eram vizinhos. Meu avô

Estanislau Kokorzycki frequentou essa escola.  A área para a escola foi doada por

José Tomaszewski e Simão Chabowski, sogro de José Pilarski. Cada um doou meio

alqueire de terra.

        Vadislau Pilarski nasceu em São Mateus do Sul, em 20 de abril de 1919.

Casou-se com Leocádia Kokogiski,  irmã de Estanislau Kokojiski,  cuja certidão de

casamento foi lavrada sob o  Termo 222,  Folhas 12 v  e 13. Eles tiveram  os filhos

Wanda Kokuzicki Pilarski, Vicente Kokuzicki Pilarski,  Eduardo, Irene e Izabel.  

       Wanda Kokuzicki  Pilarski  nasceu em 13 de julho de 1949 e o registro de

nascimento dela foi  lavrado  no cartório de Laranjeiras do Sul  sob o Termo 100,

Folha 101. Ela faleceu aos 18 anos, em sua residência, em 12 de junho de 1968, às

00:05 horas, vítima de presumido derrame cerebral. Era a segunda filha de Vadislau

e Leocádia. Era solteira e não deixou filhos. Todos residiam em Buriti, Laranjeiras do

Sul  na  ocasião  do  óbito  de  Wanda.  Seu  assento  de  óbito  foi  assinado  pelo

declarante, Vicente Kokuzicki Pilarski, e pelas testemunhas Nozer Miliz e Santina

Vicersi. Foi sepultada no cemitério de Buriti, Laranjeiras do Sul. 

       Vadislau Pilarski  faleceu em sua residência,  em Buriti,  Laranjeiras do Sul,

vitimado por presumível derrame cerebral, em 23 de novembro de 1967, às 14:30

horas, aos 48 anos de idade. Era o quarto filho de Estanislau, já falecido há mais de

8 anos, e Sofia. Era agricultor e seu registro de óbito foi feito sob o Termo 91, Folha

91, no cartório de Laranjeiras do Sul, pelo declarante Ladislau Pilarski Jukovski,  a

pedido do cônjuge sobrevivente e foi assinado pelo declarante e pelas testemunhas

Alfredo  Jadotti  e  Egídio  Carbonera.  Deixou  5  filhos:  Vicente  Pilarski,  21  anos;

Wanda,  18  anos;  Eduardo  17  anos;  Irene,  15  anos,  e  Izabel  com  7  anos.  Foi

sepultado no cemitério de Buriti, em Laranjeiras do Sul.

        Rosalina Kokojiski, cujo sobrenome de solteira era Pilarski, nasceu em 31 de

outubro de 1923, na Colônia de Virmond, Distrito de Laranjeiras do Sul, PR, à 01:00

hora.  Foi  batizada  no  dia  3  de  abril  de  1924,  sendo  seus  padrinhos  Adão

Buszkiewicz e Sofia Pilarski (tia de Rosalina), pelo padre Pedro Halama, sob o termo
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477, folha 1v, na Colônia Amola Faca, futuro município de Virmond. O registro do

seu batismo no livro  de  batismos foi  feito  pelo  vigário-geral  Paulo  Schneider.  O

padrinho de batismo de Rosalina, Adão Buszkiewicz, foi um dos pioneiros de São

Mateus do Sul. Ele era filho de Marianno Buszkiewicz e Josepha Wrzesinska e se

casou com Catharina Przepiorska (filha de Antônio Przepiorski e Walentyna Walory)

em 19 de julho de 1911, na Igreja de São José, Colônia Água Branca, São Mateus

do Sul, sob o Termo 125 e a cerimônia foi  realizada pelo padre Jacob Wrobel  .

Nessa época não havia igreja em Virmond. Os padrinhos do casamento de Adão

Buszkiewicz foram Vicente Ozdowski e Vicente Ja kowski. 

       Os padres andavam a cavalo de Guarapuava até depois de Laranjeiras do Sul e

faziam paradas na Colônia Amola Faca  (Virmond) para rezar missas nas casas dos

colonos, realizar batismos e casamentos. Em 1923 já tinha a Sociedade Escola em

Virmond,  onde  também  se  realizavam  celebrações.  Mas  apenas  em  1927

construíram  a  primeira  igreja.  A  abertura  dos  livros  de  batismos  e  casamentos

demorou mais porque depende da autorização do bispo. Por estes motivos, o livro

onde consta o batismo de Rosalina se encontra na Catedral de Nossa Senhora do

Belém, em Guarapuava.  

       Casou-se religiosamente com Estanislau Kokojiski em 2 de fevereiro de 1943. O

casamento foi celebrado pelo padre Pedro Halama.

       No registro de óbito de Rosalina, sob o número 11.585, consta como declarante

Nilson Gonçalves. Ela faleceu no dia 29 de fevereiro de 1984 na residência do seu

filho Lauro Kokojiski, com quem morava, à Rua Morenitas, 220, Jardim das Flores,

em Foz do Iguaçu, Paraná, às 14:30 horas, aos 60 anos de idade, vítima de colapso

cardíaco.  Foi  sepultada  no  Cemitério  Municipal  Jardim  São  Paulo,  em  Foz  do

Iguaçu.  

       André Pilarski nasceu em 24 de outubro de 1926. Foi batizado em 15 de

novembro de 1926 sob o Termo 1672, folhas 77, pelo padre Estanislau Piasecki e

seus  padrinhos  foram  João  Luiz  Petein  e  Adamina  Pilarska  (tia  de  André).  Na

certidão de óbito de Estanislau Pilarski não consta o nome de André. Os motivos
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para não constar o nome dele na certidão podem ser o esquecimento do nome dele

pelo declarante ou o falecimento dele ter ocorrido antes do óbito de Estanislau.

       Marta Pilarska nasceu em 22 de fevereiro de 1928. Foi batizada em 14 de

março de 1928 sob o termo 590, folhas 280, pelo padre Paulo Schneider e seus

padrinhos foram João Pilarski  (tio de Marta) e Estanislava Frydrych.

     Helena  Pilarska.  Apesar  de  muitas  pesquisas,  até  o  momento  nada  foi

encontrado sobre ela.

      Teófilo Pilarski foi o declarante na certidão de óbito do pai dele, Estanislau

Pilarski.  Apesar  de  muitas  pesquisas,  até  o  momento  nada  mais  foi  encontrado

sobre ele.

        No censo realizado pelos padres vicentinos sobre a composição da família de

Estanislau Pilarski e Sofia Olejnik consta o nome de Ladislau Pilarski, nascido em

26  de  março  de  1920.  Apesar  de  muitas  pesquisas,  até  o  momento  nada  foi

encontrado sobre ele.

 CHEGADA DOS MEUS TRISAVÔS MARCIN  E ELEONORA AO BRASIL

ANTEPASSADOS DE ROSALINA PILARSKI DO LADO MATERNO

       Além dos meus trisavôs Lukasz Kokorzycki e Antonina Kokorzycka, dos meus

trisavôs Michal Radlowski e Rozalia Radlowska e dos meus trisavôs Jozef Pilarski e

Jozefa Pilarska, também imigraram da Polônia para o Brasil os meus trisavôs Marcin

Olejnik e Eleonora Olejnik.

    Martim Olejnik,  avô materno de Rosalina  Pilarski,  era casado  com Eleonora

Olejnik, cujo sobrenome de solteira era Strusinska. 

     Nos registros do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,  a Família Olejnik deu

entrada em solo brasileiro no dia 23 de março de 1891, chegando com o navio a

vapor  alemão  “Hannover”,  com  procedência  do  Porto  de  Bremen,  Alemanha  e
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passou pelo Porto de Vigo, Espanha. O navio partiu no dia 24 de fevereiro de 1891.

No relatório  entregue à Repartição Central  das Terras  e Colonização no Rio de

Janeiro consta que vieram 775 passageiros de 3ª classe no navio e não houve

nascimentos e óbitos durante a viagem. A Família Olejnik consta na lista com o

registro  de  família  número  134,  página  17,  onde  os  integrantes  da  família  são

listados como agricultores de nacionalidade russa e pertencentes à religião católica.

Marcin foi registrado sob o número de ordem 377, 30 anos; Eleonora foi registrada

sob o número de ordem 378, 30 anos de idade; Estanislava, sob o número de ordem

379, 8 anos e três meses; e João sob o número de ordem 380, 2 anos.

           De acordo com o Livro 820, página 48, onde foram realizados os registros de

entradas e saídas de imigrantes nas hospedarias, Martim, Eleonora e os filhos João

e Estanislava deram entrada na hospedaria no dia 2 de abril de 1891 e saíram da

hospedaria no dia 13 de abril de 1891 com destino a São Mateus do Sul. Martim foi

registrado sob  o  nº  2.147  e  com 38  anos,  Leonora  sob o  nº  2.148  e  30  anos,

Estanislava sob o nº 2.149 e 8 anos e João sob o nº 2.150, com 2 anos de idade. O

Livro 820 se encontra no Arquivo Público do Paraná.

       Martim, Eleonora e os filhos João e Estanislava deram entrada no núcleo de

São Mateus do Sul em 25 de abril de 1891 e foram registrados no Livro 424, na

página 42. Martim foi registrado sob o número 1.143, Leonora número 1.144, João

número 1.145 e Estanislava nº 1.146, cujos registros de entradas se encontram no

Arquivo Público do Paraná. Na chegada em São Mateus do Sul, consta que Martim

tinha 39 anos, Leonora 30, João 3 e Estanislava 8. Eles receberam o lote de terras

número 11 no Rio do Meio,  na Colônia Água Branca,  São Mateus do Sul.  Eles

viajaram no vapor Rio Paraná do Rio de Janeiro até Paranaguá. Eles chegaram em

São Mateus do Sul no mesmo dia que Lukasz Kokorzycki e Antonina Kokorzycki

chegaram. E também receberam terras na mesma localidade, se tornando vizinhos

em São Mateus do Sul.

        Eles tiveram os filhos José, André e Sofia no Brasil. Sofia se casou com

Estanislau  Pilarski  e  sua  história  está  escrita  nas  páginas  referentes  à  Família

Pilarski.
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       João Olejnik e Helena Storki  casaram-se religiosamente em 26 de janeiro de

1910, sob o Termo 108, na Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus

do Sul. João tinha 22 anos. Helena tinha 17 anos e era filha de Estevão Szlorch e

Francisca  Szlorch,  cujo  sobrenome  de  solteira  era  Cymer.  Os  padrinhos  do

casamento foram Thomaz Galinski e Jacob Gordya e a cerimônia foi celebrada pelo

padre Jacob Wrobel. 

     João  Olejnik  se  casou  civilmente  aos  32  anos  com Helena  Storki  (houve

alteração na grafia do sobrenome), 28 anos, no dia 4 de julho de 1921, sob o Termo

29, Folhas 161v e 162, no cartório de São João do Triunfo, comarca de São Mateus

do Sul. Eles já tinham as filhas Feliciana (10 anos), Leocádia (9 anos), Cecília (6

anos)  e  Apolônia  (3  anos)  quando  se  casaram  civilmente.  Foram  padrinhos:

Estefano Kucheny e Stanislau Weins. José Ramos assinou a pedido da nubente

porque ela não sabia ler e escrever. Todos eram agricultores. Depois tiveram o filho

Ricardo Olejnik que faleceu na residência dele, em Rio Negro, PR, no dia 13 de

novembro de 1990, às 16;30 horas, aos 59 anos de idade e teve seu atestado de

óbito assinado pleo médico João Carlos Manfredini, que declarou como causa da

morte “morte sem assistência médica”. Era operário aposentado e seu registro de

óbito foi lavrado no cartório de Rio Negro, Paraná, sob o Termo 3.508, Folha 259.

Deixou 6 filhos maiores: Elizabete, Ademir, Helena, Ailton, Valdeci, Wanderley e dois

filhos menores: Marlene e Ricardo. Foi sepultado no cemitério de Rio Negro, PR.

       Apolônia Olejnik nasceu em 23 de junho de 1920, em domicílio, em São João do

Triunfo, tendo o pai dela como declarante no seu registro de nascimento lavrado no

cartório da mesma cidade, sob o Termo 108, Folha 36.

      Leocádia Olejnik faleceu aos 78 anos de idade, em 25 de abril de 1990, às 15:00

horas,  na  sua  residência,  na  localidade  de  Canudos,  São  João  do  Triunfo.  Era

agricultora aposentada e viúva. O registrado de óbito foi lavrado no cartório de São

João do Triunfo, sob o Termo 425/90, Folha 5, Livro C-12. O declarante foi Luciano

Olejnik e as testemunhas foram Raimundo Angulski e Cláudio Novaki.

      Helena Storki faleceu em 15 de janeiro de 1977, aos 83 anos, às 10:00 horas, na

sua residência em São João do Triunfo, vítima de colapso cardíaco. Teve o atestado
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de óbito assinado pelo médico Carlos Donald Añez Urgel. Seu registro de óbito foi

feito  no  cartório  de  São  João  do  Triunfo,  sob  o  Termo  6/77,  Folha  282  pelo

declarante Ângelo Costa e foi  assinado pelas testemunhas Antônio Dambroski  e

Joanival Pacheco dos Santos. Foi sepultada no cemitério de São João do Triunfo.

    João Olejnik faleceu aos 89 anos, em 11 de abril de 1978, às 18:00 horas, em

domicílio,  vítima  de  colapso  cardíaco.  Seu  atestado  de  óbito  foi  assinado  pelo

médico Carlos  Donald Añez Urgel.  Deixou 11 filhos,  todos maiores  de idade.  O

registro de óbito dele foi lavrado sob o Termo 22/78, no cartório de São João do

Triunfo. O declarante foi Ângelo Costa e foi assinado pelas testemunhas Antônio

Dambroski e Joanival Pacheco dos Santos. Foi sepultado no cemitério de São João

do Triunfo.

       José Olejnik se casou civilmente, aos 23 anos, com Maria Storki (24 anos), no

dia 4 de julho de 1921, às 12:00 horas (na mesma data e horário que seu irmão

João havia se casado), sob o Termo 31, Folhas 163 e 163v, no cartório de São João

do Triunfo, comarca de São Mateus do Sul. Maria Storki era irmã de Helena Storki e

já eram anteriormente casados na igreja, sendo pais de Francisco (3 anos) e Anna

(10 meses). Foram padrinhos Estefano Kucheny e Stanislau Weins. Manoel Ferreira

de Andrade assinou a rogo do noivo por este não saber ler e escrever e a rogo da

noiva pelo mesmo motivo, Álvaro de Macedo Ribas assinou.

       José Olejnik faleceu em 20 de julho de 1965, às 5:00 horas, na residência dele

em  Guabiroba,  comarca  de  Campo  Largo,  Paraná,  aos  67  anos,  vítima  de

asterosclerose  cerebral.  Teve  o  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Wilton

Marcondes. Deixou 10 filhos: Francisco, Ana, Genoveva, Angélica, Henrique, João,

Natália,  Lúcia,  Bárbara e Tereza.  Seu registro  de óbito  foi  lavrado sob o Termo

6.724, Folha 572, sendo o declarante Sérgio Klauber e foi assinado pelo declarante.

Foi sepultado no Cemitério Municipal de Campo Largo.

       Francisca Szlorch sogra de João Olejnik e José Olejnik, era filha de Fransciszek

Cymer e Jadwiga Cymer, e se casou na Polônia com  Estevão Szlorch. Ela faleceu

em 16 de julho de 1938, na residência dela na Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul,,  Paraná,  aos  79  anos,  vítima  de  queimadura  e  colapso  cardíaco.  Teve  o
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atestado de óbito  assinado pelo médico Paulo Fortes.  Deixou os  filhos:  Helena

Wadyslau, Maria, ana, Apolonia, e Vicente. Seu registro de óbito foi lavrado sob o

Termo 225, Folha 67v, Livro 4-C, e foi assinado pelo declarante João Kieras. Foi

sepultada no Cemitério de  Água Branca.

       André Olejnik nasceu em 23 de novembro de 1899, na Colônia Água Branca,

São Mateus do Sul. Foi batizado na Igreja São José, Colônia Água Branca, em 26

de novembro de 1899 e seu registro de batismo foi lavrado sob o Termo 182, Folha

15. Alberto Rutkowski e Severina Loniewska foram seus padrinhos e a cerimônia do

batismo foi realizada pelo padre Jacob Wrobel. 

        André Olejnik se casou religiosamente em 26 de janeiro de 1921 com Marianna

Kasprzak,  que nasceu em 1 de abril  de 1900, às 15:00 horas,  em domicílio,  na

Colônia Água Branca. Marianna Kasprzak teve seu registro de nascimento lavrado

sob o Termo 1533, Folhas 4v e 5, no cartório de São Mateus do Sul, cujo declarante

foi  o  pai  dela,  Thomaz  Kasprzak.  A  mãe  dela  era  Suzana  Kasprzak  (nascida

Cytrinska). Os pais de Marianna eram imigrantes poloneses. Os avôs paternos dela

eram Martim Kasprzak e Konegunda Kasprzak e os avôs maternos eram Antônio

Cytrinski e Anna Cytrinska. Seu registro de nascimento foi assinado por Alexandre

Wicznewski a rogo do pai dela, que não sabia ler e escrever, além das testemunhas

Augusto Meira e Nolteneo Bastos. Já no registro de batismo dela aparece a data de

nascimento de 29 de março de 1902 e a data de realização do batismo de 31 de

março de 1902, escrito sob o Termo 334, Folha 26, na Igreja São José, Colônia

Água  Branca,  São Mateus do Sul,  tendo  como padrinhos José  Fus e  Marianna

Blacha e o padre que realizou a cerimônia foi Jacob Wrobel. 

         No dia 1 de janeiro de 1922, às 10:00 horas, nasceu a filha de André Olejnik e

Marianna Kasprzak, sendo registrada sob o Termo 2, Folhas 70v e 71, no cartório de

São João do Triunfo, comarca de São Mateus do Sul, sendo o registro assinado pelo

pai dela que foi o declarante. A criança recebeu o nome de Genoveva. Em 25 de

fevereiro de 1942, Genoveva se casou com Boleslau Storki, em São João do Triunfo

e o registro de casamento deles foi lavrado nas Folhas 121 a 122, Livro 7.
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       Além de Genoveva, André Olejnik e Marianna Kasprzak também tiveram os

filhos,  todos  nascidos  na  Colônia  Água  Branca,  São  Mateus  do  Sul;  Theophila

Apollonia (nascida em 6 de fevereiro de 1924); João (nascido em 16 de setembro de

1926) e  Antônia (nascida em 7 de janeiro de 1928). 

       A família de  André Olejnik e Marianna Kasprzak foi registrada sob o número de

família 229, na página 114, no censo realizado pelos padres vicentinos. 

         André Olejnik e Marianna Kasprzak se mudaram de São Mateus do Sul e

foram morar em Laranjeiras do Sul, na Linha 127, onde tiveram a filha Clara Olejnik,

que faleceu solteira aos 18 anos e 3 meses, em 14 de dezembro de 1952, às 06:00

horas. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo 2128, Folhas 276 e 276v, no

cartório de Laranjeiras do Sul, sendo assinado pelo declarante Paulo Homa e pelas

testemunhas Aníbal Ribeiro e Joaquim Ângelo. Foi sepultada no cemitério público da

mesma cidade. 

       Antônia Olejnik faleceu solteira aos 27 anos, em 31 de janeiro de 1957, às 02:00

horas,  na  residência dos seus pais  em Campinas,  Laranjeiras  do Sul,  de causa

ignorada  conforme  atestado  de  óbito  assinado  pelo  médico  Ado  Peixoto.  Seu

registro  de  óbito  foi  lavrado  sob  o  Termo  2754,  Folha  267v,  no  cartório  de

Laranjeiras  do  Sul,  sendo  assinado  pelo  seu  pai  como  declarante  e  pelas

testemunhas Júlio Maurer e Odilon Amaral. Foi sepultada no cemitério público da

mesma cidade.  

         André Olejnik faleceu na sua residência em 21 de setembro de 1962, às 11:00

horas, aos 63 anos, vítima de hipertensão arterial, de acordo com o atestado de

óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco. Deixou 7 filhos maiores e 2

menores e seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 3376, Folha 138, Livro 16,

no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, e foi assinado pelo declarante João Olejnik

(marido de Francisca Olejnik, nascida Pilarski) e pelas testemunhas Adelino do Vale

e Odilon Amaral. Foi sepultado no cemitério de Laranjeiras do Sul, PR.

         Marianna Kasprzak Olejnik faleceu na sua residência em 5 de agosto de 1972,

às 07:00 horas, aos 72 anos, vítima de síncope cardíaca – insuficiência cardíaca, de
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acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco.

Deixou 9 filhos maiores e seu registro de óbito foi lavrado sob o Termo 4529, Folha

127, Livro 17, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, e foi assinado pelo declarante

Tadeu Kozak e pelas testemunhas Odilon Amaral e João Psibilski. Foi sepultada no

cemitério de Laranjeiras do Sul, PR.

        A história da Família Kasprzak está escrita nas páginas referentes ao “Núcleo

Familiar de Marianna Kasprzak”.

       Estanislava Oleinik  se casou com André Wdziecny em 27 de fevereiro de

1905, sob o Termo 75, na Igreja São José, Colônia Água Branca. Ambos tinham 22

anos  na  ocasião  do  casamento.  Os  pais  do  noivo  eram Francisco  Wdziecny  e

Hedwiges Wdziecny. Os padrinhos foram Antônio Jakubiak e Gregório Tomaszewski

e a cerimônia  do casamento  foi  realizada pelo  padre Jacob Wrobel.  Estanislava

Olejnik e André Wdziecny tiveram os seguintes filhos, todos batizados na Igreja São

José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul e o padre que realizou os batismos

foi Jacob Wrobel:

 Casimiro Wdziecny, nascido em 10 de fevereiro de 1906, foi batizado em 11

de fevereiro  de  1906,  sob o  Termo 492,  Folha  36,  e  os  padrinhos foram

Gregório  Tomaszewski  e  Hedwiges  Sobczak  Casou-se  com  Rosa

Jakubowski. Eles tiveram a filha Maria Wdziecna, falecida aos 6 meses em 19

de  março  de  1955,  às  20:00  horas,  na  residência  deles  localizada  em

Taquaral  do  Bugre.  O  atestado  de  óbito  foi  assinado  pelo  médico  Zeno

Amaral que declarou como causa mortis “sem assistência médica”. O registro

de óbito foi lavrado sob o Termo 195, Folha 91, no cartório de São Mateus do

Sul. Foi sepultada no Cemitério Municipal de Água Branca;

 Rosália Wdziecna, nascida em 29 de julho de 1907, foi  batizada em 8 de

agosto de 1907, sob o Termo 554, Folha 40, e os padrinhos foram André

Gordya e Ana Jakubowska;

 Ladislau Wdziecny, nascido em 27 de setembro de 1909, foi batizado em 2 de

outubro de 1909, sob o Termo 654, Folha 46, e os padrinhos foram Jacob
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Gordya e Sophia Olejnik. Ele se casou com Sofia Stanczyk em 27 de janeiro

de 1932;

 Pedro Wdziecny, nascido em 11 de dezembro de 1911, foi batizado em 16 de

dezembro de 19011,  sob o  Termo 743,  Folha  52v,  e  os  padrinhos foram

Antônio Jakubowski e Ladislava Tomaszewska;

 Marcyanna Wdziecna, nascida em 23 de abril de 1914, foi batizada em 26 de

abril de 1914, sob o Termo 842, Folha 60v, e os padrinhos foram Ladislau

Olszewski e Vitória Bagdzinska.  Ela se casou com Inácio Kujawa em 8 de

setembro de 1934, São João do Triunfo, PR;

 Maria, nascida em 14 de agosto de 1916;

 Suzana, nascida em 25 de agosto de 1922.

A família se mudou para São João do Triunfo, PR.
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Lista de passageiros do navio

“Hannover”. Família Olejnik registrada sob nº 134.
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 Registro da chegada de Martim Olejnik, Leonora e os filhos Estanislava e João na hospedaria..
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NÚCLEO FAMILIAR DE MARIANNA KASPRZAK

       A chegada da Família Kasprzak no Brasil, em 28 de dezembro de 1890, no

Navio Koln, com procedência do Porto de Bremen, Alemanha, consta nos registros

do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Na página 39 da lista de passageiros do

navio constam os nomes de Tomasz Kasprzak, 28 anos; Edviges (Jadwiga na língua

polonesa) Kasprzak, 29 anos e dois filhos: André (Andrzej na língua polonesa), 5

anos e Madalena (Magdalena na língua polonesa), 2 anos. Na mesma lista também

constam  outros colonizadores da Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul. 

         No relatório entregue a Repartição Central das Terras e Colonização no Rio de

Janeiro, consta que vieram 1.087 pessoas no vapor Koln, sendo que 21 crianças

morreram e 3 nasceram durante a viagem.

       Do Rio de Janeiro até o Porto D. Pedro II, em Paranaguá, a Família Kasprzak

viajou no Navio “Desterro”. Ainda não se sabe quais pessoas da família viajaram

nesse navio, devido ao falecimento de Edviges e ao desconhecimento do destino de

André e Magdalena.

        A Família Kasprzak foi registrada na página 24 do Livro 443 (livro onde eram

registradas as entradas dos imigrantes no Paraná em 1891 e está arquivado no

Arquivo Público do Paraná, em Curitiba).

      O Arquivo Público do Paraná registrou a chegada ao Paraná da família de

Tomasz Kasprzak no dia 29 de junho de 1891, quando a família foi assentada no

núcleo de colonização em São Mateus do Sul, registrando a morte de Edviges em

17 de março de 1891, aos 30 anos. Edviges faleceu antes da família chegar em

Água Branca. Não consta o nome de André Kasprzak, filho de Tomasz e Edviges.

