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      UCHWAŁA 
Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 stycznia 2009 r. 
w sprawie ogłoszenia roku 

2009 Rokiem 
Juliusza Słowackiego 
 
 
W roku 2009 przypada 

dwusetna rocznica urodzin 

Juliusza Słowackiego, a zarazem 
sto sześćdziesiąta rocznica jego 

śmierci. Naszym obowiązkiem jest 

uczcić i przypomnieć jednego z 
najwybitniejszych w polskich 

dziejach poetę.  
Poezja Juliusza Słowackiego 

pozostaje i pozostanie jednym z 

najważniejszych osiągnięć polskiej 
literatury. Jego twórczość  to 

najwyższej próby  romantyzm o 
wymiarze europejskim. (…) 

Słowacki to poeta przeżywający 

polskość w sposób najgłębszy, nie 
wahający się pokazać rozterek i 

dramatów temu towarzyszących. 
Jego wiersze były duchową 

inspiracją dla wielu pokoleń 

polskiej młodzieży patriotycznej 
walczącej o odrodzenie Państwa 

Polskiego  
Niech Rok Słowackiego 

stanie się okazją do przypomnienia 

zasług, twórczości i postaci 
wielkiego polskiego twórcy 

romantycznego, jednego z tych, 
którym Polska zawdzięcza 

przetrwanie duchowe i narodowe 

pod zaborami. 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłasza rok 2009 Rokiem Juliusza 

Słowackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki 

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:  

A czasem był jak piorun jasny, prędki, 

A czasem smutny jako pieśo stepowa, 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 

A czasem piękny jak aniołów mowa... 

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem. 

Strofa byd winna taktem, nie wędzidłem” 

(„Beniowski”) 
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„Mistrza takiego rymów język 

polski już nie dostanie. Znikł 

człowiek, lecz póki mowy polskiej, 
póty i imienia jego” (Zygmunt 

Krasiński) 

  

OBCHODY ROKU 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

W NASZEJ SZKOLE 
 

Profesor Bladaczka – bohater 

„Ferdydurke” W. Gombrowicza - próbował 
na wszelkie sposoby uświadomić swoim 

uczniom, że „[...] Słowacki wielkim poetą 

był!”. Napotykając na opór uczniów w 

przyjęciu tak oczywistej tezy, dziwił się, 

słysząc słowa w rodzaju tych: „Jak to: 

zachwyca, kiedy nie zachwyca?” 
Współcześnie niewiele się zmieniło i nadal 

uczniowie słyszą parafrazowane na wiele 

sposobów słynne zdanie, dowiadując się 

przy okazji, że wielkim poetą był nie tylko 

Słowacki, ale i Kochanowski, Norwid, 
Mickiewicz i wielu, wielu innych. Nie 

chodzi tu jednak o to, by wieść spór o 

rangę mistrzostwa i wielkości 

poszczególnych poetów, tylko o to, by 

przybliżyć ich twórczość i spowodować, by 

w ogóle zaistnieli w świadomości uczniów 

jako twórcy kultury literackiej naszego 

narodu. 

Fakt, że Juliusz Słowacki urodził się 

200 lat temu, stał się okazją do tego, żeby 

na nowo zainteresować młodzież 
twórczością poety, pokazać inne, często 

nieznane jej oblicze. Stąd narodziła się 

idea obchodów rocznicy urodzin poety pod 

wspólnym hasłem „Wokół Słowackiego”. 

Samorząd Uczniowski przy współpracy 
Komisji Przedmiotów Humanistycznych 

zaproponował uczniom różne formy, które 

mają zachęcić ich do ponownego 

zgłębienia i zainteresowania się 

twórczością poety. W tym celu już we 

wrześniu zorganizowano wystawę „Imię 
moje tak przeszło jako błyskawica”. 

Innymi formami, które mają służyć 

popularyzacji twórczości Słowackiego, są 

różnorodne konkursy oraz wydanie 

specjalne „Gazety Szkolnej”. W grudniu 
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na 

najciekawszą prezentację 

multimedialną oraz podsumowanie 

konkursu „Tworzymy wystawę 

upamiętniającą wielkiego poetę i 

dramaturga”. Nagrody zostaną przyznane 
w dwóch kategoriach: na najcenniejszy 

eksponat muzealny związany z epoką 

romantyzmu oraz na najciekawszą pracę 

plastyczną, będącą malarskim opisem 

miejsc i ludzi, z którymi poeta był 
związany. Napłynęło już wiele prac, które 

w interesujący sposób nawiązują do życia i 

twórczości poety. Zgromadziliśmy również 

wiele cennych eksponatów z XIX wieku. 

Konkursy trwają do 1 grudnia. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia w nich udziału! 

Ukoronowaniem całego przedsięwzięcia 

będzie konkurs recytatorski oraz 

wystawienie sztuki teatralnej „Wieczór 

ze Słowackim” przez „Teatr bez 
Nazwy”. 

A fakt, że Słowacki na nowo zaistniał w 

świadomości uczniów i być może nie 

kojarzy się już tylko z nudną lekturą, 

naprawdę cieszy.  
 

 „Bo to jest wieszcza 
najjaśniejsza chwała, 

Że w posąg mieni nawet 

pożegnanie.” 
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O wystawie 
„Imię moje tak przeszło 

jako błyskawica” 
 

We wrześniu 2009 roku 

zorganizowaliśmy wystawę poświęconą 

Juliuszowi Słowackiemu dla uczczenia 
200 rocznicy urodzin i 160 rocznicy 

śmierci poety. W jej tworzenie 

zaangażowała się niemal cała społeczność 

uczniowska, ksiądz Adam Ners oraz 

nauczyciele: Pani Anna Łączyńska i Pani 

Anna Nowotka. Nawet w najśmielszych 
oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się tak 

ogromnego zaangażowania, za co 

serdecznie dziękujemy. Nie jest to typowa 

prezentacja biograficzna, raczej poetycka 

opowieść o życiu Słowackiego i o epoce, w 
której żył. Tytuł wystawy pochodzi z 

wiersza „Testament mój”. Ekspozycja 

została podzielona na cztery części, 

charakter każdej z nich określa cytat z 

twórczości poety. 

„Żyłem z wami, cierpiałem i 
płakałem z wami” to tytuł pierwszej 

części. Wprawdzie dzieciństwo i młodość 

Juliusza Słowackiego upłynęły w 

atmosferze domowego ciepła, niemniej 

okres ten nie był wolny od wydarzeń 
przykrych i bolesnych. Gdy miał pięć lat, 

zmarł jego ojciec. W 1827 serdeczny 

przyjaciel Słowackiego popełnił 

samobójstwo. Natomiast miłość młodego 

Juliusza do starszej od siebie Ludwiki 

Śniadeckiej nie została odwzajemniona. W 
tej części umieszczono widoki miejsc, z 

którymi poeta był związany: Krzemieniec u 

stóp góry Bony, dom, w którym urodził się 

poeta, gmach liceum krzemienieckiego, 

wileńskie kościoły i uniwersytet. Na 
tablicy zawieszono portrety osób, wśród 

których upłynęło mu dzieciństwo i 

wczesna młodość. Po ukończeniu 

Uniwersytetu Wileńskiego Juliusz 

Słowacki wyjechał do Warszawy, gdzie 

podjął pracę w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu. Ten etap życia poety 

przypomina grafika „Plac Bankowy w 

Warszawie” oraz monety z XIX wieku.  

Druga część zatytułowana „Tych, co 

mogli pokochać serce moje dumne” 
poświęcona jest przyjaciołom poety, 

których poznał na emigracji. Po wybuchu 

powstania listopadowego poeta został 

wysłany ze specjalną misją do Londynu, 

rozpoczynając swą wielką wędrówkę po 

Europie. W Rzymie doszło do pierwszego 

spotkania z Zygmuntem Krasińskim, z 

którym rozmawiał o poezji, recenzowali 

nawzajem swoją twórczość. O długich 

nocnych rozmowach, jakie prowadzili 

poeci w rzymskich ruinach, przypomina 

makieta wykonana przez uczennice II LO. 
W Genewie poeta poznał Marię 

Wodzińską. W jej towarzystwie odbył 

wycieczkę nad Jezioro Leman. Po latach 

uczynił ją bohaterką miłosnego poematu 

„W Szwajcarii”.  
Z kolei trzecia część – „Wiem, że mój 

okręt nie do kraju płynie…” - 

poświęcona jest licznym wojażom 

Słowackiego. Głównym eksponatem jest tu 

stary kufer. Dokładną trasę podróży poety 

po Europie i Bliskim Wschodzie można 
prześledzić na mapie zawieszonej na 

tablicy wśród rysunków poety, 

przedstawiających odwiedzane miejsca. 

Makiety ruin w Grecji, miniatury piramid, 

papirusy i figurki bogów egipskich oddają 
klimat Bliskiego Wschodu. Na ławie 

nakrytej zielonym suknem znajdują się 

zdjęcia wnętrza Grobu Chrystusa, góry 

Kalwarii oraz Betlejem wypożyczone przez 

Księdza Adama Nersa oraz Biblia z XIX. 

Eksponaty tu zgromadzone przypominają 
o podróży Słowackiego do Ziemi Świętej.  

„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza 

chwała, / Że w posąg mieni nawet 

pożegnanie” – to tytuł ostatniej części 

naszej wystawy. Słowacki za życia nie 
doczekał się sławy, jakiej oczekiwał. 

Zawsze pozostawał w cieniu Mickiewicza. 

Wierzył w swój talent i wielkość, twierdził, 

że jego  „będzie za grobem zwycięstwo”. 

Spełniło się proroctwo poety. W tej części 

wystawy zaprezentowano różnorodne 
formy upamiętniania poety przez rodaków.  

Z boku zaaranżowano pracownię 

Juliusza Słowackiego. Stoi tu szafa 

biblioteczna ze starym księgozbiorem, na 

półkach oprócz książek przeróżne 
pamiątki i przedmioty codziennego użytku 

z XIX wieku. Na stoliku świecznik, 

przybory do pisania – kałamarz i pióro –

oraz ostatni niedokończony list do 

przyjaciela… Obok filiżanka z kawą, której 

Słowacki był wielkim smakoszem. We 
flakonie ulubione żółte róże. Przy stoliku 

oryginalne krzesło z XIX wieku. Na ścianie 

wisi stylowe lustro i stary zegar 

odmierzający krótki czas życia poety. 

