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       Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2015 Roku oraz 

szampańskiej zabawy sylwestrowej Czytelnikom Biuletynu Szkolnego  

                             życzy prof. Barbara Rzyski  

                 oraz pozostali członkowie Redakcji 

 

 

      Aos leitores do Boletim “Polska i my” desejamos um Natal maravilhoso, em 

ambiente acolhedor e familiar, e dias felizes com a chegada do Ano Novo 2015, 

bem como na festa da passagem de ano 

                             profa. Barbara Rzyski  

e a Redação do Boletim 
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NAJWAŻNIEJSZE  SYMBOLE  BOŻEGO  

NARODZENIA 

SÍMBOLOS MAIS IMPORTANTES DO NATAL 

     Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych i 
najpiękniejszych świąt w roku.  Już w pierwszych dniach 

grudnia, nasze myśli kierujemy w stronę przygotowań do 

nich. W Polsce rozpoczynają się również 24 grudnia 
wigilijną, rodzinną, uroczystą kolacją, gdy dookoła 

najczęściej leży już puszysty śnieg. Dzieciom kojarzy się 

ze św. Mikołajem, dla rodziców jest to czas odpoczynku i 

spotkań z najbliższymi. W Wigilię cała rodzina wypatruje 
pierwszej gwiazdki na niebie i dopiero po niej zasiada do 

stołu zastawionego tradycyjnymi dwunastoma daniami i 

zaczyna dzielić się opłatkiem. Pierwsza gwiazdka jest 
symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się 

towarzyszyło narodzinom Jezusa. To dzięki niej pasterze i 

Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin 
Zbawiciela. Niezwykle ważnym elementem polskich 

świąt jest również Pasterka, czyli uroczysta msza święta 

odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Upamiętnia ona 

oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do 
Betlejem. W Polsce Pasterka jest jedną z najważniejszych 

świątecznych tradycji. Domy i ulice otacza Magia Świąt, 
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które właśnie w tym okresie wyglądają najpiękniej, mienią 

się blaskiem światełek i świątecznych ozdób. Inne kraje, 
mimo że tam Święta obchodzone są również uroczyście, 

nie mają jednak tradycji i zwyczajów, tak bogatych jak w 

Polsce. Nikt nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia na 
przykład bez choinki. Tradycja przystrajania tego 

świerkowego drzewka była znana już w Alzacji. 

Dekorowano je jabłkami, które miały nawiązywać do 
drzewa rajskiego.  Naśladowcą tego obyczaju był Marcin 

Luter - zwolennik spędzania świąt w domowym zaciszu. 

To właśnie za jego sprawą tradycja upiększania iglastych 

drzewek szybko stała się popularna w protestanckich 
Niemczech. Na przełomie XVIII i XIX wieku zwyczaje 

choinkowe przybyły do Polski. Początkowo 

rozpowszechniły się w miastach, później dotarły również 
na wieś. Z końcem XIX wieku choinka pojawiła się w 

Anglii i Francji. Od tego czasu stała się symbolem Świąt 

Bożego Narodzenia. Słoma i siano, symbol ubóstwa 

żłobu, towarzyszą polskim wigiliom od wieków. Na stole 
układano warstwę siana i przykrywano je obrusem, który 

często posypywano ziarnem. Dziś pamiątką po tych 

czasach jest odrobina sianka na stole. Nasz słownik 
świąteczny  byłby  ubogi  bez  słowa  bombka.  Jest  to 

ozdoba   choinkowa  wykonana   zazwyczaj   z   cienkiego  

cd. str. 4 

    O Natal é uma das festas mais importantes do ano. Já 
nos primeiros dias de dezembro, direcionamos os nossos 

pensamentos para os preparativos para essas festas. Na 

Polônia elas começam também em 24 de dezembro com a 
ceia familiar solene da véspera de Natal, quando 

normalmente neva. As crianças a associam com o Papai 

Noel, para os pais é um momento de descanso e encontros 

com seus entes queridos. Na véspera de Natal, toda a 
família espera pela primeira estrela no céu e então senta-

se à mesa na qual estão servidos 12 pratos tradicionais e 

começa a compartilhar a hóstia. A primeira estrela é o 
símbolo da Estrela de Belém, cujo surgimento foi 

acompanhado do nascimento de Jesus. Foi graças a ela 

que os pastores e os magos foram capazes de chegar ao 
local do nascimento do Salvador. Um elemento 

extremamente importante do Natal polonês é a Misssa do 

Galo, isto é, a missa rezada na noite de 24 para 25 de 

dezembro. Comemora a espera e a oração dos pastores 
que foram para Belém. Na Polônia, a Missa do Galo é 

uma das tradições da mais importantes. As casas e as ruas 

estão impregandas da magia do Natal, que, justamente 
neste período, estão lindas, brilhantes com as luzes e 

enfeites de Natal. Outros países, embora também tenham 

festas comemoradas solenemente, não têm, no entanto,  
tradições  e  costumes,  tão  ricos  como  na  Polônia. 
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Ninguém imagina, por exemplo, o Natal sem uma árvore 

de Natal. A tradição de enfeitar a árvore de abeto já era 

conhecida na região da Alsácia. Eram decoradas com 
maçãs que deviam lembrar as maçãs da árvore do paraíso.  

Um seguidor deste costume foi Martinho Lutero - 

partidário de passar as festas na quietude de sua casa. É 
por isso que a tradição de embelezar as árvores coníferas 

rapidamente tornou-se popular na Alemanha protestante. 

Na virada do século XVIII para XIX, os costumes da 

árvore natalina chegaram à Polônia. Inicialmente 
disseminaram-se nas cidades e depois chegaram às 

aldeias. No final do século XIX a árvore de Natal 

apareceu na Inglaterra e na França. Desde então tornou-se 
um símbolo das festas de Natal. A palha e o feno 

simbolizam a pobreza do estábulo, e estão presentes na 

ceia polonesa há muitos séculos. Sobre a mesa era posta 
uma camada de feno e esta coberta com a toalha que, com 

frequência, era salpicada com grãos. Hoje a lembrança 

daquela época é colocar um pouco de feno sobre a mesa. 

Nosso glossário de Natal  seria  pobre  sem  a  palavra 

cont. pág. 4 
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szkła. Bombki są często ręcznie malowane i posrebrzane 
od wewnątrz. Początki ich produkcji datuje się na 1847 

rok.  Pierwsze bombki zostały wykonane w Lauscha, w 

Niemczech przez Hansa Greinera. Pierwsze choinkowe 
bombki pojawiły się w Polsce w XIX wieku. Były 

wykonane ze szkła dmuchanego i początkowo imitowały 

orzechy i inne owoce, ale z czasem wzornictwo 

wzbogaciło się o bombki w kształcie przedmiotów 
codziennego użytku np. bucików, parasolek, 

instrumentów muzycznych, czy też zwierzątek i pajaców. 

 
kuchennefascynacje.blox.pl 

 

     Mówienie ludzkim głosem jest niezwykłym darem 
zwierząt w wieczór wigilijny. Na ten temat krąży wiele 

legend związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa. 

Kiedy przyszedł na świat, to właśnie zwierzęta 
przekazywały tę Dobrą Nowinę. Zwróćmy uwagę na to, 

że były to: konie, owce i krówki. Narodziło się więc 

przekonanie, że mówić potrafią jedynie zwierzęta 
gospodarskie. Dlatego też, żeby uczcić tę mądrość, to po 

wigilijnej wieczerzy, ludzie zanosili do obory pokruszony 

opłatek i resztki ze świątecznego stołu. Uważa się, że 

„ojcem” opłatka jest żydowski placek paschalny. U 
pierwszych chrześcijan istniał rytuał rozdawania chlebów 

ofiarnych. W średniowieczu wymieniały je ze sobą 

kościoły i zakony, które następnie rozdawały je wiernym 
z zleceniem, by w Boże Narodzenie się nimi łamali. 

Zwyczaj łamania cienkiego opłatka z mąki pszennej i 

wody dotarł do Polski pod koniec XVIII wieku i tam 
przetrwał. Oprócz Polaków opłatkiem dzielą się tylko 

katolicy na Litwie i Słowacji. Tradycja ustawiania na stole 

dodatkowego nakrycia nawiązuje do pamięci w okresie 

Bożego Narodzenia o zmarłych. Jest to jakby czas 
jedności z tymi, którzy odeszli już do wieczności. Wolne, 

puste miejsce przy stole ma nam przypominać tych 

naszych bliskich, którzy z różnych powodów nie mogą 
zasiąść przy wigilijnym stole. Jest to także gest 

solidarności z ludźmi spędzającymi święta samotnie. 

Przygotowanie wolnego miejsca przy wigilijnym stole 

wyraża również naszą gotowość życzliwego przyjęcia w 
ten wieczór, niespodziewanego gościa. Nikt bowiem w te 

święta nie powinien się czuć samotnie. 

     Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego „calendae” i 
oznacza pierwszy dzień miesiąca. W średniowieczu, 

zgodnie z tym znaczeniem, kolędami nazywano pieśni – 

życzenia    towarzyszące    noworocznemu   odwiedzaniu  
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bola de Natal. É um enfeite da árvore  de  Natal  feita  

comumente de vidro bem fino. As bolas de Natal são 

usualmente pintadas à mão e, em seu interior, banhadas 
com prata. O início de sua produção data de 1847.  As 

primeiras bolas foram feitas em Lauscha, na Alemanha, 

por Hans Greiner. As primeiras bolas da árvore de Natal 

apareceram na Polônia no século XIX. Elas eram feitas de 
vidro soprado e imitavam inicialmente nozes e outras 

frutas, mas ao longo do tempo o design foi enriquecido 

com ornamentos em forma de objetos do cotidiano como 
sapatos, chapéus e instrumentos musicais, ou animais e 

palhaços. 

