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Filho de Tadeusz e Gertruda Łychowski, nasceu em setembro de 1934 em Nova Lisboa, 

Angola. Em 1938, mudou-se com os pais para a Polônia.  

Na Polônia passou a II Guerra Mundial até 1944. Foi preso em Varsóvia com seus pais, 

quando tinha apenas sete anos de idade. Em 1944, foi para a Alemanha onde permaneceu até 

1948. Nesse mesmo ano, emigrou com a família para o Brasil e fixou residência na cidade do Rio 

de Janeiro, na qual permanece até hoje.  

Formou-se em língua inglesa na filial da Universidade de Cambridge no Rio de Janeiro e 

didática na Pontifícia Universidade Católica na mesma cidade. Estudou também linguística 

aplicada na Universidade de Manchester, Inglaterra. 

O jovem Tomasz presidiu o Grupo da Juventude Polonesa denominado Świetliki, no Rio de 

Janeiro, em 1953. 

Em 1965, Tomasz Łychowski casou-se com Krysia Schulz. Tiveram quatro filhos e quatro 

netos.    

Sua vida profissional na arte de ensinar foi bastante profícua. Exerceu o cargo de diretor 

da filial da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (1971-1990) e de secretário da filial da 

Universidade de Cambridge (1973-1977), ambos no Rio de Janeiro. De 1978 a 1990, foi 

examinador dessa mesma universidade. Trabalhou como especialista na criação de currículos 

escolares na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (1976-1987) e responsável 

pelo ensino de religião nas escolas estaduais da região sul da cidade do Rio de Janeiro (1987-

1992). De 1992 a 1998 foi professor do renomado Colégio Pedro II. 

Em seu trabalho dedicado à literatura, participou do Conselho Editorial das publicações da 

Cultura Inglesa e foi responsável pelo setor de literatura no Instituto Brasileiro de Cultura 
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Polonesa. Colaborou com a revista “Aproximações”, publicada durante vários anos no Brasil pelo 

Prof. Henryk Siewierski. Escreveu artigos para jornais e revistas polonesas no Brasil e no exterior 

como: “Lud “(de Curitiba), “Głos Polski” (de Buenos Aires), bem como em publicações locais, por 

exemplo: “Jornal do Comércio”, “Tribuna de Petrópolis”, “Comunicações do ISER” e “Revista de 

Cultura”.  

Tomasz Łychowski é autor de “Meu caminho para a lua” (Varsóvia e Rio de Janeiro,  

2010), da coletânea de poesias “Glimpses” / “Vislumbres” (inglês/português, 1996); “Voices” / 

“Vozes” (inglês/português, 1998; “Brisas” / “Powiewy” (português/polonês), 2002; “Graniczne 

progi” / “Limiares de fronteira” / “Threshold”s (polonês/português/inglês, 2004;  “Spotkania” 

“Encontros” (2006) e “Skrzydła” / “Asas” (polonês/português, 2008). É tradutor para o português de 

obras escritas em polonês como: “Tríptico Romano” (do Papa João Paulo II, 2003),  “Sobre o que 

nos perguntam os grandes filósofos”  de Leszek Kołakowski (de dois dos três volumes; o terceiro 

foi traduzido por Henryk Siewierski, 2009), e do idioma polonês para o inglês: “Memórias da II 

Guerra Mundial” (de Jerzy Zoller, 2013). Entre suas publicações encontra-se a obra interessante 

“The Functional-Notional and Cognitive Approach” (1980) sobre o ensino da língua inglesa, 

publicado pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 

   

            
 

 

 “Meu caminho para a lua” é um livro de memórias no qual o autor conta detalhes sobre 

seu nascimento em Angola, fala sobre a II Guerra Mundial na Polônia, e relata sua vida como o 

mais jovem prisioneiro de guerra - aos sete anos de idade. Neste volume o leitor encontra, 

também, o desenrolar de sua vida difícil como jovem imigrante no Brasil.  

Tomasz Łychowski participou dos Congressos da Democracia Cristã (1957 - São Paulo, 

1962 - Caracas, 1963 - Strasbourg). Na década de 1990, na Argentina e no Uruguai, participou 

dos Congressos de Poloneses da América Latina como representante da Sociedade Beneficente 

do Rio de Janeiro “Polônia”. Por mais de 30 anos dedicou-se às atividades sociais na comunidade 

polonesa na Sociedade "Polônia", na qual ocupou vários cargos no Conselho Administrativo.  Em 

1987, foi presidente dessa Sociedade. 
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De 2002 a 2004, foi presidente da BRASPOL (comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil), 

seção no Rio de Janeiro.  

Em fevereiro de 2014, Tomasz Łychowski foi distinguido com 

a Medalha “Primaz da Polônia” por sua contribuição para a Igreja e a 

Nação. A medalha e o diploma lhe foram entregues pelo Reitor 

Zdzisław Malczewski SChr da Missão Católica Polonesa no Brasil 

durante a Sta. Missa.  
 

Como pintor, Tomasz Łychowski tem participado de várias exposições coletivas e 

individuais. Sua obra reúne motivos pintados com guache de cores muito vibrantes.  
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 Nos 10 últimos anos, o prof.  Łychowski tem exercido a profissão de tradutor juramentado e 

intérprete judicial do Consulado da República da Polônia no Brasil.  

 Em 2010, escreveu:  

“E agora, ficando velho, sonho ir para Angola, sonho ir para a Polônia, e, na Polônia, tenho 

saudades do Brasil. Amo cada recanto deste mundo, onde deixei para sempre um pedaço 

de minha vida. E, por isso, novamente, abro asas e alço voo, para agradecer a todos por 

tudo de todo coração.” 

Hoje ao lado de sua família querida, dedica-se à poesia e à pintura. 