Wystawa tonie w półmroku. 
Organizatorzy wystawy: 

Agata Żbikowska 

Krzysztof Turek 
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„Jest u nas kolumna  
w warszawie…” 

 

JEST U NAS KOLUMNA W WARSZAWIE, 

NA KTÓREJ USIADAJĄ PODRÓŻNE ŻURAWIE, 

 SPOTKAWSZY JEJ LIŚCIANE CZOŁO ŚRÓD OBŁOKA, 

TAKA ZDA SIĘ ODLUDNA I TAKA WYSOKA! 

 

JULIUSZ SŁOWACKI – „USPOKOJENIE” 

                                                     1844 

 
  JEŻELI I TY RUNIESZ, JEŚLI CIEBIE ZBURZĄ, 

  NA KTÓREJ SADZAŁ ONGI PODRÓŻNE ŻURAWIE, 

SŁOWACKI, NIEWYGASŁĄ POTRZĄSANY BURZĄ, 

WIDZĄCY CIĘ W OBŁOKACH, W SWYM ŚNIE 

 O WARSZAWIE –  

 

                                                                       

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI  
                                                          1944 

 

Juliusz Słowacki wkrótce po 
ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Wileńskim przeniósł się do Warszawy, 
gdzie objął stanowisko przy Komisji 
Rządowej Przychodów i Skarbu. Jego 
biurowa praca polegała głównie na 

kaligraficznym przepisywaniu aktów i 
rachunków, nie da się więc ukryć, że 
go nudziła. Słowacki nie zabiegał o 
znajomości z najlepszym warszawskim 
towarzystwem oraz kolegami z pracy. 
Przesiadywał w samotności, pisał lub 
grał na fortepianie.  

Na rozwój twórczości Słowackiego 
wielki wpływ wywarła poezja 
romantyczna, zwłaszcza dzieła 
wybitnego poety Byrona. Napisał m.in. 
„Hugo”, „Arab”, ,,Mnich”, „Żmija”, 
których tematyka obraca się wokół 
losów rozczarowanych do świata i 
rzeczywistości samotników, 
otoczonych urokiem tajemnicy, 
nieszczęśliwej miłości, fantastyki. 

Wybuch powstania listopadowego i 
jego upadek wywarły wielki wpływ na 
dalsze życie poety. Wytyczyły nowy 
kierunek w twórczości. Słowacki pisze 
patriotyczne wiersze i hymny 
wzywające do boju z wrogiem ojczyzny, 

jak „Oda do wolności”, „Kulik”, „Hymn 
do Bogarodzicy” i „Pieśń legionu 
litewskiego”. Wydane w ulotkach i 

czasopismach, zyskały mu natychmiast sławę i 

uznanie rodaków. 

Po wybuchu powstania 
listopadowego Juliusz Słowacki podjął 
pracę w powstańczym Biurze 
Dyplomatycznym księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego. Ze względu na 
słabe zdrowie nie wziął udziału w 
walce, dlatego 8 marca 1831 roku 
udał się z misją dyplomatyczną Rządu 
Narodowego do Londynu. Po upadku 
powstania nie wraca już do Polski, lecz 
przebywa na dobrowolnym wygnaniu 
za granicę. Ma wielki żal do siebie, że 
nie walczył w obronie swojej ojczyzny. 
Sam przyzna: „Godności nie mam – 
przed męką uciekłem”. Po latach 
zrehabilituje się i bohaterskiej 
Warszawie wystawi najpiękniejszy 
pomnik w wierszu „Ofiarowanie”: 

 

U nóg twych kładę: o żałośna wdowo 

Polskiego ludu! O Matko w żałobie 

Tych, co śpią w krwawym pochowani grobie, 

I tych - co wierzą, że wstaniesz na nowo; 

O! ty gotowa twą krew chrystusową 

Rzucić na twarze wątpiące i blade, 

WARSZAWO! tę pieśń ci pod nogi kładę 

I nóg skrwawionych twoich sięgam głową. 
 

Z gorzkich rozmyślań nad klęską 
powstania listopadowego powstaje w 
Szwajcarii dramat poetycki „Kordian”, 
który ma m.in. interpretować ocenę 
powstania listopadowego. 

Kinga Trocka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jerzy_Czartoryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jerzy_Czartoryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jerzy_Czartoryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_dyplomatyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Narodowy_%28powstanie_listopadowe%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Narodowy_%28powstanie_listopadowe%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Narodowy_%28powstanie_listopadowe%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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Wywiad z dandysem 
 

„Dandyzm nie jest, jak sądzi wielu, 
nieumiarkowanym upodobaniem do 
strojów i zewnętrznej elegancji. Dla 
doskonałego dandysa te sprawy są 
tylko symbolem arystokratycznej 
wyższości ducha. [...] Przede 
wszystkim jest to paląca potrzeba 
oryginalności, ograniczonej od 
zewnątrz ramami konwenansów. 
Jest to rodzaj kultu dla samego 
siebie, silniejszego czasem od 
potrzeby szczęścia. [...] 
Wyrafinowani, wykwintnisie, 
fircyki, lwy czy dandysi - jakkolwiek 
każą się nazywać, ich pochodzenie 
jest jednakie; wszyscy ożywiani są 
tym samym duchem oporu i buntu” 
- pisze w ‘Malarzu życia 

nowoczesnego’ Charles Baudelaire. 
By dowiedzieć się czegoś więcej o 
tym intrygującym zjawisku, 
postanowiłam zaczerpnąć 
informacji z najlepszego źródła: od 
jednego z dandysów, a zarazem 
wybitnego poety, Juliusza 
Słowackiego. 
 

 Olga Zakrzewska: Określenie 
‘modniś’ ma zabarwienie raczej 
pejoratywne. Często jest pan 
nazywany w ten sposób. Nie irytuje to 
pana? 
 

 Juliusz Słowacki: Wręcz 
przeciwnie, jestem z tego 
zadowolony. Osiągnąłem 
zamierzony efekt. Prowadzę 
światowe życie, bywam na giełdzie, 
w teatrze, na salonach, podróżuję. 
Wolę by nazywano mnie dandysem i 
jednocześnie przyjmowano z 
szacunkiem w publicznych 
miejscach, niż miano za flejtucha i 
nie wpuszczano do różnych 
instytucji, jak na przykład 
Mickiewicza. Zawsze ubieram się 
stosownie do sytuacji. Trzeba 
pamiętać, że inne rękawiczki 
zakłada się wieczorem, a inne rano. 
Osobiście preferuje żywe kolory: 
żółte rękawiczki + żółta róża to 
idealny zestaw. Oczywiście jest to 
strój ‘salonowy’, gdy podróżuję- co 
kocham i robię bardzo często- 
stawiam na wygodę i praktyczność, 
ale mój ubiór jest zawsze modny. Da 
się to wszystko połączyć.  
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 O.Z: Wspomniał pan o stroju 
mniej oficjalnym niż ten, który 
prezentuje pan na co dzień. Nasi 
czytelnicy chętnie dowiedzieliby się o 
nim czegoś więcej. 
 

 J.S: Zazwyczaj zakładam 
płócienną pelerynę, haftowaną 
zielonym jedwabiem lub włóczką, 
czarny, skórzany pas, białe 
szarawary, pleciony kapelusz z 
białej i czarnej słomy, dosyć niski, z 
ogromnymi skrzydłami i opasany 
purpurową wstążką. Do tego 
trzewiki na grubej podeszwie i 
wysoki, biały kij z żelaznym 
końcem, identyczny jak ten, 
którego używają górale. Zawsze 
muszę być nienagannie ubrany- 
ludzie na mnie patrzą.  
 

 O.Z:  Czy to oznacza, że chce 
pan być oceniany przez pryzmat 
ubioru, a nie talentu i osiągnięć?  
 J.S: Moje osiągnięcia są 
niekwestionowane, przecież jestem 
największym polskim poetą i do 
mnie należy przyszłość literatury. 
Takie jest moje przeznaczenie, 
urodziłem się geniuszem i nikomu 
nie muszę niczego udowadniać. 
Moje dzieła same się obronią. A taki 

Mickiewicz na przykład? On już 
dawno wyszedł z mody! Mnie po 
prostu nie podoba się zwyczajność, 
lubię się buntować. Uwielbiam 
prowokować swoją oryginalnością w 
literaturze, jak i w życiu. 
 

 O.Z: Ale pana słynna kamizelka 
ze wzorem w wielkie kwiaty... Czy nie 
uważa pan tego za zbyt krzykliwe, w 
złym guście? Myślę, że Chopin nigdy 
nie założyłby czegoś takiego. 
 

 J.S: Wielokrotnie słyszałem 
od ludzi znających się na modzie-w 
szczególności dam- że moje 
kamizelki są śliczne. Nie tylko 
kobiety mają prawo wyglądać 
barwnie jak motyle! Zawsze chcę 
być zauważony i dobrze 
zapamiętany. A Chopin zawsze 
ostentacyjnie ubiera się pod kolor 
fortepianu. 

 O.Z: Słuchając pana, można 
dojść do wniosku, że otacza pan 
kultem samego siebie. Nigdy nie bywa 
pan skromny? 
 

 J.S: Droga pani, to przecież 
oczywiste! Jestem artystą, 
arystokratą ducha. Takie 
szlachectwo zobowiązuje! Żegnam! 
Muszę iść się przebrać, gdyż idę na 
bal do Porcelanowskich. 
 
 O.Z: Dziękuję za poświęcenie mi 
czasu i wyczerpujące odpowiedzi. 

                                                                                                                                      
Olga Zakrzewska, II LO. 
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PODRÓŻ 
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 

Juliusz Słowacki bardzo pragnął 

odbyć wędrówkę do miejsca, które 
znał z opisów biblijnych oraz z 
ulubionego poematu „Jerozolima 
wyzwolona” Torquata Tassa. Dlatego 
wraz z Brzozowskim udali się do 
Jerozolimy. 

Niestety, podróż przerwała im 
dwunastodniowa kwarantanna 
nieopodal miasteczka El Arish. Tu 
spędzili Boże Narodzenie i Nowy Rok. 
Podczas postoju Słowacki usłyszał 
przejmującą historię o Arabie, 
któremu zaraza podczas kwarantanny 
zabrała całą rodzinę. To opowiadanie 
skłoniło poetę do napisania poematu 
„Ojciec zadżumionych”. Tutaj też 
napisał żartobliwy wiersz z życzeniami 
noworocznymi do Zenona 
Brzozowskiego oraz „Pieśń VII” i zaczął 
„Pieśń VIII”. 

Po wymuszonym postoju ruszyli w 
dalszą drogę przez Gazę i Jaffę. W 
nocy (12 stycznia) obaj z Brzozowskim 
stanęli pod murami Jerozolimy. Groził 
im nocleg pod wrotami, ale na 
szczęście po kilku godzinach zostali 
wpuszczeni przez strażników. 