     Falar com a voz humana é um dom extraordinário 
dos animais na noite da véspera de Natal. Sobre este tema 

circulam muitas lendas associadas ao nascimento de Jesus 

Cristo. Quando veio ao mundo, foram justamente os 

animais que comunicavam a boa nova. Note-se que eram: 
cavalos, ovelhas e vaquinhas. Assim nasceu a convicção 

de que só os animais de criação podem falar. Por isso, 

para celebrar esta sabedoria, após a ceia de Natal, as 
pessoas levavam para os animais pedaços de hóstia e as 

sobras da mesa festiva. Acredita-se que o "precursor" da 

hóstia seja o bolo Pascal judaico. Entre os primeiros 
cristãos havia o ritual da distribuição de pães de oferenda. 

Na idade média, as igrejas e os conventos trocavam os 

pães entre si que, então, eram oferecidos aos fiéis, para 

que os dividissem entre si no Natal. O costume de partir a 
hóstia, feita de farinha de trigo e água, chegou à Polônia 

no final do século XVIII e se perenizou.   
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Além dos poloneses apenas os católicos da Lituânia e 

Eslováquia partilham a hóstia. A tradição de adicionar um 
prato a mais na mesa de Natal está relacionada com a 

memória aos mortos. É como uma unidade no tempo com 

aqueles que se foram para a eternidade. O lugar vazio à 
mesa lembra os nossos entes queridos, que, por diversas 

razões, não podem sentar-se à mesa da ceia de Natal. É 

também um gesto de solidariedade com as pessoas que 

passam as festas sozinhas. Reservar um lugar vazio à 
mesa na véspera de Natal mostra, também, nossa boa 

vontade em receber um convidado inesperado nesta noite. 

Ninguém deve se sentir sozinho no Natal.  
     A palavra canção de Natal (kolęda) vem da palavra 

latina „calendae” e significa o primeiro dia do mês. Na 

idade média, de acordo com o significado, os cânticos 

eram  chamados  canções-desejos  que  acompanhavam  as  
cont. pág. 4 
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przyjaciół. Od XVI wieku kolędy znane są jako pieśni 

sławiące narodzenie Chrystusa i właśnie wtedy pojawiły 

się w Polsce. Jedną z najstarszych z nich jest „Przybieżeli 
do Betlejem pasterze...” W tradycji polskiej kolędnicy to 

przebierańcy, którzy w okresie bożonarodzeniowym 

chodzili po wsiach, od domu do domu z życzeniami 

pomyślności w Nowym Roku. Zazwyczaj było to 
drugiego dnia Świąt, czyli św. Szczepana, 26 grudnia. W 

wielu regionach Polski przetrwało to do dzisiaj. 
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      Wspomnijmy też coś o karpiu. Jak wiemy, rybom 
przypisywane jest znaczenie religijne. Pierwotnie ryba 

była symbolem chrześcijaństwa, ale także chrztu. W 

symbolice ludowej ryby były oznaką płodności i 
rodzącego się życia. Tak więc danie z ryby podczas 

Wigilii było gwarancją zdrowia i dostatku, a zjedzenie 

karpia było symbolem obfitości i siły. Prezenty są 
nieodłącznym elementem wieczoru wigilijnego. Na ten 

moment czekają dzieci i dorośli. Wręczanie prezentów 

najczęściej odbywa się już po kolacji. Jak mówią źródła, 

zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój 
bierze jeszcze z czasów rzymskich Saturnaliów - święcie 

ku czci Saturna.  

     Z czasem powszechną praktykę obdarowywania się 
prezentami zaczęto wiązać z kultem i życiorysem św. 

Mikołaja, biskupa diecezji Bari we Włoszech, wielkiego 

jałmużnika żyjącego w IV wieku. Mówimy tu o postaci 
autentycznej. Urodził się ok. 270 roku w Patarze, jako 

jedyne dziecko zamożnych rodziców, uproszone ich 

gorącymi modlitwami. Mikołaj pochodził z bardzo 

bogatej rodziny, jednak cechowała go wrażliwość na 
problemy innych. Po śmierci rodziców swoim znacznym 

majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi.  Rozdał 

biednym wszystko co posiadał. Dzisiejszy Święty 

Mikołaj to siwobrody, dobroduszny, starszy Pan 

wpadający najczęściej przez komin z workiem prezentów. 

Zawsze robi to w najmniej oczekiwanym momencie. 

Współczesnego Mikołaja kojarzymy z dużym brzuszkiem 
i saniami zaprzęgniętymi w renifery. Za jego siedzibę 

uważa się Laponię. Stąd też wyrusza swoimi saniami, aby 

rozdać dzieciom prezenty. Na co dzień mieszka przecież 
na kole podbiegunowym. To tutaj przecież dochodzą listy  
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visitas aos amigos. Desde o século XVI, os cânticos são 

conhecidos como canções que exaltam o nascimento de 

Cristo e justamente nesta época apareceram na Polônia. 
Uma das mais antigas é "Os pastores chegaram em 

Belém”. Na tradição polonesa os cantores visitantes se 

fantasiam e na época do Natal andam pelas aldeias, de 

casa em casa, e felicitam os moradores com os desejos de 
prosperidade no Ano Novo. Normalmente isso ocorria no 

segundo dia de festas, isto é dia de S. Estevão, em 26 de 

dezembro. Em várias regiões da Polônia isto ocorre até 
hoje. 

      Mencionemos também algo sobre a carpa. Como 

sabemos, atribui-se ao peixe um significado religioso. 
Originalmente, o peixe era o símbolo do cristianismo, mas 

também do batismo. Na China, os peixes eram sinal de 

fertilidade e a vida que nasce. Então, na véspera de Natal 

o prato com peixe era uma garantia de saúde e 
prosperidade, e comer a carpa era símbolo de abundância 

e de força. Os presentes são parte integrante da noite da 

véspera de Natal. As crianças e os adultos esperam por 
este momento. Os presentes geralmente são distribuídos 

após o jantar. Como dizem as fontes, o costume de dar 

presentes começou nos tempos romanos, as Saturnálias - 
celebração em honra a Saturno.  

     Com o tempo, a prática de presentear começou a ser 

associada com o culto e a vida de são Nicolau, bispo da 

diocese de Bari, Itália, um grande caridoso que viveu no 
século IV. Alguém que realmente existiu. Nasceu próximo 

do ano 270 em Patara, como filho único de pais ricos, que 

suplicaram com orações por seu nascimento. Nicolau veio 
de uma família muito rica, mas caracterizou-se pela 

sensibilidade em relação aos problemas dos outros. Após 

a morte de seus pais, com boa vontade compartilhava a 

herança com os necessitados. Distribuiu entre os pobres 
tudo o que possuía. O Papai Noel de hoje tem barba 

branca, tem boa índole, é um ancião que passa pela 

chaminé com um saco de presentes. Sempre chega no 
momento menos esperado. Associamos o Papai Noel 

moderno a uma barriguinha grande e renas atreladas ao 

trenó. Sua sede acredita-se que seja na Lapônia. Deste 
lugar sai com seu trenó para distribuir presentes para as 

crianças. No dia-a-dia vive, afinal de contas, no círculo 

polar ártico. É aqui, enfim, que são recebidas as cartas 

com felicitações de todas as crianças. Aqui tem espaço 
para um aeroporto e o escritório principal. Não faltam 

renas e ajudantes do vovô com barba branca. 
      

 
youtube.com 
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z życzeniami od wszystkich dzieci. Jest tu miejsce na port 
lotniczy i główne biuro. Nie brakuje reniferów i  

pomocników dziadka  z  siwą  brodą.  

     Według Ewangelii św. Mateusza pierwszymi ludźmi, 
którzy witali Jezusa byli Mędrcy, a według św. Łukasza 

pasterze. Ewangelia św. Mateusza mówi jedynie o trzech 

„Magach przybyłych ze Wschodu”. Tradycja 

chrześcijańska powoli zmieniła magów w królów. 
Przypuszcza się, że stało się to za sprawą 

starotestamentowego Psalmu. Geneza liczby królów 

związana jest z trzema darami ofiarowanymi przez nich 
Jezusowi. Trzy, jako liczbę Mędrców, przypieczętowała 

średniowieczna „relikwia magów” zawierająca szczątki 

trzech mężczyzn. Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar, 
pojawiły się  w  VI  wieku.   Z  biegiem  lat  Trzech  Króli 

zaczęto przedstawiać jako przedstawicieli trzech ras: 

białej, żółtej i czarnej. 
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      Te, wspomniane trzy dary to: kadzidło, mirra i złoto.                                                                                           

Kadzidło, to mieszanina żywic różnych drzew z 
domieszką aromatycznych ziół. Symbol boskości, ale 

także moralności i cnót. Złoto jest symbolem władzy 

królewskiej, dowodem szacunku i uznania.  Mirra zaś, to 

wonna gumożywica z kory balsamowców, drzew 
rosnących w Arabii i wschodniej Afryce. Symbolizuje 

wieczność, poświęcenie, ale jest także zapowiedzią 

męczeńskiej śmierci.   
      Współczesnego, dzisiejszego Świętego Mikołaja nie 

widziały ani dzieci, ani dorośli. Nie oznacza to jednak, że 

on nie istnieje. W końcu najbardziej prawdziwymi 
rzeczami są te, których nie widzimy.... 

       Określamy je słowem magia lub religia. 
 

