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PREZYDENCI RP 
 

9-16 XII 1922 Gabriel Narutowicz 
1922-1926 Stanisław Wojciechowski 
1926-1939 Ignacy Mościcki 
1947-1952 Bolesław Bierut 
1989-1990 Wojciech Jaruzelski 
1990-1995 Lech Wałęsa 
1995-2005 Aleksander Kwaśniewski 
2005-10 IV 2010 Lech Kaczyński 

 

PREZYDENCI RP 
NA UCHODŹSTWIE 

 
do 1947 Władysław Raczkiewicz 
1947-1972 August Zaleski 
1972-1979 Stanisław Ostrowski 
1979-1986 Edward Raczyński 
1986-1989 Kazimierz Sabbat 
1989-10 IV 2010 Ryszard Kaczorowski 

REFLEKSJE NAUCZYCIELI 
 
Poranek 10 kwietnia 2010 roku pozostanie 

bardzo ważną datą w historii naszej Ojczyzny. 
Każdy z nas na swój sposób przeżył tragiczne 
wydarzenia, które miały miejsce na lotnisku pod 
Smoleńskiem. Zginęła elita naszego państwa 
z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, która 
leciała do Katynia oddać hołd pomordowanym 70 lat 
temu polskim oficerom. Śmierć tych, którzy zginęli 
w Katyniu 70 lat temu i tych, którzy zginęli tam 
10 kwietnia jest raną dla całego narodu polskiego. 
Ale tragedia ta powinna być dla nas wszystkich 
także lekcją pokory: musimy się wszyscy zmienić, 
wyjść poza podziały partyjne, cenić ludzi za życia. 
Ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
nasze państwo. 

Waldemar Grzesiak 
 

Żadne słowa nie są w stanie oddać bezmiaru 
ludzkiej tragedii, która wydarzyła się rankiem 
10 kwietnia pod Smoleńskiem. W jednej sekundzie 
odeszło 96 ludzkich istnień. Tam, w okolicach 
Katynia, historia zatoczyła tragiczne koło. Do tego 
dochodzi także państwowy wymiar tej swoistej 
hekatomby. Nagle zabrakło nam znaczącej części 
naszych elit politycznych na czele z głową państwa. 
Dodać także należy stratę całego dowództwa 
polskich sił zbrojnych. Bardzo trudno będzie naszym 
władzom znaleźć właściwych następców. Z drugiej 
jednak strony ciągłość państwa musi być 
zagwarantowana. Dlatego wydaje się, iż decyzje 
personalne, które zapadną w najbliższych dniach 
zgodnie z porządkiem konstytucyjnym, muszą być 
podejmowane w poczuciu największej odpowie-
dzialności za losy narodu i państwa. Należy także 
przypuszczać, iż w wymiarze międzynarodowym 
stosunki polsko-rosyjskie nabiorą zdecydowanie 
nowego wymiaru. 

Zygmunt Kołodziej 
 

Krótki tekst o rozdwojeniu jaźni 
 

Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 roku, godzina 
8.56. W katastrofie samolotu zginęło 96 osób, w tym 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Włączam 
TVN, później Polsat, radio Zet, RMF i słucham, 
oglądam nabrzmiałe od płaczu i zszokowane twarze 
komentatorów. „Zginął wielki patriota, prezydent 
wszystkich Polaków, człowiek, który od wielu lat 
walczył o Polskę, walczył o prawdę, erudyta, 
profesor, altruista, kompetentny i profesjonalny 
urzędnik, uczciwy, dobry człowiek, posiadający 
fenomenalną pamięć, dowcipny, szarmancki, 
feminista, kulturalny, mający wizję państwa, miejsca 
Polski w Europie i na świecie, demokrata, walczący 
o wolność innych narodów, urodzony lider, 
wspaniały szef.” Tysiące ludzi wychodzą na ulice 
miast, odprowadzają trumnę do Pałacu Prezyden-
ckiego, wpisują się do ksiąg kondolencyjnych, 
zapalają znicze, modlą się w kościołach. 