Pode-se concluir que o filho de 5 anos pode estar entre as crianças falecidas no

período  que  passaram no  Rio  de  Janeiro  ou  durante  o  percurso  percorrido  até

chegar na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. O destino da filha Madalena é

desconhecido. 

       Tomasz Kasprzak, nascido em 1861, era filho de Marcin Kasprzak e Konegunda

Spychalska. Susanna Cytrynska, nascida em 11 de agosto de 1866, filha de Antoni
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Cytrinski  e  Anna  Cytrynski,  foi  a  segunda  esposa  de  Tomasz  Kasprzak.  Eles

casaram-se religiosamente na Colônia Água Branca, em São Mateus do Sul, PR. A

primeira  esposa  foi  Jadwiga  Kasprzak,  nascida  em  1862,  Lisewo,  registrada  e

batizada sob o Termo 88 na paróquia de Szymanowice, filha de Adalberto (Wojciech

na  língua  polonesa)  Kasprzak  e  Elzbieta  (Izabel  na  língua  polonesa)  Jaskuła.

Tinham  o  mesmo  sobrenome  e  provavelmente  poderiam  ter  algum  grau  de

parentesco.  Também  poderiam  ter  algum  parentesco  com  a  família  de  Rozalia

Radlowska, esposa de Miguel Radlowski, uma vez que vieram da mesma vila na

Polônia, possuíam o sobrenome Jaskula em comum e viajaram no mesmo navio..

Geralmente pessoas da mesma região da Polônia imigravam juntas para o Brasil.

Maciej Jasinski e Marianna Jaskula eram os avôs paternos de Rozalia Radlowska e

Jozef Jaskula e Marianna Jaskula eram os bisavôs paternos de Rozalia Radlowska.

Maciej  Jasiński e Marianna Jaskula se casaram no dia 10 de fevereiro de 1834, sob

o Termo 10, na paróquia de Szymanowice no distrito de Pleszewski, no município de

Gizałki, na voivodia da Grande Polônia. Marianna Jaskula  era filha de Jozef Jaskula

e Marianna Jaskula. Tomasz e Jadwiga casaram-se em 22 de janeiro de 1883, cujo

registro  de  casamento  foi  lavrado  sob  o  Termo  8  na  paróquia  da  aldeia  de

Szymanowice, atual  província  da  Wielkopolskie (Grande  Polônia),  distrito  de

Pleszewski e município de Gizałki. Elzbieta Jaskula, mãe de Jadwiga Kasprzak, era

viúva de Marcin Jaskula e tinha 30 anos quando se casou em 1853 sob o Termo 26

na  paróquia  da  vila  de  Szymanowice  com  Wojciech  Kasprzak  (filho  de  Jakub

Kasprzak e Jadwiga, 30 anos), pai de Tomasz Kasprzak. O sobrenome de solteira

de Elzbieta era Witkowska. Marcin Jaskula,  primeiro esposo de Elzbieta Jaskula,

poderia  ter  algum parentesco  com  os  avôs  paternos  e  os  bisavôs  paternos  de

Rozalia  Radlowska.  Elzbieta  Jaskula  e  Wojciech  Kasprzak,  além  de  Jadwiga

(nascida  em  1862  e  registrada  e  batizada  sob  o  Termo  88),  tiveram  as  filhas

Marianna (nascida em 1854 e registrada e batizada sob o Termo 9),  Franciszka

(nascida em 1855 e registrada e batizada sob o Termo 48), Anna (nascida em 1857

e registrada e batizada sob o Termo 78) e Antonina (nascida em 1865 e registrada e

batizada sob o Termo 49).
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       Na paróquia de Szymanowice há os registros de nascimentos e batizados dos

filhos de Tomasz Kasprzak e Jadwiga Kasprzak:

 Andrzej Kasprzak, sob o Termo 147, nascido em 1885;

 Magdalena Kasprzak, sob o Termo 77, nascida em 1888.

       Tomasz e Susanna tiveram seis filhos, sendo: 

       Francisco Kasprzak  se casou aos 22 anos de idade com Adamina Wisniewska

(filha de Teófilo Wisniewski e Josepha Wisniewski, cujo sobrenome de solteira era

Gross),  em 29 de dezembro de 1917,  no cartório de São Mateus do Sul,  sob o

Termo 900, Folhas 21v, 22 e 22v. A noiva tinha 17 anos e os padrinhos foram Iwan

Ulbriche e Boleslau Kasprzak. Eles tiveram a filha Anna Kasprzak que faleceu em

domicílio, no dia 22 de maio de 1953, aos 33 anos. Era agricultora. O registro de

óbito dela foi lavrado no distrito de Palmeira, comarca de São João do Triunfo, sob o

Termo  41,  Folha  41  e  foi  assinado  pelo  seu  pai  que  foi  o  declarante  e  pelas

testemunhas João de Melo Carvalho e Heráclides da Cunha Ribas. Foi sepultada no

cemitério de Água Branca, São Mateus do Sul. Teófilo Wisniewski nasceu em 1869,

em Mlawa,  condado de Mlawa,  voivodia  da Mazóvia,  Polônia,  e  Josepha  Gross

nasceu em Varsóvia, Polônia. Teófilo Wisniewski  e Josepha Gross se casaram em

10 de maio de 1899 na Igreja de São José, Colônia Água Branca, São Mateus do

Sul. Teófilo Wisniewski faleceu em 5 de outubro de 1932. 

       Casemiro Kasprzak,  nascido em 2 de março de 1896, às 5:00 horas, na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, teve seu registro de nascimento lavrado

no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 1531, Folhas 3v e 4, onde consta

como  declarante  o  pai  dele  e  a  foi  assinado  pelas  testemunhas  Alexandre

Wisenewski,  Augusto Meira e Nolteneo de Bastos. Casemiro Kasprzak se casou

religiosamente com Michalina Gralak (filha de João Gralak e Estanislava Gralak e

nascida  em 12 de agosto  de 1901)  em 4  de julho  de 1917.  Ele  se  casou com

Michalina Gralak em 8 de abril de 1920 no cartório de São Mateus do Sul, sob o

Termo 1011, Folhas 148, 148 e 149. Os padrinhos foram João Puchalski e Ladislau

José Naldony. Eles tiveram o filho Theodoro Kasprzak, nascido em 12 de novembro
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de 1922.  Theodoro Kasprzak se casou em 18 de maio de 1946 com Genoveva

Kasprzak, nascida em 21 de outubro de 1925, filha de Inácio Wisniewski e Mariana

Barabola.  Inácio Wisniewski nasceu em 10 de janeiro de 1900 e se casou em 19 de

fevereiro  de 1921 com Mariana Barabola,  nascida em 1905.  Theodoro Kasprzak

faleceu em 10 de maio de 1989, às 2:00 horas, no Hospital Cajuru em Curitiba. O

declarante na certidão de óbito de Theodoro Kasprzak, lavrada sob o Termo 3.400,

Folha 247, na 4ª Zona de Curitiba, foi o filho dele, Valdomiro kasprzak, onde consta

que seu atestado de óbito foi  assinado pelo médico Ricardo Sprenger Falavinha

Júnior  que  declarou  como  causas  do  falecimento  parada  cardiorrespiratória,

broncopneumonia,  fratura  exposta  e  alcoolismo  crônico.  Theodoro  Kasprzak  era

viúvo de Genoveva Kasprzak e deixou os filhos Valdomiro  (42 anos, casado), Celso

(28 anos, solteiro), Vanderlei (24 anos, casado) e Edson (21 anos, solteiro). Com

exceção de  Valdomiro  que  residia  em Curitiba,  os  filhos  de  Theodoro  Kasprzak

residiam  em  São  João  do  Triunfo,  PR.  Theodoro  foi  sepultado  no  Cemitério

Municipal  de  São  João  do  Triunfo,  PR.  Luciano,  filho  de  Casimiro  Kasprzak  e

Michalina Gralak, visitava os parentes em Virmond.

       Pedro Kasprzak, nasceu em 22 de maio de 1898, às 9:00 horas, na Colônia

Água Branca,  São Mateus do Sul  e teve seu registro  de nascimento lavrado no

cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 1532, Folhas 4 e 4v, onde consta como

declarante  o  pai  dele  e  foi  assinado  pelas  testemunhas  Alexandre  Wisenewski,

Augusto Meira e Nolteneo de Bastos. No seu registro de batismo consta que ele

nasceu em  em 22 de maio de 1900 e foi batizado em 26 de maio de 1900, sob o

Termo 249, Folha 20, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

O  padre  que  realizou  o  batismo  foi  Jacob  Wrobel  e  seus  padrinhos  foram

Bartholomeu Fus e Eleonora Fus.  

       Pedro Kasprzak se casou religiosamente em 21 de maio de 1924 com Helena

Bugaj, nascida em 18 de julho de 1908. A história da família de Helena Bugay está

escrita em “A chegada do meu tetravô Antoni Jasinski ao Brasil”. A noiva tinha 15

anos  e  era  filha  de  Júlio  Bugaj  e  Marianna  Jasinska,  agricultores  e  imigrantes

poloneses. O casamento foi lavrado no cartório de São Mateus do Sul, em 12 de
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fevereiro de 1927, sob o Termo 14, Folhas 149, 149v e 150 e os padrinhos foram

José Digner e Ludovico Kasczek. Pedro e Helena tiveram 11 filhos, sendo: José,

Maria,  João,  Petronilia,  Weronica,  Suzana,  Antonio,  Francisco,  Stanislau,  Ana  e

Tereza.  José  e  João  faleceram  quando  eram  crianças  e  foram  sepultados  no

Cemitério Municipal de Virmond. Suzana tornou-se Irmã religiosa da Congregação

Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, trabalhando no estado do Rio Grande

do Sul, onde faleceu ainda muito jovem. Petronila Kasprzak (nascida em 4 de janeiro

de 1929), se casou com Augusto Babinski (nascido em 1 de maio de 1921, Erechim,

RS),  cujos  pais  eram  Tomasz  Babinski  e  Catarina  Babinski.  O  casamento  de

Petronila Kasprzak e Augusto Babinski foi realizado em 16 de agosto de 1947, sob o

Termo 435, Folha 1, em Virmond. Weronica Kasprzak (nascida em 8 de fevereiro de

1931, Virmond) se casou com Aloísio Mierzva (nascido em 22 de agosto de 1927,

Virmond  e  filho  de  Francisco  Mierzwa  e  Josefa  Ryzy))  no  cartório  de  Virmond,

comarca de Laranjeiras do Sul, sob o Termo 33, Folhas 22v e 23, no dia 2 de janeiro

de  1951,  às  11:00  horas,   e  os  padrinhos  de  casamento  foram Pedro  Bugaj  e

Silvestre  Kierecz.  Na  ocasião  do  casamento  de  Weronica  Kasprzak  e  Aloísio

Mierzva, os pais de Weronica, Pedro e Helena contavam com 52 anos e 43 anos,

respectivamente;  os  pais  de  Aloísio  Mierzva,  Francisco  Mierzva  e  Josefa  Ryzy

contavam com 54 anos e 45 anos, respectivamente.  Józef Mierzwa (nascido em

1853, Gorlice, Polônia, e falecido em 1939) e Katarzyna Papcyk (nascida em 1864 e

falecida em 1959) que emigraram para o Brasil no ano de 1880 eram os pais de

Francisco  Mierzwa.  Ana  Kasprzak  se  casou  com  Luiz  Orzechowski  em  20  de

novembro de 1965. Antônio Kasprzak , nascido em 2 de dezembro de 1936, casou-

se com Maria de Lourdes Markoski Babinski, filha de Estanislau Babinski e Helena

Markoski Babinski, nascida em 10 de agosto de 1943. Todos eram agricultores. O

casamento ocorreu em 15 de maio  de 1960, às 17:00  horas, e foi lavrado sob o

Termo 156, Folhas 122 e 122v, no Cartório do Registro Civil de Virmond, PR, sendo

assinado pelas testemunhas  Leopoldo Marocki  e Aloísio Mierzva. A noiva adotou o

nome de  Maria  de  Lourdes Babinski  Caspchark  após o  casamento.   Francisco

Kasprsak, nascido em 17 de dezembro de 1938, casou-se com Isabel Segunda (o

sobrenome  Sekunda  foi  alterado),  filha  de  Demétrio  Segunda  e  Helena  Butka
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Segunda, nascida em 3 de outubro de 1941. Todos eram agricultores. O casamento

ocorreu em 5 de agosto de 1960,  às 10:00 horas, e foi lavrado sob o Termo 204,

Folhas168v e 169, no Cartório do Registro Civil de Virmond, PR,  sendo assinado

pelas testemunhas Estanislau Kubiak  e Ermelino Vieira. A noiva adotou o nome de

Isabel  Kasprsak  após  o  casamento.  O casal  teve o  filho   Nelson Kasprzak.  De

acordo com o registro  de óbito sob o Termo 307, Folhas 139v e 140, de 15 de maio

de 1964,  lavrado no  Cartório de Registro Civil de Virmond, PR,  Nelson Kasprzak

faleceu em 15 de maio de 1964, às 14:00 horas,  aos 2 meses e 8 dias. O declarante

do óbito foi o pai dele, Francisco Kasprzak,  e a certidão de óbito foi assinada pelas

testemunhas Estanislau Kubiak  e José Salateski.  Foi  sepultado no  Cemitério de

Virmond, Paraná.  Ana Bugay Kaspchak,  nascida em 10 de fevereiro de 1947, era

professora  e  casou-se  com  Luiz  Orzechovski,  filho  de  Clemente  Orzechovski  e

Catarina Orzechovski, nascido em 20 de setembro de 1940, e motorista. Os demais

membros da família eram agricultores. O casamento ocorreu em 20 de novembro de

1965, às 09:00 horas, e foi lavrado sob o Termo 288, Folhas 250v, 251 e 251v, no

Cartório do Registro Civil de Virmond, PR, sendo assinado pelas testemunhas Paulo

Palinski e Alexandre Mierzva. A noiva adotou o nome de Ana Orzechovski após o

casamento.   

     A família Kasprzak sempre trabalhou e tirou o sustento da agricultura. Pedro

gostava de lidar com colmeias de abelhas. Ele fazia feno de alfafa para vender em

Guarapuava e com o dinheiro arrecadado foi adquirindo terrenos em Virmond.

       Pedro Kasprzak faleceu aos 90 anos, em 24 de fevereiro de 1988, em domicílio.

Era  aposentado.  A  morte  de  Pedro  foi  bastante  trágica,  pois  faleceu  devido  a

picadas de abelhas enquanto fazia roçada no potreiro. Teve seu atestado de óbito

assinado  pelo  médico  Alexandre  Gastão  Geraldo  Lesnieski  que  declarou  como

causa da morte “intoxicação aguda por picadas múltiplas de abelhas”. Seu registro

de óbito foi lavrado no cartório de Virmond, sob o Termo 193, Folha 85, tendo como

declarante Stanislau Kasprzak e foi assinado pelas testemunhas Afonso Timm e Adir

Leal dos Santos. Helena Kasprzak faleceu em 27 de julho de 1983, aos 74 anos.

Ambos foram sepultados no cemitério de Virmond.
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      Marianna Kasprazk nasceu em 1 de abril de 1900 e se casou com André Olejnik,

nascido em 23 de novembro de 1899, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

A  história  deles  está  registrada  nas  páginas  referentes  à  “Chegada  dos  meus

trisavôs Marcin e Eleonora ao Brasil – Antepassados de Rosalina Pilarski do lado

materno”.

      Michalina Kasprzak, nascida em 19 de agosto de 1904, às 2:00 horas, em

domicílio,  na  Colônia  Água  Branca.  Michalina  Kasprzak  teve  seu  registro  de

nascimento lavrado sob o Termo 1534, Folhas 5 e 5v, no cartório de São Mateus do

Sul, cujo declarante foi o pai dela, Thomaz Kasprzak. Seu registro de nascimento foi

assinado por Alexandre Wicznewski a rogo do pai dela, que não sabia ler e escrever,

além das testemunhas Augusto Meira e Nolteneo Bastos. Foi batizada em 20 de

agosto de 1904, sob o Termo 434, Folha 32v, na Igreja São José, Colônia Água

Branca,  São  Mateus  do  Sul.  Os  padrinhos  foram André  Burdzinski  e  Margarida

Gordya  e  o  padre  que  realizou  o  batismo  foi  Jacob  Wrobel.  Ela  se  casou

religiosamente com Constante Kozlowski em 7 de junho de 1922.

        Ana Kasprzak, nascida em 6 de agosto de 1906, às 20:00 horas, em domicílio,

na  Colônia  Água Branca,  teve seu registro  de  nascimento lavrado sob o  Termo

1535, Folhas 7v e 8, no cartório de São Mateus do Sul, cujo declarante foi o pai dela,

Thomaz  Kasprzak.  Seu  registro  de  nascimento  foi  assinado  por  Alexandre

Wicznewski a rogo do pai dela, que não sabia ler e escrever, além das testemunhas

Augusto Meira e Nolteneo Bastos. Foi batizada em 11 de agosto de 1907, sob o

Termo 555, Folha 40, na Igreja São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul.

Os padrinhos foram Bartholomeu Fus e Helena Zakrzewska e o padre que realizou o

batismo  foi  Jacob  Wrobel.  Ela  se  casou  em  13  de  maio  de  1925  com Inácio

Drabecki,  nascido em 26 de julho de 1901, filho de Miguel Drabecki e Anastácia

Pietrzak.  A história  de Ana Kasprzak e Inácio Drabecki  está escrita  nas páginas

referentes à Família Drabecki, em “Núcleo familiar de Michal Radlowski e Rozalia

Jasinska”.

     Susanna Cytrynska tinha 48 anos e Tomasz Kasprzak  tinha 50 anos quando eles

se casaram no cartório de São Mateus do Sul, sob o Termo 642, Folhas 55v, 56 e
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56v, Livro 3-B. Já eram casados religiosamente e tinham os filhos Francisco (17

anos),  Casemiro  (16  anos),  Pedro (14  anos),  Marianna (12 anos),  Michalina  (10

anos) e Anna (6 anos). As testemunhas do casamento civil foram João Casemiro

Domanski e Nolteneo de Bastos e ele já tinham os 6 filhos. 

        No final da década de 1920 a família de Pedro Kasprzak mudou-se para a

Colônia Amola Faca  (Virmond).

       De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 17, Folhas 75 e 76v,  Livro 3-C,

de 27 de fevereiro de 1931,  lavrado no  Cartório de Registro Civil de São Mateus do

Sul, Tomás Kasprzak faleceu em  21 de fevereiro de 1931, às 09:00 horas,  aos 70

anos, na residência dele localizada na Colônia Água Branca. O declarante do óbito

foi  Casemiro  Kasprzak   e  a  certidão  de  óbito  foi  assinada  pelas  testemunhas

Casimiro Domanski  e Alberto Schrann. Deixou os filhos: o declarante, Francisco,

Pedro, Marianna, Michalina e Anna. Foi sepultado no  Cemitério de Água Branca,

São Mateus do Sul, Paraná. 

       No Jornal Lud, nº 16, página 2, de 3 de março de 1931 consta como data de

falecimento o dia 20 de fevereiro:

      “  Após uma longa e grave doença, no dia 20 de fevereiro do ano corrente

mudou-se para a eternidade, em Água Branca, Tomás Kasprzak, com a idade de 70

anos de vida, deixando profundamente enlutados 3 filhos, 3 filhas e 19 netos.  O

sepultamento  realizou-se  no  dia  seguinte,  com numerosa  participação  dos  fiéis,

tendo à frente o pároco, Padre Sigismundo, que num belíssimo discurso despediu-se

do Senhor Tomasz como de um exemplar católico, bom polonês, pai para os filhos e

vizinho exemplar.  A  todos que participaram do sepultamento  do falecido  Senhor

Tomasz a família apresenta o “Deus lhes pague”, e à família mergulhada no luto a

Redação do Lud envia as suas cordiais condolências.”

       De acordo com o registro de óbito lavrado sob o Termo 2.471, Folhas 246v e

247, Livro 17, no cartório de São João do Triunfo, Susanna Kasprzak faleceu em 3

de janeiro de 1957, aos 94 anos de idade, em sua residência. Seu registro de óbito

foi assinado pelo declarante Nelson Andrade Neves e pelas testemunhas Joaquim
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Borges das Neves e Antônio Dromboski. Foi sepultada no cemitério de Palmira, PR.

Mais tarde os restos mortais foram transferidos para o Cemitério de Água Branca,

São Mateus do Sul, Paraná. 

        O sobrenome “Kasprzak”, devido à falta de conhecido da língua polonesa nos

cartórios  brasileiros,  teve  várias  alterações,  sendo  grafado  atualmente  como:

Kaspchak, Kaspzark, Kaspzack, Kaspszak, Kaspszaki, Kaprzak, Caspchaki, além de

outras grafias.

    FAMÍ

LIA FRYDRYCH 

       A linhagem desta família, depois da emigração da Polônia ao Brasil, tem sua

origem na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul – PR. Os descendentes da

família Frydrych residentes em Virmond e em outras cidades do Estado do Paraná e

espalhados  pelo  Brasil,  devem-se  aos  patriarcas  Andrzej  Frydrych  e  Marianna

Soszyńska  e  Wojciech  Frydrych  e  Anna  Muszyńska.  Andrzej  e  Wojciech  eram

irmãos que emigraram da Polônia ao Brasil. 

 FAMÍLIA FRYDRYCH NA POLÔNIA

       Até o momento a localidade de procedência dos “Frydrych” na Polônia é

desconhecida.  Andrzej  Frydrych  nasceu  na  Polônia  no  ano  de  1859,  filho  de

Bartłomiej e Michalina Frydrych. Ele se casou com Marianna Soszyńska, nascida no

ano de 1861, filha de Kacper e Franciszka Soszyński. Os três filhos de Andrzej e

Marianna nascidos na Polônia eram: Ignacy, nascido em 1882; Józef, nascido em

1887; e Franciszka, nascida em  1890. Wojciech Frydrych nasceu em 1853, filho de

Bartłomiej e Michalina Frydrych. Ele se casou com Anna Muszyńska,  filha de Jan e

Katarzyna  Muszyński.  O  casal  teve  5  filhos  nascidos  na  Polônia:  Franciszek,

Rozalia, Stanisław, Ignacy e Stefan. 
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 FAMÍLIA FRYDRYCH NO BRASIL

       A família de Andrzej Frydrych e Marianna Soszyńska deu entrada no Brasil na

condição de imigrantes, pelo porto do Rio de Janeiro, em 26 de março de 1891, com

o navio Graf Bismarck, com saída pelo Porto de Bremen – Alemanha, de onde saiu

no dia  25 de fevereiro  de 1891.  Na lista  que traz a relação dos imigrantes que

viajaram no Navio Graf Bismarck, Andrzej Frydrych e Marianna Soszyńska constam

como agricultores “russos” e de religião católica. Ali  há uma indicação da região

onde  moravam  na  Polônia,  que  estava  sob  domínio  da  Rússia  na  época  da

emigração.  Na página 13 da lista de passageiros do navio Graf Bismarck consta o

registro da Família Frydrych sob o nº 89: Andreas Fridrich, 40 anos, sob o nº 267;

sua esposa Maryanna Fridrich, 33 anos, sob o nº 268; e os filhos Ignatz Fridrich, 9

anos, , sob o nº 269; Joseph Fridrich,  4 anos e 6 meses, sob o nº 270; e  Francizka

Fridrich,  1  ano  e  6  meses,  sob  o  nº  271. O  navio  Graf  Bismarck  trouxe  647

passageiros, sendo 622 pessoas sob contrato da Repartição Central das Terras e

Colonização  e  25  pessoas  de  forma  espontânea,  por  conta  própria.  Durante  a

viagem  teve  apenas  um  falecimento  e  dois  nascimentos  de  passageiros.  Após

cumprirem os protocolos impostos pela imigração da Divisão da Polícia Marítima,

Aérea e de Fronteiras do Rio de Janeiro, a família foi encaminhada para o Estado do

Paraná. 

CHEGADA DA  FAMÍLIA FRYDRYCH  NO PARANÁ

       De acordo com dados do Arquivo Público do Paraná, a família de Andrzej

Frydrych chegou ao Paraná em 3 de abril de 1891, a bordo do vapor “Desterro”, com

procedência do Rio de Janeiro, estando anotado na página 110, Livro 443,  onde

constam  os  registros  de  chegada  de  imigrantes  ao  Paraná  em  1891,  e  o  o

sobrenome foi grafado como  “Friederick”.

       No Arquivo Público do Paraná há o registro da entrada da família de Wojciech

Fridrich na hospedaria do imigrante em Curitiba, em 4 de março de 1891. O registro
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foi feito na página 41, Livro 820, onde consta que a família era de nacionalidade

polonesa: Wojciech, 37 anos, registrado sob o nº de ordem 1.821; Anna, 37 anos,

sob o nº de ordem 1.822; Franz, 16 anos, sob o nº de ordem 1.823; Rozalia, 14

anos, sob o nº de ordem 1.824; Stanislaw, 11 anos, sob o nº de ordem 1.825; Ignaz,

5 anos, sob o nº de ordem 1.826; e Stefan, 6 meses, sob o nº de ordem 1.827. A

família  saiu  da  hospedaria  em 22 de maio  de 1891.   Nas observações da lista

consta  que três  membros da família  de  Wojciech Fridrich  tiveram problemas de

saúde na hospedaria do imigrante em Curitiba, sendo a mãe e dois filhos. Anna

entrou em 11 de março de 1891 e saiu no dia 21 de março de 1891.  Stefan  deu

entrada na enfermaria em 14 de abril de 1891e faleceu no mesmo dia.  Ignaz deu

entrada na enfermaria em 24 de abril de 1891 e faleceu no mesmo dia. As duas

famílias dos irmãos “Frydrych” chegaram ao Paraná com intervalo de 45 dias:  a

família de Andrzej Frydrych e 3 de abril de 1891 e a de Wojciech Frydrych em 22 de

maio de 1891. Após o período em que as duas famílias dos “FRYDRYCH” passaram

em  Curitiba,  foram  encaminhadas  ao  núcleo  de  colonização  da  Colônia  Água

Branca, São Mateus do Sul, PR. 

