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SYMPOZJUM Z OKAZJI 85-LECIA  
TOWARZYSTWA POLSKO-BRAZYLIJSKIEGO 

Sympozjum „85-lecie Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego” z okazji jubi-
leuszu istnienia Towarzystwa odbyło się 6 listopada 2014 roku w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Rui Barbosy w Warszawie. Uroczystości, których współorganiza-
torem było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uświetniła obecność wielu znamie-
nitych gości, wśród których znaleźli się: ambasador Brazylii Jorge Geraldo Kadri, 
a także ambasadorowie Peru, Angoli, Kolumbii, Urugwaju oraz I sekretarz Amba-
sady Portugalii.  

Wśród przybyłych znaleźli się również: Grzegorz Kozłowski, dyrektor De-
partamentu Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jego zastępca – Karolina 
Cemka, Jacek Hinz z Departamentu Ameryki MSZ, były ambasador RP w Brazylii, 
prof. Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Joanna Gocłowska-
Bolek, dyrektorka Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszaw-
skiego, goście z Brazylii dr Jacek Szymanski – wnuk założyciela Towarzystwa Pol-
sko-Brazylijskiego, towarzysząca mu małżonka dr Ana María Szymanski oraz ich 
synowie Julio i Carlos Szymanski. Obecni byli również: dr hab. Jerzy Mazurek, wi-
cedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dr hab. Mariusz Mali-
nowski z Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, przedstawiciele minis-
terstw: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, przedstawicielki Gabinetu Marszałka Senatu RP, przedstawiciele Uni-
wersytetu Warszawskiego, wiceprezes oraz dyrektor Biura Polsko-Brazylijskiej 
Izby Gospodarczej, prezesi: Fundacji Kultury Brazylijskiej Macunaima, Stowarzy-
szenia Polsko-Argentyńskiego, Klubu Ambasadora oraz przedstawicielki Fundacji 
Terra Brasilis, a także uczniowie liceum im. Rui Barbosy, grupa młodzieży ze szkół 
średnich z Brazylii (przebywająca w tym liceum i w innych szkołach na praktykach 
organizowanych przez Klub Rotariański) oraz członkowie Towarzystwa Polsko-
Brazylijskiego i przyjaciele Brazylii. 

Sympozjum otworzył i powitał przybyłych gości dyrektor liceum Wiesław 
Włodarski, który stwierdził, że wybór szkoły na tę uroczystość nie był przypadko-
wy, jako że jest ona siedzibą Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego. Wyrazem zna-
czenia, jakie szkoła przywiązuje do imienia swego patrona jest program nauczania, 
który przewiduje, między innymi, zapoznanie uczniów z postacią Rui Barbosy, 
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a także spotkania z gośćmi z Brazylii, m.in. z prof. Henrykiem Siewierskim (z Uni-
wersytetu w Brasilii), Tomaszem Łychowskim (poetą i malarzem z Rio de Janeiro), 
ks. Zdzisławem Malczewskim (rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i re-
daktorem periodyku Polonicus wydawanego w Kurytybie). Ponadto w szkole od-
bywa się konkurs wiedzy o Brazylii, organizowany corocznie pod patronatem Am-
basady Brazylii. W konkursie uczestniczą uczniowie także z innych liceów war-
szawskich i spoza stolicy. W szkole prowadzona jest także nauka języka portu-
galskiego. 

Następnie głos zabrał Stanisław Pawliszewski, prezes Towarzystwa Pol-
sko-Brazylijskiego, który w swym wystąpieniu podziękował wielu instytucjom, ar-
chiwom, muzeom i organizacjom społecznym za poparcie i pomoc w realizacji 
licznych przedsięwzięć mających na celu popularyzację wiedzy o Brazylii, jej histo-
rii, kulturze, gospodarce, o relacjach między obu krajami oraz o Polonii brazylijs-
kiej. Szczególnie gorąco podziękował dyrektorowi Wiesławowi Włodarskiemu za 
bardzo bliską współpracę oraz za pomoc w przygotowaniu sympozjum, a także dy-
rektorowi Grzegorzowi Kozłowskiemu za poparcie i pomoc dla działalności Towa-
rzystwa oraz za to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest współorganizatorem 
sympozjum.  

