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Adam Asnyk

„Jan Stożek” lub „El…y”

1838    - 1897
Kalisz        Kraków



DZIAŁALNOŚĆ ADAMA ASNYKA

POETA
DRAMATOPISARZ DOKTOR FILOZOFII

ANGAŻOWAŁ SIĘ W 
RUCHY SPISKOWE, BRAŁ 
UDZIAŁ W POWSTANIU 
STYCZNIOWYM

LUBIŁ WYPRAWY 
WYSOKOGÓRSKIE 
W TATRY



TWÓRCZOŚĆ



MOTYWY UTWORÓW:

KRAJOBRAZ GÓRSKI 
(ZWŁASZCZA TATRZAŃSKI)

KRAJOBRAZ MORSKI



ADAM ASNYK:

popularny patron 
polskich ulic 
np. we Warszawie

patron I Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Kaliszu

patron Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Kaliszu





NAD GŁĘBIAMI



KWIATY



W TATRACH



PIEŚNI



SEN GROBÓW



PUBLICZNOŚĆ I POECI



1.   Jaki pseudonim artystyczny miał Adam Asnyk?:
a) Bonifacy
b) Jan Strożyk
c) Jan Kowalski

2.   Jakie były jego główne motywy utworów?:
a) rodzina
b) astronomia
c) góry i morze

3.   Kim był Adam Asnyk?:
a) poetą, dramatopisarzem, filozofem
b) Policjantem
c) przewodnikiem

Proszę wyciągnąć 
karteczki i 

odpowiedzieć na 
pytania testowe…



„Adam Asnyk – poeta, 

który urodził się 

w Kaliszu.”

Klaudiusz Grzelak – Szkoła Podstawowa w Chełmcach



Portret 

poety





Dom Adama Asnyka przy 

ul. Zamkowej w Kaliszu.



Miejsca zamieszkania poety  w 

kraju i za granicą.



Artysta był 

wielkim 

patriotą.



Kochał 

swój kraj.



Poeta był miłośnikiem przyrody.



Zbiór literatury A. Asnyka w naszej bibliotece.





Miejsca pamięci poświęcone poecie w naszym mieście

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Asnyka w Kaliszu 

Dąb Adama Asnyka 

w parku miejskim



Pomnik  Adama  Asnyka



Rodzinnemu miastu

„…Nad starym grodem –

niech Bóg zawsze czuwa!”

A. ASNYK



(1838 – 1897)

Antoni Lorenc – Szkoła Podstawowa w Sobótce



ASNYK I KALISZ

Adam Asnyk (pseudonim: Jan Stożek

oraz kryptonim El…y) był wielkim polskim   
poetą, który dzieciństwo i wczesną młodość 
spędził w Kaliszu.

herb 
Kalisza



NARODZINY
Urodził się 11 września  1838 r. w Kaliszu, 
w domu położonym przy ul. Warszawskiej 60
(obecnie ulica Zamkowa 14).



CHRZEST
Został ochrzczony w kościele św. Mikołaja 
w Kaliszu. Do dziś zachowała się metryczka 
chrztu.



RODZICE
A. Asnyk pochodził z rodziny szlacheckiej. 

Jego ojciec -Kazimierz Asnyk walczył w powstaniu 
listopadowym, wychowywał więc syna w duchu 
patriotycznym. 

Matka poety - Konstancja Zagórowska otaczała jedynaka 
ogromną miłością. W 1868 r. A. Asnyk napisał wiersz „Echo 
kołyski”, w którym z czułością wspomina matczyną miłość.



„Echo kołyski”

Gdym jeszcze dzieckiem był
Budzącym się na świat,
Gdy wątły życia kwiat 
Jeszcze się w pączku krył 
Na łono matka mnie brała,
Pieściła i całowała
Gdym jeszcze dzieckiem był…



NAUKA 
I POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI 

Początkowo młody Asnyk odbierał typową dla 
ówczesnej młodzieży edukację domową. Już wtedy 
za mistrzów i przewodników swej poetyckiej drogi 
obrał Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

Adam 
Mickiewicz

(1798 – 1855)



Od wczesnego dzieciństwa A. Asnyk lubił czytać. 

Dzięki temu, że jego ojciec założył  w Kaliszu 
wraz z przyjacielem Walentym Stanczukowskim
księgarnię, miał łatwy dostęp do książek. 
Dla W. Stanczukowskiego poeta napisał najdawniejszy 
z zachowanych wierszy pt. „Krowa i rzeźnik”.

Walenty 
Stanczukowski

(1807 – 1874)



W 1848 r. wieku 11 lat rozpoczął naukę w Wyższej 
Szkole Realnej w Kaliszu. Ukończył ją w 1853 r., 
zdając maturę i opanowując biegle 3 języki, wiedzę 
botaniczną oraz chemię. Pomimo złego stanu 
zdrowia przechodził zawsze do następnej klasy 
z nagrodą lub listem pochwalnym.

