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Cyprian Kamil Norwid: 

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,  

 przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,  

 ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,  

 najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

 Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,  

 a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba. 

 Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. 

 Braćmy się znowu poczyńmy,  

 przebaczmy krzywdy gdy trzeba  

 Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba...” 

 
 

       Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej 

                                                                                              Czytelnikom Biuletynu Szkolnego  

                             życzy prof. Barbara Rzyski  

                 oraz pozostali członkowie Redakcji 

 

      Aos leitores do Boletim ‘Polska i my” desejamos um Natal maravilhoso, em ambiente 

acolhedor e familiar, e dias felizes na passagem do Ano Novo  

                             profa. Barbara Rzyski  

e a Redação do Boletim 

http://www.google.com.br/imgres?q=oplatek&um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1430&bih=684&tbm=isch&tbnid=Ku7Y33T0y_tMPM:&imgrefurl=http://www.kul.pl/oplatek-wydzialowy,art_33347.html&docid=VCCB_jvSyyAkLM&imgurl=http://www.kul.pl/files/214/media/Oplatek.jpg&w=450&h=301&ei=0Sa9UO7hDsazqgGE9oDoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=323&dur=3079&hovh=184&hovw=275&tx=189&ty=142&sig=108951296208213573246&page=2&tbnh=150&tbnw=200&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:21,i:182
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ROK  2013  -  ROKIEM  

JULIANA  TUWIMA 
 

(Źródło: literatura-miedzywojnie.cba.pl) 

2013 – ANO DEDICADO A  

JULIAN TUWIM 

     W dniu 7 grudnia br., Sejm RP podjął uchwalę, że rok 
2013 będzie rokiem Juliana Tuwima. W 2013 roku 

przypada nie tylko 100. rocznica debiutu literackiego 

poety, ale też 60. rocznica jego śmierci.  
    Julian Tuwim urodził się 13 września 1894 roku w 

Łodzi, w zasymilowanej rodzinie żydowskiego 

pochodzenia. W latach 1904-1914 uczył się w gimnazjum. 

Jego literackim debiutem był wiersz „Prośba”, 
opublikowany w 1913 roku, w „Kurierze Warszawskim” 

pod kryptonimem ST.M. 

    W latach 1916-1939 mieszkał w Warszawie. Tu też 
założył czasopismo „Pro Arte et Studio”. Studiował prawo 

i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, równolegle 

poświęcając się pracy literackiej. Jego wczesna twórczość 
obejmuje lata 1918-1923. W tym okresie Tuwim był poetą 

młodzieńczej, trochę naiwnej radości życia, zauroczonym 

wielkomiejską cywilizacją. Był współzałożycielem grupy 

Skamander, do której należeli J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, 
A. Słonimski, K. Wierzyński. 

    Założenia programowe Skamandrytów zamykały się w 

hasłach; poeta jest zwykłym człowiekiem i pisze o życiu 
zwyczajnych, przeciętnych ludzi. Język poezji powinien 

być jasny i prosty. Ta poetycka grupa dość często 

nawiązywała do tradycji literackich poprzednich epok. 

    Jako jej członek i współpracownik wielu warszawskich 
kabaretów (m.in. Qui Pro Quo, Cyrulik Warszawski) - 

Tuwim szybko stał się jednym z najbardziej popularnych 

poetów i pisarzy. 
    W roku 1924 rozpoczął współpracę z „Wiadomościami 

Literackimi”. Był autorem wszechstronnym. Pisał nie tylko 

wiersze, ale też piosenki, skecze a nawet libretta 
operetkowe. Znany także jako tłumacz, szczególnie 

literatury rosyjskiej.   

    II wojnę światową wraz z żoną Stefanią i grupą 

przyjaciół przeżył na emigracji. Wyjechał z Polski w 1939 
roku - przez Rumunię, Jugosławię i Włochy - do Paryża. 

W latach 1940-1946 mieszkał w Portugalii, Brazylii i 

USA. W tym okresie swoje teksty publikował na łamach 
czasopism emigracyjnych. 

    Po wojnie, w 1946 roku powrócił do Polski. Szybko stał 

się znanym i szanowanym autorem. Pisał wiersze dla 
dzieci, wydał pisany na emigracji poemat Kwiaty Polskie.  

    W 1949 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa 

Uniwersytetu Łódzkiego, zaś w 1951 roku Państwową 

Nagrodę Literacką I stopnia. 
    Julian Tuwim zmarł nagle w Zakopanem 27 grudnia 

1953 roku. 