Prezes Pawliszewski skierował słowa podziękowania również pod adresem 
następujących uczestników sympozjum: Ambasadora Brazylii – za poparcie 
i współpracę w realizacji wielu przedsięwzięć; dr. hab. Jerzego Mazurka – za bar-
dzo bliską współpracę, za wspólne podejmowanie i realizowanie licznych przed-
sięwzięć, takich jak prezentacje wystaw „Polacy w Brazylii”, „Polska i Brazylia 
bliższe niż się wydaje” oraz „Stanisław Skarżyński, historyczny lot przez Atlantyk 
1933”, przygotowanej z okazji 80-lecia lotu przez Atlantyk z Senegalu do Brazylii; 
dr Joanny Gocłowskiej-Bolek, za bliską współpracę w realizacji szeregu przedsię-
wzięć m.in. sympozjum „Z historii Brazylii” z okazji 90. rocznicy śmierci Rui Bar-
bosy; dr hab. Zofii Marzec, dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamery-
kańskich UW; dr. Tomasza Strączka, kuratora Galerii Uniwersytetu Warszawskiego 
za pomoc w prezentacji wystaw w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego; członków 
Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego – Gustawa Kotlarza – za opiekę nad gośćmi 
z Brazylii i umożliwienie im odwiedzenia Częstochowy, Wadowic i Kalwarii Ze-
brzydowskiej oraz Bartłomieja Znojka – za przygotowanie strony internetowej To-
warzystwa, co ułatwi upowszechnianie wiedzy o działalności organizacji.  

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Stanisław Pawliszewski pod-
kreślił, że obecne sympozjum odbywa się w okresie ważnych wydarzeń w obu kra-
jach i wyraził nadzieję, że obecność wybitnych przedstawicieli świata polityki, nau-
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ki i gospodarki oraz przedstawione przez nich stanowiska i propozycje przyczynią 
się do dalszego zdynamizowania stosunków między Polską i Brazylią.  

Ambasador Brazylii Jorge Geraldo Kadri, ze swej strony, wyraził zadowo-
lenie, że wśród obecnych znalazł się dr Jack Szymanski, potomek założyciela To-
warzystwa Polsko-Brazylijskiego. Ambasador stwierdził m.in., że Towarzystwo 
Polsko-Brazylijskie od 1929 roku zajmuje poczesne miejsce w krzewieniu brazy-
lijskiej kultury i historii w Polsce, a także przyczynia się do rozwoju stosunków 
dwustronnych między oboma krajami, połączonymi w XIX wieku przez polską 
imigrację. Dodał, że prawie dwa miliony Brazylijczyków polskiego pochodzenia 
pracują dla rozwoju Brazylii, a inicjatywy podejmowane przez Towarzystwo Pol-
sko-Brazylijskie pozwalają na lepsze poznanie historii łączącej nasze kraje. Amba-
sador przekazał słowa podziękowania członkom Towarzystwa Polsko-Brazylijskie-
go oraz dyrekcji, kadrze nauczycielskiej i uczniom liceum za podtrzymywanie tych 
przyjaznych relacji i zapewnił, że Ambasada Brazylii nie będzie szczędziła wysił-
ków na rzecz współpracy z Towarzystwem Polsko-Brazylijskim. 

Po wystąpieniu ambasadora Brazylii, odczytano list, nieobecnego z powo-
du obowiązków w Sejmie, posła Tomasza Piotra Nowaka, przewodniczącego Pol-
sko-Brazylijskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP z gratulacjami dla Towarzystwa 
i życzeniami dalszych sukcesów od polskich parlamentarzystów, członków Polsko- 
-Brazylijskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP. List odczytała Elżbieta Janowska-  
-Moniuszko, sekretarz Polsko-Brazylijskiej Grupy Parlamentarnej. 

Następnie głos zabrał dyrektor Grzegorz Kozłowski, który wyraził uznanie 
dla gospodarzy za zorganizowanie sympozjum oraz Towarzystwu Polsko-Brazylijs-
kiemu za działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-brazylijskich. Dyrektor 
Kozłowski obszernie przedstawił stan stosunków Polski z Brazylią. Brazylia była 
pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który uznał Polskę po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku i już w 1920 roku oba kraje nawiązały stosunki dyplomatycz-
ne. Jednak związki łączące Polskę i Brazylię mają o wiele dłuższą historię, bowiem 
w tym roku obchodzimy 145. rocznicę przybycia do Brazylii pierwszych polskich 
emigrantów. Dyrektor Kozłowski wymienił historyczne wizyty na najwyższym 
szczeblu, kontakty parlamentarne, wizyty na szczeblu ministrów spraw zagranicz-
nych i innych ministrów oraz wizyty na szczeblu lokalnym, podkreślił również zna-
czenie stosunków gospodarczych z Brazylią, która jest jednym z naszych głównych 
partnerów gospodarczych w Ameryce Łacińskiej.  