 FAMÍLIA FRYDRYCH  EM SÃO MATEUS DO SUL – COLÔNIA ÁGUA BRANCA

       Depois da longa viagem do continente europeu até a Colônia Água Branca, a

família de Andrzej Frydrych chegou primeiro ao destino final. A família do seu irmão

Wojciech Frydrych chegou a Água Branca em 27 de maio de 1891, sendo registrada

no Livro 424, nas páginas 52 e 53, onde constam os registros de entradas no núcleo

de São Mateus do Sul. Wojciech Frydrych foi registrado sob o nº de ordem 1.381;

Anna sob o nº de ordem 1.382; Franciszek sob o nº de ordem 1.383 e Stanislaw sob

o nº de ordem 1.384. O Livro 424 está armazenado no Arquivo Público do Paraná.

Nesse livro há o registro do óbito  de Wojciech Frydrych: faleceu quando chegou ao

destino final aos 40 anos de idade.  Anna Muszyńska-Frydrych ficou com  seus dois

filhos:  Franciszek e Stanisław.  O nome “Wojciech”  em polonês é equivalente ao

nome “Adalberto” em português. Na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR,

as duas famílias dos “FRYDRYCH” começaram suas novas vidas em terra brasileira.
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Em Água Branca  não foram encontrados os registros de dois filhos de Andrzej

Frydrych  e  Marianna  Soszyńska-Frydrych,  sendo  Ignacy,  nascido  em  1882,  e

Franciszka, nascida em 1890. Devem ter falecido na hospedaria em Curitiba ou nos

primeiros anos após a  chegada ao Brasil. O quarto filho de Andrzej e Marianna, que

recebeu o nome de Adão, nasceu em 1 de julho de 1897, na Colônia Água Branca,

de  acordo  com o  registro  feito  no  Livro  Censo   de  Água  Branca  pelos  padres

vicentinos da Igreja São José. Mas no registro de nascimento de Adão Frydrych

consta que ele nasceu em 12 de abril de 1895. O registro de nascimento dele foi

lavrado sob o Termo 209, Folhas 73v e 74, no cartório de São Mateus do Sul, e foi

assinado por João Casemiro Domanski a rogo do pai dele, André Frydrych, que foi o

declarante  e não sabia assinar. É interessante observar que no mesmo dia  (16 de

abril de 1918) em que André Frydrych fez o registro de nascimento de Adão, José

Pilarski  também compareceu ao cartório e fez os registros de nascimentos de 2

filhos:  Estanislau  Pilarski  e  Júlio  Pilarski.  É  provável  que  tenham ido  juntos  ao

cartório para registrarem os filhos.

       Devido às anotações feitas pelos padres da Igreja São José no Livro Censo de

Água Branca, foi possível estabelecer o grau de parentesco entre as duas famílias

dos “Frydrych”. No Livro Censo há o  apontamento de Franciszek Frydrych, nascido

em 1874, que aparece na página 26, Família nº 48, onde há a seguinte observação:

“Bratanek Andrzeja”, que em polonês significa “Sobrinho do André”. Depois os dados

foram confirmados nos registros de nascimento do Cartório de Registro Civil de São

Mateus do Sul: Adão,  Franciszek e Stanisław, nascido em 1880, tinham em comum

os mesmos  avôs (Bartłomiej e Michalina Frydrych).

        Franciszek Frydrych era casado com Salomeia Gajewicz, nascida em 1880 e

filha  de  Michał  e  Magdalena  Gajewicz.  Salomeia  adotou  o  nome  de  Salomeia

Frydrych após o casamento.      Franciszek Frydrych e Salomeia Gajewicz tiveram 7

filhos, todos nascidos na Colônia Água Branca. Com exceção de Sigismundo, todos

foram registrados em 22 de agosto de 1918, no cartório de São Mateus do Sul, a

declarante dos nascimentos foi a mâe deles e todos os registros foram assinados

por Salomeia Frydrych e pelas testemunhas Francisco Chyla e José Schon. Todos
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foram  batizados na Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul,

PR, e o e o padre celebrante foi Jacob Wrobel: 

 José: nasceu em 10 de março de 1890, foi registrado sob o Termo 876, Folha

130 e  seu nome foi  grafado como “Joséf”  na certidão de nascimento.  De

acordo com o registro do batismo, ele nasceu em 1 de março de 1899.  Foi

batizado em 11 de março de 1899, sob o Termo 45, Folha 5. Seus padrinhos

de batismo foram Estanislau Bojanowski e Marianna Burdzinska Faleceu em

1 de abril de 1945, cujo registro de óbito foi lavrado sob o Termo 1.739, Folha

19, Livro 7,  no cartório de São Mateus do Sul; 

 Marianna: nasceu em 13 de julho de 1902, foi registrada sob o Termo 877,

Folha 130v e 131 e seu nome foi grafado como “Maryjanna” na certidão de

nascimento. Foi batizada em 15 de julho de 1902, sob o Termo 348, Folha 27.

Seus  padrinhos  de  batismo  foram  Francisco  Zalawski  e  Josepha

Drobniewska. Casou-se com João Antônio dos Santos em 9 de janeiro de

1932.  Faleceu  em 8 de junho de 1971 e o registro de óbito foi lavrado sob o

Termo 75, Folha 204v, Livro 10-C, no cartório de São João do Triunfo, PR, e

foi sepultada no cemitério da mesma cidade. Ela residia em Pilarzinho quando

faleceu.

  Emília: nasceu em 21 de junho de 1905, às 06:00 horas e foi registrada sob o

Termo 878, Folha 131v. Foi batizada em 22 de junho de 1905, sob o Termo

466,  Folha 34.  Seus padrinhos de batismo foram Júlio  Sznycer  e  Martina

Bujanowska;

  Monika: nasceu em 15 de abril de 1908, às 23:00 horas, e foi registrada sob

o Termo 879, Folha 131v e 132. De acordo com o registro de batismo, ela

nasceu em 16 de abril de 1908. Foi batizada em m 19 de abril de 1908, sob o

Termo  584,  Folha  41v.  Seus  padrinhos  de  batismo  foram  Theophilo

Bojanowski e Josepha ZulawskaCasou-se com Joaquim da Silva e adotou o

nome  de  Monika  Frydrych  da  Silva.  Ela  faleceu  aos  68  anos,  em  6  de

dezembro de 1975. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 298, Folha
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260v, no cartório de São João do Triunfo, PR, foi sepultada no cemitério da

mesma cidade, e não deixou filhos;

  Sigismundo: nascido em 1 de outubro de 1910. Foi batizado em 9 de outubro

de 1910, sob o Termo 685, Folha 48. Seus padrinhos de batismo foram André

Migacz e Sophia Zulawska. Faleceu em 10 de dezembro de 1910;

  Agnieszka:  nasceu   em  12  de  janeiro  de  1912,  às  18:00  horas,  e  foi

registrada sob o Termo 880, Folha 132 e 132v. De acordo com o registro de

batismo, ela nasceu em 13 de janeiro de 1912. Foi batizada em 21 de janeiro

de  1912,  sob  o  Termo  748,  Folha  53.  Seus  padrinhos  de  batismo  foram

Valentim Drobniewski e Anna Cieslilowska;  

  Weronika: nasceu em 13 de janeiro de 1916, às 15:00 horas, e  foi registrada

sob o Termo 881, Folha 132v e 133.

       Stanisław Frydrych se casou em 23 de janeiro de 1900 com Apolonia Ochylska,

nascida em 1882 e filha de Konstanty Ochylski e Rozalia Matusiak. Eles tiveram os

seguintes filhos: 

 Silvestre: nascido em 26 de novembro de 1901.  Foi batizado no mesmo dia

do nascimento, sob o Termo 325, Folha 24v, na Igreja São José, na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul, PR, e o padre celebrante foi Jacob Wrobel.

Seus padrinhos de batismo foram João Rokosz e Sophia Ochylska;

  Francisco:   nascido  em 12  de outubro  de  1904.  Foi  batizado  em 15  de

outubro de 1904, sob o Termo 438, Folha 32, na Igreja São José, na Colônia

Água Branca, São Mateus do Sul, PR, e o padre celebrante foi Jacob Wrobel.

Seus padrinhos de batismo foram José Milczarek e Helena Dabrowska; 

 João: de acordo com o seu registro de batismo, ele nasceu em 2 de março de

1907 e foi batizado em 3 de março de 1907, sob o Termo 533, Folha 38v,

Folha 32, na Igreja São José, na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul,

PR, e o padre celebrante foi Jacob Wrobel. Seus padrinhos de batismo foram

João  Slymbarski  e  Marianna  Szczepanska.  Conforme  seu  registro  de
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casamento lavrado sob o Termo 486, Folhas 166, 166v e 167, no cartório de

Irati,  PR,  ele  nasceu  em 17  de  março de 1908.  Ele  se  casou em 11 de

setembro de 1947 com Eunice Gonçalves dos Santos,  nascida  em 17 de

março de 1928, em Imbituva, PR, filha de Jerônimo Gonçalves dos Santos e

Ana Maria Romão. Eles viviam maritalmente e na ocasião do casamento civil

declararam  que  tinham  a  filha  Rosemari,  cujo  registro  de  nascimento  foi

lavrado  na  Folha  290,  Livro  19,  no  cartório  de  Irati.  As  testemunhas  do

casamento  foram  João  Morele  e  Altevir  Antônio  Fogaça.  João  Frydrych

faleceu aos 58 anos,  em 31 de janeiro  de 1966 e  o registro  de  óbito  foi

lavrado sob o Termo 34,  Folha 108,  no cartório  de Irati.  Deixou os  filhos

Rosemari, 20 anos; Edgard, 19 anos; e Maria Cleri, 13 anos. Foi sepultado no

cemitério de Irati, PR; 

 Antônio: nascido em 1909; 

 Vanda,  nascida  em 9 de  julho  de  1912  e  seu  registro  de  nascimento  foi

lavrado sob o Termo 50, Folhas 77v e 78, no cartório de Irati, PR; 

 Helena: nascida em 1915. 

       A viúva de Wojciech Frydrych e mãe de Franciszek e Stanisław Frydrych, Anna

Trojan, casou-se novamente aos  60 anos de idade, em 6 de maio de 1909, com

Adam  Cieślikowski  (viúvo,  76  anos)  na  Igreja  São  José  de  Água  Branca,   Foi

celebrante o padre Jacob Wróbel e as testemunhas foram: José Dobrzalski, José

Frydrych e Francisco Frydrych. 

       Os dois filhos de Andrzej Frydrych e Marianna Soszyńska casaram-se na Igreja

São José, Colônia Água Branca, São Mateus do Sul. Józef Frydrych (nascido na

Polônia em 1887) casou-se com Michalina Jaszczak (nascida em 1894 e filha de

Mathias Jaszczak e Francisca Czarnojańczyk) em 22 de junho de 1910, recebendo o

sacramento  pelas  mãos  do  padre  Jacob  Wróbel  e  tendo  como  testemunhas

Francisco  Olejnik  e  José  Tarakowski.  Józef  Frydrych  casou-se  com  Michalina

Jaszczak em 1 de junho de 1912, sob o Termo 532, Folhas 192v e 193, no cartório

de  São  Mateus  do  Sul  e  as  testemunhas  do  casamento  civil  foram  Wladisalu
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Skruchinski e Wenceslau Radlowski (meu tio-bisavô). O sobrenome  Jaszczak foi

alterado para Iashaka no cartório.

       Józef Frydrych e Michalina Jaszczak tiveram os filhos:

  Antônio: nascido em 13 de dezembro  de 1913.  Foi  batizado em 14 de

dezembro de 1913,  sob o Termo 826,  Folha 59v,  na Igreja  São José,  na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, PR, e o padre celebrante foi Jacob

Wrobel.  Seus padrinhos de batismo foram Antônio Jakubowski  e Ludovica

Falkowski (minha tia-bisavó);

  Felix:  nascido em 1921.

        Adão Frydrych casou-se em  22 de maio de 1917 com Estanislava Pietrzak

(nascida em 1 de dezembro de  1899, filha de Paweł Pietrzak e Marianna Rychlicka).

O casamento civil ocorreu em 26 de maio de 1917, às 13:00 horas, sob o Termo

863, Folhas 187, 187v e 188,no Cartório de Registro Civil de São Mateus do Sul.

Por  um curto  tempo o casal  morou em Curitiba,  quando Adão serviu  o  exército

brasileiro.  Na página 25 do Livro Censo de Água Branca que está arquivado na

Congregação da Missão em Curitiba consta que foi em Curitiba que nasceu em 12

de julho de 1918 o primeiro filho do casal, que foi batizado com o nome de Boleslau.

Mas o registro de nascimento de Boleslau Frederico foi lavrado sob o Termo 806,

Folha 192v, no cartório de Laranjeiras do Sul onde consta como declarante o pai

dele e que ele nasceu na Colônia Coronel Queiroz, Virmond, em 17 de julho de

1918.  

        Estanislau Pilarski Oleinik se casou com Ana Frederico (o sobrenome Frydrych

foi alterado para Frederico) em 6 de maio de 1944, sob o Termo 140, Folhas 121v,

122  e 122v,  em Guarapuava,  às  11:00  horas.  Ana  Frederico  nasceu em 27 de

fevereiro de 1919, sendo filha de Adão Frederico e Estanislava Frederico, naturais

da Polônia e o registro de nascimento dela foi lavrado sob o Termo 809, Folha 193,

no cartório de Laranjeiras do Sul, PR, cujo declarante foi o pai dela. Adão Frederico

já era falecido na ocasião do casamento e Estanislava Frederico tinha 50 anos de

idade. Os pais do noivo, João Oleinik tinha 45 anos e Francisca Pilarski Oleinik tinha
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41 anos. As testemunhas do casamento foram Salvador José de Oliveira por parte

do noivo e Boleslau Frederico por parte da noiva, que passou a se chamar Ana

Frederico Oleinik. Estanislau Pilarski Oleinik e Ana Frederico Oleinik já tinham o filho

Casemiro quando se casaram civilmente, nascido em 20 de dezembro de 1943, na

Linha Campo das Crianças, em Virmond, PR. Estanislau e Ana eram residentes no

distrito de Paz do Xagú, Laranjeiras do Sul, na ocasião do casamento no civil. O

casal teve 9 filhos: Casimiro (se casou com Irene Hoffmann), Ivone (casou-se com

Salvador  Sekunda,  cujo  sobrenome  foi  alterado  para  Segunda  nos  cartórios),

Honório, Ernesto, Adão, Pedro, Luiz, Geni Terezinha (Luiz e Geni eram gêmeos) e

Henrique.  Geni  Terezinha faleceu quando era   criança.   Ivone Frederico  Oleinik

nasceu em 6 de janeiro de 1946. Ela se casou com Salvador Tacornesi Segunda,

nascido em 22 de dezembro de 1942, filho de Miguel Segunda e Ana Tacornesi

Segunda. O casamento correu em 14 de maio de 1966, às 11:00 horas, no cartório

de Virmond, sob o Termo 301, Folhas 264v e 265. As testemunhas do casamento

foram José Konjunski e Fredolino Alves de Araújo. A noiva adotou o nome de Ivone

Oleinik  Segunda.  Eles  tiveram  a  Filha  Everli  Carmen  Segunda  (o  sobrenome

Sekunda foi  alterado para  Segunda nos cartórios)  que faleceu com 1 ano e 10

meses de idade, em 9 de maio de 1977, na residência da família. O registro de óbito

foi lavrado sob o Termo 39, Folhas 46v, no cartório de Virmond, PR e foi assinado

pelo  declarante  Honório  Frederico  Oleinik  e  assinado  pelas  testemunhas  Tadeu

Grad e Néslon Grad. Foi sepultada no cemitério de Virmond

        Após trinta anos de residência na Colônia Água Branca, os dois irmãos, Józef e

Adão Frydrych, e os pais deles, já idosos, Andrzej e Marianna, se despediram da

localidade no mês de março de 1922 e migraram para a recém-criada Colônia Amola

Faca. Os sobrinhos de Andrzej,  Franciszek e Stanisław Frydrych, também deixaram

São Mateus do Sul. A família de Franciszek migrou para São João do Triunfo, PR e

a de Stanisław para Irati, PR.

 Família Frydrych na Colônia Amola Faca - Virmond 
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       Na Colônia Coronel Queiroz (também denominada Colônia Amola Faca) a

família adquiriu os lotes de terra nº 49 e 54. Assim como praticamente 100% dos

pioneiros  de  Virmond,  a  família  Frydrych  também praticava  atividade  agrícola  e

fabricação de erva-mate. Na Colônia Amola Faca nasceram mais 9 filhos de Adão

Frydrych  e  Estanislava  Pietrzak-Frydrych,  sendo:  Genoveva  (nascida  em

18/01/1924), André (nascido em 29/03/1926), Maria (nascida em 1927), Estanislau

(nascido em 14/07/1928), Damásio (nascido em 23/10/1931), Josefa (nascida em

14/02/1934), Ludovico (nascido em  2/08/1936), Agenor (nascido em 1/02/1939) e

Celina (nascida em 19/11/1940), completando 12 filhos no total. Infelizmente já nos

primeiros  anos  de  morada  em Virmond,  a  família  perdeu  os  patriarcas:  Andrzej

Frydrych faleceu aos 70 anos, em  20 de setembro de 1923, às 20:00 horas, em

consequência  de  acidente,  machucadura.  O  registro  de  óbito  foi  lavrado  sob  o

Termo 21,  Folhas 63v e 64,  no cartório de Laranjeiras do Sul,  PR. A matriarca,

Marianna Soszyńska-Frydrych, se despediu da família aos 66 anos,  em 25 de abril

de 1924, vítima de picada de cobra. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 22,

Folhas 64 e 64v, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR. Os dois registros de óbitos

foram assinados pelo declarante Adão Frederico e assinados pelas testemunhas

Francisco Mierzva e José Rollak. Ambos foram sepultados no cemitério de Virmond.

A respeito da morte de seus pais e de outros compatriotas da Colônia Água Branca,

Adão Frydrych escreveu ao Jornal Lud, e teve sua carta publicada na edição nº 47,

página 3, em dia 17 de junho de 1924. Nessa carta Frydrych informa aos colonos da

Colônia  Água  Branca  sobre  o  falecimento  de  5  pessoas  procedentes  daquela

localidade. Acompanhe: “Amola Faca, 21 de abril de 1924. Prezada Redação! Por

intermédio  do  novo  e  sério  periódico  Lud,  quero  conversar  um  pouco  com  os

compatriotas, e especialmente com os meus conhecidos patrícios da colônia Água

Branca,  de  onde  os  primeiros  e  os  mais  numerosos  colonos  vieram para  estes

matos. Hoje infelizmente muitos deles já não se encontram entre nós, jovens e mais

velhos, porque a implacável morte os arrancou dentre nós, para lá lhes destinar as

colônias eternas que alguém aqui mereceu: céu - purgatório - inferno... É certo que

virá o tempo em que vai acontecer a mesma coisa com nós todos. Além de muitos

outros,  já  não  se  encontram  aqui  entre  os  vivos:  Andrzej  Frydrych,  Francisco
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Pietrzak,  Antonina  Tomaszewska,  Rozalia  Wojciechowska  e  Marianna  Frydrych.

Esta morreu em consequência da mordida de uma cobra chamada cascavel. Depois

disso, apesar das medidas tomadas, após 12 dias de sofrimento ela teve de mudar-

se  para  a  eternidade.  Envio  os  meus  cumprimentos  aos  conhecidos  e

desconhecidos. Adão Frydrych”.  Merece destaque a vida social e contribuição de

Adão  Frydrych  no  início  da  Colônia  Amola  Faca,  sendo  presidente  do  primeiro

comitê criado para arrecadar fundos para construção da igreja de Virmond em 1923.

Foi  o  primeiro  presidente  da  segunda  Sociedade  de  Amola  Faca,  chamada

“Semeador Polonês”, criada no mês de junho de 1925, fazendo parte do conselho

fiscal da mesma sociedade em 1926. 

       Os filhos de Adão e Estanislava foram: 

       1. Boleslau Frederico: casou-se com Antonina Pilarski Oleiniki (nascida em 30

de agosto de 1928). O casamento foi realizado no cartório em Virmond, no dia 8 de

janeiro de 1945, às 10:00 horas, sob o Termo 183, Folhas 169, 169v e 170. Adão

Frederico, pai do noivo, havia falecido em 27 de abril de 1944 e Estanislava Pietrzak,

mãe do noivo,  tinha 44 anos na ocasião do casamento. Os pais da noiva, João

Olejnik  e  Francisca  Pilarski  Oleinik,  tinham  45  e  43  anos,  respectivamente,  na

ocasião  do  casamento.  O  padrinho  do  noivo  foi  Teodoro  Stal  e  o  da  noiva  foi

Estefano Chervinski. Após o casamento a noiva adotou o nome de Antonina Pilarski

Frederico. Boleslau Frederico era irmão de Ana Frederico, casada com o irmão de

Antonina,  Estanislau  Pilarski  Olejnik.  Antonina  Pilarski  Frederico  e  Boleslau

Frederico tiveram as filhas, nascidas na Colônia Água Branca, São Mateus do Sul:

Ana, nascida em 23 de fevereiro de 1920, e Adamina, nascida em 14 de dezembro

de 1921. Eles se mudaram para a Colônia Amola Faca, onde nasceram os filhos

Floriano Teodoro,  nascido em  4 de novembro de  1945;  e  Silvério  Frederico  que

faleceu aos 2 meses de idade em 26 de julho de 1949, às 16:00 horas, de causa

ignorada.  O registro  de  óbito  de  Silvério  Frederico  foi  lavrado sob o  Termo 21,

Folhas 7 e 7v, no cartório de Virmond. O declarante do óbito foi o pai dele e as

testemunhas foram João Carlos Cogo e João Grad Sobrinho. Eles tiveram outros
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filhos que ainda não foram identificados. Boleslau era conhecido como “Boles” e  a

família dele morava no Passo Liso, município de Laranjeiras do Sul. 

       2.  Adamina Frederico:  nascida em Virmond. Ela casou-se com Casimiro

Nowicki em  19 de agosto de 1942 na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro em

Virmond. Receberam a benção nupcial das mãos do padre Pedro Halama, tendo

como testemunhas: Ludovico Jaworski e José Kłaczyk. Casimiro Nowicki nasceu em

6 de novembro de 1919,  em Prudentópolis,  PR, filho de Carlos Nowicki  e Anna

Brzezowska.  A certidão de casamento de Adamina e Casimiro foi  lavrada sob o

Termo 52, Folhas 26 a 27, Livro 6, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR. O casal

teve 4 filhos: Eduardo, Geraldo (casou-se com Vanda Wasiak, teve o filho Genilson

que é pai de Alline Cristina Novitski), Helena e Natália. Casimiro Nowicki faleceu em

12 de junho de 1989, aos 70 anos. O registro de óbito dele foi lavrado sob o Termo

206, Folha 88, Livro C-2, no cartório de Virmond, onde seu nome foi grafado como

Casemiro Novitski,  e  foi  assinado  pelas  testemunhas Cláudio  Floriano  Ruzicki  e

Tadeu Bugay. Adamina Frydrych-Nowicka faleceu aos 70 anos, em 23 de abril de

1992. O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo 245, Folha 98, Livro C-2, no

cartório de Virmond, onde seu nome foi grafado como Adamina Frederico Novicki, e

foi  assinado  pelas  testemunhas  Albina  Palinski  Orzeckovski  e  Sétimo  Antônio

Passarin. Ambos foram sepultados no Cemitério de Virmond.

       3. Genoveva Frederico: nasceu em 18 de janeiro de 1924, em Virmond. Foi

batizada pelo padre Pedro Halama em 3 de abril do mesmo ano, sob o Termo 474,

Folha 1, cujo registro de batismo foi assentado no Livro de Batismos da Catedral

Nossa Senhora do Belém de Guarapuava. E foram padrinhos: José Grad e Verônica

Pietrzak.  O registro do batismo foi assinado pelo vigário padre Paulo Schneider.

Genoveva casou-se com Francisco Dąbrowski, na Igreja Nossa Senhora do Monte

Claro de Virmond, em 15 de junho de 1943 e o padre celebrante foi Pedro Halama.

As testemunhas do casamento foram José Pietrzak e Leonardo Wasiak. Francisco

Dąbrowski nasceu em 3 de julho de 1916, sendo batizado na igreja de Princesa

Isabel,  atual  paróquia  Nossa  Senhora  do  Monte  Claro  do  município  de  Áurea,

Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Era  filho  de  Stanisław  Dąbrowski  e  Wiktoria
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Zapałowska,  imigrantes poloneses. Genoveva e Francisco se casaram em 12 de

dezembro de 1944, sob o Termo 177, Folhas 161v, 162, 162v e 163, no cartório de

Laranjeiras do Sul,  PR, e as testemunhas foram Boleslau Frederico por parte do

noivo,  e  Nicolau  Abramovich  por  parte  da  noiva.  Eles  tiveram 12  filhos:  Onofre

(casou-se com Camila Pilarska), Sigismundo, Teresa, Elisabeth, Sabina, Eduardo,

José (teve o filho Allan Dombrovski), Cláudio, Cleonice e Clarice: gêmeas e nascidas

em 11 de maio de 1962 (Clarice faleceu com 1 ano, 7 meses e 25 dias, em 5 de

janeiro de 1964, e o registro de óbito foi lavrado sob o Termo 295, Folhas 133 e

133v, no cartório de Virmond), Maria e Jorge. Clarice faleceu com 1 ano e 8 meses e

Maria com 7 meses e 25 dias no dia 5 de janeiro de 1964. Francisco Dąbrowski

faleceu aos 59 anos, em 13 de janeiro de 1976.  Genoveva Frydrych-Dąbrowska

faleceu em 13 de março do ano 2000, aos 76 anos de idade. Foram sepultados no

Cemitério de Virmond. Genoveva também era conhecida como “Guina”.

