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Dzień dobry!  Pozwolą Państwo, że będę mówił po angielsku, a 

polskie tłumaczenie przemówienia dostaną Państwo w wersji 

papierowej. 

 

To dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć w otwarciu tej wystawy.  

Dziękuję bardzo za zaproszenie i gratuluję organizatorom tej 

niezwykłej inicjatywy. 

 

Nie mogę nie wspomnieć o ciężkiej pracy i ogromnym 

zaangażowaniu Pani Aurea Leminski, córki Paulo Leminskiego, w 

organizację tej wystawy, a także promowanie sztuki swojego ojca w 

Brazylii. Kiedy Pani Aurea odwiedziła w zeszłym roku Ambasadę 

Brazylii i przedstawiła mi swój pomysł, byłem zachwycony. Ta 

wystawa to powrót do korzeni Paulo Leminskiego, a także uznanie 

wpływu, jaki Polska miała na jego sztukę.  Dlatego też 

zorganizowanie takiej wystawy właśnie w Polsce to wręcz naturalna 

kolej rzeczy. 

 

Zrealizowanie tego pomysłu nie byłoby oczywiście możliwe bez 

pomocy i nieocenionego wsparcia wielu osób i instytucji: J.E. 

Ambasadora Stanisława Pawliszewskiego, przewodniczącego 

Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego; Dyrektora Liceum im. Ruy 

Barbosy w Warszawie, Pana Wiesława Włodarskiego; Dyrektora 



Janusza Gmitruka oraz Pana Wicedyrektora Jerzego Mazurka z 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 

 

W roku 1895, Pedro Leminski, dziadek poety, wybrał drogę, którą 

jego rodacy podążali już od prawie 50 lat. To samo zrobiło wielu 

innych Polaków w kolejnych latach. Dla większości z nich to był bilet 

w jedną stronę. Osiedlili się w Brazylii, przyjęli miejscowe nazwiska 

(przypuszczam, że oryginalne imię Pedro Leminskiego to Piotr), 

założyli swoje rodziny, a synom i córkom nadali brazylijskie imiona 

lub „zamienili” polskie imiona na portugalskie (takie jak Estanislau, 

Ladislau, itd.). Ostatecznie zaczęli czuć się Brazylijczykami (i tak byli 

postrzegani), ewentualnie Polono-Brazylijczykami, pozostając 

wiernymi swojemu kulturowemu dziedzictwu. 

 

Emigrując do Brazylii pod koniec XIX wieku, Pedro Leminski 

(dziadek poety) opuszczał Polskę w bardzo trudnym momencie. Kraj 

był podzielony i przez lata pozostawał pod obcą okupacją.  Brazylia w 

tamtym czasie była, bez wątpienia, zupełnie inna niż obecnie. W 

tamtym okresie Pedro Leminski zajął się budową rozwijającej się 

sieci kolejowej. Inni Polacy zajmowali się rolnictwem, produkcją, 

handlem. Ich wkład w rozwój naszego kraju jest bezcenny, a my, 

Brazylijczycy, cieszymy się, że na przestrzeni tych wszystkich lat 

mogliśmy stać się domem dla tak wielu polskich imigrantów. 

 

Napływ polskich imigrantów do Brazylii od połowy XVIII wieku nie 

tylko przyczynił się do rozwoju kraju oraz jego kulturowej 

różnorodności, ale także pozwolił stworzyć silną więź między 

naszymi krajami.  Teraz to właśnie to ludzkie ogniwo ułatwia 



interakcje w wielu różnorodnych dziedzinach, takich jak polityka, 

handel, nauka oraz współpraca akademicka, a także, oczywiście, 

wymianę kulturową. 

 

Poeta Paulo Leminski należy do szczególnej grupy osób polskiego 

pochodzenia, które miały ogromny wkład w rozwój sztuki w Brazylii.  

Należą do niej tak wielkie nazwiska jak malarka Fayga Ostrower, 

reżyser teatralny Zbigniew Ziembiński czy reżyser telewizyjny i 

twórca filmów reklamowych Andrzej Bukowiński oraz wiele innych 

osób. 

 

Dzięki swojej twórczej, różnorodnej, a czasami wręcz ironicznej 

sztuce, Leminski jest jednym z najwybitniejszych brazylijskich 

artystów swoich czasów. Tworzył nie tylko poezję, ale także prozę i 

teksty liryczne. Przetłumaczył wiele prac na język portugalski ( w 

tym, ale nie tylko, poezję Adama Mickiewcza). Jego spuścizna dotarła, 

bez wątpienia, do szerokiej publiczności, wielu pokoleń i po dziś 

dzień jest doceniana w Brazylii. 

 

Cieszę się, że polskie serce Leminskiego, to, które „przekazał mu” 

jego dziadek, wreszcie powróciło do Polski. Wielka podróż do 

korzeni Leminskiego zaczyna się właśnie tutaj, w Liceum im. Ruy 

Barbosy w Warszawie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia 

wystawy! 

 

Dziękuję za uwagę. 

 