Dyrektor Kozłowski podkreślił ponadto, że w historię więzi obu krajów 
wpisały się biografie wielu wybitnych Polaków i Brazylijczyków, a postacią zupeł-
nie wyjątkową był patron Towarzystwa – prof. Julian Szymański i patron liceum – 
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Rui Barbosa, wielki przyjaciel Polaków i orędownik „sprawy polskiej”. Dla kilku 
pokoleń polskich emigrantów Brazylia była ziemią obiecaną, nadzieją na lepsze ży-
cie. W czasie drugiej wojny światowej znalazło tutaj schronienie wielu wybitnych 
Polaków, takich jak poeci Julian Tuwim, Jan Lechoń oraz aktorzy Irena Eichlerów-
na i Zbigniew Ziembiński, który osiadł na stałe w Brazylii i uważany jest za ojca 
nowoczesnego teatru brazylijskiego. W Rio de Janeiro Julian Tuwim zaczął, 
w 1940 roku, prace nad poematem „Kwiaty polskie”.  

Dyrektor Kozłowski, podobnie jak jego przedmówcy, wyraził szczególne 
zadowolenie z obecności na sympozjum dr. Jacka Szymanskiego. I to właśnie wnuk 
założyciela Towarzystwa był kolejnym prelegentem. W swym wystąpieniu powie-
dział m.in.: 

My, potomkowie Polaków, wiemy, że mamy w Polsce dom w Europie. Geograficzne 
odległości i historyczne różnice między naszymi krajami nie powinny być postrzegane 
jako coś, co nas oddala. Wręcz przeciwnie, powinien to być jeszcze jeden powód, aby 
poznać się lepiej, pogłębić współpracę i zintensyfikować nasze wzajemne wizyty. Zna-
czący wkład imigrantów polskiego pochodzenia w Brazylii odgrywa ważną rolę w blis-
kiej przyjaźni, która łączy nas przez ponad 95 lat. Brazylia była pierwszym krajem 
Ameryki Łacińskiej, który uznał zjednoczoną i niepodległą Polskę w sierpniu 1918 roku 
i w konsekwencji – rząd wybitnego pianisty i kompozytora Ignacego Paderewskiego. 
Towarzystwo Polsko-Brazylijskie jest dowodem tych historycznych więzi między obu 
naszymi krajami. 

A na zakończenie podkreślił, że jego antenat, dr Juliusz Szymański, w uz-
naniu zasług na rzecz bliskiej współpracy między Brazylią i Polską, otrzymał od 
rządu brazylijskiego najwyższe odznaczenie w Brazylii, „Ordem do Cruzeiro do 
Sul” (Order Krzyż Południa). Jack Szymanski dodał, że wraz z żoną i obu synami 
został przyjęty przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.  

Po zakończeniu wystąpienia, Jack Szymanski otrzymał wpis metrykalny 
w rejestrze urodzeń jego dziadka, prof. Juliana Szymańskiego, marszałka Senatu 
w latach 1928-1930, znaleziony w Archiwum Państwowym w Kielcach. Oryginał 
dokumentu w języku rosyjskim przetłumaczony na język polski i portugalski wrę-
czył gościowi Gustaw Kotlarz, znalazca dokumentu i członek Towarzystwa Polsko-
-Brazylijskiego. 

Po wystąpieniach oficjalnych nadszedł czas na wypowiedzi poświęcone 
różnym sferom stosunków między Polską i Brazylią.  