   Do najbardziej znanych utworów poety należą m.in. 

Czyhanie na Boga (1918 r.), Sokrates tańczący (1920 

r.), Rzecz czarnoleska (1929 r.), Biblia cygańska 

(1933 r.), Rzecz czarnoleska (1929 r.), Biblia cygańska 

(1933 r.), Treść gorejąca (1936 r.), wspaniałe wiersze dla 
dzieci; Lokomotywa,  Ptasie   radio (1938 r.), Bal w 

Operze (1946 r.), Kwiaty polskie  (1949 r.),   Pegaz   dęba, 

czyli panoptikum poetyckie (1950 r.).   

    Em 7 de dezembro do corrente ano, a Comissão de 
Cultura e Mídia do Senado polonês decidiu que o ano de 

2013 será dedicado a Julian Tuwim. Em 2013 não é apenas 

100
a
 estreia literária do poeta, mas, também o 60º 

aniversário de sua morte. 

    Julian Tuwim nasceu em 13 de setembro de 1894 em 

Łódź, em família de origem judaica. Nos anos 1904-1914, 
estudou na escola secundária. Sua estreia literária foi o 

verso "Pedido", publicado em 1913, em Varsóvia, no 

jornal “Kurier Warszawski” sob o pseudônimo  ST.M. 
    De 1916 a 1939 viveu em Varsóvia. Aqui, também 

fundou a revista "Pro Arte et Studio". Estudou direito e 

filosofia na Universidade de Varsóvia, dedicando-se em 

paralelo à obra literária. Seus primeiros trabalhos foram 
escritos nos anos de 1918 a 1923. Neste período, Tuwim 

era um poeta um pouco ingênuo com alegria juvenil da 

vida, impressionado com a civilização cosmopolita. Co-
fundou o grupo Skamander, ao qual pertenciam J 

Iwaszkiewicz, J Lechoń, A Słonimsky e K Wierzyński. 

    As programações do grupo Skamander reuniam 
máximas como: o poeta é um homem comum e escreve 

sobre a vida de pessoas comuns. A linguagem da poesia 

deve ser clara e simples. Este grupo poético muitas vezes 

aludia à tradição literária de eras anteriores. 
    Como membro e colaborador de muitas peças em 

Varsóvia (entre outras Qui Pro Quo, o Barbeiro de 

Varsóvia). Tuwim, rapidamente, tornou-se um dos poetas e 
escritores mais populares. 

    Em 1924, começou a colaborar com a revista “Notícias 

literárias". Foi um autor de forma abrangente. Escreveu 

não apenas poesias, mas também músicas, esquetes e 
mesmo fábulas para operetas. Também era conhecido 

como tradutor, especialmente da literatura russa. 

    Durante a segunda Guerra Mundial, junto com sua 
esposa Estefânia e um grupo de amigos sobreviveu na 

emigração. Saiu da Polônia, em 1939, pela Romênia, 

Iugoslávia e Itália, e foi para Paris. De 1940 a 1946 viveu 
em Portugal, Brasil e Estados Unidos. Durante este tempo, 

seus artigos eram publicados em jornais de emigrantes. 

    Após a guerra, em 1946, retornou para a Polônia. 

Rapidamente se tornou um autor bem conhecido e 
respeitado. Escreveu poemas para crianças, publicou o 

poema escrito no exílio “Flores Polonesas”.   

    Em 1949, recebeu o título doutor honoris causa da 
Universidade de Łódź e, em 1951, o prêmio Nacional de 

Literatura de 1º grau.  

    Julian Tuwim morreu de repente em Zakopane, em 27 
de dezembro de 1953. 

   As obras mais famosas do poeta, entre outras, são: 

“Czyhanie por Deus” (1918), “Sócrates dançante” (1920), 

“Coisa de Czarnolesie” (1929), “A Bíblia de um Cigano” 
(1933), “O conteúdo fogoso” (1936), poemas 

maravilhosos para crianças como: “Locomotiva” “Rádio 

das aves” (1938), “Um baile na ópera” (1946), “Flores 
polonesas” (1949), “Pégaso do carvalho, isto é, a galeria 
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JULIAN TUWIM – cd. JULIAN TUWIM – cont. 

