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AGOSTO DE 1920 - O MILAGRE SOBRE O VÍSTULA

radioarszawa.com.pl

Naquele agosto de 1920, todos os olhos se
voltaram para Varsóvia. Por este motivo, o mal.
Józef Piłsudski fez uma pergunta dramática antes de
iniciar a batalha em defesa do território polonês: “O
que vamos escolher, a escravidão ou a vitória?” A
resposta foi uníssona: “A vitória até a última gota de
sangue”.
Há 99 anos, em meados de agosto de 1920, o
exército polonês se preparava para combater a
invasão do Exército Vermelho que avançava sobre
Varsóvia e que seguiria em direção a outros países
europeus. Suas divisões estavam prontas e armadas
para vencer os poloneses em Varsóvia e seguir para
outras capitais da Europa como Berlim, Paris,
segundo os planos de dominação da União Soviética.
A Polônia tinha acabado de conquistar sua
independência e rechaçar o inimigo era muito
importante. A batalha em Varsóvia foi denominada
“O milagre sobre o Vístula”. Esta foi uma das três
batalhas mais importantes do século 20 e decisiva
para a história da Europa. O exército polonês, sob o
comando do Marechal Józef Piłsudski, deteve o
Exército Vermelho e salvou a Europa da escravidão
e totalitarismo soviético.
Antes do confronto, todos os soldados junto
com o povo polonês oraram fervorosamente para
pedir a proteção da Virgem Maria Rainha da
Polônia. Sob comando do marechal Józef Piłsudski
estavam, entre outros, os comandantes: K.
Sonskowski, T. Rozwadowski, E. Rydz-Śmigły, W.
Sikorski, Z. Zieliński, L. Skierski, W. Jędrzejewski,
J. Haller. O exército foi dividido em três frentes de
batalha. Ao norte de Varsóvia o gen. J Haller
comandava

Józef Piłsudski (pintrest.com)

Kazimierz Sosnowski
(ipn.gov.pl)

Edward Rydz-Śmigły
(en.wikipedia.org)

Wacław Iwaszkiewicz
(pl.wikipedia.org)

Tadeusz Rozwadoswski
(en.wikipedia.org)

Władysław E Sikorski
(pl.wikipedia.org)

Józef Haller
(polskie-radio.pl)
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as divisões do gen. W Sikorski, do gen. F Latinik e
do gen. B Roji; ao centro comandava o gen. E. RydzŚmigły com as divisões do gen. L Skierski e gen. Z
Zieliński; e, ao sul comandava o gen. W
Iwaszkiewicz com as divisões do gen. W
Jedrzejewski e vários outros.
Até as crianças tomaram parte na batalha, como o
pequeno Tadeusz Jeziorowski de 11 anos que foi
depois condecorado com a Cruz de Bravura.
Em 14 de agosto, o capelão do 239 batalhão das
forças armadas em Varsóvia, Ignacy Jan Skorupka,
foi assassinado na frente de batalha, em Ossów. Sua
morte fortaleceu ainda mais o espírito de ofensiva
contra o invasor. Em 17 de agosto, pe. Skorupka foi
enterrado com honras militares e post-mortem foi lhe
conferida a mais alta condecoração do país - Virtuti
Militari.

Pe. Ignacy Jan Skorupka
(gloria.tv)

11 listopada
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości, to polskie
święto państwowe obchodzone, co roku, dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród
Polski niepodległego bytu państwowego. 11
listopada 1918 roku nastał w Polsce pierwszy
dzień wolności po 123 latach niewoli. Utworzone
zostało niepodległe państwo polskie - II
Rzeczpospolita. W tym dniu władzę w Polsce
przejął Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa.
Przyjmując tytuł Naczelnika Państwa, a nie
prezydenta, Piłsudski stworzył ciągłość pomiędzy
I a II Rzeczpospolitą.
Sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i
finansowa w Polsce po 11 listopada 1918 r. była
bardzo trudna. Najgorsze były zagrożenia 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

