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Lei Nº 2477/1997

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. BOLESLAU
IWANKO.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

  Art. 1º-Concede TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO de União da Vitória ao Sr.
BOLESLAU IWANKO.

               Art. 2º-Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATICA: BOLESLAU IWANKO, nasceu no dia 13 de janeiro de 1920, na localidade
de Linha Iguaçu, nas proximidades de Vera Guarani, no Município de Paulo Frontin, Paraná.
Seus pais Antônio e Valentina Iwanko eram agricultores, atividade que o Sr. BOLESLAU
exerceu até a juventude. Nessa primeira parte de sua vida, o Sr. BOLESLAU só falava polonês,
tanto em casa, na família, como na escola onde o ensino era ministrado naquela língua. Estudou
em Vera Guarani até os treze anos de idade. A partir dos treze anos passou a aprender a língua
portuguesa e a servir de aprendiz de alfaiate, na mesma localidade de Vera Guarani, com o Sr.
Felix Hoinacki. Naquela época o aprendiz pagava para aprender a profissão e que representava
mais uma dificuldade. Após quatro anos de aprendizado, finalmente, o Sr. Boleslau passou a
trabalhar em uma alfaiataria em Dorizon, onde também permaneceu por quatro anos, passando,
em seguida a exercer a profissão juntamente com o Sr. Antônio Mikalicha, a quem ensinou o
ofício de alfaiate. Isto ocorreu na década de quarenta.
                    Certo dia o Sr. BOLESLAU resolveu fazer uma viagem para visitar seus familiares
em Paulo Frontin e seguir então para União da Vitória e Porto União. Passando em frente ao Foto
Apolo, que na época existia na rua Prudente de Morais, parou para conversar com o proprietário,
um polonês que lhe deu toda atenção ( era mais fácil conversar em polonês). Em  pouco tempo
sua vida mudaria completamente. Aprendeu a arte de fotografar, comprou o essencial para esse
trabalho e, em seguida, encontrando melhor campo para a nova profissão, mudou-se para São
Mateus do Sul,  instalando-se no centro daquela cidade com atelier fotográfico e mais tarde
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também livraria, tendo progredido em seus negócios. No ano de 1945, dia vinte de oito de junho,
casou-se com a Sr.ª Marta Staniszewski, com quem teve seis filhos: Irio, Maria Irene, Ivone,
Ivete, Silvio e Márcia Regina, todos casados, lhe deram até o momento dezesseis netos.
                    Procurando progredir sempre mais em seus afazeres comerciais, em 1948 resolveu
mudar-se para Porto União. A mudança seguiu de São Mateus por via fluvial, no vapor Pery,
aportando no local em que se encontra o Clube Concórdia, de lá o transporte da mudança foi
feito em carroça, até a esquina da rua Prudente de Morais com a XV de Novembro, atual Museu
de a Porto União, onde se estabeleceu com loja que recebeu o nome de "CASA ESTRELA",
conservado até hoje.
                    Em 1950 mudou-se para União da Vitória, tendo se estabelecido na Av. Manoel
Ribas, atual calçadão. Na nova loja o Sr. BOLESLAU expandiu sua atividade comercial para
utilidades domésticas, fogões, bicicletas e outros, além de material fotográfico.
                    Foi em 1961, que o Sr. BOLESLAU IWANKO adquiriu o prédio onde se localiza a
atual CASA ESTRELA, na Av. Getúlio Vargas, 202. Posteriormente abriu nova loja na rua
Marechal Floriano Peixoto, 359, ambas em União da Vitória. O Sr. BOLESLAU foi um dos
fundadores e o primeiro Presidente do SEPROC-Serviço de Proteção ao Crédito, fundado em 30
de outubro de 1961. No ano de 1987, o Sr. BOLESLAU IWANKO foi escolhido o LOJISTA DO
ANO. 
                    Na sua vida cristã, foi sempre um exemplar católico, tendo participado de pastorais e
movimentos da Igreja, como Congregação Mariana, Legião de Maria, Movimento Serra e outros,
tendo exercido, por inúmeras vezes cargos de administração, inclusive o de Presidente,
demonstrando sempre grande empenho pelas coisas de Deus e de sua Igreja. Atualmente é
membro do Movimento Serra, faz parte da diretoria da Fundação Sagrado Coração de Jesus,
órgão de administração diocesano, e é Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística,
exercendo a função na Catedral Sagrado Coração de Jesus, de União da Vitória.
                    O Sr. BOLESLAU IWANKO foi sempre um bom pai e um bom avô, dinâmico e 
honesto homem de negócios, sempre pronto a colaborar com as instituições públicas, campanhas
filantrópicas, sociais e religiosas e muito especialmente um homem temente a DEUS, tendo
transmitido essas virtudes aos seus descendentes.

União da Vitória, 26 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


