Polskie gĹ upki od yerba mate? - Tomasz Surdel
Minister handlu wewnÄ trznego Argentyny zwyzywaĹ od rpolskich gĹ upkĂłwr1; plantatorĂłw yerba mate
w swym kraju, domagajÄ cych siÄ zwiÄ kszenia regulowanej ceny skupu produkowanego przez nich
surowca. Polska ambasada w Buenos Aires zapowiada interwencjÄ .

Minister handlu wewnÄ trznego Argentyny zwyzywaĹ od
"polskich gĹ upkĂłw" plantatorĂłw yerba mate w swym kraju, domagajÄ cych siÄ zwiÄ kszenia
regulowanej ceny skupu produkowanego przez nich surowca. Polska ambasada w Buenos Aires zapowiada
interwencjÄ .
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-Mam dosyÄ tych polskich gĹ upkĂłw z prowincji, ktĂłrzy przjeĹźdĹźajÄ do Buenos Aires ze swymi
roszczeniami. To ja ustalam ceny, a jak siÄ to komuĹ to nie podoba, to moĹźe sobie wypiÄ Ä tyĹ ektymi sĹ owami argentyĹ ski minister handlu wewnÄ trznego, Guillermo Moreno, miaĹ kilkanaĹ cie dni
temu zamknÄ c prĂłbÄ negocjacji w sprawie podwyĹźszenia, regulowanej przez rzÄ d, ceny skupu liĹ ci
ostrokrzewu paragwajskiego, czyli yerba mate, z ktĂłrego ArgentyĹ czycy przyrzÄ dzajÄ swĂłj narodowy
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napar.
Plantatorzy yerby, wĹ rĂłd ktĂłrych rzeczywiĹ cie jest wielu potomkĂłw polskich osadnikĂłw przybyĹ ych
do Argentyny na poczÄ tku XX wieku, twierdzÄ Ĺźe aktualna cena skupu - mniej niĹź rĂłwnowartoĹ Ä
20 centĂłw amerykaĹ skich za kilogram - doprowadzi lada moment wielu z nich do bankructwa, bÄ dĹş
zmusi do uprawy czegoĹ innego. -JeĹ li nie potraficie tanio produkowaÄ yerba mate to zajmijcie siÄ
czym innym, a my bÄ dziemy jÄ sprowadzaÄ z Brazylii. - straszy jednak Moreno.
-Minister Moreno jest pozbawiony jakiejkowliek kultury, jedynie potrafi obraĹźaÄ i atakowaÄ . Szkoda, Ĺźe
przez takich urzÄ dnikĂłw wszyscy ArgentyĹ czycy mamy pĂłĹşniej zĹ Ä opiniÄ za granicÄ denerwuje siÄ jeden szefĂłw najwiÄ kszej federacji rolniczej w produkujÄ cej yerbÄ prowincji Misiones,
Luis Alberto Andruszyszyn.
-Moreno zachowuje siÄ jak zwykĹ y bandyta. Zaprasza nas na do swojego biura aby rozmawiaÄ o tak
waĹźnej dla gospodarki naszej prowincji sprawie jak yerba mate, a w jej trakcie kĹ adzie na biurku pistolet
aby nas zastraszyÄ ! To naprawdÄ ĹźaĹ osne, ale jeszcze bardziej ĹźaĹ osne jest to, Ĺźe sÄ ludzie
ktĂłrzy powierzyli mu takie stanowisko w demokratycznym rzÄ dzie. - dodaĹ , w rozmowie z regionalnym
portalem informacyjnym Misionlandia, inny prowincjonalny dziaĹ acz rolniczy, Raul Kosinski.
SĹ owa ministra zaszokowaĹ y wielu ArgentyĹ czykĂłw, w zdecydowanej wiÄ kszoĹ ci bÄ dÄ cymi
potomkami europejskich emigrantĂłw. PrzewodniczÄ cy Stowarzyszenia PolakĂłw w Posadas, Luis
Przysieznik, wystosowaĹ juĹź do ministra list otwarty, w ktĂłrym stwierdza, Ĺźe rjest zawstydzajÄ ce i
smutne, Ĺźe wysoki funkcjonariusz nie posiada najmniejszego pojÄ cia o cierpieniu ludzi, ktĂłrzy zbudowali
tak piÄ knÄ prowincjÄ jakÄ jest Misionesr1;. Domaga siÄ w nim przeprosin za sĹ owa, ktĂłre uznaje
za obraĹźajÄ ce nie tylko Polakow, ale i wszystkich ArgentyĹ czykĂłw.
EnergicznÄ interwencjÄ zapowiada takĹźe Ambasada RP w Buenos Aires. -List protestacyjny juĹź jest
gotowy. TrochÄ zwlekaliĹ my z jego wysĹ aniem, bo po prostu nie mogliĹ my uwierzyÄ , Ĺźe takie
sĹ owa padĹ y z ust argentyĹ skiego ministra. Wszystko jednak, niestety, wskazuje Ĺźe to prawda. powiedziaĹ Gazecie Wyborczej Jacek BazaĹ ski, polski ambasador w Argentynie.
Minister Moreno, uznawany za jednÄ z szarych eminencji argentyĹ skiego rzÄ du, nie od dzisiaj znany
jest z ciÄ tego, czÄ sto wulgarnego jÄ zyka. W trakcie tego samego spotkania z plantatorami yerby
padĹ y zresztÄ nie tylko sĹ owa o "polskich gĹ upkach" (polacos pelotudos). PonoÄ zostaliĹ my teĹź
nazwani "Polakami brudnostopymi" (polacos pata sucia).
Uczestnicy spotkania twierdzÄ , Ĺźe oberwaĹ o siÄ takĹźe gubernatorowi prowincji Misiones, Mauricowi
Clossowi, ktĂłry poparĹ roszczenia plantatorĂłw.
-Powiedzcie tej grubej ku...wie, Ĺźe ceny ustalam ja i nikt inny - miaĹ powiedzieÄ minister. I to mimo, Ĺźe
Closs jest takĹźe politykiem rzÄ dzÄ cej ArgentynÄ partii prezydent Cristiny Kirchner.
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