Następną noc Słowacki postanowił 
spędzić u Grobu Chrystusa, która 

zostawiła mu mocne wrażenia na 
zawsze. Przed wieczorem został 
zamknięty sam w kościele, gdzie trwał 
przy kamieniu grobowym, czytał 
Biblię, rozmyślał o śmierci i Ojczyźnie. 
W jej intencji zamówił Mszę św., którą 

odprawił ksiądz – Polak. Juliusz z 
przejęciem klęczał na miejscu, gdzie 
Anioł Biały powiedział Magdalenie: 
„Nie ma Go tu, zmartwychwstał”, 
słuchając całej Mszy z głębokim 
uczuciem. Po nocy u Grobu Świętego 
wrócił do klasztoru i zasnął jak 
dziecko zmęczone łzami. 

 

 
 
Bezpośrednio pod wrażeniem chwil 

u Grobu Chrystusa poeta napisał 
wiersze, które stały się mocnym 
świadectwem jego metamorfozy w 
czasie podróży – pielgrzymki. 

.Poeta odwiedził też niedaleko 
Jerozolimy Dolinę Jozafata. Był w 
Ogrodzie Getsemani, skąd wziął garść 
ziemi na swój grób wygnańca – 
pielgrzyma. Odwiedził Nazaret, 
Betlejem, gdzie słuchał Mszy św. 
Poszedł też nad Morze Martwe, Jezioro 
Genezaret i nad Jordan. Był także w 
Betanii u grobu Łazarza i w 
Tyberiadzie. 

Podróż po Ziemi Świętej napełniła 
jego serce „jakaś prostota i świętość”. 
Zachłysnął się nadzwyczajną urodą tej 
ziemi. Syty wrażeń z Jerozolimy 
Słowacki wracał z podróży umocniony 
na ciele i duchu, powrócił do praktyk 
religijnych. Owocami literackimi tej 
podróży wzbogacił polską kulturę.  

 
Katarzyna Daniluk 
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MOJA  
ROMANTYCZNA PODRÓŻ (CZ. 1) 

 

Reportaż 
 

Krewni, w których towarzystwie 
ostatnio przebywałem, gorąco 
odradzali mi wyjazd w nieznane. 

Przyjaciele zaś zręcznie i 
skutecznie namawiali, udzielając mi 
na ten czas pożyczki. Myśl o 
podróży na Wschód nurtowała mnie 
od zawsze, projekt dawno zrobiony – 
kilkakrotnie odrzucany jako zbyt 
straszny, w końcu doszedł do 
skutku. Po ukończeniu 27 roku 
życia wyjechałem niespodziewanie. 

 

24 sierpnia 1836r. ruszam z moim 
przyjacielem Zenonem Brzozowskim, 
którego motywem wyjazdu był zakup 
koni arabskich, z Neapolu do Otranto. 
Spóźniliśmy się na statek. Czekaliśmy 
do 2 września, żeby wsiąść na marny 
żaglowiec. Przed wypłynięciem 
napisałem jeszcze do Matki, że sam 
nie mogę sobie wytłumaczyć, dlaczego 
z takim smutnym zapałem rzucam się 
w świat nieznajomy, pełen 
niebezpieczeństw… w Grecji rozboje… 
w Egipcie zaraza. Zabrałem w drogę 

drewniany sekretarzyk podróżny, 
pióro, zeszyt na notatki oraz ołówek i 
album rysunkowy.  

19 września dotarliśmy do Myken. 
Miasto, a właściwie grób 
Agamemnona, wywarły na mnie 
pierwsze mocne wrażenia w czasie tej 
podróży. W miejscu legendarnego 
grobu bohatera spod Troi, na tle 
dziejów starożytnej Grecji, grobów 
Termopil i Cheronei rozważałem 
nieszczęsne fatum własnego narodu.   

 

 
 

Juliusz  Słowacki Grób Agamemnona  
 

Nazajutrz  byliśmy w Atenach, gdzie 
zatrzymaliśmy się tydzień, dniem i 
przy księżycu zwiedzając i 
kontemplując zabytkowe ruiny. 

Aby dostać się do Egiptu, 
musieliśmy udać się na wyspę Siros, 
skąd odpływały statki do Aleksandrii. 
Tu z powodu niepomyślnych wiatrów 
czekaliśmy całe dwa tygodnie. Umiejąc 
sobie sam wystarczyć, napisałem całą 
Pieśń I i III swej poetyckiej relacji z 
podróży, mój towarzysz Brzozowski 
nudził się i irytował. Syra – kamienie – 
wicher – podróż morska – brzegi 
znikają – mgła – stada bocianów – pod 
Aleksandrią zachód słońca. Pod koniec 
tej tygodniowej podróży morskiej, sto 
mil przed brzegiem i sto mil od brzegu, 
pod Aleksandrią, napisałem „Hymn o 
zachodzie słońca: Smutno mi, Boże…” 

W Aleksandrii zatrzymaliśmy się w 
hotelu Pod Złotym Orłem na tydzień. 
Zetknęliśmy się z wirem obrazów – 
Egipcjanki z czarami na głowach, 
żebracy, na osłach kobiety, wielbłądy z 
wodą, arabska muzyka. Zwiedziliśmy 
katakumby za miastem i złożyliśmy 
wizytę wicekrólowi Egiptu Mahmedowi 
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Alemu. Przyjął nas bardzo grzecznie, 
posadził obok siebie i bawił rozmową o 
przemianach, jakie zaprowadził. 

28 października ruszyliśmy Nilem 
do Kairu. Śliczna podróż. Rysowałem 
wiele, słowa bowiem były 
niedostateczne do oddania 
wszystkiego, co uderzało w oczy. Kair 
– studnia Józefa – targ niewolników – 
ładna Abisynka – meczety – targ. 
Pyszne miasto, piramidy widać z 
daleka piramidy, wokół pełno lasów 
palmowych, przedmieścia w ogrodach. 
Piramidy mnie rozczarowały. Straciłem 
obraz, który sobie moja imaginacja o 
nich stworzyła, a jednak napisałem na 

ich temat dwa wiersze. Gdy 
znaleźliśmy się pod tymi niezwykłymi 
pomnikami, Beduini w białych 
płaszczach zbiegli się zewsząd, aby 
nam służyć za przewodników i biorąc 
za ręce wciągali przez ciemne, 
granitem wykładane korytarze, aż do 
małych pokoików będących…we 
wnętrzu piramid Byłem na szczycie 
największej piramidy. Cudowny widok. 
Napis, który zauważyłem, wzbudził we 
mnie dojmującą myśl o nieszczęściu 
Ojczyzny:  

 

„A tak myśląc, po głazach obłąkane oko 
Padło na jakiś napis – strumień myśli opadł 
Ktoś dwudziesty dziewiąty przypomniał 

listopad 
Polskim językiem groby Egipcjanów znacząc 
Czytałem smutny – człowiek może pisać 

płacząc.(…) 
Piramidy, czy została  
Jeszcze jakaś trumna głucha 
Gdzie bym złożył mego ducha 
Ażeby Polska zmartwychwstała? 

- Cierp a pracuj i bądź dzielny,  
Bo twój naród nieśmiertelny, 
My umarłych tylko znamy 
A dla ducha trumn nie mamy.” 
 

6 listopada wynajęliśmy na miesiąc 
łódź żaglową z obsługą ośmiu 
marynarzy i bezpiecznie ruszyliśmy 

Nilem do Górnego Egiptu. Szarfa Nilu 
– psalmy – księżyc późno wschodzący 
– wieczór – czerwień zachodu – dwa 
sępy na białej skale – południe – 
skwar pustyni – żurawie i bociany 
krzyczącym stadem siadają obok… 
Wszystko to tworzy w imaginacji sen 
bardzo piękny… Mnie miło było 

polować na piasku, rysować szkice 
pomników, chatek i myśleć, że jestem 
w Egipcie. Po 15 dniach żeglowania, 
21 listopada przybyliśmy do brzegów 
Luksoru i Karnaku. Wioski te wyrosły 
na potężnych ruinach starożytnych 
Teb. Stamtąd, zgodnie ze starożytnym 
zwyczajem przeprawiliśmy się na 
zachodni brzeg Nilu, gdzie na granicy 
pustyni, w szczerym polu stoi potężny 
posąg sławnego Memnona i drugiego 
kolosa. Widziałem je o wschodzie 
słońca. Są to olbrzymy granitowe 
wysokości domu trzypiętrowego 
siedzący cicho na ogromnym polu, 
twarzami obróceni na wschód. Na 

nodze Memnona znajdują się rzymskie 
napisy. Jeden z tych, przed wiekami 
zmarłych wojażerów, napisał 
„słyszałem Memnona” i słowa te w 
czasie teraźniejszym czytane, a o tak 
dalekiej świadczące przeszłości, 
dziwnie zasmucają biednego 
człowieka.  

 

 
 

Juliusz Słowacki Wnętrze świątyni 
egipskiej 

Grecja, pełna przecudnych ruin, 
bardzo mi się podobała i bardziej niż 
Rzym zachwyciła, z kolei Egipt zatarł 
Grecję w mej pamięci – nic 
cudowniejszego nad ruiny nad Nilem. 
Zebrałem też niewielki, literacki plon 

podróży: Hymn o zachodzie słońca, 
Rozmowa z piramidami, kilka pieśni 
poematu Podróż do Ziemi Świętej z 
Neapolu; listy poetyckie z Egiptu: 
Piramidy, Na szczycie Piramid, List do 
Aleksandra Wołyńskiego oraz zamysł 
Ojca Zadżumionych. 

Sandra Skurczyńska 
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MOJA  
POBOŻNA PODRÓŻ (CZ. 2) 

 

Reportaż 
 

Kupiliśmy sobie namiot, wsiedliśmy 
na wielbłądy z dwoma służącymi oraz 
Beduinami i 15 grudnia 1836 r. 
puściliśmy się przez pustynię 
Półwyspu Synajskiego do Jerozolimy. 
Przyjemna podróż. Czas był 
najpiękniejszy. Naszym tłumaczem i 
przewodnikiem był Soliman – piękny 
Arab. W księżycowe wieczory, siedząc 
u wejścia do namiotu, śpiewał dawne 
poematy arabskie, których smutna 

nuta kołysała do snu. Podczas tej 
podróży nauczyłem się 200 arabskich 
słów. W połowie drogi, 22 grudnia, 
zatrzymano nas pod karą miecza na 
dwunastodniową kwarantannę pod 
nadzorem straży i doktora, nieopodal 
miasteczka El Arish. Tu spędziliśmy 
Boże Narodzenie i Nowy Rok. W samą 
noc wigilijną, z powodu gwałtownej 
burzy, musieliśmy się ewakuować z 
doliny na sąsiedni pagórek. Zaś w noc 
sylwestrową odczuć można było 
gwałtowne trzęsienie ziemi.  

