
1 
Nr 2 listopad 2015  NUMER SPECJALNY 
Cena 1 zł 

 NUMER SPECJALNY 

 

Witajcie! 

Dziś mamy dla Was wydanie specjalne naszej gazetki. 

Przed Wami skarbnica wiedzy na temat naszego patrona 

– Adama Mickiewicza. Zapraszamy do czytania i do 

bliższego zapoznania się z autorem takich dzieł jak „Pan 

Tadeusz” czy „Dziady”. W dzisiejszym numerze Adam 

Mickiewicz zgodził się udzielić nam wywiadu. 

Zapraszamy do czytania! 

  

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Życie i twórczość 

A. Mickiewicza 

 Nasza twórczość 

 Mickiewicz dla 

dzieci 

 Wywiad 

 Złote myśli 

 Wyszukiwanka 
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Ważne daty z życia  

Adama Mickiewicza 

 

24 grudnia 1798 – urodziny 

1815 - ukończenie szkoły 

1819 - ukończenie studiów 

1819-23 – praca w szkole w Kownie 

1817 – założenie towarzystwa filomatów i filaretów 

1820 – oda do młodości 

1821 – małżeństwo Marii Wereszczakówny z Wawrzyńcem Puttakamerem 

1822 – Ballady i romanse 

1823 -- Dziadów część II i IV 

1823 – uwięzienie Mickiewicza  

1824 – skazanie go na osiedlenie w głąb Rosji 

1825 – wycieczka na Krym 

1826 – Sonety krymskie 

1828 – Konrad Wallenrod 

1829 – wyjazd z Rosji (Hamburg, Berlin, Drezno, Praga, Karlowe Vary, Weimar, Bonn, 

Szwajcaria, Wenecja, Florencja, Rzym, Neapol, Sycylia, Genewa, Rzym) 

1830 – wybuch powstania w Warszawie  

1831 – przybycie do Paryża  

1831 – Śmierć pułkownika, Nocleg, Reduta Ordona. 

1832 – wyjazd z wielkopolski do Drezna  

1832 – część III Dziadów 

31 lipiec 1832 - przybycie do Paryża 

1832 - księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego 

1833 – redaktor „Pielgrzyma Polskiego” 

1833 – Pan Tadeusz 

1834 – Wydanie Pana Tadeusza, oraz Zdania i Uwagi 

1834 – Ślub z Celiną Szymanowską ( 6 dzieci) 

1839/40 – stanowisko profesora literatury łacińskiej w Lozannie, Liryki Lozańskie 

1840 – Objęcie katedry literatury słowiańskiej w College de France 

1841 – koło towiańczyków 

1844 – zawieszenie Mickiewicza  

1848 – wyjazd do Rzymu i próba utworzenia Legionu Polskiego  

1849 – założenie w Paryżu „Trybuny Ludu”, zwolnienie z College de France 

1852 – stanowisko bibliotekarza w bibliotece Arsenału 

1855 – śmierć żony i wyjazd do Konstantynopola 

12 listopad 1855 – śmierć Mickiewicza 
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Wywiad z Adamem Mickiewiczem 

 

Redaktor „Czwórki z plusem”: Dzień dobry! Jak miło Pana w 

końcu spotkać! Jest Pan znanym polskim poetą. Jest Pan nawet 

określany największym poetą polskiego romantyzmu. Proszę mi 

zdradzić skąd czerpie Pan inspiracje? 

Adam Mickiewicz: Moją inspiracją była kobieta którą poznałem, 

Maryla Wereszczakówna z Tuhanowicz. Niestety nie dane mi było 

zostać jej mężem, ale ta historia niespełnionej miłości pozwoliła mi 

napisać dwa z moich wierszy „Do M…” oraz „Do przyjaciół”. 

R: A czemu pan zerwał z nią kontakt? 

A.M.: Maryla pochodziła z zamożnej szlachty litewskiej, natomiast ja 

ze szlachty zaściankowej. Jej rodzice nie wyrazili zgody na ślub.  

