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       Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych 

szczęśliwych dni w nadchodzącym 2014 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 2014, bem como na festa da passagem de ano 

                             profa. Barbara Rzyski  

e a Redação do Boletim 
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Z cyklu “Dzieje literatury polskiej” 

POZYTYWIZM 
 

Da série “História da literatura da Polônia” 

O POSITIVISMO 

    Myśl pozytywistyczna rodziła się właściwie już w 

czasach Romantyzmu. Do życia społecznego i 

literackiego przeniknęła jednak dopiero w drugiej 

połowie XIX wieku. Nazwa epoki pochodzi od dzieła 
francuskiego filozofa Augusta Comte’a, zatytułowanego 

Kurs filozofii pozytywnej (słowo pozytywny zostało użyte 

w znaczeniu użyteczny, realny, pewny, ścisły). 
Najważniejszymi procesami i wydarzeniami w Europie, 

połowy XIX wieku były rewolucja przemysłowa i skok 

cywilizacyjny. W okresie tym, nie tylko zbudowano wiele 
fabryk i linii kolejowych, nastąpił rozwój hutnictwa, ale 

też zastosowano nowoczesne technologie w 

budownictwie, czego przykładem może być chociażby 

paryska wieża Eiffla. 
     W Polsce wyznacznikiem tych czasów są represje po 

klęsce powstania styczniowego (1863 r.), konfiskaty 

majątków, zsyłki na Sybir oraz radykalne wzmożenie 
rusyfikacji i germanizacji. Jeśli chodzi o bardziej 

konkretne ramy czasowe to - za początek pozytywizmu 

zwykle uważa się rok 1864 (upadek powstania, 
wprowadzenie reformy uwłaszczeniowej w Królestwie 

Polskim). Za końcową fazę tej epoki przyjmuje się lata 

1890-1895, czyli czas debiutów autorskich m.in. 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1890), czy też Jana 
Kasprowicza (1891) zaliczanych do poetów Młodej 

Polski (kolejny okres w dziejach naszej literatury). 

   Głównymi nurtami myśli pozytywistycznej były: 
* Scjentyzm - pogląd filozoficzny głoszący kult nauki i 

uznanie jej za jedyne, wiarygodne źródło rzetelnej 

wiedzy. 

*Racjonalizm - kult rozumu i rozsądku (potępienie 
nadmiaru fantazji i uczucia) 

* Utylitaryzm (użyteczność) - wybór takich sposobów 

działania, które w jak największej mierze zaspokajają 
potrzeby jednostek i społeczeństwa. 

*Liberalizm - ideologia oparta na indywidualistycznej 

koncepcji człowieka, głosząca że źródłem postępu jest 
nieskrępowana działalność jednostek, zarówno na polu 

gospodarczym, jak i politycznym. 

*Pragmatyzm – sposób myślenia i działania 

uzależniający prawdziwość twierdzeń od ich 
praktycznych skutków. 

*Ewolucjonizm - zbiór teorii opisujących ewolucję 

społeczeństwa, przechodzącego poszczególne etapy 
rozwoju społecznego. Społeczeństwo jako konkretna 

wspólnota, najwyższym dobrem - nierozłączna całość - 

społeczny organizm. 
      Sztandarowymi hasłami tej epoki były: praca u 

podstaw i praca organiczna. Pierwsze z nich - to 

przedsięwzięcia społeczne i oświatowe, służące i mające 

doprowadzić do kulturowego i ekonomicznego rozwoju 
społeczeństwa. Istotą ich było skupienie się na 

najuboższych warstwach społecznych. Można powiedzieć 

„praca z ludem i dla ludu".  Pod hasłem praca organiczna 
kryły się działania mające na celu obronę polskiego  bytu 

narodowego    w    okresie    porozbiorowej     niewoli. 

