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       Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2015 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 com a chegada do Ano Novo 2015, 

bem como na festa da passagem de ano 

                             profa. Barbara Rzyski  

e a Redação do Boletim 
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Z cyklu “Dzieje literatury polskiej” 

MLODA POLSKA (Część I) 
 

Da série “História da literatura da Polônia” 

A POLÔNIA JOVEM (Parte I) 

    To określenie okresu w dziejach literatury polskiej, 

obejmujące również sztukę, teatr oraz styl życia w 

środowisku artystów. Jego początek nie jest 

jednoznacznie określony. Za daty graniczne Młodej Polski 
przyjmuje się lata 1890 lub 1891. Koniec epoki to 

zakończenie I wojny światowej i odzyskanie 

niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Nazwa 
pochodzi od cyklu artykułów Artura Górskiego pod 

nazwą „Młoda Polska”, który później uznano za cykl 

programowy. Została przyjęta na wzór nazw w innych 
krajach. Była już przecież Młoda Belgia, Młoda Francja 

czy też Młoda Skandynawia. Był to okres, w którym do 

głosu doszły nowe prądy literackie, artystyczne i 

umysłowe. 
* Modernizm - nazwa wywodzi się z języka 

francuskiego, w którym „modernę” oznacza nowoczesny. 

Termin szerszy niż „Młoda Polska” i niewątpliwie 
wieloznaczny. Dotyczy on literatury europejskiej 

przełomu XIX i XX wieku, autorów niemieckich 

(George), austriackich (Rilke), skandynawskich 
(Strindberg) i francuskich (Mallarme, Verlaine). 

Wszystkich wymienionych łączy przekonanie o 

szczególnej misji artysty, niechęć do mieszczańskiego 

życia oraz wiara w kult sztuki i hasło ,,sztuka dla sztuki". 
* Dekadentyzm - dość powszechna świadomość, że 

kultura europejska weszła w fazę schyłkową. Nurt ten 

reprezentują: we Francji - m.in. Verlaine i Huysmans, w 
Niemczech - Nietzsche, w Anglii - Wilde. Dekadentyzm 

wywodzi się z języka francuskiego, „decadence” oznacza 

schyłek, rozpad. Wiązał się z brakiem wiary w sens 

działania oraz buntem przeciwko mieszczańskiemu 
stylowi życia. Był prądem duchowym, rodzajem postawy 

opartej na pesymizmie, a więc smutku, melancholii oraz 

beznadziejności.  Formą ucieczki często były narkotyki i 
alkohol. 

* Neoromantyzm. Nazwa wskazuje na związek sztuki 

modernistów z twórczością romantyków. 
* Symbolizm. Kierunek ten najpełniej ujawnił się w 

poezji francuskiej. W Polsce reprezentowany przez 

większość poetów młodopolskich, do których należeli 

między innymi: Tetmajer, Kasprowicz, Miciński, Leśmian 
i Staff. Symbolizm odrzuca model literatury programowej, 

zrywa z opisywaniem świata, chce wyrażać myśli i 

nastroje za pomocą symboli, które ukrywają sensy różne i 
wieloznaczne. 

* Impresjonizm. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa 

"l'impression" - wrażenie. Właściwie był to kierunek w 
malarstwie i muzyce, choć też łączony z literaturą, a 

zwłaszcza z poezją. Artystę interesuje nie sam opis 

zjawiska, czy przedmiotu ale wrażenie, impresja. Poezja 

zapisuje więc ulotne stany psychiczne, za pomocą dość 
luźnych obrazów. Przy takim podejściu sztuka poetycka 

zbliża się do malarstwa. Stąd bogactwo barw, gra światła i 

melodyjność wiersza. 
      Wskazane terminy nie wykluczają się wzajemnie. 

Można być jednocześnie modernistą, dekadentem, 

neoromantykiem, symbolistą i impresjonistą. 

    Este período na história da literatura polonesa, também 

envolve a arte, o teatro e o estilo de vida no meio artístico. 

Seu início não está claramente especificado. Como data-

limite da era Polônia Jovem considera-se os anos 1890 ou 
1891. O fim da era é o fim da I Guerra Mundial e a 

reconquista da independência da Polónia, em 1918. O 

nome deriva do ciclo de artigos de Artur Górski, sob a 
denominação “Polônia Jovem”, que mais tarde foi 

reconhecida como ciclo programático. Foi adotada à 

semelhança dos nomes em outros países. Afinal, já existia 
a Bélgica Jovem, a França Jovem ou a Escandinávia 

Jovem. Este foi um período no qual surgiram as novas 

correntes literárias, artísticas e mentais. 