    Julian Tuwim zasłynął głównie jako autor wielu 
wspaniałych wierszy dla dzieci. Od pokoleń kształtują one 

ich wrażliwość i dziecięcą wyobraźnię. Są recytowane nie 

tylko w czasie uroczystości rodzinnych, ale też na 
szkolnych i przedszkolnych akademiach. Są też czytane 

najmłodszym jako bajki przed snem. Należą do tzw. 

klasyki poezji dziecięcej.  
 

 zielonasowa.pl    
 

Na podstawie: „Literatura Polska” PIW, 2004 i  
J. Tuwim „Wielka Księga Wierszy”, Publicat S.A., 

Warszawa 2006.   

Opracowała: prof. Barbara Rzyski 

poesia” (1950).  
   Julian Tuwim ficou famoso, mormente como autor de 

muitos versos espetaculares para crianças. Por gerações, 

eles formam a sensibilidade infantil e sua imaginação. São 
recitados não somente por ocasião das reuniões familiares, 

mas também em encontros pré-escolares e escolares. São 

lidos também aos mais pequeninhos, como contos de fadas 
antes de dormir. Pertencem aos chamados clássicos da 

poesia. 
 

 książki.wp.pl     
 

Baseado em “Literatura Polska”, PIW, 2004 e 
J Tuwim “Wielka Księgą Wierszy”, Pulicat S.A.,  

Varsóvia 2006 

Redigiu: profa. Barbara Rzyski 
 

11 Listopada – 
Święto Niepodległości Polski  

11 de novembro – 
Dia da Independência da Polônia 

     

     W dniu 10 listopada br., w sobotniej Szkole Języka 
Polskiego im. JP II w Sao Paulo odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Święta Niepodległości Polski. 

    Głównym punktem programu tej doniosłej uroczystości 
był wykład wygłoszony przez Panią profesor Barbarę 

Rzyski pt. „11 Listopada - Święto Niepodległości Polski”. 

    Wykład ten był patriotyczną lekcją naszej historii i 

spotkał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Warto 
dodać, że poza hymnami narodowymi, polskim i 

brazylijskim, uczniowie naszej Szkoły podczas 

uroczystości samodzielnie odśpiewali słynną pieśń 
Pierwszej Brygady Legionów Polskich, dowodzonych 

przez Józefa Piłsudskiego – „My, Pierwsza Brygada".... 

    Odzyskanie, w listopadzie 1918 roku, niepodległości 
kraju po 123 latach niewoli było wielkim wydarzeniem 

historycznym. Warto więc z okazji tego Święta 

przypomnieć słowa tej pięknej, patriotycznej pieśni: 

    „Legiony to żołnierska nuta, 
     Legiony to ofiarny stos, 

     Legiony to żołnierska buta 

     Legiony to straceńców los. 
Ref.  My, Pierwsza Brygada 

        Strzelecka gromada, 

        Na stos rzuciliśmy swój życia los, 
        Na stos, na stos." 

 

    Zachęcamy do śpiewania w naszych polskich domach i 

rodzinach, i to nie tylko w czasie obchodów listopadowego 
Święta.                              

Redakcja Biuletynu 

    
     Em 10 de novembro de 2012, na Escola de Língua 

Polonesa JP II em São Paulo, aconteceu a cerimônia 

comemorativa do Dia da Independência da Polônia. 

    O ponto principal do programa desta solenidade 
importante foi o discurso da profa. Barbara Rzyski “11 de 

novembro – Dia da Independência da Polônia”. 

    Este discurso foi uma lição de patriotismo sobre a nossa 
história e os ouvintes mostraram-se muito interessados. 

Convém acrescentar que, além dos hinos nacionais, 

polonês e brasileiro, os alunos da Escola cantaram durante 
a cerimônia a famosa canção da Primeira Brigada das 

Legiões polonesas comandadas por Józef Piłsudski – “Nós 

a Primeira Brigada” ... 

    A reconquista da liberdade do país, em novembro de 
1918, após 123 anos de escravidão foi um feito histórico 

importante. Assim sendo, por ocasião desta comemoração, 

vale lembrar as palavras dessa linda canção patriótica: 
“As legiões são – a nota militar 

  As legiões são – a fogueira do sacrifício 

       As legiões são – a altivez militar 
  As legiões são – o destino dos suicidas” 

Refr.  “Nós, a Primeira Brigada 

      Companhia de tiro 

      Jogamos na fogueira o nosso destino de vida  
      Na fogueira, na fogueira” 

     

    Encorajamos sinceramente todos os senhores para cantar 
em nossas casas e famílias polonesas, não só por ocasião 

das comemorações de 11 de novembro. 