       4. André Frederico: de acordo com o registro de seu batizado, ele nasceu em

Virmond, em 29 de março de 1926. Foi batizado pelo padre João Pogrzeba em 21

de abril de 1926. O registro de seu batizado encontra-se na Folha 4, Termo 578, no

Livro  de  Batismos  da  Catedral  Nossa  Senhora  do  Belém  de  Guarapuava.  Os

padrinhos de batismo foram  Paulo Pietrzak e Catarina Kozak. O registro do batismo

foi assinado pelo vigário padre Paulo Schneider. Mas no seu registro de nascimento

lavrado sob o Termo 61, Folhas 43v e 44, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR,

consta a data de 30 de abril de 1926.   André casou-se em 12 de novembro de 1946,

na Igreja  Nossa Senhora  do Monte  Claro  de Virmond,  com Janina Rabel,  onde

consta  que  ele  nasceu  em  30  de  abril  de  1926.  O  padre  Pedro  Halama  foi  o

celebrante  e as  testemunhas do casamento  foram Francisco Rabel  e  Estanislau

Olejnik. Janina Rabel nasceu em 1920, sendo batizada na diocese de Santa Maria,

Estado do Rio Grande do Sul. Filha de Constante e Sidônea Rabel. Eles se casaram

em 20 de  novembro de 1946 no cartório de Virmond, sob o Termo 381,  Folhas 234,

234v, 235 e 235v, Livro 7. A noiva adotou o nome de Janina Rabel Frederico. O

casal teve vários filhos, mas por morarem fora de Virmond, não foi possível contato

com os familiares para apontar os nomes.
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       5. Maria Frederico: Maria deve ter nascido no ano de 1927, seu batizado deve

constar  no  livro da  Catedral  Nossa Senhora  do Belém em Guarapuava.  Ela  era

deficiente mental e sempre dependeu dos cuidados dos seus pais e irmãos. Faleceu

no dia 1º de janeiro de 1974, à 01:00 hora. No assento do seu óbito no cartório de

registro  civil  de  Virmond,  lavrado  sob  o  Termo  515,  Folha  215,  Livro  C-2,  foi

declarado  que  ela  tinha  43  anos  de  idade,  mas  essa  idade  tinha  o  seu  irmão

Damásio na época, por isso devia ter mais idade. O declarante do ´bito dela foi

Ludovico Frederico e foi assinado pelas testemunhas Estanislau Kubiak e Demétrio

Danczuk.

       6. Estanislau Frederico: nasceu em Virmond, em 14 de julho de 1928. Foi

batizado em 27 de julho do mesmo ano, na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro.

Era conhecido como “Estanilauzinho”.  O assento de seu batismo encontra-se no

Livro  de  Batismo da  Catedral  Nossa  Senhora  do  Belém de  Guarapuava,  sob  o

Termo 936, Folha 306v. Seus padrinhos de batismo foram Ladislau Pietrzak e Afia

Czerwińska.  O  registro  do  batismo  foi  assinado  pelo  padre  Leopoldo  Pfad.

Estanislau casou-se na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro de Virmond, em 27 de

outubro de 1951, com Josefa Wasiak. O padre Gino Cecchin foi  o celebrante do

casamento.  Antonio  Rabel  e  Estanislau  Olejnik  foram  as  testemunhas.  Josefa

Wasiak (o sobrenome Wasiak foi alterado para Vaczack) nasceu em Virmond, em 25

de maio de 1933, filha de Leonardo Wasiak e Joana Lisowska, sendo batizada na

Igreja  de  Virmond  em  15  de  junho  do  mesmo  ano  pelo  padre  João  Gualberto

Pogrzeba.  Os  seus  padrinhos  de  batismo  foram  João  Zapałowski  e  Francisca

Lisowska. Estanislau e Josefa se casaram civilmente em 22 de agosto de 1952, às

14:00 horas, sob o Termo 50, Folhas 35v, 36 e 36v. Após o casamento a noiva

adotou o nome de Josefa Wasiak Frydrych. As testemunhas do casamento foram

Pedro bugay e Francisco Dombrovski. Estanislau e Josefa tiveram 4 filhas: Rose

Celestina (casou-se com Miecislau Rozycki),  Soeli  Lúcia,  Maria  Salete (adotou o

nome de Maria  Salete  Leporacy após o casamento)  e  Joana Janete.  Estanislau

Frederico faleceu em 14 de maio de 1997, com quase 69 anos completos. Josefa

Wasiak-Frydrych  faleceu  em  7  de  maio  de  2013,  faltando  poucos  dias  para

completar 80 anos de idade. Foram sepultados no Cemitério Municipal de Virmond.
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       7. Damásio Frederico: nasceu em Virmond, em 23 de outubro de 1931. Foi

batizado em 1 de janeiro de 1932 pelo padre Paulo Schneider. O assentamento de

seu batismo encontra-se no Livro da Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Claro,

sob o  Termo 10,  Folha 2,  e  foi  assinado pelo padre João Gualberto  Pogrzeba.

Foram padrinhos Júlio Pilarski e Praxedes Swierdzowska. Damásio casou-se com

Paulina Nowaczyk, em 20 de junho de 1956, na paróquia de Virmond. O ritual foi

conduzido  pelo  padre  Casimiro  Róznowski,  tendo  como  testemunhas  Ladislau

Pietrzak  e  Francisco  Mierzwa.  Paulina  nasceu  em   1934,  filha  de  Francisco

Nowaczyk  e  Maria  Ryży.  Damásio  e  Paulina  tiveram  3  filhos:  Paulo,  Francisco

Sérgio e Mário. Damásio Frederico tem 90 anos (até a presente data, 02/07/2021),

mora em seu sítio próximo ao centro de Virmond. Além de ser agricultor, também é

carpinteiro e marceneiro, tendo muitas casas de madeira em Virmond construídas

por ele, além de muitos armários de cozinha e guarda-roupas preparados por ele,

sem contar inúmeras molduras de quadros de santos e de lembranças de batismo,

primeira comunhão, crisma e casamento, penduradas em muitas paredes das casas

de  Virmond,  confeccionadas  por  Damásio  Frederico.  Paulina  Nowaczyk-Frydrych

faleceu aos 76 anos, em  2010, e foi sepultada no Cemitério de Virmond. Paulina era

muito procurada para fazer orações e benzimentos em crianças. Muitas pessoas a

visitavam para também fazer as “costuras de machucaduras”.

       8. Josefa Frederico: nasceu em 14 de fevereiro de 1934, na Colônia Coronel

Queiroz  e  foi  batizada  em  15  de  fevereiro  do  mesmo  ano,  pelo  padre  Paulo

Schneider. O assentamento de seu batismo está registrado no Livro de Batismo I,

sob o Termo 10, Folha 39, e foi assinado pelo padre João Gualberto Pogrzeba. Os

padrinhos  de  batismo foram João  Pilarski  e  Maria  Rajski.  Josefa  casou-se  com

Pedro Wasiak na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmond,  em 7 de

setembro de 1954.  Pedro Wasiak nasceu em 24 de novembro de 1932,  filho de

Miguel Wasiak e Catharina Bugaj. Seu batizado ocorreu em 8 de dezembro do1932,

foi registrado sob o Termo 72, Folha 16, no Livro I,  e foi assinado pelo  padre João

Gualberto  Pogrzeba.  Os  padrinhos  de  batismo  foram  Adam  Wasiak  e  Maria

Zapałowska. O registro do casamento do casal encontra-se sob o Termo 37, Folha

60,  no  Livro  II,  e  o  padre  celebrante  foi  o  padre  Casimiro  Roznowski.  As
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testemunhas do casamento foram Estanislau Kubiak e Estanislao Olejnik.  Pedro

Wasiak  e  Josefa  Fredereico  eram  residentes  na  Linha  Campo  das  Crianças,

Virmond. Josefa Frydrych e Pedro Wasiak tiveram 14 filhos: Miguel, Lourdes, Lídia,

Amândio, Geni, Aleixo, Isabel, Ivani, Osvaldo, Joel, Daniel, Leonel, Rosana e Celso.

Em7 de setembro de 2004 a família celebrou as Bodas de Ouro de Pedro Wasiak e

Josefa  Frydrych-Wasiak.  Agora  estão  próximos  de  completar  67  anos  de  união

matrimonial – Bodas de Neve.

9. Ludovico Frederico mais conhecido e chamado por “Luís” ou “Luisinho”, isso

devido à tradução do nome “Ludwik” do polonês para o português que pode ser

“Ludovico/Luís”. Nasceu em 2 de agosto de 1936. Foi batizado pelo padre Estanislau

Cebula  em 6  de  agosto  do  mesmo ano,  e  os  padrinhos  de  batismo foram Jan

Pietrzak e Ana Buskiewicz. Seu batizado consta  sob o Termo 46, Folha 96, no Livro

I, da Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmond. Foram padrinhos

Jan Pietrzak e Ana Buskiewicz. Ludovico casou-se com Estanislava Nowaczyk, em

20 de fevereiro de 1960, cujo registro foi lavrado sob o Termo 9, Folha 112, Livro II.

A cerimônia foi realizada pelo padre Casimiro Roznowski e as testemunhas foram

Casimiro Nowicki e Augusto Mierzwa. Ludovico era residente na Linha Campo das

Crianças,  Virmond.  Eles  se casaram no mesmo dia  no cartório  de  Virmond e o

registro do casamento foi lavrado sob o Termo 150, Folhas 116v, 117 e 117v, às

16:00 horas. As testemunhas que assinaram o registro civil foram Pedro Mierzva e

João  Mileski.  Após  o  casamento  ela  adotou  o  nome  de  Estanislava  Nonvaczyk

Frederich  (os  sobrenomes  Nowaczyk  e  Frydrych  foram  alterados  no  cartório).

Estanislava Nowaczyk nasceu em 11 de fevereiro de 1936, em Palmeirinha, PR,

sendo  filha  de  Francisco  Nowaczyk  e  Maria  Ryży  Nowaczyk,  era  batizada  na

paróquia  de  Guarapuava,  diocese  de  Ponta  Grossa,  e  residente  em  Virmond.

Estanislava é mais conhecida por “Ester” ou “Estacha”. O casal teve 7 filhos: Maria

Luci (seu nome de casada é Maria Luci Frederico Neuls), Malvina, Luiz Carlos, Eloi

(tem o filho Luiz Alexandre Frederico),  Marinez, Marta e Maristela.  Marta nasceu

morta  em 25  de  janeiro  de  1975.  A  família  de  Ludovico  preferiu  dedicar-se  ao

comércio,  enquanto  os  irmãos  dele  eram  agricultores.  Durante  muitos  anos

administraram um armazém e açougue em Virmond. Comemoraram em família as
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Bodas de Ouro  (50 anos)  de  casamento em 20 de fevereiro  de 2010.  Ludovico

Frederico faleceu em 9 de dezembro de 2011. A Capela Mortuária de Virmond foi

nomeada com o nome de Ludovico Frederico em sua homenagem e pelo trabalho

desenvolvido em favor da comunidade.

       10. Agenor Frederico: nasceu em 1 de fevereiro de 1939, sendo batizado pelo

padre Estanislau Cebula, com o nome de  “Zenon” no dia 11 de fevereiro de 1939.

Seu batizado está registrado sob o Termo 11, Folha. 239, Livro I de Batismo da

Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmond. Os padrinhos de batismo

foram Ludovico Jaworski e Mariana Pietrzak. Agenor casou-se com Irene Kłos em 21

de maio de 1961. Irene Kłos nasceu em 7 de setembro de 1940, filha de Josefat Kłos

e  Ana  Wojciechowska,  e  foi  batizada  na  paróquia  de  Prudentópolis,  diocese  de

Ponta Grossa. O registro do casamento foi realizado pelo padre Casimiro Roznowski

e foi lavrado sob o Termo 13, Folha 122,  no Livro II  da Igreja Matriz Nossa Senhora

do  Monte  Claro,  em  Virmond.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Damásio

Frydrych e Casimiro Nowicki. Agenor era residente na Linha Campo das Crianças,

Virmond e Irene era residente em Virmond. Agenor e Irene tiveram 8 filhos: Aloísio,

Gregório,  Maria Olinda, Daniel,  Maristela,  Vera Terezinha, Vilson e Ivete. Agenor

Frederico e Irene Kłos-Frederico já comemoraram as bodas de diamante (60 anos

de união matrimonial)  em 21 de maio de 2021.  Agenor  é mais conhecido pelos

parentes, amigos e conhecidos por “Zeno”.

       11. Celina Frederico nasceu em 19 de novembro de 1940. Foi batizada pelo

padre Pedro Halama em 15 de dezembro de 1940, na paróquia de Virmond, tendo

como padrinhos Carlos Nowicki e Estanislava Kania-Józwiak. Celina casou-se com

Antônio Jasiński em 7 de outubro de 1961. Antonio Jasiński nasceu em 1 de abril de

1935 e era  filho de Pedro Jasiński e Estefânia Czerwińska. Foi batizado pelo padre

Estanislau  Cebula  em 6  de  abril  de  1935,  na  paróquia  de Virmond,  diocese de

Toledo, e seus padrinhos de batismo foram Theodoro Frydryszewski  e Leonarda

Wasiak. O registro do matrimônio consta  sob o  Termo 20, Folha 125, Livro II, da

Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, em Virmond. O padre Casimiro Roznowski

celebrou  o  casamento  de  Antônio  e  Celina  e  as  testemunhas  foram  Augusto
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Mierzwa e Damásio Frederico.  Ce,ina era residente na Linha Campo das Crianças,

Virmond. Celina e Antonio tiveram 4 filhos: Márcio, Marli, Mário e Marcos. Antônio

Jasiński faleceu em 23 de março de 2021, faltando poucos dias para completar 86

anos.

       Dos 12 filhos de Adão Frydrych e Estanislava Pietrzak-Frydrych, 4 ainda estão

vivos até a presente data, 2 de setembro de 2021, sendo: Damásio, Josefa, Agenor

e Celina. A história de Pedro Jasiński e Estefânia Czerwińska está registrada nas

páginas referentes a Família Jasiński. 

       Adão Frederico (o sobrenome Frydrych foi alterado para Frederico) faleceu com

47 anos de idade incompletos, em 27 de abril de 1944, deixando os filhos órfãos aos

cuidados da mãe e também aos cuidados  dos outros irmãos. O óbito do patriarca foi

declarado pelo seu filho Boleslau e por testemunhas, que disseram que faleceu de

“morte  natural”,  e  está  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  da  cidade  de

Laranjeiras do Sul, PR, sob o Termo 461, Folhas 54v, 55 e 55v do Livro de Óbitos.

Adão Frydrych foi sepultado no Cemitério de Virmond.

       José Frederico faleceu poucos dias após a repentina morte do seu irmão Adão.

José foi um dos sobreviventes dos filhos de Andrzej e Marianna que nasceram na

Polônia. Józef Frederico faleceu aos 57 anos, em 15 de maio de 1944, às 21:00

horas,  de  “morte  natural”  na  sua  residência  localizada  na  Linha   Campo  das

Crianças, Virmond. O registro de óbito de  José Frederico foi lavrado sob o Termo

479,  Folhas  64 e  64v,  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Laranjeiras  do  Sul,  PR.

Casimiro Nowicki (o sobrenome Nowicki foi grafado como Novitski) foi o declarante

do seu óbito. Os parentes dizem que José Frederico faleceu de tristeza pela perda

do seu único irmão Adão, que ficou muito deprimido e a morte o levou para junto de

outros  membros  da  família.  José  Frederico  levou  uma  vida  muito  reservada,

diferente de seu irmão Adão, que sempre estava envolvido em assuntos da igreja e

da vida em sociedade. Ele morava junto com a família de Adão Frederico.  

       Estanislava Pietrzak-Frydrych  faleceu em  31 de janeiro de 1972, às 22:00

horas, aos 72 anos de idade. O registro do óbito foi lavrado sob o Termo 457, Folha

8v, no cartório de Virmond, PR, e foi assinado pelo declarante do óbito,  Ludovico
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Frederico, e pelas testemunhas Demétrio Danzuc e Miguel Szurmiak. Foi sepultada

no  Cemitério de Virmond. 

     Adão Frederico escreveu uma carta sobre o cotidiano da vida nos primeiros anos

de colonização polonesa em Virmond e que foi publicada em 27 de maio de 1924,

no Jornal Lud nº 42, páginas 2 e 3: “Amola Faca, 9 de março de 1924. Pelo favor de

publicar  no  Lud  a  presente  correspondência,  de  antemão  agradeço  à  prezada

Redação. Aqui,  em razão da prolongada seca, o milho e o feijão sofreram muito. Em

outras colônias houve até secas mais prolongadas, em consequência das quais  os

prejuízos foram maiores que os nossos, mas em compensação tivemos prejuízos

maiores  da  parte  dos  animais  selvagens,  principalmente  aqueles  colonos  que

possuem as suas terras nas margens dos rios Cantagalo e outros. Esses colonos

tiveram da parte dos animais selvagens tais prejuízos que, simplesmente não tem o

que colher. Os porcos selvagens, os veados e as antas causam tanto estrago que

não tem jeito. À noite pega-se o lampião numa mão, a espingarda na outra e matam-

se  esses  animais,  mas  os  demais  não  se  importam  com  isso  e  continuam  a

promover  a  sua  roubalheira.  Alguns  colonos  mataram  tantos  desses  animais

daninhos que não dão conta de comer a sua carne. Em alguns lugares os caçadores

se queixam de que não tem o que matar, então eu lhes aconselho vir até aqui, que

terão muita caça, e nós por isso lhes seremos gratos. Os papagaios também nos

causam aqui grandes prejuízos. Eles comem meia espiga de milho, avançam numa

outra e assim sem parar. As outras metades dessas espigas apodrecem quando

vem as chuvas,  e  nisso está o prejuízo.  Provavelmente esses animais daninhos

causam-nos  tanto  estrago  porque  em  razão  da  seca  os  frutos  silvestres  não

cresceram bem, então eles não tem com que alimentar-se. Por isso, não foi nada

tolo quem disse: “Primeiro o gatinho, o cachorrinho e o galo pegam o seu, e só

depois o homem colhe o restante”. A questão da escola vai progredindo aqui de

forma razoável, e parece que a partir de maio ela vai começar a funcionar. Para a

igreja estamos sempre recolhendo donativos e se Deus quiser no final deste ano

vamos começar a preparar a madeira e então iniciaremos a sua construção, sem a

qual  já nos sentimos aqui  como estranhos e selvagens.  Até agora tínhamos um

padre três vezes por ano, o qual, indo a Laranjeiras, fazia uma visita também a nós,
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fazia  as  celebrações,  ouvia  confissões e  batizava as  crianças.  A próxima vez o

padre  deve  estar  aqui  em  julho.  Concluindo,  peço  que  aceitem  as  minhas

expressões de respeito. Adão Frydrych.” 

         Observa-se que a igreja católica sempre foi muito fiel e zelosa no registro e

grafia do nome. O mesmo não se pode dizer sobre os cartórios de registro civil

brasileiro,  pois  fizeram  várias  alterações  no  sobrenome,  a  mais  comum  e

“abrasileirada”  que encontramos é a  grafia  do  sobrenome “FREDERICO”,  sendo

traduzida literalmente do idioma polonês “FRYDERYK”. Também foram encontradas

as  grafias:  Fridrich,  Frydryk,  Fridri,  Fridrik,  Frederick...  Até  mesmo  na  Polônia

aparecem  muitas  variantes  fonéticas  do  sobrenome,  como  Frydrych,  Fryderych,

Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk...

ALGUNS DESCENDENTES DE LUKASZ E ANTONINA KOKORZYCKI QUE

MORAM EM VIRMOND, PARANÁ.

ADÃO LEISCO RADLOWSKI KOKOGISKI

       Adão Leisco Radlowski Kokogiski, nascido em 1 de fevereiro de 1945 e filho de

Francisco Kokorzycki e Wanda Radlowski Kokogiski, casou-se com Maria Danczuk

Talaski,  nascida  em  12  de  julho  de  1944  e  filha  de  Antônio  Talaski  e  Helena

Danczuk  Talaski.  O casamento  deles  foi  lavrado  no  cartório  de  Virmond,  sob  o

Termo 277, Folhas 239v, 240 e 240v, em 24 de julho de 1965, às 15:00 horas. Na

ocasião do casamento,  o  pai  do  noivo,  Francisco já  era  falecido  e a mãe dele,

Wanda, tinha 62 anos. Os pais da noiva, Antônio e Helena, contavam com 47 e 42

anos, respectivamente. Todos eram nascidos no estado do Paraná, com exceção de

Helena Danczuk Talaski que havia nascido na Iugoslávia, antigo país da Europa. As

testemunhas do casamento foram Teodoro Volicki e Silvestre Chruscinski. Após o

casamento a noiva adotou o nome de Maria Kokogiski. Todos eram agricultores. A

avó  de  Maria  Kokogiski  era  irmã  de  Marianna  Frydryszewska,  que  era  avó  do
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pesquisador Geraldo Zapahowski. Adão Leisco Radlowski Kokogiski e sua família

moravam no Sítio Rio Cancha, na Linha Cavernoso, distrito de Virmond e município

de Laranjeiras do Sul. Alguns anos mais tarde ele vendeu o sítio e se mudou para

Virmond.

        Eles tem cinco filhos: Luiz, Iracema, Paulo (solteiro), Isabel e Clarice. Com

exceção de Paulo, todos moram em Virmond. 

 Luiz Kokogiski  (nascido em 21 de abril  de 1970, Virmond),  é casado com

Olinda Refiski  Kokojiski (nascida em 7 de março de 1975, Virmond) e tem

dois filhos: Gabrieli Kokogiski (nascida em 16 de outubro de 2004, Virmond) e

Everaldo Kokogiski  (nascido em 27 de outubro de 2000,  Virmond).  Olinda

trabalha no salão de beleza e no Conselho Tutelar. 

 Iracema Kokoginski Castel, nascida em 22 de março de 1967, é casada com

João Sérgio Castel, nascido em 13 de janeiro de 1966. Eles tem dois filhos:

Leandro Samuel  Castel,  nascido em 7 de julho de 1990 e Laís  Fernanda

Castel, nascida em 18 de dezembro de 1999. São agricultores e tem criação

de animais.

 Isabel kokogiski era casada com Leomar Demétrio (nascido em 28 de março

de 1965, residente em Virmond). São divorciados. Tem quatro filhos: Raquel

Kokogiski Demétrio (nascida em 1 de novembro de 1991 em Virmond e reside

em Candói), Odair Kokogiski Demétrio (nasceu em 18 de março de 1994, em

Laranjeiras do Sul e reside em Candói), Edimar Matheus Kokogiski Demétrio

(nasceu em 31 de julho,  Candói  e mora em Cantagalo) e  Rosy Kokogiski

Demétrio (nascida em 29 de abril de 1997 e tem um filho chamado Davi).

  Clarice é casada com Luiz Czesz (nascido em 14 de julho de 1966) e tem

dois filhos:  Cleiton Luiz Czesz, (nascido em  30 de  dezembro de 1997 em

Laranjeiras do Sul e reside em Virmond), e Caroline Luana Czesz, nascida

em 21 de março de 2002. São agricultores e criam animais.

      Além da família de  Adão Leisco Radlowski Kokogiski, também residem

em Virmond, PR:

 Ivone Frydrigevski, filha de Ana Danuta Frydrigevski, casada.
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 Geraldo Kokuzicki  (filho de Ludovico kokuzicki)  nasceu em 13 de julho de

1976,  Vimond,  casado  com Janice Ossovski  (nascida  em 9  de  março  de

1981,  Laranjeiras  do  Sul).  Tem  dois  filhos,  Nichollas  Ossovski  Kokuzicki

(nascido  em 1 de novembro de 1994,  em Laranjeiras  do Sul)  e  Hércules

(nascido em 9 de novembro de 1997).

 Tadeu Kokurgindki Belinski,  filho de Felícia Kokorzycki Belinski (falecida) e

casado  com  Isabel  Palinski  Belinski  (nascida  em  6  de  janeiro  de  1945,

Virmond).

Adão Leisco Radlowski Kokogiski e Maria Kokogiski.
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Clarice (filha de Adão Leisco e Maria) e seu esposo Luiz.

Luiz Kokogiski (filho de Adão Leisco) e o filho dele, Everaldo Kokogiski.
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Da esquerda para a direita: Adão Leisco, a esposa dele, Maria Kokogiski e os filhos do casal: Luiz,

Iracema, Clarice e Izabel.

DESCENDENTES DE INÁCIO KOKUZICKI QUE MORAM EM VIRMOND, PARANÁ

      Inácio Kokuzicki nasceu em 7 de junho de 1930. Casou-se com Verônica Refiski

em 4 de outubro de 1958, em Virmond, às 10:00 horas. Ambos eram agricultores.

Antônio  Rufino  da  Silveira  e  Pedro  Mierzva  Sobrinho  foram  as  testemunhas

(padrinhos) do casamento. Na ocasião do casamento os pais do noivo, Francisco

Kokuzicki contava com 60 anos de idade e Wanda  Kokuzicki tinha 55 anos de idade

e eram agricultores. Verônica Refiski nasceu em 10 de janeiro de 1926 e era filha de

José  Refiski,  que  tinha  74  anos  na  data  do  casamento,  e  Madalena  Kokanoski

Refiski, com 69 anos, sendo ambos agricultores. O registro do casamento foi feito

sob o Termo 121, Folhas 81, 81v e 82 no cartório de Virmond (Virmond era distrito

da comarca de Laranjeiras do Sul, PR),

      Carlito Kokuzicki é casado com Nilza Claki Kokuzicki. Eles tem uma filha nascida

em 2009 chamada Ana Rita e um filho adulto chamado Marcos Kokuzicki.
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Carlito Kokuzicki.

