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CORPO DO TRABALHO

IGNACY FELCZAK: A EXTRAORDINARIA VIDA DE UM “ANSESTRAL” EM PROL DO
BRASIL
Como oficial do Exército Brasileiro, é uma grande honra para mim escrever breves palavras
sobre a vida e a experiência de um dos cidadãos mais extraordinários que tive a chance de
conhecer: o Tenente-Coronel Engenheiro Ignacy Felczak. Em primeiro lugar, algumas
considerações a respeito da escolha. Esse homem não é boliviano, nem brasileiro, mas de
origem polonesa. Além disso, não é um ancestral meu. Entretanto, poderia ser, seja pelos laços
de camaradagem, admiração e respeito, seja pela relação de amizade sincera que se
desenvolve e se fortalece a cada ano.
O contexto em que a marcante trajetória de Ignacy se insere é a Segunda Guerra Mundial e a
sua posterior vida e trabalho no Brasil. Marco oficial do início deste grande conflito, a invasão
da Polônia em 1º de setembro de 1939 não só dividiu a nação polonesa entre germânicos e
soviéticos, mas também teve como consequência toda uma sociedade presa e oprimida. Nesse
sentido, é possível confirmar que a Polônia e o seu povo têm sido, durante séculos, um
exemplo de resiliência, coragem e amor à pátria.
Desde a sua fundação no século X, precisamente no ano 966, guerras, invasões e levantes
forjaram o espírito inabalável do cidadão polonês e seu sentido incondicional de nacionalidade.
Ignacy sintetiza essas virtudes de uma forma muito perceptível. No decorrer da Segunda
Guerra Mundial, não seria difícil supor que os poloneses não voltassem a reagir em nome da
liberdade. Nesse contexto, clandestinamente o esforço se fez por meio da criação do Exército
Secreto Polonês na França e do Armia Krajowa (Exército Nacional) dentro das fronteiras
ocupadas da Polônia.
Numa Polônia invadida por forças inimigas, o jovem Ignacy lutou com resignação e bravura
como voluntário no Exército Nacional, precisamente na Oitava Divisão, como integrante do
Décimo Terceiro Regimento da Floresta Kampinos, próximo a Varsóvia. O grupo clandestino
era formado por soldados que não foram capturados e permaneceram no país. Além disso,
receberam reforços de civis, homens, mulheres e até crianças, tendo sido responsáveis pelo
Levante de Varsóvia entre 1 de agosto e 5 de setembro de 1944, cujo resultado foi a destruição
da cidade e na morte de 168.000 pessoas.
Não há dúvida de que a história da Polônia na Segunda Guerra Mundial foi escrita com suor,
coragem e sangue, consubstanciados em uma série de eventos gloriosos. No entanto, a
Conferência de Yalta entregou a Polônia à influência soviética. No final do conflito, cerca de
20% do território original foi perdido. Essa redução de 77.500 km² causou, entre outras coisas,
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um fluxo migratório considerável de poloneses das áreas subtraídas para diferentes partes do
mundo.
Nesse sentido, o Brasil foi privilegiado como um dos destinos escolhidos, o que garantiu a
continuidade e a consolidação de um processo migratório iniciado no século XIX. Como reflexo,
hoje o País se regozija por possuir quase 2 milhões de descendentes de poloneses totalmente
integrados à sociedade e representando a terceira maior população com essa ascendência em
todo o planeta. Foi assim que o jovem herói polonês Ignacy Felczak chegou ao Brasil.
A política genocida desumanamente imposta aos judeus e outras raças, cujo resultado foi o
Holocausto, envergonha a humanidade e jamais será esquecida. A Polônia, que ao longo de
sua história renasceu repetidas vezes como nação, hoje floresce e prospera a um ritmo
acelerado, com um desenvolvimento vigoroso e uma sociedade que valoriza a cooperação
internacional e a convivência harmoniosa entre os povos. Seus exemplos de determinação e
resiliência são atemporais, despertando admiração mundial, ao mesmo tempo que representam
ensinamentos valiosos e servem como um alerta para toda a sociedade.
Desde 1987, Ignacy Felczak foi o Presidente da representação da Federação Mundial dos ExCombatentes Poloneses no País, a denominada Associação dos Ex-Combatentes Poloneses
no Brasil (SPK - Stowarzyszenie Polskich Kombatantaciónw - Brasil). Esta importante
Associação encerrou suas atividades em 2020, cumprindo as normas de seu Estatuto, pois
atualmente só existe um ex-combatente polonês vivo no Brasil, justamente o Sr. TenenteCoronel Ignacy.
Por mais de 30 anos, os feitos heroicos dos soldados poloneses foram exaltados e divulgados
em um belo evento anual organizado por Ignacy e pela Embaixada da Polônia no Brasil, no
Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no tradicional bairro
do Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro - Brasil. Nessas ocasiões, ao serem reverenciados
os feitos dos ex-combatentes poloneses, e igualmente dos militares brasileiros de origem
polonesa que integraram a Força Expedicionária Brasileira, eram fortalecidos os laços de
amizade entre o Brasil e a Polônia, o que representa um grande exemplo de fraternidade
universal para a sociedade e em especial à juventude brasileira.
Por tudo isso e muito mais, o conceituado Tenente-Coronel Ignacy Felczak merece todo tipo de
homenagem. Jovem combatente polonês nas batalhas de libertação da Segunda Guerra
Mundial, imigrante em terras brasileiras, destacado presidente da SPK Brasil, dedicado e muito
querido marido, pai e avô, este é o nosso herói! Tenente-Coronel Ignacy Felczak, ao senhor
apresento minha mais vibrante e respeitosa continência. Vida longa, meu amigo!
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ANEXO A – FOTOS DO TENENTE-CORONEL ENGENHEIRO IGNACY FELCZAK

