
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

Conclusão festiva do ano letivo 

 

W dniu 30 czerwca br., w Colegio Notre Dame 

odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w 
sobotniej Szkole Języka Polskiego im. JPII w Sao Paulo. 

W spotkaniu udział wzięli Pan Jacek Such Konsul 

Generalny RP, Ks. Andrzej Wojteczek Kapelan 

Polonijny, Pani Michalina Staniczek-Andrade i Pan 
Grzegorz Mielec - animatorzy kultury polonijnej i 

współtwórcy Zespołu i Pieśni i Tańca „Chabry i Maki”, 

młodzież szkolna i przedstawiciele rodzin uczniowskich.  
Po odegraniu hymnów państwowych; Polski i 

Brazylii wszystkich zebranych powitała p. Profesor 

Barbara Rzyski wieloletni wykładowca tej szkoły. Pani 
profesor podziękowała konsulatowi za patronat, siostrom 

z Colegio Notre Dame za pomoc w udostępnieniu sal 

lekcyjnych i wszystkim zaproszonym za życzliwość i 

wsparcie, z którym się spotyka w swojej wieloletniej 
pracy społecznej na rzecz propagowania języka i kultury 

polskiej, w środowisku brazylijskiej Polonii. Następnie 

głos zabrał Konsul Generalny RP i przedstawiciele 
samorządu szkolnego. Po donośnym odśpiewaniu „100 

Lat” dla pani profesor, nastąpiła uroczystość wręczenia 

certyfikatów i nagród za najlepsze wyniki w nauce. 
Po zakończeniu części oficjalnej kilka słów do 

zebranych skierował Ks. Kapelan. Następnie Pani 

Michalina Staniczek-Andrade nawiązując do 

przygotowanej części artystycznej, przybliżyła 
uczestnikom spotkania polskie tradycje weselne. 

Wszyscy zaproszeni goście mogli wziąć udział we 

wspaniałym widowisku teatralno-muzycznym; „Jadą 
goście,.. jadą.., czyli wesele po polsku". 

Na ten niezwykle interesujący spektakl złożyły się 

kolejno następujące części polskiej tradycji weselnej; 

przyjazd pana młodego do domu wybranki, 
błogosławieństwo rodziców, bramki na drodze 

nowożeńców, uroczystość zaślubin, składanie życzeń i 

zbieranie monet rozrzuconych przez gości, powitanie 
chlebem i solą, zwyczaj wspólnego stłuczenia 

kieliszków, wejście Młodej Pary na salę weselną i 

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

najbardziej znanych zaliczyć trzeba – „Pije Kuba do 

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

koguta”.  
Nie zabrakło także wiązanki tańców ludowych, w 

tym, dziarskiego „Krakowiaka”. 

Nie zabrakło również  niekończących się oklasków 
zgromadzonej widowni..... 

Z całą pewnością pierwszy, publiczny występ 

polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Chabry i Maki” 
zakończył się wielkim sukcesem!  

W tym miejscu należą się wielkie słowa uznania i 

podziękowania Pani Michalinie Staniczek-Andrade, pod 

kierunkiem której, w tak krótkim czasie zostało 
przygotowane to wspaniałe staropolskie widowisko. W 

imieniu środowiska polonijnego dziękujemy również p. 

Cristianie Gosik Cândido, p. Grzegorzowi Mielcowi oraz 
pozostałym członkom Zespołu i wszystkim osobom, 

Em 30 de junho de 2012, foi realizada no Colégio Notre 

Dame a festiva conclusão do ano letivo da Escola de Língua 
Polonesa JP II em São Paulo. Participaram do encontro o Sr. 

Jacek Such, Cônsul Geral da República da Polônia, Padre 

Andrzej Wojteczek, capelão da colônia polonesa, Sra. 

Michalina Staniczek Andrade e Sr. Grzegorz Mielec 
animadores da cultura polonesa que contribuíram para a 

formação do Grupo de Canto e Dança "Chabry e Maki", a 

juventude escolar e os representantes das famílias dos 
alunos.  

Após a execução dos hinos nacionais da Polônia e do 

Brasil todos os presentes foram saudados pela profa. Barbara 
Rzyski docente que há vários anos leciona nesta escola. A 

Sra. professora agradeceu ao Consulado pelo patrocínio, às 

Irmãs do Colégio Notre Dame por fornecer as salas de aula e 

a todos os convidados pela cordialidade e apoio que recebe 
neste trabalho social plurianual para promover a língua e a 

cultura da Polônia, no seio da colônia polonesa no Brasil. 

Em seguida, tomou a palavra o Cônsul Geral da Polônia e 
logo após os representantes das classes do Curso. Depois de 

cantar a tradicional canção “100 Lat - 100 Anos” para a 

professora, ocorreu a cerimônia da entrega dos certificados e 
prêmios para os alunos que alcançaram os melhores 

resultados. 

Após o término da parte oficial da reunião o Capelão 

dirigiu algumas palavras para os presentes. Em seguida, a 
Sra. Michalina Staniczek Andrade, de acordo com a parte 

artística preparada, esclareceu aos presentes sobre as 

tradições de um casamento polonês. 
Todos os convidados participaram do lindo espetáculo 

músico-teatral: “Seguem os convidados ... seguem, ou seja, 

um casamento polonês”. 

Esse espetáculo, extremamente interessante, foi 
composto por etapas tradicionais de um casamento polonês, 

ou seja: chegada do noivo à casa da noiva; bênção dos pais 

aos noivos; o casal de noivos é parado na estrada a caminho 
da igreja; realização da cerimônia solene de casamento; o 

novo casal recebe as felicitações e recolhe as moedas 

jogadas pelos convidados na frente da igreja; o novo casal é 
recebido com pão e sal; o casal procede ao hábito comum da 

quebrar cálices; entrada do novo casal no salão de banquetes 

de casamento e o tradicional almoço com comidas típicas. 