Wyższa Szkoła Realna w Kaliszu

obecnie Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka



PRZYJAŹNIE
Podczas pobytu w kaliskiej szkole A. Asnyk poznał 
wielu przyjaciół m. in. Stefana Gillera, z którym 
przyjaźnił się do końca życia.

Ta przyjaźń podtrzymywała go na duchu 
w późniejszym wieku, gdy czuł się smutno 

i samotnie podczas pobytu z dala od ojczyzny.

Stefan Giller

(1833 - 1918)



W 1852 r. 14 – letni A. Asnyk został zaproszony na Święta 
Wielkanocne do Kalinowa (wieś w woj. łódzkim). Tam 
poznał Walerię Nawrocką , w której zakochał się bez 
pamięci. Niestety, dziewczyna nie odwzajemniła jego 
miłości, poprzestając na przyjaźni.

PIERWSZA MIŁOŚĆ



A. Asnyk przez wiele lat żył wspomnieniem 
młodzieńczej miłości, co znalazło odbicie 
w jego poezji. 
W wierszu „Legenda pierwszej miłości” 
pisał:

Ja ją kochałem; tak mi się zdaje,
Bo cudną była w szesnastej wiośnie,
Umiała patrzeć na mnie miłośnie
I rwać mi serce w nadziemskie kraje …



A. Asnyk mieszkał w Kaliszu
do 1856 r. 

Zawsze miło wspominał 
dzieciństwo i młodość spędzone

w starym grodzie nad Prosną.
„ O! Poemacie młodości, 

któż może na Twe wspomnienie 
obojętnym zostać?”

Dąb Asnyka 
w  kaliskim parku

KALISZ 
WE WSPOMNIENIACH 

POETY



W 1870 r. w piśmie „Kaliszanin”
ukazał się wiersz wielkiego poety pełen tęsknoty 
za „cudnym krajem lat dzieciństwa” pt.

„Rodzinnemu miastu”
(…) Droga mnie wiedzie do starego grodu,
Otoczonego ramionami Prosny…
Tam wśród alei kasztanowych chłodu
Czerpałem tchnienie pierwszej życia wiosny…



„Adam Asnyk – poeta, który 

urodził się w Kaliszu”.

Krzysztof Jańczak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu



Adam Asnyk

• Adam Asnyk urodził się 11 września 1838 roku w Kaliszu. 

• Czasami używał pseudonimu Jan Stożek. 

• Był synem uczestnika powstania listopadowego. 

Cytat:

„Ta łza, co z oczu twoich 

spływa,

Jak ogień pali moja duszę”

Jan Stożek

Cytat:

„Najszlachetniejsze serce 

jest to właśnie, które 

prędzej da się skaleczyć niż 

samo zadraśnie”

Jan Stożek



Adam Asnyk

• Studiował w Marymoncie, Warszawie i Wrocławiu. Był spiskowcem. 

Osadzony w Cytadeli. Po opuszczeniu więzienia wyjechał z kraju. Mieszkał

w Paryżu i Heidelbergu, gdzie się dokształcał. Tam też zdobył tytuł doktora 

filozofii. 

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu



Adam Asnyk

• Wiele podróżował. Zwiedził 

Włochy, Tunezję, Algierię, 

Cejlon oraz inne kraje. 

• Odbywał też wycieczki w Tatry.



Adam Asnyk

• Do Polski powrócił w 1870 roku.

Mieszkał w Krakowie. 

• Był członkiem Rady Miejskiej

z ramienia demokratów.

Adam Asnyk przemawia w czasie przenoszenia zwłok A. Mickiewicza 

na Wawel  4 lipca 1890 r.



Adam Asnyk

• Do jego najważniejszych utworów należy 
zaliczyć: tomy wierszy „Poezje”, poemat
„Sen grobów”, szereg wierszy z gatunku liryki 
erotycznej (np.: „Między nami nic nie było”, 
„Jednego serca”) i liryki programowej
np. „Do młodych”, a także cykl
30 sonetów zatytułowanych „Nad głębiami”.

„Myśli” w Bluszczu - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet. 1890.01.30 R.26 nr 5 



Adam Asnyk

• Wiersze ogłaszał w zbiorach pt. Poezje (1869, 1872, 1880, 1894). Twórczość 
literacką rozpoczął w latach 1864-65. Jego liryka w tym okresie była 
wyrazem rozterki duchowej poety, przeżywającego kryzys światopoglądowy, 
pogłębiony klęską narodową. Powstają wiersze pełne bluźnierstw 
(Odpowiedź), buntu przeciw Stwórcy i ustalonemu porządkowi świata (Julian 
Apostata), goryczy i zwątpienia
(W zatoce Baja), krytycznego obrachunku z romantyzmem politycznym (Sen 
grobów). Obok nich powstawały też utwory wyrażające tęsknotę za „siłą 
ducha”, pragnienie odrodzenia „duszy współczesnej” aż do pokornego 
poddania się nakazom Chrystusowej nauki (Pod stopy krzyża). Od ok. 1870 
rozpoczął poszukiwanie własnej drogi twórczej. Pisał wtedy erotyki, wiersze 
oparte na motywach ludowych, lirykę refleksyjną. 



