
Aleksander Fredro 



  Aleksander Fredro - hrabia 
herbu Bończa, polski pisarz i poeta. 
Honorowy mieszkaniec Lwowa. Był 
członkiem lubelskiej loży 
wolnomularskiej, Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk oraz Akademii 
Umiejętności. Urodził się 20 
czerwca 1793 roku w Surochowie. 
Aleksander Fredro znany jest 
głównie jako komediopisarz. Pisał 
jednak również opowiadania, 
poematy, wiersze, bajki oraz 
pamiętniki. W jego dorobku znalazł 
się również zbiór przypowieści, 
sentencji i przysłów.  



Ojciec:   Jacek Fredro 
 
Matka:   Marianna z Dembińskich 
 
Rodzeństwo: Jan Maksymilian, Seweryn,  

Ludwika, Cecylia, Edward, Konstancja,  

Henryk Emilian, Julian. 

 
Małżonek: Zofia hrabina Skarbkowa,  
   z domu Jabłonowska 
 
Dzieci:  Zofia  Szeptycka 
   Jan Aleksander Fredro 

Zofia Szeptycka 

Jacek Fredro 



  ▲ Obelisk w Surochowie 
upamiętniający miejsce urodzenia 
Fredry 

▲ Ruiny dworku w Surochowie, lata 80 

  
SUROCHÓW 



  Pisarz debiut komediowy miał 
niezbyt udanym utworem Intryga 
naprędce. Kolejne komedie, które wyszły 
spod jego pióra to m.in.: Pan Geldhab, 
Mąż i żona, Cudzoziemszczyzna, Zemsta, 
a także Śluby panieńskie czyli magnetyzm 
serca. Wszystkie te utwory trafiły                
na deski teatrów. W latach 1944-1846 
Aleksander Fredro pisał pamiętnik Trzy 
po trzy. Zawarł w nim wspomnienia                 
z dzieciństwa oraz wojska. Istotne 
miejsce w jego twórczości zajmują bajki, 
które znane i czytane są do dziś – 
Osiołkowi w żłoby dano, Czyżyk i Zięba, 
Sowa, Małpa w kąpieli oraz Paweł i Gaweł.  
 

 

Portret Aleksandra Fredro  
autorstwa A. Radczyńskiego  

 



 Został pochowany w krypcie 
kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny                    
w Rudkach. Obecnie we 
Wrocławiu i Krakowie znajdują 
się pomniki Aleksandra Fredry. 
Ku jego pamięci nazwano również 
ulicę w Poznaniu oraz Wrocławiu. 

Hrabia Aleksander Fredro przy pracy, 
akwarela; Juliusz Kossak 

Pisarz przez ostatnie lata życia zmagał się                              
z chorobami. Zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwowie.  



Wybrane utwory: 

  Cudzoziemszczyzna, Damy i huzary,  

 Dożywocie, Dziennik wygnańca,  

 Godzien litości, Gwałtu, co się dzieje!,  

 Intryga naprędce, Mąż i żona, Nikt mnie nie zna 

 Ożenić się nie mogę, Pan Jowialski,  

 Paweł i Gaweł,  

 Przyjaciele, 

 Rewolwer,  

 Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca  

 Wielki człowiek do małych interesów  

 Zemsta  

 

 



 „Paweł i Gaweł w jednym stali domu,  
Paweł na górze, a Gaweł na dole;  
Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,  
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.  

  

 

 Ciągle polował po swoim pokoju:  
To pies, to zając - między stoły, stołki  
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,  
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.   



 Znosił to Paweł, nareszcie nie może;  
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:  
„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,  
Bo mi na górze szyby z okien lecą”.  

  

          A na to Gaweł:  

         „Wolnoć, Tomku, W swoim domku”.  
 

  

           Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,  
          Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.  

 
  Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,  
  A tu z powały coś mu na nos kapie.  
  Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.  

 



 Stuk! Puk! - Zamknięto.  