9 kwietnia 2010 lub 2009 lub 2008 roku... 
Włączam TVN, później Polsat, Radio Zet, RMF 
i słucham, oglądam tych samych komentatorów. 
„Kaczor, cham, mały, podły człowieczek, cyniczny 
i podstępny gracz polityczny, szkodnik wetujący 
wszystkie ustawy, nie znający  języków obcych, 
niewykształcony, niekompetentny, niesamodzielny 
i podporządkowany bratu, prezydent PIS-u, 
człowiek o krótkich i pulchnych rączkach i nóżkach, 
z wadą wymowy, kartofel, alkoholik, całkowicie 
zbędny na salonach Europy, przynoszący  wstyd za 
granicą, niepotrzebnie drażniący Niemcy i Rosję”. 
Wychodzę na ulicę i słyszę rozmowy: „kaczor, 
cham, mały, podły człowieczek...” 

Szanujmy przywódców Narodu i Państwa, 
szanujmy ludzi... jeszcze za ich życia. 

Jacek Gruszka 
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KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM WIDZIANA PRZEZ MŁODZIEŻ 
 

Katastrofa, która miała miejsce 10 kwietnia, ma 
ogromny wpływ na Polskę. Zginęło 96 niewinnych osób 
– w tym głowa naszego państwa, pan prezydent Lech 
Kaczyński wraz z małżonką. Nie interesuję się polityką, 
ale zdarzenie to bardzo mną wstrząsnęło, gdyż dla mnie 
zginęli nie tylko Polacy, ale ludzie: matki, żony, ojcowie 
i dzieci – zwykli ludzie tak jak my! To co zdarzyło się 
10 kwietnia równie dobrze mogło przytrafić się każdemu 
z nas. Myślę jednak, że nie należy porównywać tej 
katastrofy do mordu w Katyniu. Ta katastrofa lotnicza  
była nieszczęśliwym wypadkiem, natomiast w Katyniu 
odbył się masowy mord niewinnych ludzi. Polskich 
oficerów zamordowano tam z premedytacją i zimną 
krwią. 

M.P    
 

Sądzę że to wielka tragedia dla narodu polskiego. 
Straciliśmy elitę naszego kraju – wykształconych 
i świetnych ludzi.  Mam nadzieję, że szum medialny 
wokół tej sprawy, nie przesłoni prawdy o tym fakcie i nie 
pozbawi szacunku i pamięci o ofiarach wypadku. 
Chciałabym, aby świat jednoczył się nie tylko w takich 
dramatycznych sytuacjach, ale zawsze i aby to wyda-
rzenie wpłynęło w znacznym stopniu na politykę i 
działania społeczne osób sprawujących władzę w Polsce. 
Pamiętamy o nich – nie przez chwilę, lecz zawsze. 

A.W. 
 

Katastrofa w Smoleńsku to wielka tragedia dla 
świata, ale przede wszystkim dla Polski. Śmierć 
najważniejszych osób w naszym kraju, w tym prezydent-
ta, jest dla nas ogromną stratą. Ziemia katyńska stała się 
znów symbolem. To jak świat odebrał naszą tragedię 
świadczy o tym, jaką stratę jako naród ponieśliśmy. 
Postawa Rosji jest drogą do pojednania.  

D. 
 

To co wydarzyło się w sobotę było wielkim ciosem 
dla całej Polski, a także dla całego świata. Tragedia ta 
spowodowała, że ludzie zaczęli inaczej postrzegać 
śp. Prezydenta RP oraz wszystkich, którzy tam zginęli. 

M.K. 
 

Jest to ogromna katastrofa dla narodu polskiego. 
Ziemia katyńska po raz kolejny pozbawiła nas polskiej 
elity. Współczucie dla rodzin ofiar, łączymy się w bólu 
i żalu. 

J.A. 
 

Gdy dowiedziałam się rano o tej strasznej tragedii, 
nie mogłam uwierzyć, że dotyczy to naszego prezydenta. 
Śmierć głowy naszego państwa wywołała we mnie 
smutek oraz żal. To wyjątkowa strata dla naszej 
ojczyzny, w każdym wymiarze życia. Ziemia katyńska po 
raz drugi przypomniała nam o przelanej tam krwi…  

Iluzoryczna 
 

Moje myśli na ten temat są podzielone. Nigdy nie 
interesowałam się tym, o czym mówią media. Jest mi 
bardzo żal ludzi, którzy zginęli i współczuję ich 
rodzinom. Nie tak dawno wielu ludzi nie szanowało 
Prezydenta i wielu osób, które znalazły się wśród ofiar 
sobotniej tragedii, życzyli im źle, a teraz wyrażają się 
o nich jak najlepiej. 