Dr Joanna Gocłowska-Bolek przedstawiła referat pod tytułem „Brazylia ja-
ko atrakcyjny partner gospodarczy Polski”, w którym wykazała, że Brazylia stała 
się obecnie siódmą potęgą gospodarczą świata, z PKB wartym ponad 2,5 bln USD, 
wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię i Włochy. Dystans dzielący ją od krajów roz-
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winiętych, mierzony dochodem per capita, jest wprawdzie nadal ogromny, ale kon-
sekwentnie się zmniejsza. Jej de facto regionalne przywództwo gospodarcze 
w Ameryce Południowej jest niekwestionowane, a potencjał ekonomiczny i inten-
sywny rozwój gospodarczy i społeczny jest coraz częściej doceniany przez aktorów 
międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych na całym świecie.  

Brazylia stała się atrakcyjnym partnerem krajów rozwiniętych, oferując 
ogromny, chłonny rynek zbytu – blisko 200 mln mieszkańców z coraz liczniejszą 
klasą średnią. W wielu branżach Brazylia i Polska prezentują komplementarny wa-
chlarz wyrobów i usług, co stwarza nadzieję na wzrost wzajemnych obrotów han-
dlowych i inwestycyjnych. Do tej pory udział Brazylii w polskim eksporcie nie 
przekraczał 0,2%, co oczywiście wskazuje na niedostateczną wagę, jaką Polska 
przykłada do kontaktów handlowych z tym partnerem. Tymczasem możliwości 
dywersyfikacji polskiego eksportu poprzez zwrócenie się ku rynkom latynoamery-
kańskim, w tym przede wszystkim Brazylii, są ogromne. 

Następny prelegent, dr hab. Jerzy Mazurek mówił o „Polsko-Brazylijskich 
związkach literackich”, których początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku, 
kiedy w Brazylii – wówczas kolonii portugalskiej – przebywał Krzysztof Arciszew-
ski (1592-1656). W późniejszych czasach, walka o niepodległość podejmowana 
w XIX wieku przez kolejne pokolenia Polaków, wywoływała odruchy sympatii 
przedstawicieli wielu społeczeństw, w tym także intelektualistów brazylijskich. Za 
prawem Polski do niepodległości wypowiadali się m.in. poeci Pedro Luiz Pereira de 
Souza (1839-1884), Castro Alves (1847-1871) czy Machado de Assis (1839-1908). 

Dyrektor Jerzy Mazurek omówił ponadto zjawisko masowej emigracji 
osadniczej z ziem polskich do Brazylii, która miała miejsce na przełomie XIX i XX 
wieku. Podkreślił, że w odpowiedzi na to zjawisko pojawiła się, z jednej strony, ak-
tywność literacka i dziennikarska Polonii brazylijskiej, z drugiej zaś, w Polsce, ob-
fita twórczość literacka lub dziennikarsko-literacka o tematyce brazylijskiej, która 
jednak silnie kontrastowała ze znikomą ilością tłumaczeń literatury brazylijskiej. 
Do roku 1939, w formie książkowej, ukazały się zaledwie dwa opowiadania Mon-
teiro Lobato (Klęska mrozu, 1928 i Niewolnicy, 1928), a siedem innych opowiadań 
tegoż autora i jedno Machado de Assisa (Kabalarka) opublikowane zostały na ła-
mach czasopism. 

W czasie drugiej wojny światowej w Brazylii znalazło schronienie wielu 
uchodźców wojennych, w tym wielu poetów, m.in. Julian Tuwim z małżonką oraz 
Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, a także pisarzy, m.in. Michał Choromański i ar-
tystów, takich jak malarz i pisarz Rafał Malczewski, rzeźbiarz August Zamoyski. 
Stolica Brazylii – Rio de Janeiro stała się tymczasowym centrum kultury polskiej. 
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Wielu wojennych tułaczy związało się z Brazylią już na stałe. Zbigniew Ziembiń-
ski, znany aktor scen polskich, przybył do Rio de Janeiro w 1941 roku, a dwa lata 
później wyreżyserował w Teatrze Miejskim w Rio de Janeiro sztukę Nelsona Rod-
riguesa Suknia ślubna, która zapoczątkowała „rewolucję teatralną” w Brazylii. 