Opiekujący się nami doktor Steblea 
opowiedział przejmującą historię o 
Arabie, któremu podczas kwarantanny 
zaraza zabrała całą rodzinę. Historia 
ta stała się osnową napisania 
hiobowego poematu Ojciec 
zadżumionych. Wreszcie po 10 dniach 
podróży, nocą z 12 na 13 stycznia 
1837r. stanęliśmy pod murami 
Jerozolimy. Bramy miasta zamknięte – 
cisza grobowa – księżyc – szczekanie 
psów, odpowiadające na nasz stuk do 
bramy – niepewność… Na koniec, po 
dwóch godzinach, otwierają się bramy 
i zajeżdżamy do klasztoru. Jerozolima! 
Cel mojej pobożnej wędrówki. Przed 
podróżą myślałem o śmierci na grobie 

Chrystusa, modliłbym się tam o tych, 
których kocham… Noc z 14 na 15 
stycznia postanowiłem spędzić u 
grobu Chrystusa. Myślałem o tym z 
przejęciem. Noc ta zostawiła mi mocne 
wrażenie na zawsze.  

Przed wieczorem zostałem sam w 
zamkniętym kościele i rzuciłem się z 

płaczem na kamień grobu. Czytałem 
Biblię, którą zabrałem ze sobą. 
Rozmyślałem o śmierci i 
zmartwychwstaniu, o biednej kuzynce 
– jak dla zmylenia cenzury nazywałem 
moją Ojczyznę. W jej intencji 
zamówiłem Mszę Świętą. Z przejęciem 
klęczałem na tym miejscu, gdzie Anioł 
Biały powiedział Magdalenie; „Nie ma 
Go tu – zmartwychwstał!” i myślałem o 
zmartwychwstaniu Polski.  

W czasie całej mojej podróży 
niosłem myśl o Polsce i jej losie. 
Doświadczyłem osobistej metamorfozy 
duchowej. Zachłysnąłem się 
nadzwyczajną urodą tej świętej ziemi. 

Czas od 20 lutego do 1 kwietnia 
spędziłem w Kapucyńskim klasztorze 
Betcheba. Było to miejsce piękne i pod 
regułą zakonną czułem się bardzo 
dobrze. Tu odbyłem pierwszą od lat 
spowiedź wielkanocną. W końcu 10 
maja wsiadłem na statek i odpłynąłem 
do Europy.  

Podróż morska trwała 40 dni. W 
głowie miałem wir wrażeń i 
wspomnień z dopiero co zakończonej 
tej ślicznej wyprawy, pełnej 
przyjemności i zachwyceń. Miałem na 
celu sprawdzenie własnego charakteru 
i wzmocnienie kondycji oraz 
odnalezienie wrażeń i bodźców 
twórczych, a w końcu jako pielgrzym 
pogłębienie duchowe. Pomimo wielu 
niewygód i złych przepraw, zdrowie 
moje służyło mi przewybornie. 
Przekonałem się, że, obiad bez mięsa 
obyć się może i że należy czasem 
pościć. Dziwne będzie bardzo dla mnie 
przejście z życia wschodniego do 
zwyczajów europejskich.  

Uznaję nad sobą szczególną opiekę 
Boga i dziękuję mu, że mnie spokojnie 
przez kraje i morza przeprowadził i nie 
chciał nawet widokiem 
niebezpieczeństwa mnie przerazić. 

Wróciłem do domu zupełnie odarty z 
ubrania i pieniędzy, za cały dobytek 
mając dywanik w Kairze kupiony, 
który za posłanie służył i nargile do 
palenia tytoniu. Z podróży do 
Jerozolimy wróciłem syty wrażeń, 
umocniony na ciele i duchu, bogatszy.  

Sandra Skurczyńska 
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Juliusz Słowacki 

 jako rysownik! 
 

Słowacki zawsze interesował się 
sztuką. Był znakomitym rysownikiem 
za sprawą swojego wuja 
Januszewskiego, który uczył kreślić 
młodego siostrzeńca. Większość 
swoich rysunków spalił, gdyż 
podchodził krytycznie do swojej 
twórczości.   

Uwielbiał podróżować, a podczas  
swoich licznych wypraw oddawał się 
sztuce: pisywał listy, wiersze, 

rysował... 
W 1843r. odbył podróż do Pornic. 

Podczas wycieczki prowadził notes: 
znajdowały się tam liczne zapisy  i 
rysunki, które przetrwały do dziś.  

 

 
 
Zamek nad zatoką w Pornic 
 
Notes nazwany przez późniejszych 

wydawców Raptularzem, został 

podzielony na kilka części, chociaż 
przedtem tworzył - nie licząc 
powyrywanych przez autora kartek -
jedną całość. 

Wiersze odesłano do wierszy, 
fragment dramatyczny - do dramatów, 
prozę filozoficzną - do dzieła 
filozoficznego, oktawy Króla-Ducha- do 

tomu z tzw. odmianami Króla-Ducha... 
Kilka fragmentów pominięto w ogóle, 
rysunki zaś wykorzystywano 
przygodnie jako ozdobniki.  

Zdecydowanie zbyt małą rolę 
przywiązano wówczas do kreślonych 
rysunków Słowackiego, chociaż były 
naprawdę interesujące. 

W czasie wyprawy do Korfu rysował 
fortalicja wyspy. Podróż do Myken była 
dla niego wielkim przeżyciem i 
natchnieniem do naszkicowania grobu 
Agamemnona. Natomiast w Kairze 
Słowacki w swym albumie rysował 
pejzaże znad brzegów wielkiej rzeki.  

 

 
 

Klasztor nad Nilem 
 
Finezyjne minarety meczetów, 

smutne palmowe gaje, stare koptyjskie 
klasztory, egipskie wioski - siedliska 
fellachów, lodzie żaglowe u brzegu. W 
cieniu kolosów Ramzesa poeta snuł 
plan poematu o Ramzesie, którego nie 
rozwinął. W Albumie przybyło 
rysunków. 

W „Raptularzu” można znaleźć 
szkice i pomysły do znanych utworów 
z okresu mistycznego poety, rysunki, 
wypisy z lektur (często w oryginale), a 
także notatki codzienne. Z kart tego 
wspaniałego notesu możemy poznać 
nie tylko poetę, ale także emigranta, 
przyjaciela, mistyka, syna. Słowacki 

jawi się jako niezwykły, ale też całkiem 
zwyczajny człowiek, człowiek z krwi i 
kości.  

Zaprezentowane szkice dowodzą, że 
poeta był bardzo utalentowanym 
rysownikiem. 

 

Dominika Bielecka 
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 „Good job Słowacki” 

 
 

Artykuł przedstawiający Juliusza Słowackiego jako wybitnego 
ekonomistę. 

 

 
Wbrew powszechnym wyobrażeniom Słowacki był człowiekiem, który 

niezwykle dobrze radził sobie ze sprawami materialnymi. W 1829 r. 20-letni 
poeta przyjechał z rodzinnego Krzemieńca do Warszawy, przywożąc ze sobą 
listy polecające od Jana Śniadeckiego do księcia Adama Czartoryskiego i do 

ministra skarbu Królestwa Polskiego. Dzięki protekcji otrzymał bezpłatną 
posadę w sekretariacie ministerstwa. Jego praca nie była zbyt wymagająca. Z 
pierwszych relacji pamiętnikowych wynika, że każdego dnia spędzał w biurze 

pięć godzin, załatwiając niewiele spraw. Wydaje się, że bardziej zajmowały go 
kwestie dotyczące otrzymywanych regularnie odsetek od spadku 

pozostawionego mu przez ojca, Euzebiusza Słowackiego. W jego 
korespondencji z matką Salomeą ciągle przypominał o przesyłaniu „pensji”, 
która wynosiła 25 rubli miesięcznie. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki 

poeta pisał o tych stałych kwotach. Nazywał je zdrobniale „kwiatowymi 
cebulkami” i „cebulkami tulipanów”. Rzadko pisał o pieniądzach 

bezpośrednio, a to przez wzgląd na cenzurę. 
Słowacki był zatem zabezpieczony materialnie i mógł się skupić na 

innych zainteresowaniach, głównie pisarskich, co w żadnym razie nie 

oznacza, że na którymkolwiek etapie swojego życia podchodził do spraw 
finansowych z dezynwolturą. Prowadził skrupulatnie swego rodzaju 
księgowość , wynotowując wszystkie przychody i rozchody. Precyzyjnie 

określał, ile pieniędzy będzie potrzebował na kolejne podróże i utrzymanie się 
w odwiedzanych miastach. 

Nie można powiedzieć, żeby mu się przelewało, ale bez wątpienia nawet 
w najtrudniejszych okresach życia nie biedował. Potrafił bardzo umiejętnie 
gospodarować finansami, wybierając tańsze noclegi i żywiąc się za niewielkie 

pieniądze. 
Oprócz stałych kwot, przesyłanych przez matkę, miał jednak jeszcze 

inne źródła dochodu. Tomy poezji wydawał własnym kosztem, próbując – z 

różnym skutkiem – uzyskać zniżki u drukarzy. Nie posiadamy szczegółowych 
danych na temat jego dochodów ze sprzedaży dzieł własnych, ale wiadomo, 

że od czasu do czasu uzyskiwane z tego tytułu sumy zasilały jego budżet. 
Jeśli na początku jego zainteresowanie pieniędzmi ograniczało się do 
rejestrowania otrzymywanych po ojcu sum, to pod koniec lat 30. XIX w. 

zaczyna się jego kariera gracza giełdowego. W 1838 r. pisał do matki, że 
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udaje się do ogarniętego inwestycyjnym szałem Paryża z nadzieją, że uda mu 

się coś zarobić. Decyzja o podjęciu tej formy zarobkowania była związana 
z aresztowaniem matki pisarza i obawą o przerwę w dopływie rodzinnej 

gotówki. 
Słowacki potrafił zainwestować pieniądze w kolejach Lyonu tak, ze po 

roku inwestycji przyniosły mu dwunastokrotne zyski z wkładu. Częścią 

swych oszczędności grał na giełdzie, zaś ich większą część lokował w banku.  
W dziełach Słowackiego z tego okresu często pojawiają się „procenty od 

Laffitte”, czyli pieniądze z „biletów” emitowanych przez instytucję, która była 

poprzedniczką wielkich banków francuskich, nazywaną „Kasą Lafitte” (od 
nazwiska finansisty, polityka i deputowanego Jacques’a Laffitte’a). To 

właśnie w banku Lafitte’a lokował część zysków z inwestycji w kolejach 
żelaznych Lyonu, które niekiedy dawały mu niejednokrotnie 
dwunastokrotność jego wkładu. 