   Spogląda przez dziurę  
 

 I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,  
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.  

 „Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.  
„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”  
A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku  
   W swoim domku”.  

 

 Z tej to powiastki morał w tym sposobie:  
Jak ty komu, tak on tobie. „ 

 



Film kostiumowy produkcji polskiej z 2002 
roku, w reżyserii Andrzeja Wajdy 

Zdjęcia z filmy 



 Komedia w czterech aktach. Pierwsze 
wydanie książkowe (w zbiorze dzieł 
Fredry) miało miejsce w 1838 roku                   
we Lwowie. Oba rękopisy dramatu 
przechowywane są w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich                          
we Wrocławiu. Komedia doczekała się 
wielu realizacji teatralnych oraz 
znakomitej ekranizacji Andrzeja Wajdy      
w 2002 roku oraz wcześniejszej, w latach 
50. XX wieku, Antoniego Bohdziewicza. 
Najbardziej ciekawymi postaciami tego 
utworu są Cześnik Raptusiewicz oraz 
wielki samochwała Papkin.  

 
 

Przeczytaj on-line: 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html


 Aleksander Fredro nigdy nie chodził do szkoły, 
wszystkie nauki popierał w domu. 

 
 Miał ośmioro rodzeństwa. 
 
  Jako nastolatek wstąpił do armii Księstwa 

Warszawskiego, a następnie do wojska 
Napoleona. Został uhonorowany Krzyżem 
Virtuti Militari i Krzyżem Legii Honorowej. 

 W 1806 roku w pożarze dworu w Beńkowej Wiszni zginęła 
matka Aleksandra. 
 

 Pierwszą ważną komedię, "Pan Geldhab", Fredro napisał w 
1818 roku, w wieku 25 lat. 
 



 
 Muzeum Aleksandra Fredry                

w Rudkach (rejon samborski, obwód 
lwowski na Ukrainie) 

 
 

 

Muzeum rodziny 
Fredrów w Beńkowej 
Wisznie 



KRAKÓW 

WROCŁAW 

Ze Lwowa pomnik Fredry przyjechał do Polski w 1946 roku. 
Został przewieziony do Warszawy i umieszczony w parku 

Wilanowskim gdzie znajdował się do 1956 r.  
O przeniesieniu go do Wrocławia zadecydował fakt, że po 
wojnie w tym mieście osiedliło się wielu repatriantów ze 
Lwowa. Wrocław „stał się spadkobiercą i kontynuatorem 

polskich tradycji naukowych Lwowa”. Ponadto Fredro znał to 
miast. Do Wrocławia pomnik przywieziono 15 lipca 1956 r.              

i uroczyście odsłonięto na południowej pierzei Rynku,              
w miejscu gdzie niegdyś stał pomnik króla Prus Fryderyka 

Wilhelma III.  

LWÓW 



Obiekty: 
 
Korczyna (pogranicze Korczyny i Odrzykonia) - zamek 
"Kamieniec„, kościół i cmentarz 
Krościenko Wyżne - ruiny dworu 
Hoczew 
Baligród 
Cisna 
Lesko - Kamień Leski 
Beńkowa Wisznia – pałac 
Fredrów-Szeptyckich 
Jatwięgi 
Lubień Wielki - pałac Brunickich 
Rudki -  kościół i muzeum 
Lwów -  Teatr Skarbkowski 
archikatedralny sobór św. Jura 
kościół św. Andrzeja i klasztor  
Przyłbice 
Przemyśl - amatorski teatr "Fredreum" 
Surochów 
Nienadowa - dworek Dembińskich 
 

Szlak samochodowy. Długość ok. 364.4 km 



 

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

 http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=miedzynarodowy-szlak-turystyczny-sladami-aleksandra-fredry 

 http://www.sofijon.pl/module/article/one/905 

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

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html  

 Zdjęcia: zasoby Internetu 

 

 

 

 

GALERIA PISARZY 

Aleksander Fredro 
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