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30. IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE 30
os 

JOGOS OLÍMPICOS EM LONDRES 

    12 sierpnia 2012 r zakończyły się XXX Igrzyska 

Olimpijskie w Londynie (20.VII - 12.VIII 2012 r.). 
Polskę reprezentowało 218 sportowców.  
    Igrzyska w Londynie – oprócz wielkich i bogatych 

gwiazd – gościły także sportowców, którzy są 

prawdziwymi amatorami i na co dzień muszą ciężko 
pracować, aby mieć środki do życia i uprawiania swojej 

dyscypliny sportowej. W ich przypadku – zgodnie z ideą 

ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego barona Pierre’a de 
Coubertina – liczył się głównie udział w zawodach.  

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej zajęła 

reprezentacja USA a Polska, z dorobkiem dwóch złotych, 
dwóch srebrnych oraz sześciu brązowych krążków, 

uplasowała się na 30. pozycji, choć nasze oczekiwania 

były znacznie większe.  

  

     
           Tomasz Majewski                                       Sylwia Bogacka     

                Foto: sfd.pl                                                  Foto: Listal    

                               

    Polscy medaliści Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 
2012: Złote: Tomasz Majewski - lekkoatletyka, 

pchnięcie kulą; Adrian Zieliński - podnoszenie ciężarów, 

kat. 85kg; Srebrne: Sylwia Bogacka - strzelectwo, 

karabin pneumatyczny 10m; Anita Włodarczyk - 

lekkoatletyka, rzut młotem; Brązowe: Julia Michalska, 

Magdalena Fularczyk - wioślarstwo, dwójka podwójna; 
Damian Janikowski - zapasy, styl klasyczny (kat. 84kg); 

Bartłomiej Bonk - podnoszenie ciężarów (kat. 105kg); 

Przemysław Miarczyński - żeglarstwo, klasa RS:X; Zofia 
Noceti-Klepacka - żeglarstwo, klasa RS:X; Beata 

Mikołajczyk, Karolina Naja - kajakarstwo, K2500m. 
    Olimpijską flagę przekazaną Brazylii podczas 
ceremonii zamknięcia igrzysk w Londynie przejął 

burmistrz Rio de Janeiro Eduardo Paes wraz z 

brazylijskimi sportowcami uczestniczącymi w 

zmaganiach w Londynie. Flagę uroczyście powitano w  
Rio de Janeiro na słynnej górze Corcovado z pomnikiem 

Chrystusa Odkupiciela. Należy podkreślić, że Paweł  
ciąg dalszy str. 2 

    Em 12 de agosto de 2012 terminaram os 30
os

 Jogos 

olímpicos em Londres. (20.VII-12.VIII 2012). A Polônia 
foi representada por 218 esportistas. 

    Os jogos em Londres, além de astros importantes e 

ricos, receberam também esportistas que são verdadeiros 

amadores e precisam trabalhar exaustivamente todos os 
dias para ter meios de sobrevivência e para treinar em sua 

área esportiva. Estes estão de acordo o pai do atual 

espírito do movimento olímpico, barão Pierre de 
Coubertin, que contava com participação nas disputas. 

Em primeiro lugar na classificação de medalhas ficaram 

os EUA e a Polônia, com duas medalhas de ouro, duas de 
prata e seis de bronze, ficou em 30º lugar, embora as 

nossas expectativas tenham sido maiores.    

   Medalhistas poloneses nos 30
os

 Jogos Olímpicos em 

Londres: Ouro: Tomasz Majewski – atletismo leve de 
arremesso de esfera; Adrian Zieliński – levantamento de 

peso, cat. 85kg; Prata: Sylwia Bogacka - tiro, carabina 

pneumática 10m; Anita Włodarczyk – atletismo leve, 

arremesso de martelo; Bronze: Julia Michalska, 

Magdalena Fularczyk - remo, duplas; Damian Janikowski 
- box, estilo clássico (cat. 84kg); Bartłomiej Bonk – 

levantamento de peso (cat. 105kg); Przemysław 

Miarczyński - vela, classe RS:X; Zofia Noceti-Klepacka - 

vela, classe RS:X; Beata Mikołajczyk, Karolina Naja - 
caiaque, K2500m. 
 

 
Przemysław Miarczyński i Zofia Noceti-Klepacka 

Foto: PAP/Bartlomiej Zborowski 
 

    A bandeira olímpica, entregue ao Brasil em Londres, 

durante a cerimônia de encerramento, foi recebida pelo 

prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, junto com os 
desportistas brasileiros que participaram dos Jogos em 

Londres.  A bandeira foi festivamente recebida no Rio de 

Janeiro no famoso Corcovado que tem a estátua de Cristo 
Redentor.  É conveniente lembrar que o escultor polonês 

Paweł Landowski (1875-1961) que na época morava na 

França, foi quem esculpiu os braços e o  rosto de Cristo 
na estátua de 30 metros de altura, situada a 400 metros 
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Landowski (1875-1961) polski rzeźbiarz swego czasu 
mieszkający we Francji, był wykonawcą rąk i twarzy 

postaci Chrystusa - pomniku mającym 30 metrów 

wysokości, postawionym 400m nad morzem.  
   Oficjalna ceremonia powitania flagi odbyła się pod 
pomnikiem Chrystusa, który w lipcu 2007 został 

ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata. To 

miejsce jest sercem parku naturalnego Tijuca, stąd 
roztacza się piękny widok na całe miasto Rio de Janeiro. 

   Igrzyska w 2016 roku będą pierwszymi w historii 

odbywającymi się w Ameryce Południowej.  
Redakcja 

acima do nível do mar.   

     
Foto: opoliglota.com.br 

   A cerimonia oficial 

ocorreu sob a estátua de 

Cristo que, em 2007, foi 

declarada uma das novas 
sete maravilhas do  

mundo.  Este  lugar  é    o 

coração do parque da Tijuca, que possui uma vista linda 

para toda a cidade do Rio de Janeiro. 

    Em 2016, os jogos serão os primeiros na história a 
ocorrer na América do Sul.    

    A Redação 

 

Z cyklu “Dzieje literatury polskiej” 

OŚWIECENIE 

 

 

 

Da série “História da literatura da Polônia” 

O ILUMINISMO 

    Oświecenie to, po Baroku kolejna epoka w dziejach 

kultury europejskiej. Wiek XVIII jest wiekiem nie tylko 

rozkwitu literatury, czy też filozofii. Jest on także 

okresem rozkwitu nowoczesnej myśli politycznej i 
naukowej. Nic więc dziwnego, że Oświecenie nazywane 

jest epoką filozofów i uczonych. Jest czasem wiary w 

potęgę ludzkiej myśli i siłę rozumu. Wszystko wskazuje 
na to, że nazwa tego okresu pochodzi od używanego w 

Niemczech „wieku oświeconego”, w Polsce też często 

określanego jako „czasy stanisławowskie”. Wielką rolę 
w powstaniu tych nowych, oświeceniowych idei 

odegrała nauka. Zaś najwyższą instancją i kategorią 

filozoficzną było pojęcie rozumu. To właśnie rozum (w 

jęz. łacińskim ratio) jako główne narzędzie poznania 
świata dał korzenie i podstawy nowej filozofii zwanej 

racjonalizmem. Jej głównym twórcą był francuski 

myśliciel Rene Descartes, zwany Kartezjuszem, autor 
znanej maksymy Cogito ergo sum („Myślę, więc 

jestem”). Ta myśl przewodnia stanowiła główną 

podstawę racjonalizmu - wiedzę o świecie można poznać 

tylko dzięki rozumowi. Tak więc istnieje ten, kto myśli... 
    W opozycji do tego kierunku filozoficznego zaczął 

rozwijać się empiryzm. Jego przedstawiciele uważali, że 

ludzki umysł to niezapisana tablica (tabula rasa), a do 
poznania świata potrzebne jest doświadczenie. Za 

głównego twórcę tego kierunku uważa się angielskiego 

filozofa Francisa Bacona, którego myśl m.in. rozwinęli: 
John Locke i David Hume. 

    Oświecenie w Europie to nie tylko kult rozumu i 

gloryfikacja wiedzy. To także wielkie osiągnięcia w 

dziedzinie nauk ścisłych, takie jak; skonstruowanie 
maszyny parowej (J. Watt), piorunochronu (B. Franklin), 

czy wynalezienie ogniwa galwanicznego (A. Volta). 

   Jeśli chodzi o nauki humanistyczne, to niewątpliwie 
największym kulturalnym i naukowym przedsięwzięciem 

tej epoki była „Wielka Encyklopedia Francuska”, dzieło 

wydane w 35 tomach, w latach 1751-1780. Wśród jej 
redaktorów znalazło się wielu wybitnych uczonych i 

filozofów m.in. Denis Diderot, Jean d'Alembert. Do 

grona encyklopedystów należeli także Monteskiusz, 

Wolter i Jan Jakub Rousseau. Warto dodać, że Wielka                                                                                     

Encyklopedia Francuska”, dzieło wydane w 35 tomach, 

w latach 1751-1780. Wśród jej redaktorów znalazło się 

cd. str. 3 

    O Iluminismo é a época que vem após o Barroco na 

história da cultura europeia. O século XVIII não é só de 

florescimento da literatura, mas também da filosofia. É 

igualmente o período de florescimento do pensamento 
político e científico moderno. Nada tão estranho, que o 

Iluminismo seja chamado de época dos filósofos e 

estudiosos. É uma época de fé no poder da mente humana 
e na força da razão.Tudo indica que o nome deste período 

vem de “século iluminado” na Alemanha, também 

conhecido na Polônia como “tempos stanislavos". A 
ciência teve um grande papel na formação destas novas 

ideias iluministas. No entanto, a instância mais alta e a 

categoria filosófica era o conceito sobre a razão. É 

justamente a razão (em latim, ratio), como a principal 
ferramenta para compreender o mundo, que forneceu as 

raízes e a base de uma nova filosofia, chamada 

‘racionalismo’. O criador principal foi o filósofo francês 
René Descartes, chamado Cartesiano, autor da famosa 

máxima Cogito ergo sum (Penso, logo existo). Este 

pensamento principal referia-se à base do racionalismo – 

o conhecimento sobre o mundo só é possível por meio da 
razão. Portanto, existe aquele que pensa... 

    Em oposição a esta tendência filosófica começou a se 

desenvolver o ‘empirismo’. Seus representantes achavam 
que a mente humana é um quadro vazio (tabula rasa), e 

para conhecer o mundo é necessária a experiência. O 

filósofo inglês Francis Bacon é considerado o autor 
principal desta tendência, cujo pensamento, entre outros, 

foi desenvolvido por John Locke e David Hume. 

    O Iluminismo na Europa não é apenas um culto à razão 

e à glorificação do conhecimento. São, também, as 
grandes realizações no campo da ciência, tais como: a 

construção da máquina a vapor (J. Watt); o para-raios (B. 

Franklin); ou, a descoberta da pilha (A. Volta). 
    Quanto às ciências humanas, sem dúvida o maior 

empreendimento cultural e científico desta época foi "A 

grande Enciclopédia Francesa", trabalho publicado em 35 
volumes, nos anos 1751-1780. Entre os eminentes 

editores estavam estudiosos e filósofos, como Denis 

Diderot e Jean d'Alembert. Ao grupo de autores da 

enciclopédia também pertenceu Montesquieu, Voltaire e 
Jean Jaques Rousseau. Convém acrescentar que a Grande 

Enciclopédia  Francesa  (embora  tenha  alguns  erros  de                                                                
 cont. pág. 3 



3 

 

„Oświecenie” - cd. O Iluminismo – cont. 
 

wielu wybitnych uczonych i filozofów m.in. Denis 
Diderot, Jean d'Alembert. Do grona encyklopedystów 

należeli także Monteskiusz, Wolter i Jan Jakub Rousseau. 

Warto dodać, że Wielka Encyklopedia Francuska (choć 

niepozbawiona pewnych błędów merytorycznych), 
została przetłumaczona na wiele języków świata. 

     Z Oświeceniem kojarzone są również następujące 

nurty filozoficzne: deizm, ateizm, libertynizm i 
wolterianizm. Bliskie mu były także - utylitaryzm i 

sentymentalizm. Pierwszy z wymienionych zakładał, że 

Bóg stworzył świat, ale nie interesuje się jego losami, ani 
też życiem człowieka. Ateizm, całkowicie odrzucał 

istnienie Boga i innych sił nadprzyrodzonych. 

Libertynizm zrywał z katolicko-feudalnym modelem 

życia, propagował całkowitą wolność i uniezależnienie 
się od religijnych autorytetów. Wolterianizm - to 

oczywiście ogół poglądów głoszonych przez Woltera, 

który głęboko sprzeciwiał się fanatyzmowi i był wielkim 
zwolennikiem tolerancji. 

     Utylitaryzm, czyli użyteczność jest teorią etyczną, 

zgodnie z którą literatura i sztuka powinny pełnić funkcje 
użytkowe. Ich rolą jest nauczanie i wychowywanie. 

     Wymieniony już, związany z Oświeceniem 

sentymentalizm - to kierunek umysłowy i literacki. Jego 

podstawą były poglądy J.J. Rousseau, który nawoływał 
do powrotu do natury i kwestionował moralne wartości 

postępu cywilizacyjnego. Ten myśliciel Oświecenia 

uważał bowiem, że cywilizacja niszczy tkwiące w 
człowieku naturalne dobro. 

     W XVIII wieku idee Oświecenia docierają 

praktycznie do wszystkich krajów, w tym również do 

Polski. Warto pamiętać jednak, że wiek XVIII to ostatnie 
stulecie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Kraj systematycznie traci znaczenie w Europie. Próby 

reform, w drugiej połowie wieku, niestety przerywa 
ingerencja obcych mocarstw. W wyniku kolejnych 

zaborów kurczy się terytorium państwa polskiego, które 

u schyłku XVIII wieku przestaje istnieć na mapie 
Europy. 