cd. str. 3 

     O pensamento positivista, na verdade, começou a 

nascer já nos tempos do romantismo. Contudo, passou 

para a vida social e literária apenas na segunda metade do 

século XIX. O nome é derivado da obra do filósofo 
francês Auguste Comte, intitulada “Curso de filosofia 

positiva” (a palavra ‘positivo’ foi usada no sentido de 

utilizável, real, certo, exato). Os processos e eventos mais 
importantes na Europa, na metade do século XIX foram a 

revolução industrial e o salto da civilização. Durante este 

período, não só foram construídas muitas fábricas e 
linhas ferroviárias, sucedeu o desenvolvimento da 

metalurgia, mas, também, introduzidas tecnologias 

modernas na construção civil, cujo exemplo a ser citado é 

o da Torre Eiffel em Paris. 
     Na Polônia o determinante desses tempos são as 

formas de repressão após a derrota da revolta de Janeiro 

(1863), o confisco de propriedades, as deportações para a 
Sibéria e a intensificação radical da russificação e 

germanização. Quando se trata do período de tempo mais 

específico, o ano de 1864 é geralmente considerado como 
o início do positivismo (o colapso do levante, a 

introdução da reforma emancipadora no Reino da 

Polônia). Como fase final desta era, nos anos 1890-1895, 

ou seja, a estreia, entre outros, de Kazimierz Przerwy-
Tetmajer (1890), ou, também, de Jan Kasprowicz (1891), 

pertencentes aos poetas da Jovem Polônia (o período 

subsequente na história de nossa literatura). 
    As principais tendências do pensamento positivista 

eram:  

* Cientificismo – opinião filosófica que proclama o culto 

à ciência e seu reconhecimento como a única fonte 
confiável e honesta.  

* Racionalismo - culto à razão e ao bom senso 

(condenação do excesso de fantasia e de sentimento)  
* Utilitarismo (utilidade) – a escolha de tais maneiras de 

atividade, que, na medida do possível, satisfaz as 

necessidades dos indivíduos e da sociedade.  
* Liberalismo - ideologia baseada no conceito 

individualista do homem que proclama que a fonte do 

progresso é uma atividade sem restrições das unidades, 

tanto na área da economia como da política.  
* Pragmatismo – forma de pensamento e de ação que 

reivindica a verdade viciante de seus resultados práticos.  

* Evolucionismo - coleção de teorias, que descrevem a 
evolução da sociedade, que passa por vários estádios do 

desenvolvimento social. Sociedade como uma 

comunidade em particular, o bem maior – o todo 
inseparável - o corpo social. 

 

      Os lemas emblemáticos desta época eram: trabalho 

nas bases e o trabalho orgânico. O primeiro deles é um 
projeto social e educacional, que leva ao 

desenvolvimento cultural e econômico da sociedade. Sua 

essência era focar nas camadas mais pobres da sociedade. 
Pode-se dizer que era um "trabalho com o povo e para o 

povo".  

cont. pág. 3 



3 

 

cd.  POZYTYWIZM cont.  POSITIVISMO 

Polegały one na upowszechnieniu oświaty, zwłaszcza 

wśród biedniejszych warstw społeczeństwa oraz 
zwiększeniu starań aby lepiej funkcjonowało 

„lecznictwo”, czyli opieka medyczna. 

     Istotnymi sprawami w tym okresie było dążenie do 
emancypacji kobiet, czyli zrównania ich praw 

społecznych z mężczyznami oraz głoszenie tolerancji 

narodowościowej i walka z przejawami dyskryminacji. 

     Główne prądy w literaturze pozytywizmu to; realizm i 
naturalizm, których istotną cechą było ścisłe odtwarzanie 

rzeczywistości oraz wierność faktom historycznym i 

społecznym. Przedstawicielem pierwszego z 
wymienionych jest Honore de Balzac - twórca dzieła 

Ojciec Goriot, z naturalizmem zaś, związany jest autor 

powieści Germinal - Emil Zola. 
     W literaturze europejskiej, najwybitniejszym 

przedstawicielem epoki zostaje rosyjski powieściopisarz, 

mistrz prozy psychologicznej Fiodor Dostojewski (1821 -

1881) autor takich dzieł jak; Zbrodnia i kara, Biesy, 
Idiota czy Bracia Karamazow. Rodzi się nowy gatunek 

epicki jakim jest powieść. 

     Pozytywistyczne malarstwo także odrzuciło 
romantyczną wizję sztuki na rzecz weryzmu, kierunku 

głoszącego wierne odtwarzanie rzeczywistości i realizmu. 