Jednak zasadnicza zmiana w upowszechnianiu literatury brazylijskiej 
w Polsce nastąpiła dopiero po 1945 roku. I choć miała ona podłoże czysto ideolo-
giczne (preferowano autorów lewicowych, związanych z ruchem komunistycznym), 
szczęśliwy traf sprawił, że wylansowano wówczas dwu wielkich pisarzy – Jorge 
Amado (1912-2001) i Graciliano Ramosa (1892-1953). Liczba autorów brazylij-
skich tłumaczonych na polski zaczyna się powiększać dopiero po „odwilży” poli-
tycznej i kulturalnej 1956 roku. Obok klasyków prozy XIX-wiecznej José de Alen-
cara, Alfredo de Taunaya, Machado de Assisa, tłumaczono autorów współczesnych, 
reprezentujących zarówno różne opcje ideologiczne, jak i różne estetyki. 

Największa liczba tłumaczeń literatury brazylijskiej przypadła na lata sie-
demdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, kiedy na fali literackiego „boomu” hispa-
noamerykańskiego, Wydawnictwo Literackie publikuje, w serii „Proza Iberoamery-
kańska”, 18 pozycji brazylijskich. Są to w większości dzieła takich twórców, jak 
Machado de Assis, Aluisio Azevedo, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Herberto 
Sales, Mário de Andrade, Erico Veríssimo, czy dwojga wielkich nowatorów – João 
Guimarães Rosa i Clarice Lispecter. W sumie, w latach 1945-2010 ukazało się w 
Polsce ponad 70 tytułów prozy brazylijskiej, cztery dramaty oraz około stu artyku-
łów i recenzji.  

Natomiast lista pisarzy polskich, wydanych w Brazylii do końca lat osiem-
dziesiątych XX wieku, jest skromna. Obok trzech noblistów (Henryka Sienkiewi-
cza, Władysława Reymonta i Czesława Miłosza) oraz dwu pisarzy anglojęzycznych 
(Josepha Conrada i Jerzego Kosińskiego) na brazylijskim rynku wydawniczym za-
istnieli jeszcze: Jerzy Andrzejewski, Witold Gombrowicz, Jan Potocki, Stanisław 
Lem, Janusz Korczak i Wanda Wasilewska. Zasadniczy zwrot na lepsze w upo-
wszechnianiu literatury polskiej w Brazylii nastąpił w ostatnich dwóch dekadach za 
sprawą czterech osób: Henryka Siewierskiego, Tomasza Barcińskiego, Marcela Pai-
vy de Souzy i Reginy Przybycień.  

Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Władysław Miodunka, którego wystą-
pienie dotyczyło „Dwujęzyczności polsko-portugalskiej w Brazylii. Refleksje po la-
tach”. 

Prof. Miodunka, w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z Uniwersytetem Federalnym Parana, przebywał w latach 1995-96 w Kurytybie, 
gdzie prowadził zajęcia z lingwistyki stosowanej dla Brazylijczyków oraz zajęcia 
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z języka polskiego dla osób zainteresowanych tym językiem. Wówczas też prze-
prowadził badania na temat dwujęzyczności polsko-portugalskiej w tym kraju, a ich 
wynikiem była, wydana w 2003 roku, książka pt. Bilingwizm polsko-portugalski 
w Brazylii.  

Prof. Miodunka, dla którego fascynujący jest fakt, że język polski zachował 
się w Brazylii tak długo, omówił przypadek czterech osób, z których dwie Brazylij-
ki były polskiego pochodzenia. Efektem zainteresowania językiem przodków jednej 
z nich był wyjazd na studia do Rio de Janeiro, a potem na półroczne stypendium 
w Instytucie Języka Polskiego w Krakowie. Zajęła się tam studiami nad literaturą 
polską i filmem polskim, ale dopiero po powrocie do Brazylii zafascynowała ją po-
ezja Wisławy Szymborskiej. Swe tłumaczenia Regina (Przybycień), bo o niej mo-
wa, publikowała w czasopiśmie w stanie Parana. Drugi przykład to osoba, która już 
wcześniej odbyła dwuletnie studia w Polsce, a potem, pracując jako lektorka języka 
brazylijskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Lubelskim im. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, napisała doktorat. Prof. Miodunka przywołał także przykła-
dy dwóch innych osób – jednym z nich był mieszkaniec Kurytyby o korzeniach 
polsko-włoskich, który wziął udział w zajęciach szkoły letniej w Krakowie, a obec-
nie pracuje jako lektor języka polskiego na polonistyce na Uniwersytecie w Kury-
tybie. Drugim – Brazylijczyk niepolskiego pochodzenia, który odbył studia w Kra-
kowie, a następnie zainteresował się literaturą polską na zajęciach prof. Henryka 
Siewierskiego na Uniwersytecie w Brasilii. Po studiach otrzymał stypendium do 
Polski i tu napisał doktorat z twórczości Witkacego. Powyższe przykłady pokazują, 
że w wyniku pracy nad sobą można zostać tłumaczką poezji Wisławy Szymbor-
skiej, jak Regina, można być osobą, która odkrywa związki literackie polsko-
portugalskie i pisze o nich doktorat – to Natalia (Klidzio); można się fascynować 
gramatyką polską – to przykład Eduardo (Nadalin), który pokazał, że można być 
Brazylijczykiem niepolskiego pochodzenia i być największym specjalistą w zakre-
sie literatury polskiej w Ameryce Łacińskiej. 