     Generalnie przyjmuje się, że Oświecenie w Polsce 

przypada na lata 1740-1822, czyli za początek tej epoki 

uważa się datę założenia Collegium Nobilium. Jej 
zakończeniem jest rok wydania tomu poezji Adama 

Mickiewicza – „Ballady i romanse”, rozpoczynającego 

romantyzm. 
     Stylem dominującym w literaturze polskiego 

Oświecenia jest klasycyzm, w mniejszym stopniu rozwija 

się sentymentalizm, a rokoko właściwie w marginalnym. 
To są jednak tendencje warszawskie, bo na prowincji 

mamy do czynienia ze schyłkową fazą baroku.  

    Rozum, norma, stały świat wartości, użyteczność i 

abstrakcja - w tych słowach można by scharakteryzować 
klasycyzm. Jak już wspomniano ten literacki nurt 

związany był z racjonalizmem i utylitaryzmem. Jego 

przedstawiciele nawiązywali do antyku, uprawiali 

starożytne gatunki literackie.  Wśród  nich  najbardziej 

popularna stała się komedia, bajka i poemat 

heroikomiczny                                                    cd. str. 4 

 

mérito), foi traduzida para muitas línguas mundiais. 
      Junto com o Iluminismo estão também associadas as 

vertentes filosóficas: deísmo, ateísmo, liberalismo e 

volterianismo. Eram próximos, também, o utilitarismo e o 

sentimentalismo. O primeiro da lista supunha que Deus 
criou o mundo, mas não está interessado em sua sorte, nem 

com a vida do homem. O ateísmo rejeitava completamente 

a existência de Deus e outras forças sobrenaturais. O 
liberalismo rompia com o modelo católico-feudal da vida e 

propagava a total independência das autoridades religiosas. 

O volterianismo, com pontos de vista emitidos por 
Voltaire, era firmemente contrário ao fanatismo e era um 

grande defensor da tolerância. 

      O utilitarismo, ou seja, a utilização é uma teoria ética, 

de acordo com a qual a literatura e a arte deveriam ter a 
função social. Seu papel é o ensino e a educação.        

 
pt.wikipedia.org 

O já mencionado sentimentalismo, 
associado com o Iluminismo possui 

uma direção mental e literária. Sua 

base eram as ideias de J.J. Rousseau, 
que pedia a volta à natureza e 

questionava os valores morais do 

progresso da civilização. Este pensador 
 

do Iluminismo acreditava que a civilização destrói a 

bondade natural inerente ao homem. 

      No século XVIII, as ideias do Iluminismo atingem 

praticamente todos os países, incluindo a Polônia. É bom 
lembrar, no entanto, que o século XVIII é o último século 

da existência da República das Duas Nações. O país 

sistematicamente perde sua importância na Europa. As 
tentativas de reforma na segunda metade do século, 

infelizmente, são rompidas por interferência de potências 

estrangeiras. Como resultado da subsequente anexação o 

território polonês encolhe e no final do século XVIII deixa 
de existir no mapa da Europa. 

     Geralmente se aceita que o Iluminismo na Polônia 

existiu de 1740 a 1822, ou seja, o início desta época é 
considerado como a data da fundação do Collegium 

Nobilium. O seu final coincide com o ano da publicação do 

volume de poesias de Adam Mickiewicz, “Baladas e 
romances”, quando se inicia o romantismo. 

     O estilo dominante na literatura do Iluminismo polonês 

é o classicismo, em grau menor desenvolve-se o 

sentimentalismo e o rococó fica à margem. Essas são, no 
entanto, tendências em Varsóvia, porque na província 

temos a fase decadente do barroco. 

    A razão, a norma, um mundo de valores estabelecidos, a 
usabilidade e a abstração, essas palavras podem 

caracterizar o Classicismo. Como já mencionado, esta onda 

literária era associada ao racionalismo e ao utilitarismo. 

Seus representantes baseavam-se no antigo e cultivaram 
gêneros literários antigos. Entre eles a mais popular 

tornou-se a comédia, a fábula e o poema heroico. 

Acreditavam, também, que a literatura deste período 
deveria cumprir tarefas morais e educacionais. Por isso, 

eram considerados os temas relacionados com a moral da 

sociedade e do Estado, e a propagação do progresso e 
cont. pág.4 
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„Oświecenie” - cd. O Iluminismo – cont. 

Uważali również, że literatura tego okresu powinna 
spełniać zadania dydaktyczno-moralizatorskie. Stąd też 

podejmowanie tematyki związanej z moralnością 

społeczeństwa i stanem państwa oraz propagowanie 
postępu i wiedzy naukowej. 

    Sentymentalizm, to przede wszystkim uczucie, prostota, 

natura, wzruszenie i konkret. Ale też odrzucenie tradycji 
antycznych. Wzorem była poezja ludowa, obowiązkowo 

rodzima, choć gruntownie przerobiona. Propagowano 

powrót do natury i tematykę wiejską związaną z przyrodą. 

Głównymi gatunkami literackimi były - sielanka, elegia, 
oda i pieśń. Przedstawiciele tego nurtu doceniali rolę 

przyrody i uczucia w życiu każdego człowieka. Wielkim 

zainteresowaniem cieszyła się problematyka stosunków 
międzyludzkich, niezwykle popularny stał się motyw 

miłości. 

    Termin rokoko mniej związany był z literaturą. Wpisał 

się raczej do pojęć z zakresu historii sztuki. Wcześniej 
uznawany za styl późnego baroku, dzięki wysiłkowi i 

opracowaniom różnych badaczy m.in. W. Tomkiewicza 

zyskał rangę samodzielnego stylu, związanego z kulturą 
dworską. Rokoko cechuje lekkość, delikatność, wdzięk i 

elegancja. Przede wszystkim jednak przeniknięte było 

duchem zabawy. 
    Epoka Oświecenia zarówno w Polsce, jak i w całej 

Europie to wielkie przemiany w myśleniu o świecie, 

polityce, społeczeństwie i jednostce ludzkiej. To zwrot 

zarówno w filozofii, jak i w całej nauce. To także istotne 
zmiany w szkolnictwie i pedagogice. 

     W Polsce to również rozpaczliwa walka o reformy 

państwa. Rządy Stanisława Poniatowskiego były 
spóźnioną próbą ratowania Rzeczypospolitej przed 

rozbiorami. Dbająca głównie o swoje przywileje szlachta i 

nieudolna władza królewska doprowadziły nasz kraj do 
upadku. Ale w okresie tym wydarzyło się też wiele rzeczy 

godnych odnotowania. 

    Założenie Collegium Nobilium w 1740 roku oraz 

Szkoły Rycerskiej w 1765 roku, z całą pewnością były 
podstawą do rozwoju nowoczesnego polskiego 

szkolnictwa. Placówki te dawały wychowankom nie tylko 

gruntowną i wszechstronną wiedzę, ale też kształtowały 
prawdziwie patriotyczne postawy.  

    Collegium Nobilium było ośmioletnią, elitarną szkołą 

pijarską dla chłopców z zamożnych rodzin, założoną 

przez Stanisława Konarskiego. Warto dodać, że w 
programie nauczania znalazły się: historia, geografia, 

prawo, ekonomia, nauki ścisłe, poetyka i retoryka, taniec, 

szermierka, jazda konna i języki obce. Szczególnie dbano 
o autorytet wykładowców i dobrą atmosferę wśród 

uczniów.  

    Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była 

odpowiednikiem korpusu kadetów. W jej programie 

znalazły się nie tylko matematyka, fizyka, ćwiczenia 

wojskowe, ale też gimnastyka i języki obce. 
Absolwentami Szkoły Rycerskiej byli m.in.; Niemcewicz, 

Kościuszko, Kniaziewicz i Sowiński.  

     Innym,      ważnym      przedsięwzięciem     polskiego  
cd. str. 5 

do status do conhecimento científico. 
    O sentimentalismo é, sobretudo, o sentimento, a 

simplicidade, a natureza, a emoção e a razão. Mas também 

a rejeição das tradições antigas. O modelo foi a poesia 
popular, obrigatoriamente nativa, embora completamente 

reformada. Era propagada a volta para a natureza e os 

temas rurais associados com a natureza. Os tipos literários 
principais eram a elegia pastoral, a ode e a música. Os 

representantes desta vertente apreciavam a natureza e os 

sentimentos na vida de cada homem. As relações 

interpessoais despertavam grande interesse, e o tema sobre 
o amor tornou-se extremamente popular. 

    O termo ‘rococó’ era menos associado com a literatura. 

Foi introduzido aos conceitos de história da arte. 
Anteriormente considerado como barroco, graças aos 

esforços e trabalhos de diferentes pesquisadores, entre 

outros, W. Tomkiewicz foi classificado como estilo 

independente, associado com a cultura palaciana. O 
rococó possui leveza, delicadeza, graça e elegância. No 

entanto, acima de tudo, era permeado com o espírito de 

diversão. 
    A época do Iluminismo, na Polônia assim como em 

toda a Europa, trouxe muitas mudanças quanto ao 

pensamento sobre o mundo, a política, a sociedade e o ser 
humano. Tocou também a filosofia e toda a ciência. 

Também trouxe muitas mudanças na educação e 

pedagogia.   

    Na Polônia ocorria igualmente a luta desesperada para 
a reforma do estado. Os governos de Stanisław 

Poniatowski promoveram uma tentativa tardia de resgate 

da República antes das invasões. A nobreza cuidava, 
mormente, de seus privilégios e a autoridade real 

incompetente levou nosso país ao colapso. Mas durante 

esse período ocorreram também muitas coisas dignas de 
nota. 

    A fundação do Collegium Nobilium, em 1740, e da 

Escola de Cavaleiros, em 1765, certamente foram a base 

para o desenvolvimento da educação polonesa moderna. 
Estes estabelecimentos davam aos formandos não só um 

conhecimento profundo e abrangente, mas, também, 

desenvolviam atitudes verdadeiramente patrióticas.  
     O Collegium Nobilium era uma escola de oito anos de 

curso, escola de elite para meninos de famílias abastadas, 

fundada por Stanisław Konarski. Ele acrescentou ao 

currículo: história, geografia, direito, economia, ciências, 
poesia e retórica, dança, esgrima, equitação e línguas 

estrangeiras. Particularmente, cuidava da manutenção da 

autoridade dos professores e um bom ambiente entre os 
alunos. 

    A Escola de Cavaleiros foi formada por iniciativa do rei 

Stanisław August Poniatowski. Era equivalente ao corpo 
de cadetes. Seu programa incluía não só matemática, 

física, exercícios militares, mas também ginástica e 

línguas estrangeiras. Foram formandos da escola de 

cavaleiros,  entre   outros,  Niemcewicz, Kościuszko, 
Kniaziewicz e Sowiński. 

    Outra intenção importante do Iluminismo polonês foi a 

fundação,  em  1747,   da  primeira   biblioteca   pública.  
cont. pág. 5 
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„Oświecenie” cd. O Iluminismo – cont. 
 

Oświecenia było powstanie w 1747 roku pierwszej 

biblioteki publicznej. Przekształcona z prywatnej 

biblioteki braci Andrzeja i Józefa Załuskich z czasem stała 
się niezwykle ważnym ośrodkiem życia umysłowego w 

kraju. Po upadku Rzeczypospolitej zamknięta, a jej 

wspaniałe liczne zbiory (ok.400 tysięcy woluminów) 

wywieziono do Petersburga. 
    Na uwagę zasługuje także oświeceniowa inicjatywa 

wydawnicza. W okresie 1765-1785 wydawano w 

Warszawie czasopismo społeczno-polityczne „Monitor”, 
które zajmowało się „oświeceniem” czytelnika, naprawą 

obyczajów, popularyzacją osiągnięć naukowych i języka 

polskiego. Czasopism wzorowane było na słynnym 
angielskim „Spectatorze”, znanym z zagadnień 

propagujących reformy państwa. 

    Niewątpliwie znaczącym wydarzeniem było założenie 

Teatru Narodowego w Warszawie, w 1765 roku. Ten 
pierwszy stały teatr publiczny powstał również z 

inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Jego repertuar tworzyli Franciszek Bohomolec, 
Franciszek Zabłocki i oczywiście wieloletni dyrektor 

sceny narodowej Wojciech Bogusławski.   

    W roku 1773 powstaje Komisja Edukacji Narodowej, 
która była odpowiednikiem, współczesnego nam 

ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej członkami zostali 

m.in. Ignacy Potocki, książę Adam Kazimierz Czartoryski 

i Joachim Chreptowicz. Do największych osiągnięć 
Komisji Edukacji Narodowej z całą pewnością należały; 

* próby zreformowania całej oświaty (od szkół 

elementarnych, parafialnych po szkoły wyższe), 
* ograniczenie łaciny w programach szkolnych, 

* wprowadzanie języka polskiego jako wykładowego i 

obowiązkowe nauczanie gramatyki polskiej, 

* wprowadzenie obowiązkowych lektur szkolnych, 
* idea łączenia w procesie nauczania teorii z praktyką, 

* nacisk na przedmioty matematyczne i przyrodnicze, 

* wprowadzenie etyki, 
* reforma nauczania religii (kurs trzyletni w szkołach, ale 

późniejsza nauka w kościołach), 

* opieka nad autorami polskich podręczników. 
    Powołanie i reformy Komisji Edukacji Narodowej 

ułatwiły rozwiązanie zakonu jezuitów, sprawującego do 

1773 roku faktyczną kontrolę nad szkołami w Polsce. 

    Warto dodać, że działające w latach 1775-1792 
Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, na zlecenie komisji 

Edukacji Narodowej zajmowało się opracowywaniem 

zarówno podręczników, jak i całych programów 
szkolnych. Wydano 30 istotnych tytułów, w tym 

powszechnie znaną gramatykę Kopczyńskiego. 