Realizm w malarstwie stawiał sobie te same cele, co 
literatura, czyli jak najpełniejsze ukazywanie codziennego 

życia. Drugim ważnym nurtem XIX wiecznej sztuki był 

impresjonizm, którego nazwa pochodzi od łacińskiego 

słowa impressio i oznacza wrażenie, odbicie. 
Przedstawiciele tego kierunku widzieli świat jako zbiór 

ulotnych zdarzeń, kładli nacisk na powierzchowność, 

tematem ich obrazów często były beztroskie chwile 
wypoczynku i zabawy. 

     W Polsce pozytywistów nazywano często 

,,pokoleniem Szkoły Głównej", wyższej uczelni 

działającej w latach 1862-1869 w Warszawie, w której 
kształcono na wydziałach:  filologicznym,  medycznym, 

prawnym i matematyczno-fizycznym. Działalność Szkoły 

bez wątpienia wpłynęła na ożywienie życia umysłowego 
w zaborze rosyjskim. Studiowali w niej m.in. Prus, 

Chmielowski, Ochorowicz, Dygasiński, Świętochowski i 

Sienkiewicz., 
     W historii polskiej literatury tego okresu zapisały się 

nie tylko wielkie dzieła (powieści i nowele); Bolesława 

Prusa i Henryka Sienkiewicza, ale też Elizy Orzeszkowej 

i Marii Konopnickiej.     
     Warto dodać, że lata 1861-1870 to także fala 

interesujących debiutów poetyckich (m.in. Miron, Asnyk, 

Zagórski, Ordon, Gomulicki). 
     W tym mniej więcej czasie powstają też pierwsze 

pozytywistyczne manifesty: Groch o ścianę (art. A. 

Wiślickiego), My i wy, Pieśń społeczna i literacka 
(artykuły A. Świętochowskiego) oraz Praca u podstaw 

(L. Mikulski i A. Świętochowski).   

     Reasumując należy podkreślić, że najbardziej 

popularnymi gatunkami literackimi POZYTYWIZMU są: 
powieść społecznoobyczajowa, nowela, opowiadanie i 

formy dziennikarskie (kronika, felieton, artykuł i list). 

   cd. str. 4 

Sob o lema trabalho orgânico estavam ocultadas as 

atividades que visavam a defesa da nação polonesa no 
período pós-escravidão. Eram baseadas na difusão da 

educação, especialmente entre as camadas mais pobres da 

sociedade e aumento de esforços para melhorar os 
‘cuidados com a saúde’, isto é, os cuidados médicos. 

     As questões relevantes neste período foram o desejo 

de emancipação das mulheres, a igualdade de seus 

direitos sociais com os homens, bem como a pregação da 
tolerância e a luta contra a discriminação.       

     As correntes principais na literatura do positivismo: 

realismo e naturalismo, cuja característica importante era 
reproduzir a realidade e a precisão dos fatos históricos e 

sociais. O representante da primeira delas é Honoré de 

Balzac – criador da obra Pai Goriot, mas com o 
naturalismo, está ligado Emile Zola, autor do romance 

Germinal. 

    Na literatura europeia, o representante mais importante 

da época é um novelista russo, mestre da prosa 
psicológica Fyodor Dostojevski (1821-1881), autor de 

obras como: Crime e castigo, Os possessos, O idiota ou 

Os irmãos Karamazov. Nasce um novo gênero épico que 
é o conto. 

     A pintura positivista também rejeitou a visão 

romântica da arte em função da veracidade, direção da 
proclamação da autêntica representação da realidade e do 

realismo. Na pintura, o realismo teve os mesmos 

objetivos que os livros, isto é, como apresentar, de modo 

mais lindo, a vida cotidiana. A segunda corrente mais 
importante do século XIX foi o Impressionismo, cujo 

nome vem da palavra latina impressio e significa 

impressão, reflexão. Os representantes dessa vertente 
viam o mundo como uma coleção de eventos efêmeros, 

davam ênfase à aparência e o tema de seus quadros eram, 

com frequência, momentos despreocupados de descanso e 

diversão. 
     Na Polônia os positivistas eram chamados, com 

frequência de “geração da Escola Principal”, escola 

superior que atuou nos anos 1862-1869 em Varsóvia, na 
qual se ensinava nas faculdades de: filologia, medicina, 

direito, física e matemática. A atividade da Escola, sem 

dúvida, influenciou o renascimento da vida intelectual 
durante a ocupação Russa. Lá estudaram, entre outros, 

Pruss, Chmielowski, Ochorowicz, Dygasiński, 

Świętochowski e Sienkiewicz. 