Owe bilety wartościowe przynosiły całkiem niezły procent i stanowiły 
podówczas niezwykle popularny papier lokacyjny, znany nie tylko we Francji, 

ale również poza jej granicami. Oprócz tego poeta inwestował w akcje kolei 
żelaznych, na których można było bardzo dobrze zarobić. Oczywiście nie 
wszystkie inwestycje kończyły się sukcesami, ale i tak obrotność Słowackiego 

zasługuje na słowa uznania. 
 

Arkadiusz Łuszczewski & Dawid Gołucki 
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Przyjaciele …       i 
 

Słowacki wraz z Krasińskim bardzo 
się lubili, przyjaźnili, a nawet kochali, 
co potwierdza późniejsza dedykacja 
jego dzieł tj. „Balladyny” i „Lilli 
Wenedy” dla „Kochanego Poety Ruin” i 
„Autora Irydiona”.  

Krasiński, obok matki i Ludwika 
Spitznagla, był jedną z 
najważniejszych osób w życiu Juliusza 
Słowackiego. Poeci poznali się w 
Rzymie w 1837 roku. Obaj wspólnie 
spędzali czas, wędrując po ruinach 

starorzymskich pałaców, gdzie 
przesiadywali w księżycowe noce, 
rozmawiając o poezji, sztuce, filozofii, 
historii. Wzajemnie czytali swe utwory: 
Krasiński – „Irydiona”, Słowacki – 
„Balladynę”. Doskonale się rozumieli, 
wymieniali myślami, krytykowali.  

Z czasem jednak stosunki ich 
uległy pogorszeniu. Wyodrębniły się 
różnice w postrzeganiu świata, jak 
również w poglądach politycznych i 
stosunkach społecznych. Swoje 
poglądy Zygmunt Krasiński 
przedstawił w „Psalmach przyszłości”, 
jednak Słowacki nie zgadzał się z jego 
zdaniem i napisał poetycką Odpowiedź 
na „Psalmy przyszłości”, co 
ostatecznie poróżniło obu poetów.  

Krasiński jako przedstawiciel 
arystokracji uważał, iż wszelkie 
przemiany społeczne, a zwłaszcza 
rewolucje, są wielkim zagrożeniem dla 
jego pozycji, tak finansowej, jak i 
ogólnej. Na to Słowacki w swojej 
Odpowiedzi na „Psalmy przyszłości”, 
krytykuje Krasińskiego za jego strach 
przed wyzwoleniem sił ludu i brak 
poczucia wspólnoty z ludem; 
prezentuje także swoją ideę ducha 

wiecznego rewolucjonisty, który 

nieustannie burzy stary porządek 

społeczny i dąży do postępu.  

Ostatecznie i w sposób niewiarygodny 

rwie się przyjaźń z Krasińskim, który 

przebywając w Paryżu incognito, udał na 

ulicy, że nie poznaje Słowackiego. 
Sylwia Dylewska 

wrogowie 
 
Nazywam się Stanisław Ropelewski 

i jestem krytykiem literackim. Jest tu 
wśród nas – Polaków mieszkających w 
Paryżu – niejaki Słowacki, który w 
swoich utworach bezlitośnie krytykuje 
naszą emigrację, a nawet ma czelność 
niepochlebnie wypowiadać się o 
poczynaniach Watykanu. 
Niebezpieczny radykał o zbyt 
demokratycznych poglądach. Na 
domiar złego śmie równać się z 
Mickiewiczem. Trzeba by mu nosa 
przytrzeć, ośmieszyć wśród 
czytelników. Ale jak to zrobić? Należy 
mu przyznać, że ma świetny styl... 
Właśnie ukazała się „Balladyna”. 
Doskonałe dzieło! Jakby tu pognębić 
autora? No cóż, każdy utwór, nawet 
największe arcydzieło można 
ośmieszyć. Słowacki na moje złośliwe 
uwagi nawet nie odpowiedział, 
podobno byłoby to poniżej jego 
godności.  

Jakiś czas potem wydał ów 
pyszałek „Beniowskiego”, w którym 
ośmiesza wszystkich krytyków jego 
dzieł. Oczywiście, z największą 
zajadłością atakuje mnie. Byłem 
zdruzgotany i wyzwałem autora na 
pojedynek na pistolety. Liczyłem, że 
ten suchotnik stchórzy i nie stawi się 
na placu boju.  Jednak pojawił się 
punktualnie w określonym miejscu i 
czekał na mnie. Wysłałem więc 
sekundantów, by załagodzili sprawę. 
Okazało się, że Słowacki kategorycznie 
domaga się pojedynku. Przerażony 
poprosiłem kasztelana o załagodzenie 
sprawy. Kasztelan nazwał mnie 
nierozważnym dzieciakiem.  

Sprawa pojedynku stała się głośna 
wśród emigracji i przysporzyła 
Słowackiemu szacunku. Przeprosiłem 
swojego największego wroga, a on 
podał mi rękę i powiedział, żebyśmy o 
tym zapomnieli na zawsze. Wstyd 
przyznać się, ale rozpłakałem się jak 
małe dziecko. 

   Bartek Czachorowski 
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W cieniu Mickiewicza… 
Dwaj wspaniali poeci – Juliusz 

Słowacki i Adam Mickiewicz, uwielbiani 
przez uczniów, którzy kochają ich utwory. 

Czy dochodziło miedzy nimi do polemik i 

sporów w kwestii światopoglądowej? Czy 

lubili się? A może rywalizowali ze sobą? 

Postaram się to wyjaśnić! 

Mickiewicz bywał w młodości w domu 
pani Salomei – matki Juliusza. Gdy ta 

pokazała mu wiersze swego 13- letniego 

wówczas syna, znany już wtedy poeta 

przepowiedział, że Juliusza czeka wielka i 

świetna przyszłość. 10 lat później poeci 
spotkali się w Paryżu. Właśnie ukazały się 

dwa tomiki poezji Słowackiego, o których 

Mickiewicz powiedział, że jest to „gmach 

piękną architekturą stawiony, jak 

wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie 

ma”. Nie była to pochlebna opinia, co 
prawda docenił piękno formy poetyckiej, 

ale jednocześnie zarzucił utworom 

Słowackiego brak głębszej treści ideowej. 

Ta opinia zaciążyła na Słowackim na 

długie lata. Jego kolejne tomiki wierszy i 
dramaty przyjmowano z lekceważeniem. 

Juliusz Słowacki nie cieszył się w 

kręgach polskiej emigracji dobrą opinią. 

Przeciwnicy wytykali mu zbyt 

demokratyczne poglądy, niepochlebną 

ocenę polskiej emigracji i spory z 
Mickiewiczem.  

Główną osią sporu pomiędzy poetami 

było to, jaką rolę odgrywa w 

społeczeństwie poeta i jak może się on 

przyczynić do odzyskania niepodległości 
ojczyzny. 

Poeci kiedyś spotkali się na uczcie u 

Januszkiewicza, jednego z największych 

paryskich wydawców. Do Słowackiego od 

początku odnosił się bardzo niechętnie, 

nie lubił go osobiście, jego poezji nie 
rozumiał i nie doceniał.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zaprosił go do siebie tylko po to, by 

upokorzyć i wykazać jego małość wobec 

potęgi Mickiewicza. 

Kiedy poproszono Słowackiego o 

wygłoszenie toastu na cześć Adama, ten 

przedstawił doskonałą improwizację, w 
której docenił talent rywala i złożył hołd 

jego twórczości. W odpowiedzi Mickiewicz 

również wygłosił improwizowaną 

przemowę, w której przyznał wielkość 

poetycką Słowackiemu.. Gdy zamiary 
skłócenia obu poetów się nie powiodły, 

Januszkiewicz napisał jawnie kłamliwy 

artykuł wydrukowany w „Tygodniku 

Literackim”. Niestety, Mickiewicz nie 

zdobył się na publiczne zaprzeczenie 

zawartych tam kłamstw. 
Słowacki był rozgoryczony, ale nigdy 

nie pomniejszał Mickiewicza, nie 

ośmieszał, lecz z całą powagą zaznaczał 

różnice w pojmowaniu drogi poetyckiej i 

idei politycznych, jakie dzielą go od 
przeciwnika Mimo różnic poglądów, nigdy 

nie nazywali siebie wrogami, zbyt wiele ich 

łączyło. Byli dziećmi tej samej ojczyzny, 

obaj przebywali na emigracji, żaden z nich 

nie wziął udziału w powstaniu 

listopadowym. Szkoda że tym wspaniałym 
poetom nie przyszło do głowy, by połączyć 

siły wspólnie walczyć o wyzwolenie 

ojczyzny.  

W zakończeniu V Pieśni „Beniowskiego” 

Słowacki napisał: 
„Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie 

wrogi, 

Lecz dwa na słońcach swych 

przeciwnych - Bogi.” 

Słowacki czuł się równy Mickiewiczowi.  

To nie zarozumiałość, ale pełna 
świadomość przebytej drogi poetyckiej i 

dokonanych na niej osiągnięć. Wiedział, że 

jest artystą słowa, jakiego przed nim 

Polska nie miała… Czy miał rację?  

Justyna Rutkowska 
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TRIUMFALNY 
POWRÓT DO OJCZYZNY 

 
Oddelegowano nas do eskorty 

trumny do Polski. Pięciu ludzi. Na 
początku byłem zdziwiony, dlaczego 
przenosić zmarłego, kiedy już w ziemi 
spoczywa? Dać mu spokój. Ale cóż, 
rozkaz rzecz święta. Patrzyłem, jak 
rozkopywali grób i przenosili do 
hebanowej trumny grudy ziemi 
francuskiej, co była Jego popiołem. 
Był czerwiec roku pańskiego 1927, 
nieboszczyk 78 lat w ziemi przeleżał. 
Matko moja! Po co to wszystko? 

Takem rozmyślał też wtedy, gdy 
wartowałem przy hebanowym drewnie 
w ambasadzie polskiej w Paryżu. 
Wielu przyszło, żeby chociaż raz  na 
nią spojrzeć.  