    W latach 1770-1777 wychodził również pierwszy 
rodzimy tygodnik literacki „Zabawy Przyjemne i 

Pożyteczne”. Związali się z nim najwybitniejsi 

przedstawiciele polskiego Oświecenia; Adam 

Naruszewicz,   Ignacy   Krasicki,   Stanisław   Trembecki, 
Franciszek Dionizy Kniaźnin, Tomasz Kajetan Węgierski 

i Franciszek Zabłocki. Czasopismo spełniało ważną rolę w 

upowszechnianiu literatury tego okresu. Drukowano w  
cd. str. 6 

 

Transformada a partir de uma biblioteca particular dos 

irmãos Józef e Andrzej Załuski, com o tempo tornou-se 

um centro importantíssimo da vida intelectual do país. 
Após a queda da República foi fechada e suas inúmeras e 

magníficas coleções (cerca de 400 mil volumes) foram 

transportadas para São Petersburgo. 
    Igualmente merece atenção a iniciativa editorial do 

Iluminismo. No período, de 1765 a 1785, foi publicada em 

Varsóvia uma revista político-social "Monitor" que 
objetivava ‘iluminar’ o leitor com a correção dos 

costumes, a popularização dos avanços científicos e do 

idioma polonês. A revista foi inspirada no famoso 

periódico inglês "Espectador", conhecido como promotor 
da reforma de estado. 

    Sem dúvida, um evento significativo foi a criação do 

Teatro Nacional de Varsóvia, em 1765. Este primeiro 
teatro público permanente também foi de iniciativa do rei 

Stanisław A Poniatowski. Seu repertório era produzido 

por Franciszek Bohomol, Franciszek Zabłocki e, é claro, o 
diretor nacional de cena, Wojciech Bogusławski.  

    Em 1773, surge a Comissão de Educação Nacional, que 

era equivalente ao moderno Ministério da Educação 

Nacional. Seus membros eram, entre outros, Ignacy 
Potocki, Príncipe Adam Kazimierz Czartoryski e Joachim 

Chreptowicz. As maiores conquistas da Comissão de 

Educação Nacional certamente foram:  
* tentativa de reformar  toda a educação (desde as escolas 

de ensino fundamental, as escolas parafiais até as 

faculdades),  

* limitação do latim nos programas escolares,  
* introdução  de  aulas de  língua polonesa  e  ensino 

obrigatório da gramática polonesa,   

* introdução de matérias escolares obrigatórias,  
* ideia de ligação da teoria com a prática no processo de 

ensino,  

* reforço do ensino de matemática e meio-ambiente, 
* introdução da ética,  

* reforma no ensino da religião (curso de três anos nas 

escolas e depois aulas nas igrejas), 

* dar preferência a livros de autores poloneses.  
     O estabelecimento e a reforma da Comissão de 

Educação Nacional facilitaram a separação da 

congregação dos jesuítas, que até 1773 controlava as 
escolas na Polônia. 

    Vale a pena acrescentar, que a Sociedade dos Livros 

Elementares, que atuava nos anos 1775 a 1792, em nome 
da Comissão de Educação Nacional ocupava-se da edição 

de livros de ensino, como de todos os programas 

escolares. Foram publicados 30 títulos importantes, 

incluindo a conhecida gramática de Kopczyński. 
     Nos anos seguintes, de 1770 a 1777, foi editado o 

primeiro semanário literário da família “Brincadeiras 

agradáveis e úteis". A ele ligaram-se os representantes 
mais eminentes do Iluminismo polonês: Adam   

Naruszewicz,   Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, 

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Tomasz Kajetan Węgierski 

e  Franciszek  Zabłocki.   A   revista   exercia   um   papel  
cont. pág. 6 
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„Oświecenie” - cd. O Iluminismo – cont. 
nim charakterystyczne dla epoki - ody, satyry, sielanki i 

bajki. Tygodnik stał się również nieoficjalnym organem 
prasowym   organizowanych   przez   króla  ,,obiadów 

czwartkowych". Tak nazwano spotkania 

najwybitniejszych polityków, pisarzy, poetów i 
publicystów, ludzi świata nauki i kultury tego okresu. 

Odbywały się właśnie w czwartki, na Zamku Królewskim 

a latem w Łazienkach. Przedmiotem tych spotkań były nie 

tylko istotne wydarzenia kulturalne, wydawnicze, ale też 
dyskutowano na tematy reformy i naprawy państwa 

polskiego. Warto dodać, że król Stanisław August 

Poniatowski był prawdziwym Europejczykiem, 
człowiekiem postępowym i wszechstronnie 

wykształconym. Władał kilkoma językami. Choć uznany 

jako władca za kontrowersyjnego, niewątpliwie wiele 

sukcesów odniósł w innych dziedzinach życia 
publicznego. Był inicjatorem reform prawa i szkolnictwa 

oraz wielkim mecenasem sztuki teatralnej, literatury, 

architektury i malarstwa. 
    W XVIII wieku poezja polska towarzyszyła wszystkim 

ważnym w kraju i za granicą wydarzeniom. W lipcu 1797 

r., w Reggio powstała „Pieśń legionów polskich we 
Włoszech”. Taki był pierwotny tytuł Mazurka 

Dąbrowskiego. Jej autorem jest Józef Wybicki (1747-

1822); poeta, dramaturg, prawnik i publicysta, gość 

wspomnianych obiadów czwartkowych i członek obozu 
reformatorskiego. 

    Z epoką polskiego Oświecenia związani są nie tylko 

wspomniani już poeci - Stanisław Trembecki, Franciszek 
Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek 

Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Wojciech 

Bogusławski.  Na szczególne uznanie zasługują także 
pisarze polityczni tego okresu; Stanisław Konarski (1700-

1773), Hugo Kołłątaj (1750 -1812) i Stanisław Staszic 

(1755-1826), którzy nie szczędzili prób i wysiłku - aby 

zreformować i ratować upadającą ojczyznę. 
    Na wyróżnienie zasługuje też - ks. Ignacy Krasicki, 

wielki reformator i patriota, zwany ,,księciem poetów".  

Warto tej postaci również poświęcić kilka słów, w 
następnym artykule.  

Na podstawie „Literatury Polskiej” - PIW oraz „Języka 

polskiego. Od starożytności do oświecenia”, praca zbiorowa - 

Wyd. Adamantan s.c.  

                                      Opracowała:  prof. Barbara Rzyski 

importante na disseminação da literatura desse período. 

Eram escritas odes, sátiras, pastorais e contos 
característicos da época. A revista semanal tornou-se 

também o órgão não oficial  de  imprensa,  organizada pelo 

rei dos “Almoços das quintas-feiras”. Os assim chamados 
encontros, dos políticos mais importantes, escritores, 

poetas e publicitários, pessoas do mundo científico e 

cultural desse período. Ocorriam justamente às quintas-

feiras, no Castelo Real e no verão, na casa de verão 
Łazienki. Os assuntos destes encontros eram não só os 

acontecimentos culturais, publicações, mas também  

discussão sobre os temas de reforma e aperfeiçoamento do 
Estado polonês. É bom acrescentar que o rei Stanisław 

August Poniatowski era um verdadeiro Europeu, 

progressista e educado de modo abrangente. Falava várias 

línguas. Embora seja conhecido como governante 
polêmico, sem dúvida, alcançou muitos sucessos em outras 

áreas da vida pública. Ele foi o iniciador da reforma 

legislativa e da educação, bem como o grande mecenas das 
artes, literatura, arquitetura e pintura.    

    No século XVIII a poesia polonesa acompanhava todos 

os eventos importantes no país e no exterior. Em julho de 
1797, em Reggio surgiu "A canção das Legiões polonesas 

na Itália". Este foi o título original da Mazurka de 

Dąbrowski. Seu autor é Józef  Wybicki (1747-1822), poeta, 

dramaturgo, advogado e publicitário, convidado dos 
almoços das quintas-feiras e membro do programa de 

reformas. 

    Com a época do Iluminismo polonês estão envolvidos 
não só os poetas Stanisław Trembecki, Franciszek 

Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek 

Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz e Wojciech 
Bogusławski.  Também merecem reconhecimento 

específico os escritores políticos deste período: Stanisław 

Konarski (1700-1773) e Hugo Kołłątaj (1750-1812) e 

Stanisław Staszic (1755-1826), que não poupavam ensaios 
e esforços para reformar e salvar a pátria em queda. 

    Deve-se enfatizar também o padre Ignacy Krasicki, o 

grande reformador e patriota, conhecido como o “Príncipe 
dos poetas”. Vale a pena dedicar também algumas palavras 

a esta figura, no próximo artigo. 
     apoiado em: “Literatura Polska”, Ed. PIW e „Język polski. Od 

starożytności do oświecenia”, rev. Ed. Adamantan s.c.                  

Redigiu: profa Barbara Rzyski 
 

Najważniejsze Wydarzenia i Rocznice - Principais Eventos e Aniversários (Set-Nov/2012) 
W Polsce (na Polônia) 

01 / 09  73. Rocznica napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę i Początek II wojny światowej (73
0
 Aniversário da 

invasão da Alemanha hitlerista na Polônia e Início da II  Guerra Mundial) 

17 / 09 73. Rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski (73
0
 aniversário da invasão das tropas soviéticas na 

Polônia)  

14 / 10 Dzień Edukacji Narodowej (Dia Nacional da Educação); Dzień Nauczyciela (Dia do professor) 

11 / 11 Dzień Niepodległości Polski. (Dia da independência da Polônia) 

29 / 11 Andrzejki (véspera do dia de Santo André) 

W Brazylii (no Brasil) 

15 / 10 Dia do professor  

11 / 11 Dia da Independência da Polônia  – Missa Solene na Igreja N. Sa. Auxiliadora 11h00  

Redigiram: Alfreda Samborowski Andrusaitis e Rosane AP Mainieri 

11 LISTOPADA WYWIEŚ POLSKĄ FLAGĘ!    No dia 11 de novembro hasteie a bandeira da Polônia! 
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IGNACY KRASICKI 

(1735 - 1801) - pisarz, poeta i patriota 
 

IGNACY KRASICKI 

(1735 - 1801) - escritor, poeta e patriota 

    Urodził się w 1735 roku, w Dubiecku nad Sanem. 

Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu 
nauki w lwowskim kolegium jezuickim wstępuje do 

seminarium duchownego w Warszawie. Jako młody ksiądz 

rozpoczyna studia w Rzymie. Starannie wykształcony, 

zostaje sekretarzem prymasa, następnie kapelanem króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku 

otrzymuje nominację na biskupa warmińskiego, zaś w 

1795 na arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
    Ignacy Krasicki uważany jest za najwybitniejszego 

pisarza polskiego Oświecenia. W swojej bogatej 

twórczości wyznawał ideały klasycyzmu i racjonalizmu. 

Pisał dydaktyczne bajki, satyry, pieśni. Tworzył poematy 
heroikomiczne, jest autorem dwutomowej encyklopedii. 

Uprawiał również prozę publicystyczną. Nie bez powodu 

nazwano go ,,księciem polskich poetów" i nie tylko 
dlatego, że jako biskup nosił tytuł księcia a swoje utwory 

podpisywał inicjałami XBW - książę biskup warmiński. 

    Warto dodać, że Ignacy Krasicki jest także autorem 
pierwszej nowoczesnej polskiej powieści: pt. ,,Mikołaja 

Doświadczyńskiego przypadki", napisanej w formie 

pamiętnika tytułowego bohatera, który podróżując po 

rzeczywistości XVIII wieku, gromadzi wszelkie możliwe 
doświadczenia. Po powrocie z tych ,,wojaży" podejmuje 

próby reform polskiej wsi. Książka łączy elementy 

powieści obyczajowej, satyrycznej, awanturniczej i 
utopijnej. 

    Do najbardziej znanych utworów Ignacego Krasickiego 

należy ,,Hymn do miłości ojczyzny". Jest on fragmentem 
jednej z pieśni poematu heroikomicznego ,,Myszeida", 

będącego satyrą na polską obyczajowość. Hymn - to 

odmiana pochwalnej pieśni o uroczystym, podniosłym 

charakterze. Jest gatunkiem poetyckim, który wywodzi się 
z czasów antycznych. W okresie Oświecenia przekształcił 

się w pieśń patriotyczną. Środkami wyrazu tego gatunku są 

głównie apostrofa, czyli bezpośredni zwrot patetyczny, 
epitety i wykrzyknienia. Tematyką wiersza, jak wskazuje 

już sam tytuł jest - miłość do ojczyzny: cyt. 

„Święta miłości kochanej ojczyzny, 

 Czują cię tylko umysły poczciwe! 
 Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 

 Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe 

 Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
 Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. 

 Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 

 Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.” 
    „Hymn do miłości ojczyzny” powstał dwa lata przed 

pierwszym rozbiorem Polski. Opublikowany w 

czasopiśmie „Zabawy przyjemne i pożyteczne” w 1774 

roku - szybko stał się hymnem Szkoły Rycerskiej, 
założonej przez króla Stanisława Augusta akademii, która 

przygotowywała młodzież zarówno do służby wojskowej, 

jak i państwowej. 
    Inny utwór – „Monachomachia, czyli wojna mnichów” 

ukazuje   upadek  moralny  duchowieństwa.  Wydana   w 
  cd. str. 8 

    Nasceu, em 1735, em Dubieck à beira do rio San. 

Originava-se de uma família de nobres. Depois de se 
formar no colégio jesuíta em Lwów entra para o seminário 

religioso em Varsóvia. Como jovem sacerdote começa 

seus estudos universitários em Roma. Educado com 

primor, torna-se secretário do primaz, em seguida capelão 
do rei Stanisław August Poniatowski. Em 1766, é 

nomeado Bispo da região de Warmia e, em 1795, 

Arcebispo de Gniezno. 
    Ignacy Krasicki é considerado o maior escritor do 

Iluminismo polonês. Em sua rica criação literária 

reconhecia os ideais do classicismo e racionalismo. 