* O Modernismo. O nome deriva da língua francesa, na 
qual “moderne” significa moderno. É um termo mais 

amplo que “Polônia Jovem” e certamente de muitos 

significados. Diz respeito a uma literatura europeia que 
remonta aos séculos XIX e XX, autores alemães (George), 

austríacos (Rilke), escandinavos (Strindberg) e franceses 

(Mallarme e Verlaine). Todos eles ligam-se com a crença 
de uma missão especial do artista, falta de vontade de ter 

uma vida burguesa e a fé no culto da arte sob a égide “arte 

pela arte”. 

* O Decadentismo. Noção bastante comum de que a 
cultura europeia entrou na fase de estágio final. Esta 

tendência é representa: na França, entre outros por 

Verlaine e Huysmans; na Alemanha, por Nietzsche; e, na 
Inglaterra, por Wilde. O Decadentismo deriva da língua 

francesa “decadence”, que significa desintegração, 

declínio. Estava ligado com a falta de fé no sentido da 

ação, bem como a rebelião contra o estilo de vida burguês. 
Era uma corrente espiritual, tipo de atitude com base no 

pessimismo, portanto, tristeza, melancolia e desespero.  

Uma forma de fuga eram, muitas vezes, as drogas e o 
álcool. 

* O Neorromantismo. O nome refere-se à arte de 

modernistas com obras de românticos. 
* O Simbolismo. Esta fase surgiu na poesia francesa. Na 

Polônia era representada pela maioria dos poetas mais 

renomados, que incluía, entre outros: Tetmajer, 

Kasprowicz, Miciński, Leśmian e Staff. O Simbolismo 
rejeita o modelo de literatura programática, rompe com a 

descrição do mundo, quer exprimir pensamentos e 

humores usando símbolos que ocultam múltiplos 
significados. 

* O Impressionismo. O nome vem da palavra francesa 

"l'impression"- impressão. Na verdade, foi uma tendência 
na pintura e música, embora também ligado com a 

literatura, especialmente a poesia. O artista não está 

interessado só na descrição do fenômeno ou do objeto, 

mas na impressão causada. A poesia traz estados mentais 
fugazes, mediante imagens muito vagas. Com esta 

abordagem, a arte poética se aproxima da pintura. Daqui a 

riqueza de cores, jogo de luzes e a melodia de um verso. 
     Os termos indicados não são mutuamente exclusivos. 

Pode-se ser ao mesmo tempo modernista, decadente, 

neorromântico, simbolista e impressionista. 
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Europa u schyłku XIX wieku 

      Warunki rozwoju literatury i sztuki w Polsce były w 
tym czasie dość specyficzne. Na świecie panował 

względny, choć z trudem utrzymywany spokój. 

Społeczeństwa korzystały z wytworów cywilizacji i dóbr 
konsumpcyjnych.  Najbardziej burzliwym wydarzeniem 

politycznym była wojna francusko-pruska 1870-1871. 

Ostatnie dekady XIX wieku nazywano jednak ,,piękną 

epoką". W Europie nastąpił szybki rozwój przemysłu i 
wymiany handlowej. Ustalił się polityczny podział świata, 

a dominacja potęg kolonialnych powodowała wzrost 

inwestycji i szybkie bogacenie się Europejczyków. Wraz z 
rozwojem przemysłu dokonywano fundamentalnych 

odkryć naukowych, w dziedzinie biologii, chemii i fizyki. 

Wynalazki techniczne znalazły szerokie zastosowanie w 
życiu codziennym. Zmianie uległy także nastroje 

społeczne. Hasła tolerancji, demokracji, wolności i 

równości na stałe weszły do świadomości zbiorowej, zaś 

prawo do nauki, głosowanie powszechne, 
równouprawnienie kobiet zyskały dość powszechną 

akceptację. 

       Polacy natomiast byli poddawani coraz większym 
naciskom ze strony zaborców. Nasiliły się procesy 

wynaradawiania. Nadal trwał ,,Kulturkampf", czyli proces 

germanizacji. Po zamachu na cara Aleksandra II 
wzmożono rusyfikację i represje na terenach 

Rzeczypospolitej zajętych przez Rosję. 