A Redação do Boletim 

http://www.google.com.br/imgres?q=11+listopada&start=178&um=1&hl=pt-BR&tbo=d&biw=1430&bih=684&tbm=isch&tbnid=vhjv6nUmiEqtnM:&imgrefurl=http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121111/BIALYSTOK/121109583&docid=IfCZtiV1SqvWmM&imgurl=http://www.poranny.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=KP&Date=20121111&Category=BIALYSTOK&ArtNo=121109583&Ref=AR&border=0&MaxW=666&w=666&h=500&ei=sDS9UIrbL9HbqQH76YH4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=1124&vpy=99&dur=3469&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=116&sig=108951296208213573246&page=7&tbnh=151&tbnw=185&ndsp=33&ved=1t:429,r:32,s:178,i:125
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Święto 11 Listopada – cd. 

 

 
Início das comemorações – entrada da bandeira da Polônia. 
[Początek akademii – uroczyste wniesienie polskiej flagi] 

 
 

 
Discurso da profa Barbara Rzyski – “11 de novembro – Dia da 
Independência da Polônia” [Wykład prof. Barbary Rzyski - ,,11 

Listopada – Święto Niepodległości Polski”] 

11 de novembro – cont. 

 

 
„Nós, a Primeira Brigada” canção das Legiões de Piłsudski 
entoada pelos alunos da Escola. [„My, Pierwsza Brygada" - 

pieśń legionów Piłsudskiego, w wykonaniu uczniów Szkoły.] 

 

 
Término da comemoração de 11 de novembro. [Zakończenie 

uroczystości 11 Listopada] 

 

 

Najważniejsze Wydarzenia i Rocznice - Principais Eventos e Aniversários (Dez/12-Fev/13) 
 

W Polsce (na Polônia) 

06 / 12 Św. Mikołaja - Dia de São Nicolau 

24 / 12 Wigilia Bożego Narodzenia - Vigília de Natal 

25 / 12 Boże Narodzenie - Natal 

26 / 12 Drugi dzień świąt  - segundo dia de festas de Natal 

01 / 13 Nowy 2013 Rok - Ano Novo 2013 

14 / 02 Walentynki - dia de São Valentim – dia dos namorados   

W Brazylii (no Brasil) 

16 / 12 Missa de Natal na Igreja N. Sa. Auxiliadora 11h00 – Msza św. Bożego Narodzenia 

24 / 12 Véspera de Natal - Wigilia Bożego Narodzenia 

25 / 12 Dia de Natal  – Boże Narodzenie   

01 / 13 Ano Novo 2013 - Nowy 2013 Rok 

Redigiram: Alfreda Samborowski Andrusaitis, Henrique Bierwagen e Rosane AP Mainieri 
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Z cyklu “Dzieje literatury polskiej” 

ROMANTYZM  

Da série “História da literatura da Polônia” 

O ROMANTISMO 

    Nazwa epoki w dziejach kultury europejskiej, 

obejmującej pierwszą połowę XIX wieku. Romantyzm 

narodził się w opozycji do klasycznego Oświecenia. 

Występuje w literaturze, głównie w poezji i dramacie. 
Rozwinął się również w teatrze, muzyce i malarstwie. Jest 

epoką uczuć, namiętności i porywów serca. Romantyzm to 

także fascynacja duchową stroną człowieka, egzotyką i 
ludowością. Nazwa tej epoki literackiej pochodzi od 

francuskiego słowa romantisme (łac. romanticus), co 

oznacza niezwykły. 
    Romantycy stworzyli; własny system wartości, nową 

filozofię, inną estetykę, którą przenieśli również na grunt 

literatury. W Europie, epoka romantyzmu zaczęła się 

właściwie od schyłku XVIII wieku (początek Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej 1789) i trwała do Wiosny Ludów 

(1848).  

    Charakterystykę tego okresu literackiego sprowadzić 
można do cech następujących: 

* Walka romantyków z klasykami 
   W literaturze po raz pierwszy zarysowują się wyraźnie 
spory i różnice międzypokoleniowe. Klasycy nie potrafią 

zrozumieć nowatorskich pomysłów i działań romantyków. 

Nazywają je wręcz szkodliwymi.  