[b. p.] 
 

To wielka tragedia, która – mam nadzieję – 
połączy ludzi nastawionych do siebie wrogo. 

M. 
 

Bardzo współczuję rodzinom ofiar, które zginęły 
w katastrofie samolotu rządowego. Zginęło bardzo dużo 
niewinnych osób, dlatego też modlimy się za nich. 

A.K. / Sizzar 
 

Ta katastrofa wstrząsnęła cała Polską i światem. 
Jest to ogromna tragedia, którą ciężko przyjąć 
i zaakceptować. Zginęły ważne dla kraju osoby, ale dla 
mnie to przede wszystkim śmierć wielu niewinnych ludzi 
i tragedia ich rodzin. 

M. 
 

Bardzo współczuję rodzinom ofiar, które zginęły 
w sobotniej katastrofie pod Smoleńskiem. Polska elita 
poleciała na obchody katyńskie i zginęła na ziemi 
przeklętej dla Polaków. Jak widać historia się powtarza. 
Nad Polakami i tym miejscem ciąży fatum. W piękny 
sposób potraktowały nas państwa UE, które są z nami 
w tak ciężkim i bolesnym dla nas czasie.  

Ewa F. 
 

Zginęła elita naszego narodu…  Najważniejsze 
osoby w państwie. To miały być obchody 70 rocznicy 
Katania a wszystko zmieniło się w straszliwą katastrofę. 
Jedyne co nam pozostało, to modlić się za ich dusze oraz 
za tych, których pozostawili w głębokim smutku. 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

K.W. 
 

To jest wielkie przeżycie dla całego naszego 
narodu. Katastrofa ta poruszyła serca Polaków i Rosjan. 
Polska straciła swojego Ojca Narodu i wielu ważnych 
ludzi. 

[b. p.] 
 

Ziemia katyńska znowu zebrała swoje żniwo… 
Kolejni Polacy skropili swoją krwią lasy w koło Katynia.. 

[b. p.] 
 

Katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku 
to ogromna tragedia. Zginęło w niej wielu wartościowych 
ludzi. Należy współczuć rodzinom zmarłych. Jest to 
dramat nie tylko jednostek, lecz całego narodu polskiego.  

M. 
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Tragedia w Smoleńsku była wielkim ciosem dla 

nas ze względu na śmierć wielu wysoko postawionych 
ludzi, osób które kierowały naszym państwem. Naród 
pogrążył się w wielkiej żałobie. Dla mnie ta tragedia była 
czymś niewyobrażalnym, a jednak stało się. Jednakże 
będziemy musieli pogodzić się z tą tragedią i żyć dalej. 

M.G. 
 

To miały być obchody ofiar katyńskich. Polecieli 
złożyć im hołd, tymczasem dołączyli do nich. Po 70 
latach mamy kolejną tragedię, jakże ważną dla Polski. To 
co się stało w sobotę było najgorszym koszmarem jaki 
mógłby się stać… Gdy dowiedziałam się o tym, 
w pierwszej chwili pomyślałam, że to niesmaczny żart. 
Jak? Prezydent i czołowi przedstawiciele państwa 
polskiego zginęli? Nie… W sumie ciężko mi w to 
uwierzyć! Tylu ważnych ludzi, a obok przedstawiciele 
Rodzin Katyńskich… To jest straszne i przykre.  

A.M. 
 

Sobotnie wydarzenie to straszna tragedia dla 
polskiego narodu. Straciliśmy najważniejszych 
urzędników państwowych. Bardzo martwi nas przyszłość 
naszego narodu. Mamy nadzieję, że polski rząd 
wyciągnie z tego wydarzenia wnioski. Za życia Lech 
Kaczyński bardzo zabiegał o należną pamięć ofiar 
Katynia, a teraz zapłacił swoim życiem za to, by oczy 
całego świata  były zwrócone na Katyń i to co się stało 
70 lat temu. 

A i M. 
 