Escrevia contos educativos, sátiras, e canções. Criava 
poemas heroico-cômicos e é autor de uma enciclopédia de 

dois tomos. Cultivava também a poesia jornalística. Não 

sem razão foi denominado “Príncipe dos poetas poloneses” 
e não só por isso, que como Bispo usava o título de 

Príncipe, mas suas criações eram assinadas com as iniciais 

XBW - Príncipe-Bispo de Warmia. 
    Vale a pena acrescentar, que Ignacy Krasicki, também é  

autor do primeiro romance polonês moderno “Casos de 

Mikołaj Doświadczyński” escrito em forma de diário de 

um herói que, viajando pela realidade do século XVIII, 
coleta todas as experiências possíveis. Depois de retornar 

das viagens tenta reformar as aldeias polonesas. O livro 

combina elementos de romance sobre os costumes, 
satírico, com debates e utopias. 

    Às criações mais conhecidas de Ignacy Krasicki 

pertence o “Hino de amor à pátria”. É um fragmento de 
uma das canções do poema heroico-cômico “Myszeida”, 

como sátira aos costumes poloneses. O Hino é uma 

variedade de canção de elogio de estilo festivo e elevado. 

É um tipo poético, que é derivado de tempos antigos. No 
período do Iluminismo transformou-se em canção 

patriótica. Os meios de expressão desta espécie de obra 

são, principalmente, o apóstrofo, isto é, frase direta e 
patética, descrições e interjeições. O tema da poesia, como 

já indica o título é o amor à pátria: cit.  
 

"O santo amor à pátria,  

 Sentem apenas as mentes bondosas!                          
 Por você os venenos comidos tem sabor,  

 Por você os grilhões, laços não são ofensivos,  

 Ensinas a invalidez com cicatrizes gloriosas,  
 Manténs na mente as verdadeiras delícias.                          

 Que te possa apoiar, que possa amparar,  

 Não é vergonha viver na pobreza, não é pena 

    mesmo morrer." (B. Rzyski - trad. livre) 
 

      O “Hino de amor à pátria” surgiu dois anos antes da 

primeira invasão da Polônia. Publicado na revista 

“Brincadeiras divertidas e úteis”, em 1774, rapidamente se 

tornou o hino da Escola de Cavaleiros, fundada pelo rei 
Stanisław August, que preparava a juventude para o 

serviço militar e serviço governamental. 

      Outra  obra,  a  “’Monachomachia’,  ou  seja,  a guerra 
cont. pág. 8 
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„Ignacy Krasicki”  - cd. Ignacy Krasicki – cont. 
1778 roku, jest kolejnym poematem heroikomicznym. 

Pretekstem do napisania utworu były obserwacje życia 

duchownych. Jak wiadomo, Ignacy Krasicki pełnił funkcję 
biskupa warmińskiego. Pozwoliło mu to dostrzec z bliska 

problemy własnego środowiska. Fabułą ,,Monachomachii" 

jest ostry spór toczony między zakonem dominikanów i 

karmelitami, w którym mnisi obnażają swoje najgorsze 
wady. 

     W tym miejscu warto przypomnieć, że poemat 

heroikomiczny to gatunek literacki, który znany był już w 
starożytności. Wielką popularność zyskał również w epoce 

Oświecenia. Charakteryzuje się tym, że pisany wierszem i 

bardzo podniosłym stylem rozbawia czytelnika. W 
rzeczywistości dotyka więc spraw błahych i śmiesznych. 

    Satyra jest z kolei utworem wyrażającym krytyczny 

stosunek autora do rzeczywistości. Ośmiesza ludzkie 

wady, zjawiska i stosunki społeczne. Spełnia też zadania 
dydaktyczne ucząc poprzez zabawę. 

    W 1779 roku Krasicki wydał tomik, zawierający 12 

satyr oraz satyrę ,,Do króla”. Jest ona jednym z 
najdoskonalszych utworów tego gatunku w czasach 

Oświecenia. Autor pod płaszczykiem pozornej krytyki, w 

rzeczywistości wyraził pochwałę władcy, a kierowane pod 

jego adresem zarzuty sprowadził do absurdu. 
    Do arcydzieł tego gatunku należy także ,,Żona modna". 

Jest ona najbardziej znaną satyrą Krasickiego. Choć pisana 

prostym i jasnym językiem, zawiera najbogatsze portrety 
psychologiczne postaci. Utwór ma charakter obyczajowy. 

Odnosi się do realiów Polski XVIII-wiecznej. Można go 

jednak doskonale zinterpretować i w czasach obecnych. 
Zatem trzeba podkreślić, że jest uniwersalny. 
 

 

     

Z całą pewnością Oświecenie jest 

epoką rozkwitu literatury 
satyrycznej, w której 

krytykowano; hipokryzję, cynizm, 

rozrzutność, pijaństwo oraz 
uleganie cudzoziemskiej, 

szczególnie francuskiej modzie.  

    Na bogatą twórczość Ignacego 

Krasickiego  składają    
    
się   także bajki.  Wymienić tu należy dwa zbiory, liczące 
blisko 200 utworów. Zebrane zostały w tomiki 

zatytułowane - ,,Bajki i przypowieści" oraz ,,Bajki nowe". 

Niektóre zawarte w nich pointy stały się ,,narodowymi" 
przysłowiami i w świadomości Polaków funkcjonują do 

czasów nam współczesnych.  Do tych złotych myśli należą 

m.in.: „Miłe złego początki, lecz koniec żałosny”, „Bywa 

często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym”, „Wśród 
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”, „Nie nowina, że 

głupi mądrego przegadał”. 

    Warto też wspomnieć o innej pasji Ignacego 
Krasickiego. Była nią, poza pisaniem... misja zakładania 

ogrodów. Nic więc dziwnego, że jego ostatnim dziełem są 

„Listy o ogrodach”. 
 

cd. str. 9 

dos monges", mostra o colapso moral do clero. 
 

    Publicado em 1778, 
talvez seja um poema 

heroico-cômico sequencial. 

O pretexto para escrever a 

obra, foram as observações 
da vida do clero. Como é 

sabido, Ignacy Krasicki foi 

Bispo de Warmia. Isso lhe 
permitiu compreender os 

problemas de seu próprio 

ambiente. A fábula 

‘Monachomachia’ é uma 
forte disputa entre os 

dominicanos Teutônicos  

e os carmelitas, na qual os monges expõem seus piores 
defeitos.  
    Aqui é bom lembrar que o poema heroico-cômico 

possui gênero literário, que já era conhecido na 
antiguidade. Gozava de grande popularidade também na 

época do Iluminismo. Caracteriza-se pelo fato de que a 

forma de escrita e estilo bem festivo alegram o leitor. Na 

verdade, refere-se a casos banais e engraçados. 
    A sátira, por sua vez, é uma criação com uma atitude 

crítica do autor à realidade. Ironiza as falhas humanas, 

acontecimentos e relações sociais. Cumpre também a 
tarefa didática de ensinar por meio da brincadeira.  

    Em 1779, Krasicki publicou um tomo com 12 sátiras, 

bem como a sátira “Ao rei”. Ela é uma das melhores 
criações desse tipo na época do Iluminismo. O autor, 

disfarçado de crítico, na realidade fez um elogio às 

autoridades, e em seu nome levou as queixas ao absurdo.  

    Às obras-primas deste tipo pertence também “A esposa 
moderna”. É a sátira mais conhecida de Krasicki. Embora 

escrita em linguagem simples e clara, contém os mais ricos 

retratos psicológicos. A obra retrata os costumes. Refere-se 
às realidades da Polônia do século XVIII. No entanto, pode 

ser perfeitamente interpretada, mesmo hoje em dia. É 

preciso salientar, portanto, que é universal. 

    Certamente o Iluminismo é a época do florescimento da 
literatura satírica, na qual era criticada: a hipocrisia, o 

cinismo, a gastança, a bebedeira e a submissão aos 

estrangeiros, particularmente a moda francesa. 
     A criatividade rica de Ignacy Krasicki consiste também 

de contos de fadas. É necessário mencionar aqui duas 

coleções, de cerca de 200 obras. Foram reunidas em 
volumes: “Fábulas e provérbios”, bem como “Contos 

novos”. Em alguns deles as conclusões tornaram-se 

ditados populares que nas mentes dos poloneses aplicam-

se até hoje. Esses pensamentos de ouro pertencem, entre 
outros: “Às origens agradáveis do mal, têm fim patético”, 

“Muitas vezes é desmoralizado, quem gosta de ser 

elogiado”, “Entre os amigos mais próximos, os cães 
comeram o coelho”, “Não é novidade que o bobo fale mais 

que o inteligente”. 

    É  bom  lembrar  de   uma   outra    paixão   de    Ignacy 
Krasicki. Além de escrever, ... a missão de criar jardins. 

 cont. pág. 9 
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„Ignacy Krasicki”  - cd. Ignacy Krasicki – cont. 
     Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Pozostawił 

olbrzymi i bardzo różnorodny dorobek literacki. Z całą 

pewnością Ignacy Krasicki był ,,księciem polskich 
poetów" okresu Oświecenia.  Był też wielkim patriotą, 

znakomitym nauczycielem i wychowawcą narodu, w 

niezwykle trudnych dla ojczyzny czasach. 
 

Opracowała;  prof. Barbara Rzyski 

Na podstawie - pracy zbiorowej ,,Język polski-
epoki literackie" wyd. LektorKlett oraz   

,,Literatury polskiej " PIW  

 

Nada estranho, que seu último trabalho seja as “Cartas 

sobre os jardins”. 

     Morreu em 14 de março de 1801, em Berlim. Deixou 
um legado literário enorme e muito diversificado. Ignacy 

Krasicki foi, certamente, o “príncipe dos poetas poloneses” 

do período do Iluminismo. Ele também foi um grande 

professor e um ótimo educador da nação, em tempos 
extremamente difíceis para a pátria.  

   Redigiu: profa Barbara Rzyski  

apoiado na coletânea „Język polski - epoki literackie” Ed. 
Lektor Klett e „Literatura polska”, ed. PIW 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 

 

Conclusão festiva do ano letivo 
 

W dniu 30 czerwca br., w Colegio Notre Dame odbyło 
się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w sobotniej 

Szkole Języka Polskiego im. JPII w Sao Paulo. W 

spotkaniu udział wzięli Pan Jacek Such Konsul Generalny 
RP, Ks. Andrzej Wojteczek Kapelan Polonijny, Pani 

Michalina Staniczek-Andrade i Pan Grzegorz Mielec - 

animatorzy kultury polonijnej i współtwórcy Zespołu i 

Pieśni i Tańca „Chabry i Maki”, młodzież szkolna i 
przedstawiciele rodzin uczniowskich.  

Po odegraniu hymnów państwowych; Polski i Brazylii 

wszystkich zebranych powitała p. Profesor Barbara Rzyski 
wieloletni wykładowca tej szkoły. Pani profesor 

podziękowała konsulatowi za patronat, siostrom z Colegio 

Notre Dame za pomoc w udostępnieniu sal lekcyjnych i 

wszystkim zaproszonym za życzliwość i wsparcie, z 
którym się spotyka w swojej wieloletniej pracy społecznej 

na rzecz propagowania języka i kultury polskiej, w 

środowisku brazylijskiej Polonii. Następnie głos zabrał 
Konsul Generalny RP i przedstawiciele samorządu 

szkolnego. Po donośnym odśpiewaniu „100 Lat” dla pani 

profesor, nastąpiła uroczystość wręczenia certyfikatów i 
nagród za najlepsze wyniki w nauce. 

Po zakończeniu części oficjalnej kilka słów do 

zebranych skierował Ks. Kapelan. Następnie Pani 

Michalina Staniczek-Andrade nawiązując do 
przygotowanej części artystycznej, przybliżyła 

uczestnikom spotkania polskie tradycje weselne. 

Wszyscy zaproszeni goście mogli wziąć udział we 
wspaniałym widowisku teatralno-muzycznym; „Jadą 

goście,.. jadą.., czyli wesele po polsku". 

Na ten niezwykle interesujący spektakl złożyły się kolejno 
następujące części polskiej tradycji weselnej; przyjazd 

pana młodego do domu wybranki, błogosławieństwo 

rodziców, bramki na drodze nowożeńców, uroczystość 

zaślubin, składanie życzeń i zbieranie monet rozrzuconych 
przez gości, powitanie chlebem i solą, zwyczaj wspólnego 

stłuczenia kieliszków, wejście Młodej Pary na salę 

weselną i tradycyjny poczęstunek. Biesiadzie weselnej 
towarzyszyły konkursy, gry i zabawy, tańce i śpiewy.   Do  

najbardziej   znanych  zaliczyć trzeba – „Pije Kuba do 

Jakuba”, „Za górami...za lasami”, czy też „Miała baba  
cd. str. 10 

Em 30 de junho de 2012, foi realizada no Colégio 
Notre Dame a conclusão festiva do ano letivo da Escola de 

Língua Polonesa JP II em São Paulo. Participaram do 

encontro o Sr. Jacek Such, Cônsul Geral da República da 
Polônia, Padre Andrzej Wojteczek, capelão da colônia 

polonesa, Sra. Michalina Staniczek Andrade e Sr. 

Grzegorz Mielec animadores da cultura polonesa que 

contribuíram para a formação do Grupo de Canto e Dança 
"Chabry e Maki", a juventude escolar e os representantes 

das famílias dos alunos.  

      Após a execução dos hinos nacionais da Polônia e do 
Brasil todos os presentes foram saudados pela profa. 

Barbara Rzyski docente que há vários anos leciona nesta 

escola. A Sra. professora agradeceu ao Consulado pelo 

patrocínio, às Irmãs do Colégio Notre Dame por fornecer 
as salas de aula e a todos os convidados pela cordialidade e 

apoio que recebe neste trabalho social plurianual para 

promover a língua e a cultura da Polônia, no seio da 
colônia polonesa no Brasil. Em seguida, tomou a palavra o 

Cônsul Geral da Polônia e logo após os representantes das 

classes do Curso. Depois de cantar a tradicional canção 
“100 Lat - 100 Anos” para a professora, ocorreu a 

cerimônia da entrega dos certificados e prêmios para os 

alunos que alcançaram os melhores resultados. 