* Poezja i poeta   
   Poeta-wieszcz to duchowy przewodnik narodu, który 

sam ustanawia granice swojej twórczości. Rola poezji jest 

wyjątkowa. Podobnie jest z rolą poety, jako jednostki 
wybitnej, zdolnej do kreowania nowej rzeczywistości. 

Podkreślano też daleko idący indywidualizm. 

* Nowy typ bohatera  
    Bohater romantyczny - to marzyciel, człowiek 
nieszczęśliwie zakochany, bądź też oddany wielkiej i 

pięknej idei. Jest jednostką tragiczną, targaną sprzecznymi 

racjami, doznaniami i uczuciami. Jest on poza i ponad 
społeczeństwem. Skłócony z otoczeniem, popadający w 

konflikt z obowiązującymi normami. Bohater romantyków 

występuje w obronie zniewolonego narodu. Często 
występuje jako ofiara samotna i uciekająca w świat 

marzeń. 

* Pejzaż romantyczny  

   Przyroda u romantyków zwykle jest pełna tajemnic, 
często dzika i ponura. W tej epoce literackiej bywa też 

symboliczna i ożywiona. Poeci romantyzmu chętnie 

opisują nie tylko pejzaże górskie, ale też orientalne. Świat 
przyrody nierzadko staje się nawet jednym z bohaterów 

utworu. 

* Przeszłość i przyszłość 
  Romantyzm to kult pamiątek z przeszłości, ale też bunt 

wobec teraźniejszości. Cechuje go dążenie do radykalnego 

przeobrażenia świata, nawet jeśli środkiem do tego 

miałaby być krwawa rewolucja. 

* Nawiązywanie do średniowiecza 
   Najbliższą duchowo romantyzmowi była epoka 

średniowiecza. W Polsce również sarmacki barok, 
pogańska Litwa, czy też Słowiańszczyzna przed 

chrześcijaństwem. 

    Nome da época da história da cultura europeia, que 

abrange a primeira metade do século XIX. O Romantismo 

nasceu em oposição ao Iluminismo clássico. Ocorre na 

literatura, principalmente na poesia e no drama. 
Desenvolveu-se também no teatro, na música e pintura. É 

uma época de sentimentos, paixões e euforias do coração. 

O Romantismo é também o fascínio espiritual humano, o 
exótico e o folclore. O nome desta época literária provém 

da palavra francesa romantisme (do latim romanticus), que 

significa ‘o inusitado’. 
    Os românticos criaram: um sistema próprio de valores, 

uma nova filosofia, uma estética diferente, que 

transferiram para o terreno da literatura. Na Europa, a 

idade do romantismo começou realmente do final do 
século XVIII (início da Grande Revolução Francesa, em 

1789) e durou até a Primavera das Nações (1848). 

    As características deste período podem ser traduzidas 
para as características literárias seguintes:  

* A luta dos românticos com os clássicos     

    Pela primeira vez na literatura são desenhadas 
claramente as disputas e diferenças entre as gerações. Os 

clássicos não podem entender as ideias inovadoras e as 

atividades dos românticos. Chamam-nas de totalmente 

prejudiciais. 

* A poesia e o poeta  

    A relação poeta-poema é o guia espiritual da nação, que 

por si só estabelece os limites de sua criatividade. O papel 
da poesia é único. Da mesma forma o é o papel do poeta, 

como unidades excepcionais, capazes de criar uma nova 

realidade. Destaca-se também o individualismo de longo 

alcance. 

* Novo tipo de herói  

    O herói romântico é um sonhador, um homem 

excepcionalmente apaixonado, ou também entregue a uma 
grande e bela ideia. É uma entidade trágica, que 

experimenta razões contraditórias, experiências e 

sentimentos. Está além e acima da sociedade. Em 
desacordo com o ambiente, e que cai em conflito com as 

normas obrigatórias. O herói dos românticos aparece em 

defesa da nação escravizada. Com frequência surge como 

vítima solitária e fugitiva para um mundo dos sonhos. 

* Paisagem romântica 

   A natureza nos românticos geralmente é cheia de 

segredos, muitas vezes selvagens e sombrios. Nesta época 
literária também é simbólica e revitalizada. Os poetas do 

romantismo descrevem com vontade, não só as paisagens 

das montanhas, mas, também, as orientais. O mundo da 
natureza, muitas vezes torna-se até um dos heróis da 

composição. 

* Passado e futuro 

   O Romantismo é o culto às lembranças do passado, mas 
também relativo ao presente. É o desejo de uma 

transformação radical do mundo, mesmo que isso 

signifique uma revolução sangrenta. 