Adam Asnyk

• W utworach Asnyka zaczęła z czasem dominować postawa epicka; w miejsce lirycznego obrazu 
ludzkich przeżyć pojawił się zobiektywizowany, epicki obraz świata, refleksja coraz częściej 
zastępuje komentarz liryczny. Najpełniejszym wyrazem tej zintelektualizowanej poezji jest cykl
30 sonetów Nad głębiami (1883
i 1894), który przyniósł Asnykowi miano poety filozofa. W cyklu tym zawarł poeta swój system 
filozoficzny, będący próbą pogodzenia idealizmu z pozytywistycznym realizmem i scjentyzmem. Z 
tym ostatnim łączy filozofię Asnyka praktycyzm myślowy, uznanie osiągnięć współczesnych nauk 
przyrodniczych oraz prawa powszechnego rozwoju. W przeciwieństwie jednak do pozytywistów 
nie wierzył w możliwość empirycznego poznania rzeczywistości. Rozum ludzki okazuje się 
bezradny w miarę postępu wiedzy. Założenia etyczne tego systemu głoszą obowiązek czynnego 
udziału jednostki w duchowym procesie dążenia do powszechnej doskonałości. Styl sonetów 
określić należy mianem dyskursywnego; cechuje go intelektualizacja oraz abstrakcyjność leksyki, 
brak rozbudowanych obrazów, metafor, porównań. W twórczości Asnyka obecna jest stale nuta 
patriotyczna, głosząca wiarę w siłę narodu i możliwość odzyskania wolności, polemiczna wobec 
konserwatywnego programu ugody (w 25 rocznicę powstania 1863 roku). 



Adam Asnyk

• Motywem wielu jego utworów jest krajobraz górski, zwłaszcza tatrzański (Ranek

w górach, Kościeliska, Noc nad Wysoką, Letni wieczór, Podczas burzy, Limba, Wodospad 

Siklawy, Giewont) oraz motywy morskie (Podróżni, W zatoce Baja), sonety (Zmiennego 

bytu falo ty ruchliwa!..., Wieczne ciemności! bezdenne otchłanie!..., Na falach swoich toczy 

słońc miliony...) oraz cykl Z obcych stron (1895), Taormina, Noc na morzu – w drodze z 

Malty

do Goletty, Na polach Kartagi, Pointe du Raz. 

• Góry i morze – pisał Asnyk 28 maja 1874 w liście do ojca – to jedyne uniwersalne 

lekarstwo na wszystkie ludzkie dolegliwości, tam oddychając świeżym, wonnym powietrzem,

pojąc się widokiem świeżej a wzniosłej natury można zapomnieć o cierpieniach i troskach...



Adam Asnyk

• Asnyk chorował na gruźlicę, toteż zaczął

wycofywać się z życia politycznego.

Na leczenie udał się do Włoch, niestety

po powrocie do kraju okazało się,

iż zaraził się durem brzusznym.



Adam Asnyk

• Zmarł w Krakowie 2 sierpnia 1897 roku.

Sarkofag z trumną Asnyka w Krypcie Zasłużonych na Skałce (2004)



Adam Asnyk

wiersz pt. „Rodzinnemu miastu”

Zwrotka bezpośrednio mówiąca o Kaliszu:

Droga mnie wiedzie do starego grodu,

Otoczonego ramionami Prosny;

Tam! wśród alei kasztanowych chłodu

Czerpałem tchnienie pierwszej życia wiosny,

Co w cudowności szatę się obleka,

Jak sen zstępuje i jak sen ucieka.



Spuścizna Adama Asnyka

• W czasie okupacji niemieckiej (1939–1945) całość twórczości Adama

Asnyka trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne jako szkodliwa

i niepożądana, z przeznaczeniem do zniszczenia.

ul. A. Asnyka w Kaliszu



Źródła:

• https://eszkola.pl/jezyk-polski/adam-asnyk-1623.html

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Asnyk

• http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec

=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F122151%2Fin

dex.djvu&p=5

• https://literat.ug.edu.pl/asnyk/index.htm

• http://www.mysli.com.pl/ludzie/jan-stozek/

https://eszkola.pl/jezyk-polski/adam-asnyk-1623.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Asnyk
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/122151/index.djvu&p=5
https://literat.ug.edu.pl/asnyk/index.htm
http://www.mysli.com.pl/ludzie/jan-stozek/


Adam Asnyk, fot. wikipedia

Wiktoria Ozimek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie



Adam Asnyk urodził się  11 września 1838 roku  w 

Kaliszu.

Pochodził z rodziny szlacheckiej. 

Był synem Kazimierza i Konstancji. Jego tato  był  

powstańcem listopadowym.  

Tato przebywał w niewoli na Syberii, 

a po powrocie zajmował się handlem. 