    Após o término da parte oficial da reunião, o Capelão 
dirigiu algumas palavras para os presentes. Em seguida, a 

Sra. Michalina Staniczek Andrade, de acordo com a parte 

artística preparada, esclareceu aos presentes sobre as 
tradições de um casamento polonês. 

    Todos os convidados participaram do lindo espetáculo 

músico-teatral: “Vêm os convidados ... vêm, ou seja, um 
casamento polonês”. 

    Esse espetáculo, extremamente interessante, foi 

composto por etapas tradicionais de um casamento 

polonês, ou seja: chegada do noivo à casa da noiva; bênção 
dos pais aos noivos; o casal de noivos é parado na estrada 

a caminho da igreja; realização da cerimônia solene de 

casamento; o novo casal recebe as felicitações e recolhe as 
moedas  jogadas  pelos  convidados  na  frente  da igreja; o 

novo  casal  é  recebido  com  pão  e  sal;  o  casal  repete  

o       hábito        usual          de         quebrar          cálices; 

entrada do novo casal no salão de banquetes de casamento 

cont. pág. 10 



10 

 

„Uroczyste zakończenie roku szkolnego” - cd. Conclusão festiva do ano letivo – cont. 

 

koguta”. Nie zabrakło także wiązanki tańców ludowych, w 
tym, dziarskiego „Krakowiaka”. 

Nie zabrakło również niekończących się oklasków 

zgromadzonej widowni..... 
Z całą pewnością pierwszy, publiczny występ 

polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Chabry i Maki” 

zakończył się wielkim sukcesem!  

W tym miejscu należą się wielkie słowa uznania i 
podziękowania Pani Michalinie Staniczek-Andrade, pod 

kierunkiem której, w tak krótkim czasie zostało 

przygotowane to wspaniałe staropolskie widowisko. W 
imieniu środowiska polonijnego dziękujemy również p. 

Cristianie Gosik Cândido, p. Grzegorzowi Mielcowi oraz 

pozostałym członkom Zespołu i wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do tego sukcesu. 
      Szczególnie serdeczne podziękowania składamy 

Państwu Zdzisławie i Kazimierzowi Szotom, założycielom 

Zespołu „Wiosna”, za wypożyczenie wspaniałych 
kostiumów, bez których realizacja widowiska „polskie 

wesele”  nie byłaby możliwa. 

      Reasumując, Pani Michalino, w Polsce jest takie 
powiedzenie… „dziękujemy za już... i prosimy o jeszcze...” 

     Te same, gorące słowa podziękowania kierujemy do 

Pani Profesor Barbary, bez której nie poznalibyśmy 

polskiej kultury i tradycji, historii i języka naszych 
przodków. 

                                                  Redakcja Portalu 
www.portalpolonia.org 

W załączeniu: wybrane zdjęcia z uroczystości 
(fot. Rodz. Brandeburski i Rosane Mainieri) 

 

 
 

 

 

 
Pan Jacek Such, Konsul Generalny RP w Sao Paulo, wita i 

pozdrawia uczestników uroczystości. (O Sr. Jacek Such, Cônsul 

Geral da RP em São Paulo, cumprimenta e saúda os 

participantes da festividade.) 

 

e o tradicional almoço com comidas típicas. Na festa de 

casamento ocorreram concursos, jogos e divertimentos, 
danças e cantos. Os mais famosos incluem "Bebe Kuba 

com Jakuba", "Atrás das montanhas... atrás das florestas" 

ou "A mulher tinha um galo”.   
    Não faltou também um pout pourri de danças folclóricas 

e entre elas o animado “Krakowiak”. 

     Também não faltaram aplausos intermináveis do 

público presente ... 
    Com toda a certeza a primeira apresentação do Grupo da 

Canção e Dança “Chabry i Maki” terminou com grande 

sucesso! 
    Aqui é preciso registrar as palavras de elogio e 

agradecimento à Sra. Michalina Staniczek Andrade, sob 

direção da qual, em tão pouco tempo, foi elaborado um 

show polonês tradicional e maravilhoso. Em nome da 
colônia polonesa agradecemos também à Srta. Cristiane 

Gosik Cândido, ao Sr. Gregório Mielec e todos os 

membros da equipe que contribuíram para este sucesso. 
    Agradecemos especialmente ao casal Sra Zdzisława e Sr 

Kazimierz Szot, fundadores do grupo folclórico „Wiosna”, 

pelo empréstimo dos fantásticos trajes folclóricos, sem os 
quais a realização da apresentação do “Casamento 

polonês” não seria possível. 

    Sra Michalina, para concluir, na Polônia existe uma 

frase que diz: “Agradecemos o já ... e pedimos o mais ...”  
    Estas mesmas palavras de agradecimento dirigimos à 

profa. Barbara sem a qual não conheceríamos a cultura 

polonesa e as tradições, a história e a língua de nossos 
antepassados.                                           

Redação do Portal 

www.portalpolonia.org 

Anexas fotos escolhidas do evento 

(fot. Fam. Brandeburski e Rosane Mainieri) 

 

 
Maercio Brandeburski i Isabela Coelho - uczniowie Szkoły 

dziękują Konsulatowi RP za patronat i stworzenie warunków do 

nauki jęz. polskiego w Sao Paulo, prof. Barbarze i siostrom 

przełożonym z Notre Dame (Maercio Brandeburski e Isabella 

Coelho – alunos da Escola, agradecem ao Consulado da RP pelo 

patrocínio e criação de condições para estudar a língua polonesa 

em São Paulo, à profa. Barbara e às irmãs do Col. Notre Dame) 
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Z cyklu „polskie tradycje” 

ZWYCZAJE WESELNE 

Do ciclo „tradições polonesas” 

COSTUMES DE UM CASAMENTO 
     Spośród wielu polskich tradycji i obyczajów do 

najciekawszych należą zwyczaje weselne. Mają one w 
Polsce niezwykle interesujące i różnorodne formy, 

zarówno podczas samych uroczystości ślubnych jak też 

przyjęcia organizowanego dla licznie zaproszonych gości. 
Charakteryzuje je duża różnorodność. Trochę inaczej 

wygląda wesele na Podlasiu, Kaszubach czy 

Wielkopolsce. Nieco inne będzie w Krakowie, nie mówiąc 
już o tradycyjnym weselu góralskim, jakże często 

trzydniowym czyli trwającym 3 dni. Krótko mówiąc 

przeważają polskie tradycje regionalne, w miastach zaś 

widać wpływy cywilizacji zachodniej. Generalnie jednak 
wszystkie łączy to, że podstawowe obyczaje dotyczą tych 

samych wątków naszej polskiej tradycji weselnej. 

     I tak, według starego obyczaju przed wyjazdem do 
kościoła w domu panny młodej zbierała się cała rodzina i 

zaproszeni goście. Panna młoda w otoczeniu druhen 

ubranych w długie suknie, czekała na przyjazd swojego 
wybranka w towarzystwie jego kolegów, zwanych 

drużbantami. Wszyscy oni powinni być stanu wolnego. 

Krótko mówiąc w obrzędzie weselnym dziewczyna 

otaczała się druhnami, zwanymi też drużkami, a chłopak 
drużbami. Ta staropolska nazwa pochodzi od 

słowiańskiego słowa drug, co znaczy przyjaciel.  

Najważniejsze role w tej grupie pełnili; pierwsza druhna, 
zwana „starszą”, która zazwyczaj pomagała w ubieraniu 

sukni ślubnej pannie młodej oraz starszy drużba, czyli 

świadek ze strony pana młodego. W niektórych regionach 

zwany również starostą weselnym. To właśnie on 
przewodził wszelkim ceremoniom i zwyczajom tego dnia. 

     Często odpowiedzialny był za ślubną wiązankę oraz 

bukiecik dla swojej weselnej partnerki, czyli starszej 
druhny. Zgodnie z tradycją suknia panny młodej powinna 

być długa do samej ziemi, oczywiście koloru białego. W 

dni chłodne dodatkowo w tym samym kolorze niezbędna 
była specjalna narzutka, pelerynka z wełny lub futerka. 

Narzeczony nie miał prawa zobaczyć tego stroju przed 

ślubem. To przekonanie panuje do dzisiaj. Suknia ślubna 

powinna być absolutną niespodzianką. Nie może jej 
zobaczyć również matka chłopaka gdyż to mogłoby 

osłabić przyszły związek nowożeńców. 

    Przyjazd pana młodego oraz jego gości do domu 
rodzinnego jego przyszłej małżonki miał niezwykle 

podniosły charakter. Po krótkiej ceremonii powitalnej przy 

dość głośnej oprawie muzycznej najstarsi członkowi rodu, 
rodzice i dziadkowie udzielali młodej parze 

błogosławieństwa. Pożegnanie, często ze łzami w oczach, 

w domu rodzinnym panny młodej i błogosławieństwo na 

nową drogę życia były niezwykle ważnym rytuałem 
uroczystości ślubnych. Odbywał się on w domu lub na 

dworze. Młoda para klękała, przybyli goście śpiewali „Pod 

Twoją obronę”, a rodzice i dziadkowie kolejno 
podchodzili do klęczących, kładli swoje dłonie na ich 

głowach i po cichu odmawiali krótką modlitwę. Następnie 

kreślili na ich czołach znak krzyża. Dopiero po takim 

błogosławieństwie cały orszak na czele  z  młodymi  mógł 
cd. str. 12 

     Entre as muitas tradições e costumes poloneses aos 

mais interessantes pertencem os costumes do casamento. 
Na Polônia eles são extremamente simpáticos e têm 

formas diferentes, tanto durante a cerimônia como na 

organização da recepção para muitos convidados. 
Caracterizam-se por terem grande diversidade. O 

casamento nas regiões de Podlasie, Kaszuby ou 

Wielkopolska é um pouco diferente. Distinto, até, em 
Cracóvia, não falando do casamento tradicional 

montanhês, muitas vezes, com duração de três dias. Em 

soma, as tradições regionais polonesas prevalecem nas 

cidades e veem-se os impactos da civilização ocidental. 
Em geral, no entanto, todos estão ligados à tradição básica 

que alude à mesma tradição polonesa do casamento. 

     De acordo com o velho costume, antes de ir para a 
Igreja, na casa da noiva reunia-se toda a família e os 

convidados. A noiva rodeada com as damas de honra em 

vestidos longos esperava a chegada de seu escolhido na 
companhia de seus cavalheiros de honra. Todos eles 

deveriam ser solteiros. Em suma, a noiva era rodeada por 

damas ou drużki e o noivo por cavalheiros ou drużbanci. 

Esta designação polonesa antiga vem da palavra eslava 
drug, que significa amigo. As funções mais importantes 

deste grupo eram; a primeira dama, conhecida como “a 

mais velha”, que tradicionalmente ajudava a noiva a se 
vestir e a testemunha mais velha por parte do noivo. Em 

algumas regiões, era o antigamente chamado ‘estaroste’ 

(starosta) do casamento. Justamente ele presidia todas as 

cerimônias e costumes desse dia. Muitas vezes era 
responsável pela guirlanda ou buquê de casamento de sua 

parceira no casamento, isto é a dama de honra mais velha. 

De acordo com a tradição, o vestido da noiva deve ser 
longo até o chão, e é claro de cor branca. Nos dias mais 

frios era usada uma peça adicional da mesma cor, uma 

pelerine de lã ou de pele. O noivo não podia ver a roupa da 
noiva antes do casamento. Essa crença vigora até hoje. O 

vestido deve ser uma surpresa absoluta. A mãe do noivo 

também não pode vê-la porque isso poderia comprometer 

o relacionamento futuro dos noivos. 
     A chegada do noivo e de seus convidados à casa da 

família de sua futura esposa tinha um caráter muito 

especial. Após uma breve cerimônia de boas-vindas com 
música em tom mais alto os membros mais velhos da 

família, pais e avós abençoavam o novo par. A despedida, 

frequentemente com lágrimas nos olhos, na casa da família 
da noiva e a bênção para um novo caminho de vida eram 

um ritual extremamente importante nas comemorações do 

matrimônio. Ocorria dentro de casa ou ao ar livre. Os 

noivos ficavam ajoelhados e os convidados aproximavam-
se e cantavam "Sob Tua proteção", e os pais e avós, 

sequencialmente, aproximavam-se dos noivos, colocavam 

as mãos sobre suas cabeças e faziam uma breve oração 
silenciosa. Em seguida, faziam sobre suas testas o sinal da 

cruz. Somente após essa benção o cortejo com os noivos à 

frente, podia dirigir-se para a Igreja. 
 

cont. pág. 12 
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„Zwyczaje weselne”  cd. Costumes de um casamento  – cont. 
wyjechać do kościoła. 

     Dziś wygląda to trochę inaczej. Do domu narzeczonej 

przybywa przyszły mąż ze swoimi rodzicami i świadkami 
ślubnymi. Rodzice i teściowie udzielają błogosławieństwa 

i tylko w tym składzie jadą do kościoła. Pozostali goście 

na przybycie nowożeńców czekają przed świątynią. 

     W niektórych regionach Polski, zgodnie ze starym 
obyczajem, drogę do kościoła mogą utrudniać specjalne 

bramki. Zwane też np. na Podlasiu szlabanami. Nazwa ta 

pochodzi od ruchomych, okresowo zamykanych 
przejazdów kolejowych. Sąsiedzi i znajomi nowożeńców, 

uniesionymi na całej szerokości drogi kolorowymi 

sznureczkami, przyozdobionymi łańcuchami lub 
wstążkami blokują trasę przejazdu młodych. Orszak może 

się udać w dalszą drogą do kościoła dopiero gdy starszy 

drużba, w imieniu pana młodego „wykupi” przejazd 

upominkiem w postaci butelki wódki. Takie blokady mogą 
pojawiać się wielokrotnie, szczególnie w przypadku 

wesela wiejskiego. Często te ruchome bramki stawiane są 

przez młodzież, a nawet dzieci. W takich przypadkach 
dalszy przejazd powinna „wykupić” przygotowanymi 

wcześniej słodyczami starsza druhna. 