* Referência à Idade Média 

   A   Idade  Média  era  espiritualmente  mais  próxima  da  
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ROMANTYZM – cd. O ROMANTISMO – cont. 
* Irracjonalizm i mistycyzm 
  To kolejne cechy tego okresu literackiego. Nieufność 

wobec rozumu, duży dystans do nauki. Nic więc 
dziwnego, że królował kult uczucia i fantazji. 

Irracjonalizm jako pogląd odrzucający możliwość 

rozumowego poznawania świata opiera się głównie na 

doświadczaniu poprzez uczucie. Przy tym mamy do 
czynienia z nowym typem uczuciowości, który propaguje 

poznanie świata za pomocą intuicji i wyobraźni.  W 

twórczości romantyków obecne są także mistycyzm, czyli 
tajemnicze pozazmysłowe poznanie i przeżycia o 

charakterze metafizycznym. 

* Nastrojowość utworów 
   Szczególnie widoczna jest w balladach, dramatach i 
powieściach poetyckich. Jest to zwykle jakaś zagadkowa 

tajemniczość, ale też powiązana z nią groza. 

* Ludowość i fantastyka 
   Źródłem natchnień pisarzy jest także kultura ludowa. W 

twórczości literackiej romantyzmu widać duże 

zainteresowanie tradycją i obyczajami ludowymi. Istotna 
jest moralność ludu, zaś świat ludowych wierzeń i 

wyobrażeń staje się tworzywem literackim. 

* Naród 

   Postrzegany jest jako duchowa wspólnota, ustanowiona 
przez Boga. Polski naród w twórczości romantyków często 

jest narodem wybranym.  

* Polska 
   Nie Europa czy świat, ale właśnie Polska, 

przeciwstawiona Zachodowi jest punktem odniesienia w 

myśleniu o historii. 
    Europa tego okresu to Europa zrywów 

narodowościowych i rewolucyjnych. O wolność walczono 

w tym czasie w Grecji, ale też w Polsce (powstanie 

listopadowe, powstanie styczniowe). W 1825 roku 
rosyjscy dekabryści zorganizowali powstanie przeciwko 

caratowi. W latach 1848-1849 doszło do licznych 

wystąpień na terenie całego europejskiego kontynentu. Ta 
seria zrywów narodowych i rewolucyjnych, skierowanych 

przeciwko władzy absolutnej i autorytarnej znana jest w 

dziejach jako Wiosna Ludów. 

    Jeśli chodzi o gatunki literackie tej epoki, to do 
najważniejszych należą: powieść poetycka, ballada, dramat 

romantyczny, poemat dygresyjny, drobne formy liryczne, 

takie jak epigramat, sonet czy też cykl sonetów. 
    Za początek polskiego romantyzmu przyjmuje się rok  

1822. Wtedy to został wydany I tom poezji Adama 

Mickiewicza, w którym znalazły się ,,Ballady i romanse". 
Datą końcową jest rok 1864 (upadek powstania 

styczniowego), choć warto dodać, że ostatni romantycy 

działają praktycznie do końca wieku. Za najwybitniejszych 

przedstawicieli polskiego romantyzmu uważani są Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Nie 

wszyscy wybitni pisarze tego okresu są romantykami. 

Przykładem może być chociażby Aleksander Fredro. 
Wiele sporów i dyskusji o przynależność do romantyzmu 

dotyczy także poezji Cypriana Kamila Norwida. Znaczna 

część badaczy literatury tego okresu widzi w niej całkiem 
inne, odrębne zjawisko. 

época do Romantismo. Na Polônia era também o Barroco 

sarmático, a Lituânia pagã, ou mesmo o eslavismo antes do 

cristianismo.  

* O irracionalismo e o misticismo 

   São as características seguintes a este período literário. A 

desconfiança em relação ao intelecto, uma grande distância 

da ciência. Assim, não é nenhuma surpresa que reinasse o 
culto aos sentimentos e fantasias. O irracionalismo como 

ideologia que descarta a possibilidade da aprendizagem 

intelectual sobre o mundo baseia-se, principalmente, na 
experiência do sentimento. Com isso, estamos lidando com 

um novo tipo de sentimento, que promove o conhecimento 

do mundo, usando a intuição e a imaginação. Nas obras 

dos românticos estão presentes, também, o misticismo, isto 
é, conhecimento paranormal do mistério e experiências de 

caráter metafísico. 