Z najlepszymi życzeniami 

 prof. Barbara Rzyski 

      De acordo com o Evangelho de São João as primeiras 
pessoas que cumprimentaram Jesus foram os sábios e de 

acordo com São Lucas os pastores. O Evangelho de São 

João fala unicamente de três “Magos que vieram do 
Oriente”. A tradição cristã trocou lentamente os Magos 

por Reis. Acredita-se que isso tenha acontecido por causa 

de um Salmo do antigo testamento. A gênese sobre a 

quantidade de reis está associada com três presentes 
consagrados a Jesus. Três como a quantidade de Sábios, 

foi reconhecida como uma “relíquia de magos” que 

contém os restos mortais de três homens. Os nomes 
Gaspar, Melquior e Baltazar, surgiram no século VI. 

Com o passar do tempo, os Reis Magos começaram a ser 

os representantes de três grupos étnicos: branca, amarela e 
negra. 

     Os três presentes citados eram: incenso, mirra e ouro.                                                                                           

O incenso é uma mistura de resinas de árvores diferentes 

com ervas aromáticas. Símbolo da divindade, e também 
da moral e das virtudes.  O ouro é o símbolo do poder 

real, prova de respeito e apreço. A mirra, no entanto, é 

feita com a casca de resina de árvore balsâmica, árvores 
que crescem na Arábia e África Oriental. Simboliza a 

eternidade, dedicação, mas, também, prenúncio de morte 

após o martírio. 
     O Papai Noel moderno atual não foi visto nem por 

crianças nem por adultos. Isto não significa, no entanto, 

que ele não exista. Afinal de contas, as coisas mais reais 

são as que você não vê...  
     Definimo-las com a palavra magia ou religião. 

 
 

    
czasnawnecze.pl 

 

 
 

Com os melhores votos 

 Profa. Barbara Rzyski 

                 
                                                             utamary.blox.pl                                                    progresjeden.pl                                                              idolo.pl 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fizoliborz.pl%2Fartykul%2Ftrzech-kroli%2F11562&bvm=bv.108538919,d.Y2I&psig=AFQjCNG88OQePAtg4r6yjF9s8krk78VRxQ&ust=1449613603368397
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KOLĘDY (CANÇÕES DE NATAL) 
 

 

 

BÓG SIĘ RODZI 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice Nieskończony. 

Wzgardzony, okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami. 

A Słowo ciałem się stało 

I mieszkało między nami. 

Cóż masz, niebo, nad Ziemiany 
Bóg porzucił szczęście swoje, 
Wszedł między lud ukochany, 

Dzieląc z nim trudy i znoje. 

Niemało cierpiał, niemało, 
Żeśmy byli winni sami. 

A Słowo ciałem się stało 

I mieszkało między nami. 

W nędznej szopie urodzony, 

Żłób Mu za kolebkę dano. 
Cóż jest, czym był otoczony? 

Bydło, pasterze i siano. 

Ubodzy, was to spotkało, 
Witać Go przed bogaczami. 

A Słowo ciałem się stało 

I mieszkało między nami. 

 

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi. 

Aniołowie się radują, 

Pod niebiosa wyśpiewują: 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

 

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem czem prędzej pobiegli, 

Bo się narodził Zbawiciel, 

Wszego świata Odkupiciel. 

Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

 

PRZYBIEZELI DO BETLEJEM  
 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.  
 

Oddawali swe ukłony w pokorze  

Tobie z serca ochotnego, o Boże!  

Chwała na wysokości...  

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  

Których oni nie słyszeli, jak żywi.  

Chwała na wysokości... 

 

Dziwili się napowietrznej muzyce 

i myśleli, co to będzie za Dziecię?  
Chwała na wysokości ... 

 

 

 
 

 

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC 
 

Cicha noc, święta noc. 

Wszystko śpi, atoli 

Czuwa Józef i Maryja. 
Niech więc Boska ich Dziecina 

śpi Dziecino bo śpi. 

Cicha noc, święta noc. 
Tobie cześć chcemy nieść, 

Boś pastuszkom oznajmiony 

Przez anielskie "Gloria". 

Jezu, witamy Cię. 

Cicha noc, święta noc. 

Boże nasz, serca masz. 
Radość sprawia nam nowina, 

Że nadeszła ta godzina, 

W którejś narodził się. 
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WIERSZE 

BOŻONARODZENIOWE 

 
tapety.tja.pl 

VERSOS NATALINOS 

    PASTORAŁKA  
ks. Jan Twardowski 

 

Dobrze być kolędnikiem,  
lecz tylko Turoniem, 

Kożuch plecy mu grzeje,  

gwiazda nad łbem płonie. 

 

Dobrze być kolędnikiem, 

ale tylko Królem,  

Ma koronę z pozłotki,  

ojcowską koszulę. 

 

Dobrze być kolędnikiem, 

lecz tylko Aniołem, 
Dźwigać skrzydła puchate,  

z drutu aureolę. 

 

Dobrze być kolędnikiem, 

lecz tylko kukiełką, 

Mróz zaskwierczy –  

dać susa w stajenne ciepełko. 

 

Dobrze być kolędnikiem, 

lecz najlepiej kosem, 

Ofuknąć swym świergotem 

groźną śmierci kosę… 

 

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA  
ks. Jan Twardowski 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

     Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 
etnomuzeum.eu 

PASTORIL 
pe. Jan Twardowski     

 
É bom participar da visitação natalina, 

mas apenas como Animal, 

A pele de carneiro esquenta suas costas 

a estrela brilha sobre sua cabeça. 

 

É bom participar da visitação natalina, 

mas apenas como Rei, 
Tem uma cora dourada, 

e a camisa do pai. 

 

É bom participar da visitação natalina, 

mas apenas como Anjo, 

Carregar asas felpudas  

e uma auréola de arame. 

 

É bom participar da visitação natalina, 

mas apenas como fantoche, 

O frio baterá - 

 saltar para o calorzinho do presépio 
 

É bom participar da visitação natalina, 

mas melhor como um melro, 

Ralhar com seu gorjeio 

a ameaça de morte... 

 

 
theapricity.com 

 
 

PORQUE É FESTA DE NATAL 

pe. Jan Twardowski 
 

Por quê é festa de Natal? 

Por quê olhamos para a estrela no céu? 

Por quê cantamos canções de Natal? 

Para ensinar o amor ao Senhor Jesus. 

Para nos darmos as mãos. 

Para sorrirmos uns para os outros. 

Para perdoarmos uns aos outros. 

 

 

(tradução livre) 

A Redação 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjJzeDjjsjJAhVIFZAKHfqPCSEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.theapricity.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3F27061-Polish-traditions%2Fpage4&bvm=bv.108538919,d.Y2I&psig=AFQjCNGL6JFLVqDw3wT5HYv5WMbz3Zuksg&ust=1449521268237102&cad=rja
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ŚLEDŹ W OLEJU 
  

 
mojegotowanie.pl 

 
      Znakomity początek uroczystej biesiady. Zaostrza 

apetyt. Jeden z rodzimych pomysłów na danie postne. 

Można go przygotować na różne sposoby. Zrobiony 

starannie w domu – smakuje najlepiej. 
Składniki: ½ kg śledzia solonego w płatach; 3 cebule; 

ziele angielskie, liść laurowy; 1/3 litra oleju; 1 cytryna (lub 

ocet); ew. mleko do moczenia śledzi.  
Jak przyrządzić? 1) Śledzie wkładamy do zimnej wody, 

aby je odsolić. Nieraz wystarczy je dobrze opłukać, 

pomijając moczenie. Wszystko zależy od tego, jakie 
lubimy. Czas moczenia dopasowujemy do własnego 

smaku.  Generalnie,  wystarczą  3-4  godz.  Najprostszym i  

najbardziej skutecznym sposobem sprawdzenia, czy są 

dobre - jest zjedzenie niedużego kawałka wyjętego z 
kąpieli. Do moczenia śledzi można użyć mleka. Stają się 

wtedy łagodniejsze w smaku. 2) Po wymoczeniu, śledzie 

osączamy na sicie. Przygotowujemy cebulę. Kroimy ją w 
plasterki lub kostkę. 3) Na dnie pojemnika (słój, kamienny 

garnek) kładziemy warstwę cebuli. Dorzucamy ziele 

angielskie (kilka ziarenek) i liść laurowy. Kładziemy 2-3 
półplasterki cytryny. Wlewamy olej tak, aby przykrywał 

wszystkie składniki. 4) Płaty śledzia kroimy w równe 

dzwonka. Okrawamy wszystkie nierówności. Na pierwszej 

warstwie przypraw układamy jedną warstwę dzwonków 
śledziowych. Wolne przestrzenie możemy wypełnić 

okrojonymi skrawkami. Powtarzamy czynności aż do 

wyczerpania wszystkich składników. Ostatnią warstwę 
stanowi również cebula z przyprawami. Olej powinien 

dosięgać ostatniej warstwy. Lekko dogniatamy wszystkie 

“warstwy” w dół - tak, aby wyeliminować pęcherzyki 

powietrza. 5) Wkładamy do lodówki na co najmniej 24 
godz.  

Jak podawać? Pięknie układamy na półmisku i 

dekorujemy cebulą, w której były przechowywane.  
    Zwykle serwujemy go na samym początku uroczystego 

obiadu lub kolacji. Niektórzy twierdzą, że pełny smak 

osiąga jedynie z dodatkiem kieliszka dobrze zamrożonej 
wódki. Zawsze jednak w towarzystwie pieczywa i masła.  

Uwagi: 

Są osoby, które lubią śledzia w oliwie. Niektórzy 

odczuwają potrzebę dodawania cytryny. Inni zamiast 
cytryny wolą dodać ocet – kilka kropli na każdą warstwę 

śledzia z cebulą.  

