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Juliusz Słowacki  
życie i twórczość�

W związku z 210. rocznicą urodzin Juliusza Sło-
wackiego warto zorganizować konkurs, którego ce-
lem jest nie tylko sprawdzenie wiadomości na te-
mat życia i twórczości poety, ale również ćwiczenie 
umiejętności samodzielnego poszukiwania infor-
macji w różnych źródłach. Realizacja konkursu od-
bywa się na zasadzie Wielkiej Gry, a uczestnicy, do-
konują losowego wyboru pytań i odpowiadają na 
nie. Zwycięzcą zostaje osoba, która udzieliła najwię-
cej poprawnych odpowiedzi.

  1. Gdzie i kiedy urodził się Juliusz Słowacki?
  2. Podaj imiona i nazwiska rodziców poety.
  3. Kim był ojciec Juliusza Słowackiego?
  4. Z jakiego powodu i w którym roku zmarł Euze-

biusz Słowacki?
  5. Jakie studia ukończył poeta?
  6. Kogo poślubiła Salomea Słowacka po śmierci 

pierwszego męża?
  7. Podaj imiona przyrodnich sióstr poety?
  8. Na jakim utworze – mały Julek – uczył się sylabi-

zowania?
  9. Kim był i czego uczył przyszłego poetę Teofi l Ja-

nuszewski?
10. W którym roku Juliusz Słowacki ukończył gim-

nazjum?
11. Z którymi synami Spitznagla poeta utrzymywał 

kontakt?
12. Jakim herbem szlacheckim pieczętował się Ju-

liusz Słowacki?
13. Kim była Ludwika Śniadecka?
14. O jakiej karierze dla jedynego syna marzyła Sa-

lomea Becu?
15. Kiedy i gdzie poeta zaprzyjaźnił się z Zygmun-

tem Krasińskim?
16. U kogo mieszkał Słowacki podczas pobytu we 

Florencji?

17. Komu poeta zadedykował Balladynę i Lillę We-
nedę?

18. Z kim Słowacki wyruszył w podróż na Wschód?
19. Kto był miłością poety w Genewie.
20. Kiedy powstał i kiedy został wydany Kordian?
21. Podaj tytuł i datę powstania pierwszego utworu 

Juliusza Słowackiego.
22. Dzięki czyjej protekcji poeta otrzymał posadę 

w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu?
23. Jakie wydarzenie miało miejsce na słynnej 

uczcie u wydawcy, Eustachego Januszkiewicza?
24. Kto i na łamach jakiego pisma był zagorzałym 

krytykiem J. Słowackiego?
25. Kim była kobieta, o której tradycja mówi, że była 

ostatnią miłością poety?
26. Który utwór przyniósł poecie uznanie wśród 

współczesnych.
27. Gdzie i po ilu latach Słowacki spotkał się z matką?
28. Kiedy zmarł poeta i gdzie został pochowany?
29. Kto czuwał przy Słowackim w ostatnich dniach 

jego życia?
30. Jaka kobieta – według tradycji – co roku w dniu 

urodzin poety, składała na jego grobie kwiaty?
31. W jaki sposób Słowacki pomnażał pieniądze 

otrzymywane od matki?
32. Kiedy miało miejsce sprowadzenie prochów po-

ety do Polski?
33. To pierwszy dramat poety wystawiony za jego 

życia (bez wiedzy autora). O jakim utworze 
mowa, gdzie i kiedy miało miejsce przedstawie-
nie teatralne?

34. Jakie – według Pustelnika – było pochodzenie 
korony Lecha?

35. W jaki sposób Balladyna wytłumaczyła matce 
zniknięcie Aliny?

36. W co zamieniła Grabca Goplana?
37. Czego symbolem, na czole Balladyny, była krwa-

wa plama?
38. W jaki sposób Kirkor postanowił sprawdzić wier-

ność Balladyny?
39. Jakie funkcje pełnią na uczcie wydanej przez 

Balladynę, Chochlik i Skierka?
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40. W jakich okolicznościach matka Balladyny stra-
ciła wzrok?

41. Z jakiego kraju – według teorii Kostryna – miała 
pochodzić Balladyna?

42. Jakie wydarzenie miało miejsce w podziemiach 
katedry św. Jana?

43. Jaką nagrodę obiecuje Wielki Książę Konstanty 
dla żołnierza, który przeskoczy piramidę z ba-
gnetów?

44. Jaki prezent podarował papieżowi Kordian?
45.  W jaki sposób głosowali spiskowcy? Jaki był wy-

nik głosowania?
46. Po zerwaniu maski Kordian zbliża się do stołu. 