Waldemar Kokorzycki. As fotos de Waldemar Kokorzycki e Carlito Kokuzicki valem por um teste de

DNA! Há traços em comum nos rostos deles. Waldemar é bisneto do irmão de Lukasz Kokorzycki que

ficou na Polônia e Carlito Kokuzicki é bisneto de Lukasz e Antonina, imigrantes que chegaram ao

Brasil.
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Ana Rita Kokuzicki, aos 9 anos de idade, filha de Carlito Kokuzicki.

DESCENDENTES DE INÁCIO KOKUZICKI QUE RESIDEM EM OUTROS

MUNICÍPIOS

 Odair José Kokuzicki nasceu em 19 de fevereiro, Goioxim, Paraná. É filho de

Angélica Kokuzicki de Abreu, nascida em 26 de outubro de 1965, Goioxim,

onde reside. É casado com Luciane Lemes Trindade, nascida em 6 de junho

de  1986,  Santa  Izabel  do  Oeste,  PR.  Eles  tem  o  filho  Pedro  Henrique

Trindade,  nascido  em  2005,  Goioxim,  Paraná,  e  residente em  Gaspar,

Paraná, além da filha Júlia, nascida em 13 de julho. Odair José Kokuzicki e

Luciane Lemes Trindade moram em Goioxim, PR.

 Albino Kokuzicki mora na comunidade de São Pedro, Goioxim, Guaraniaçu,

Paraná e é produtor rural.

 Angela kokuzicki nasceu e mora em Guarapuava, em 19 de outubro de 1987,

é  irmã de Odair  José.  É casada com Leandro  Mortean Ono,  nascido  em

Umuarama, Paraná, em 1 de dezembro de 1981.
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 Geraldo  Kokuzicki,  filho  de  Francisco  Kokuzicki  Neto  (filho  de  Inácio

Kokuzicki),  nasceu em Virmond em 25 de agosto de 1980. É casado com

Cláudia Cozer (nascida em Coronel Vivida, Paraná em 30 de setembro de

1983) desde 27 de dezembro de 2003 e mora em São José do Rio Claro,

Mato Grosso.

DESCENDENTES DE ESTANISLAU KOKOJISKI

       Estanislau Kokojiski e Rosalina Pilarski tiveram quatro filhos: Luduina Kokojiski,

Lauro Kokojiski, Isabel Kokojiski e Maria Davina Kokojiski. 

       Luduina Kokojiski era casada com Luiz Nunes. Tiveram três filhos, todos

nascidos em Cascavel, PR: Zilma Nunes (nascida em 23 de junho de 1965), Dirceu

Nunes  (nascido  em 27  de  maio  de  1967)  e  Denizia  Nunes  (nascida em 18  de

novembro de 1975). Luduina nasceu em 16 de fevereiro de 1947, em Laranjeiras do

Sul, PR. Luiz Nunes nasceu em 8 de dezembro de 1942, Cachoeira do  Sul, Rio

Grande do Sul, e era filho de Claudionor Nunes e Olinda Ramos Nunes. Ele faleceu

em 22 de fevereiro de 1990, às 13:30 horas, aos 48 anos, cujo atestado de óbito foi

assinado  pelo  médico  Roberto  José  Linarth  onde  consta  como  causa  do  óbito

“traumatismos  múltiplos  em  consequência  de  acidente  de  trânsito”.  O  acidente

ocorreu na Estrada Alto Piquiri – Assis Chateaubriand. Na ocasião do falecimento de

Luiz  Nunes,  todos residiam em Foz do Iguaçu,  mas o  sepultamento  ocorreu no

Cemitério Central de Cascavel porque é onde se encontram os jazigos da Família

Nunes. O registro de óbito foi  lavrado sob o Termo 1.517, Folha 317, Livro C-3, no

cartório de Cascavel, PR, e o declarante foi Dirceu Nunes. Luduina Kokojiski casou-

se pela segunda vez com Edvaldo Aves Brito que faleceu vítima de câncer. Casou-

se pela terceira vez com Benedito Stormoski.

  Zilma, divorciada, tem o filho Jonathan Ribeiro dos Santos, nascido em 21 de

janeiro de 1992, filho de Francisco Ribeiro dos Santos (nascido em 15 de

novembro de 1964, Coronel Vivida, PR) e cujos avôs paternos são Sebastião
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Ribeiro dos Santos e Maria Neves dos Santos, falecida. Atualmente mora em

Matinhos, Paraná e é professora aposentada. Jonathan é marceneiro, solteiro

e mora em Foz do Iguaçu e tem as irmãs Júlia Ribeiro dos Santos (nascida

em 10/01/2011, Foz do Iguaçu) e Maria Luiza Ribeiro dos Santos (nascida em

28 de novembro de 2013, Foz do Iguaçu), filhas de Francisco Ribeiro dos

Santos e Inês Rodrigues da Silva dos Santos.

 Dirceu é casado com Patrícia dos Santos Neri e eles tem uma filha, Luiza

Valentina  Kokojiski  Nunes,  nascida  em 28  de  junho  de  2016.  Moram em

Curitiba, Paraná.

 Denizia Nunes é casada com Gilberto de Oliveira (nascido em 16 de agosto

de 1984) e eles tem um filho, Luiz Felipe de Oliveira Nunes, nascido em 19 de

setembro de 2013. Moram em Foz do Iguaçu, Paraná.

       Lauro Kokojiski é casado com Nelci Maria da Costa Kokojiski, tem 4

filhos:  Rose  Maria  Kokojiski,  Nilson  Kokojiski,  Edson  Kokojiski  e  Marli

Aparecida Kokojiski de Franca.

  Rose Maria Kokojiski, nasceu em 16 de fevereiro de 1968 e é divorciada. Era

casada com Narciso Ribeiro da Silva (nascido em 25 de janeiro  de 1958,

Campina da Lagoa, PR, e mora em Foz do Iguaçu) mora em Cuiabá, Mato

Grosso e tem três  filhos:  Marcelo,  Marcos e Angélica.  Marcelo Ribeiro  da

Silva, nascido em 21 de março de 1985, mora em Foz do Iguaçu, Paraná,

casou-se em 15 de maio de 2010 e tem uma filha chamada Marcela, nascida

em 19 de agosto de 2015, em Cascavel. Marcos mora em Cuiabá, nascido

em 27 de novembro de 1995 e é solteiro. Angélica Ribeiro Fukai é casada

com Eitti Fukai desde 2009 e tem um filho chamado Nathan, nascido em 20

de julho de 2017 e mora em Foz do Iguaçu.

 Nilson,  nascido  em  31 de  agosto  de  1970,  casou-se com  Sulla  Pocahy

Kokojiski em 4 de maio de 1991, mora em Brasnorte, Mato Grosso, tem dois

filhos: Nicoly Tuanny Pocahy Kokojiski (nascida em 4 de agosto de 1992) e

Nicolas Patrick Pocahy Kokojiski (nascido em 24 de janeiro de 1994 e mora

em Cuiabá). Tem um neto chamado Pedro Moacir.
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 Edson  Kokojiski,  nasceu  em 25  de  abril  de  1979,  Foz  do  Iguaçu,  PR,  é

casado com Leila da Cruz Viana Kokojiski (nascida em 25 de julho de 1982,

Juína, MT, filha de Francisco Rodrigues Viana e Marina Moreira da Cruz) e

mora em Brasnorte, Mato Grosso.

       Izabel kokojiski nasceu em 28 de maio de 1950, Laranjeiras do Sul, PR,

e era casada com Pedro Ferreira (nascido em Pitanga, PR). Divorciaram-se.

Tiveram sete filhos: Angelita Ferreira (falecida), Vera Lúcia Ferreira (falecida),

Edmilson Ferreira,  Marcos Ferreira,  Vanderleia  Ferreira,  Débora Ferreira  e

Márcia Ferreira. Mora em Ariquemes, Rondônia. Pedro Ferreira tem a filha

Vanessa Ferreira, nascida em 7 de junho de 1994, Ariquemes, RO, filha de

outro relacionamento.

 Vera Lúcia Ferreira faleceu em 8 de outubro de 1972, vítima de difteria e teve

seu registro de óbito lavrado sob o Termo 223, Folha 223, no cartório de  Santa

Tereza do Oeste, no qual consta como declarante Pedro Ferreira. O atestado de

óbito foi assinado pelo médico Clécio Fidalski. Vera Lúcia Ferreira estava internada

no Hospital e Policlínicas Cascavel, em Cascavel, PR. Tinha 11 meses e 25 dias de

idade e seus pais eram agricultores. O registro de óbito foi assinado pelo declarante

e pelas testemunhas José Deocleciano Matos e Adelaide Perpétua Redivo Vargas.

Foi sepultada no cemitério de Guavirá, PR.

 Edmilson nasceu 21 de junho de 1970, em Cascavel,  PR e mora em Rio

Branco, Acre, é professor de música e tem um filho: Joe nasceu em 17 de

dezembro,  Rio  Branco,  Acre,  é  solteiro,  jogador  de  futebol,  reside  em

Cascavel, PR, e sua mãe se chama Joana Paula Campos. 

 Marcos  Ferreira  nasceu  em  Cascavel,  PR.  Mora  em  Ariquemes,  RO,  é

divorciado,  nasceu  em  4  de  janeiro  de  1980  e  tem  cinco  filhos.  Com  a

primeira esposa,  Eliane Fernandes (nascida em 13 de fevereiro  de 1982),

teve 2 filhas:  Natália Fernandes Ferreira  (nascida em 20 de dezembro de

1999)  e  Gláucia  Fernandes  Ferreira  (nascida  em  2  de  janeiro  de  2002),

nascidas e residentes em Ariquemes, RO. Com a segunda esposa, Marlene

Terra Damasceno, teve 3 filhos: Jhonatan Felipe Ferreira (nascido no dia 10
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de  abril  de  2006).  Isabela  Ferreira  e  Geovana  Ferreira.  Trabalha  como

construtor.

 Débora Ferreira nasceu em 27 de dezembro, Cascavel, PR, é divorciada e

tem dois filhos: Jessica Arantes Pascoal (nascida em 18 de agosto de 1999) e

Allex Pascoal (nascido em Cuiabá). Mora em Boa Vista, Roraima.

 Vanderleia Ferreira  nasceu em Cascavel,  PR, é casada com Bruno Perez

(nascido em 21 de janeiro de 1981, Sete Lagoas, MG), mora em Boa Vista,

Roraima, tem dois filhos: Jacqueline Pedroso (nasceu em Ariquemes, RO e

mora em Boa Vista, RR) e Gilson Pedroso Júnior (nascido em 19 de março de

1993).  Gilson tem uma filha  chamada Eduarda que nasceu no dia  30  de

dezembro de 2014.

 Márcia Ferreira é casada com Auricimar da Silva Souza (nascido em 13 de

março de 1979) e mora em Jaraguá do Sul, SC. Nasceu em Ariquemes, RO,

no dia 1 de junho de 1983. Ela tem um filho chamado Lincoln Uriel Feliciano

Kokoginski Ferreira Souza que nasceu no dia 20 de outubro de 2018.

       Maria Davina Kokojiski nasceu em 8 de setembro de 1954 e foi casada

com Aparecido Alves Ferreira. Moravam em Cascavel, Paraná. Aparecido era

taxista e foi assassinado quando Alex Sandro Alves Ferreira, o filho deles,

ainda era bebê. Após o falecimento de Aparecido, Maria Davina mudou-se

para Maringá e casou-se com Juarez Morais. Maria Davina e Juarez tiveram

uma filha chamada Daniela Kokojiski  de Morais.  Juarez Morais faleceu há

alguns anos.

  Alex Sandro é casado, nasceu em 23 de março de 1977 e tem dois filhos.

 Daniela nasceu em 26 de outubro de 1985, casou-se com Marcelo (nascido

em 11 de dezembro de 1889) em 5 de maio de 2012 e não tem filhos.
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Maria Davina e seus filhos, Daniela e Alex Sandro, 2019.

Zilma Nunes e Dirceu Nunes, filhos de Luduina Kokojiski e Luiz Nunes, 1970.
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Jonathan Ribeiro dos Santos, filho de Zilma Nunes.

 

  ANA DANUTA KOKUZICKI

       Ana Danuta Kokuzicki nasceu no dia 4 de março de 1939, em Virmond, PR.

       Ana Danuta se recorda de ver os pais dela, Francisco e Wanda, lendo jornais e

revistas publicados em polonês, após o jantar e apoiados na mesa de jantar.

     Casou-se  com  Ceslau  Volitski  Frydrigevski  (os  sobrenomes  Wolicki  e

Frydryszewski foram alterados durante os anos nos cartórios) no dia 20 de janeiro

de 1960, aos dezenove anos de idade, no religioso. Civilmente eles se casaram no

dia 12 de setembro de 1964, às 11:00 horas, sob o Termo 255, Folhas 217, 217v e

218.  Na  época  alguns  casais  casavam  primeiro  na  igreja  e  após  alguns  anos

realizavam o casamento no cartório. Na ocasião da cerimônia civil Ceslau tinha 28

anos, era nascido em 21 de julho de 1936, Laranjeiras do Sul, agricultor, sendo filho

de  Adão  Frydrigevski  e  Vladislava Wolicka  Frydrigevski.  Ambos tinham 60  e  56

anos, respectivamente, na ocasião do casamento. Ana Danuta tinha 25 anos, seu

pai já era falecido e sua mãe tinha 58 anos. Os nomes dos pais de Ana Danuta
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foram grafados como Francisco Kokuzicki e Wanda kokuzicki. Ao se casar retirou o

sobrenome Kokuzicki e adotou o sobrenome do marido, passando a se chamar Ana

Danuta  Frydrigevski.  As  testemunhas  do  casamento  foram  Miguel Szurmiak  e

Stefano Czemikowski. Todos eram agricultores.

       Adão Frydryszewski e Vladislava  Wolicka  Frydrigevski eram os pais de Ceslau

Frydrigevski e também eram os tios-avôs de Geraldo Zapahowski. Ceslau era primo

do pai de Geraldo Zapahowski. Andrzej Frydryszewski e Konstancja Lichocka eram

imigrantes  poloneses  e  eram  os  pais  do  tio-avô  de  Geraldo  Zapahowski,  Adão

Frydryszewski.

       Konstancja  Lichocka  e  Adão  Frydryszewski  eram  os  avôs  de  Ceslau.

Constância  Lichocka  era  filha  dos  imigrantes  poloneses  Franciszek  e  Marianna

Lichocki.  Vieram da Polônia  e  se  estabeleceram no Rio  Grande do Sul.  Depois

migraram para Virmond, PR. Assim como muitos filhos de imigrantes poloneses, os

filhos do casal se mudaram para Colônia Amola Faca, futuro município de Virmond.

A história de Ceslau Volitski Frydrigevski está registrada nas páginas que contamm

a história da “Família Frydryszewski”.

     Segundo  relato  de  Ana  Danuta,  o  marido  dela  foi  escolhido  por  seu  pai,

Francisco. Na época, os pais permitiam aos filhos que se casassem apenas com

pessoas oriundas de famílias conhecidas e que fossem consideradas boas famílias.

Ana Danuta e Ceslau Frydrigevski tiveram sete filhos:

 Afonso Frydrigevsk, nasceu em 2 de outubro de 1962 e mora em Colombo,

PR; 

  Vanda Frydrigevski;

  Alécio Frydrigevski;

  Ivone Kominek, nascida em 21 de março de 1964, casada com um dos filhos

de Francisco Komineck e Anna Trock e mora em Virmond. Eles tem a neta

Ana Lívia Komineck;

 Olga Frydrigevski, nasceu em 16 de janeiro de 1970, é casada, tem duas

filhas:  Ana  Caroline  de  Lírio  (nasceu  em  29  de  abril  de  1996)  e  Emilly
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Frydrigeski Barboza da Silva (nasceu em 1 de setembro de 2005) e moram

em Colombo, Paraná;

  Adélia Frydrigevski, nasceu em 3 de junho de 1973. Tem uma filha chamada

Juliana Ornieski, nascida em 25 de novembro de 1997 que é casada com

Elton Souza (nascido em 22 de setembro de 1989,  em Colombo, Paraná)

desde 14 de abril  de  2014.  O casal  mora  em Colombo e  tem dois  filhos

Matheus Ornieski de Souza (nascido em 1 de setembro de 1917) e Gabriel

Ornieski de Souza (nascido em 23 de setembro de 2019). Também tem a filha

Andriele Ornieski, nascida em 27 de junho, em Laranjeiras do Sul e o filho

Uidemar Ornieski, nascido em Laranjeiras do Sul e residente em Colombo;

 Adilson Frydrigevski, nasceu em Laranjeiras do Sul, no dia 16 de novembro e

mora em Colombo, numa residência ao lado de sua mãe Ana Danuta.  Era

casado com Ely Ussler, nascida em Curitiba. Tem dois filhos: Victor Ussler

Frydrigevski, nascido em 2 de novembro de 2007 e Igor Ussler Frydrigevski,

nascido em 20 de janeiro de 2012.

 Idalécio Frydrigevski, neto de Ana Danuta, nasceu em 12 de outubro de 1989,

em Laranjeiras do Sul e mora em Curitiba.

       A filha dela, Ivone Kominek, mantém as tradições polonesas, como a Benção

dos Alimentos no Sábado de Aleluia (um dia antes do Domingo de Páscoa) e a

comemoração da Páscoa de acordo com essas tradições.

     Ana Danuta  ficou viúva aos 53 anos de idade.  Ceslau Volitski  Frydrigevski

faleceu vítima de câncer, no dia 26 de maio de 1992, aos 55 anos. O registro de

óbito dele foi lavrado sob o Termo 247, folha 98v, livro C-2, no cartório de Virmond.

Ana Danuta foi a declarante do óbito e assinou como testemunha. Foi sepultado no

cemitério de Virmond, Paraná. Quando Ceslau faleceu, o pai dele já havia falecido e

a mãe dele morava em Cantagalo, Paraná. Também assinaram como testemunhas

Valdecir Antônio Milani e Eloi Chruscinski. Com exceção de Adilson que era menor,

os outros filhos eram maiores de idade.

        Atualmente Danuta mora em Colombo, Paraná.
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Ana Danuta Frydrigevski e sua neta Ana Caroline. Matinhos, Paraná, 24/03/ 2019.

LUDOVICO KOKUZICKI

       Ludovico Kokuzicki era casado com Vitória Ossovski. Ambos eram agricultores.

Ludovico Kokuzicki faleceu em 6 de janeiro de 2017, aos 84 anos de idade e está

enterrado  no  cemitério  de  Virmond. Vitória  mora  em  Virmond,  numa  residência

próxima à de Adão Leisco Radlovski Kokogiski (Aleixo), junto com a família do filho

dela, Geraldo Kokuzicki.

DESCENDENTES DE LUDOVICO KOKUZICKI

         Ludovico e Vitória tiveram 9 filhos:

 Maria Kokoziski. No dia 17 de agosto de 1959, às 8:00 horas, na residência

do casal, Maria Kokoziski nasceu  sem vida, filha de Ludovico e Vitória. No

seu registro  de óbito,  lavrado sob o  Termo 190,  Folha 80,  no  cartório de
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Virmond, comarca de Laranjeiras do Sul, consta como declarante o pai dela,

Ludovico,  sendo  assinado  por  ele  e  pelas  testemunhas  Pedro  Mierzva

Sobrinho  e  João Castel.  Na ocasião  Ludovico  e  Vitória  eram casados no

religioso mas não civilmente. Foi sepultada em Virmond.

 Sigismundo Kokuzicki, nasceu no dia 25 de setembro de 1966, em Virmond,

mora  em Laranjeiras  do  Sul,  Paraná,  e  é  casado  com Vandinha  Soares,

nascida em 22 de setembro de 1980. Eles tem  três filhos:  Jean Guilherme,

nascido em 2 de junho de 2003, residente em Virmond; Ane Eloisa, nascida

em 25 de maio de 2015 e Schirley Adrieni Soares Kokuzicki, nascida em 11

de setembro de 1994, em Laranjeiras do Sul e reside em Guarapuava.

 Márcio Kokuzicki (nascido em 15 de julho de 1969, Candói, PR) se casou com

Ana Everli Pilarski, filha de Carlos Pietrzak Pilarski e Melania Vienc. Eles tem

o  filho  Douglas  kokuzicki   (nascido  em 15  de  agosto)  e  Pablo  Kokuzicki

(nascido em 28 de agosto de 2001) e moram em Virmond, PR. As famílias de

Carlos Pietrzak Pilarski e Ludovico Kokuzicki eram vizinhas em Virmond. Ana

Everli Pilarski é neta de João Pilarski e Catarina Pilarski e bisneta de Jozef

Pilarski e Jozefa Pilarska.

 Geraldo Kokuzicki (nascido em 19 de março de 1976, em Virmond) mora em

Virmond, é casado com Janice Ossovski (nascida em Laranjeiras do Sul em 9

de março de 1981), neta de Saloméia Pilarski que era filha de João Pi larski

(filho de Joseph Pilarski  e  Josepha Pilarski).  Saloméia  Pilarski  e  Rosalina

Pilarski eram primas. Eles tem dois filhos: Nichollas Kokuzicki (nascido em 1

de novembro de 1994) e Hércules Kokuzicki (nascido em 9 de novembro de

1997).

  Minda de Fátima Kokuzicki mora em Cantagalo, Paraná.

  Marli Kokuzicki nasceu em Laranjeiras do Sul, nasceu em 20 de março de

1979 e mora em Virmond.

 Luiza Kokuzicki.

 Mário Kokuzicki, é casado com Ivete Ossosvski Kokuzicki (filha de Leocádia

Ossovski) e eles tem os filhos: Luana Fátima Kokuzicki, nascida em 9 de maio
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de 1999, Laranjeiras do Sul, PR, e residente em Virmond, PR;  Luan Lucas

Kokuzicki,  solteiro,  nascido em  14  de  outubro  de  2003  e  residente  em

Virmond e Alan Kokuzicki, nascido em 20 de fevereiro de 1998, Laranjeiras do

Sul e residente em Virmond; 

 Marlene Kokuzicki nasceu em  Laranjeiras do Sul, em 20 de julho de 1974,

mora em Cantagalo, Paraná e tem 3 filhos: Kauan Lucas Kokuzicki, nascido

em Laranjeiras  do  Sul,  no  dia  16  de  novembro  de  1998  e  residente em

Cantagalo, Paraná; Karoline Maria Kokuzicki, nascida no dia 11 de fevereiro

de 1999 e residente em Cantagalo; Kauanne Lopes da Silva, nascida no dia 2

de setembro de 1999 em Laranjeiras do Sul onde é residente, casou-se com

Marcelo Vitor da Silva (nascido em 4 de maio de 1990) em fevereiro de 2015.

 Pablo  Kokuzicki,  nasceu  em  28  de  agosto  de  2001  e  mora  em  Candói,

Paraná, cidade onde nasceu. É neto de Ludovico e era casado com Jhenyfer

Loiane, nascida em 15 de julho de 1999, em Guarapuava. Eles tem uma filha

chamada Heloá, nascida em 21 de maio de 2020.

Ludovico Kokuzicki (falecido) e a esposa dele, Vitória Ossovski Kokuzicki.
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Casa de Ludovico Kokuzicki.                                                 Casa de Mário Kokuzicki.

     Ludovico kokuzicki tinha uma propriedade localizada no município de Virmond,

com  aproximadamente  3  alqueires  de  terra,  onde  residia  com  sua  filha  Marli

Kokuzicki e sua esposa há cerca de 45 anos. Ludovico era aposentado e sua filha

trabalhava  como agente  de  saúde  municipal.  Plantavam feijão  e  milho,  criavam

suínos e tinham um açude para criação de peixes. Na década de 2010 foi construída

a  Pequena  Central  Hidrelétrica  Cavernoso  II  pela  Companhia  Paranaense  de

Energia Elétrica (COPEL) e a propriedade de Ludovico foi diretamente atingida pela

formação do reservatório da usina.  As terras de Ludovico foram inundadas pelas

águas do reservatório, obrigando a família a se mudar. 

       Outra propriedade que foi  impactada pela construção da Pequena Central

Hidrelétrica Cavernoso II foi a de Leocádia Ossovski, que residia nela desde 1969.

A propriedade tinha 15 alqueires e nela haviam duas residências: a de Leocádia

Ossovski, cuja mãe residia junto e a do filho de Ludovico Kokuzicki, Mário Kokuzicki.

A  filha  de  Leocádia  Ossovski,  Ivete  Ossosvki,  é  casada  com Mário  Kokuzicki  e

ambos tem 4 filhos, que na época da construção da hidrelétrica eram menores. A

propriedade deles foi totalmente ocupada para a construção da hidrelétrica.
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OUTROS DESCENDENTES  DE FRANCISCO KOKUZICKI 

 Odemar Kokuzicki,  nasceu em 30 de março de 1994, nasceu e reside em

Goioxim, PR.

 Lúcia kokuzicki, nasceu em 5 de junho de 1957, nasceu e mora em Virmond,

Paraná e é mãe de Luciane kokuzicki (nascida em 2 de junho de 1988 em

Navegantes, PR).  Luciane kokuzicki tem a fikha Emily Fernanda, nascida em

21 de julho, Virmond e residente em Itajaí, Santa Catarina.

 Leila  Maria  Kokuzicki  nasceu  em  Virmond  e  mora  no  Rio  de  Janeiro.  É

casada desde 30 de julho de 2014 com Maurício Ribeiro, nascido em 10 de

junho de 1977. Eles tem 1 filho.

 Jhennifer Kokuzicki, nasceu em Marcelândia, Mato Grosso e mora em São

José do Rio Claro, Mato Grosso, em 22 de fevereiro de 2000. É sobrinha de

Leila Maria kokuzicki.

 José kokuzicki.