     Po pokonaniu tych przeszkód młodzi przybywają do 

kościoła. Pierwszy wchodzi pan młody prowadzony przez 
matkę, a za nim świadkowie. Przyszły małżonek 

niecierpliwie oczekuje na wejście narzeczonej, którą z 

kolei do świątyni wprowadza ojciec i przekazuje córkę 
przyszłemu zięciowi. W chwili rozpoczęcia uroczystości 

„państwo młodzi” główną nawą kościoła już razem idą do 

ołtarza, a za nimi świadkowie zaślubin. Tylko w 
niektórych regionach, zwłaszcza miejskich przyjął się 

zwyczaj zachodni. Pan młody ze świadkami czeka pod 

samym ołtarzem, a pannę młodą prowadzi do niego jej 

ojciec. Córka trzyma „pod rękę” ukochanego tatusia. 
Obecnie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że 

młodzi przyjeżdżają i wchodzą do kościoła razem.  

Oczywiście wybranka, wsparta na ramieniu przyszłego 
małżonka, z jego prawej strony. Za nimi kroczą główni 

świadkowie uroczystości. 

     Po złożeniu przysięgi małżeńskiej, wymianie obrączek 
i udzieleniu przez kapłana błogosławieństwa na 

zakończenie mszy świętej dla wszystkich zebranych, 

młoda para przy dźwiękach marsza weselnego wychodzi z 

kościoła. Rozpoczyna się zbiorowe składanie życzeń 
nowożeńcom, najpierw najbliższa rodzina, potem 

przyjaciele i znajomi. Obok nowożeńców ustawiali się 

świadkowie. Starsza druhna odbierała od pani młodej 
bukiety kwiatów, a świadek prezenty dla młodej pary. 

Dziś najczęściej kwiaty zastępuje prośba o datki 

charytatywne, zamianę na książki lub zabawki 

przekazywane następnie np. do wybranego Domu 
Dziecka. Prezenty rzeczowe zastępują coraz częściej 

koperty z gotówką. Nie wszystkim ten nowy zwyczaj się 

podoba. Jednak nie ma wątpliwości, że jest on praktyczny 
i pozwala uniknąć tzw. prezentów „niechcianych” czy też 

wielokrotnie powtórzonych.  
      

cd. str. 13 

 

     Hoje é um pouco diferente. O futuro marido com seus 

pais e as testemunhas vêm à casa da noiva. Os pais e sogros 

dão a bênção e só neste grupo dirigem-se para a Igreja. Os 
convidados esperam o momento da chegada dos noivos na 

frente do templo.  

     Em algumas regiões da Polônia, de acordo com o rito 

antigo, a viagem para a Igreja pode ser impedida por 
‘portões’ especiais. Também chamados, por exemplo, 

‘cancelas de estrada’ na região de Podlasie. Esta 

denominação origina-se da palavra ‘cancela’ 
periodicamente fechada nos cruzamentos ferroviários. Os 

vizinhos e conhecidos dos noivos, em toda a largura da 

estrada, bloqueiam a rota dos jovens com barbantes, 
correntes ou fitas coloridos. O cortejo pode ir em frente 

para a Igreja apenas quando o acompanhante mais velho, 

em nome do noivo, "paga" a passagem com um presente 

como uma garrafa de vodca. Esses bloqueios podem 
aparecer várias vezes, especialmente no caso de um 

casamento rural. Muitas vezes estas cancelas móveis são 

colocadas por jovens e até crianças. Em tais casos a 
passagem deve ser "paga" com doces preparados antes pela 

dama de honra mais velha.   

     Depois de passar pelos obstáculos, os jovens chegam à 
igreja. Primeiro entra o noivo, conduzido por sua mãe e 

atrás dele as testemunhas. O futuro esposo espera com 

impaciência a entrada da noiva, que, por sua vez, entra no 

templo com o pai que entrega a filha ao futuro genro. No 
início da cerimônia os noivos seguem pela nave principal da 

igreja até o altar, seguidos pelas testemunhas do casamento. 

Apenas em algumas regiões, especialmente as urbanas, foi 
adotado o costume ocidental. O noivo e as testemunhas 

esperam no altar e a noiva é conduzida pelo pai até o noivo. 

A filha apoiada no braço do querido pai. Hoje em dia 

encontramos, cada vez mais, a situação na qual os noivos 
entram na Igreja juntos. É claro, a noiva apoiada no braço 

do noivo, do seu lado direito. Atrás deles vêm as 

testemunhas principais da cerimônia. 
 

 
fotograf-gdansk.com 

Após a promessa de casamento, 

a troca de alianças e a bênção do 

padre no final da Santa Missa 

rezada para todos os presentes, o 

casal, ao som da marcha nupcial,  
 

sai da igreja. Começam a ser dadas as felicitações aos 
noivos, inicialmente pela família mais próxima, em seguida, 

amigos e conhecidos. Ao lado dos noivos ficam as 

testemunhas. A dama de honra mais velha recebe os buquês 

de flores e a testemunha masculina os presentes para os 
noivos. Hoje, as flores são substituídas por doações para a 

caridade, trocadas por livros ou brinquedos para uma Casa 

da Criança. Os presentes são, cada vez mais, substituídos 
por envelopes com dinheiro. Nem todos gostam deste novo 

hábito. No entanto, não há dúvida nenhuma de que é prático 

e ajuda a evitar os chamados presentes "indesejáveis" ou 
aqueles várias vezes repetidos. 

cont. pág. 13 
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„Zwyczaje weselne” – cd. Costumes de um casamento – cont. 

     Odjazd młodych spod kościoła często poprzedza 

„deszcz” drobnych monet, rozrzucanych przez przyjaciół. 

Młodzi małżonkowie muszą je wszystkie pozbierać. Panuje 
powszechne przekonanie, że kto zbierze więcej... ten 

będzie rozporządzał domowymi finansami. Innym 

zwyczajem jest obrzucanie młodej pary ziarnami ryżu lub 

płatkami kwiatów. To wszystko ma im przynieść szczęście 
na nowej drodze życia, zapewnić dostatek, zgodę i miłość. 

Po tym obyczaju zebrani udają się na przyjęcie weselne, a 

młoda para najczęściej na sesję zdjęciową. Chodzi o to aby 
uniknąć sytuacji, że to nowożeńcy czekają na gości a nie 

odwrotnie. Jak już wszyscy zaproszeni zgromadzą się 

przed restauracją czy też domem weselnym następuje 
przyjazd młodej pary, która najczęściej w rytmie 

Mendelssohna podchodzi do oczekujących na nich 

rodziców i pozostałych gości. Młodzi witani są 

staropolskim obyczajem, czyli chlebem i solą. Następnym 
elementem uroczystości jest wzniesienie toastu. 

Nowożeńcy otrzymują dwa połączone ze sobą, srebrną lub 

czerwoną wstążeczką kieliszki, do których nalewana jest 
wódka lub szampan. Po jego wypiciu, kieliszki zostają 

przez młodych jednocześnie rzucone za siebie tak, aby się 

stłukły. Jest to znak, że będą żyli długo i szczęśliwie. Po tej 

ceremonii powitalnej małżonek bierze wybrankę na ręce i 
przenosi ją przez próg drzwi sali bankietowej. 

     Czas więc ucztę rozpocząć ... Goście siadają do stołu, 

zgodnie z przygotowanymi wcześniej wizytówkami, czy 
też winietkami. W każdym razie chodzi o karteczki z 

nazwiskiem osoby przypisanej do konkretnego miejsca. 

Miejsca honorowe przy stole głównym zajmują 
nowożeńcy, ich rodzice i rodzeństwo oraz świadkowie 

zaślubin. 

     Po podaniu przystawki i pierwszego ciepłego posiłku 

nadchodzi pora na wspólną zabawę. 
     Pierwszy taniec tradycyjnie wykonuje młoda para, 

najczęściej jest to walc lub tango, w każdym razie 

wcześniej ustalony z orkiestrą utwór muzyczny. Następnie 
tańczą rodzice i teściowie, do których powoli dołączają 

kolejni weselnicy. 

W tej fazie przyjęcia dominuje całkowita 
różnorodność, posiłki przeplatają sią z tańcami, 

przyśpiewkami i konkursami.  Fundatorem nagród jest 

oczywiście młoda para. Pomysłów nie brakuje, a to zabawa 

z krążącym wśród gości pantofelkiem panny młodej, to z 
chusteczką haftowaną rzucaną pod nogi druhenek. Część 

artystyczno-rozrywkową przyjęcia prowadzi lider zespołu 

muzycznego. Jego głos rubasznymi przyśpiewkami 
ludowymi przerywają z kolei goście weselni: cyt. 

   „Nie będziemy jeść,  

     Nie będziemy pić,  
     Nie będziem tańcować,                      

     Póki panna młoda, Póki panna młoda, 

     Nie zacznie całować!” 
     Po tej zwrotce rozlegają się chóralne okrzyki: „Gorzko! 

gorzko!” Po czym goście śpiewają coraz głośniej: cyt.  

„Gorzka wódka,  

  Gorzka wódka,  
  Nie będziemy pili, 

cd. str. 14 

     Muitas vezes a saída dos noivos da igreja é precedida 

por uma "chuva" de moedas de baixo valor, jogadas pelos 

amigos. Os jovens cônjuges devem juntar todas. Existe 
uma crença que quem recolhe mais moedas... vai dirigir as 

finanças da casa. Outro costume é jogar sobre o jovem 

casal pétalas de flores ou arroz. Tudo isso deve lhes trazer 

a felicidade na nova vida, assegurar a prosperidade e amor. 
Após a realização deste costume os presentes vão à festa do 

casamento e o casal, com frequência, para a sessão de 

fotos. É para evitar a situação na qual os noivos aguardam 
os convidados em vez do contrário. Quando todos os 

convidados já estão na frente do restaurante ou da casa de 

banquetes de casamento, segue a chegada dos noivos, 
geralmente sob o som de Mendelssohn aproximam-se dos 

convidados. O casal é recebido de acordo com o costume 

polonês antigo, ou seja, com pão e sal. O próximo 

elemento das celebrações é o brinde. O casal recebe duas 
taças, ligadas com uma fita de prata ou vermelha, nas quais 

é despejada vodca ou champanhe. Após a ingestão, as taças 

são jogadas ao mesmo tempo pelos noivos para trás de 
modo a se quebrarem. É sinal que viverão por longo tempo 

e felizes. Após esta cerimônia da recepção o noivo pega a 

noiva no colo e atravessa a porta de entrada da sala de 

festa.  
     É tempo de iniciar a festa... Os convidados sentam à 

mesa, de acordo com os cartões ou vinhetas com nomes 

previamente preparados. De qualquer modo, diz respeito a 
cartões com o nome da pessoa que deve ocupar aquele 

lugar específico. Os lugares de honra à mesa principal são 

ocupados pelo par nupcial, pais e irmãos, e testemunhas. 
     Após servir as entradas e o primeiro prato quente vem o 

momento da festa de todos. 

     A primeira dança é tradicionalmente dançada pelos 

noivos, com frequência é uma valsa ou um tango, de 
qualquer modo a música é combinada com antecedência 

com a orquestra.  

     Nesta fase da festa domina a diversidade, refeições 
intercaladas com espetáculos de dança, concursos e 

cantorias.  Os prêmios, naturalmente, são oferecidos pelo 

jovem casal. Não faltam ideias: brincadeiras entre os 
convidados com o sapato da noiva, com lenços bordados 

jogados aos pés das damas de honra. A parte artística do 

entretenimento é conduzida pelo líder do conjunto musical. 

Sua voz impostada executa canções folclóricas que são 
interrompidas pelos presentes: cit. 

  “Não vamos comer,  

    Não vamos beber,  
    Não vamos dançar, 

    Enquanto a noiva, enquanto a noiva, 

    Não começar a beijar” 

     Após este verso todos a uma só voz, dizem: “Amargo, 
amargo”. Após o que os convidados cantam, cada vez mais 

alto: cit. 

  „Vodca amarga,  
    Vodca amarga,  

    Não vamos beber, 

    A não ser, que os noivos 
    Adocem a vodca” 

cont. pág. 14 
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„Zwyczaje weselne” – cd. Costumes de um casamento – cont. 
 Chyba żeby 

 Państwo młodzi 

 Wódkę posłodzili..." 
    W tym momencie, często zawstydzeni nowożeńcy, aby 

uciszyć swoich gości, musieli się publicznie pocałować. 

     W niektórych regionach Polski, do chwili obecnej 

zabawę prowadzi przygotowany do tego rodzaju zadań 
wodzirej, bez którego dawniej nie można było wyobrazić 

sobie żadnego eleganckiego przyjęcia weselnego. 

     Menu uroczystości bywa rozmaite, w zależności od 
gustów, regionu i zasobów finansowych. Ustalił się jednak, 

zwyczajowo przyjęty do wyboru, zestaw polskich potraw 

weselnych. Na początek oczywiście esencjonalny rosół z 
domowymi kluseczkami, zupa borowikowa lub krem z 

pieczarek. Zimą, wesela wiejskie rozpoczynają flaczki na 

wołowym bulionie. Wiele zależy od pory roku. Latem 

przeważają potrawy smażone, pieczone i wędzone. Nie 
tylko ryby, rolady, pasztety, pieczenie i wędliny. W czasie 

pozostałych pór roku mile widziane są przekąski w 

galarecie. Bufet dań zimnych to również sałatki, 
efektownie poukładane korniszonki, kapelusze 

prawdziwków marynowanych, śliwki, kostki dyni, czy też 

gruszki w occie. Danie główne to zazwyczaj gęsina, 

cielęcina, indyki lub prosię pieczone. Dodatkowo bufet z 
sezonowymi owocami, kompotem i różnymi ciastami na 

deser. Obowiązkowo tort weselny, najczęściej: orzechowy, 

czekoladowy, śmietankowy, cytrusowy i koniecznie 
piętrowy. Napoje również do wyboru, od win białych i 

czerwonych, po dobrze schłodzoną wódkę czystą i 

smakową, miody pitne i domowe nalewki. Po północy 
barszczyk w filiżankach, staropolski żurek, biała kiełbasa i 

gorący bigos.  