Em 15 de agosto as tropas soviéticas
planejavam ocupar cada centímetro de Varsóvia e
assumir o comando da cidade, mas foram detidas
em todas as frentes pelas forças armadas polonesas.
Após destemidas lutas e inúmeras mortes, foi
alcançada a vitória final, que ocorreu no dia 15, dia
em que na Polônia se comemora a Assunção da
Bem-Aventurada Virgem Maria. O inimigo, em
pânico, bateu em retirada.
A vitória da Polônia foi a primeira após aquela
alcançada pelos poloneses em defesa de Viena, no
século 17. O triunfo ocorreu sem ajuda das forças
armadas dos países europeus. A batalha foi vencida
fora dos moldes normais de uma contenda armada
contra um exército tão forte. Por isso, foi
denominada “Milagre sobre o Vístula”. O orgulho
e a gratidão da Nação polonesa aos defensores da
Pátria, que lutaram bravamente para alcançar a
vitória, são lembrados até os dias de hoje.
Na Polônia, no dia 15 de agosto, se comemora o
Dia do Exército Polonês e do Soldado Polonês.
Apoiado na fonte: www.bitwawarszawska.pl
Redação

11 de novembro
DIA DA INDEPENDÊNCIA
O Dia Nacional da Independência é uma
comemoração nacional polonesa celebrada a
cada ano para lembrar o aniversário da
recuperação da liberdade da nação pelo Povo
Polonês. Em 11 de novembro de 1918, na Polônia
ocorreu o primeiro dia de liberdade, após 123
anos de cativeiro. Foi criado o Estado polonês
independente – a II República. Neste dia, Józef
Piłsudski assumiu o poder na Polônia como
Chefe de Estado. Recebeu o título de Chefe de
Estado e não de presidente. Piłsudski criou a
continuidade entre a I e II República.
A situação política, econômica e financeira na
Polônia, após 11 de novembro de 1918, estava
muito difícil. Os piores perigos vinham da Rússia e
Alemanha que não tinham a intenção de reconhecer
nem a independência, nem as fronteiras da Polônia.
Józef Piłsudski caracterizou a 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
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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".

Józef Piłsudski (wprost.pl)

Tak więc, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach
niewoli, odrodziła się Polska. W wielu wystąpieniach
z tej okazji przytacza się daty i wydarzenia, które
przyczyniły się do tego historycznego faktu. Nie
ulega wątpliwości, że wyniki I wojny światowej i
upadek zaborczych sąsiedzkich imperiów, miały
zasadniczy wpływ na powstanie niepodległej
Rzeczpospolitej. Jednak nie można pominąć
okoliczności, trudnych do kreślenia datą, zdarzeniem
lub jednostkowym faktem, które stanowią tło historii
a równocześnie bez przerwy jej towarzyszą. Są to
nastroje społeczne i stosunek zarówno wybitnych
osób ale także i całych narodów do wydarzeń
historycznych, które dzieją się wokół nich. 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

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, toquem nosso direito de
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, após 123 anos
de cativeiro, a Polônia renasceu. Nesta ocasião, em
muitas apresentações, cita-se as datas e eventos que
contribuíram para este fato histórico. Não há dúvida
que os resultados da 1ª Guerra Mundial e o colapso
imediato dos impérios conquistados tiveram uma
influência fundamental na formação de uma
República independente. No entanto, não se pode
ignorar as circunstâncias difíceis da data, um evento
ou um fato único, que formam o pano de fundo da
história e, ao mesmo tempo, a acompanham sem
interrupção. Não só são atitudes conjuntas e
relações entre pessoas eminentes, mas também
de todos os povos quanto aos acontecimentos
históricos, que ocorrem à sua volta. Para o
renascimento da Polônia independente, além dos
eventos lembrados, tiveram influência dois
fenômenos principais: um profundo patriotismo do
povo polonês e apego à sua Igreja, expansão,
aprofundamento e transmissão, de geração para
geração, durante 123 anos de cativeiro.
O patriotismo, como amor pela pátria reflete-se
no culto à língua, tradição e cultura, bem como a fé.
Justamente o patriotismo e a convicção de que a
Polônia vai renascer, acompanharam os soldados
das legiões polonesas 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 este patriotismo que
elevava 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.
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nakazał żołnierzom Józefa Piłsudskiego odmówić
złożenia przysięgi na wierność obcemu mocarstwu.