Przyczyniło to się do wysokiego statutu 

materialnego rodziny Adama.
Pomnik Adama 

Asnyka w Kaliszu.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7nremlMPeAhXHfiwKHdFTCi0QjRx6BAgBEAU&url=https://warusek.flog.pl/wpis/11054810/kalisz--oni-tu-mieszkali--pomnik-adama-asnyka-mocno-zniszczony-przez-snieg--deszcz-i-slonce-&psig=AOvVaw0OAHrQRzPAmTG8llRjGZIi&ust=1541710161050114
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7nremlMPeAhXHfiwKHdFTCi0QjRx6BAgBEAU&url=https://warusek.flog.pl/wpis/11054810/kalisz--oni-tu-mieszkali--pomnik-adama-asnyka-mocno-zniszczony-przez-snieg--deszcz-i-slonce-&psig=AOvVaw0OAHrQRzPAmTG8llRjGZIi&ust=1541710161050114


Młody Adaś, tak jak wielu jego rówieśników w tym 

czasie, uczył się w domu. Odebrał solidną naukę 

patriotyczną, przepełnioną przywiązaniem do 

tradycji szlacheckich. 

Jako 11-latek rozpoczął naukę w Kaliskiej Wyższej 

Szkole Realnej. Opanował tam biegle 3 języki, wiedzę 

botaniczną oraz chemię. Ukończył ją w 1853r. 



Następnie przyszła pora na naukę na uniwersytecie. 

Przyszły poeta swą uniwersytecką edukację 

rozpoczął od rolnictwa. Przez rok uczył się w Szkole 

Rolniczej w podwarszawskim wówczas Marymoncie. 

Po roku studiów porzucił je i rozpoczął studia 

medyczne w otwartej właśnie warszawskiej Akademii 

Medyko-Chirurgicznej. 



W czasie studiów Asnyk podjął działania polityczne. 

W roku 1859 młody student musiał uciekać do 

Wrocławia. Wtedy bowiem carskie władze  zaczęły 

prześladować studenckie stowarzyszenia. Tam przez 

dwa semestry uczęszczał na studia medyczne. Wrócił 

do Warszawy.  Został aresztowany. Uwolniony w 1860 

roku.  Rodzice nakłonili go  do wyjazdu do Paryża. 



Wkrótce jednak przeniósł się do Heidelberga, 

gdzie studiował. Tym razem nie była to już 

medycyna, lecz: filozofia, historia, prawo 

międzynarodowe, filozofia prawa, a także prawo 

rzymskie i niemieckie.  Po dwóch latach od 

wyjazdu z kraju powrócił do Warszawy. Znów 

zaangażował się w pracę polityczną. Był członkiem 

Rządu Narodowego.  Po jego rozwiązaniu wstąpił 

w szeregi wojsk powstańczych.



"Rozpadło się w gruzy tęczowe państwo 

romantycznej Muzy" – tak opisywał po kilku latach 

swoje uczucia po klęsce 

powstania.

Jacek Malczewski, Portret Adama Asnyka z Muzą, 1894–1897/wikipedia.pl



Pogrążony w depresji Asnyk za namową 

rodziców udał się w podróż zagraniczną. 

Zwiedzał Niemcy, Holandię i Włochy. W 1865 

roku powrócił do studiów w Heidelbergu, które 

ukończył i zdobył dyplom doktora filozofii i 

magistra sztuk wyzwolonych.



Powrót do kraju potęgował depresję poety. 

Przyczyniły się do tego również liczne rozstania z 

ukochanymi osobami. Najpierw zmarła jego 

ukochana matka. Po jej śmierci ojciec Asnyka 

wyjechał.  Wkrótce po roku małżeństwa umarła mu 

żona. Asnyk znów wyruszył w podróż. Zwiedził 

Włochy, Sycylię, Maltę, północne wybrzeże Afryki, 

Marsylię, Indie i Cejlon. Z ostatniej podróży do 

Włoch przyjechał chory na tyfus. 



Adam Asnyk zmarł 2 sierpnia 1897 roku. W uznaniu 

jego zasług pochowano go pośród największych 

Polaków na krakowskiej Skałce.

Sarkofag z trumną Asnyka w Krypcie Zasłużonych na Skałce (2004)/wikipedia.pl



Utwory poety:

- z motywem krajobrazu górskiego (Ranek w 
górach, Kościeliska, Noc nad Wysoką, Letni 
wieczór, Podczas burzy, Limba, Wodospad 
Siklawy, Giewont) 

- z motywem morskim (Podróżni, W zatoce Baja, 
Zmiennego bytu falo ty ruchliwa!..., Wieczne 
ciemności! bezdenne otchłanie!..., Na falach swoich 
toczy słońc miliony...) 

- cykl Z obcych stron (1895),Taormina, Noc na 
morzu – w drodze z Malty do Goletty, Na polach 
Kartagi, Pointe du Raz.



Najważniejsze dzieła

Nad głębiami (1883-1894) – cykl sonetów

Poezje 1869

Poezje 1872

Poezje 1880

Poezje 1894

Pismo Adama Asnyka/ http://asnyk.kulturalna.com/



Autograf Adama Asnyka/wikipedia.pl



Źródła:

https://culture.pl/pl/tworca/adam-asnyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Asnyk

http://asnyk.kulturalna.com



„Adam Asnyk – poeta, 
który urodził się

w Kaliszu.”