Okrawki z dzwonków można wykorzystać do różnych 
sałatek (np. warzywnej).  
 

cd. str. 9 

 
ARENQUE EM ÓLEO 

 

 
przepis-kulinarny.pl 

 
     É um excelente início de festa. Aguça o apetite dos 

comensais. O arenque é uma das ideias de pratos caseiros 

em que não é servida carne vermelha. Pode ser preparado 
de modos diferentes. Preparado em casa adquire um sabor 

especial.  

Ingredientes: ½ kg de arenque salgado em filés; 3 
cebolas; folha de louro, pimenta da Jamaica; 1/3 litro de 

óleo; 1 limão (ou vinagre); eventualmente leite para 

dessalgar o peixe 

Modo de preparar: 1) Colocar o arenque em água fria 
para dessalgar. Às vezes é suficiente só lavar bem, sem 

deixar de molho e isso depende de quão salgado gostamos 

de comer. Geralmente o dessalgue pode ser feito durante a 
noite ou por apenas 3-4 horas. Experimentar antes de tirar 

do banho - é a melhor forma para ver se está de acordo 

com o seu gosto. Pode-se deixar o arenque de molho em 
leite, assim o sabor torna-se bem mais suave. 2) Após 

dessalgar, o arenque é escorrido e cortado em tiras grossas. 

Cortar a cebola em fatias ou pedaços. 3) No fundo de um 

recipiente de vidro colocar uma camada de cebola. Sobre 
ela jogar alguns grãos de pimenta da Jamaica e as folhas 

de louro. Colocar 2-3 fatias de limão e acrescentar óleo de 

modo a cobrir todos os ingredientes. 4) Os pedaços de 
arenque são colocados sobre a primeira camada de cebola 

e alterna-se, assim, a cebola e o arenque até terminarem os 

ingredientes. A última camada deve ser de cebola. O óleo 

deve estar no nível da última camada. Os espaços vazios 
podem ser preenchidos com pedaços de arenque que 

sobraram do corte (aqueles que não ficaram perfeitos). 

Pressionar suavemente as camadas para eliminar o ar 
preso. 5) Tampar com papel filme e colocar na geladeira 

por, pelo menos, 24 horas. 

Como servir?  Dispor de modo bonito sobre uma travessa 
e decorar com cebola na qual foi preparado.  

    Geralmente é servido no início do almoço ou jantar 

festivo. Dizem que o sabor do arenque é realçado se 

servido com um copinho de vodca congelada. No entanto, 
sempre com pão e manteiga. 

Observações: Existem pessoas que gostam do arenque em 

óleo. Algumas acham necessário acrescentar limão. Outros 
ainda, em vez de limão preferem acrescentar vinagre – 

algumas gotas para cada camada de arenque e cebola.  

    Os restos do peixe podem ser aproveitados em diversas 
saladas (p.ex. de legumes).  

 
cont. pág. 9 
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CZERWONY BARSZCZ  Z USZKAMI 
 

 
przepisy.pl 

 
Składniki do barszczu: 6-7 średnich buraków 

ćwikłowych; 10 dkg  suszonych grzybów; 1 jabłko; 2 

ząbki czosnku; sok z jednej cytryny; 1 łyżeczka octu 
winnego; kilka ziarnek pieprzu; ziele angielskie; 2 liście 

laurowe; 1 cebula; 1-2 marchewki; cukier; sól 

Barszcz - najlepiej przygotować dzień wcześniej. Grzyby 
dokładnie myjemy i moczymy przez 2-3 godziny. 

Następnie gotujemy je do miękkości w wodzie, w której 

się moczyły.  Wywar przecedzamy, zaś grzyby odkładamy 

do innego naczynia.  Buraki i cebulę obieramy, kroimy w 
plastry lub kostkę.  Jabłko i czosnek kroimy w kawałki. 

Wszystkie warzywa, ½ porcji grzybów i jabłko zalewamy 

zimną wodą. Do tego wlewamy wywar z gotowania 
grzybów. Gotujemy 10-15min. Przyprawiamy sokiem z 

cytryny, solą, dodajemy ziarnka pieprzu i ziela 

angielskiego. Barszcz odstawiamy w chłodne miejsce, 
przed podaniem przecedzamy. Jeśli ktoś zechce może 

dodać trochę świeżej śmietany. 

Składniki na uszka: 35 dag mąki; 1 jajko; 1/3 cebuli; 1 

łyżka masła; szczypta soli; olej 
Jak przygotowujemy uszka: Pozostałą resztę grzybów 

kroimy, przysmażamy na maśle z posiekaną cebulą, lekko 

przyprawiamy. Mąkę, jajko i 1/2 szklanki letniej wody 
zagniatamy ze szczyptą soli.  Ciasto cienko rozwałkujemy, 

kroimy w kwadraty.  Na każdym kwadracie układamy 

farsz. Zlepiamy i zawijamy formując „uszka”.  Gotujemy 

w osolonej wodzie z dodatkiem oleju.  Gdy wypłyną na 
powierzchnię, wybieramy łyżką cedzakową. 

 

RYBA PO GRECKU 

 

 
mycuisine.blox.pl 

 

    Ryba w jarzynach, znana jako grecka doskonała 

zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

Składniki: 1 kg filetów ze świeżego dorsza (albo innej 
ryby); 3 duże słodkie czerwone papryki; 1 puszka 

pomidorów bez skórki lub większy słoiczek koncentratu 

pomidorowego; 4 cebule; 1 seler; 1 duża pietruszka 
(korzeń), może być zastąpiona marchewką; 6–10 ząbków 

czosnku; 1 cytryna; olej; sól i pieprz 

cd. str. 10 

 

SOPA DE BETERRABA COM MASSA RECHEADA 

TIPO CAPELETTI 

  

 
smak.pl 

 

Ingredientes para a sopa: 6-7 beterrabas médias; 100 g 

de cogumelos silvestres secos; 1 maçã;  2 dentes de alho; 
sumo de um limão; 1 colher de chá de vinagre de vinho; 

alguns grãos de pimenta preta ou branca; pimenta da 

Jamaica; 2 folhas de louro; 1 cebola; 1-2 cenouras; açúcar, 
sal a gosto; creme de leite fresco 

Preparo: Melhor preparar um dia antes. Lavar bem os 

cogumelos e por de molho por 2-3 horas. Depois cozinhar 
na mesma água até ficarem macios. Peneirar, guardar o 

caldo e por os cogumelos em outro recipiente. Descascar 

as beterrabas e a cebola, cortar em fatias ou pedaços, assim 

como a maçã e o alho. Cobrir com água fria todos os 
legumes mais ½ porção de cogumelos e a maçã. 

Acrescentar o caldo de cogumelos. Após levantar fervura 

cozinhar por 10-15 minutos. Temperar com sumo de 
limão, sal, pimenta e pimenta da Jamaica. Guardar esta 

sopa em local fresco e antes de servir filtrar e aquecer. 

Para quem gosta, pode-se acrescentar um pouco de creme 

de leite fresco.  
Ingredientes para a massa: 350 g de farinha; 1 ovo; 1/3 

de uma cebola; 1 colher de manteiga; pitada de sal; óleo 

Preparo da massa: Cortar o restante dos cogumelos em 
pedaços, fritar na manteiga com a cebola picada e 

temperar a gosto com sal. A farinha, o ovo e ½ de copo de 

água morna são misturados e amassados junto com uma 
pitada de sal. A massa é aberta e cortada em pequenos 

quadrados de uns 5cm. Sobre cada quadrado colocar um 

pouco do recheio. Fecha-se com o formato de ‘orelhinhas’. 

Cozinhar na água com um pouco de sal e óleo. Quando 
boiarem, retirar com auxílio de escumadeira.   
 

PEIXE À GREGA 
 

 
mojegotowanie.pl 

 

     Peixe com legumes, conhecido como à grega, é 

saboroso tanto frio como quente. 

Ingredientes: 1 kg de filés de bacalhau fresco (ou outro 
peixe); 3 pimentões vermelhos frescos; 1 lata de tomates 

em conserva sem pele ou concentrado de tomate; 4 

cebolas; 1 aipo; raízes de um maço de salsinha ou pode-se 

 cont. pág. 10 
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Sposób przygotowania: 1) Rybę opłukać pod bieżącą 
wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem. Natrzeć solą i 

pieprzem, włożyć do miski, skropić sokiem z cytryny. 

Odstawić do lodówki. 2) Papryki w całości włożyć do 

piekarnika (220ºC) na ok. 20 minut, aż do lekkiego 
przypalenia. Po wyjęciu z pieca owinąć gazetą. Kiedy 

wystygną, obrać (skórka sama odejdzie razem z gazetą), 

oczyścić z pestek. Pokroić w paseczki. 3) Seler, 
pietruszkę, marchewkę obrać i zetrzeć na tarce z dużymi 

oczkami. 4) Cebulę pokroić w cienkie półplasterki, 

czosnek w plasterki. 5) Podsmażyć cebulę (zdjąć z 

patelni), podsmażyć czosnek (także zdjąć). Następnie 
podsmażyć seler, pietruszkę i marchewkę. 6) Wszystko 

razem włożyć do garnka, dodać pomidory i dusić bez 

przykrycia do chwili aż pomidory się rozpadną i 
odparują. 7) Posolić i popieprzyć do smaku, dodać 

paprykę. 8) Wszystkie warzywa delikatnie wymieszać. 9) 

Rybę ponownie osuszyć ręcznikiem papierowym, pokroić 
na nieduże kawałki i usmażyć. 10) W salaterce lub na 

półmisku ułożyć na przemian warstwę warzyw i ryby 

(warzywa mają być zarówno na spodzie jak i na 

wierzchu). 11) Dekorujemy dużymi gałązkami natki (liść 
pietruszki).  

 

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 

 

 
polki.pl 

 

     Najlepiej zrobić ich za jednym zamachem jak 
najwięcej. Część „zachomikować” na później. Zawsze 

znajdą amatora. Składają się z kapusty wigilijnej i 

prostego ciasta. Można je jeść i jeść...     