Jest to wielka tragedia dla całego narodu, bo w tej 
katastrofie straciliśmy całą elitę. Straciliśmy w tej 
katastrofie Prezydenta RP, który był oddany ojczyźnie 
i zginął w służbie dla niej. 

M. 
 

Jest to jedna z największych tragedii naszego 
narodu. Straciliśmy prezydenta oraz czołówkę elity 
politycznej. Nasz naród został osierocony. Nie da się 
opisać tego, co każdy Polak czuje. Mimo iż nie znaliśmy 
ich osobiście, to czujemy pustkę, smutek. Wielu z nas 
zastanawia się jak to możliwe, że do tego doszło. 
Niektórzy nie są w stanie do tej pory uwierzyć w to, co 
się stało. Jedyne co teraz możemy zrobić, to modlić się za 
ofiary i łączyć się w bólu z ich rodzinami. Bądźmy 
solidarni! 

Paulina 
 

Katastrofa samolotu była wydarzeniem strasznym. 
Nie należy szukać tutaj określeń typu: „klątwa katyńska” 
itp. Zginęło wielu ludzi, którzy byli tak ważni dla 
naszego państwa, pogrążyliśmy się w smutku 
i cierpieniu. Myślę też, że to wydarzenie dało wielu 
ludziom szansę do głębokich przemyśleń nad sobą, nad 
polskością. Polska jednak musi istnieć i teraz trzeba się 
zjednoczyć, aby przetrwać ten ciężki okres. 

[b. p.] 

 
Uważam, że to co się stało jest czymś nie do 

pomyślenia. Jednocześnie uważam, że nie powinno się 
pozwolić na to, aby w jednym samolocie znajdowało się 
tylu znaczących dla państwa osób. Ludzie wypowia-
dający się o tragedii powinni się zastanowić, co mówią. 
Wydaje mi się, że zamiast obecne często w mediach 
słowa: „kwiat inteligencji” i „ojciec narodu”, to słowa na 
pokaz, nie przedstawiające istotnej wartości. Zginał 
prezydent i wielu innych ważnych ludzi, należy im się 
pamięć, ale bez niepotrzebnych uniesień.  

B.G. 
 

Ostatnie wydarzenia, które dotknęły naród polski 
to przeżycia nie do opisania. Zginęło 96 osób, wśród nich 
para prezydencka, wielu polityków, przedstawiciele 
rodzin katyńskich. Były to osoby, których w codziennym 
życiu politycznym nie da się łatwo i prędko zastąpić. 
Po nich pozostał tylko żal, smutek, puste miejsce. 

Katyń, dzień 10 kwietnia, nie tylko symbolizować 
będzie zbrodnie katyńską, katastrofę lotniczą, ale także 
cierpienie rodzin. Codziennie gdy oglądam zdjęcia, 
słucham wypowiedzi różnych osób, ciągle nie mogę w to 
uwierzyć. Nie dochodzi to do mnie, że coś takiego 
zaistniało. 

A.S. 
 

W związku z sobotnią tragedią, chciałam przede 
wszystkim złożyć wszystkim rodzinom ofiar szczere 
kondolencje. Wydarzyła się straszna tragedia. I myślę, że 
wszyscy wrażliwi ludzie teraz się jednoczą w żałobie. 
Lecz apeluję do wszystkich, aby nie porównywali tej 
katastrofy do tej sprzed 70 lat w Katyniu. To są dwa 
odrębne zdarzenia powiązane ze sobą jedynie miejscem. 
Nie porównujmy zbrodni katyńskiej do tej tragedii, 
ponieważ należy czcić oficerów zamordowanych 
w Katyniu, natomiast sobotnia tragedia była wypadkiem, 
a nie przemyślanym morderstwem. Uczcijmy ofiary 
minutą ciszy, zastanówmy się nad sensem życia, lecz nie 
róbmy „łańcuszków” na portalach internetowych, bo 
tylko się ośmieszamy. Nagle wszyscy się jednoczą, a jak 
było kiedyś? Bądźmy szczerzy w tym co myślimy i jak 
postępujemy. Ja osobiście bardzo ubolewam nad tą 
tragedią i puściłam w niepamięć to, co było złe, ponieważ 
o zmarłych źle się nie mówi. Niech Bóg będzie z nimi! 
Pokój ich duszom!  