Wiktoria Sicińska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu



Adam Asnyk 1860-1861

Urodził się 11 września 1838 roku w Kaliszu. Studiował
w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie
oraz w Akademii Medycznej w Warszawie i we Wrocławiu.



Adam Asnyk 
1863

Brał udział w ruchu konspiracyjnym, powstańczym 
(członek radykalnego rządu wrześniowego w powstaniu 
styczniowym). Był więziony w warszawskiej Cytadeli.
Po upadku powstania przebywał m.in. we Włoszech
i Niemczech, gdzie 1866 uzyskał w Heidelbergu 
stopień doktora filozofii.Debiutował we lwowskim 
"Dzienniku Literackim" (1864). 



Adam Asnyk 
1873

Podróżował do Włoch, Tunezji, Algierii oraz na Cejlon
i do Indii. Był jednym z pierwszych członków Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Od 1870 osiadł w Krakowie, w latach 1882-
1894 współredagował "Nową Reformę".



Adam Asnyk 
1880

Brał czynny w życiu społecznym i politycznym (radca 
miejski, poseł na sejm galicyjski, współorganizator 
Towarzystwa Szkoły Ludowej). 
Popularny poeta swej epoki, łączył tradycje romantyczne
z pozytywistyczną problematyką filozoficzną i społeczną.  

Adam Asnyk występował pod pseudonimem
Jan Stożek oraz kryptonimem El...y.



Adam Asnyk 
1885

W twórczości Asnyka przeważa liryka refleksyjna 
(cykl sonetów "Nad głębiami", 1883-1894). W 
dramatach podejmował współczesną sobie tematykę 
polityczną
i historyczną ("Walka Stronnictw" 1869, "Cola Rienzi" 
1875), społeczną ("Bracia Lerche" 1888), a także 
obyczajową ("Gałązka heliotropu 1869). Utwory 
poetyckie ogłaszał w tomach "Poezje" (1869, 1872, 
1880, 1894). Był również autorem nowel i studiów 
literackich.



Adam Asnyk 
1886

Asnyk był poetą epoki przejściowej. Pisał o potrzebie 
godzenia nowych idei z tradycją. W jego wierszach możemy 
odnaleźć zapowiedź symbolizmu i parnasizmu. Krytykował 
lojalizm, praktycyzm pozytywistów, nigdy nie pogodził się
z upadkiem powstania styczniowego. Nawoływał
do aktywności młode pokolenie. Po mistrzowsku opanował 
formę sonetu, zachowywał niezwykłą harmonię 
wersyfikacyjną i subtelność w wyrażaniu uczuć. 



Adam Asnyk 
1890

Do dziś powodzeniem cieszą się pełne lirycznej prostoty 
wiersze erotyczne oraz opisujące monumentalne piękno 
przyrody utwory poświęcone Tatrom.



Adam Asnyk 
1895

Adam Asnyk umarł na gruźlicę 2 sierpnia 1897 
roku w Krakowie. Został pochowany wśród 
zasłużonych na Skałce.



W Kaliszu znajduje się jego 
monumentalny i dość ponury pomnik. 



https://biznes.trojmiasto.pl/Adam-Asnyk-po-raz-pierwszy-w-Gdyni-n40068.html

W 2009 roku ochrzczono jego 
imieniem nowo- wybudowany statek, 
który pływa do dnia dzisiejszego
po najdalszych zakątkach świata.



W polskich zbiorach zachowało się niewiele pamiątek 
Adamie Asnyku - poecie, dziennikarzu, powstańcu, 
taterniku, społeczniku, pośle i krakowskim rajcy. Część
z nich - m.in. portret olejny, imieninowe "adresy", szarfa
z wieńca żałobnego – przechowywana jest w Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

Do niektórych utworów napisanych przez Adama Asnyka 
ułożona została muzyka. Dotyczy to między innymi wiersza
pt. „Jednego serca”. https://youtu.be/IJmg5_ROsJE

https://youtu.be/IJmg5_ROsJE


Adam Asnyk
Rodzinnemu miastu (fragment)

Jest jedno piękne ludowe 
podanie,
Co treścią swoją do łez mnie 
porusza
Lud prosty mniema, że gdy czas 
nastanie,
W którym już ciało ma opuścić 
dusza,
Zanim w nadziemskim utonie 
błękicie,
Powraca jeszcze wstecz przez 
swoje życie...

I zwolna idzie przebytym już śladem
Żegnać to wszystko, co jej drogiem
było,
Raz jeszcze ujrzeć w świetle grobu 
bladem
Miejsca, gdzie niegdyś żywiej serce 
biło!
I tak dochodzi aż w dziecinne lata,
I nad kolebką staje znów skrzydlata.

Jako wędrowiec smutny i zmęczony
Kąpie się znowu w jasnych 
wspomnień zdroju,
I błogosławi swe rodzinne strony,
I wtedy z ziemi odchodzi w pokoju.
Niosąc na skrzydłach w krainę 
wieczności
Najszlachetniejsze marzenia 
młodości.