Sztuki plastyczne i muzyka 

     W twórczości plastycznej dominowało hasło „sztuka 
dla sztuki”. Twórczość artystyczna stała się enklawą 

wolności. Założeniem sztuki było poszukiwanie piękna i 

jego realizacja. Dominującym prądem w malarstwie była 
secesja, charakteryzująca się krętymi, wyraźnie 

zarysowanymi liniami i motywami roślinnymi. Do 

głównych przedstawicieli tego kierunku należą: Gustaw 

Klimt, Alfons Mucha, Edward Munch, w Polsce - 
Stanisław Wyspiański. Obok secesji w sztuce rozwijały się 

takie kierunki jak kubizm, ekspresjonizm i futuryzm. 

     Muzyka w modernizmie była traktowana jako 
wyjątkowa dziedzina sztuki. W okresie tym tworzyli: 

Franciszek Liszt, Gustaw Mahler, Edward Grieg, Ryszard 

Strauss, w Polsce Mieczysław Karłowicz i Karol 
Szymanowski. 

     Jeśli zaś chodzi o filozofię, to do czołowych 

przedstawicieli nurtu tego okresu należą Artur 

Schopenhauer (1780-1860), Fryderyk Nietzsche (1844-
1900) i Henryk Bergson (1859-1941). 

      Poezja Młodej Polski jest smutna, pełna niepokoju 

czasem nawet rozpaczliwa. Mówi o spotkaniu z nicością. 
W liryce młodopolskiej człowiek najczęściej poszukuje 

„otchłani”. Odpowiednikiem nastrojów poetyckich jest 

martwy pejzaż, pustynia a nawet świat spustoszony. 
Częstym tematem bywa apokalipsa. Ulubioną porą roku 

jest jesień. Deszcz i mgła zapowiadają kolejne 

nieszczęścia. Nastroje równie przygnębiające: nostalgia, 

tęsknota a nawet rozpacz. Język dość daleki od 
potocznego. Jest nie tylko wyszukany ale też udziwniony.  

A Europa no final do século XIX 

    As condições para o desenvolvimento da literatura e arte 
na Polônia eram muito específicas naquela época. No 

mundo existia uma paz relativa, embora mantida com 

dificuldade. Os povos usavam produtos resultantes da 
civilização e bens de consumo.  O evento político mais 

turbulento foi a guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. 

Nas últimas décadas do séc. XIX, no entanto, foi chamada 

de “bela época”. Na Europa, ocorreu um rápido 
desenvolvimento da indústria e do comércio. Estabeleceu-

se uma divisão política do mundo e o domínio das 

potências coloniais causou o aumento em investimentos e 
‘ficar rico’ rápido como os europeus. Junto com o 

desenvolvimento da indústria ocorreram as descobertas 

científicas fundamentais no campo da biologia, química e 
física. As invenções técnicas foram amplamente utilizadas 

na vida cotidiana. Os climas sociais também mudaram. A 

tolerância, a democracia, a liberdade e a igualdade 

inseridas permanentemente na consciência coletiva, e o 
direito à educação, o voto universal, e igualdade das 

mulheres tinham uma aceitação bem generalizada.  

     Os poloneses, no entanto, estavam sujeitos à crescente 
pressão do poderio das partições. Aumentaram os 

processos de desnacionalização. Continuava o 

“Kulturkampf”, ou seja, processo de germanização. Após 
o assassinato do czar Alexandre II aumentou a russificação 

e as repressões na República da Polônia ocupada pela 

Rússia. 

As artes plásticas e a música 
     Na criatividade plástica dominava o slogan “arte pela 

arte”. A criatividade artística tornou-se o enclave de 

liberdade. A premissa da arte era a procura da beleza e a 
sua aplicação. A corrente dominante na pintura era a 

secessão, caracterizada por linhas sinuosas, claramente 

delineadas e motivos vegetais. Os representantes 

principais dessa corrente eram: Gustav Klimt, Alfons 
Mucha, Edward Munch, na Polónia - Stanisław 

Wyspiański. Junto com a secessão nas artes desenvolviam-

se direções como o cubismo, expressionismo e 
futurismo. 

     A música no modernismo era tratada como exceção 

no domínio da arte. Durante este período os criadores 
eram: Franz Liszt, Gustav Mahler, Edward Grieg, Richard 

Strauss, na Polônia - Mieczysław Karłowicz e Karol 

Szymanowski.  