Składniki: 
Ciasto na pierogi: mąka ok. 1 kg; woda; 1 łyżka oleju; 

sól. 

Farsz do pierogów: 1/2 kg kapusty kiszonej; garść 
grzybów suszonych; 2 cebule; 2-3 łyżi bułki tartej; 2 łyżki 

masła; pieprz  

Sposób przyrządzenia 
Farsz z kapusty i grzybów: 1) Grzyby suszone 

zalewamy wodą i moczymy (2–3 godz). 2) Kiszoną 

kapustę wkładamy do garnka, wlewamy szklankę wody z 

moczonych grzybów. Wkładamy wypłukane ostrożnie z 
piasku grzyby i łyżkę masła (lub oleju). Gotujemy powoli 

przez jedną godzinę. Gdy kapusta stanie się miękka 

przerywamy gotowanie. 3) Przesmażamy drobno 
pokrojoną cebulę na maśle lub oleju. Dodajemy do 

ugotowanej kapusty i wszystko razem ponownie 

przesmażamy. Przyprawiamy pieprzem. 4) Ostudzoną  

kapustę mielimy wraz z grzybami. Ponownie próbujemy 
cd. str. 11 

substituir por cenoura; 6-10 dentes de alho; 1 limão; óleo; 
sal e pimenta à gosto 

Modo de preparar: 1) Lavar o peixe em água corrente e 

secar com papel toalha. Esfregar sal e pimenta, colocar em 

um recipiente e pingar gotas de limão. Levar à geladeira. 
2) Colocar os pimentões no forno (220 

o
C) por 20 minutos 

até que se queimem um pouco. Após retirar do forno 

embrulhar em papel para abafar. Quando estiverem frios, 
descascar (a pele sai sozinha junto com o papel); tirar os 

caroços. Cortar em fatias. 3) Descascar a cenoura e o aipo 

e ralar grosso. Juntar a salsinha. 4) Cortar a cebola e o alho 

em fatias. 5) Fritar primeiro a cebola (retirar da frigideira) 
depois o alho (também retirar). Em seguida, fritar o aipo, a 

salsinha e a cenoura. 6) Colocar tudo em uma panela, 

adicionar os tomates e cozinhar sem cobrir até que os 
tomates tenham se desmanchado e a água evaporado. 7) 

Salgar e apimentar a gosto e adicionar os pimentões. 8) 

Misturar delicadamente todos os ingredientes. 9) Cortar o 
peixe em pedaços não muito grandes e fritar. 10) Em uma 

saladeira ou travessa distribuir, em camadas, o peixe e os 

legumes cozidos. 11) Decorar com ramos de salsinha. 
 
 

PIEROGI (RAVIOLI) COM REPOLHO  

E COGUMELOS SECOS 

  

 
gotujmy.pl 

 

     A melhor coisa é fazê-los todos de uma só vez em 

quantidade. Parte “esconder” para mais tarde. Sempre vão 
encontrar um amador. Consistem de repolho de véspera de 

Natal e massa simples. Pode-se comê-los e comê-los... 

Ingredientes:  
Para a massa: cerca de 1kg de farinha; água morna; 1 

colher de óleo; sal 

Para o recheio: ½ kg de chucrute; um punhado de 

cogumelos silvestres secos; 2 cebolas; 2-3 colheres de 
farinha rosca; 2 colheres de manteiga; pimenta branca a 

gosto 

Modo de preparo:  
Recheio: 1) Por de molho os cogumelos (2-3 horas); 2) 

Colocar o chucrute numa panela, adicionar um copo do 

molho de cogumelos e uma colher de manteiga (ou óleo). 

Cozinhar em fogo baixo por uma hora. Interromper o 
cozimento quando o chucrute estiver macio. 3) Dourar a 

cebola picada na manteiga ou óleo. Adicionar o chucrute 

cozido, misturar e fritar. Temperar com pimenta. 4) Picar 
bem chucrute frito junto com os cogumelos. Experimentar 

para ver se não falta tempero. Adicionar a farinha rosca e 

desta maneira o recheio está pronto. 
cont.pág. 11 
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Cd. Polskie dania tradycyjne na Boże Narodzenie Cont. Pratos tradicionais poloneses para o Natal 

czy nic jej nie brakuje. Dodajemy tartą bułkę i w ten 
sposób mamy gotowy farsz. 

Ciasto: 1) Przesianą mąkę formujemy w stożek z 

wgłębieniem po środku. Wlewamy do niego olej i wodę 

po trochu zarabiając. Kiedy powstanie spoista masa 
wykładamy ciasto na stolnicę i wyrabiamy tak długo, aż 

będzie gładkie i elastyczne. 2) Odkrawamy nieduży 

kawałek i wałkujemy na cienki placek podsypując mąką. 
Resztę ciasta chowamy do woreczka z folii, aby nie 

wyschło. 3) Za pomocą szklanki lub innej "foremki" 

wykrawamy w placku okrągłe placuszki. 4) Do takiego 

placuszka nakładamy farsz zostawiając wolne brzegi  (ok. 
3-4 mm). Ręką oprószoną mąką zlepiamy szczelnie każdy 

pierożek. Za pomocą koniuszków palców robimy tzw. 

falbankę. Gotowy odkładamy na serwetę oprószoną 
mąką. Tak postępujemy aż do skończenia ciasta i farszu. 

5) W dużym garnku gotujemy wodę z solą i łyżką oleju. 

Na wrzącą wodę wrzucamy kilkanaście pierogów, 
mieszając co jakiś czas drewnianą łyżką, aby nie 

przywarły do dna. Gdy wypłyną na wierzch, muszą 

jeszcze chwilkę pogotować się na powierzchni. 

Wyjmować delikatnie łyżką cedzakową na przelany 
zimną wodą półmisek. Do gotowania następnej porcji nie 

zmieniamy wody, a jedynie uzupełniamy jej ilość i lekko 

solimy. 6) Świeżo ugotowane podajemy z przysmażoną 
cebulką. 

     Aby przechować je dłużej polewamy cienkim 

strumykiem oleju lub smarujemy (jeszcze ciepłe) masłem.  
Niezwykle smaczne zarówno świeże jak i odsmażane. 

 

KOMPOT Z SUSZU 

(z suszonych owoców)  
 

 
mojegotowanie.pl 

 
Składniki: 5 dkg suszonych śliwek; 5 dkg suszonych 

jabłek; 3 dkg moreli; 3 dkg suszonych gruszek; goździki;  

20 dkg cukru; cynamon; 1cytryna.  

Sposób przygotowania: 1) Owoce namoczyć na noc. 
Następnie wypłukać i włożyć do garnka. 2) Zalać 3 

litrami zimnej wody. Dorzucić kilka goździków i kawałek 

cynamonu. 3) Gotować na wolnym ogniu około godziny. 
4) Dodać cukier i pokrojoną w plasterki cytrynę wraz ze 

skórką.  

Podawać jako napój ciepły lub schłodzony. W razie 
potrzeby, dodatkowo doprawić cukrem lub cytryną. 

 

Redakcja 

   

Massa: 1) Peneirar a farinha e colocar na forma de um 
montinho com uma depressão no meio. Acrescentar o óleo 

e a água misturando aos poucos. Quando a massa estiver 

em ponto de ser aberta, retirar e colocar sobre a mesa, e 

continuar a misturar até conseguir uma massa lisa e 
elástica; 2) Cortar um pedaço razoável, polvilhado com 

farinha, e abrir até obter uma camada fina. Guardar o 

restante da massa coberta para que não seque; 3) Com o 
auxílio de um copo ou outro tipo de forma, recortar 

pedaços redondos da massa aberta; 4) Sobre cada pedaço 

colocar o recheio deixando as margens livres (3-4 mm). 

Fechar bem cada pierog  com a ponta dos dedos. Colocar 
sobre um guardanapo de tecido polvilhado com farinha. 

Assim proceder até terminar a massa e o recheio; 5) Em 

uma panela grande ferver água com um pouco de sal e 
uma colher de óleo. Colocar os pierogi sobre água 

fervente, misturar de vez em quando para que não adiram 

ao fundo. Quando boiarem ferver mais um pouco. Tirar 
com delicadeza com a escumadeira e colocar sobre 

travessa molhada com água fria. Para cozer o restante das 

porções não mudar a água da panela, mas completar e 

salgar; 6) Servir os pierogi ainda quentes com cebola 
dourada  na manteiga. 

     Para guardá-los por mais tempo regar com óleo ou, 

quando ainda quentes, passar manteiga. São muito 
gostosos tanto frescos como fritos. 

 

 
 

 

COMPOTA DE FRUTAS SECAS 

 

 
wszelkieprzepisy.pl 

 

Ingredientes: 50g de ameixas secas; 50g de maçãs secas; 

30g de damascos secos; 30g de peras secas; cravos; 200g 
de açúcar; canela em pau ou em pó; 1 limão 

Modo de preparar: 1) Por as frutas secas de molho, à 

noite. No dia seguinte retirar da água e colocar na panela. 

2) Acrescentar 3 litros de água fria. Em seguida alguns 
cravos e canela em pau. 3) Cozinhar em fogo baixo por 

aproximadamente uma hora. 4) Acrescentar o açúcar e o 

limão fatiado com casca.  
Servir como bebida quente ou fria. Se necessário, temperar 

com mais açúcar ou limão. 

 
A Redação 
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  UCZNIOWSKI OPŁATEK 
CONFRATERNIZAÇÃO 

DE NATAL 

 

     W dniu 12 grudnia 2015r. w Szkole Języka Polskiego im. 