* A atmosfera das obras 
    É vista especialmente em baladas poéticas, dramas e 

romances. Esta é, geralmente, um mistério cabalístico, mas 

também a ela está ligada a grandiosidade. 

* Folclore e ficção científica 

   A fonte da inspiração dos escritores é também a cultura 

popular. Na criação literária do romantismo vê-se um 

grande interesse na tradição e costumes populares. A moral 
do povo é séria, porém o mundo das crenças populares e as 

imaginações tornam-se uma criação literária. 

* O povo 
É visto como um indivíduo espiritual, criado por Deus. 

A nação polonesa, na arte dos românticos, com frequência 

é tida como uma nação escolhida. 

* A Polônia 

   Não a Europa ou o Mundo, mas justamente a Polônia, 

frente à Europa é a referência do pensamento sobre a 

história. 
    A Europa deste período é uma Europa de insurreições 

nacionais e revolucionárias. Nesta época lutava-se pela 

liberdade na Grécia, mas também na Polônia (revolta de 
novembro, a insurreição de novembro). Em 1825, os 

decabristas russos organizaram a revolta contra as 

autoridades. Em 1848-1849, houve inúmeros casos em 

todo o continente europeu. Esta série de surtos de 
insurreições nacionais e revolucionárias contra o poder 

absoluto e autoritário é conhecida na história como a 

Primavera dos Povos. 
    No que se refere aos gêneros literários desta época, os 

mais importantes são: o romance poético, a balada, o 

drama romântico, o poema digressivo, formas menores 
como o soneto, o epigrama ou o ciclo de sonetos. 

    Como início do romantismo polonês considera-se o ano 

de 1822. Na época foi publicado o I volume das poesias de 

Adam Mickiewicz, no qual encontram-se as “Baladas e 
romances”. A data final é o ano de 1864 (queda da revolta 

de janeiro), embora seja importante notar que os últimos 

românticos agem, praticamente, até o fim do século. Como 
os mais notáveis representantes do romantismo polonês 

são considerados: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki e 

Zygmunt Krasiński. Nem todos os escritores notáveis 
desse    período    são    representantes    do    romantismo. 
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ROMANTYZM – cd. O ROMANTISMO – cont. 
    Z całą pewnością, w polskim romantyźmie wyróżnia się 
jednak dwa okresy. Wczesny romantyzm, który trwał do 

wybuchu powstania listopadowego (1830r.) i drugi zwany 

romantyzmem dojrzałym, obejmujący okres 
międzypowstaniowy. Najważniejsze i chyba 

najpiękniejsze utwory powstały w tej drugiej, schyłkowej 

fazie - głównie na emigracji. Tworzyli je pisarze 

niezwykle zaangażowani w sprawy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Niewątpliwie należał do nich nasz 

narodowy wieszcz Adam Mickiewicz, jak i równie wielki 

Juliusz Słowacki. Dlatego też, znajomość ich poezji jest 
patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka. 

doc.stoc.com 

    O życiu i twórczości A. Mickiewicza i J. Słowackiego 
poświęcone będą następne wydania Biuletynu Szkolnego 

                                                

Na podstawie „Literatury Polskiej” - PIW 

                                      opracowała: prof. Barbara Rzyski 

Um exemplo, ao menos, pode ser Aleksander Fredro. 
Muitas disputas e discussões sobre a associação ao 

romantismo toca também a poesia de Cyprian Norwid. 

Grande parte dos estudiosos da literatura desse período vê 
nele um outro fenômeno, completamente distinto. 

    Certamente, no romantismo polonês destacam-se, no 

entanto, dois períodos. O Romantismo precoce, que durou 

até a eclosão da revolta de novembro (1830) e o outro 
chamado Romantismo maduro, que marca o período entre 

as insurreições. As mais importantes e, provavelmente, as 

mais belas criações surgiram nesta segunda fase, na fase 
da mudança, principalmente, no exílio. Os escritores 

estavam muito envolvidos no caso da recuperação da 

independência da Polônia. Sem dúvida, a eles pertencia o 

nosso poeta nacional Adam Mickiewicz assim como o 
grande Julius Słowacki. Portanto, o conhecimento de sua 

poesia é um dever patriótico de cada polonês. 