 Guilherme S. Kokuzicki.

ANTÔNIO KOKUZICKI

       Antônio Kokuzicki teve o seu registro de nascimento feito em São Mateus do

Sul, sob o termo número 2180, folha 64 e 64v, onde consta que nasceu na Colônia

Água Branca, às 12:30 horas, no dia 21 de abril de 1921, onde o nome de seu pai foi

grafado com Francisco Kokojiski e o de sua mãe como Wanda Kokojiska. Francisco

Chyla e Martins Skaleski assinaram como testemunhas do seu nascimento .

       No Jornal “O Dia”, edição 06269, página 7, publicado no dia 16 de janeiro de

1944, em Curitiba, O Ministério da Guerra, através de edital  de convocação dos

sorteados da classe de 1921, convocou os sorteados que deveriam se apresentar

nas juntas de Alistamento Militar do município de residência no período de 16 a 28

de janeiro de 1944. Antônio foi sorteado com o número 206. Nessa convocação, o

nome de sua mãe apareceu grafado como Wanda Kokorzycki.
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        Apesar dos esforços aplicados na pesquisa sobre  Antônio Kokuzicki, nada

mais foi encontrado sobre ele. Provavelmente faleceu quando era criança.

  

DESCENDENTES DE EDUARDO KOKORZYCKI

      Eduardo  Kochuzycki  nasceu  em  Ponta  Grossa,  PR,  era  casado

religiosamente com Catharina Chabowsky  e eles tiveram os seguintes filhos:

Teodoro, Otília (falecida aos 50 anos, vítima de câncer), Regina,  Ladislau,

Eugênio,  Antônio,  Cilo,  todos falecidos. Teresa e Irene  estão vivas até a

presente data (10 de março de 2021).

       Teresa tem um filho chamado Antônio, com 60 anos de idade e solteiro. 

    Ladislau  Kochuzycki  era  casado com Francisca Nieradka,  morava em

Buriti, Nova Laranjeiras, PR, e era filho de Estanislau Kochuzycki.

       Ladislau Kochuzycki e Francisca Nieradka tiveram os filhos:

 Marli  Nieradka Kochuzycki,  nasceu em 16 de fevereiro de 1977,  em Moji-

Mirim, São Paulo. Casou-se com Eder Silva em 16 agosto de 1999. Residem

em Imbituba, SP  PR). O casal tem os filhos   Elder (nascido em 21 de abril de

2000, Quedas do Iguaçu,  e Ketlyn.

 Mauri Kochuzycki, nasceu em 11 de abril de 1981, Laranjeiras do Sul, Paraná

e mora em Rio Verde, Goiás.

 Marcelo Kochuzycki, mora em Nova Laranjeiras, Paraná e nasceu em 29 de

agosto  de 1985.  Tem uma filha  chamada Caroline Mainardes Kochuzycki,

nascida  em 20  de  setembro  de  2006,  Nova  Laranjeiras,  filha  de  Luciane

Mainardes. Atualmente Caroline Mainardes Kochuzycki reside em Quedas do

Iguaçu, PR.

       Cláudia  Kochuzycki mora em Dois Vizinhos, PR, e é prima de Marli

Nieradka Kochuzycki, Mauri Kochuzycki e Marcelo Kochuzycki.

       Eduardo  Kokorzycki faleceu em 17 de março de 1977, às 20:00 horas,

na  residência  dele,  em  Buriti,  aos  48  anos  de  idade,  vítima  de  ataque

epilético, há 44 anos, e teve o seu registro de óbito lavrado no cartório de
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Laranjeiras  do  Sul,  PR,  sob  o  Termo  17,  Folha  180,  onde  consta  como

declarante Teodoro Kochuziki, filho dele. Foi sepultado no cemitério de Buriti,

Laranjeiras do Sul, PR. O nome dele foi grafado como Eduardo Cocojuski no

registro  de  óbito  e  foi  assinado  pelas  testemunhas  Irineu  Pec  e  Sérgio

Veroneze.

      Catarina Chabowsky  faleceu em 2019. 

   Após o falecimento de Ladislau Kochuzycki, Francisca Kochuzycki continua

morando em Buriti, Nova Laranjeiras, onde tem um bar.

DESCENDENTES DE IRENE KOKUZICKI

       Irene Kokuzicki nasceu em 20 de junho de 1934, na então comarca de

Laranjeiras do Sul, no município de Virmond, Paraná. 

          Casou-se com Carlos Miserski (o sobrenome Mizerski foi alterado nos

cartórios) em 10 de outubro de 1953, às 15:00 horas,  conforme Certidão de

Casamento  62,  folhas  45v,  Livro  B-1,  no  Cartório  de  Virmond,  adotando  o

sobrenome do marido, mudando seu nome para Irene Mizerski. Na ocasião da

cerimônia  do  casamento,  João  Miserski  era  falecido  e   Maria  Kokanowski

Miserski tinha 73 anos. Os nomes dos pais de Irene Kokuzicki foram grafados

como Francisco Kokuzicki e Wanda Kokuzicki. Francisco contava com 56 anos e

Wanda com 51 anos na ocasião do casamento de Irene e possuíam um moinho

de cereais. As testemunhas do casamento foram Francisco Dombroski e Antônio

Pietchak, ambos agricutores.

          Carlos Miserski nasceu no dia 8 de abril de 1925, em Erechim, Rio Grande

do Sul, era comerciário e tornou-se agricultor ao se mudar para Virmond. Era

filho de João Miserski e Maria Kokanoski, ambos lavradores, nascidos e casados

na Polônia . 

          De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 327, Folhas ,  lavrado no

Cartório de Registro Civil de Virmond, PR, João Miserski faleceu em 19 de  julho

de 1949, às 02:00 horas,  aos  59 anos, na residência dele. Era filho de Silvestre
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Mizerski e Francisca Mizerska. O declarante do óbito foi  Carlos Miserski  e a

certidão de óbito foi  assinada pelas testemunhas  Vicente Zigner e Edmundo

Cherpinski.  Deixou  os  filhos:  Pedro,  Carlos,  Josefa,  Francisca,  Ana,  Cecília,

Constância, Félix, Alexandre e Antônio. Foi sepultado no Cemitério de Virmond,

Paraná. 

        De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 19, Folhas 149v e 150,

lavrado no  Cartório de Registro Civil de Virmond, PR, Maria Kokanowski Miserski

faleceu em 7 de  julho de 1965, às 23:00 horas,  aos  81 anos, na residência

dela, vítima de problemas de saúde devidos a hipertensão arterial,  de acordo

com o atestado de óbito assinado pelo médico Carmosino Vieira Branco. Era filha

de Francisco Kokanowski e Maria Kokanowska. O declarante do óbito foi Paulo

Segunda Sobrinho  e a certidão de óbito foi assinada pelas testemunhas  Paulo

Palinski  e  João  Grad  Sobrinho.  Deixou  os  filhos:  Pedro,  Carlos,  Josefa,

Francisca, Ana, Cecília, Constância, Félix, Alexandre e Antônio. Foi sepultado no

Cemitério de Virmond, Paraná. 

         Eles tiveram os filhos Terezinha Mizesrki, Vanda Mizerski, Lídia Mizerski,

Aleixo Mizerski Sobrinho, Nair Mizerski, Helena Mizerski, Tadeu Mizerski e Maria

Mizerski.

 Terezinha Mizerski kaminski, nascida em 10 de julho de 1954, Laranjeiras do

Sul. Casou-se em 11 de janeiro de 1978 com João Airton Kaminski, nascido

em 14 de junho de 1951, filho de Alfredo Kaminski e Maria Rysy Kaminski.

São agricultores e residiam na Localidade de Campo das Crianças, Virmond.

Atualmente moram em Guarapuava. Eles tem os filhos:

1  Edson Alfredo Kaminski,  nascido em 6 de março de 1981,  solteiro e

mora em Guarapuava;

2 Clailton  Paulo  Kaminski  nasceu  em  26  de  junho  de  1985,  mora  em

Guarapuava, casado com Daiane Guimarães Kaminski e tem os filhos

Frederico Guimarães Kaminski que nasceu em 27 de março de 2010 e

Fabíula que nasceu em 27 de janeiro de 2014;
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3 Fábio Júnior Kaminski, nascido em 12 de agosto de 1989, trabalha como

motorista, casado com Silvana Miserski, professora e nascida em 14 de

janeiro de 1989 e tem a filha Maria Luiza Miserski Kaminski que nasceu

em 10 de setembro de 2010.

 Vanda Mizerski,  nascida em 26 de maio de 1956,  em Laranjeiras do Sul,

casada com Wilson de Oliveira (falecido há mais de 20 anos), agricultora e

residia  na  Localidade  de  Campo  das  Crianças,  Virmond.  Morou  em

Guarapuava. Faleceu em 14 de outubro de 2018, aos 62 anos de idade e foi

sepultada em Virmond. Eles tiveram as filhas:

1  Fúlvia Mizerski de Oliveira, nasceu no dia 30 de janeiro de 1980 em Foz

do Iguaçu, casada e mora em Virmond;

2  Flávia Aparecida Mizerski de Oliveira, nasceu em 15 de maio de 1994,

psicóloga, nasceu em Guarapuava onde mora atualmente.

 Lídia  Mizerski,  nascida  em  28  de  julho  de  1958,  em Laranjeiras  do  Sul,

casada com João Augusto Joseph (faleceu em 2015, agricultora e residia na

Localidade  de  Campo  das  Crianças,  Virmond.  Atualmente  moram  em

Cascavel. Eles tiveram os filhos:

1 Celso Joseph, nascido em 27 de maio de 1980 e casado com Gisele;

2 Miriam Joseph, nasceu em 28 de julho, solteira e mora em Cascavel. Tem um

filho chamado Ayran Chang.

3 Juliana  Joseph,  nascida  em 26  de  julho  de  1920  e  casada  com  Adilson

Pereira Sampaio;

4  Willian Jean Joseph, nasceu em 24 de novembro de 1988;

5 Natan Joseph. 

 Aleixo Mizerski Sobrinho nasceu em 16 de maio de 1961, Laranjeiras do Sul,

Paraná. Casou-se em 3 de outubro de 1987 com Olinda Mizerski, nascida em

14 de agosto de 1970, filha de Reinaldo Ryzy e Maria do Belém Borodiak
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Ryzy.  Ambos  são  agricultores  e  residiam  na  Localidade  de  Campo  das

Crianças, Virmond. Atualmente moram em Guarapuava. Aleixo e Olinda são

pais de:

1 Silvana Mizerski, nascida em 14 de janeiro de 1989, casada com Fábio Júnior

Kaminski;

2 Silmar Mizerski nasceu em 28 de maio de 1990, Laranjeiras do Sul, PR,  se

casado com Alessandra  Cychoki  em 19 de agosto  de  2017e residem em

Coronel Vivida, PR; 

3 Siudimar Mizerski, solteiro, mora em Virmond onde nasceu em 17 de março

de 1993 e tem um filho, Joaquim Mizerski;

 Nair Mizerski Kaminski, nascida em 19 de fevereiro de 1963, em Virmond.

Casou-se em 10 de dezembro de 1981 com Aleixo Kaminski, nascido em 18

de janeiro de 1956, filho de Alfredo Kaminski e Maria Rysy Kaminski. São

agricultores e residiam na localidade de Campo das Crianças, Virmond. Eles

tem o filho Paulo Eraldo Kaminski, solteiro e nascido em 30 de junho de 1987.

Atualmente moram em Guarapuava.

 Helena Scherdovski, nascida em 7 de abril de 1965 em Virmond. Casou-se

em 26 de julho de 1986 com Irineu Scherdovski, nascido em 27 de setembro

de 1961 em Laranjeiras do Sul,  filho de Aloysyo Scherdovski  e Terezinha

Scherdovski.  São  agricultores  e  residem  na  localidade  de  Campo  das

Crianças, Virmond. Eles tiveram os filhos:

1  Adoilson Scherdovski, nasceu em Laranjeiras do Sul no dia 4 de maio de

1988, mora em Virmond, casado com Cintia Scherdovski (nascida em 31 de

maio), agricultor, tem  3  filhos: Cibeli,  nascida em 6 de novembro de 2017,

Tiago nascido em 4 de maio de 2012 e Alana, nascida em 24 de julho de

2021. Residem na localidade de Campo das Crianças, Virmond;

2 Adrieli Scherdovski Burdella, nasceu em 24 de fevereiro de 1993 em Virmond,

onde mora atualmente, casada com Sandro Burdella e tem o filho Kauã;
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3 Anderson Schedorvski, nasceu em Laranjeiras do Sul em 2 de fevereiro de

1997 e mora em Guarapuava.

 Tadeu  Mizerski,  nascido  em  10  de  maio  de  1968,  em  Virmond,  solteiro,

agricultor e residia na localidade de Campo das Crianças, Virmond. Não teve

filhos. Mora em Cascavel, Paraná.

 Maria Mizerski, nascida em 12 de setembro de 1970, em Laranjeiras do Sul,

solteira,  agricultora  e  residente  na  localidade  de  Campo  das  Crianças,

Virmond. Ela teve os filhos:

1  Carlos Henrique Mizerski Segunda, faleceu em 25 de dezembro de 2019, aos

12 anos de idade, vítima de câncer e foi sepultado no Cemitério Municipal de

Virmond;

2  Maria Eduarda Mizerski Segunda, nascida em 24 de fevereiro de 2007.

       Carlos Miserski faleceu em 27 de março de 2000, aos 74 anos de idade, no

Hospital São Lucas, em Laranjeiras do Sul e foi sepultado no Cemitério Municipal de

Virmond.  Irene Miserski faleceu em 18 de dezembro de 2014, aos 80 anos, às 21:40

horas no Hospital São Lucas, em Laranjeiras do Sul e foi sepultada no Cemitério

Municipal de Virmond.

     Irene Mizerski, 1991.
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FELICIA KOKORZYCKI

      Felicia kokorzycki nasceu no dia 6 de dezembro de 1922, às 11:00 horas,

Colônia Água Branca, São  Mateus do Sul. No seu registro de nascimento consta

como declarante o pai dela, que teve o nome grafado como Francisco Kokosichi.

Sua mãe teve o nome grafado como Vanda Kokosicha. Foi registrada sob o termo

número  2759,  Folha  64.  Tomasz  Polak  e  Mathias  Riski  assinaram  como

testemunhas. Todos eram agricultores.

            Felicia Kokorzycki Belinski era casada com José Belinski.

         Eles tiveram seis filhos:

 Miguel K. Belinski;

 Antônio K. Belinski;

 Bárbara K. Belinski (falecida);

 Ludovico K. Belinski;

 Tadeu Kukurginski Belinski; 

 Henrique Kokogiski Belinski.

  Felicia e José se mudaram para o estado de Rondônia na década de 1980.

     Tadeu e Ludovico são os únicos filhos de Felicia que moram no estado do

Paraná. Ludovico mora em Três Barras, Paraná. Miguel, Henrique e Antônio moram

em Rondônia. 

       Miguel Kokogiski Belinski nasceu em 26 de setembro de 1953. Tem a filha

Taty Belinski, nascida em 23 de dezembro, Mirante da Serra, Rondônia, onde reside

atualmente.

       Bárbara Kukurginski Belinski nasceu em 14 de outubro de 1942. Casou-se

com Pedro  Danczuk, nascido em 29 de junho de 1935, filho de Miguel Danczuk e

Isaura Danczuk que contavam com 73 e 71 anos de idade, respectivamente, na

ocasião do casamento e eram nascidos na Iugoslávia, antigo país da Europa. Os

pais de Barbara, José Belinski e Felicia kukurginski Belinski, tinham 44 e 38 anos,
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respectivamente.  O casamento foi  lavrado no cartório  de Virmond,  PR, em 8 de

outubro de 1960, às 10:30 horas, sob o Termo 167, Folhas 132, 132v e 133. As

testemunhas do casamento foram Inácio Kokuzicki  e  Demétrio  Danczuk.  Após o

casamento a noiva adotou o nome de Barbara Belinski Danczuk. Com exceção dos

pais da noiva que eram industriais, os demais eram agricultores.

       Ludovico Kokogiski Belinski se casou com Ivete F. Belinski (nascida em 23

de junho de 1956, Catanduvas, PR) e residem em Três Barras, PR. Eles tem o filho

Alex Belinski (nascido em 23 de julho de 1979, Catanduvas, PR) que se casou com

Alessandra  Jagusseski  Belinski  (nascida  em  26  de  fevereiro  de  1982).  Alex  e

Alessandra  tem  os  filhos  Alison  Belinski  (nascido  em  25  de  abril  de  1990,

Catanduvas, PR) e Alessa Belinski  e moram em Três Barras, PR. Eles tem a nora

Elisângela Naudir  Masson (nascida em 18 de agosto de 1976,  nascida em  Três

Barras, PR, mãe de Millena Masson (nascida em 3 de novembro de 2003) e Kamila

Masson.

       Tadeu Kokurgindki Belinski nasceu em 2 de janeiro de 1944, Virmond, e

casou-se  com Izabel  Zukoski  Palinski,  filha de  Gabriel  Palinski  e  Otília  Zukoski

Palinski, nascida  em 6 de janeiro de 1945. Todos eram agricultores. O casamento

ocorreu em 24 de abril de 1966, e foi lavrado sob o Termo 295, Folhas 258, 258v e

259,  no  Cartório  do  Registro  Civil  de  Virmond,  PR,  sendo assinado  pelas

testemunhas  José Benderovicz e Francisco Mierzva. A noiva adotou o nome de

Izabel Palinski Belinski após o casamento. Atualmente o sobrenome Kokorzycki está

grafado como Kokurgindki nos documentos de Tadeu.  Gabriel Palinski era filho de

Ignacy  Palinski  e Wiktoria  Lorenta.  Ignacy  Palinski   era  filho   Antoni  Paliński  e

Marianna  Cetlińska.  Antoni  Paliński  era  filho  de  Szczepan  e  Barbara  Paliński.

Marianna Cetlińska era filha de Franciszek Cetliński  e  Tekla Józwiak.  A mãe de

Marianna Cetlińska, Tekla Józwiak, era filha de Michał Józwiak e Marianna Małecka.

Witkoria Lorenta  era  filha de Teofil Lorenta e Rozalia Bundz, imigrantes poloneses

que  chegaram ao  Brasil  em 1882.  Tadeu Kokurgindki  Belinski e  Izabel  Zukoski

Palinski tem as filhas Luciana Belinski (nascida em 8 de setembro de 1978, mora em

Guarapuava, Paraná, e tem as filhas Maria e Helena) e Ivonete (nascida em 21 de

novembro  de  1972,  Virmond,  PR e  residente  em Cantagalo,  PR).  A  história  de
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Ignacy Palinski  e da família  dele está registrada nas páginas correspondentes  à

“Família Palinski”.

       Henrique Kokogiski Belinski é casado com Marlene. Eles tem quatro filhos:

Daiane Belinski, Geanne Belinski, Keily Belinski Argolo e Sandro Sílvio Belinski. 

       Daiane Belinski nasceu em 12 de abril de 1984, Alvorada D’Oeste, Rondônia,

onde mora atualmente e tem o filho Pietro Augusto Belinski Silva, nascido em 10 de

janeiro de 2011.

      Geanne Belinski nasceu em Alvorada D’Oeste, Rondônia, onde mora atualmente

e tem o filho Thiago Belinski, nascido em 22 de novembro de 1999.

        Keily Belinski Argolo nasceu em 17 de setembro de 1978, Catanduva , PR. É

casada e atualmente mora em Porto Velho, Rondônia.

        Sandro Sílvio Belinski nasceu em 25 de abril de 1985, Bom Sucesso do Sul,

PR. Casou-se com Eluza Cristina Kogge Belinski (nascida em 1986, Bom Sucesso

do Sul) no dia 23 de outubro de 2004. Eles são pais de Eduarda Belinski, nascida

em 15 de fevereiro de 1995, Pato Branco, onde reside atualmente. Eduarda Belinski

tem os filhos Jhonatan e Jorge.

                    

Felicia e um dos seus bisnetos.                                                      Tadeu, filho de Felicia.
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Tadeu Kokurgindki Belinski (filho de Felícia e José) e Izabel, esposa dele.

LEOCÀDIA KOKOGISKI  PILARSKI E SEUS DESCENDENTES

       Leocádia Kokogiski casou-se com Vadislau Pilarski (irmão de Rosalina Pilarski,

casada com Estanislau Kokojiski). Eram dois irmãos da famíla Pilarski (Vadislau e

Rosalina) casados com dois irmãos da família Kokorzycki: Estanislau e Leocádia.

       Vadislau Pilarski nasceu em São Mateus do Sul, em 20 de abril de 1919 e sua

história está escrita em páginas anteriores, na parte relacionada à Família Pilarski. A

certidão de casamento de Leocádia e Vadislaufoi lavrada sob o Termo 222, Folhas

12v  e 13. Eles  tiveram  os filhos:  Wanda  Kokuzicki  Pilarski,  Vicente  Kokogiski

Pilarski,  Eduardo  Kokogiski  Pilarski,  Irene  Kokogiski  Pilarski  e  Izabel  Kokogiski

Pilarski.

     Wanda Kokuzicki  Pilarski  nasceu em 13 de julho  de 1949 e  o registro  de

nascimento dela foi lavrado no cartório de Laranjeiras do Sul. Ela faleceu aos 18

anos,  em sua  residência,  em 12  de  junho  de  1968,  às  00:05  horas,  vítima  de

presumido  derrame  cerebral.  Era  a  segunda  filha  de  Vadislau  e  Leocádia.  Era

solteira e não deixou filhos. Todos residiam em Buriti, Laranjeiras do Sul na ocasião

do óbito  de  Wanda.  Seu assento  de óbito  foi  assinado pelo  declarante,  Vicente

Kokuzicki Pilarski, e pelas testemunhas Nozer Miliz e Santina Vicersi. Foi sepultada

no cemitério de Buriti, Laranjeiras do Sul. 
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       Vadislau Pilarski  faleceu em sua residência,  em Buriti,  Laranjeiras do Sul,

vitimado por presumível derrame cerebral, em 23 de novembro de 1967, às 14:30

horas, aos 48 anos de idade. Era o quarto filho de Estanislau, já falecido há mais de

8 anos, e Sofia. Era agricultor e seu registro de óbito foi feito sob o Termo 91, Folha

91, no cartório de Laranjeiras do Sul, pelo declarante Ladislau Pilarski Jukovski, a

pedido do cônjuge sobrevivente e foi assinado pelo declarante e pelas testemunhas

Alfredo  Jadotti  e  Egídio  Carbonera.  Deixou  5  filhos:  Vicente  Pilarski,  21  anos;

Wanda,  18  anos;  Eduardo  17  anos;  Irene,  15  anos,  e  Izabel  com  7  anos.  Foi

sepultado no cemitério de Buriti, em Laranjeiras do Sul.

TADEU KOKUZICKI

       Tadeu Kokuzicki nasceu em 17 de novembro de 1940. Aos 19 anos de idade foi

picado por uma cobra. Morava com seus pais e era agricultor. Possuía um cavalo e

pediu que a família vendesse o cavalo para pagar as despesas médicas. Mas não foi

possível socorrê-lo devido à distância entre o lugar onde morava e o hospital. Era

longe e não havia ninguém com carroça disponível para levá-lo. Três dias após a

morte de seu pai, Francisco Kokuzicki, veio a óbito. No livro de registros de óbito,

sob o termo 217, folhas 93v e 94, consta como declarante José Belinski e que o

falecimento dele ocorreu no dia 18 de maio de 1960, às 16:45 horas, 3 dias após o

falecimento de seu pai. José Belinski, João Miguel Kubiak e José Eugênio Zukoski

assinaram como testemunhas. No livro de registros de óbito, a declaração do seu

falecimento aparece logo em seguida do óbito do seu pai. Era um dia chuvoso. Foi

enterrado num túmulo ao lado dos túmulos de seu pai e de sua mãe, no cemitério

público de Virmond.
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QUANTAS GERAÇÕES DA FAMÍLIA KOKORZYCKI HÁ NO BRASIL?

       Lukasz Kokorzycki e sua esposa Antonina chegaram no Porto de Paranaguá no

dia 25 de abril de 1891. Foram morar em São Mateus do Sul, PR,  e  tiveram três

filhos: João, Francisco e Marianna. Francisco teve onze filhos, entre eles Estanislau. 

       Estanislau teve quatro filhos. Lauro é um dos filhos de Estanislau e teve quatro

filhos, entre eles, Rose Maria e Nilson. 

      Nilson tem o neto Miguel Moacir, pentaneto de Lukasz e Antonina. Miguel Moacir

é o descendente mais novo de Lukasz e Antonina, sendo tetraneto do filho deles,

Francisco Kokuzucki, representando a sexta geração de descendentes nascidos no

Brasil.

         Rose Maria teve três filhos, sendo que dois filhos dele tem filhos. Marcelo, filho

de Rose, tem a filha Marcela que é pentaneta de Lukasz e Antonina. Angélica, filha

de Rose, tem o filho Nathan que é pentaneto de Lukasz e Antonina.

      Isabel, filha de Estanislau, entre seus cinco filhos, teve Vanderleia e Márcia.

Vanderleia, filha de Isabel, tem o filho Jilson Kokojirski. Jilson tem a filha  Eduarda

que é pentaneta de Lukasz e Antonina. Márcia, filha de Isabel, tem o filho Lincoln,

tetraneto de Lukas e Antonina.

Angélica e Marcelo (filhos de Rose Maria Kokojiski) e Nathan (filho de Angélica).
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Isabel Kokojiski, filha de Estanislau Kokojiski

Vanderleia Ferreira, filha de Isabel Kokojiski.

Gilson (filho de Vanderleia) e a filha, Eduarda.
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Márcia Ferreira e o filho dela, Lincoln.