To wszystko prawdą mnie się dziś 
wydaje
Bo choć sam jeszcze do żywych się 
liczę,
Za każdym krokiem, co mi 
pozostaje,
W tył poza siebie odwracam 
oblicze.
I moja dusza wyrywa się smutna
Tam, gdzie młodością była tak 
rozrzutna.

I często cichym, gwiaździstym 
wieczorem,
Gdy swoim blaskiem księżyc do 
mnie wchodzi,
Gdy anioł ciszy na mym sercu 
chorem
Kładzie swe dłonie i boleść łagodzi,
Czuję, jakobym był już tylko 
cieniem,
Ulatującym z księżyca promieniem.

Wtedy, ach! idę po srebrzystej 
fali
I całą drogę minioną 
odnawiam.
Pozdrawiam ludzi, co mnie 
dzieckiem znali,
Gaje i łąki, i pola pozdrawiam,
I zatrzymuję się nad każdą 
miedzą,
Gdzie złote mary lat dziecinnych 
siedzą.

Droga mnie wiedzie do starego 
grodu,
Otoczonego ramionami Prosny;
Tam! wśród alei kasztanowych 
chłodu
Czerpałem tchnienie pierwszej 
życia wiosny,
Co w cudowności szatę się obleka,
Jak sen zstępuje i jak sen ucieka.

Dziś wywołane pamięcią 
promienie
Złocą mi pasma zielonych 
wybrzeży
I znów anielskie śle mi 
pozdrowienie,
Jak niegdyś rankiem, dzwonek 
farnej wieży
I całe miasto w oczach się 
powiększa
Przez mgłę tęsknoty, co wszystko 
upiększa.



http://www.kwiatpaproci.pl/adam-asnyk-733.html
https://polona.pl/item/jednego-serca-op-

25,NzAxMDYzOTk/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/portret-adama-

asnyka,NTY1MTY0MQ/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/portret-adama-

asnyka,NTY0NzcyOA/0/#info:metadat
https://polona.pl/item/portret-adama-

asnyka,Mzg2NzQ4ODk/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/portret-adama-

asnyka,NTYxMTA1/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/portret-adama-

asnyka,NTY0NzU1Ng/0/#info:metadata
http://mnk.pl/zbiory/pamiatki-po-adamie-asnyku
http://aordycz-krakow.blogspot.com/2014/04/pogrzeb-adama-

asnyka.html
https://www.wwmerc.com/masdemo/images/reg_book.gif
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Poeta Adam Asnyk 

Magdalena Turbańska – Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu



Nie mogłem 
tłumić dłużej
Najsłodszych 
serca snów,
Na listku białej 
róży
Skreśliłem kilka 
słów



Słowa, co w piersiach 
drżały
Nie wymówione w 
głos,
Na listku róży białej
Rzuciłem tak na los!

obraz zaczerpnięty z www. 
depositphotos.com



Życiorys 
Adam Asnyk urodził się 11 września 1838 w 
Kaliszu. Pochodził z rodziny szlacheckiej, był 
synem Kazimierza, powstańca listopadowego. W 
Kaliszu mieszkał do 1856, po czym wyjechał do 
Warszawy, gdzie podjął studia w Instytucie 
Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w 
Marymoncie (1856), następnie w Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Warszawie (1857–
1859) oraz na uniwersytetach we Wrocławiu 
(1859–1860), gdzie działał w Towarzystwie 
Literacko-Słowiańskim, Paryżu (1861) i 
Heidelbergu (1861–1862). Brał udział w ruchu 
spiskowym; w 1860 został aresztowany i 
uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
W powstaniu styczniowym był członkiem 
wrześniowego Rządu Narodowego. Zmarł 2 
sierpnia 1897 w Krakowie.

wikipedia.pl



Jego twórczość 

Twórczość literacką rozpoczął w latach 1864-
65. Jego liryka w tym okresie była wyrazem 
rozterki duchowej poety, przeżywającego 
kryzys światopoglądowy, pogłębiony klęską 
narodową. Powstają wiersze pełne 
bluźnierstw (Odpowiedź), buntu przeciw 
Stwórcy i ustalonemu porządkowi świata 
(Julian Apostata), goryczy i zwątpienia (W 
zatoce Baja), krytycznego obrachunku z 
romantyzmem politycznym (Sen grobów). 
Obok nich powstawały też utwory 
wyrażające tęsknotę za „siłą ducha”, 
pragnienie odrodzenia „duszy współczesnej” 
aż do pokornego poddania się nakazom 
Chrystusowej nauki (Pod stopy krzyża). 