JP II w Sao Paulo, z siedzibą w Colégio Notre Dame, odbył 

się uroczysty opłatek, w którym uczestniczyli uczniowie, ich 

rodziny i grupa najbliższych przyjaciół. Prof. Barbara Rzyski 

zaprezentowała zdjęcia polskich krajobrazów, miast i 

tradycyjnych wnętrz i wystroju polskich domów w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia. Pani Profesor przypomniała 

bożonarodzeniowe obyczaje i tradycje śpiewania i 

odwiedzin kolędników oraz budowę krakowskich szopek. 

Następnie w programie były cztery sztuki-miniaturki K.I. 

Gałczyńskiego wykonane po polsku przez „aktorów” 

szkolnego Teatru Małych Form i komedię napisaną przez 

samych uczniów. Dekorację scen przygotowali sami 

uczniowie.       

     Pod koniec tej prezentacji wszyscy uczniowie zaśpiewali 

pięć polskich kolęd. Całą oprawę muzyczną „Uczniowskiego 

Opłatka” przygotowali uczniowie naszej szkoły, Luciano 

Noceti, Pedro Rodrigues, Elvis Ferrareis.      

    Zakończeniem uroczystości był skromny poczęstunek. 

Redakcja Biuletynu 
 

 
A profa. Barbara Rzyski lembrou as tradições de Natal na Polônia. (Prof. 

Barbara Rzyski przypomniała bożonarodzeniowe obyczaje i tradycje w Polsce.) 
 

       
Coquetel.  (Poczęstunek) 

 

 
Os alunos cantam canções polonesas de Natal acompanhadas por Luciano 

Noceti e Pedro Rodrigues ao violão e Elvis Ferrareis no teclado. (Uczniowie 

śpiewają polskie kolędy. Towarzyszą im na gitarze Luciano Noceti i Pedro 

Rodrigues, a na klawiaturze muzycznej Elvis Ferrareis.)  
 

 

Alunos da nossa escola. 

(Uczniowie naszej szkoły.) 

 

     Em 12 de dezembro de 2015, na Escola de Língua 

Polonesa JP II em São Paulo, sediada no Colégio Notre 

Dame foi realizado um encontro festivo com a presença dos 

alunos, suas famílias e amigos mais próximos. A profa. 

Barbara Rzyski mostrou fotos das paisagens polonesas, 

cidades e a decoração tradicional do interior das casas 

polonesas durante o Natal. A professora recordou os 

costumes e as tradições de Natal, a dos cantores natalinos e a 

construção de presépios cracovianos. Em seguida, no 

programa foram apresentadas quatro peças-miniatura de K.I. 

Gałczyński feitas em polonês, pelos “atores” da escola do 

Teatro de Pequenas Formas, e uma comédia de autoria dos 

alunos. A decoração das cenas foi feita pelos próprios alunos.  

  No final da apresentação todos os alunos cantaram cinco 

canções natalinas polonesas. Todo o cenário musical da 

confraternização natalina foi preparado pelos alunos de nossa 

escola: Luciano Noceti, Pedro Rodrigues, Elvis Ferrareis. 

   Ao final da festa foi servido um coquetel. 

Redação do Boletim 
 

Apresentações teatrais (Przedstawienia teatralne.): 

 

  
          “Tratamento de transferência”                   “A burocrata em férias”  

              („Leczenie transferowe”)                  („Biurokratka na wakacjach”) 

 

        
                             “Cobertura da América”                        “O amor “ 

                                (“Zakrycie Ameryki”)                         (“Miłość”) 

 

 
“Eva, a comilona” (“Żarłoczna Ewa”)  

 

 

“Jacek no dentista” - comédia de 

autoria dos alunos da escola 

(„Jacek u dentysty” - komedia 

autorstwa uczniów szkoły) 
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11 Listopada  

Święto Niepodległości Polski  
polishnews.com 

11 de novembro  

Dia da Independência da Polônia 

W dniu 07 listopada br., w sobotniej Szkole Języka 

Polskiego im. JP II w Sao Paulo odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Niepodległości Polski. 

Głównym punktem programu tej doniosłej 

uroczystości był wykład wygłoszony przez Panią profesor 
Barbarę Rzyski pt. „11 Listopada - Święto Niepodległości 

Polski”. 

Wykład ten był patriotyczną lekcją naszej historii i 

spotkał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Warto 
dodać, że poza hymnami narodowymi, polskim i 

brazylijskim, uczniowie naszej Szkoły podczas 

uroczystości samodzielnie odśpiewali słynną pieśń 
Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dowodzonych 

przez Józefa Piłsudskiego – „My, Pierwsza Brygada". 

Odzyskanie, w listopadzie 1918 roku, niepodległości 
kraju po 123 latach niewoli było wielkim wydarzeniem 

historycznym.  

Redakcja Portalu 

Em 07 de novembro do corrente ano, na Escola de 

Língua Polonesa João Paulo II em São Paulo, aconteceu a 

cerimônia comemorativa do Dia da Independência da 

Polônia. 

O ponto principal do programa desta solenidade 
importante foi o discurso da profa. Barbara Rzyski “11 de 

novembro – Dia da Independência da Polônia”. 

Este discurso foi uma lição de patriotismo sobre a 

nossa história e os ouvintes mostraram-se muito 
interessados. Convém acrescentar que, além dos hinos 

nacionais, polonês e brasileiro, os alunos da Escola 

cantaram durante a cerimônia a famosa canção da Primeira 
Brigada das Legiões polonesas comandadas por Józef 

Piłsudski – “Nós, a Primeira Brigada”. 

A reconquista da liberdade do país, em novembro de 
1918, após 123 anos de escravidão foi um grande feito 

histórico. 

                                          A Redação 

 
Najważniejsze wydarzenia i rocznice (X/15 – XII/15) - Principais eventos e aniversários (Out/15-Dez/15) 

W Polsce (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 – ‘dzień wróżb ...’ (véspera do dia de Santo André – dia das adivinhações) 

06 / 12 Św. Mikołaja (Dia de São Nicolau) 

24 / 12 Wigilia Bożego Narodzenia (Vigília de Natal) 

25 / 12 Boże Narodzenie (Natal) 

26 / 12 Drugi dzień świąt  (segundo dia de festas de Natal) 

01 / 01 / 16 Nowy 2016 Rok (Ano Novo 2016) 

No Brasil (W Brazylii) 

15 / 10 Dia do professor (Dzień Nauczyciela) 

07 / 11 Comemoração do Dia da Independência da Polônia na Escola de Língua Polonesa JP II (Obchody Dnia 

Niepodległości Polski w sobotniej Szkole Języka Polskiego im. JP II w Sao Paulo) 

12 / 12 Confraternização de Natal na Escola de Língua Polonesa JP II em São Paulo (Opłatek uczniowski w sobotniej 

Szkole Języka Polskiego im. JP II w Sao Paulo) 

24 / 12 Véspera de Natal (Wigilia Bożego Narodzenia) 

25 / 12 Natal (Boże Narodzenie)   

01 / 01 / 16 Ano Novo 2014 (Nowy 2014 Rok) 
                                                                                                                                                                     Redigiram: Lea Żułkiewicz 

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

 

    

                         
 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego! Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!!! 
Aos aniversariantes desejamos tudo de bom! Saúde, alegrias e felicidades!!! 

 

 

 

Outubro: 04 Adão Chitko; 17 Leocadia Briskieviez; 

18 Caroline Silveira; 23 William Weber Silva 

 
Novembro: 20 Francielle P V. da Silva  

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

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

Jeszcze raz, jeszcze raz 

Niech żyją, żyją nam …      

                     

 

Dezembro: 02 Adriano N Tsunematsu; 07 Allan 

Wesołowski   

Polska i My - Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Sao Paulo                                                                                         
Corpo editorial: Julio Brnadeburski, Rosane AP Mainieri, Lea Żułkiewicz, Marcio Dacyszyn Andreatta, Barbara Rzyski 

Editada com auxílio financeiro dos alunos da Escola                                              
Proibida reprodução de qualquer tipo, sem autorização prévia do Corpo Editorial                            Contato: aulasdepolones@yahoo.com.br                                                                                                                                                                                                                         
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GRAMATYKA POLSKA W PIGUŁCE: cz. 2 

 

GRAMÁTICA POLONESA: parte 2  
 

  

C z a s o w n i k V e r b o 

    Czasownik to odmienna część mowy, która nazywa 

czynność lub stan osób, rzeczy, zwierząt, roślin, itd. 

    Odpowiada na pytania; co robi?, co się z nim dzieje?, w 
jakim jest stanie? np.: czytają, boli, rośnie, pada, 

wykonano, są, jest znany, zaczyna się, przychodzą. 

      
Czasownik posiada dwie formy: 

 formy osobowe, w których możemy określić: osobę, 

liczbę, rodzaj, czas, tryb i stronę; 

np.: 

podpisała się - 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj żeński, 
czas przeszły, tryb orzekający, strona zwrotna 

czytam - 1 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy, tryb 

orzekający, strona czynna 

 formy nieosobowe (zostaną omówione później) - 

bezokolicznik, imiesłowy; przysłówkowe i 

przymiotnikowe, formy bezosobowe zakończone na      

-no, -to. 

Formy osobowe czasownika 

     Aby określić formy osobowe czasownika bierzemy pod 

uwagę, kto jest sprawcą czynności, kiedy miała ona 

miejsce itd. O tym wszystkim informuje nas forma 
osobowa czasownika. Możemy z niej wyczytać dosłownie 

wszystko. 