Program sympozjum zamykało wystąpienie dr. hab. Mariusza Malinows-
kiego pod tytułem „Spór o cywilizację brazylijską: fragment historii debaty”. Zda-
niem prelegenta brazylijscy intelektualiści zawsze czuli potrzebę poszukiwania od-
powiedzi na pytanie, czym Brazylia jest, dokąd zmierza i/lub dokąd powinna zmie-
rzać. Debata nad brazylijską tożsamością dotyczyła między innymi sfery kulturo-
wej, tradycji politycznej, etniczno-rasowej kompozycji narodu, przyczyn zacofania 
gospodarczego, specyfiki stosunków społecznych. Jednym z takich tematów było 
też pojęcie brazylijskiej cywilizacji. W latach trzydziestych XX wieku powstały 
dwie skrajnie różne koncepcje brazylijskiej cywilizacji – jedna autorstwa Pedro 
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Calmona, druga – Afonsa Arinosa. Calmon prezentował interpretację optymistycz-
ną, doszukując się w przeszłości ewoluującego mechanizmu kulturotwórczego, 
Arinos w tym samym procesie wskazywał na zagrożenia, jakich ofiarą pada współ-
czesność. 

Pedro Calmon, analizując historię Brazylii, poszukiwał świadectw tworze-
nia się nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej w Brazylii. Oceniał rolę po-
szczególnych grup społecznych w procesach kulturowych, zawsze zwracając uwagę 
na te zjawiska, które prowadziły do umocnienia poczucia narodowej jedności i soli-
darności. Ukazywał harmonijność i naturalność brazylijskiego rozwoju, obserwo-
wał jego ciągłość, nie ukrywając swej fascynacji osiągnięciami okresu cesarstwa. 
W republice widział ustrój, w ramach którego brazylijska cywilizacja miała szansę 
osiągnąć swoją pełnię. 

Ostatnią częścią sympozjum była dyskusja, w której głos zabrało kilka 
osób, m.in. ambasador Krzysztof Hinz, który mówił o swych kontaktach z Brazylij-
czykami polskiego pochodzenia. Dr Maciej Piklikiewicz z Wyższej Szkoły Han-
dlowej, członek Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, mówił m.in. o potrzebie 
zwiększenia współpracy z Brazylią w sferze ekonomicznej i naukowej. Przedstawi-
cielka Fundacji Terra Brasilis Monika Ścibor zabrała głos w sprawie konieczności 
szerszego upowszechnienia wiedzy o Polonii brazylijskiej, zaś prezes Fundacji Kul-
tury Brazylijskiej Macunaima, Paweł Kucharczuk – podkreślił rol ę tej Fundacji na 
rzecz upowszechniania kultury, muzyki i sztuki brazylijskiej w Polsce. Z kolei Pa-
weł Rosiński, członek Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego i członek Komitetu 
Wymiany Młodzieży Klubu Rotariańskiego nawiązał do prowadzonej przez ten 
klub wymiany młodzieży i wyraził zadowolenie z zaproszenia na sympozjum grupy 
młodzieży z Brazylii, która przyjechała do Liceum im. Rui Barbosy.  

Prezes Stanisław Pawliszewski zamykając sympozjum podziękował uczest-
nikom programu i gościom za udział w tym spotkaniu oraz wyraził nadzieję, że sta-
nowiska i propozycje przedstawione w wystąpieniach i w dyskusji przyczynią się 
do dalszego zdynamizowania stosunków pomiędzy Polską i Brazylią. Prezes po-
dziękował za życzenia i wyrazy uznania dla działalności Towarzystwa. 
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