(wikipedia)

Obraz zaczerpnięty z 
www.tezeusz.pl



Rok Adama Asnyka

Łukasz Urbaniak – Szkoła Podstawowa w Kotowiecku



Kilka faktów z życia

Adam Asnyk-pseudonim „Jan Stożek”, „El...y” urodził się w Kaliszu 11

września 1838 roku. Został ochrzczony w kaliskim kościele św. Mikołaja

Biskupa. W latach 1849-1853 uczył się w Wyższej Szkole Realnej w

Kaliszu. W Kaliszu mieszkał do 1856 r., po czym wyjechał do Warszawy

na studia w Instytucie Gospodarstwa i Leśnictwa w Marymoncie,

następnie w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie i

uniwersytetach we Wrocławiu, Paryżu i Haidelbergu.



Adam Asnyk-był patriotą, brał udział w ruchu spiskowym przeciwko

zaborcom, w 1860 roku został aresztowany i uwięziony w X

Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Był członkiem Rządu

Tymczasowego w czasie Powstania Styczniowego.



Adam Asnyk- w latach 1864-1867 przebywał za granicą, po 

powrocie do kraju mieszkał we Lwowie a następnie w Krakowie aż do 

śmierci 2 sierpnia 1897r.Wiele podróżował na przykład do Indii, Afryki, na 

Sycylię, kochał Tatry. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce 

w Krakowie. 



Adam Asnyk-poeta

Najważniejsze dzieła

Nad głębiami (1883-1894) – cykl sonetów

Poezje[7] (1869)

Poezje (1872)

Poezje (1880)

Poezje (1894)

liczne utwory dramatyczne



Tytuły niektórych wierszy :

„Daremne żale”

„Między nami nic nie było”

„Do młodych”

„Miłość jak słońce”

„Ja Ciebie kocham”

„Na początku”

Daremne żale - próżny trud, 

Bezsilne złorzeczenia! 

Przeżytych kształtów żaden cud

Nie wróci do istnienia.

Świat wam nie odda, idąc wstecz,

Znikomych mar szeregu -

Nie zdoła ogień ani miecz 

Powstrzymać myśli w biegu. 

Trzeba z żywymi naprzód iść, 

Po życie sięgać nowe... 

A nie w uwiędłych laurów liść 

Z uporem stroić głowę. 

Wy nie cofniecie życia fal! 

Nic skargi nie pomogą -

Bezsilne gniewy, próżny żal! 

Świat pójdzie swoją drogą.

1 kwietnia 1877

Między nami nic nie było!

Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,

Nic nas z sobą nie łączyło

Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Prócz tych woni, barw i blasków

Unoszących się w przestrzeni,

Prócz szumiących śpiewem lasków

I tej świeżej łąk zieleni;

Prócz tych kaskad i potoków

Zraszających każdy parów,

Prócz girlandy tęcz, obłoków,

Prócz natury słodkich czarów;

Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów,

Z których serce zachwyt piło,

Prócz pierwiosnków i powojów

Między nami nic nie było!

5 kwietnia 1870



Kalisz Adamowi Asnykowi 

Pomnik Adama 

Asnyka 

Rzeźba głowy Adama Asnyka 



Pamiątkowa tablica na 

kamienicy, w której 

urodził się i wychował 

A. Asnyk

Liceum im.A.Asnyka



Adam Asnyk –

oblicza poety

Aleksander Schultz - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku





ADAM ASNYK 

W HEIDELBERGU  

- fotografia z lat 

1860 - 1861



Adam Asnyk z rodzicami –

Kazimierzem Asnykiem 

i Konstancją z Zagórowskich



Adam Asnyk -

fotografia

z Krakowa ok. 1874r. 

autorstwa Walerego 

Rzewuskiego



Portret olejny Adama Asnyka 

Kraków 1886r. pędzla 

Aleksego Strażyńskiego



Adam Asnyk - fotografia  

Zakład Artystyczno -

Fotograficzny Józefa 

Sebalda w Krakowie



Portret Adama 

Asnyka z Muzą -

autorstwa Jacka 

Malczewskiego 

z 1895 -1897r.



Portret Adama 

Asnyka - odlew 

w brązie 

autorstwa 

T. Cwiżewicza



Portret Adama Asnyka 

autorstwa Zygmunta 

Miszczyka



Dzieje piosenki – portret Adama 

Asnyka - autorstwa Jacka 

Malczewskiego z 1899r. będący 

malarską ilustracją do wiersza 

Adama Asnyka „Dzieje piosenki”



Pomnik Adama 

Asnyka w Kaliszu 

z 1960r. nazywany 

czasem Smutnym 

Asnykiem



Adam 
Asnyk –

poeta, który 
urodził się 

w Kaliszu

Jakub Gałązka – Zespół Szkół w Stawiszynie



Kim był?

Adam Asnyk (ur. 11 września 1838 w Kaliszu, zm. 2 sierpnia

1897 w Krakowie) – polski poeta i dramatopisarz w czasie

powstania styczniowego członek Rządu Narodowego, doktor

filozofii, w latach 1889–1894 redaktor dziennika „Nowa

Reforma”, od 1894 członek honorowy Towarzystwa Muzeum

Narodowego Polskiego w Rapperswilu.