Kilka dni później przewieziono nas 
do portu w Cherebourgu. Z resztą 
skromnego oddziału wniosłem trumnę 
na pokład „Wilii”, która szybko 
dopłynęła do Gdyni. Tam 
przenieśliśmy się na pokład 
„Mickiewicza”. Trochę dziwny zbieg 
okoliczności…  

Cała podróż przez Polskę, minęła w 
mgnieniu oka. Gdy płynęliśmy Wisłą 
do Krakowa, z brzegów pozdrawiały 
nas tłumy. Dzieci biegły wzdłuż rzeki 
bacznie obserwowane przez matki. Na 
polecenie kapitana zawijaliśmy do 
portów w większych miastach. 
Szczególnie zapadła mi w pamięć 
wizyta w Warszawie. W przystani 
zgromadziło się mnóstwo ludzi. Mowę 
wygłosili przewodniczący komitetu 
obchodów Karol Szymanowski i pan 
prezydent Ignacy Mościcki. Na koniec 
złożyli na trumnie żółte róże.  

Siódmego dnia dotarliśmy do 
Krakowa. Znieśliśmy trumnę ze 
statku, przeszliśmy port, mijając 

gromadzące się tłumy. Pośród 
narastających wiwatów zbliżyła się 
grupa elegancko odzianych mężczyzn. 
Byli to przedstawiciele krakowskich 
literatów. Wzięli ciężar na swoje 
ramiona, a ja i mój oddział 
podążaliśmy za nimi. Przy Barbakanie 
ustawiono trumnę na rydwanie. 

Trzymaliśmy wartę całą noc, podczas 
gdy dziesiątki tysięcy ludzi 
przechodziło obok w orszaku, by 
oddać pokłon poecie jak samemu 
władcy!  

Następnego dnia do rydwanu 
zaprzęgnięto trzy pary wymyślnie 
przystrojonych białych koni, które 
poprowadziły orszak na Wawel. A tam 
sam Marszałek ozwał się do tłumu. 
Mówił długo, z emocją, z czystego 
serca. Dotąd pamiętam ostatnie 
zdanie: „w imieniu rządu 
Rzeczypospolitej polecam panom 
odnieść trumnę do krypty królewskiej, 
bo królom był równy.” 

Więc wzięliśmy hebanową skrzynię 
ponownie na swoje ramiona. Może i 
wstyd się przyznać, ale powiem, że 
wtedy zapłakałem. Ja, żołnierz, który 
nie jedną śmierć widział, niosąc 
trumnę pomiędzy grobami królów, 
płakałem. 

 
 
”Tę trumnę całą we kwiatach, tę 

drogę wspaniałą, 
Bicie dzwonów i blask ten, co 

kościół rozjarzył, 
Kiedyś sobie ubogi suchotnik 

zamarzył.” 
Jan Lechoń 

Wspomnienia Starego Wiarusa 
spisała: Iza Chojnacka 
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Krzemieniec 

Słowackiego 
 

W Krzemieńcu na zachodniej 
Ukrainie – rodzinnym mieście Juliusza 
Słowackiego zostało otwarte Muzeum 
Jego imienia. Znajduje się ono w 
dworku należącym niegdyś do rodziny 
Słowackich. Prace nad utworzeniem 
muzeum trwały od kilku lat. Zostało 
ono otwarte 20 września 2004 roku. 
Podczas inauguracji utwory poety, 
m.in. fragment V Pieśni Beniowskiego, 
czytała Magdalena Zawadzka oraz 
dyrektor Teatru Polskiego we Lwowie - 
Zbigniew Chrzanowski.  

Autorka wystawy - Jolanta Pol dała 
ekspozycji tytuł „Juliusza Słowackiego 
»Godzina myśli «”, nawiązując do 
poematu, w którym poeta „jedną 
godziną myśli” rozjaśnia tonącą w 
mroku niepamięci przeszłość 

W modrzewiowym dworku znajdują 
się m.in. stylowe meble z epoki i kopie 
obrazów rodziny Słowackiego. Całość 
zaczyna się od XIX-wiecznych 
widoków miasta, portretów państwa 
Słowackich i pięcioletniego Juliusza 
jako kupidyna. Jest też Wilno, gdzie 
Salomea i Euzebiusz Słowaccy 
przenieśli się z dwuletnim synem, i 
Warszawa - po studiach w Wilnie 
Juliusz pracował tu jako urzędnik 
skarbowy i debiutował jako poeta.  

Oddzielny wątek tworzą "Listy do 
matki". Droga dalej wiedzie przez 
salon, który jest podobny do tego w 
Wilnie, w którym mama poety 
przyjmowała ludzi kultury, a wśród 
nich starszego o 11 lat od Juliusza 
poetę Adama Mickiewicza. W tym 
samym pokoju wisi na ścianie 
przypisywany Słowackiemu obraz 
olejny "Mglisty poranek nad morzem". 
Podróż wiedzie jeszcze przez Ukrainę i 

Wschód. Kończy się na Paryżu. 
Na wystawie można  także oglądać 

autografy i książki Słowackiego oraz 
Jego rysunki. W piwnicy urządzono 
galerię sztuki współczesnej, a na 
poddaszu znajdują się pokoje biurowe 
i gościnne. 

Jolanta Lenarczyk 

I sala – historia Krzemieńca  
 

 
 

Portret Salomei Słowackiej, matki 

Juliusza 

 

Sala II – Wilno  
 

 
 

Sala III - Warszawa  

 
 

Sala VII - Paryż  
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CO? GDZIE? KIEDY? 
 

Witam wszystkich Czytelników. W pierwszym wydaniu tej rubryki mieliście okazję zapoznać się z 

wydarzeniami, które miały miejsce w naszym mieście. Jednakże z okazji obchodzonego właśnie Roku 

Juliusza Słowackiego, przyjrzymy się zagadnieniom z nim związanymi. Dodatkowo, mój przegląd obejmie 

nie tylko naszą gminę, dzięki czemu udamy się z wizytą do Warszawy i Krakowa (dla prawdziwych 

miłośników wielkiego poety odległość nie może mieć najmniejszego znaczenia! ). Brak informacji nie 

będzie stwarzał żadnego problemu, gdyż wszelkiego rodzaju spektakli, wystaw czy recytacji poezji 

wybitnego artysty jest do wyboru, do koloru. Dlatego też zachęcam Was drodzy Czytelnicy, abyście 

dodatkowo sami zorientowali się, w jakich wydarzeniach kulturalnych możecie wziąć udział. 

Lecimy! ]:-)  

 

WARSZAWA                                                       
 

SPOTKANIE Z POEZJĄ PT. „CZYTANIE 

SŁOWACKIEGO”: 

 Czytanie w dniu 25 listopada o godz. 18:00- 

„Kawiarnia w pasażu” przy ul. Powstańców  

Śląskich 106 D  

 Czytanie w dniu 30 listopada o godz. 15:00- 
Klub Yogi SM-LW „Rozłogi” przy ul. Lazurowej 

14 

Wstęp wolny. 

Wykonawcy: Agnieszka Sztuk i Ryszard 

Nawrocki- aktorzy teatru Polskiego w Warszawie. 
 

„JULIUSZ SŁOWACKI W PODRÓŻY- 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 

Rynek Starego Miasta 20  

Wystawa trwa do 31 grudnia. Muzeum czynne: 

pn., wt., pt.: 10:00- 16:00; śr., czw.: 11:00-18:00; 

nd.: 11:00- 17:00. W soboty nieczynne.  

Cena biletów: normalny- 6zł, ulgowy- 5zł.  

Wystawa zorganizowana z okazji 200. 

rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego.  

Autorzy ekspozycji: 

-Jolanta Pol: koncepcja i kurator wystawy 

-Adam Rolewicz: projekt plastyczny 

-Anna Paź: projekcje multimedialne 

-Beata Antymowska: dobór eksponatów 

-Łukasz Kamieniak: typografia 

KRAKÓW 
 

SPEKTAKL PT. „KORDIAN” J. 

SŁOWACKIEGO-  
Teatr im. Juliusza Słowackiego  

Data spektaklu: 19 listopad godz. 19:00  
Czas trwania: 2h 15 min. 

Cena biletów: 

-normalne: I miejsca- 37zł, II miejsca- 32zł 

-ulgowe: I miejsca- 27zł, II miejsca- 22zł 

Twórcy spektaklu: 

-reżyseria i inscenizacja: Janusz Wiśniewski 

-kostiumy: Magdalena Tesławska 

-muzyka: Jerzy Satanowski 

-                             ZSZ NASIELSK 

 

W naszej szkole od września podziwiać 

możemy wystawę, która przybliża nam osobę 

Słowackiego. Dowiedzieć się możemy, jakie 

poeta odwiedzał kraje, co ukazane zostało za 

pomocą zgromadzonych eksponatów i prac, 

które wykonywali sami uczniowie. W grudniu 

finał konkursu na najcenniejszy  eksponat  oraz 

finał konkursu recytatorskiego. Zapraszamy do 

udziału!!! 

 

Na początku grudnia bądźcie 

przygotowani również na sztukę o Juliuszu 

Słowackim, w wykonaniu naszych uczniów. Z 

bardzo wiarygodnych źródeł (gdyż od samej 

sorki Żbikowskiej, inicjatorki przedstawienia) 

wiadomo, iż jednymi z występujących będą 

uczniowie klasy IIILO. Natomiast scenografię 

do przedstawienia „Wieczór ze Słowackim” 

wykonają uczniowie klasy IILO pod 

kierunkiem Marty Sitek.  

Pozwolę sobie w imieniu klas LO 

zapewnić (w tłumaczeniu- mieć skromne 

nadzieje), że przyjemnie będzie na tak 

utalentowaną grupę popatrzeć, a nawet 

czasami (gdzieś między ploteczkami) jej 

posłuchać .   

 

P.S. Za mój nieobiektywizm 

dopuszczam niewielkie kary cielesne. Na 

katów wyznaczam społeczność uczniowską, 

gdyż obawiam się siły fizycznej grona 

pedagogicznego   

 

 

 

 

Aleksandra Popowska kl. II LO 
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Z pamiętnika Kordiana...  
 