    Na história da literatura polonesa deste período, foram 
registradas não só grandes obras (romances e contos) de: 

Bolesław Prus e Henryk Sienkiewicz, mas de Eliza 

Orzeszkowa e Maria Konopnicka.           
 

     Vale a pena acrescentar, que nos anos 1861-1870, 

ocorreu também uma onda de estreias poéticas 
interessantes (entre outras: Miron, Asnyk, Zagórski, 

Ordon, Gomulicki).                                          

      Mais ou menos neste tempo surgem também os 
primeiros manifestos positivistas: Ervilha contra a  

parede (artigo  de  A.  Wiślicki), Nós  e  vós, Canção 

social   e    literária    (artigos    de   A.   Świętochowski)  
 

cont. pág. 4 
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cd.  POZYTYWIZM cont. POSITIVISMO 

 Wszystkie one wymagają nieco większej uwagi. Dlatego 

już dziś, zachęcam Państwa do lektury kolejnego numeru 
Biuletynu Szkolnego.   

 
pozytywizm.klp.pl 

 

Na podstawie Literatury Polskiej (PIW)  

opracowała: prof. Barbara Rzyski   

bem como Trabalho sobre os conceitos básicos (de L. 

Mikulski e A. Świętochowski). 
     Em suma, é necessário salientar que os gêneros 

literários mais populares do POSITIVISMO são: o 
romance sociocultural, a novela, o conto e as formas 

jornalísticas (crônica, reportagem, artigo e carta). Todos 

estes requerem um pouco mais de atenção. É por isso 
que, convido os senhores a ler a próxima edição deste 

Boletim.  
Baseado em “Literatura Polska” (PIW)  

redigiu: profa. Barbara Rzyski 
 
 

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

                             
 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego! Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!!! 
 
 

 

 

Obchody Święta Niepodległości Polski 
Comemoração do Dia da Independência  

da Polônia 
     Odzyskanie, w listopadzie 1918 roku, niepodległości 

kraju, po 123 latach niewoli było wielkim wydarzeniem 

historycznym. 

    W dniu 9 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 była wystawa fotografii najwybitniejszych 

Polaków tego okresu, takich jak: Józef Piłsudski, 

Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy 

Daszyński, Roman Grabski, Gabriel Narutowicz, gen. 
Józef Haller, polskie granice, zdjęcie pierwszego  rządu 

po odzyskaniu niepodległości oraz jedno z ostatnich 

zdjęć J Piłsudskiego (1935r.). Istotnym punktem 
akademii był wykład wygłoszony przez Panią profesor 

Barbarę Rzyski pt. „11 Listopada - Święto 

Niepodległości Polski”, który spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem słuchaczy.  

    Warto dodać, że poza hymnami narodowymi, 

polskim i brazylijskim, uczniowie Szkoły podczas 

uroczystości samodzielnie odśpiewali słynną pieśń 
Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dowodzonych 

przez Józefa Piłsudskiego – „My, Pierwsza Brygada". 

   „Legiony to żołnierska nuta, 
     Legiony to ofiarny stos, 

     Legiony to żołnierska buta 

     Legiony to straceńców los. 
Ref.  My, Pierwsza Brygada 

        Strzelecka gromada, 

        Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

        Na stos, na stos."                                               
cd. str. 5 

     A reconquista da liberdade do país, em novembro de 

1918, após 123 anos de escravidão foi um feito 

histórico importante.  

     Em 9 de novembro de 2013, na Escola de Língua 
Polonesa JP II em São Paulo, aconteceu a cerimônia 

comemorativa do Dia da Independência da Polônia. 

    O ponto principal do programa desta solenidade 
importante foi a exposição dos personagens mais 

importantes desta época tais como: Józef Piłsudski, 

Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy 

Daszyński, Roman Grabski, Gabriel Narutowicz, gen. 
Józef Haller, mapa das fronteiras da Polônia a época, 

foto do primeiro governo após a recuperação da 

liberdade e última foto de J Piłsudski antes de seu 
falecimento, em 1935, bem como o discurso da profa. 

Barbara Rzyski “11 de novembro – Dia da 

Independência da Polônia” que interessou muito os 
ouvintes. 

    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”.  