Adam Asnyk pochodził z rodziny szlacheckiej. Był synem Kazimierza,

powstańca listopadowego, który po odbyciu zesłania osiedlił się

w Kaliszu i trudnił się handlem skórami (na czym dorobił się

znacznego majątku i następnie otworzył hotel i księgarnię) i Konstancji

z Zagórowskich. Został ochrzczony w miejscowym kościele św.

Mikołaja Biskupa, ojcem chrzestnym Adama został Walenty

Stańczukowski. W 1849 rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Realnej

w Kaliszu.

Życiorys



W Kaliszu mieszkał do 1856, po czym wyjechał do Warszawy,

gdzie podjął studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego

i Leśnictwa w Marymoncie (1856), następnie w Akademii Medyko-

Chirurgicznej w Warszawie (1857–1859) oraz na uniwersytetach

we Wrocławiu (1859–1860), gdzie działał w Towarzystwie

Literacko-Słowiańskim, Paryżu (1861) i Heidelbergu (1861–1862).

Brał udział w ruchu spiskowym; w 1860 został aresztowany

i uwięziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W powstaniu

styczniowym był członkiem wrześniowego Rządu Narodowego.



W latach 1864–1867 przebywał za granicą, w 1866 uzyskał doktorat

z filozofii na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu. Po

powrocie do kraju mieszkał we Lwowie, a w 1870 osiadł w Krakowie.

Debiutował w 1870 na łamach dziennika „Kaliszanin” wierszem

,,Rodzinnemu miastu’’.



W 1875 ożenił się z Zofią Kaczorowską, z którą miał syna

Włodzimierza. W styczniu 1882 został wydawcą

krakowskiego dziennika „Reforma”, przemianowanego

w listopadzie tego roku na „Nową Reformę”, której

redaktorem odpowiedzialnym był od grudnia 1889 do

stycznia 1895. Od 1884 był radnym miejskim w Krakowie.

W 1889 został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.



W 1890 przewodniczył sprowadzeniu z Paryża prochów

Adama Mickiewicza. Był jednym z założycieli Towarzystwa

Szkoły Ludowej w Krakowie (1882) i członkiem

honorowym TSL. Podejmował wyprawy wysokogórskie

w Tatry – był jednym z pierwszych członków Towarzystwa

Tatrzańskiego.



Wiele podróżował po Europie. W 1888

odbył podróż do Włoch, na Sycylię,

Maltę i północne wybrzeże Afryki,

zakończoną w Marsylii. W 1894 odbył

podróż na Cejlon i do Indii. Został

pochowany w Krypcie Zasłużonych na

Skałce w Krakowie.



Twórczość

Wiersze ogłaszał w zbiorach pt. Poezje (1869, 1872, 1880,

1894). Twórczość literacką rozpoczął w latach 1864-65. Jego

liryka w tym okresie była wyrazem rozterki duchowej poety,

przeżywającego kryzys światopoglądowy, pogłębiony klęską

narodową. W utworach Asnyka zaczęła z czasem dominować

postawa epicka; w miejsce lirycznego obrazu ludzkich przeżyć

pojawił się zobiektywizowany, epicki obraz świata, refleksja

coraz częściej zastępuje komentarz liryczny. Motywem wielu

jego utworów jest krajobraz górski, zwłaszcza tatrzański

oraz motywy morskie.



W utworach Asnyka zaczęła z czasem dominować postawa epicka;

w miejsce lirycznego obrazu ludzkich przeżyć pojawił się

zobiektywizowany, epicki obraz świata, refleksja coraz częściej

zastępuje komentarz liryczny. Motywem wielu jego utworów jest

krajobraz górski, zwłaszcza tatrzański oraz motywy morskie.

W czasie okupacji niemieckiej (1939–1945) całość twórczości

Adama Asnyka trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne jako

szkodliwa i niepożądana, z przeznaczeniem do zniszczenia.



Najważniejsze dzieła:

-Nad głębiami (1883-1894) – cykl sonetów

-Poezje (1869)

-Poezje (1872)

-Poezje (1880)

-Poezje (1894)

-liczne utwory dramatyczne



Adam Asnyk jest popularnym patronem polskich ulic. Arterie jego imienia

znajdują się w kilkudziesięciu polskich miastach. Interesująca sytuacja

występuje w Warszawie, w której istnieją dwie ulice jego imienia – na

terenie dzielnicy Ochota oraz w dzielnicy Wesoła. Jest to spowodowane

tym, że Wesoła do roku 2002 była osobnym miastem z własnym

nazewnictwem ulic. Po przyłączeniu do Warszawy podwójnych nazw nie

zmieniono.

Upamiętnienie



Imię Adama Asnyka nosi ulica

w dzielnicy Czaszki i Osiedle Adama

Asnyka w Kaliszu oraz I Liceum

Ogólnokształcące im. Adama

Asnyka w Kaliszu, którego poeta był

wychowankiem, i Miejska Biblioteka

Publiczna im. Adama Asnyka

w Kaliszu.



Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy
za zainteresowanie naszym konkursem. 

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. 
Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac 
wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste 

podsumowanie konkursu 
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AULA ODN KALISZ


