
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

uczestnicy spektaklu w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej w Suwałkach, 

 chociaż ze względu na posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie mogę być 

bezpośrednim odbiorcą dzisiejszego spektaklu teatralnego w Suwałkach, cieszę się,  

że za sprawą zespołu Teatru Klasyki Polskiej i Suwalczanki Pani Justyny Orłowskiej tradycyjne 

polskie kolędy i nieco zapomniany poemat Beniowski Juliusza Słowackiego będą  

w profesjonalnym wykonaniu przywołane do pamięci i wspólnych przeżyć w Państwowej 

Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. 

 Tradycyjne polskie kolędy wszyscy mniej lub bardziej znamy i w okolicach Bożego 

Narodzenia je przynajmniej we fragmentach śpiewamy, natomiast „Beniowskiego” czytamy 

trochę w szkole, a warto go przywoływać także później w dorosłym życiu, jest bowiem 

utworem wartościowym i ciekawym. Fabuła poematu, związana z postacią Maurycego 

Beniowskiego – uczestnika Konfederacji Barskiej, zesłańca na Sybir, uciekiniera, podróżnika, 

kolonizatora i „wielkiego króla” Madagaskaru, który żył w latach 1746-1786 - jest tylko 

pretekstem do dygresji, które zajmują 50% tekstu i odnoszą się do szerokiej gamy różnych 

zagadnień. Zapewne niektóre z nich zostaną dzisiaj przywołane przez aktorów. Jako polonista 

chciałbym zadedykować Państwu fragment pieśni V, pewnie dobrze znany i przydatny 

wszystkim, którzy posługują się językiem jako narzędziem komunikacji – pisarzom, poetom, 

dziennikarzom, nauczycielom, księżom, politykom, samorządowcom i w jakimś stopniu 

każdemu z nas - który być może zostanie powtórzony z tej sceny:  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński 



_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48 

15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69, 17-300 Siemiatycze, Plac Jana Pawła II 31 

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73, 16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04 

 

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl             www.jaroslawzielinski.pl 

 
 

„Chodzi mi o to, aby język giętki  

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa: 

A czasem był jak piorun jasny, prędki,  

A czasem smutny jako pieśń stepowa, 

A czasem jako skarga nimfy miętki, 

A czasem piękny jak aniołów mowa… 

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem. 

Strofa winna być taktem, nie wędzidłem”. 

 

Życzę Państwu dobrego wieczoru i wraz z aktorami Teatru Klasyki Polskiej, polskimi 

kolędami i Juliuszem Słowackim głębokich przemyśleń, ciekawych skojarzeń i inspirujących 

wzruszeń.  

 

Warszawa, 25 stycznia 2023 roku 

 

    Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam 

 

    

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 