 
“As legiões são – o tom militar 

  As legiões são – a fogueira do sacrifício 

        As legiões são – a altivez militar 

  As legiões são – o destino dos suicidas 

Refr.   Nós, a Primeira Brigada 

      Companhia de tiro 

      Jogamos na fogueira o nosso destino de vida  

      Na fogueira, na fogueira”   (trad. livre) 

cont. pág. 5 
 

Dezembro: 10 Arthur K Resti 

 
Fevereiro: 12 Wanda H Melgar; 19 Regina M B 

Zarzycka; 22 Alfreda Sofia Samborowski 

Andrusaitis 

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

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

Jeszcze raz, jeszcze raz 

Niech żyją, żyją nam …       
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cd. Obchody Święta Niepodległości Polski cont. Comemoração do Dia da Independência da Polônia 

Prof. B. Rzyski podczas wykładu na temat Święta Niepodległości 
Polski. (profa. B Rzyski durante o discurso sobre o Dia da 
Independência da Polônia) 

 

 
Redakcja Biuletynu

 
Wystawa nt. Święta Niepodległości 

(Exposição sobre o Dia da Independência) 
 

 
Prof. B Rzyski wraz z słuchaczami, w czasie akademii 11 Listopada.  
(profa. B Rzyski com os alunos durante a comemoração de 11 de 
novembro)  

Redação

 
 

       
     W dniu 23 listopada br. uczniowie z poziomu 

podstawowego i średniozaawansowanego Szkoły 

Języka Polskiego im. JP II, przedstawili referaty na 
następujące tematy z zakresu historii i geografii: 

Polska: położenie geograficzne;  

Mieszko I – założyciel państwa polskiego;   

Rzeczpospolita Obojga Narodów;  
3 Maja i 11 Listopada – polskie święta narodowe;  

Polska XX wieku, przemiany społeczno-polityczne. 

      Rola i znaczenie pontyfikatu JP II;  
Józef Ignacy Kraszewski – życie i twórczość;  

Aleksander Fredro – życie i twórczość.  

    Po każdym referacie odbyła krótka dyskusja na 
przedstawione tematy. 

 
 

 
Polska – położenie geograficzne - 

Rosane Mainieri, Léa T. Żółkiewicz 
 

cd. str. 6 

 

    Em 23 de novembro de 2013 os alunos do nível Básico 

e Médio-avançado da Escola de Língua Polonesa JP II, 

apresentaram seminários sobre os temas de história e 
geografia seguintes: 

Polônia: localização geográfica;  

Mieszko I – fundador da nação polonesa; 

     República das Duas Nações;  
3 de maio e 11 de novembro – dias nacionais;  

Polônia do séc. XX - mudanças político-sociais. 

         Papel e significado do pontificado de JP II;  
Józef Ignacy Kraszewski – vida e obra;  

Aleksander Fredro – vida e obra.  

    Após cada seminário foi feito debate curto sobre o 
tema. 

 

 

 
Mieszko I – założyciel państwa polskiego -  

Fernando G da Silva, Cesar Voloszyn, Jean Pierre de Morais 
 

cont. pág. 6 
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Rzeczpospolita Obojga Narodów –  
Lilian Castro, Tais Leão 

Aleksander Fredro - życie i twórczość –  
Cesar Augusto Travassos 

Józef  I Kraszyński - życie i twórczość –  
Sueli Krisiak, Alexandre S Tortoro 

 
 

Polska XX wieku, przemiany społeczno-polityczne. Rola i znaczenie 
pontyfikatu JP II - Ana Paula Barbosa, Talita Rodrigues 

3 Maja i 11 Listopada - polskie święta narodowe -  
Regina B Zarzycka, Cesar Travassos, Lucélia Alves 

 

Plan referatów uczniowskich na I kwartał 2014 r. 

    - Bolesław Prus - życie i twórczość; 

     - Nowela pozytywistyczna. (Na wybranym przykładzie  B. 

Prus: Powracająca fala,  H. Sienkiewicz: Latarnik,  E. 

Orzeszkowa: „A...B...C”,  lub  M. Konopnicka: Dym); 

    - Henryk Sienkiewicz -laureat literackiej Nagrody Nobla; 

   - Malarstwo w pozytywiźmie. Różnorodność w sztuce tego 

okresu. (Jan Matejko, Artur Grottger, Aleksander Gierymski, 

Józef Chełmoński i inni). 