O combatente Ignacy na floresta de Kampinos, próximo a Varsóvia.

O jovem Ignacy.

O TC Ignacy e sua esposa Alina Felczak.
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Comemorações do Dia do Soldado Polonês no Monumento Nacional aos Mortos da
Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro – Brasil, 2018.

O TC Ignacy discursando durante o Dia O TC Ignacy recebendo a importante
do Soldado Polonês 2018.
Medalha de Honra “Bene Merito” polonesa
das mãos da Chargé d'affaires a. i. da
Embaixada da República de Polônia no
Brasil, Senhora Marta Olkowska, no Dia do
Soldado Polonês 2018.
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Dia do Soldado Polonês 2017: (da esquerda para a direita) o autor; o Ex-Combatente
Polonês, Senhor Gluchowski; o Embaixador da República da Polônia no Brasil,
Senhor Andrzej Maria Braiter; e o 1º Vice-Presidente da Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Senhor Israel Blajberg.

O autor com o TC Ignacy no Dia do O autor com o TC Ignacy no Dia do
Soldado Polonês 2017.
Soldado Polonês 2018.
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ANEXO B - SPK BRASIL: UMA SAGA DE VITÓRIAS, SUCESSOS E
IMPORTANTES REALIZAÇÕES1
TC André Dias2
25/06/2018