22 lipiec, 2007 r. 
Włochy, Włochy, Włochy... Makaron al dente! 
27 lipiec, 2007 r. 
Włochy, Włochy, Włochy...Chyba niedługo stąd wyjadę. Tkwię w jednym miejscu, a 
gdzie indziej życie toczy się dalej beze mnie. Jednak póki co, mam sposób na 
przyjemne, szybkie upływanie czasu. Od jakiegoś czasu stałem się "dzieckiem 
neostrady". Dzień bez chociaż chwilowego wejścia na necik uważam za dzień 
stracony. Nasza klasa, ilove, fotka.pl... Moja samotnia zaczęła wirować wokół tych 
jakże cudownych portali. Jednak ostatnio postanowiłem poszerzyć swe wirtualne 
horyzonty i odwiedziłem czat, a dokładniej pokój o nazwie: HoT gIrLs. Szczerze nie 
liczyłem na nawiązanie jakiejkolwiek znajomości i gdy już miałem zamiar się 
wylogować, otrzymałem wiadomość na priva od osoby o nicku: ~krejzola wiola. 
Popatrzyłem chwilę w ekran, natychmiastowo obudziły się we mnie mieszane 
uczucia i byłem w tzw. kropce. Wyjść czy zostać z 'krejzolką wiolką' ? Dwie 

możliwości przeplatające się wzajemnie, wywołały burzę w mojej głowie, ale po 
zrobieniu drzewka decyzyjnego, byłem już pewien, czego chcę. Dumnie rzekłem do 
siebie: "Do odważnych świat należy!"- i kończąc wypowiadać tę maksymę, 
otworzyłem wiadomość od Wiolki. Zaczęła rozmowę w sposób bardzo ciekawy, 
napisała: Cześć. Aby nie ujść w jej oczach za mniej oryginalnego, odpisałem z 
pewnością: Hejka... 
28, 29, 30, 31 lipiec, 2007 r. 
Klyk, klyk, klyk, klyk, klyk, klyk, klyk, klyk, klyk...- (intensywne wystukiwanie 
literek do Wioletty. Jestem cały czas online, ona też...) 
1 sierpień, 2007 r.       
I tak to wszystko się zaczęło... Po kilkudniowym klikaniu ze sobą postanowiliśmy 
spotkać się w tzw. realu. Wydaje mi się, że przez ten okres dużo się o niej 
dowiedziałem. To kobieta bardzo wrażliwa na piękno pod każdą postacią i na 
dodatek jest rodowitą Włoszką! Myślę, że coś zacznie się dziać. Umówiliśmy się przy 
galerii handlowej, jutro o 19:00. Powiedziała, że rozpoznam ją po białych 
kozaczkach, czerwonych pończoszkach w siateczkę i czarnej spódniczce mini. Ach, z 
pewnością będzie wyglądać uroczo!  
2 sierpień, 2007 r. 
Jestem gotowy! Ruszam spotkać swe bóstwo! Napiszę tu coś później mój 
pamiętniczku, do zobaczonka. 
2 sierpień, 2007 r. 
Wróciłem. Randka należała moim zdaniem do udanych. Najpierw poszliśmy na 
spacer, później na kawę,a na końcu Wiolka chciała pójść na zakupy. Jakiż ona ma 
świetny gust! Oczywiście jak przystało na prawdziwego mężczyznę, osobiście 
pomogłem wybrać jej kilka drobnych szczegółów. Niestety Wioluś zapomniała wziąć 
ze sobą karty płatniczej, więc za jej ciuszki zapłaciłem ja. Czego się nie robi dla 
przesłodkiej kobiety... 
9 sierpień, 2007 r. 
Z Wiolą jest cudownie. Cały czas gdzieś chadzamy, nie rozumiem jednego tylko, 
dlaczego Wiola jest taką zakupoholiczką? Ciągle wyciąga mnie do coraz to nowszych 
centr handlowych, mówi, że cudownie jest pokazywać się z takim mężczyzną jak ja, 
że jestem miły, przystojny i bogaty i że niejedna kobieta z pewnością chciałaby być 
na jej miejscu. Mimo wszystko, kochana istota z niej. Jupi! Już tydzień jesteśmy 
razem! Buziaczki for WioluŚ. 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sierpień 2007 r. 
Wiola, zakupy, internet, pamiętniczek... 
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19 sierpień, 2007 r. 
Jestem nutkę poddenerwowany! Ostatnio, gdy wracałem rano ze sklepu (świeże 
bułeczki i kiełbaska na śniadanko to podstawa! :)), spotkałem przypadkowo mojego 
dobrego znajomego. Powiedział, że widział mnie któregoś dnia u boku Wioletty, lecz 
zauważyłem na jego twarzy dziwny grymas. Spytałem się czy jest coś, o czym 
powinienem wiedzieć, a on do mnie rzekł, uwaga cytuję: "Kordianie, zaproponuj jej 
oszczędzanie!", po czym odszedł. Nie do końca zrozumiałem jego słowa, ale 
postanowiłem zastanowić się nad nimi głębiej. Zachował się w tym momencie jak 
jakiś prorok. Pojawił się znikąd, wykrztusił z siebie raptem kilka słów i poszedł. 
Noc, z 19/20 sierpień, 2007 r. 
Dziś piękna noc. Sprzyja wielu przemyśleniom. Ciekawe co u Basi i Renatki na 
Naszej-Klasie, a mama miała wstawić na grono nowe fotki. Hmm, sprawdzę to jutro 
i skomentuję przy okazji.Wracając do słów znajomego tyczących się Wioli... Na 
pewno nie powiedział tak, bo mi zazdrości, gdyż on sam z tego, co wiem, szczyci się 
wielkim powodzeniem u największych dam. Naprawdę żadne, sensowne tłumaczenie 
nie przychodzi mi na myśl. Przecież Wiola to piękna, miła, sympatyczna kobieta, 

której chyba jedyną słabością są zakupy, za które zawsze płacę ja...właśnie, Ja. 
Czyżby pojawiła się czarna myśl? Dlaczego, gdy idziemy z Wiolą na zakupy jest 
zawsze zadowolona i mówi mi najpiękniejsze słowa, a gdy omijamy galerię jej twarz 
nagle pochmurnieje? Myślę, że odpowiedź poznam jutro... 
20 sierpień, 2007 r. 
Ja nadal nie dowierzam! Jestem w szale! Pamiętniczku mój, tylko Ty mnie 
rozumiesz jak nikt inny, dlatego przyswajaj dalej atramentowe słowa... Spotkałem 
się dziś z Wiolą. Oczywiście jak zawsze przywitaliśmy się całuśnie, chwilę 
porozmawialiśmy, po czym rzuciła hasło: Winkelried! Tfu tfu, chciałem napisać: 
Galeria! Zgodziłem się. Wioletta jak zawsze tańczyła wśród stoisk z odzieżą i tylko 
patrzyła czy ja na nią patrzę. Jednak o dziwo, po chwili odniosła wszystkie wieszaki 
z ubraniami, chwyciła mnie za rękę i poszliśmy. Lecz...nie chwal dnia przed 
zachodem słońca. Po 10 minutach znaleźliśmy się u jubilera. Widać, że spodobały 
jej się perły. Nie powiem, były prześliczne. Zaczęła je przymierzać i chyba 
zadecydowała, że one muszą należeć do niej. Spojrzała na mnie wzrokiem 
sugerującym, iż to ja miałbym za nie zapłacić. Podszedłem do niej i mówię "Wioluś, 
wiesz że ja lofciam Cię i bardzo zależy mi na dalszej naszej znajomości, na budowie 
wspólnego domu, dlatego od dziś zaczynamy intensywne oszczędzanie. Trzeba się 
wyrzec pewnych rzeczy, aby mieć inne". I wtedy zniknęła gdzieś Wiolka, a odezwała 
się Wiolucha. Powiedziała, że nie ma zamiaru zmieniać nic w swoim życiu i jeśli mi 
coś nie pasuje...to mogę wrócić ponownie na czat, szukać nowej kobiety. Jej 
ostatnie słowa nim wybiegła oburzona, na zawsze pozostaną w mojej pamięci: 
"Przegrałeś moje serce razem z klejnotami!". Okrutne, ale prawdziwe... 
30 sierpień, 2007 r. 
Dziś rozumiem bezbłędnie słowa mojego znajomego. Jestem z siebie dumny, że 
zorientowałem się o 'idealnej' grze Wioli, którą stosowała wobec mnie. Od ostatniego 
zdarzenia nawet jej nie widziałem, nic o niej nie słyszałem. Nie ma co się użalać. 
Było, minęło, a jeszcze więcej przede mną. Na jakiś czas mam dosyć miłosnych 
przygód, a póki co mam wolny wieczorek, więc w końcu mogę poświęcić go na 
zaniedbane ostatnio przeze mnie zajęcia, czyli surfowanie po moich ulubionych 

portalikach (hihi). 
1 wrzesień, 2007 r. 
Postanowiłem podzielić się swoją przygodą z ludźmi, dlatego napisałem artykuł na 
www.nastolatek.pl. Mam nadzieję, że stanie się on pewną przestrogą dla innych. 
 
 

Dominika Kordulska 
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ROZMOWA Z KORDIANEM 

PO LATACH… 
 
W SWOIM ŻYCIU DĄŻY DO 

OSIĄGNIĘCIA TEGO, CO NIEMOŻLIWE I 
DOSTRZEŻENIA TEGO, CO 

NIEWIDOCZNE. CHŁOPIEC, KTÓRY W 

KRÓTKIM CZASIE PRZEISTOCZYŁ SIĘ 

W MĘŻCZYZNĘ. MĘŻCZYZNA, KTÓRY 

BYŁ O KROK OD POPEŁNIENIA 

ZBRODNI! JEDNAK, JAK SAM MÓWI, 
WAŻNE JEST NIE TO, CO BYŁO, LECZ 

TO, CO BĘDZIE...  KORDIAN JAKO 

GŁÓWNY BOHATER NASZEJ 

ROZMOWY! 
 