     Os próximos números deste Boletim serão dedicados à 
vida e obra de A. Mickiewicz e J. Słowacki  

Baseado em “Literatura da Polônia” – PIW 

Redigiu: profa. Barbara Rzyski 

 
    W dniach 24 listopada i 1 grudnia br., uczniowie 

sobotniej Szkoły Języka Polskiego im. JP II przedstawili 
samodzielnie przygotowane referaty z zakresu wiedzy o 

Polsce. Opracowane tematy dotyczyły następujących 

zagadnień z zakresu historii i geografii: 
     Położenie geograficzne Polski;  

Polska: fauna i flora, parki narodowe;  

Kraków – druga stolica Polski;  

Warszawa – obecna stolica Polski;  

I, II i III rozbiór Polski;  

11 listopada – narodowe Święto  Niepodległości Polski;  

Ignacy Krasicki – dzieła i twórczość oraz jej 

ponadczasowe znaczenie;  

Zakopane – zimowa stolica Polski 

     Prezentacja poszczególnych grup była niezwykle 

interesująca. O dużym zainteresowaniu problematyką 

świadczyła równie ciekawa dyskusja podsumowująca 
lekcję, w tej nieco odmienionej formie.  

     Serdecznie gratulujemy wszystkim referentom!     

Redakcja Biuletynu 

     Nos dias 24 de novembro e 1 de dezembro do corrente 

ano, os alunos da Escola de Língua Polonesa João Paulo 
II em São Paulo apresentaram palestras a respeito de 

conhecimentos sobre a Polônia. Os temas desenvolvidos 

envolveram questões de história e geografia seguintes: 
1 - Polônia: localização na Europa e geografia;  

2 - Polônia: fauna e flora, parques nacionais;  

3 - Cracóvia – a segunda capital da Polônia;  

4 - Varsóvia – a atual capital da Polônia;  

5 - I
a
, II

a
 e II

a
  ocupação da Polônia;  

6 - 11 de novembro – o Dia da Independência da Polônia;  

7 - Ignacy Krasicki – obra e seu significado atemporal;  

8 - Zakopane - a capital de inverno da Polônia 

 

    A apresentação de cada grupo foi extremamente 

interessante. As questões de elevado interesse sobre a 

problemática foram evidenciadas nas discussões 
posteriores durante a aula.  

Parabéns a todos os palestrantes! 

A Redação do Boletim 

 

 
1 – Amanda Szymanik, Alexandre S Augusto, Mariana Zucheli  

 
2 – Zóia Melinsky, Marcel Melinsky, Vanessa Widmanski, Rosane Mainieri 
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3 – Maercio Brandeburski, Silvana Brandeburski, Thales Brandeburski e  

Yaci Matorim 

 
4 – Camila S Cintra, Regina Soares e Olga Cekenda Roca 

 
5 – Wanda Melgar e Lucas Wachowiak Junqueira 

 
6 – Maximilian S Sniesko e Cristina Christofani 

 
7 - Rodrigo Boro e Arthur K Resti 

 
8 – Reinaldo Sciliano Jr. e Fabiana AS Sciliano  

 

 Z  życia  szkoły  -  urodziny obchodzą …  Da vida da Escola - comemoram seus aniversários… 

 

                             
 

 

 

Dezembro: 10 Arthur K Rresti; 22 Reinaldo Sciliano Jr;              

28 Silvana PF Brandeburski  

 Janeiro: 08 Maximiliano Sniesko; 25 Ir. Teresa Warzocha       

Fevereiro:  04 Thalles Brandeburski; 11 Ana Lúcia Adamowicz;     

12 Wanda H Melgar; 21 Yaci Matorim; 22 Alfreda Sofia S 

Andrusaitis 

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam,  

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam, 

Jeszcze raz, jeszcze raz 

Niech żyją, żyją nam …  
 

Życzymy wszystkiego najlepszego! 

      Zdrowia, radości i wszelkiej  

                    pomyślności!!!  

Polska i My - Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Sao Paulo                                                                                         
Corpo editorial: Alfreda S Andrusaitis, B Rzyski, Henrique Bierwagen, Rosane AP Mainieri     Distribuição gratuita - tiragem 100 nos                                                                                      

Proibida reprodução de qualquer tipo, sem autorização prévia do Corpo Editorial                                    Colabore mandando artigos para:   

                                                                                                                                                                                          aulasdepolones@yahoo.com.br                                                        
O  Consulado Geral da República da Polônia em SP oferece gentilmente material para a impressão deste Boletim                               

 