              
Odmiana czasownika to koniugacja. Czasownik 

odmienia się przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony. 
 

 osoby czasownika 

 

Na osobę wskazuje końcówka czasownika oraz kontekst 

zdania 
     liczba pojedyncza: 1 rysuję,      2 rysujesz,  3 rysuje 
     liczba mnoga:        1 rysujemy, 2 rysujecie, 3 rysują 

np.: 

napisaliby   - 3 osoba  liczby mnogiej 

wyszedłem - 1 osoba liczby pojedynczej 
piszecie      - 2 osoba liczby mnogiej 

    Czasowniki mogą występować łącznie z zaimkami, ale 

najczęściej w wypowiedziach opuszczamy zaimek 
ponieważ forma czasownika i tak wskazuje nam na 

konkretną osobę. 

np.:  

      Wieczorem czytałem dziecku książkę.  Wieczorem 

      ja czytałem dziecku książkę. 
      cd. str. 15 

Osoba 

liczba pojedyncza liczba mnoga 

1   ja 1   my 

2   ty 2   wy 

3   on, ona, ono 
     pan, pani 

3   oni, one 
    panowie, panie, 

    państwo  

     O verbo é uma parte diferenciada da fala, a chamada  

ação ou condição das pessoas, coisas, animais, plantas, etc. 

     Responde às perguntas; o que ele faz?, o que está 
acontecendo com ele?, por exemplo: leem, dói, cresce, 

chove, feito, são, é conhecido, começa, estão vindo. 
 

O verbo possui duas formas: 

 formas pessoais, nas quais podemos especificar: 

pessoa, número, gênero, tempo e modo; 
p.ex.: 

assinou – 3ª  pessoa do singular, gênero feminino, tempo 

passado, modo indicativo 

leio – 1ª pessoa do singular, tempo presente, modo 
indicativo 

 formas impessoais (serão discutidas mais tarde) - 

infinitivo, particípios; gerúndio e formas adjetivadas, 

formas impessoais que terminem em:  -no, -to. 
 

Formas pessoais do verbo 
     Para determinar as formas pessoais do verbo levamos 

em conta quem é o autor do ato, quando ocorreu, etc. Tudo 

isto nos informa sobre a forma pessoal do verbo. Podemos 
saber literalmente de tudo isso. 
 

A flexão do verbo é a conjugação. O verbo é flexionado 
por meio de pessoas, números, tempos e modos. 
 

 a pessoa no verbo  

 

A terminação do verbo indica a pessoa e o contexto da 

frase 
  singular: 1ª desenho, 2ª desenhas, 3ª desenha 

  plural: 1ª desenhamos, 2ª desenhais, 3ª desenham 

p.ex.: 

escreveriam: 3ª pessoa do plural 
saí:               1ª pessoa do singular 

escreveis:     2ª pessoa do plural 

      
     Os verbos podem aparecer junto com pronomes, mas na 

fala deixamo-los de lado porque a forma do verbo já nos 

indica a pessoa em particular.  

p.ex.: 

     À noite lia um livro para a criança.  À noite eu lia 
     um livro para a criança.  

      
cont. pág. 15 

Pessoa 

singular plural 

1
a
   eu 1

a
   nós 

2
a
   tu 2

a
   vós 

3
a
   ele, ela,  

      ele/ela (neutros) 

      senhor, senhora 

3
a
   eles, elas 

      senhores, senhoras  

      senhores (casal)  
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cd. - Czasownik Cont. - Verbo 
    Natomiast zaimka i czasownika używamy razem wtedy, 

gdy chcemy w sposób szczególny podkreślić, kto był 

wykonawcą tej czynności lub kogo ona dotyczyła.  
np.: 

     My poszliśmy na spacer, a oni zostali w hotelu. 
 

 liczby czasownika 

     Z rozróżnieniem liczb czasownika nie ma większych 

problemów. Istnieją dwie liczby: pojedyncza i mnoga. O 

niej informuje nas końcówka czasownika, czasami 
pojawiający się zaimek osobowy i kontekst zdania.  

np.:   

liczba pojedyncza:  idę,  gotujesz,  zapomniał   
liczba mnoga:         śpiewamy,  zrobią,  zostały zaproszone 
 

 rodzaj czasownika 
      Rodzaj czasownika zależy od rodzaju sprawcy 

czynności lub tego, kogo dana czynność lub stan dotyczą: 
 

Liczba  pojedyncza 

rodzaj  męski rodzaj  żeński rodzaj nijaki 

osoba osoba dziecko 

przedmiot przedmiot przedmiot 

roślina roślina roślina 

zwierzę zwierzę zwierz 
 

Liczba  mnoga 

rodzaj 

męskoosobowy 

rodzaj  

niemęskoosobowy 

tylko osoby płci męskiej 
(nie dzieci)                                      

pozostałe  osoby, czyli 
kobiety, dzieci, poza tym 

rośliny, zwierzęta,                                                                                    

przedmioty 
 

     W liczbie pojedynczej występują trzy rodzaje, w liczbie 

mnogiej tylko dwa:    
np.:   

       będziesz czytał - rodzaj męski 

       przeczytałam - rodzaj żeński 
       paliło się - rodzaj nijaki 

       przybyli - rodzaj męskoosobowy 

       tańczyłyście - rodzaj niemęskoosobowy 
 

     Rodzaj czasownika można określić tylko w czasie 

przeszłym, przyszłym złożonym i trybie 

przypuszczającym: 
np.: 

myślał - rodzaj męski 

wyjechaliśmy - rodzaj męskoosobowy 

będę pisała - rodzaj żeński 

będą zainteresowane - rodzaj niemęskoosobowy 

przyszłoby - rodzaj nijaki 

przestalibyście - rodzaj męskoosobowy 
 

     Czas teraźniejszy czy przyszły prosty nie zawierają 

informacji o rodzaju czasownika:    
np.: piszę - ?  maluje - ?  narysujesz -?   naprawią - ? 

cd. str. 16 

    Usamos juntamente o pronome e o verbo, quando 

queremos assinalar de modo específico quem foi o agente 

da ação ou a quem se refere.  
p.ex.: 

     Nós fomos passear, e eles ficaram no hotel. 
 

 número do verbo 

Para entender o número do verbo não há maiores 

problemas. Existem duas formas: singular e plural. A parte 
final do verbo nos informa sobre o número, às vezes o 

pronome e o contexto da frase. 

p.ex.: 

singular:  vou, cozinhas, esqueceu 
plural:     cantamos, farão, foram convidadas 
 

 gênero 

O gênero depende do tipo de pessoa que faz a ação ou 

a quem se refere uma dada ação ou estado: 
 

Singular 

masculino feminino neutro 

pessoa pessoa criança 

coisa coisa coisa 

vegetal vegetal vegetal 

animal animal animal 
 

Plural 

masculino pessoal *  

somente pessoas do 
gênero masculino (não 

crianças)                                     

restante das pessoas, isto é 
mulheres e crianças;  

além disso  

vegetais, animais e coisas 
*masculino não pessoal, feminino e neutro 
 

     No singular existem três gêneros e no plural apenas 

dois. 
p.ex.: 

vais ler - gênero masculino 

li - gênero feminino 
queimava - gênero neutro 

chegaram - gênero masculino  pessoal 

dançavam - gênero não masculino pessoal 

 
     O gênero do verbo pode ser especificado somente em 

relação ao tempo passado, futuro composto e modo 

condicional: 
p.ex.: 

pensava - gênero masculino 

viajamos - gênero masculino pessoal 

vou escrever - gênero feminino 

vão estar interessadas - gênero não masculino pessoal 

viria - gênero neutro 

parariam - gênero masculino pessoal 
 

    O tempo presente ou futuro não dá as informações sobre 

o gênero do verbo: 

p.ex.: escreve -? pinta -? desenharás -? consertarás -? 
cont. pág. 16 
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cd. - Czasownik Cont. - Verbo 
 

Formy nieosobowe czasownika 
     Formy nieosobowe czasownika dzielą się na: 

 

 bezokolicznik - to także nieodmienna forma 

czasownika, jest to tzw. słownikowa postać 

czasownika, wyraża czynność lub stan, ale nie wskazuje 

ani na osobę, ani na liczbę, czas, tryb czy stronę, może 
mieć różne zakończenie.  

np.:   

pisać, robić, malować, żyć    -ć 

biec, móc,  tłuc, ulec   -c 

pleść, nieść, napaść, jeść    -ść 

wywieżć, znależć, ugryżć, wyleżć    -źć 
 

 imiesłowy (szczegółowo zostały omówione w osobnym 

rozdziale) 

 przysłówkowe są nieodmienne 

- współczesne (-ąc)  

   pisząc, żyjąc, istniejąc  

np.:    

   Wyjeżdżając na wakacje, Maria zawsze poznawała 

ciekawych ludzi. 
- uprzednie (-wszy, -łszy)  

     wybrawszy, podpisawszy 

np.: 

 Tata zjadłszy obiad, postanowił uciąć sobie małą 
drzemkę. 

 przymiotnikowe odmieniają się tak, jak 

przymiotniki - przez przypadki, liczby i rodzaje   
-  czynne (-ący,  -ąca,  -ące)     

np.:  

     lubiący (człowiek), idąca (kobieta), wsiadające 
(pasażerki), istniejący (zwolennik) 

 

Odmiana              
Rodzaj 

męski żeński nijaki 

M. jedzący jedząca jedzące 

D. jedzącego jedzącej jedzącego 

C. jedzącemu jedzącej jedzącemu 

B. jedzącego jedzącą jedzące 

N. jedzącym jedzącą jedzącym 

Ms. jedzącym jedzącą jedzącym 

W. o jedzący! o jedząca! o jedzące! 

M. = mianownik; D. = dopełniacz; C. = celownik; B. = biernik; N.= 
Narzędnik; Ms. = miejscownik; W. = wołacz  

 

 

     Dorobek literacki tego autora był imponujący. 

     To człowiek ulegający wpływom środowiska.   
     Kierujący pojazdem nie zachował odpowiedniej 

ostrożności. 