Adam Czartoryski
Ignacy Paderewski
(dzieje.pl)

Devemos homenagens, lembranças e respeito a
todos os heróis conhecidos e desconhecidos que
contribuíram para a libertação da Polônia.
Roman Dmowski
(en.wikipedia.org)

Jesteśmy winni hołd, pamięć i szacunek
wszystkim znanym i nieznanym bohaterom, którzy
się do tego przyczynili do niepodległości Polski.
Redakcja

Redação
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Najważniejsze wydarzenia i rocznice (VIII - XI/19) - Principais eventos e aniversários (ago-nov/19)
W Polsce (na Polônia)
01 / 08
15 / 08

01 / 09
17 / 09
14 / 10
11 / 11
29 / 11

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 r. (aniversário do Levante de Varsóvia, em 1944)
Święta Państwowe i Kościelne – (Comemorações nacionais e religiosas):
Rocznica „Cudu nad Wisłą” (wojna polsko-bolszewicka 1920r.) (Aniv. do ‘Milagre sobre o Vístula’ - guerra
polono-soviética, em 1920); Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Assunção da Santíssima Virgem Maria);
Święto Wojska Polskiego (Dia do Exército da Polônia)
80. Rocznica napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę i Początek II wojny światowej (730 Aniversário da invasão
da Alemanha hitlerista na Polônia e Início da II Guerra Mundial)
80. Rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski (730 aniversário da invasão das tropas soviéticas na Polônia)
Dzień Edukacji Narodowej (Dia Nacional da Educação); Dzień Nauczyciela (Dia do professor)
Dzień Niepodległości Polski. (Dia da Independência da Polônia)
Andrzejki (véspera do dia de Santo André)

No Brasil (W Brazylii)
15 / 10
11 / 11

Dia do professor (Dzień nauczyciela)
Dia da Independência da Polônia
Redigiu: Lea Żułkiewicz

NOTA: Por resolução do Parlamento e do Senado da Polônia, em 2019 são homenageados:
A pianista e compositora Maria Szymanowska (230 anos de seu nascimento);
O compositor Stanisław Moniuszko (200 anos de seu nascimento);
A União de Lublin – República das Duas Nações (450o aniversário de sua assinatura);
A política Anna Walentynowicz (90 anos de seu nascimento);
O escritor Gustav Herling-Grudziński (100 anos de seu nascimento);
O Levante da Silésia (100 anos de sua organização);
A Liga Marítima e Fluvial da Polônia (100 anos de sua organização);
Ano da Matemática (100 anos de existência da Sociedade de Matemática da Polônia).
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UNIÃO DE LUBLIN (1569-1795) – REPÚBLICA DAS DUAS NAÇÕES
A União de Lublin foi assinada em 1 de julho
de 1569, na cidade de Lublin, Polônia. Representou
um ato político em que o Reino da Polônia e o GrãoDucado da Lituânia formaram um único estado
denominado República das Duas Nações (em
polonês: Rzeczpospolita Obojga Narodów).

Representação da União de Lublin. Pintura de Jan Matejko –
óleo sobre tela (pt.wikipedia.org)

Bandeira e Brasão da República das Duas Nações.
(pt.wikipedia.org)

A união dos territórios do Reino da Polônia com
o Grão-Ducado da Lituânia formou uma extensão
territorial menor que do Império Russo, mas
bastante extenso em comparação com outras nações
europeias. Durante a união os mandatários eram: de
1569 a 1573 a monarquia hereditária; de 1573 a
1791 a monarquia eleitoral; de 1791 a 1792 a
monarquia constitucional; e, de 1792 a 1795 voltou
a ser uma monarquia eleitoral. O primeiro monarca
da República das Duas Nações foi o rei Zygmunt II
August que trabalhou especialmente para a sua
formação e o último Stanisław August Poniatowski.
Esta União favoreceu a defesa da Lituânia nas
guerras contra a Rússia. Após a morte de Zygmunt
II August, em 1572, houve um período de
interregno durante o qual o sistema legal foi
reformado. A influência da nobreza aumentou e foi
introduzida a eleição livre para escolha de novos
monarcas.
Nos 226 anos de existência, a era dourada da
República das Duas Nações ocorreu entre o final do
século XVI e primeira metade do século XVII.
Durante este período, o Estado defendeu com