 

GAZETA: Wiem, że ze względu na 
nasz wywiad odwołałeś swój lot na 
chmurze do Honolulu, pomimo że 
zaplanowałeś go już dawno temu. 
Dlatego też w imieniu własnym, jak i 
naszych czytelników chcę ci 
podziękować za poświęcenie nam 
swojego cennego czasu! 
KORDIAN: Owszem podróż na 
chmurze do Honolulu została 
zaplanowana już w ubiegłym stuleciu, 
jednak nie mogłem zrezygnować z 
zaistnienia w tak prestiżowym 
magazynie jak wasz! 
G: Bardzo mi miło! Przejdźmy teraz do 
meritum. Ostatnimi czasy zdobyłeś 
wielką popularność w krajach 
odległych od naszej ojczyzny. Czym to 
zjawisko jest spowodowane? 
K: Sam chciałbym wiedzieć (śmiech). 
Tak na poważnie - dużo teraz mówi się 
o moim ojcu chrzestnym – Juliuszu 
Słowackim, dlatego też przy okazji 
zostały przypomniane moje czyny z 
przeszłości. 
G: Coraz częściej pojawiasz na łamach 
tabloidów, a twój każdy krok śledzą 
„pluskwy” PUDELKA. Nie czujesz się 
zmęczony medialną nagonką na twoją 
osobę? 
K: Szczerze? Dopiero od niedawna 
odczułem na swoich plecach oddech 
ludzi szukających sensacji na mój 
temat. Jednak nie jest to dla mnie 
zbyt uciążliwe, chociażby z tego 
powodu, że poruszam się na chmurze 

o mocy silnika 5.00, której szyby są w 
zupełności przyciemniane. 
G: Hmmm... rzeczywiście to pewne 
utrudnienie dla paparazzi. Wiesz już 
jak wykorzystasz swoje 5 minut 
sławy? 
K: Jeszcze niedawno wyjechałbym do 
Rosji po to, aby zmusić Kreml do 
przeprosin narodu polskiego za swoje 
czyny z przeszłości. Jednak odkąd 
jestem w stałym związku z piękną 
Rosjanką o imieniu Jeljena, to 
przyznam, że to co było, przestało 
mnie interesować - ważne jest to, co 
jeszcze przede mną. 
G: Twoje wypowiedzi to dowód na to, 
że łatwo ulegasz wpływom. Czy jesteś 
tego świadomy i czemu ma to służyć? 
K: Przepraszam, ale nie usłyszałem 
pytania, ponieważ musiałem użyć 
swojego pagijera po to, aby 
skontaktować się ze swoim 
menagijerem. Możesz powtórzyć? 
G: Tak, oczywiście. Pytałam o twoje 
przemiany życiowe. Na początku byłeś 
chłopcem pełnym rozterek. Po swoim 
samobójstwie stałeś się zapalonym 
działaczem w imię dobra ojczyzny. 
Teraz natomiast wykazujesz dość 
pozytywną obojętność wobec Rosjan, 
co kiedyś byłoby niemożliwe. Więc 
moje pytanie brzmi: czemu te zmiany 
mają służyć i czy jesteś ich świadomy? 
K: Los układa nam różne scenariusze 
życiowe. Bywa, że jesteśmy zwyczajnie 
źli lub weseli, szczęśliwi bądź 
pokrzywdzeni. Dlatego też, aby móc 
odnaleźć się w każdej sytuacji trzeba 
odkryć swoje powołanie w danym 
momencie swojego istnienia.  
G: Co dzięki temu zyskałeś? 
K: Swoistą mądrość życiową, ale nie 
chcę o tym rozmawiać, ponieważ moje 
życie prywatne nie jest na sprzedaż. 
G: Rozumiem. Jakie masz plany na 
przyszłość? Zaczniesz działać w szoł- 
byznesie, czy może zdecydujesz się na 
politykę? 
K: Nic z powyższych, ale kto wie, może 
w przyszłości zostanę prezydentem 
(śmiech). Z tego, co się orientują, nie 
potrzeba na to stanowisko wysokich 
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kwalifikacji. Póki co, w najbliższym 
czasie rozpoczynam studia. 
 

G: Zdradzisz nam, jaki wybrałeś 
kierunek? 
K: Tak, to żadna tajemnica- 
międzynarodowy handel chińskimi 
podróbkami. 
G: To bardzo interesujące. Czy coś 
szczególnego skłoniło cię do takiego 
wyboru? 
K: Tak, ale nie coś tylko ktoś. Moja 
partnerka Jeljena prowadzi mały 
interes w postaci straganu na jednym 
z miejskich targów. Nie ukrywam, że 
to za jej namową podjąłem taką, a nie 
inną decyzję! 
G: Skoro mowa o kobietach twojego 
życia, to można śmiało powiedzieć, że 
zmieniasz je jak rękawiczki! Na 
początku Laura, później nieokiełznana 
Wioletta, a obecnie obywatelka 
Wschodu. Dlaczego popadasz w takie 
skrajności i przede wszystkim, co 
cenisz sobie u płci pięknej? 
K: Kobiety były i są moją słabością, 
jednak nie w takim stopniu, jak to 
bywało w przypadku mojego 
chrzestnego - Juliusza Słowackiego. 
Rzeczywiście pojawiło się kilka kobiet 
w moim dotychczasowym życiu, a 
każda z nich urzekła mnie zupełnie 
czym innym! W Laurze ceniłem sobie 
dojrzałość, a jej stateczność zarówno 
mnie intrygowała jak i bardzo 
przeszkadzała. Wioletta pochodziła z 
Włoch, więc odznaczała się 
żywiołowym temperamentem. Jednak 
z perspektywy czasu doszedłem do 
wniosku, że nie była ona w moim 
życiu nikim ważnym. Natomiast 
Jeljena to prawdziwa dama i 
byznesłumen w jednym. 
G: Cóż za skrupulatny opis... Na tym 
skończymy naszą rozmowę. Jeszcze 
raz dziękuję za to, że zgodziłeś się na 
udzielenie wywiadu do naszej gazety. 
K: Cała przyjemność po mojej stronie! 
Mogę teraz ja zadać ci pytanie? 
G: Oczywiście! 
K: Czy do wywiadu zostaną dołączone 
moje zdjęcia? 
G: Nie mam pojęcia. Jeszcze nie 
kontaktowałam się z naczelnym naszej 

gazety. Jak tylko będę coś wiedziała to 
cię poinformuję. 
 

K: Dobrze. Jeśli wyższa instancja 
wyda zgodę, to ja chętnie udostępnię 
wam swoje portfolio, w którego skład 
wchodzą zdjęcia, które wygrały w 
pojedynku na portalu NoCoTy.pl w 
plebiscycie HITY czy KITY!  
 

G: Dobrze, będziemy pamiętać! 
 

 Wywiad przeprowadziła: 
 Paulina Żebrowska 

 
 

 
 
 

Od Redakcji:  

Dzięki uprzejmości portalu 

NoCoTy.pl udało nam się zdobyć 

najnowsze zdjęcie bohatera rozmowy i 

zgodnie z jego życzeniem dołączamy do 

wywiadu  
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HUMOR Z ZESZYTÓW 
SZKOLNYCH 

 
Życiorys Słowackiego 

Słowacki urodził się w latach 1809 – 1849. 

Urodził się i umarł bezdzietny. 

Matką jego była Salmonella Słowacka. 

Rodzicami poety byli Salomon i Euzebiusz 

Słowaccy. 

Mając 5 lat, umarł mu na skrzela ojciec. 

Słowacki był wątły, bo odziedziczył po ojcu 

płuca.  

Słowacki miał ukochaną Ludwikę, na której 

się opierał, pisząc wiersze. 

Miał wiele kochanek wśród kobiet. 

Nosił krótką kamizelkę i spodnie tego samego 

koloru. 

Miał swój interes na giełdzie. 

Całymi dniami pisał po nocach.  

Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko 

garstkę najbliższych przyjaciół. 

Kiedy zmarł, jego dusza została przewieziona 

do Polski. 

Uczniowskie opinie o „Kordianie” 

Osobiście uważam, że „Kordiana” napisał 

Słowacki. 

Kiedy Juliusz Słowacki zawiódł się na Marii 

Wodzińskiej, wziął się za Kordiana. 

„Kordian” jest tragedią, która należy do 

cienkich. 

Składa się z trzech części: pierwszej, drugiej i 

trzeciej. 

Problemy Kordiana można wyraźnie dostrzec, 

czytając „Kordiana”.  

Kordian w II akcie toczy się w różnych krajach 

Europy. 

Kochali się z Wiolettą do utraty tchu, lecz bez 

wzajemności. 

Kordian był nieszczęśliwy, bo kiedy chciał, to 

nie mógł, a kiedy mógł, to nie chciał. 

Spiskowcy zostawili go na los pastwy. 

Car, idąc do celu, opierał się na mordzie. 

Car się zlitował i zamienił mu karę śmierci na  

żywot wieczny. 
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Uczniowskie opinie: 

o „Balladynie”… 

Alina, w przeciwieństwie do Balladyny, miała 

stosunek do matki. 

Włosy koloru blond opadały jej na ramiona 

niby śnieg na choinkę. 

Balladyna posiadała niebieskie, zamglone oczy 

z bystrym spojrzeniem. 

Kirkor, poszukując cnotliwej żony, załamał się 

na mostku i poszedł do wdowy. 

Córki wdowy z przyczyny miłości do Kirkora 

poszły w las. 

Jej córka Balladyna uśmiechnęła się pod 

wąsem. 

Balladyna popełniła jedno samobójstwo i 

chciała popełnić drugie. 

Balladynę można porównać do grobu 

wyłożonego marmurem, gdyż była ładna, ale w 

środku miała robactwo. 

Balladyna miała ciężki koniec. 

...i o innych utworach Słowackiego 

Czytelnicy czytają dziś poezje Słowackiego z 

łzą rozczulenia w jednym, a zachwytu w 

drugim oku. 

Słowacki wszystko, co widział, przerabiał na 

poezję. 

Poeta przez długie lata gładził swój język. 

Autor w wierszu „Smutno mi, Boże…” 

ukazuje nam swoje wnętrze i mówi, że jest mu 

niedobrze.  

Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden z 

nich umarł, a inni uciekli. 

Czytając wiersze Słowackiego, jestem bardzo z 

nich zadowolony i doceniam je.  

Słowacki był mądrym poetą, ponieważ pisał 

wiersze. 

 

Jul Słowacki 

Juliusz Słowacki 

miał duże czarne 

jak śliwki węgierki oczy 

długi nos 

poczerniałe zęby 

wąsik 

żółtawą cerę i kędziory 
 

bardzo kochał rzekę Ikwę 

i górę w okolicach Krzemieńca 

ale nade wszystko kochał Mamę 

i pannę Ludwikę (…) 
 

Julian Słowacki był niezwykle 

elegancki zawsze nosił rękawiczki 

oraz białe wykładane 

kołnierzyki Słowackiego 

i ineksprymable z kurdybanu 

pewnego razu na znak hołdu 

wręczył wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi puchar 

ale ten nie bacząc na gest 

pojednania 

chwycił Juliusza Słowackiego 

za kołnierz i z okrzykiem 

„paszoł won” 

wyrzucił młodszego od siebie 

za drzwi w czasie zebrania u Towiańskiego 
 

Juliusz Słowacki żył skromnie 

ale dostatnio z papierów wartościowych 

igrając nimi zręcznie na giełdzie w Paryżu 
 

po śmierci prochy poety 

zostały pochowane na Wawelu 

aby królom był równy 

jak powiedział Marszałek Piłsudski 

który był tak zwanym Dziadkiem 

za panowania sanacji 

w Polsce 

Tadeusz Różewicz 
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