
 

 
 

 

 

Pół wieku za nami! 

Życzymy wszystkim Gościom, Absolwentom, 

Pracownikom i Uczniom 

radosnego świętowania 50. rocznicy powstania Szkoły 

Podstawowej nr 267 w Warszawie 
 

 

– REDAKCJA 

 

 

 

RANY JULEK 
Gazetka szkolna S. P. 267 



rodzy Czytelnicy,  
zachęcamy Was do wspólnego świętowania obchodów 50-lecia powstania naszej szkoły. 
Serdecznie witamy wszystkich przybyłych Gości. Mamy nadzieję, że będziecie 

wspominać 16 i 17 listopada 2018 roku jako czas dobrej zabawy.  
 
Niech dla Absolwentów Szkoły 267 ta uroczystość będzie okazją do wspomnień i spotkań po latach 
ze znajomymi ze szkolnej ławy. 
 
Numer jest poświęcony naszemu patronowi – Juliuszowi Słowackiemu.  
 
Miłej lektury!

Wybrane ciekawostki 

z życia Juliusza 

Słowackiego 
1. Urodził się w Krzemieńcu na Ukrainie. 

2. Oświadczył się Ludwice Śniadeckiej, o 7 lat 

od niego starszej, ale nie został przyjęty. 

Ostatecznie Słowacki nigdy się nie ożenił. 

Poświęcił swojej ukochanej fragment 

w poemacie dygresyjnym Beniowski: 

Kłębami dymu niechaj się otoczę,/ Niech 

o młodości pomarzę półsenny./ Czuję, jak 

pachną kochanki warkocze,/ Widzę, jaki 

ma w oczach blask promienny”; 

„Kochanko pierwszych dni! – znów jestem 

twoim”. 

3. Studiował prawo na Uniwersytecie 

w Wilnie. 

4. Pracował jako urzędnik w Komisji Skarbu 

w Warszawie.  

5. Miał wadę postawy, był bardzo drobny 

i niskiego wzrostu. 

6. Słowacki nie widział swojej matki przez 18 

lat (choć w tym czasie pisał z nią listy). 

Ostatecznie spotkali się we Wrocławiu.  

7. Zwiedził: Rzym, Neapol, Grecję, Egipt, 

Palestynę, Syrię. 

8. Mieszkał w Warszawie, Szwajcarii, Paryżu. 

9. Uczestniczył w trzech wypadkach konnych: 

w Berdyczowie, w Warszawie i we 

Florencji. 

10. Grał na giełdzie – z powodzeniem. 

11. Tak pogrzeb w Paryżu wspominał Zygmunt 

Krasiński, wielki poeta i przyjaciel 

Słowackiego: 

Na pogrzebie 30 było ziomków, nikt głosu 

nie zabrał, nikt nie uczcił słowem jednym 

pamięci największego mistrza rymów 

polskich. Biedny. 

12. 14 czerwca 1927 r. na cmentarzu 

Montmartre została przeprowadzona 

ekshumacja grobu Słowackiego. 

13. Słowacki pisał do matki: 

Matko moja, kiedyś w Westminsterze 

naszego kraju może mi dadzą kąt jaki! 

Słowa te okazały się prorocze, ostatecznie 

bowiem prochy Słowackiego złożono na Wawelu 

w Krypcie Wieszczów Narodowych. 
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apytajmy przekornie w 40. rocznicę 

nadania imienia naszej szkole, czy Juliusz 

Słowacki jako patron był dobrym 

wyborem? Co takiego zrobił poeta z Krzemieńca, 

że nie tylko szkoły, lecz także ulice, a nawet 

jeden z najważniejszych teatrów w kraju zostały 

nazwane jego imieniem? 

Argument pierwszy: 

Juliusz Słowacki nie zmarnował talentu. Czy było 

mu łatwo pisać, gdy o 11 lat od niego starszy 

Adam Mickiewicz – okrzyknięty wieszczem 

narodowym, żyjący w blasku sławy – tworzył 

w podobnym czasie i w dodatku żył w tym 

samym mieście? Z pewnością nie. Mimo to 

Słowacki się nie poddał. 

 

Argument drugi: 

Juliusz Słowacki wykazał się niezwykłą 

pracowitością. Pisał wiersze, powieści poetyckie, 

dramaty, poematy, rysował i prowadził bogatą 

korespondencję.  

Argument trzeci: 

Był patriotą – żywo interesował się sprawami 

swojego kraju, będącego wówczas pod 

zaborami.  

Jego dramaty (Kordian) czy poematy (Anheli) 

poświęcone tematyce narodowej, stawiały 

pytania o przyczyny utraty niepodległości, 

pokazywały losy tych, którzy zostali bez ojczyzny 

– pielgrzymów, emigrantów, zesłańców. 