O ano de 966 marca a origem da atual República da Polônia (em polonês
Rzeczpospolita Polska), quando Mieszko I, primeiro rei da Polônia, em pleno século X,
converte um território de dimensão semelhante ao existente na atualidade
ao cristianismo. Deste então, a rica e movimentada história se encarrega de moldar e
maximizar a têmpera guerreira e determinada de uma nação que é exemplo de
patriotismo, persistência e superação ao mundo.
Democracia consolidada em sistema parlamentarista de governo, economia estável e
grande potencial turístico, essa é, em síntese, a promissora Polônia da atualidade. No
Brasil, o movimento migratório polonês ocorreu sobretudo nos séculos XIX e XX, com o
estabelecimento de núcleos principalmente na região sul do País, nos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outros grupos, menos numerosos,
assentaram suas bases na região sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Minas Gerais) e também em Goiás. Hoje, o Brasil se orgulha de possuir quase 2 milhões
de descendentes poloneses, totalmente integrados, representando a terceira maior
população com essa ascendência em todo mundo.
O país que trouxe ao mundo personalidades marcantes como o músico Frederic Chopin
e o Papa João Paulo II (Karol Wojtyla) não passou despercebido aos efeitos
devastadores de duas guerras mundiais, além dos reflexos resultantes das tensões
produzidas durante a Guerra Fria, momento histórico em que o mundo se viu polarizado
politicamente e dividido entre ocidente e oriente. Pelo contrário, os poloneses viveram
cada um desses acontecimentos de forma muito intensa. Tendo por cenário o contexto
apresentado, e com a lupa apontada para os efeitos e repercussões da Segunda Guerra
Mundial, serão desenvolvidos os parágrafos seguintes.
O Brasil, do outro lado do Atlântico, teve ativa participação durante a Segunda Guerra
Mundial, enviando ao continente europeu um efetivo de quase 26 mil, que somando
forças aos Aliados, contribuíram com sangue e suor para a vitória final. Inserida nesse
feito marcante, ressalta-se a participação da colônia polonesa, já parte inseparável da
sociedade brasileira, que voluntariamente empenhou seus filhos no esforço para a
formação da Força Expedicionária Brasileira, na luta contra o nazifascismo e
restabelecimento da liberdade e democracia.
Criada em 1946, e, portanto, somando mais de 70 anos de existência, a Federação
Mundial dos Ex-Combatentes Poloneses, com base em Londres, projeta seus objetivos
e propósitos em várias partes do mundo. Com a missão geral de difundir a história e
1 Artigo publicado em 25 de junho de 2018 no site da Associação Nacional dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira (https://www.casadafeb.com/spk-brasil-artigo-andre-dias).
2
Artigo escrito pelo Tenente-Coronel (TC) do Exército Brasileiro André Luiz de Souza Dias. O TC André
Dias foi declarado Aspirante-a-oficial em novembro de 1996 e diplomado Oficial de Estado-Maior pela
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército em 2013. Possui também o Curso de Estado-Maior das
Forças Armadas do Reino da Espanha, concluído em 2016. É Mestre em Operações Militares e em Ciências
Militares, ambos no Brasil, e em Política de Defesa e Segurança Internacional pela Universidad
Complutense de Madrid, na Espanha. Atualmente integra o Estado-Maior do Comando Militar do Leste e
foi nomeado Comandante do 29º Batalhão de Infantaria Blindada, em Santa Maria-RS, para o biênio 201920.
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tradições polonesas, rende em sentido amplo justa homenagem a todas as pessoas que
se sacrificaram na luta pela independência da Polônia durante a Segunda Guerra
Mundial e em outros percalços até o ano de 1989, considerado marco de referência para
os eventos que culminaram com o fim da Guerra Fria.
Tendo por alicerce as façanhas que irmanaram Brasil e Polônia na Segunda Guerra
Mundial, em atmosfera de fraternidade e cooperação, funda-se no País uma
representação da Federação Mundial dos Ex-Combatentes Poloneses na cidade do Rio
de Janeiro, a denominada Associação dos Ex-Combatentes Poloneses no Brasil (SPK
– Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Brasil), como resultado natural da integração
brasileiro-polca em evidente e crescente desenvolvimento.
O Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial (MNMSGM) foi
inaugurado em 1959, idealizado pelo marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes,
comandante da Força Expedicionária Brasileira (FEB), com o fim de receber os restos
mortais dos soldados brasileiros mortos na Itália. Desde 1960, 462 corpos de heróis
brasileiros falecidos em solo italiano, 10 deles de descendência polonesa, repousam
eternamente em mausoléu construído no subsolo deste monumento votivo.
No Monumento, uma das urnas, de mortos não identificados, simboliza o "Soldado
Desconhecido". Ela foi entregue pelo marechal Mascarenhas de Moraes ao então
Presidente da República, para ser depositada na base do Pórtico. Desde então, faz-se
acompanhar por uma chama eterna, que mantida permanentemente acesa, representa
o respeito e orgulho da Nação brasileira aos seus filhos tombados durante a guerra, no
estrito e sagrado cumprimento do dever.
Desde 1964, o Dia do Soldado Polonês é comemorado anualmente no MNMSGM, em
solenidade sempre marcada por emoção, tradição, respeito e beleza. Entretanto,
salienta-se que mesmo antes dessa data, os ex-combatentes poloneses, por já
integrarem os quadros da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil - Seção Rio de
Janeiro, têm participado ativamente dos mais variados eventos e desfiles cívicomilitares no País.
A SPK Brasil tem hoje como Presidente o Ilustre Tenente-Coronel Engenheiro Ignacy
Felczak, homem de notável distinção, que lidera pelo exemplo e conduz a Associação
com grande patriotismo, abnegação, sentimento do dever e, sobretudo, muita
competência. Soldado na mais pura e verdadeira acepção da palavra, trabalha
incansavelmente em prol das causas e do bem-estar dos veteranos poloneses no Brasil,
com compromisso e determinação.
O Tenente-Coronel Ignacy é pessoa extremamente educada e afável, que contagia a
todos com sua energia juvenil e mantém acesa e em destaque a lembrança do excombatente polonês, sempre com muita habilidade. Promove todos os eventos
planejados pela SPK com bastante eficácia e se encarrega de manter e fortalecer os
laços de camaradagem com os demais ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial,
brasileiros ou de nações amigas e aliadas do Brasil durante o conflito mundial e na
atualidade.
Do exposto, torna-se intuitivo concluir que a SPK Brasil cumpre de forma extraordinária
seu papel. Seu Presidente atual é incontestavelmente exemplo a brasileiros, poloneses
e integrantes de toda comunidade internacional. Sob essa égide, o ano de 2018 reserva
a todos a expectativa de mais um grande evento de comemoração do Dia do Soldado
Polonês, quando será possível prestigiar e confraternizar com integrantes da SPK Brasil
e demais autoridades polonesas residentes no País. A cobra fumou e continuará a
fumar!
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