Co wówczas zapisał na kartce?
47. Jaką bajkę opowiada Kordianowi Grzegorz?
48. Jaką lekturę czyta Kordian w Dover?
49. W jaki sposób Kordian przemieszcza się do War-

szawy ze szczytu Mont Blanc?
50. Jakimi słowami powitał papież Kordiana?

Odpowiedzi:
  1. 4 IX 1809 r. w Krzemieńcu.
  2. Euzebiusz Słowacki i Salomea z Januszew-

skich.
  3. Profesorem literatury polskiej.
  4. W 1814 r. z powodu gruźlicy.
  5. Studia prawnicze na Wydziale Nauk Moral-

nych i Politycznych.
  6. Doktora Augusta Becu, profesora higieny uni-

wersytetu w Wilnie.
  7. Hersylia i Aleksandra.
  8. Na Bajkach Ignacego Krasickiego.
  9. Brat Salomei, poślubił Hersylię Becu, malo-

wał i z zapałem kopiował mistrzów włoskich. 
Uczył Słowackiego rysunku.

10. W 1825.
11. Aleksandrem, Ferdynandem i Ludwikiem.
12. Leliwa.
13. Córka profesora Jędrzeja Śniadeckiego, mło-

dzieńcza miłość poety.
14. Urzędniczej.
15. W 1836 r., w Rzymie.
16. U malarza Bernarda Zajdlera.
17. Zygmuntowi Krasińskiemu.
18. Zenon Brzozowski oraz Aleksander i Stefan 

Hołyńscy.
19. Maria Wodzińska.
20. Kordiana poeta ukończył w listopadzie 1833 r. 

w Genewie, a wydał drukiem bezimiennie 
w Paryżu, w marcu 1834 r.

21. Najwcześniejszy utwór to przekład Elegii La-

martine’a z 2 II 1825 r. Pierwszy samodzielny 
utwór to Księżyc z 20 III 1825 r.

22. Jana Śniadeckiego.
23. Pojednanie A. Mickiewicza i J. Słowackiego. 

Poeci uczcili się wzajemnie – improwizacjami.
24. Stanisław Ropelewski na łamach „Młodej 

Polski”.
25. Joanna Bobrowa.
26. Beniowski.
27. Po osiemnastu latach we Wrocławiu.
28. 3 IV 1849 r., pochowany został na cmentarzu 

Montmartre 5 IV 1849 r.
29. Francuz malarz Petiniaud, Zygmunt Szczęsny 

Feliński, odwiedzał go też C.K. Norwid.
30. Kora Pinard.
31. Grał na giełdzie, inwestował w papiery warto-

ściowe.
32. 28 VI 1927 r. odbyła się uroczystość złożenia 

prochów poety w wawelskiej krypcie w Kra-
kowie.

33.  Mazepa, został wystawiony w Teatrze Narodo-
wym w Budapeszcie 13 XII 1847 r.

34. Otrzymał ją od Scyty, jednego z biblijnych 
Trzech Króli.

35. Ucieczką z jakimś młokosem.
36. W wierzbę.
37. Zbrodni.
38. Wysłał zapieczętowaną skrzynię z poleceniem, 

aby jej nie otwierała, aż do jego przyjazdu.
39. Chochlik – królewski minister, Skierka – nad-

worny błazen.
40. Wyrzucona z zamku podczas burzy, traci wzrok 

od pioruna.
41. Trebizonty.
42. Spotkanie spiskowców, któremu przewodniczy 

Prezes.
43. Krzyż św. Anny i św. Stanisława. Najpierw tysiąc 

złotych pensji, potem 2 tysiące, aż w końcu 
4 tysiące.

44. Grudkę polskiej ziemi.
45. Głosowali przez rzucenie kulą (za zbrodnią) lub 

monetą (przeciwko zbrodni). Rzucono 150 mo-
net i 5 kul.

46. Narodowi/ Zapisuję, co mogę... krew moją i życie/ 
I tron do rozrządzenia próżny.

47. O Janku, który psom szył buty.
48. Króla Leara W. Szekspira.
49. Znosi go chmura.
50. Witam potomka Sobieskich.
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