Redakcja Biuletynu 

 

Temas de seminários para o I semestre de 2014 

     - Bolesław Prus – vida e obra 

     - Novela  positivista (Escolha de textos de B. Prus 

Powracająca fala,  H. Sienkiewicz: Latarnik,  E. 
Orzeszkowa: A...B...C,  ou  M. Konopnicka: Dym) 

    - Henryk Sienkiewicz – Prêmio Nobel de Literatura  

    - A pintura no positivismo. A diversidade nas artes 
durante este período (Jan Matejko, Artur Grottger, 

Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński e outros) 

A Redação 
 

Najważniejsze wydarzenia i rocznice (XII/13 – II/14) - Principais eventos e aniversários (Dez/13-Fev/14) 

W Polsce (na Polônia) 

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 / 14 Nowy 2013 Rok - Ano Novo 2013 

14 / 02 / 14 Walentynki - dia de São Valentim – dia dos namorados   

No Brasil (W Brazylii ) 

14 / 12 Reunião de fim de ano na Escola de Língua Polonesa JP II (Opłatek uczniowski ) 

15 / 12 Missa de Natal na Igreja N. Sa. Auxiliadora 11h00 - Msza św. (Opłatek polonijny) 

24 / 12 Véspera de Natal - Wigilia Bożego Narodzenia 

25 / 12 Natal - Boże Narodzenie   

01 / 01 / 14 Ano Novo 2014 - Nowy 2014 Rok 
Redigiram: Alfreda Samborowski Andrusaitis, Henrique Bierwagen e Rosane AP Mainieri 

 

Faça parte do grupo de dança folclórica “Chabry i Maki” informações: Sra Michalina michalina@uol.com.br; e do Coral Polonês 

da Cidade de São Paulo, informações: coralpolonesdacidadedesaopaulo@gmail.com  
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WKŁADKA 1 (Anexo 1) - 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. 

Potem i króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirrę, kadzidło i złoto. 

Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami. 
A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Podnieś rękę, Boże Dziecię. 
Błogosław ojczyznę miłą. 

W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą, 
I wszystkie wioski z miastami. 
A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

 
Bracia, patrzcie jeno 

 
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje. 
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. 
Rzućmy budy, warty, stada. 
Niechaj nimi Pan Bóg włada. 
A my do Betlejem, a my do Betlejem, do 
Betlejem. 

Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga. 
Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. 
Krokiem śmiałym i wesołym 
Spieszmy i uderzmy czołem 

Przed Panem w Betlejem, przed Panem w 
Betlejem, w Betlejem. 

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy: 
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. 
Patrzcie, jak biednie okryte 
W żłóbku Panie znakomite 

W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, 
przy Betlejem. 

 
 

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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  Dzisiaj w Betlejem 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła 
nowina, 
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła 
Syna. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. 
Cuda, cuda ogłaszają. 

Maryja Panna Dzieciątko piastuje, 
I Józef święty Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. 
Cuda, cuda ogłaszają. 

Chociaż w stajence Panna Syna rodzi, 

Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. 
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. 
Cuda, cuda ogłaszają. 

I trzej Królowie od Wschodu przybyli 

I dary Panu kosztowne złożyli. 
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. 
Cuda, cuda ogłaszają. 

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, 

Króla nad królami, uwielbić Chrystusa. 
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. 
Cuda, cuda ogłaszają. 

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. 

O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba, 
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba, 
Bo my nic nie pojmujemy, 
Ledwo od strachu żyjemy. 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, w żłobie położone. 
Oddajcie Mu pokłon boski, 
On osłodzi wasze troski. 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
Zaraz do Betlejem spiesznie pobieżeli 
I zupełnie tak zastali, 
Jak im anieli zeznali. 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

      

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki. 
Powitajmy Maleńkiego 

i Maryję, Matkę Jego. 

Witaj, Jezu ukochany, 
Od patriarchów czekany, 
Od proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 

Witaj, Dzieciąteczko, w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, 
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 

Witaj, Jezu nam zjawiony. 
Witaj, dwakroć narodzony, 

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
A teraz z Matki człowiekiem. 

Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy. 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 

Dwie natury różne sobie . 

                      