 

Argument czwarty: 

Był ciekawy świata – dużo podróżował (i mamy 

tu na myśli podróże XIX-wieczne, bez wygód, 

asfaltowych dróg, rozkładów jazdy). 

 

 

 

Mamy nadzieję, że udowodniliśmy, iż Juliusz 

Słowacki świetnie nadaje się na patrona szkoły.  

Czy zatem my – uczniowie – możemy stawiać go 

sobie za wzór? Naszym zdaniem jest to projekt 

wymagający. Nie znaczy to jednak, że niewart 

rozpatrzenia.

 

 

Juliusz Słowacki, Zamek nad zatoką w Pornic 
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łowacki zyskał uznanie także Wisławy 

Szymborskiej, która poświęciła mu wiersz 

w  tomie Tutaj wydanym w 2009 roku.

 

W dyliżansie 

 

Wyobraźnia kazała mi odbyć tę podróż. 

Na dachu dyliżansu mokną pudła i paczki. 

W środku ścisk, hałas, zaduch. 

Jest gospodyni gruba i spocona, 

myśliwy w dymach fajki i z martwym zającem, 

l'abbé chrapiący z gąsiorkiem wina w objęciach, 

piastunka z niemowlęciem czerwonym od krzyku, 

podpity kupiec z uporczywą czkawką, 

dama zirytowana ze wszystkich tutaj powodów, 

ponadto chłopiec z trąbką, 

duży zapchlony pies 

oraz papuga w klatce. 

 

I jeszcze ktoś, dla kogo właśnie wsiadłam, 

ledwie widoczny wśród cudzych tobołków, 

ale jest – i nazywa się Juliusz Słowacki. 

 

Nie wydaje się zbyt skory do rozmowy. 

Czyta list, który wyjął z pomiętej koperty, 

list pewnie wiele razy już czytany, 

bo kartki kruszą się trochę po brzegach. 

Kiedy z kartek wypada zasuszony fiołek 

ach! wzdychamy oboje i łapiemy go w locie. 

 

To chyba dobry moment, żeby mu powiedzieć 

to, co od dawna układałam w myślach. 

Przepraszam Pana, ale to pilne i ważne. 

Przybywam tu z Przyszłości i wiem, jak tam jest. 

Dla wierszy Pańskich zawsze i czułość, i podziw, 

a Panu – królom równy pobyt na Wawelu. 

 

Niestety, wyobraźnia nie ma takiej mocy, 

żeby mógł mnie usłyszeć czy bodaj zobaczyć. 

Nie czuje nawet, że pociągam Go za rękaw. 

Spokojnie wkłada fiołek między kartki, 

a kartki do koperty, potem do kuferka, 

patrzy przez chwilę przez załzawione okienko, 

w końcu wstaje, zapina płaszcz, przemyka się do drzwi 

i cóż – wysiada na najbliższej stacji. 

 

 

 

 

Jeszcze przez parę minut nie tracę Go z oczu. 

Idzie taki niewielki z tym swoim kuferkiem, 

prosto przed siebie, z opuszczona głową, 

jak ktoś, kto wie, 

że nikt go tu nie czeka. 

 

Teraz w polu widzenia już tylko statyści. 

Liczna familia pod parasolami, 

kapral z gwizdkiem, a za nim zziajani rekruci, 

furmanka pełna prosiąt 

i dwa cugowe konie do wymiany. 
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HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

 

 

- Czym różni się kwadrat od prostokąta? 

- Prostokąt raz jest wyższy, a raz szerszy. 

 

 

 

Znajdź X 

 X 

 

 

 

- O, tutaj! 

 

- Dlaczego w wyrazie „schabowy” piszemy „CH”? 

- Bo wymienia się na „SZynka”. 

 

Wpisz < lub >. 

5 lub   8 

6  lub   10 

16  lub  12 

 

 

Ułóż zdanie z wyrazem żubr i pokoloruj rysunek. 

 

 

Mój tata lubi piwo żubr.__ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

 

 

 



ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

 

 

    1. 

 

 2. 

3. 

  

 4. 

                     5. 

 6.  

 

7. 

8. 

 

 

1. Uczysz się w niej. 

2. Sprawdzasz w nim pisownię trudnych wyrazów. 

3. Szukasz w niej książek. 

4. Przebywasz w niej po lekcjach. 

5. Zapisujesz go pod lekcją. 

6. Nosisz go na plecach. 

7. Jesz w niej obiady. 

8. Piszesz po niej kredą. 
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HASŁO: ________________________________________ 

 

 