     Referente à filosofia, no entanto, os representantes 
principais desse período eram Artur Schopenhauer (1780-

1860), Fryderyk Nietzsche (1844-1900) e Henryk Bergson 

(1859-1941). 
     A poesia da Polônia Jovem é triste, cheia de ansiedade 

e às vezes até desesperada. Na lírica da Polônia Jovem o 

homem procura com frequência “o abismo”. O equivalente 
do sentimento poético é a paisagem morta, o deserto e 

também o mudo destruído. Um tema comum era o 

apocalipse. A estação favorita do ano é o outono.  A chuva 

e nevoeiro preveem desgraças sucessivas. O humor 
também deprimente: nostalgia, saudade e, até mesmo, o 

desespero.     A    linguagem   bastante    diferente    da   
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Występują słowa rzadkie, obce i tajemnicze. Jeśli chodzi o 

gatunki literackie, to niezwykłą popularnością cieszy się 
sonet i poematy pisane prozą. 

 

      Literatura Polska ma w tej epoce również wybitnych 

przedstawicieli. Są nimi: Jan Kasprowicz (1860-1926), 
Kazimierz Przerwa Tetmajer (1865-1940), Tadeusz 

Miciński (1873-1918), Bolesław Leśmian (1877-1937), 

Gabriela Zapolska (1857-1921), Stanisław Wyspiański 
(1869-1907). Do twórczości autora młodopolskiego 

dramatu symbolicznego pt. „Wesele” wrócimy w 

kolejnym Biuletynie Szkolnym. Ale warto też zapamiętać 

bogactwo tematyki i kunszt artystyczny młodopolskiej 
poezji Leopolda Staffa (1878-1957), świat wsi w powieści 

„Chłopi” Władysława Reymonta (1867-1925), czy też 

nowatorską powieść ideową, poruszającą tematy społeczne 
pt. „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego (1864-1925). 

Niewątpliwie są one bestsellerami naszej literatury.  

 
Na podstawie: Literatura Polska PIW, Warszawa 1993 

Opracowała: prof. Barbra Rzyski  

coloquial. Não  é  só  sofisticada,  mas   também   grotesca. 

Palavras raras, estranhas e misteriosas. Quando se trata de 
gêneros literários, o que goza de extrema popularidade é o 

soneto e os poemas escritos em prosa. 

     A literatura da Polônia, nesta época, tem representantes 

excelentes. São eles: Jan Kasprowicz (1860-1926), 
Kazimierz Przerwa Tetmajer (1865-1940), Tadeusz 

Miciński (1873-1918), Bolesław Leśmian (1877-1937), 

Gabriela Zapolska (1857-1921), Stanisław Wyspiański 
(1869-1907). Para a criatividade do autor do drama 

simbólico da Polônia Jovem, intitulado “O Casamento” 

vamos voltar a tratar em outro Boletim da Escola. Mas 

vale lembrar também a riqueza do assunto e a habilidade 
artística da poesia da Polônia Jovem de Leopold Staffa 

(1878-1957), o mundo aldeão na novela “Os Camponeses” 

de Władysław Reymont (1867-1925) ou os contos ideais 
novos, que abrangem temas sociais, intitulados “Os 

desabrigados” de Stefan Żeromski (1864-1925). Sem 

dúvida são os melhores best-sellers de nossa literatura.  
Bibliografia: Literatura Polska PIW, Warszawa 1993 

Redigiu: prof. Barbra Rzyski 

 
11 Listopada - Święto Niepodległości Polski 

W dniu 08 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.  

Redakcja Portalu 
 

11 de novembro – Dia da INDEPENDÊNCIA DA POLÔNIA 

Em 10 de novembro no corrente ano, na Escola de Língua Polonesa João Paulo 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. 

                                          A Redação 

 

 

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"] 



5 

 

 

  UCZNIOWSKI OPŁATEK 
CONFRATERNIZAÇÃO 

DE NATAL 

 

     W dniu 13 grudnia 2014r. w Szkole Języka Polskiego im. JP 

II w Sao Paulo, z siedzibą w Colégio Notre Dame, odbył się 

uroczysty opłatek, w którym uczestniczyli uczniowie, ich 

rodziny i grupa najbliższych przyjaciół. Spotkanie rozpoczęto 

polonezem, polskim tańcem narodowym, którego na scenie 

teatru Colegio Notre Dame zatańczyli uczniowie naszej szkoły. 

Kolejnym punktem programu były cztery sztuki-miniaturki K.I. 