  Uczennica 
 

Każdy jest człowiekiem i każdego śmierć boli… 
Ale te osoby, które zginęły, reprezentowały nasz kraj 
i zasługują na szczególną cześć! 

[b. p.] 
 

Śmierć prezydenta i elity politycznej naszego 
narodu bardzo mnie posmuciła. Jak widać Katyń nie 
zamknął jeszcze listy ofiar. Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie… 

Rabbit 
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„SZUKAŁEŚ NAS, A TERAZ MY SZUKAMY CIEBIE” 
(fot. Agata Powalska) 
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„SZUKAŁEŚ NAS, A TERAZ MY SZUKAMY CIEBIE” 
STYPENDIUM  „POKOLENIE JP II” 

 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
 

Jan Paweł II, Veritatis splendor 
 

W piątek 9 kwietnia, tym razem w sali 07, odbyła się uroczystość poświecona piątej rocznicy śmierci Jana 
Pawła II oraz fundatorom stypendium „Pokolenie JP II”. Stypendyści przygotowali krótki program artystyczny pod 
kierunkiem p. prof. Sylwii Dęgi. Podczas uroczystości kapituła i stypendyści wręczyli podziękowania ofiarodawcom 
na rzecz stypendium w bieżącym roku szkolnym. Kapituła stypendium „Pokolenie JP II” w składzie: ks. Andrzej 
Ziemieśkiewicz , p. dyr. Anna Pietrzak, p. prof. M. Bogdańska i p. prof. H. Głogowska przyznała dwa wyróżnienia 
za pracę i serce włożone w krzewienie nauki i dorobku artystycznego Jana Pawła II wśród młodzieży nast. osobom: 
p. prof. Sylwii Dędze oraz Państwu Bożenie i Andrzejowi Szczeblewskim. 

Po uroczystości kapituła stypendium, stypendyści i Szanowni Goście (wśród których znaleźli się m. in. p. dyr. 
Iwona Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Niemysłowie  i dwie nauczycielki z tej szkoły) udali się do biblioteki 
szkolnej na poczęstunek. 

Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym stypendium „Pokolenie JP II” otrzymali nast. uczniowie: Mateusz 
Chrabelski (3B), Paulina Czyżak (3B), Justyna Feliksiak (3A), Marta Osiewała (3A), Patrycja Perka (2D), Artur 
Pertkiewicz (3d), Aneta Piejak (3U), Kamil Pietrzak (3d), Marika Pietrzak (3L) i Marcel Suwała (3B). 

Dziękujemy w szczególności paniom prof. M. Bogdańskiej, H. Głogowskiej i S. Dędze za trud włożony 
w przygotowanie tej uroczystości, p. prof. M. Siniarskiej i D. Danielewskiemu za wystrój sali 07, a B. Rosłanowi 
za podkład muzyczny. 

Na koniec dodajmy, że V rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II na korytarzu I piętra została poświęcona 
wystawa okolicznościowa, którą przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. prof. A. Barwaśnej. 

Patrycja Perka 
 

RAJD „ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA” 
 

W sobotę 27 marca uczniowie klasy 1G I 2d wraz z p. prof. Jackiem Gruszką uczestniczyli w 35 rajdzie 
„Śladami Łuki Bakowicza”. 

Celem rajdu było uczczenie walk powstania styczniowego, upamiętnionych w książce Teodora 
Goździkiewicza Sprawy Łuki Bakowicza, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza, w tym 
zabytków i miejsc pamięci narodowej znajdujących się na trasie rajdu oraz wspólna zabawa przy ognisku. Tegoroczna 
trasa wynosiła około 10 km i przebiegała: Rychłocice – Siemiechów – Burzenin. 

W czasie wędrówki odbywały się konkursy: test sprawdzający znajomość książki T. Goździkiewicza oraz 
życiorys jej autora, a także konkurs piosenki turystycznej i patriotycznej, konkurs plastyczny „Portret Łuki 
Bakowicza”. Finał rajdu nastąpił w Strumianach, gdzie można było spotkać się z członkami rodziny pisarza, Teodora 
Goździkiewicza i tytułowego bohatera jego książki. 