Documento de assinatura da União de Lublin
(pt.wikipedia.org)

sucesso seu território dos ataques da Rússia, Suécia
e dos tártaros. Em 1654, a República foi atacada
pela Rússia, e, em 1655, pela Suécia. Os suecos
ocuparam e devastaram a maior parte do país, e na
época o rei, Jan Kazimierz, foi forçado a fugir para
a Silésia. Embora os suecos tenham se retirado, a
República ficou enfraquecida e perdeu a soberania
sobre os prelados mitrados e príncipes Prussos. A
guerra contra a Rússia foi parcialmente vencida e a
República das Duas Nações perdeu numerosas
terras no Leste de seu território. Nova queda de
posição foi associada ao governo de Michał
Korybut Wiśniowiecki e à guerra com a Turquia, na
qual inicialmente a República perdeu pelo tratado
de Buczacz, em 1672, a região de Podole e terras
próximas ao rio Dniepr.
Há divergências entre os historiadores quanto a
União de Lublin. Os poloneses a consideram sob
aspecto positivo por ter sido criada voluntária e
pacificamente, e por ter dado a oportunidade de
propagar a cultura e tradições polonesas. Os
historiadores
estrangeiros
como
russos,
bielorrussos e ucranianos, por sua vez, analisam
que foi menos favorável à classe do meio rural,
embora não tenha sido pior que a desses países.
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Após sua assinatura a Polônia forneceu ajuda
militar para a Lituânia, embora não tivesse
restituído as terras anteriormente anexadas pela
União de Lublin: Podláquia, Volínia, Podólia e
Kiev.
Durante a existência da República das Duas
Nações, o rei Zygmunt II tinha o sonho de unificar
a monarquia e equilibrar a força política com os
magnatas, mas o tempo mostrou que isto não era
possível. A União, apesar de ter unido duas nações
vizinhas, mantinha, de modo independente, suas
finanças, administração, leis e exército. Nesta
União, por ser mais influente na Europa, a Polônia
manteve a hegemonia.
Culturalmente, os nobres lituanos e poloneses
tinham direitos iguais sobre suas posses, mas no
domínio religioso e no idioma havia diferenças. O
idioma polonês e o Catolicismo tornaram-se
dominantes sobre o idioma ruteno e a religião
Ortodoxa Oriental. Nos territórios rutenos, porém,
as classes sociais mais baixas continuaram a manter
sua religião e língua pátria. Esse quadro ficou
evidente, quando os magnatas rutenos apoiaram a
manutenção das escolas e igrejas ortodoxas rutenas
com valiosas contribuições financeiras. Este fato
causou a divisão entre a classe social mais baixa e
a nobreza nas regiões lituanas e rutenas da então
República. Ao longo dos anos apenas a nobreza
rutena foi polonizada.
A União de Lublin foi substituída pela
Constituição de 3 de maio, em 1791, época em que
a República se transformou em um estado único
após sua promulgação pelo rei Stanisław August
Poniatowski. Esta constituição, a primeira da
Europa e a segunda do mundo (a primeira foi a dos
Estados Unidos da América), não foi totalmente
instituída. Entre os motivos, a revolta dos Cossacos
(habitantes da Ucrânia e sul da Rússia) e diversas
intervenções de países vizinhos, que provocaram a
partição da Polônia pela Rússia, Prússia e Áustria
até que a Polônia desaparecesse por completo do
mapa da Europa e assim permanecesse durante 123
anos.