      Além dos descendentes de Francisco, filho de Lukasz e Antonina, também há os

descendentes de João, que era o filho mais velho de Lukasz e Antonina nascido no

Brasil. João Kokorzycki teve os filhos Nicolau Kokoginski e Antonina Kokoginski,

   Nicolau  kokoginski  teve  os  filhos  Rosa  Kokoginski  Pires,  Maria  Kokoginski,

Antônio de Paula Kokoginski e Graci de Paula Kokoginski.

      Rosa Kokoginski Pires é mãe de Rosilda Pires Meira e Rosana Pires.

      Rosilda Pires Meira teve a filha Priscila Pires Meira. Priscila é mãe de Bernardo e

Betina Meira Soares. Lukasz Kokorzycki e Antonina kokorzycka  são pentavós  de

Bernardo e Betina.

      Rosana Pires é mãe de Ashley, tetraneto de Lukasz e Antonina.

      Maria Kokoginski  teve as filhas Simone Kokoginski Carlos e Solange de Fátima

Carlos. 

     Simone Kokoginski  Carlos tem o filho Alisson Júnior Diuk  que é pai  de Ísis

Isabella Vasco Diuk, pentaneta de Lukasz e Antonina.

       Solange de Fátima Carlos tem os filhos Arthur e Elloah, tetranetos de Lukasz e

Antonina.

      Antonio de Paula Kokoginski é pai de  Eliane Kokoginski da Silva e Sheila da

Silva Kokoginski. 

352



       Eliane Kokoginski da Silva tem a filha Mariliane Silva Santos, cuja filha é Stefany

Meira, pentaneta de Lukasz e Antonina.

       Sheila da Silva Kokoginski tem a filha Aisha Kokoginski Dombroski, tetraneta de

Lukasz e Antonina.

      Graci de Paula Kokoginski é mãe de Marina Michele Teixeira. Júlia Teixeira

Goés é filha de Marina Michele Teixeira e é tetraneta de Lukasz e Antonina.

         Antonina Kokoginski (filha de João Kokorzycki) teve o filho Pedro Kokoginski.

    Pedro  Kokoginski  teve  os  filhos  Renato  Kokoginski,  Luiz  Carlos  Ribeiro

Kokoginski,  Roseli Kokoginski e  Rosangela  Kokoginski Ribeiro.

      Renato Kokoginski é pai de  Vitor Gabriel  Kokoginski  e Rafael Kokoginski ,

tetranetos de Lukasz Kokorzycki e Antonina Kokorzycki.

         Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski casou-se pela primeira vez com Adriana Afonso

Simplício. Tiveram três filhos, que são tetranetos de Lukasz Kokorzycki e Antonina

Kokorzycki:  Taísa  Afonso  Kokoginski,  Bruno  Afonso  Kokoginski  e  Lucas  Afonso

Kokoginski. Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski se casou pela segunda vez com Elizete

Carlins Eles tem os filhos João, Heric e Emanueli, que são tetranetos de Antonina

Kokorzycki e Lukasz Kokorzycki. Luiz Carlos Ribeiro Kokoginski tem mais duas filhas

nascidas  de  outros  relacionamento  que  também  são  tetranetas  de  Antonina

Kokorzycki e Lukasz Kokorzycki.

       Roseli Kokoginski  é mãe de Juliana Kokoginski Boeno, cujos dois filhos são

pentanetos de Lukasz e Antonina. 

         Rosangela Kokoginski Ribeiro tem as filhas Érica Kokoginski Ribeiro Andrade e

Vanessa Kokoginski Ribeiro.

      Érica Kokoginski Ribeiro Andrade é mãe de Márcio Miguel Ribeiro Andrade,

pentaneto de Lukasz e Antonina.

    Vanessa  Kokoginski  Ribeiro  tem  os  filhos  Samuel  e  Alice  Ribeiro  Gross,

pentanetos de Lukas Kokorzycki e Antonina Kokorzycki.
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        São seis gerações que nasceram no Brasil em 130 anos. Há cinco gerações da

Família Kokorzycki atualmente no Brasil, vivendo em cidades e estados diferentes.

Alguns se mantiveram próximo do local onde Lukasz e Antonina  residiram, como

Adão  Leisco  e  seus  descendentes,  assim  como  alguns  descendentes  de  Ana

Danuta,  Inácio  e  Ludovico.  Outros  se  mudaram  para  cidades  e  estados  mais

afastados,  como  os  descendentes  de  Estanislau  Kokojiski,  Felícia  Kokorzycki

Belinski e Eduardo Kochuzycki. Os descendentes de João Kokorzycki residem no

Paraná.

      Lukasz e Antonina,  assim como muitos  imigrantes poloneses,  deram uma

grandiosa  contribuição  para  a  fundação  do  município  de  São  Mateus  do  Sul  e

ajudaram o Brasil a crescer. Desse modo, externamos nossos agradecimentos por

ter iniciado a nossa família e ter deixado um legado tão maravilhoso.
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  FAMÍLIA FRYDRYSZEWSKI 

        O nome Fryderyk (Frederico) é conhecido na Polônia desde o século XIII. Na

Idade Média aparecia com as  variantes fonéticas: Frydrych, Fryderych, Fryderyk,

Frydryk,  Frydyryk,  Fredrych,  Frederych,  Frederyk,  Fredryk,  Fredyryk;  adotado  na

língua  polonesa  também  como  Biedrzych.  Trata-se  de  um  nome  de  origem

germânica: ‘fridu’ paz + ‘rihhi’ forte. 

       Parte da família Frydryszewski residente no Brasil, Paraná e  Virmond deve-se

aos patriarcas Andrzej Frydryszewski e Konstancja Lichocka. Ao chegar ao Brasil, a

família foi destinada aos núcleos da colonização no Rio Grande do Sul. Ali morou

em diferentes locais até mudar-se para  a Colônia Amola Faca (Virmond. 

       André Frydryszewski (nascido em 1857 e falecido em 1939) casou-se com

Constância Lichocka (nascida em 1867 e falecido em 1945) em 1891 (KOZOWSKI,

p. 214 – 2012), e ele era morador na Linha 7 de Setembro que pertencia a Colônia

Santo  Antonio  da  Patrulha,  atual  município  de  Riozinho.  Depois  a  família  se

transferiu  para Colônia Guaporé,  que de lá  também saiu (KOZOWSKI,  p.  201 –

2012).   Constância  Lichocka  era  filha  dos  imigrantes  poloneses  Franciszek  e

Marianna Lichocki, moradores na mesma localidade no Rio Grande do Sul. 

       O casal teve seis filhos: 

 Leonarda:  nasceu  em 20  de  fevereiro  de  1892  e  foi  batizada  em 19  de

setembro de 1892 na Igreja Matriz da Conceição do Arroio em Osório, RS.

Casou-se  religiosamente com Adão Wasiak, nascido em  1886 na Polônia,

filho de Andrzej e Rozalia Wasiak. Leonarda e  Adão tiveram  quatro filhos na

Colônia Treze de Maio,  RS. Os outros quatro nasceram em Virmond, PR:

José  (nasceu  em 1909),  Antonio  (nasceu  em 1914),  Rosália  (nasceu  em

1917),  Sofia (nasceu em 1919 e faleceu em 1940), Anastácia (nasceu em

27/02/1924), João (nasceu em 3/06/1928), Ana (nasceu em 1932) e Barbara

(nasceu  em  16/02/1937).  A  família  de  Leonarda  e  Adão  mudou-se  para

Marquinho, PR, no final da década de 1930. Ela foi parteira, trazendo muitas

crianças ao mundo em Virmond e em Marquinho. Leonarda Frydryszewska-
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Wasiak faleceu em 6 de dezembro de 1979. Adão Wasiak faleceu em  12  de

julho de 1951. Foram sepultados no Cemitério de Marquinho, PR.

 Estanislava: nasceu em 11 de abril de 1894 e foi  batizada em9 de junho de

1894 na Igreja Matriz de Arroio em Osório, RS. Casou-se com José Telaśka,

nascido em 12 de março de 1886 na Colônia de Alfredo Chaves, RS, filho de

Jan Telaśka e Marianna Kowalewska, imigrantes poloneses que chegaram

em fevereiro de 1886, morando inicialmente na 3ª Seção do Rio das Antas. O

casal  teve  11  filhos:  João  (nascido  em  08/07/1912);  Ana  (nascida  em

1/05/1914);  Antonio  (nascido  em  7/11/1917);  Ladislau  (nascido  em

19/12/1919);  Miguel  (nascido  em  29/09/1923);  Regina  (nascida  em

6/09/1925);  Sofia  (nascida  em  6/04/1928);  Margarida  (nascida  em

15/06/1931);  Josefa  (nascida  em  1/01/1934);  Maria  (nascida  em  1938  e

falecida em 1946)  e Ludovico (nascido em 17/12/1938).  A família  Telaśka

migrou para a Colônia Amola Faca em 1922. Eles adquiriram e moraram no

lote nº 11 localizado na Linha Cavernoso. Estanislava Frydryszewski-Telaśka

faleceu em 26 de janeiro de 1977, aos  79 anos de idade. O registro de óbito

dela foi lavrado sob o Termo 22, Folha 42, Livro C-2, no cartório de Virmond e

foi assinado pelo declarante Ludovico Telaski e pelas testemunhas Adilson

Vieira Ponte e Silvestre Kierecz.  José Telaśka faleceu aos 79 anos, em 13 de

janeiro de 1965. Estão sepultados no cemitério de Virmond.

 Marianna: nasceu em 23 de maio de 1899, na Colônia Barro, atual Município

de Gaurama, RS. Casou-se com João Zapałowski em  13 de maio de 1916,

na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro, em Áurea, RS. João nasceu em 24

de  junho  de  1895,  na  Colônia  Orleans  do  Sul,  SC,  filho  dos  imigrantes

poloneses Franciszek Zapałowski e Józefa Zwierzchowska. Tiveram 10 filhos:

Pedro  (nascido  em  1917  e  falecido  em  1978),  Ana  (nascida  em  1919  e

falecida em 1994), Ladislau (nascido em 1921 e falecido em 1992), Ludovico

(nascido em 1923 e falecido em 2004), Júlio (nascido em 1927 e falecido em

2006), Amália (nascida em 1929 e falecida em 2000), Sofia (nascida em 1932

e falecida em 2004), Theodoro (nascido em 1935 e falecido em 2021), Joana
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(nascida  em  1938  e  falecida  em  2008)  e  Bárbara  (nascida  em  1943).

Marianna  Frydryszewska-Zapałowska  morava  com  a  família  na  Linha

Zapalowski. Faleceu em 31 de janeiro de 1976. João Zapałowski faleceu em

30 de abril de 1969.

  Bronislava: nasceu em 25 de maio de 1900, no  Rio Grande do Sul, onde se

casou  com  José  Wasiak,  imigrante  polonês,  nascido  em  1880  e  filho  de

Andrzej e Rozalia Wasiak. A família  migrou para a Colônia Amola Faca e

adquiriu o lote de terra nº 13. Bronislava e José tiveram 6 filhos: Margarida

(nascida  em  1915),  Angelina  (nascida  em  13/10/1918  e  falecida  em

31/05/1995),  Isabela  (nascida  em  1922),  Joana,  Ceslau  (nascida  em

14/07/1926)  e Bárbara (nascida em 6/02/1934).  Bronislava Frydryszewska-

Wasiak faleceu aos 86 anos, em 26 de setembro de 1986. O registro de óbito

dela  foi  lavrado  sob  o  Termo  183,  Folha  82v,  LivroC-2,  no  cartório  de

Virmond, o declarante foi Ceslau Waczak e foi assinado pelas testemunhas

Paulo Mierzva Palinki e Silvestre Waczak. José Wasiak faleceu aos 92 anos,

em  2 de abrirl de 1972. Foram sepultados no cemitério de Virmond.

 Adão:  nasceu em 8 de março de 1903 e foi  batizado na Igreja Matriz de

Conceição do Arroio  em Osório,  RS. Casou-se com Ladislava Wolicka na

Colônia Amola Faca,  em 30 de julho de 1924, nascida em 1906 na mesma

região  que  Adão  nasceu.  Ladislava  Wolicka  era  filha  dos  imigrantes

poloneses Franciszek Wolicki e Józefa Żmuda. Adão e Ladislava foram pais

de  seis  filhos:  Antonio  (nascido  em  1925),  José,  Maria  (nascida  em

8/09/1927), João (nascida em 20/06/1929), Ana (nascida em 23/10/1933) e

Ceslau (nasceu em 21/07/1936 e se casou com Ana Danuta Kokorzycki, filha

de  Francisco  Kokorzycki  e  Wanda  Radlowska,  e  neta  dos  imigrantes

poloneses  Lukas  Kokorzycki/Antonina  Papierkowska  e  Miguel

Radlowski/Rozalia Jasinska. As histórias das Famílias Kokorzycki e Radlowski

estão escritas em páginas anteriores e referentes as respectivas famílias).

Adão Frydryszewski faleceu em 10 de junho de 1966. Segundo relato, sua

morte ocorreu ao retornar de uma caçada, quando aconteceu um acidente
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com sua  arma de  fogo.  Um dos  filhos  que  estava  em frente  a  casa  não

entendeu  o que havia acontecido. Chamou sua mãe dizendo que seu pai

havia caído ao chão por estar feliz em ter acertado um animal. 

 Theodoro: nasceu em 20 de maio de 1906, em Passo Fundo, Rio Grande do

Sul, onde foi batizado. Casou-se com Anna Sierpińska em 29 de dezembro de

1928, em Virmond. Anna Sierpińska nasceu em 12 de setembro de 1911, na

Colônia Água Branca, São Mateus do Sul, onde foi batizada e era filha de

Franciszek  Sierpiński  e  Marianna  Szkólna,  imigrantes  poloneses.   Ana

Sierpińska foi batizada em 14 de setembro de 1911, sob o Termo 331, Folha

51v, na Igreja São José, na Colônia Água Branca. O padre que realizou o

batismo foi Jacob Wróbel e os padrinhos foram Antonio Zaczkowski e Agafia

Przepiórska.  Theodoro Frydryszewski e Anna Sierpińsnka se casaram em 29

de dezembro de 1928,  em Virmond.  O padre que realizou a cerimônia foi

Paulo Schneider e as testemunhas foram Leão Obadowski e Miguel Wasiak.

O  registro  do  casamento  foi  lavrado   sob  o  Termo  314,  Folha  117v,  foi

assinado pelo vigário. Leopoldo Pfad e se encontra no livro de registros de

casamentos na  Catedral Nossa Senhora do Belém,  em Guarapuava

   Theodoro  e  Anna  tiveram  13  filhos:  Pedro  (nascido  em  11/12/1929),

Francisco  (nascido  em 15/10/1931),  Maria  (faleceu  nos  primeiros  dias  de

vida), Geronimo (nascido em 24/03/1935), Tereza (nascida em 21/05/1938),

Antonio (nascido em 27/12/1940), Amália (nascida em 11/07/1943), Teodoro

(nascido em 15/10/1945), Isabel (nascida em 1947), Leocádia (nascida em

12/11/1949), Ana (nascida em 4/01/1952), Edviges (nascida em 27/04/1954) e

Márcia (nascida em 4/08/1964). Theodoro Frydryszewski foi  sócio-fundador

da Towarzystwo Rolniczo-Oświatowe (Sociedade Agrícola-Instrutiva), primeira

casa-sociedade  da  Colônia  amola  Faca.  Participou  por  longos  anos  na

diretoria  da  Igreja  Nossa  Senhora  do  Monte  Claro.  É  homenageado  com

nome de rua em Virmond. Theodoro faleceu em 1 de março de 1978, aos 71

anos.  O  registro   de  óbito  foi  lavrado  no   Cartório  de   Registro  Civil  de

Virmond, PR, sob o Termo 55 , Folhas 50,  Livro C-2. O declarante do óbito
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foi  o  filho  dele  Teodoro  Cherpinski  Fredecheski  e  a  certidão  de  óbito  foi

assinada  pelas  testemunhas  Henrique  K.  Szurmiak  e  Maria  Francisca

Chagas. Deixou 11 filhosmaiores e 1 menor de 21 anos. Foi sepultado no

Cemitério de Virmond, Paraná. Ana Sierpińska-Frydryszewska faleceu aos 88

anos,  em   20  de  outubro  de  1999.  A  respeito  da  morte  de  Theodoro

Frydryszewski o Jornal LUD nº 3575, publicado em 2 de maio de 1978, página

.2, anunciou: “No dia 1 de março de 1978, após uma breve e grave doença, e

tendo recebido os últimos sacramentos, faleceu o nosso  compatriota, amigo,

marido e pai de uma numerosa família − Teodoro Fridrycheski, tendo vivido

72 anos. Nasceu em São Luís da Casca, no Rio Grande do Sul. Aos 16 anos

de idade, juntamente com seus pais veio ao Paraná, tendo fixado residência

em Virmond, onde em 1928 se casou com Ana Sierpińska. O casal teve 12

filhos: Pedro, Francisco, Maria (falecida), Jerônimo, Teresa, Antônio, Amália,

Teodoro,  Isabel,  Leocádia,  Ana,  Edviges  e  a  adotiva  Márcia.  O  falecido

Teodoro  foi  um  bom  católico,  um  pai  e  marido  exemplar.  Por  43  anos

pertenceu ao Rosário Vivo, por 26 anos foi presidente do comitê da igreja de

Nossa  Senhora  de  Częstochowa.  O  sepultamento  realizou-se  com  a

numerosa participação de parentes e conhecidos. O corpo foi retirado de casa

pelos membros do Rosário  Vivo e levado à igreja.  Após a Missa fúnebre,

celebrada pelo pároco de Laranjeiras, que substituiu o ausente pároco local, o

corpo foi levado pelos filhos e depositado para o eterno descanso. Afligidos

por inconsolável dor e luto,  a esposa e os filhos agradecem cordialmente,

com  o  antigo  “Deus  lhes  pague”  polonês,  a  todos  aqueles  que  levaram

palavras de consolo e prestaram assistência durante a doença. A família.”

       Segundo as anotações do diretor da Colônia Amola Faca (Virmond), Ladislau

Radecki,  a família Frydryszewski  configura entre os primeiros  imigrantes do Rio

Grande do Sul que  migraram para  Virmond.  Além da família Frydryszewski,  as

seguintes  famílias   migraram  do  Rio  Grande  do  Sul  para   Virmond:  Babiński,

Banach,  Benderowicz,  Biliński,  Budka,  Dąbrowski,  Karpiński,  Kochanowski,

Kostrowski, Magalski, Malinowski, Miński, Mizerski, Obadowski, Organista, Paliński,

Rabel, Rychwicki, Telaśka, Wasiak, Wolicki, Zapałowski, Zieliński, Zygier... Leonarda
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Frydryszewska, Adão Wasiak e filhos migraram para a Colônia Amola Faca. Logo

depois André Frydryszewski, Constância Lichocka, os filhos Adão e Theodoro ainda

solteiros  chegaram  entre  os  meses  de  junho  e  agosto  de  1921.   André

Frydryszewski adquiriu o lote nº 25 e o filho Adão o lote nº 21.Os lotes faziam divisa.

Logo em seguida Bronislava Frydryszewska,  José Wasiak e filhos se mudaram para

a Colônia Amola Faca. Estanislava, José Telaśka e filhos migraram depois da família

de  Bronislava  Frydryszewska.  A  última  família  a  chegar  foi  a  da   Marianna

Frydryszewska,  esposo João Zapałowski  e  filhos. Os Frydryszewski  também não

foram indiferentes ao projeto social  de construção da nova Colônia Amola Faca,

participando do comitê e construção da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro (1923-

1927) e da Sociedade Agrícola-Instrutiva (Towarzystwo Rolniczo Oświatowe). 

 O óbito de André Frydryszewski ocorreu em 15 de julho de 1939, aos 82 anos, e

consta sob o Termo 6, Folha 4, no Livro Óbito da Igreja Matriz Nossa Senhora do

Monte Claro, Virmond, e foi assinado pelo padre João Gualberto Pogrzeba. Deixou

dois filhos, quatro filhas, trinta e sete netos e seis bisnetos. 

        O óbito de Constância Lichocka-Frydryszewska ocorreu em 6 de maio de 1945,

aos 78 anos, e consta sob o Termo 1, Folha 9, no Livro Óbito da Igreja Matriz Nossa

Senhora do Monte Claro, Virmond, e foi assinado pelo padre Pedro Halama. 

        No túmulo de Constância no Cemitério de Virmond, o nome dela consta como

“Catarina Fedrecheski” e não Constância como aparece em praticamente todos os

registros. Segundo o relato de Pedro, filho mais velho de Theodoro,  sua avó foi

batizada na Polônia  como “Katarzyna”  –  “Catarina”,  que  o  nome “Konstancja”  –

“Constância” foi adotado no sacramento da sua crisma. 

       O sobrenome sofreu muitas alterações, principalmente nos registros civis dos

cartórios,  sendoendo  grafado  como:  Frydrysewski,  Fedrisiewski,  Frediszewski,

Fidryszewski,  Fyderecheski,  Fyderechesky,  Fredricheski,  Fridryscewski,

Fridryscevski,  Fridryscevsky,  Frydecheski,  Frydricheski,  Frydrigevski,  Fridricheski,

Fredecheski,  Fedrechesk,  Fedrecheski,  Fidrygiski,  Freduczwski,  Freduczweski,

Freduczevski,  Fridriczewski,  Fridryscewski,  Fridriscvski,  Frudecheski,  Freduzeski,

Fridrizeski..
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FAMÍLIA PALINSKI

        Antoni Paliński nasceu em 1834, filho de Szczepan e Barbara Paliński. Casou-

se na aldeia de    Nużewo, a 5 km do município de Ciechanów, localizada a 74 km a

norte de Varsóvia, na província de Mazowiecki (Mazóvia), Polônia, em 1869 com

Marianna Cetlińska, nascida em 1844, filha de Franciszek Cetliński e Tekla Józwiak.

A  mãe  de   Marianna  Cetlińska,  Tekla  Józwiak,  era  filha  de  Michał  Józwiak  e

Marianna Małecka e faleceu em 1866. Os  registros de nascimentos e batismos dos

9 filhos  de Antoni Paliński e  Marianna Cetlińska  foram encontrados em Nużewo:

 Franciszek: nascido em  1870  e falecido em 1873, aos três anos;

 Józefa: nascida em 1872;

 Ignacy: nascido em 25 de junho de 1875;

 Stanisław: nascido em 1877;

 Franciszek: nascido em 1880.  Foi  batizado com o mesmo nome do irmão

falecido;

 Bronisław: nascido em 1882  e falecido em 1883, com um ano de idade;

 Aleksander: nascido em 1884;

 Jan: nascido em 1887;

 Józef: nascido em 1890.

         A família de Antoni Paliński e Marianna Cetlińska-Palińska emigrou da Polônia

ao Brasil em 1890.  De acordo com registros no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro,

eles chegaram no Brasil em  19 de novembro de 1890, no Navio Hannover, com

procedência do Porto de Bremen – Alemanha. No relatório entregue à Repartição

Central das Terras e Colonização no Rio de Janeiro, consta que vieram 682 pessoas

no  navio  Hannover,  sendo  que  quinze  crianças  faleceram  em  consequência  de

sarampo e pneumonia e duas nasceram durante a viagem. Na lista de passageiros

há  relação da família, registrada sob o nº 136, página 23: Antoni Paliński, 56 anos;
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esposa Marianna, 46 anos; e os filhos: Józefa, 19 anos; Ignacy, 15 anos; Stanisław,

13 anos;  Franciszek,  10 anos;  Aleksander,  7  anos e 6 meses;  Jan.  3  anos e 6

meses; e Józef, 6 meses. Neste mesmo navio veio também a  família “Mizerski”,

pioneira de  Virmond. 

       A família “Paliński” foi destinada aos núcleos da colonização no  Rio Grande do

Sul, dando entrada em 1891 na Linha General Osório, na Colônia Alfredo Chaves,

atual município de Veranópolis. 

       No Rio Grande do Sul o casal teve mais dois filhos: Ladislau (nascido em

03/12/1894)  e  Marianna (nascida em 22/03/1897).  Em Alfredo Chaves houve os

casamentos de alguns filhos de Antoni e Marianna:

 Józefa casou-se com João Kissel em 1894; 

 Ignacy  casou-se  com  Wiktoria  Lorenta  em  29/07/1896.  Witkoria  Lorenta

nasceu na Polônia em 20 de março de 1874, filha de Teofil Lorenta e Rozalia

Bundz, imigrantes poloneses que chegaram ao Brasil em 1882; 

 Stanisław casou com Juliana Baranowska em 1898;

 Aleksander casou-se com Antonia Wodzicka em 18/10/1903; 

 Jan casou-se com Ludwika Szermach em 1916;

 Marianna casou-se com João Rogowski;

 Józef casou-se com Ana Lesińska.

         Ignacy e Witoria tiveram oito filhos, sendo: 

 Pedro: nascido em 28/04/1898. Casou-se com Francisca Rychwicka, nascida

em 4 de junho de 1903, filha de Casimiro Rychwicki e Ana Antkiewicz, com a

qual  teve  os  filhos:  Adão  (nascido  em 17/01/1923),  Carolina  (nascida  em

4/06/1925  e  falecida  em  29/03/1981),  Cristina  (nascida  em  28/07/1926),

Helena (nascida em 19/04/1928), Josefa (nascida em 10/03/1930), Ladislava
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(nascida  em  26/01/1933),  Francisca  (nascida  em  09/03/1935),  Floriana

nascida em 2/05/1937);

 Paulo: nascido em 12/09/1900 e falecido em 11/08/1980;

 Antonio: nascido em 1904;

  Ladislau: nascido em 19/07/1905;

  Estanislava;

  Ana: nascida em 16/08/1909;

  Francisco: nascido em 20/01/1912; 

 Gabriel: nascido em 18/03/1914.