Gałczyńskiego wykonane po polsku przez „aktorów” szkolnego 

Teatru Małych Form. Charakteryzację do poszczególnych 

przedstawień wykonał Roberto Carso a dekorację scen 

przygotowali sami uczniowie.       
     Następnie prof. Barbara Rzyski zaprezentowała zdjęcia 

polskich krajobrazów, miast i tradycyjnych wnętrz i wystroju 

polskich domów w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

     Pani Profesor przypomniała bożonarodzeniowe obyczaje i 

tradycje śpiewania i odwiedzin kolędników oraz budowę 

krakowskich szopek. Po tym wprowadzeniu, na scenie teatru 

została przedstawiona „Polska Wigilia”, w której przy 

tradycyjnie udekorowanym stole, opłatkiem dzielili się pani 

Anna Dacyszyn, Polka urodzona we Lwowie, która jako mała 

dziewczynka przyjechała z rodzicami do Brazylii, jej synowie 

Márcio i Marcos Dacyszyn Andreatta oraz siostrzeńcy Samanta 

Dacyszyn i Mateusz Dacyszyn. Pod koniec tej inscenizacji 
wszyscy uczniowie weszli na scenę i zaśpiewali cztery polskie 

kolędy. Całą oprawę muzyczną „Uczniowskiego Opłatka” 

przygotował uczeń naszej szkoły, dyrygent Alexander Spatz 

Bessa.   

     Każdy z uczniów od Pani Profesor otrzymał skromny 

upominek – książki polskich autorów lub płyty z polskimi 

pieśniami. Bardzo wzruszające były słowa Márcio Dacyszyn 

Andreatta, który w imieniu wszystkich uczniów Szkoły Języka 

Polskiego im. JP II w Sao Paulo, podziękował Pani Profesor za 

możliwość uczenia się języka polskiego i zapoznania się z 

historią, tradycją i kulturą polską.  
    Zakończeniem uroczystości był skromny poczęstunek. 

Redakcja Biuletynu 

     Em 13 de dezembro de 2014, na Escola de Língua Polonesa 

JP II em São Paulo, sediada no Colégio Notre Dame foi 

realizado um encontro festivo com a presença dos alunos, suas 

famílias e amigos mais próximos. O encontro começou com a 

dança polonesa “polonez” no palco do Colégio Notre Dame 

dançado por alunos de nossa escola. Outro ponto do programa 

foram as quatro peças-miniaturas de K.I. Gałczyński feitas em 

polonês, pelos “atores” da escola do Teatro de Pequenas 

Formas. A caracterização das performances foi feita por 

Roberto Carso e a decoração das cenas por todos os alunos.  

     Em seguida, a profa. Barbara Rzyski mostrou fotos das 
paisagens polonesas, cidades e a decoração tradicional do 

interior das casas polonesas durante o Natal. 

     A professora recordou os costumes e as tradições de Natal, 

a dos cantores natalinos e a construção de presépios 

cracovianos. Após esta introdução, no palco do teatro foi 

apresentada “A Ceia de Natal Polonesa” da qual participaram à 

mesa tradicionalmente decorada a senhora Anna Dacyszyn, 

polonesa nascida em Lwów, e que como menina chegou ao 

Brasil com seus pais, seus filhos Márcio e Marcos Dacyszyn 

Andreatta e sobrinhos Samanta Dacyszyn e Mateus Dacyszyn. 

No final da encenação todos os alunos subiram ao palco e 

cantaram quatro canções natalinas polonesas. O cenário 
musical de toda a confraternização natalina foi preparado pelo 

aluno de nossa escola, maestro Alexander Spatz Bessa. 

     Cada um dos alunos recebeu da sra. Profa. uma recordação 

modesta - livros de autores poloneses ou discos com canções 

polonesas. Foram muito tocantes as palavras proferidas por 

Márcio Dacyszyn Andreatta, que em nome de todos os alunos 

da Escola de Língua Polonesa JP II em São Paulo, agradeceu à 

sra. Profa. pela oportunidade de aprender o idioma polonês e 

conhecer  a história, as tradição e a cultura da Polônia. 

      

     Ao fim da cerimonia foi servido um coquetel. 
A Redação 

 

 
 

 

 

O ‘polonez’ dançado por Fernanda Beatriz MP Gouvêia, 

Pamela Almeida, Ingrid R Santos, Alexandre S Bessa, Márcio 

Dacyszyn Andreatta e Elvis Ferrareis. (Polonez tańczony przez 

Fernanda Beatriz MP Gouvêia, Pamela Almeida, Ingrid R 

Santos, Alexandre S Bessa, Márcio Dacyszyn Andreatta i Elvis 

Ferrareis.) 