As línguas reconhecidas oficialmente na
República das Duas Nações eram: polonês –
dominante; lituano – falado na região do Grãoducado; latim – falado entre os nobres e em
assuntos de relações exteriores; ruteno – língua
oficial do Grão-ducado até 1697 e falada também
em assuntos de relações exteriores e classes menos
favorecidas; alemão – falado em assuntos das
relações exteriores na Prússia Real e minorias nas
cidades; hebreu – usada pelos judeus, junto com o
ídiche – não oficial; e, armênio – usada pela minoria
armênia.
As religiões professadas na época foram:
católica romana, ortodoxa oriental, protestante (a
oeste), judaísmo, islamismo (ao sul).
Como foi lembrado anteriormente, ocorreu a
partição da Polônia em três períodos: 1ª partição em
5 de agosto de 1772; 2ª partição em 23 de janeiro
de 1793; e, a 3ª em 24 de outubro de 1795.
A constituição de 3 de maio, proclamada antes
da segunda invasão, transformou a República das
Duas Nações em um Estado federativo com
monarquia hereditária em cujos pontos mais
importantes estavam:
- abolição do liberum veto e das confederações da
nobreza;
- instituição da separação dos três poderes do
governo (legislativo, judiciário e executivo);
- aumento dos direitos dos camponeses;
- extensão dos direitos políticos para a nobreza e
burguesia;
- manutenção da tolerância religiosa.

Essas reformas não foram aplicadas, porque o
território da República continuou a ser invadido por
todas as fronteiras. Entre os motivos de cada
invasor era o temor que a República se fortalecesse
e voltasse à sua posição anterior na Europa. A
Prússia e a Áustria também temiam o
fortalecimento da República e usaram o fato como
pretexto para suas expansões territoriais.
A economia da República girava em torno da
agricultura feudal com farta comercialização de
grãos – principal produto de exportação que
acontecia por via fluvial e marítima – esta feita por
holandeses e navegadores da escola de Flandres.
Outro produto de exportação tornou-se o âmbar – o
ouro polonês. Lublin possuía a maior feira de
comércio do território. A República importava
Stanisław August Poniatowski (jhi.pl)
especiarias, bens de luxo, peixes, produtos como
Até 1596 a capital da República das Duas aço ou ferramentas.
No campo cultural destacam-se Piotr Skarga
Nações foi Cracóvia e, a partir de 1673, foram
Varsóvia e Grodno (cidade da Bielorrússia próxima (1536-1612); Hugo Kołątaj (1750-1812); Jan
da fronteira com a Polônia e Lituânia).
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Kochanowski (1530-1584); Ignacy Krasicki (17351801). A Universidade de Vilnius e a de Cracóvia –
Universidade Jaguelônica eram os centros
educacionais mais importantes. A Comissão
Nacional de Educação foi criada, em 1773, e
considerada o primeiro Ministério da Educação.

Dentre os cientistas destacaram-se: o historiador e
cartógrafo Martin Kromer (1512-1589); o
astrônomo Johannes Heveluis (1611-1651);
engenheiro militar especialista em artilharia
Kazimierz Siemienowicz (1600-1651).
Redação
Com base em informações da Internet

TRADIÇÕES ESLAVAS
Festa da Colheita - Dożynki

miechow.eu

proszowice.pl

www.mierzyn24.pl

tucholanin.pl

Dożynki é uma festa étnica comemorada todos os anos pelos povos eslavos e bálticos
no dia em que se inicia o outono, 22/23 de setembro, e na qual se comemora a colheita
do trigo.
Na Polônia a festa ocorre desde o séc. 15 que na época era denominada Wieńce
dożynkowe (grinaldas da festa da colheita). Antigamente a festa era dedicada aos deuses
Perun (deus dos raios e trovões) e Swarożyc (deus do fogo caseiro). Originalmente era
relacionada com o culto às plantas e árvores, e mais tarde à agricultura primária. Hoje os
agricultores assam um pão com o trigo colhido naquele ano e o levam para a igreja na
qual o pão é abençoado. As festividades, que sempre foram organizados para os ceifeiros
(lavradores e trabalhadores), como recompensa pelo trabalho realizado durante o corte e
a colheita do trigo, acontecem por toda a Polônia.
De acordo com a tradição, o último pedaço de trigo colhido era usado para fazer um
boneco que era levado com grande pompa para a festa, porque se acreditava que o trigo
abrigava em si um espírito e que este permanecia dentro do boneco até a próxima
colheita. No final da comemoração este boneco era colocado no paiol no qual se guardava
a colheita e ali ele permanecia até o ano seguinte. Hoje em dia, além do boneco são
feitos diferentes tipos de artes com o trigo como: grinaldas, carros enfeitados, etc. Muitos
países de língua inglesa celebram este dia como o ‘Dia de ação de graças’, no início de
outubro outros em novembro.
A Redação
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