Na festa de casamento ocorreram concursos, jogos e 
divertimentos, danças e cantos. Os mais famosos incluem 

"Bebe Kuba com Jakuba", "Atrás das montanhas... atrás das 

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

folclóricas e entre elas o animado “Krakowiak”. 

Também não faltaram os aplausos intermináveis do 
público presente ... 

Com toda a certeza a primeira apresentação do Grupo da 

Canção e Dança “Chabry i Maki” terminou com um grande 

sucesso! 
Aqui é preciso registrar as palavras de elogio e 

agradecimento à Sra. Michalina Staniczek Andrade, sob 

direção da qual, em tão pouco tempo foi elaborado um show 
polonês tradicional maravilhoso. Em nome da colônia 



które przyczyniły się do tego sukcesu. 

      Szczególnie serdeczne podziękowania składamy 
Państwu Zdzisławie i Kazimierzowi Szotom, 

założycielom Zespołu „Wiosna”, za wypożyczenie 

wspaniałych kostiumów, bez których realizacja 

widowiska „polskie wesele”  nie byłaby możliwa. 
      Reasumując, Pani Michalino, w Polsce jest takie 

powiedzenie…  

„dziękujemy za już... i prosimy o jeszcze...” 
     Te same, gorące słowa podziękowania kierujemy do 

Pani Profesor Barbary, bez której nie poznalibyśmy 

polskiej kultury i tradycji, historii i języka naszych 

przodków. 
                                                  Redakcja Portalu 

W załączeniu:  

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

polonesa agradecemos também à Srta. Cristiane Gosik 

Cândido, ao Sr. Gregório Mielec e todos os membros da 
equipe que contribuíram para este sucesso. 

 Agradecemos especialmente ao casal Sra Zdzisława e 

Sr Kazimierz Szot, fundadores do grupo folclórico 

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

polonês” não seria possível. 

Sra Michalina, ao concluir, na Polônia existe uma frase 
que diz: “Agradecemos o já ... e pedimos o mais ...”  

Estas mesmas palavras de agradecimento dirigimos à 

profa. Barbara sem a qual não conheceríamos a cultura 

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

Anexo:  

Fotos escolhidas do evento 
(fot. Fam. Brandeburski e Rosane Mainieri) 

 

  
Profesor Barbara Rzyski w oczekiwaniu na przybycie gości ... 

Profa. Barbara Rzyski aguardando a chegada dos convidados 
… 

Uroczyste powitanie p. Konsula Generalnego RP, Księdza 

Kapelana, członków Zespołu Chabry i Maki oraz uczniów i 
członków ich rodzin 

Boas vindas ao Sr. Cônsul Geral da Rep. da Polônia, ao 

Capelão, aos participantes do Grupo “Chabry i Maki” bem 

como os alunos e membros de suas famílias 

  
Pan Jacek Such Konsul Generalny RP w Sao Paulo  wita i 

pozdrawia uczestników uroczystości 

O Sr. Jacek Such, Côndula Geral da RP em São Paulo 

cumprimenta e saúda os participantes da festividade 

Maercio Brandeburski i Isabela Coelho - uczniowie Szkoły 

dziękują Konsulatowi RP za patronat i stworzenie warunków 

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

siostrom przełożonym z Notre Dame  
Maercio Brandeburski e Isabella Coelho – alunos da Escola, 

agradecem ao Consulado da RP pelo patrocínio e criação de 

condições para estudar a língua polonesa em São Paulo, à 

profa. Barbara e às irmãs do Col. Notre Dame  



  

Uczniowie i soliści polonijnego Zespołu „Chabry i Maki”  w 

oczekiwaniu na swój pierwszy występ ... 

Alunos e solistas do grupo polonês „Chabry i Maki” 

aguardam por sua primeira apresentação ...  

Uroczyste wręczenie certyfikatów przez Konsula Generalnego 

RP i prof. Barbarę Rzyski - wykładowcę  Szkoły im. JP II 

Entrega solene dos certificados pelo Sr Cônsul Geral da RP e 

profa. Barbara Rzyski – docente da Escola JP II 

 

  
Nowożeńcy zbierają monety rzucane przez gości weselnych .... 

Casal de noivos recolhe as moedas jogadas pelos convidados 

do casamento … 

Staropolskie powitanie Młodej Pary chlebem i solą..... 

(fragment widowiska ,,Wesele" w wyk. folklorystycznego 

Zespołu Chabry i Maki)  

Recepção do casal à moda antiga polonesa com pão e sal ... 

(fragmento do espetáculo “Casamento” apresentado pelo 
Grupo folclórico “Chabry i Maki”) 

 

  
Młoda Para wraz z rodzicami zasiadła do stołu weselnego… 
Jovem casal ladeado pelos pais à mesa de casamento ... 

Uczestniczy biesiady weselnej ....no i  tradycyjny  bigos 
myśliwski. A na deser?.....oczywiście „ królewski sernik” 

Convidados da festa de casamento ... e o tradicional bigos. E 

como sobremesa? ... é claro, o sernik real 



 

 
Profesor Barbara, pan Konsul i ks. Kapelan - otoczeni przez 

polskie „Chabry i Maki”  

Profa. Barbara Rzyski, Sr. Cônsul e o Capelão, ladeados pelo 
grupo polonês “Chabry i Maki” 

 

Polonijny Zespół Pieśni i Tańca  ,,Chabry i Maki"...w całej 

okazałości... 

Em sua totalidade o Grupo polonês da Canção e Dança 
“Chabry i Maki”  

 

 
 