     Obsługująca gości kelnerka poczuła się bardzo 

zmęczona.   
 

 

cd. str. 17 

 

Formas impessoais do verbo 

     As formas impessoais do verbo dividem-se em: 
 

 infinitivo – é uma forma não flexionada do verbo, a 

assim chamada forma preditiva, que expressa a ação ou 

estado, mas não indica nem a pessoa nem o número, 

tempo ou modo, e pode ter diversas terminações. 
p.ex.: 

escrever, fazer, pintar, viver  -ć 

correr, poder, quebrar,  perder  -c 

tecer, carregar, escrever, comer  -ść 

levar, encontrar, morder, sair  -źć 

 

 particípios (são tratados especificamente em item 

separado) 

 adverbais (não são conjugados) 

- adverbial contemporâneo (-ąc) 
   escrevendo, vivendo, existindo 

p.ex.: 

     Saindo de férias, Maria sempre conheceu pessoas 

interessantes. 
- gerúndio passado (-wszy, -łszy) 

     escolhido, assinado  

p.ex.: 
     Papai, tendo almoçado, resolveu tirar uma soneca. 

 

 adjetivados (particípio presente ativo) são 
conjugados da mesma forma que os adjetivos – por 

meio de casos, número e gênero 

- ativos (-ący,  -ąca,  -ące)     

p.ex.: 
   que é gostado (homem), que está andando (mulher), que 

está embarcando (passageiras), que existe (adepto) 
 

Caso              
Gênero 

masculino feminino neutro 

M. jedzący jedząca jedzące 

D. jedzącego jedzącej jedzącego 

C. jedzącemu jedzącej jedzącemu 

B. jedzącego jedzącą jedzące 

N. jedzącym jedzącą jedzącym 

Ms. jedzącym jedzącą jedzącym 

W. o jedzący! o jedząca! o jedzące! 

M. = nominativo; D. = genitivo; C. = dativo; B. = acusativo; N.= 
instrumental; Ms. = locativo; W. = vocativo  

 
 

    A bibliografia do autor era imponente. 

    Este é um homem sob influência do meio ambiente. 

    Guiando o veiculo não guardou o devido cuidado. 
    A garçonete, servindo os convidados, sentiu-se muito 

cansada.   

 

      

 

cont. pág. 17 
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cd. - Czasownik Cont. - Verbo 
 

Odmiana              
Rodzaj 

męskoosobowy  niemęskoosobowy  

M. jedzący jedzące 

D. jedzących jedzących 

C. jedzącym jedzącym 

B. jedzących jedzące 

N. jedzącymi jedzącymi 

Ms. jedzących jedzących 

W. o jedzący! o jedzące! 
Rodz. = Rodzaj; M. = mianownik; D. = dopełniacz; C. = celownik; B. = 
biernik; N. = Narzędnik; Ms. = miejscownik; W. = wołacz  

 

Ludzie stojący w kolejce po bilety bardzo się 

niecierpliwili.    
Największą ozdobą parku były rosnące w nim stuletnie 

drzewa.  

Przygotowujące się do występu tancerki były bardzo 
zdenerwowane.    

Osoby posiadające działki i ogródki cieszą się z 

nadejścia wiosny.   

Pilnujące posiadłości psy były bardzo groźne. 
 

- bierne (-ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te):     

  myty (samochód), rozbita (szyba), znani (autorzy), 

przemoczone (buty) 
 

Odmiana              
Rodzaj  

męski żeński nijaki 

M. myty myta myte 

D. mytego mytej mytego 

C. mytemu mytej mytemu 

B. myty mytą myte 

N. mytym mytą mytym 

Ms. mytym mytej mytym 

W. o myty!                       o myta!                           o myte! 
Rodz. = Rodzaj; M. = mianownik; D. = dopełniacz; C. = celownik; B. = 
biernik; N. = Narzędnik; Ms. = miejscownik; W. = wołacz  

 

     Oczekiwany sukces nie nadchodził. 
     Emitowany w telewizji serial oglądali prawie wszyscy. 

Przygotowany przez Janka obiad nikomu nie 

smakował. 
     Nakarmione niemowlę leżało cichutko w łóżeczku. 

     Świeżo umyta i napastowana podłoga aż lśniła. 
 

Odmiana              
Rodzaj 

męskoosobowy  niemęskoosobowy 

M. myci myte 

D. mytych mytych 

C. mytym mytym 

B. mytych myte 

N. mytymi mytymi 

Ms. mytych mytych 

W. o myci! o myte! 
Rodz. = Rodzaj; M. = mianownik; D. = dopełniacz; C. = celownik; B. = 
biernik; N. = Narzędnik; Ms. = miejscownik; W. = wołacz 

 
cd. str. 18 

 

Caso              
Gênero 

masculino pessoal *  

M. jedzący jedzące 

D. jedzących jedzących 

C. jedzącym jedzącym 

B. jedzących jedzące 

N. jedzącymi jedzącymi 

Ms. jedzących jedzących 

W. o jedzący! o jedzące! 
*masculino não pessoal, feminino e neutro; M. = nominativo; D. = 

genitivo; C. = dativo; B. = acusativo; N.= instrumental; Ms. = locativo; 
W. = vocativo  
 

     As pessoas paradas na fila para compra dos bilhetes 

estavam impacientes. 

    A maior decoração no parque eram as árvores 
centenárias que cresciam nele. 

    As bailarinas que estavam se preparando para a 

apresentação estavam muito nervosas. 

    As pessoas que têm terrenos e jardins estão contentes 
com a chegada da primavera. 

    Os cachorros que tomavam conta das propriedades 

estavam muito ameaçadores. 
 

- passivos (-ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te): 

   lavado (carro), quebrado (vidro), conhecidos (autores). 

encharcados (sapatos) 
 

Caso              
Gênero  

masculino feminino neutro 

M. myty myta myte 

D. mytego mytej mytego 

C. mytemu mytej mytemu 

B. myty mytą myte 

N. mytym mytą mytym 

Ms. mytym mytej mytym 

W. o myty!                       o myta!                           o myte! 
M. = nominativo; D. = genitivo; C. = dativo; B. = acusativo; N.= 
instrumental; Ms. = locativo; W. = vocativo  
  
   O sucesso esperado não vinha. 

 O seriado emitido pela televisão foi assistido por quase 

todos.  

   Ninguém gostou do almoço preparado por João. 

   O bebê alimentado estava deitado quietinho na caminha. 
   O piso recém lavado e encerado até brilhava. 
   

Caso              
Gênero 

masculino pessoal  * 

M. myci myte 

D. mytych mytych 

C. mytym mytym 

B. mytych myte 

N. mytymi mytymi 

Ms. mytych mytych 

W. o myci! o myte! 
*masculino não pessoal, feminino e neutro; M. = nominativo; D. = 
genitivo; C. = dativo; B. = acusativo; N.= instrumental; Ms. = locativo; 
W. = vocativo 

cont. pág. 18 
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cd. - Czasownik Cont. - Verbo 
  

 Za pozostawione w poczekalni rzeczy nikt nie 

odpowiada. 

 Wyrządzone przez huragan szkody trudno było 
oszacować. 

 Produkty przechowywane w niskich temperaturach 

dłużej zachowują.  

 Oświetlone wystawy sklepów kusiły przechodniów. 
 Zadbane i kolorowe ogrody są prawdziwą ozdobą 

domów. 

 

 

Zapamiętaj!  

 
     W liczbie pojedynczej imiesłowy przymiotnikowe mają 

trzy rodzaje: męski, żeński, nijaki; a w liczbie mnogiej 

tylko dwa: męskoosobowy i niemęskoosobowy. 

 formy bezosobowe są nieodmiennymi formami czasu 

przeszłego, wskazują na czynność przeszłą, bez 
informowania nas o jej wykonawcy: 

- no: przyznano, śpiewano 

np.: 
Wczoraj dostarczono klientowi zamówiony towar. 

W domu Kowalskich sprzątano gruntownie raz w 

tygodniu. 

-to: wyjęto, zamknięto 
np.: 

W końcu uprzątnięto spod mojej kamienicy sterty 

suchych liści.  
Dla uczestników bankietu wynajęto całe piętro hotelu. 

 

 

 
 

Na podstawie strony sciaga.pl i innych źródeł 

Iternetowych 
Przygotowała: prof. Barbara Rzyski  

 

Czasy czasownika w języku polskim 
Cdn. 

 

Ninguém responde pelas coisas deixadas na sala de 

espera. 
Os estragos causados pelo furacão foram difíceis de 

avaliar. 

Os produtos armazenados em temperaturas baixas se 

conservam por mais tempo. 
As vitrines iluminadas das lojas tentavam os 

transeuntes. 

Os jardins cuidados e coloridos são o verdadeiro 
enfeite das casas. 

 

Lembre-se! 

 
     No singular os particípios têm os três gêneros: 

masculino, feminino e neutro; e, no plural somente dois: 

masculino pessoal e masculino não pessoal, feminino e 
neutro. 

 As formas básicas são formas não flexionadas, sem 

tempo e indicam uma ação no passado, sem informar o 

seu agente: 
terminação -no.: reconhecido, cantado 

p.ex.: 

A mercadoria encomendada foi entregue ontem ao 

cliente. 
Na casa dos Kowalski era limpo minuciosamente uma 

vez por semana. 

terminação -to: 
p.ex.: 

Enfim foi limpo um monte de folhas secas debaixo de 

minha casa. 
Foi alugado todo o andar do hotel para os participantes 

do banquete. 

 

 Baseado no site sciaga.pl e outras fontes da Internet  
Preparou: profa. Barbara Rzyski 

 

 

Tempos dos verbos no idioma polonês 

A continuar 
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