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Considerações  
Até setembro de 2019, a 

pesquisa  identificou  informações sobre as 
agremiações educativas Cultura e Oswiata em 

diferentes documentos:  almanaques em polonês 
impressos no Brasil, como o Kalendarz 

Ludu; documentos impressos por essas duas 
instituições;  relatórios de imigração; documentos 

consulares; artigos de memorialistas e 
pesquisadores diversos. Frente ao inventário geral 

da existência de mais de 8 mil documentos 
impressos que constam no acervo da Sociedade 

Polônia, a pesquisa não esgotou a consulta a todos 
os documentos que possam conter pistas da 

experiência histórica dessas agremiações. 

 
 

      O estudo integra o conjunto de atividades desenvolvidas no 
âmbito do Termo de Cooperação Científico-cultural  UFRGS 

e  Sociedade Polônia firmado em 2018. Identifica informações e 
pistas em documentos do acervo histórico da Sociedade Polônia de 

Porto Alegre que contêm informações acerca das experiências de 
associações de professores de escolas étnicas polonesas: Kultura e 

Oswiata. A existência dessas associações concerne ao período  de 
fundação em 1921 à 1938. 

Kultura Oswiata 
Curitiba 

Laica Religiosa 

Fundação em março                    
de 1921 

 
Fundação em 

dezembro de 1921 
 

Objetivos 
 

organização do ensino;  fornecimento de 
livros didáticos e manuais; bibliotecas 

itinerantes; construção de novas escolas e 
a formação de professores                              

 
 

Em 1921:  
11 escolas e 63 

sociedades 
educativas 
associadas 

Em 1922:  
  

 39 escolas 
associadas                                         

 
Documentos diversos acervo da Soc.Pol. 

 

Apresentação  

Fonte: Inventário Documentos Educação – Elaborado pela autora. 

Kalendarz Ludu, 1928 - As escolas, congregação feminina, os alunos missionários e os professores 
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