       Após trinta anos morando no  Rio Grande do Sul, Ignacy Paliński migrou para o

Paraná.  Em 1921  os  irmãos  Antonio  e  Paulo  Paliński  vieram conhecer  a  nova

colônia  Amola  Faca,  onde  adquiriram  os  seus  primeiros  lotes  de  terra  e

posteriormente trouxeram seus pais e irmãos. Antonio e Paulo Paliński compraram

os lotes de terra nº 41 e 42, respectivamente. Na página  25 do Livro Diário do Caixa

de Ladislau Radecki, háo registro do pagamento de 25 alqueires de terras para cada

um dos irmãos em 14 de março de 1922. A família de Pedro Paliński e Francisca

Rychwicka continuou morando em Marcelino Ramos,  Rio Grande do Sul, mudando-

se para Virmond na década de 1930, onde tiveram os filhos: Clementina (nasceu em

12/09/1939) e Inácio Tadeu (nasceu em 2/07/1942).  Pedro e Francisca mudaram-se

para Guaraniaçu, PR, onde o filho deles, Luiz Fernando nasceu em 1945. A esposa

de  Pedro  era  da  família  “Refiski”,  também  pioneira  de  Virmond.  Pedro  Paliński

faleceu em 17 de junho de 1973, em Guaraniaçu, PR. 

       Paulo Paliński casou-se na Catedral Nossa Senhora do Belém em Guarapuava,

em 16 de fevereiro de 1924, com Marianna Jasińska, nascida em Água Branca, São

Mateus do Sul, PR, em 8 de setembro de 1907, filha de Walenty Jasiński e Agata

Walicka. Casaram-se pelo Cartório de Registro Civil de Laranjeiras do Sul em 22 de

julho de 1932, sob o Termo 29, Folhas 4v, 5 e 5v, às 20:00 horas e a cerimônia foi
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celebrada na residência do casal, localizada em Laranjeiras do Sul. As testemunhas

do csamento civil foram David Gonçallo Cardoso e Gustavo Buck. O casal teve sete

filhos: 

 Estanislau:  nasceu  em  11/05/1925.  Casou-se  com  Tereza  Roseczicki

Palinski.  De acordo com o registro  de óbito sob o Termo 450, Folha 150,

Livro C-2, lavrado no  Cartório de Registro Civil de Virmond, PR,   Estanislau

Palinski faleceu em 23 de  agosto de 1971, às 23:00 horas,  aos  46 anos, 3

meses  e  11  dias,  no  Hospital  Santa  Tereza,  em  Guarapuava,  vítima  de

tuberculose  pulmonar  e  hemorragia,  de  acordo  com  o  atestado  de  óbito

assinado pelo médico Emiliano Medeiros. A declarante do óbito foi a esposa

dele  e a certidão de óbito foi assinada pelas testemunhas  Estanislau Kubiak

e demétrio Danczuk. Deixou os filhos: Maria Bernadette e Paulo Sérgio. Foi

sepultado no Cemitério de Virmond, Paraná;

 Miecislau: nasceu em 6/09/1928. Casou-se com Paulina Mierzwa, nascida em

19/06/1930  e  filha  de  Francisco  Mierzwa  e  Josefa  Ryzy.  Józef  Mierzwa

(nascido em 1853, Gorlice, Polônia, e falecido em 1939) e Katarzyna Papcyk

(nascida em 1864 e falecida em 1959) que emigraram para o Brasil no ano de

1880 eram os pais de Francisco Mierzwa;

 Tereza: nasceu em 17/09/1930. Casou-se com Pedro Mierzwa, nascido em

2/06/1923, filho de Francisco Mierzwa e Josefa Ryży. 

 Ana: nasceu em 10/12/1933. Casou´se com Augusto Mierjan (o sobrenome

Mierzwa foi alterado), nascido em 21/01/1929 e e filho de Francisco Mierzwa

e Josefa Ryzy. O registro de nascimento dele foi lavrado sob o Termo 24,

Folha 29v, no cartório de Laranjeiras do Sul, PR.  O casamento de Augusto

Mierzwa e Ana Palinska ocorreu em 15 de fevereiro de 1960 e  foi lavrado no

cartório de Virmond sob o Termo 149, Folhas 115v, 116 e 116v, Livro B-1. A

noiva adotou o nome de Ana Palinska Mierzwa. Eles tiveram o filho Mário

Mierzwa, falecido em 8/03/1993, aos 39 anos, no Hospital  São Lucas, em

Laranjeiras do Sul, PR, vítima de parada cardíaca e insuficiência hepática, de
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acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Isac Kei Tamazaki.

Mário Mierzwa era comerciante,   divorciado e residente em Laranjeiras do

Sul. O registro  de óbito foi lavrado no  Cartório de Registro Civil de Virmond,

PR, sob o Termo 238, Folha 101, Livro C-2, e foi assinado pelo declarante

Marcílio Mierjam e pelas testemunhas Nerli Celso Cardoso e Antônio Jasinski.

Mário Mierzwa deixou 3 filhos menores: Paulo Augusto, Tayza e karine.  Foi

sepultado no  Cemitério de Virmond, Paraná.  De acordo com o registro  de

óbito  sob  o  Termo 255,  Folha  100v,  Livro  C-2,  lavrado  no   Cartório  de

Registro Civil de Virmond, PR, Augusto Mierzwa faleceu em 30 de novembro

de 1992, aos 63 anos, vítima de infarto agudo e aterosclerose , no Hospital

Nossa Senhora do Bélem, em Guarapuava. O declarante do óbito foi Oedro

Mierzwa   e  a  certidão  de  óbito  foi  assinada  pelas  testemunhas  Valdecir

Antônio  Milani  e  Fleury  Orzekowski.  Deixou  3  filhos.  Foi  sepultado  no

Cemitério de Virmond, Paraná;

  Antonio: nasceu em 9/11/1935;

 Francisco: nasceu em 19/05/1938; 

  Silvestre: nasceu em 31/12/1945.

      De acordo com o relato de Tereza em 2004, seu pai, Paulo Paliński  e o irmão

dela,  Antonio, nos primeiros anos de vida na colônia Coronel Queiroz desmataram

grandes florestas de araucárias para cultivar suas lavouras de milho, feijão, trigo,

etc. Faziam erva-mate, usando como matéria prima a erva nativa, muito abundante

na época da colonização, da qual faziam a poda e secavam com o calor do fogo.

Após  torrada  a  erva-mate  era  socada  no  pilão-de-mão.  Por  muitos  anos,  Paulo

transportou produtos adquiridos dos colonos, como: banha de porco, mel, cera de

abelha  e  outros  produtos,  em  seu  carroção  puxado  por  oito  cavalos  para

Guarapuava e Ponta Grossa. Essas viagens dependendo do tempo duravam até 30

dias para ir e voltar. Durante a “Revolução de 1924”, sabendo que os revoltosos

costumavam abusar dos imigrantes nas colônias, Paulo Paliński, Marianna Jasińska

e Francisco Mierzwa, construíram uma pequena caverna, onde se escondiam com
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os filhos durante a passagem do exército. Aos poucos a família de Paulo conseguiu

melhorar  a  casa e   construíram um pequeno comércio  anexo à  residência,  que

abasteciam com  gêneros alimentícios, utensílios para casa, tecidos e ferramentas

para  uso  na  agricultura.  O  estabelecimento  comercial  tinha  o  nome  de  “Casa

Colonial”, onde  Marianna e seu cunhado João Jasiński atendiam. Paulo continuava

no árduo trabalho de suas viagens para vender os produtos produzidos na colônia

em Guarapuava e Ponta Grossa. Com o dinheiro ganho das vendas ele comprava

outros artigos de primeira necessidade que não tinha no local. No intervalo de suas

viagens, Marianna e João conseguiam vender todos os produtos na Casa Colonial

para  pessoas  da  localidade  e  também de Cantagalo,  Marquinho,  Lagoa Seca  e

arredores. Às vezes até faltavam produtos, os quais os colonos encomendavam e

ficavam aguardando a chegada. O negócio comercial prosperou bastante na época

da construção da primeira usina hidrelétrica do Rio Cavernoso,  pois abastecia  e

fornecia mantimentos e outros produtos aos funcionários que construíram a usina.

Paulo Paliński tinha grande habilidade de empreendedor. Além de ser agricultor e

comerciante,  também  construiu  uma  pequena  madeireira  às  margens  do  Rio

Virmond, que no início foi  movida pela força da água represada no pequeno rio.

Depois  construiu  outra  serraria  movida  a  vapor.  Com a  desativação  da  serraria

movida a água, ele construiu a primeira hidrelétrica de Virmond, fornecendo energia

para sua casa, igreja, casa paroquial, Colégio São José (administrado pelas Irmãs

da Caridade de São Vicente de Paulo) e também para a casa de seu vizinho e

cunhado  Silvestre  Kieracz.  Com  o  empreendimento  da  madeireira  comprou  seu

primeiro  caminhão,  com  o  qual  transportava  a  madeira  em  toras  ou  tábuas

beneficiadas. A água que muitas famílias utilizavam na época (que foi desativada

somente com a chegada da SANEPAR), vinda do terreno de José Biliński, também

foi projeto de Paulo, que construiu uma caixa, da qual a água descia por gravidade

até um grande reservatório que ficava ao lado de sua casa, que era distribuída para

as residências  dos vizinhos,  filhos,  escola  e  paróquia.  Sendo Paulo  Paliński  um

homem muito empreender, também construiu o primeiro posto de combustíveis de

Virmond, administrado pela família por muitos anos após a sua morte. Nesta época

ele construiu um posto de combustíveis em Ponta Grossa, administrado pelo filho
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Silvestre Paliński.  Paulo Paliński foi  vereador na primeira gestão do Município de

Laranjeiras do Sul (1947), defendendo os interesses do distrito de Virmond (1949).

Após cumprir seu mandato, continuou atuando indiretamente na política local junto

às  lideranças  de  Virmond.  Ele  contribuiu  muito  para  o  desenvolvimento  do   de

Virmond, passando aos seus filhos e netos o gosto pela política. Seu neto Osmar

Luiz Paliński foi vereador pelo município de Laranjeiras do Sul e o primeiro prefeito

de  Virmond.  Marianna  Jasinska,  além  de  cuidar  de  seus  filhos  e  do  comércio,

gostava muito de cozinhar, de cultivar seu jardim, sua horta e lidar com suas vacas

de leite.  Herdeira da família  Jasiński  oriunda de Água Branca,  rica em tradições

familiares trazidas da Polônia, mantinha organizado um belo e invejável enxoval de

lenços de cabeça (“chusta” em polonês), onde escolhia por cores para combinar em

cada ocasião. O lenço de cabeça ou manta utilizada nos ombros e costas sempre foi

utilizado  pelas  nossas  mães  e  avós,  ainda  muito  presente  e  ligado  à  cultura

polonesa. Marianna Jasińska-Palińska sempre foi muito devota a Deus e a Nossa

Senhora de Częstochowa. Todos os dias com o rosário em suas mãos não cansava

de  rezar:  “Zdrowaś  Maryjo,  łaski  pełna,  Pan  z  Tobą,  błogosławionaś  Ty  między

niewiastami  i  błogosławiony owoc żywota  Twojego,  Jezus.  Święta  Maryjo,  Matko

Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen! Paulo

Paliński faleceu em 11 de agosto de 1980, 30 dias antes do seu  aniversário de 80

anos, vítima de diabete mellitus e acidose metabólica de acordo com o atestado de

óbito do médico Elzio Ferreira Machado. O assento de óbito dele foi lavrado sob o

Termo  105,  Folha  63,  Livro  C-2,  no  cartório  de  Virmond,  e  foi  assinado  pelod

declarante Paulo Paliński e pelas testemunhas João Sutil de raújo e Sétimo Antônio

Passarin. Mariana Jasińska-Palińska faleceu em 3 de junho de 1994, com quase 88

anos.  Foram sepultados  na  capela  da  “Família  Paulo  Paliński”,  no  cemitério  de

Virmond. 

       Antonio Paliński casou-se com Agata Lisowska na Colônia Coronel Queiroz

(Virmond) em 26 de outubro de 1926. Agata Lisowska era filha de Miguel Lisowski e

Paulina Rolak, nascida em  1909, Prudentópolis, PR. Foram encontrados registros

de 4 filhos do casal, sendo: 
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 Pedro: nascido em 19/01/1929;

 Mariano: nascido em 2/08/1931;

 Mariana: nascida em 26/12/1933;

 Maria: nascida em 1935 e falecida em1935;

       Atualmente os descendentes da família de Antonio Paliński e Agata Lisowska-

Palińska, concentram-se mais no município de Cantagalo – PR.

        Ana Palińska casou-se com Pedro Merzwa em 20 de agosto de 1929. Pedro

Merzwa nascieu em Campo Magro, em 22 de junho de 1904, filho dos imigrantes

poloneses Józef  Mierzwa e Katarzyna Papcyk-Mierzwa.  Ana e Pedro tiveram 10

filhos:

 Estanislau (nasceu em  28/04/1929); 

 Maria: nasceu em 10/10/1931;

 Henrique: nasceu em 18/01/1934;

 João: nasceu em 06/05/1936;

 Vicente: nasceu em 19/07/1938;

 Zegmundo: nasceu em 15/07/1942;

 Romão: nasceu em 25/07/1945;

 Sabina:  nasceu em 17/10/1947;

 Sofia Mierzwa: nasceu em 1950.  De acordo com o registro  de óbito sob o

Termo 69, Folhas 29 e 29v, lavrado no  Cartório de Registro Civil de Virmond,

PR,   faleceu em 29 de junho de 1952, às 20:30 horas,  com 1 ano e 8 meses

de  idade.  O declarante  do óbito  foi  o  pai  dela   e  a  certidão de  óbito  foi

assinada pelas testemunhas  Marcelo Rabel e Estefano Kubiak. Foi sepultada

no Cemitério de Virmond, Paraná. 
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 Ladislava: nasceu em 23/06/1953.

       Ana e Pedro eram  agricultores e  seus filhos também trabalharam em oficina

mecânica.  Ana faleceu aos 92 anos,  em 1  de abril  de  2000.  De acordo com o

registro  de óbito sob o Termo 177, Folha 81, Livro C-2,   lavrado no  Cartório de

Registro Civil de Virmond, PR, Pedro Mierzwa faleceu aos 81 anos, em  29 de  abril

de  1986,  vítima de broncoinfecção,  insuficiência  cardíaca congestiva  e  enfisema

pulmonar de acordo com o atestado de óbito assinado pelo médico Alexandre G.

Jesniski. O declarante do óbito foi egmundo Palinski Mierzva  e a certidão de óbito

foi assinada pelas testemunhas  Francisco de Oliveira e Miguel Buskievicz. Deixou 9

filhos. Ambos estão sepultados no cemitério de Virmond. 

       Francisco Paliński faleceu aos 21 anos, em 20 de janeiro de 1933, vítima de

picada de cobra.

      Gabriel Paliński casou-se com Otília Żukowska em 2 de dezembro de 1939, na

Igreja Nossa Senhora do Monte Claro, Virmond. Otília Żukowska nasceu em São

João  do  Triunfo,  PR,  em  1921,  e  era  filha  de  Brunislau  Żukowski  e  Helena

Kłosowska. Gabriel Paliński e Otília Żukowska  tiveram 9 filhos: 

 Albina (nascida em 4/02/1941);

 Tadeu  (nascido  em 1/09/1942)  casou-se  com Domicela  Mierzwa-Palińska,

filha de Inácio Mierzwa e Helena Mierzwa, cuja certidão de casamento foi

lavrada  sob  o  Termo  327,  Folhas  292  a  293,  Livro  B-1,  no  cartório  de

Virmond.. Adão, filho do casal,  faleceu em 17 de maio de 1968 com apenas

16 horas de vida. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 392, Folhas 182

e  182v,  no  cartório  de  Virmond,  PR,  cujo  declarante  foi  Tadeu  Zukovski

Palinski  e  foi  assinado  pelas  testemunhas  Estanislau  Kubiak  e  Antônio

Mierzva. Foi sepultado no cemitério de Virmond.  Domicela Mierzwa-Palińska

faleceu em 1 de abril de 1988, aos 37 anos, em Invernadinha, Cantagalo, PR.

O registro de óbito dela foi lavrado sob o Termo 191, Folha 84v, Livro C-2,  no

cartório de Virmond, PR, cujo declarante foi  Tadeu Zukovski  Palinski  e foi
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assinado pelas testemunhas  Eloi  Orzechovski e Antônio  Kierecz. Deixou 1

filha menor Foi sepultado no cemitério de Virmond.  

 Isabel  (nascida  em  06/01/1945)  casou-se  com  Tadeu  Kokorzycki  Bilinski,

nascido em 2 de janeiro de 1944, filho de Felicia Kokorzycki Belinski e José

Belinski.  Felicia  Kokorzycki  era  filha  de  Francisco  kokorzycki  e  Wanda

Radlowska. Francisco kokorzycki era filho dos imigrantes poloneses Lukasz

Kokorzycki  e  Antonina  Papierkowska.  Wanda  Radlowska   era  filha  dos

imigrantes  poloneses  Miguel  Radlowski  e  Rozalia  Jasinska.  O  casamento

ocorreu em 24 de abril de 1966, e foi lavrado sob o Termo 295, Folhas 258,

258v e 259, no Cartório do Registro Civil de Virmond, PR,  sendo assinado

pelas testemunhas  José Benderovicz e Francisco Mierzva. A noiva adotou o

nome de Izabel Palinski Belinski após o casamento. Atualmente o sobrenome

Kokorzycki está grafado como Kokurgindki nos documentos de Tadeu.  Eles

tem as filhas Luciana Belinski (nascida em 8 de setembro de 1978, mora em

Guarapuava, Paraná, e tem as filhas Maria e Helena) e Ivonete (nascida em

21 de novembro de 1972, Virmond, PR e residente em Cantagalo, PR). A

história da Família Kokorzycki está escrita nas páginas relacionadas a Família

Kokorzycki  e  a  história  de  Felícia  Kokorzycki  está  registrada em “  Felícia

Kokorzycki”;

 Sofia;

 Miguel;

 Ladislau;

 Vanda: nascida em 07/01/1954 e falecida em 25/02/1956, às 04:30 horas, aos

2 anos de idade. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 121, Folha 51, no

cartório de Virmond. Foi assinado pelo pai dela, que foi o declarante e pelas

testemunhas Silvestre Kierecz e Estanislau Kubiak.

 José;

 Matilde.
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       Gabriel Paliński faleceu em 27 de fevereiro de 1986, aos 71 anos. O registro  de

óbito  foi lavrado sob o Termo 176, Folha 80, Livro C-2,  no  Cartório de Registro

Civil de Virmond, PR. O declarante do óbito foi Tadeu Zukovski Palinski e a certidão

de  óbito  foi  assinada  pelas  testemunhas  Fleury  Orzekowski  e  Leonir  Antônio

Zanovello. Foi sepultado no Cemitério de Virmond, Paraná. 

       Ignacy Paliński faleceu em  15 de maio de 1951, às 11:00 horas, aos 76 anos

de idade. O registro de óbito foi lavrado sob o Termo 48, Folha 19v, no cartório de

Virmond.  Foi  assinado  pelas  testemunhas  Silvestre  Kierecz  e  Estefano  Kubiak.

Deixou os filhos Pedro, Paulo, Antônio, Gabriel, Estanislava e Ana, todos casados.

Foi sepultado no cemitério de Virmond.

        Wiktoria Lorenta-Palińska faleceu em  28 de agosto de 1965. O Jornal Lud nº

37, página 2, publicado em  16/09/1965,  anunciou o seu falecimento: “No dia 28 de

agosto  do  ano  corrente  faleceu  na  colônia  Virmond  Wiktoria  Palińska,  viúva  de

Ignacy, com a idade de 95 anos. A falecida, nascida na Polônia, veio ao Brasil no

ano  1882.  Vivendo  com a  memória  da  Polônia,  educou  seus  filhos  e  netos  na

religião católica e no espírito polonês. Deixou entristecidos 6 filhos, 2 filhas e um

grande número de netos e bisnetos. O sepultamento realizou-se no domingo 29 de

agosto, com um tempo bonito e a numerosa participação de parentes, conhecidos e

amigos. Por intermédio do Lud a família da falecida formula o cordial agradecimento

a  todos  aqueles  que  pela  sua  presença  e  oração  apoiaram  espiritualmente  a

falecida.” O jornal Lud diz que ela faleceu aos 95 anos. O registro de óbito relata o

falecimento dela aos 93 anos, mas pelo relato da família no Rio Grande do Sul,

publicado  na  edição  da  V  Revista  CEKAW,  tinha  91  anos.  Da  mesma forma a

Revista CEKAW registra o nome do pai de Wiktoria como Teofil e o registro do óbito

registra o nome do pai de Wiktoria como Estanislau.  De acordo com o registro de

óbito  sob  o  Termo 331,  Folhas  151,  lavrado  no   Cartório  de  Registro  Civil  de

Virmond, PR,   ela faleceu em  28 de agosto de 1965, às 11:00 horas,  aos  93 anos,

na residência dela localizada . O declarante do óbito foi Paulo Palinskil  e a certidão

de óbito foi assinada pelas testemunhas  Gabriel Palinski e Miguel Azurmiak. Deixou

os filhos: o declarante, . Foi sepultado no Cemitério de Virmond, Paraná. 
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       Por exercer o cargo de vereador na primeira legislatura de Laranjeiras do Sul,

Paulo Palinski recebeu homenagem póstuma na cidade, ao nomearem uma rua no

Bairro  Cristo  Rei:  “Rua  Paulo  Palinski”.  O  Centro  Poliesportivo  de  Virmond

denomina-se  “Paulo  Palinski”,  como  lembrança  e  homenagem  a  esse  corajoso

pioneiro da localidade. Osmar Luiz Paliński, filho de Miecislau e neto de Paulo, foi

vereador  por  um  mandato  pelo  município  em  Laranjeiras  do  Sul  e  prefeito  de

Virmond por três gestões (1993- 1996, 2001-2004 e 2005-2008).  O atual e mais

importante marco da cultura polonesa em Virmond foi  idealizado e construído na

gestão do prefeito Osmar Luiz Paliński. Trata-se da Casa da Memória de Virmond,

inaugurada em 17 de maio de 2008. A Casa da Memória de Virmond é quase uma

réplica original da penúltima casa de Paulo Paliński. 

        O sobrenome praticamente não sofreu alterações no Brasil. A letra “ń” perdeu o

acento   devido  à  inexistência  dessa  letra  no  alfabeto  português.  Os  padres

poloneses grafaram o sobrenome com “ń” nos registros.
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SONHO REALIZADO!

       Finalmente, em julho de 2010, fui para a Polônia. Quando o avião sobrevoou

Gdansk, capital da Pomerânia, chorei de emoção! Waldemar Kokorzycki me buscou

no aeroporto. Ao chegar ao apartamento onde ele morava conheci a esposa dele,

Agnieszka, e as filhas do casal: Julia e Dorota.

       Fizemos passeios incríveis: conheci o Mar Báltico e a praia em Gdnia, muitos

museus (aprendi  muito sobre a vida dos poloneses em séculos anteriores e a II

Guerra  Mundial).  Também  fiquei  na  casa  dos  pais  do  Waldemar:  Marianna  e

Zdzislaw. Visitei Eugeniusz (Gianek) e a esposa dele, Teresa, tios do Waldemar.

Conheci o Castelo de Malbork, na cidade de Malbork, a 60 quilômetros de Gdansk.

      Visitei Wioletta no apartamento dela e conheci Mateo, filho dela, e Adam, seu

esposo. Conheci Kristina e Sophia, tias do Waldemar e irmãs do pai dele. Além de

Gdansk,  Gdynia  e  Malbork,  fui  à  Sopot.  Gdansk,  Gdynia  e  Sopot  formam  o

aglomerado metropolitano de três cidades, Trójmiasto, em polonês.

      Depois viajei sozinha para a Cracóvia a fim de conhecer os museus onde se

localizavam os  campos  de  concentração  de  Auschwitz  e  Bikernau  e  também o

monumento  histórico  onde  ficava  a  Mina  de  Sal  de  Wieliczka,  na  cidade  de

Wielczka.

       E o frio? E a neve? Ficaram apenas na minha imaginação de criança! Julho é

um mês de clima quente na Polônia. Amei a terra dos meus ancestrais! Um país

onde a culinária, a arquitetura, a história, a vodca, as paisagens, a população, os

locais religiosos, a segurança e o custo de vida justo são motivos para conhecê-lo.

      Os  poloneses  tem alguns  costumes diferentes  dos  brasileiros:  deixam os

sapatos na porta, consomem muito chá, comem menos doces, agendam visitas, não

se  importam  excessivamente  com  a  aparência,  os  homens  cumprimentam  as

mulheres beijando a mão delas...

       A carta que o Waldemar enviou para minha prima Rose Maria foi o início da

realização desse sonho.
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       Se eu tivesse 1.000 anos para viver, seria tempo insuficiente para agradecer o

carinho e o amor que eu recebi de todos da Família Kokorzycki na Polônia. Espero

que  um  dia,  eu  também  possa  retribuir  esse  afeto,  recebendo  essa  família

maravilhosa na minha casa no Brasil.

Da esquerda para a direita:  Marianna Kokorzycka (mãe do Waldemar e Wioletta),  Julia (filha de

Waldemar),  Teresa  (esposa  de  Eugenius),  Dorota  (filha  de  Waldemar),  Agnieszka  (esposa  de

Waldemar), Waldemar e Eugenius, em visita ao Castelo de Malbork, julho de 2010.

 .

Wioletta Kokorzycka (irmã de Waldemar Kokorzycki) e seu esposo Adam.
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.

Adam e Mateo, esposo e filho de Wioletta Kokorzycka.

Zdzislaw, Marianna (pais de Waldemar e Wioletta) e Zilma Nunes.
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10/03/2019;

 https://pt.wikipedia.org

 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro; 

 Arquivo Público do Paraná;
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