 

     Chwilę wcześniej zaczynał się kulminacyjny punkt 
weselnego przyjęcia tzw. oczepiny, zwane też 

przebabinami. Jak sama nazwa wskazuje nawiązywał on 

do przemiany panny w mężatkę. Dawniej wraz z wybiciem 
północy wianek zamieniano na małżeński czepiec, co 

oznaczało zmianę obowiązków. Od tej pory główne zajęcia 

młodej mężatki, to nie tylko prace domowe; pranie, 
gotowanie, wychowywanie dzieci ale też prace w polu, 

troska o całe gospodarstwo i zwierzęta domowe. 

     Ten specjalny czepek przygotowany był przez matkę 

chrzestną pani młodej. Uszyty z białego płótna, efektownie 
wyhaftowany i ozdobiony koronkami obowiązkowo musiał 

być wykrochmalony, czyli usztywniony i starannie 

wyprasowany. Stąd też kobiety w białych czepcach, czyli 
młode mężatki nazywano białogłowami. Obrzęd wkładania 

na głowę młodej czepca odbywał się w innym 

pomieszczeniu, tuż obok sali weselnej. Brały w nim udział 

wyłącznie mężatki. Sadzały na stołku niedawną panienkę, 
obcinały jej warkocze i uroczyście wkładały na głowę 

czepiec, który znaczyły znakiem krzyża. Ta ceremonia 

potwierdzała, że panna przeszła do grona mężatek. 
Zwyczaj oczepin był raczej smutny, toteż z czasem 

wprowadzono do niego różne elementy humorystyczne. 

Panna młoda uciekała koleżankom przed oczepinami albo 
dla żartu  wkładała  męski  kapelusz.   Po  chwili  wracała 

cd. str. 15 

    Nesse momento, os noivos geralmente com vergonha,  

para alegrar os convidados, precisam se beijar em público. 

     Em algumas regiões da Polônia, até hoje, a diversão é 
dirigida por um mestre de cerimônias preparado para este 

tipo de tarefa, sem o qual anteriormente não se podia 

imaginar um casamento elegante. 

     O cardápio da festa é variado, dependendo do gosto, da 
região e dos recursos financeiros. No entanto, tornou-se 

habitual um cardápio de casamentos com pratos poloneses. 

No início um caldo de carne é essencial com macarrão feito 
em casa, sopa ou creme de cogumelos. No inverno, os 

casamentos nas aldeias começam com o caldo de carne 

com dobradinhas. Depende muito da época do ano. No 
verão, o alimento mais comum são pratos fritos, cozidos e 

defumados. Não só peixe, patês, assados e embutidos. 

Durante as outras estações são bem vistos pratos em 

gelatina. O buffet de pratos frios, incluindo saladas, pepinos 
lindamente dispostos, chapéus de cogumelos marinados, 

ameixas, pedaços de abóboras, ou também peras no 

vinagre. O prato principal é geralmente um pato assado, 
carne bovina, peru assado ou porco assado. Além disso, 

tem um buffet de sobremesas com frutas sazonais, compota 

e vários doces. Obrigatoriamente o bolo de casamento, 

geralmente: com chantili, citrinos, chocolate, nozes e, 
necessariamente, tem dois andares. As bebidas, à escolha, 

desde vinhos brancos e vermelhos, vodca bem gelada 

simples ou aromatizada, méis e bebidas alcoólicas caseiras. 
Após a meia-noite, uma sopa de beterrabas em xícaras, 

żurek à moda polonesa antiga, linguiça branca e cozido 

quente de repolho. 
 

     Momentos antes do ponto culminante da recepção do 

casamento começavam as oczepiny (ligações) também 

chamadas przebabinami. Como o nome sugere, relaciona-
se com a mudança do estado civil da noiva, de solteira a 

casada. Antigamente, após as batidas da meia-noite a 

grinalda era mudada pelo gorro, que significava a mudança 
de responsabilidades. Desde então, as principais atividades 

da jovem casada, não apenas deveres de casa: lavanderia, 

cozinha, educação dos filhos, mas também os trabalhos no 
campo, cuidados com toda a fazenda e animais domésticos. 

     Este gorro especial era preparado pela madrinha da 

noiva. Costurado com tecido branco, lindamente bordado e 

ornamentado com rendas e que necessariamente, tinha que 
ser engomado, ou seja, enrijecido e passado com cuidado. 

Por isso, as jovens casadas, mulheres com gorros brancos, 

eram chamadas cabeças brancas. O rito de colocação do 
gorro na cabeça da jovem era feito em outra sala, ao lado 

da sala da festa de casamento. Participavam apenas 

mulheres casadas. Sentavam sobre um banquinho a nova 

casada, cortavam-lhe as tranças e solenemente punham o 
gorro sobre a cabeça que marcavam com o sinal da cruz. 

Esta cerimônia confirmava que a noiva entrou no grupo das 

casadas. O costume oczepiny era geralmente um pouco 
triste, por isso, ao longo do tempo, foram inseridos vários 

elementos de humor. A noiva fugia das colegas antes da  

cerimônia  ou,  para  fazer  graça,  punha  um   chapéu de 
homem. Após um tempo voltava para a sala de gorro, já 

cont. pág. 15      
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„Zwyczaje weselne” – cd.  Costumes de um casamento – cont. 
jednak na salę w czepcu już jako młoda mężatka. Witano ją 

odpowiednimi przyśpiewkami. Do najbardziej popularnych 

należała: cyt. 
 „Przypatrzcie się wszyscy ludzie, 

   W wianku była, w czepcu idzie, 

   Pięknie jej było w wianeczku 

   Jeszcze piękniej w czepeczku...” 
 

     Obecnie również, gdy nadchodzi północ ogłasza się 

oczepiny. Ich elementem jest rzucanie wianka, stroika czy 
też welonu. Ten zwyczaj polega głównie na tym, że 

druhenki-panny łapią to, co panna młoda miała na głowie. 

Kawalerowie zaś chwytają rzucone za siebie; muszkę lub 
krawat pana młodego. Zgodnie z obyczajem - kto pierwszy 

złapie te elementy stroju weselnego ten najszybciej stanie 

na ślubnym kobiercu. Do przyszłej pary należy również 

kolejny taniec. 
     I tak powoli zbliżamy się do tortu weselnego, który 

zazwyczaj bywa niezwykle okazały. Dzieli go i podaje 

gościom młoda para, zaczynając od siebie, czyli 
wymieniając się porcjami. Jest to ważny rytuał gdyż to 

sami nowożeńcy osobiście częstują kolejno, najbliższą 

rodzinę, przyjaciół i wszystkich zebranych gości, dziękując 

za przybycie na ich uroczystość. 
     Kolejnym elementem programu jest uroczyste 

podziękowanie rodzicom za wychowanie, wszelką pomoc i 

opiekę.  Zazwyczaj ma to miejsce na środku sali. Po 
krótkich przemówieniach i życzeniach odśpiewane jest 

tradycyjne „Sto lat..”. Następnie orkiestra wykonuje 

specjalnie zamówioną melodię, dedykowaną, w tym 
wyjątkowym dniu wyłącznie rodzicom. 

     Po tym elemencie, tradycyjnego scenariusza weselnego 

przyjęcia kontynuowana jest dalsza część zabawy. Jest 

niezwykle urozmaicona toastami, przyśpiewkami, figurami 
wspólnego zbiorowego tańca i konkursami, przerywanymi 

na poczęstunek i konsumpcję. I tak do białego rana...Tylko 

muzyka gra już coraz bardziej ciche, romantyczne melodie.  
     Niezależnie, o której godzinie kończyła się weselna 

uczta, na drogę odjeżdżającym gościom trzeba 

przygotować tzw. „gościniec”, zwany też „wysłużką”. Do 
tradycji należało bowiem obdarowywanie ich ciastem, 

wędlinami i innymi smakołykami ze stołu weselnego. 

     Po zakończeniu tej całonocnej hucznej zabawy zarówno 

para młoda jak i pozostali goście udawali się do domów na 
zasłużony odpoczynek. Nawet najbardziej wytrenowani 

weselnicy musieli chwilę odpocząć. Następnego dnia 

przecież dalszy ciąg przyjęcia, czyli tzw. poprawiny. Były 
wprawdzie mniej huczne, raczej bez orkiestry, ale w 

absolutnie „wesołym” towarzystwie rodziny i poznanych 

na weselu znajomych. Na poprawinach serwowano 

zazwyczaj „chłopskie jadło”.., czyli różnego rodzaju 
pierogi, kaszanki, salcesony i wiejskie kiełbasy, baby 

ziemniaczane i placki, kaczuszki z jabłkami i dziczyznę. 

      Państwo młodzi nie zawsze brali udział w 
poprawinach. Najczęściej po trudach przygotowań do tej 

największej w ich życiu uroczystości udawali się w podróż                   

poślubną. Dawniej, w zależności od statusu społecznego  
                                                                     cd. str. 16 

como mulher casada. Era saudada com determinadas 

canções. A mais popular era: cit. 

  „Olhem todos vocês, 
    Estava de grinalda, e anda de gorro, 

    Estava linda de grinalda 

    Mas ainda mais de gorro...” 
 

     Hoje também se anuncia a boda quando chega a meia-

noite. Ocorre, então, o lançamento do buquê, diadema ou 

também do véu. Este hábito reside, principalmente, no fato 
de que as damas de honra solteiras captam aquilo que a 

noiva tinha sobre a cabeça. Os cavalheiros, no entanto, 

pegam o que o noivo jogar para trás de si: a gravata 

borboleta ou a gravata comum. De acordo com o costume o 
primeiro que pegar esses itens do traje de casamento, casar-

se-á logo. Ao futuro par pertence a dança seguinte. 

     E assim, lentamente, chegamos ao bolo de casamento, 
que geralmente é muito especial. Os noivos o cortam, 

dividem e servem os convidados, começando por si, 

trocando as porções entre si. É um ritual importante, pois 
os próprios noivos servem a todos pessoalmente, na 

sequencia os familiares mais próximos, amigos e 

convidados, agradecendo a todos pela presença em sua 

festa. 
     O passo seguinte da cerimonia é o agradecimento aos 

pais pela educação, toda a assistência e cuidados.  

Geralmente, isso ocorre no meio do salão. Após discursos e 
desejos resumidos é cantado o tradicional ‘parabéns’ (Sto 

lat). Em seguida, a orquestra executa uma música 

especialmente encomendada, dedicada neste dia 
excepcional, exclusivamente aos pais. 

    Após este elemento, o cenário tradicional do casamento 

ocorre a parte seguinte da diversão. É muito diversificada 

com votos de saúde, cantos, passos de dança conjunta e 
concursos, interrompidos para consumo de diversos pratos 

e refrescos. Assim, até o amanhecer ... Só que a música, 

toca melodias românticas cada vez mais baixo. 
     Independente de que horas era finalizada a festa de 

casamento é necessário preparar o chamado gościniec 

(lembrança) ou, também, wysłużka para os convidados. A 

tradição, de fato, era presenteá-los com o bolo, os frios e 
outras delícias da mesa de casamento. 

     Após o término desta noite festiva e divertida, os noivos 

e os convidados que ficavam iam para casa para o 
merecido descanso. Mesmo os mais treinados precisavam 

de um momento para relaxar. No dia seguinte, a festa 

continua, ou seja, a repetição (poprawiny). Na verdade era 
menos barulhenta, sem orquestra, mas acompanhada de 

modo absolutamente alegre pelos familiares e conhecidos 

que conhecidos no casamento. Nesta recepção eram 

costumeiramente servidos alimentos com “toque de roça".., 
ou seja, diferentes tipos de pierogi (pastel típico cozido), 

linguiças, embutidos e linguiças da fazenda, bolos de batata 

e panquecas, pato recheado com maçãs e carne de caça.       
     Nem sempre os noivos participavam deste segundo dia 

de festa. Geralmente, após as dificuldades no preparo da 

festa principal saíam em viagem de núpcias. Antigamente, 
 

cont. pág. 16 
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„Zwyczaje weselne” -  cd.                      Costumes de um casmento - cont. 

mile widziane były; Wenecja, Rzym, Lozanna lub Paryż. 
Dziś młodzi chętnie udają się do Krakowa, Zakopanego 

czy też Sopotu. Coraz częściej szukają niezwykle uroczych 

zakątków w Bieszczadach, Sudetach lub na Mazurach. 
Wciąż modne są również polskie Tatry. 

     Obyczaje i obrzędy weselne łączące dziewczynę i 

chłopaka w jedną rodzinę zawsze były wielkim 
przeżyciem, zarówno dla nowożeńców, całej rodziny jak 

też przyjaciół. Były i są wielkim wydarzeniem i 

niezapomnianym widowiskiem, z pięknymi elementami 

naszej kultury i tradycji.   
     My również mieliśmy szansę to zobaczyć, przeżyć i na 

żywo podziwiać... Polonijny Zespół Pieśni i Tańca 

„Chabry i Maki”, pod kierunkiem Pani Michaliny 
Staniczek Andrade przygotował na uroczystość 

zakończenia roku wspaniały spektakl muzyczno-teatralny 

„Jadą goście jadą,... czyli wesele po polsku”.                                    

 
prof. Barbara Rzyski 

Opr. na podstawie: Ewa Ferenc. Polskie Tradycje Rodzinne. 

Wyd. św. Wojciecha, Poznań 2009   
(Fot. Rodz. Brandeburski i Rosane Minieri) 

 
 
 

 
W drodze do kościoła … (A caminho da igreja …) 

 

 

 

 
Państwo młodzi zbierają monety rozrzucone ,,na szczęście" przez 

gości weselnych. (Os noivos recolhem as moedas jogadas pelos 

convidados para dar sorte.) 

dependendo do status social, eram apreciados: Veneza, 
Roma, Louzanne ou Paris. 