Choć padał deszcz, humor nam dopisywał, a tegoroczny rajd będę uważać za udany. 
Dziękuję Panu Profesorowi Jackowi Gruszce za wspólną zabawę, szczególnie za nasz występ ☺ 

Patrycja Perka 
 

W MOJEJ OJCZYŹNIE 
 
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, 
Jest takie leśne jezioro ogromne, 
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. 
 
I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym, 
I dno, na którym są trawy cierniste, 
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, 
Cyranek świsty w górze porywiste. 
 
Śpi w niebie moim to jezioro cierni. 
Pochylam się i widzę tam na dnie 
Blask mego życia. I to, co straszy mnie, 
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni. 

Czesław Miłosz 
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„SZUKAŁEŚ NAS, A TERAZ MY SZUKAMY CIEBIE” 
(fot. Michał Janiak) 
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RAJD „ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA” 

(fot. p. prof. Jacek Gruszka) 
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COŚ TY ATENOM ZROBIŁ,   
SOKRATESIE… 
 
1 
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, 
Że ci ze złota statuę1 lud niesie, 
Otruwszy pierwéj... 
  
Coś ty Italii zrobił, Alighiery, 
Że ci dwa groby2 stawi lud nieszczery, 
Wygnawszy pierwéj... 
  
Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie, 
Że ci trzy groby we trzech miejscach3 kopie, 
Okuwszy pierwéj... 
  
Coś ty uczynił swoim, Camoensie, 
Że po raz drugi4 grób twój grabarz trzęsie, 
Zgładziwszy pierwéj... 
  
Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie, 
Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie,5 
Bez miejsca pierwéj.... 
  
Coś ty uczynił światu, Napolionie, 
Że cię w dwa groby6 zamknięto po zgonie, 
Zamknąwszy pierwéj... 
  
Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 
Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, 
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu? 
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, 
Inaczej będą głosić twe zasługi 
I łez wylanych dziś będą się wstydzić, 
A lać ci będą łzy potęgi drugiej 
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć... 
  
3 
Każdego z takich, jak ty, świat nie może 
Od razu przyjąć na spokojne łoże, 
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem, 
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy, 
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem 
Później... lub pierwéj... 
 

Cyprian Kamil Norwid  
 

1Sokratesowi w kilka czasów po śmierci jego Ateńczycy statuę 
ze złota postawili. 
2Dante grzebany w Rawennie i we Florencji. 
3Krzysztof Kolumb jest grzebany w Hiszpanii, w St. Domingo 
i w Hawanie. 
44 lata temu szukano na cmentarzu komunalnym, gdzie był 
pochowany jednooki bez nogi żebrak, żeby Camoensa 
pochować. 
5Kościuszko leży w Solurze i w Krakowie. 
6Napoleona drugi pogrzeb niedawny. 

TESTAMENT MÓJ 
 
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, 
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,  
Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami — 
A jak gdyby tu szczęście było — idę smętny. 
 
Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica 
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia; — 
Imię moje tak przeszło jako błyskawica 
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. 
 
Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,  
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;  
A póki okręt walczył — siedziałem na maszcie, 
A gdy tonął — z okrętem poszedłem pod wodę… 
 
Ale kiedyś — o smętnych losach zadumany  
Mojej biednej ojczyzny — przyzna, kto szlachetny,  
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,  
Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. 
 
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą 
I biedne serce moje spalą w aloesie,  
I tej, która mi dała to serce, oddadzą —  
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie… 
 
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze 
I zapiją mój pogrzeb — oraz własną biedę: 
Jeżeli będę duchem, to się im pokażę,  
Jeśli Bóg [mię] uwolni od męki — nie przyjdę… 
 
Lecz zaklinam — niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!… 
 
Co do mnie — ja zostawiam maleńką tu drużbę 
Tych, co mogli pokochać serce moje dumne; 
Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę  
I zgodziłem się tu mieć — niepłakaną trumnę.  
 
Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi 
Iść… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? 
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi, 
I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata? 
 
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, 
Co mi żywemu na nic… tylko czoło zdobi; 
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, 
Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi. 
 

Juliusz Słowacki 
 

Ósmy numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 
2009/2010 przygotowała redakcja w składzie: Patrycja Perka 
(2D), Justyna Ciomek, Anna Brąś i Marta Leśniewska (2A), 
Agata Powalska (1a; fot.) i Michał Janiak (1G; fot.) pod 
redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
 