“A cobertura da América” apresentaram Alexadre S Bessa e 

Elvis Ferrareis. (“Zakrycie Ameryki”przedstawiali Alexandre S 

Bessa i Elvis Ferrareis.) 
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“A Eva comilona” apresentaram Simone Dias, Luciano Noceti e 

Fernanda Beatriz MP Gouvêia. („Zarłoczna Ewa” przedstawiali 

Simone Dias, Luciano Noceti i Fernanda Beatriz MP Gouvêia.) 

 

“A burocrata de férias” apresentaram Talita C Honorato e 

Fernanda Beatriz MP Gouvêia. („Biurokratka na wakacjach” 

przedstawiali Talita C Honorato i Fernanda Beatriz MP 

Gouvêia.) 

  
 

„Tratamento de transferência” apresentaram Simone Dias, Luciano Noceti, Alexandre S Bessa, Talita C Honorato, Jusceline S 
Lessa, Elvis Ferrareis e Márcio Dacyszyn Andreatta. (“Leczenie transferowe” przedstawiali Simone Dias, Luciano Noceti, 

Alexandre S Bessa, Talita C Honorato, Jusceline S Lessa, Elvis Ferrareis e Márcio Dacyszyn Andreatta.)   
 

  
 

Todos os alunos que dançaram e apresentaram as peças de K.I. 

Gałczyński.  (Wszyscy uczniowie, którzy tańczyli i przedstawiali 

sztuki-miniaturki K.I. Gałczyńskiego.) 

 

A sra. profa. Barbara Rzyski lembrou as tradições de Natal na 

Polônia. (Pani prof. Barbara Rzyski przypomniała 

bożonarodzeniowe obyczaje i tradycje w Polsce.) 
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Representação da ceia de Natal na Polônia. Participaram Anna 

Dacyszyn, Máricio e Marcos Dacyszyn Andreatta, Samanta 

Dacyszyn e Mateus Dacyszyn (Przedstawienie “Wigila w 

Polsce”. Brali udział Anna Dacyszyn, Máricio i Marcos 

Dacyszyn Andreatta, Samanta Dacyszyn i Mateusz Dacyszyn) 

 

Os alunos cantam as canções polonesas de Natal 

acompanhadas pelo maestro Alexandre S Bessa ao violão. 

(Uczniowie śpiewają polskie kolędy. Towarzyszy im na gitarze 

dyrygent Alexander S Bessa.)   

Agradecimentos especiais para Michelle Vołoszyn Carvalho que registrou o evento em filme e fotos, e a todos os outros alunos que 

gentilmente cederam as fotografias feitas no dia do evento.  

 

Najważniejsze wydarzenia i rocznice (X/14 – XII/14) - Principais eventos e aniversários (Out/14-Dez/14) 

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 / 01 / 15 Nowy 2013 Rok - Ano Novo 2013 

No Brasil (W Brazylii ) 

13 / 12 Confraternização de Natal na Escola de Língua Polonesa JP II (Opłatek uczniowski ) 

21 / 12 Missa de Natal na Igreja N. Sa. Auxiliadora 11h00 - Msza św. (Opłatek polonijny) 

24 / 12 Véspera de Natal - Wigilia Bożego Narodzenia 

25 / 12 Natal - Boże Narodzenie   

01 / 01 / 15 Ano Novo 2014 - Nowy 2014 Rok 
                                                                                                                                                                      Redigiram: Lea Żułkiewicz e Cesar Voloszyn 

 

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

 

    

                         
 

 

 
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego! Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!!! 
Aos aniversariantes desejamos tudo de bom! Saúde, alegrias e felicidades!!! 

 

 

 

 

 

Outubro: 2 Beatriz B Reinearar 5 Sueli Krisiak 

Vaz; 16 Tais L de Almeida, 19 Guilherme AR 

Neves e Antonio Carlos Pasti; 28 Lea Żułkiewicz  

 
Novembro: 10 Louise C.S. Minski 29 Thalita R de 

Miranda; 30 Luciano A Noceti  

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

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

Jeszcze raz, jeszcze raz 

Niech żyją, żyją nam …      

                     

 
Dezembro: 30 Felipe de Lima C Barros  

Polska i My - Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Sao Paulo                                                                                         
Corpo editorial: Lea Żułkiewicz, Cesar Vołoszyn, Barbara Rzyski  
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