     Hoje os noivos vão com prazer para Cracóvia, 

Zakopane ou também Sopot. Com maior frequência 
procuram lugares lindos nas montanhas Bieszczady, Sudety 

ou na região lacustre de Mazury. As montanhas Tatras 

continuam na moda. 
     A tradição e costumes do casamento que ligam uma 

moça a um rapaz em uma só família, sempre foram uma 

grande experiência, tanto para os noivos, toda a família, 

bem como os amigos. Eles foram e são um grande evento e 
um espetáculo inesquecível, com belos elementos de nossa 

cultura e tradição. 

     Nós também tivemos a oportunidade de ver, 
experimentar e admirar ao vivo...  O Conjunto da Canção e 

de Dança “Chabry i Maki”, sob a direção da Sra. 

Michalina Staniczek Andrade preparou para a festa de fim 

de ano um espetáculo músico-teatral “Vêm os convidados 
vêm... isto é, um casamento polonês”. 

                                                    profa. Barbara Rzyski 
 apoiado na obra de Ewa Ferenc Polskie Tradycje Rodzinne.   

Ed. św. Wojciech, Poznań 2009 
(Fot. Rodz. Brandeburski i Rosane Minieri) 

 

 
Tradycyjne, polskie powitanie młodych - chlebem i solą. 

(Recepção tradicional dos noivos – com pão e sal.) 
 

 
Polonijny Zespół Pieśni i Tańca ,,Chabry i Maki". (Grupo 

folclórico „Chabry i Maki”) 
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11 listopada 

Dzień Niepodległości 
 

 

11 de novembro 

Dia da Independência 

    Narodowe Święto Niepodległości, to polskie święto 

państwowe obchodzone, co roku dla upamiętnienia rocznicy 

odzyskania przez naród polski niepodległego bytu 

państwowego. W dniu 11 listopada 1918 roku nastał w 

Polsce pierwszy dzień wolności, po 123 latach niewoli. 

Utworzone zostało niepodległe państwo polskie - II 

Rzeczpospolita. Faktyczną władzę w Polsce przejął Józef 

Piłsudski jako Naczelnik Państwa. Przyjmując tytuł 

Naczelnika a nie Prezydenta, Piłsudski stworzył ciągłość 

pomiędzy I a II Rzeczpospolitą. 

    Sytuacja polityczno-gospodarcza, społeczna i finansowa 

w Polsce po 11 listopada 1918 r. była bardzo trudna. 

Największe zagrożenia były ze strony Rosji i Niemiec, które 

nie miały zamiaru uznawać ani niepodległości, ani granic 

Polski. Tak charakteryzował ówczesną sytuację Marszałek 

Piłsudski: "Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć w 
pokoju i zgodnie, nie chcą zapomnieć o wiekowej słabości 

Polski, która tak długo stała otworem dla najazdów i była 

ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą. Nie chcemy 
mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych 

sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek 
bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego 
dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego 

życia. (...) Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej, nie 
pozwolimy, by uszczuplano nasze granice, do których mamy 

prawo". 

    Tak więc, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, 

odrodziła się Polska. Nie ulega wątpliwości, że wyniki I 

wojny światowej i upadek zaborczych sąsiedzkich imperiów, 

miały zasadniczy wpływ na powstanie niepodległej 

Rzeczpospolitej. Na odrodzenie niepodległej Polski poza 

wspomnianymi, przełomowymi wydarzeniami 

historycznymi wpływ miały dwa zasadnicze zjawiska: 

głęboki patriotyzm narodu polskiego i przywiązanie do jego 

kościoła, rozwijane, pogłębiane i przekazywane z pokolenia 

na pokolenie przez 123 lata niewoli. Patriotyzm, jako 

umiłowanie ojczyzny wyrażające się w kultywowaniu 

języka, tradycji i kultury oraz wiary. Właśnie patriotyzm i 

przekonanie, że Polska powstanie, towarzyszyły żołnierzom 

polskich legionów Napoleona, powstańcom listopadowym i 

styczniowym. To właśnie patriotyzm inspirował działalność 

dyplomatyczną na emigracji polskich intelektualistów, 

skupionych wokół księcia Adama Czartoryskiego w Paryżu i 

Romana Dmowskiego w Szwajcarii. To patriotyzm rozpalał 

talent muzyczny Ignacego Paderewskiego i jego ogromny 

wkład w prezentowanie wobec rządów alianckich sprawy 

polskiej w Europie i w Ameryce. To patriotyzm nakazał 

żołnierzom Józefa Piłsudskiego odmówić złożenia przysięgi 

na wierność obcemu mocarstwu. 

    W czasie obchodów Święta Niepodległości przytaczamy 

zwykle zdarzenie nadzwyczajne jakim było pokonanie 

bolszewickich wojsk w bitwie pod Warszawą w 1920 roku, 

które przeszło do historii jako „Cud nad Wisłą”. Ten cud 

nigdy by się nie wydarzył bez tej ponad 100 letniej, 

codziennej pracy kilku pokoleń Polaków. Ten cud trwał 
ponad 100 lat a jego owocem była niepodległa Polska. 

Jesteśmy winni hołd, pamięć i szacunek wszystkim znanym i 

nieznanym bohaterom, którzy się do tego przyczynili.  
Redakcja Biuletynu 

Na podstawie danych internetowych 

    O Dia Nacional da Independência é um feriado nacional 

polonês comemorado a cada ano para lembrar o aniversário 

da recuperação, pelo povo polonês, da liberdade da nação. 

Em 11 de novembro de 1918, ocorreu na Polônia o primeiro 

dia de liberdade, após 123 anos de cativeiro. Foi criado o 

Estado polonês independente – a II República. O poder na 

Polônia foi passado a Józef Piłsudski como Chefe de Estado. 

Recebendo o título de Chefe e não de Presidente, Piłsudski 

criou a continuidade entre a I
a
 e a II

a
 República. 

    A situação política, econômica e financeira na Polônia, 

após 11 de novembro de 1918, era muito difícil. As piores 

ameaças vinham da Rússia e Alemanha que não tinham a 

intenção de reconhecer nem a independência, nem as 

fronteiras da Polônia. Józef Piłsudski caracterizou, a então 

situação, assim: “Nossos vizinhos com quem gostaríamos de 
viver em paz e em conformidade não querem esquecer a 
secular fraqueza da Polônia, que por tanto tempo estava 

aberta às invasões e era vítima da imposição da vontade 

externa pela força e violência. Não queremos imiscuir-nos 
na vida interna de qualquer dos nossos vizinhos, mas não 

podemos permitir que, sob qualquer circunstância, mesmo 
alegando uma atitude de bondade, atinjam nosso direito a 
uma vida independente (...) Não entregaremos nem um 

pedaço da terra polonesa, não deixaremos que ultrapassem 
nossas fronteiras às quais temos direito”.      

   No dia 11 de novembro de 1918, portanto, após 123 anos 

de cativeiro, a Polônia renasceu. Não tem dúvida que os 

resultados da 1ª Guerra Mundial e o colapso imediato dos 

impérios conquistados tiveram influência fundamental na 

formação de uma República independente. Para o 

renascimento da Polônia independente, além dos eventos 

lembrados, tiveram influência dois acontecimentos 

principais: o profundo patriotismo do povo polonês e apego 

à sua Igreja, expansão, aprofundamento e transmissão, de 

geração para geração, durante 123 anos de ocupação. O 

patriotismo e o amor à pátria refletidos no culto à língua, 

tradição e cultura, bem como a fé. Justamente o patriotismo 

e a convicção de que a Polônia renasceria, acompanharam os 

soldados poloneses das legiões de Napoleão, e os insurgentes 

de novembro e janeiro. Foi justamente o patriotismo que 

inspirou a ação diplomática na emigração polonesa dos 

intelectuais, reunidos em volta do príncipe Adam 

Czartoryski, em Paris, e Roman Dmowski, na Suíça. Era o 

patriotismo que acendia o talento musical de Ignacy 

Paderewski e sua enorme contribuição para apresentar aos 

governos aliados a causa polonesa, na Europa e na América. 

O patriotismo foi mandatório para que as tropas de Józef 

Piłsudski se recusassem a prestar juramento de fidelidade ao 

invasor estrangeiro. 

    Durante os festejos da independência cita-se geralmente o 

acontecimento extraordinário que foi a derrota dos exércitos 

soviéticos na batalha próximo a Varsóvia, em 1920, que 

passou para a história como “O milagre sobre o Vístula”. 

Este milagre nunca teria ocorrido sem o trabalho diário de 

mais por um século de algumas gerações de poloneses. Este 
milagre durou mais de 100 anos e seu fruto foi a Polônia 

livre. Devemos homenagens, lembranças e respeito a todos 

os heróis, conhecidos e desconhecidos, que contribuíram 

para isso. 
A Redação do Boletim 



18 

 

 
 

 

    Uprzejmie informujemy, że uczniowie z poziomu 

podstawowego i średniozaawansowanego naszej szkoły w 

IV kwartale br., przedstawią referaty na następujące tematy z 

zakresu historii i geografii: 

    Informamos que os alunos do Nível Básico e Médio-

Avançado de nossa Escola apresentarão, no 4º trimestre do 

corrente ano, palestras sobre temas de história e geografia 

seguintes: 

Położenie geograficzne Polski; Fauna i flora, parki 

narodowe w Polsce; Gniezno – pierwsza stolica Polski; 

Kraków – druga stolica Polski; Warszawa – obecna 

stolica Polski; I, II i III rozbiór Polski; 11 listopada – 

Narodowe Święto Niepodległości Polski;  

Rok 1989 – III RP i zmiany w Europie; Ignacy Krasicki – 

dzieła i twórczość oraz jej ponadczasowe znaczenie;  

Zakopane – zimowa stolica Polski 

Redakcja Biuletynu 

Localização geográfica da Polônia; Fauna e flora, parques 

nacionais da Polônia; Gniezno – a primeira capital da 

Polônia; Kraków – a segunda capital da Polônia; 

Warszawa – a atual capital da Polônia; I
a
, II

a
 e II

a
  

ocupação da Polônia; 11 de novembro – o Dia da 

Independência da Polônia; 1989 - a IIIª  República da 

Polônia; Ignacy Krasicki – obra e seu significado 

atemporal; Zakopane - a capital de inverno da Polônia 

A Redação do Boletim 
 

 Z  życia  szkoły  -  urodziny obchodzą …  Da vida da Escola - comemoram seus aniversários… 

 

 

 

                             
 

 

 

Começou mais um ano letivo na Escola de Língua Polonesa João Paulo II em São Paulo -  Ago 2012 – Jun 2013 
 

Dia 4 de agosto de 2012 teve início mais um ano letivo do 

curso de idioma polonês na Escola de Língua Polonesa JP II 

em São Paulo, patrocinado pelo Consulado Geral da 

República da Polônia em São Paulo com verba da Sociedade 

Wspólnota Polska. 

O curso é direcionado para os descendentes de poloneses, 

pessoas casadas com poloneses, os que têm interesses 

culturais ou comerciais com a Polônia, brasileiros que 

fizeram intercâmbio escolar ou universitário e desejam 

continuar praticando o idioma, bem como interessados de 

todas as etnias que tem alguma simpatia com a cultura 

polonesa.  

As aulas são dadas aos sábados de manhã no Colégio 

Notre Dame em dois níveis – Básico e Médio-Avançado. 

  

    
          Colégio Notre Dame                   Grupo de alunos da Escola 
                 (fot. B. Rzyski)                                  (fot. C. Gosik Candido) 

 

O programa do Curso em São Paulo apoia-se na grade 

educacional existente no departamento de ensino do idioma 

polonês para estrangeiros da Universidade Jaguelônica, 

Cracóvia.  

   Este ano temos o prazer de receber 50 alunos novos que, 

em 4 de agosto, foram recepcionados pela professora e por 

seus colegas do Nível Médio-Avançado. Todos juntos 

cantaram os Hinos Nacionais: Polonês e Brasileiro. Em 

seguida, a aluna Alfreda Sofia S Andrusaitis deu as boas 

vindas, em polonês, a todos os presentes e a aluna Rosane 

Mainieri, como representantes de classe do Nível Médio-

Avançado, fez uma breve apresentação sobre o objetivo do 

curso, que vai além do ensino do idioma polonês. Envolve 

aulas sobre o idioma, história, cultura e tradições da Polônia 

milenar, com intensa participação dos alunos.   

O intuito do curso é que a cada sábado de manhã todos os 

alunos se sintam como se estivessem na Polônia e tenham 

muitos sucessos em seu aprendizado. 

O aluno Henrique Bierwagen foi escolhido como 

representante de classe do Nível Básico e já iniciou sua 

simpática e prestimosa colaboração.   

Caros alunos do Nível Básico! Sejam muito bem-vindos!  

Aos que já frequentam o Nível Médio-Avançado desejo a 

mesma alegria e disposição do ano passado. 

Somos todos gratos às irmãs do Colégio Notre Dame, pela 

hospitalidade, gentileza e carinho.  

Ao Sr Jacek Such, Cônsul Geral, nosso agradecimento. 

Profa. Barbara Rzyski 

Setembro: 04 Cecilia Kumelys dos Santos; 15 Andréia Przybysz;        

18  Marcel Melinsky Kosugi;  21  Júlio Cesar Chikoski Duarte  

Outubro: 12 Cristina Christofani; 14 Henrique Bierwagen;   

19 Mariana Zucheli   

Novembro:  02 Felix Andrusaitis; 11 Olga Roca;  14 Beatriz  

Santana;  16 Cristiane Gosik Candido; 23 Marina C Roca; 26 Amanda 

Szymanik; 28  Felipe N Santa Ana;  29 Vanessa Widmanski  

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam,  

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam, 

Jeszcze raz, jeszcze raz 

Niech żyją, żyją nam …  
 

Życzymy wszystkiego najlepszego! 

      Zdrowia, radości i wszelkiej  

                    pomyślności!!!  
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