R.: Gdzie i Kiedy się Pan urodził? 

A.M.: Urodziłem się w Nowogródku 24 grudnia 1798. 

R.: Jaki Pana utwór jest najpopularniejszy? 

A.M.: Ciężko wybrać jeden najpopularniejszy. Jestem znany z „Pana 

Tadeusza”, ale napisałem też „Dziady”, „Odę do młodości” jak 

również wiersze dla dzieci. 

R: W roku 1812 miało miejsce przykre dla Pana doświadczenie – 

śmierć ojca. Czy bolało pana gdy zmarł? 

A.M.: Było mi bardzo ciężko i bardzo przykro jednak nie poddałem 

się.  

R: Wiemy, że w 1815 roku wyjechał Pan na studia do Wilna. Co Pan 

studiował? 

A.M.: Studiowałem nauki humanistyczne na Cesarskim 

Uniwersytecie Wileńskim. Studia podjąłem na Wydziale Nauk 
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Fizycznych i Matematycznych, uczęszczając jednocześnie na wykłady 

Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk 

Wyzwolonych. Ciężka sytuacja materialna mojej rodziny po śmierci 

ojca skłoniła mnie do podjęcia nauki w uniwersyteckim Seminarium 

Nauczycielskim, co gwarantowało później zatrudnienie w szkołach 

carskich. Studia ukończyłem w 1819 roku ze stopniem magistra. 

R: Czyli uczył Pan potem w szkole? Jak radził pan sobie z gromadką 

dzieci w klasie? 

A.M.: Tak, w 1819 roku rozpocząłem pracę jako nauczyciel w 

Kownie. Na początku nie było łatwo lecz były to bardzo  grzeczne 

dzieci. Chciały się uczyć, wiedziały, że nauka to podstawa.  

R.: Podobno bardzo dużo Pan podróżował. Jakie miejsca Pan 

odwiedził? 

A.M.: Dużo podróżowałem po Europie. W 1829 roku wybrałem się 

do Niemiec, następnie do Włoch i Szwajcarii. W 1931 roku 

odwiedziłem Wielkopolskę, a później Drezno. Potem udałem się do 

Paryża, gdzie spędziłem ponad 20 lat.  

R.: Miał Pan fascynujące życie. Mam nadzieję, że nasi uczniowie 

zachęceni tą rozmową poczytają więcej na Pana temat. Dziękuje za 

rozmowę. Zapraszamy częściej w odwiedziny do naszej szkoły! 

A.M.: Ja też dziękuję za zaproszenie. Miło było odwiedzić tak 

wspaniałą szkołę. Pamiętajcie drodzy uczniowie: „Mądrość musisz 

sam z siebie własną dobyć pracą.” 
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Nasza twórczość 

 

Patron  

Dawno temu w Nowogródku 

Mały Adaś się urodził. 

Mama z tatem byli w smutku 

Nie grał w piłkę tylko tworzył. 

 

Sonety, romanse i ballady 

   ,,Grażynę'' 

 I znane wszystkim  

    ,,Dziady''. 

 

Na zesłaniu w Rosji 

,,Konrada Wallenroda'' stworzył  

,,Pan Tadeusz'' zaś 

drogę do sławy mu otworzył. 

 

Muzea, pomniki i ulice 

Jego imieniem nazywamy, 

 a naszą szkołę 

    pod patronatem Adama Mickiewicza mamy. 

                                                                      Edwin Witczuk, 5c  
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Czy wiesz, że Adam 

Mickiewicz… 

 grał w szkolnym kółku teatralnym, jednak ze względu na swoją drobną budowę często 

grywał postacie kobiece 

 Był najzdolniejszy wśród swojego rodzeństwa 

 Bardzo nie lubił w szkole kaligrafii. Jako dorosły człowiek nadal pisał nieczytelnie i 

wielokrotnie prosił przyjaciół o przepisywanie jego tekstów.  

 Mickiewicz po ukończeniu szkoły starał się o przyjęcie do Wileńskiego Instytutu 

Medycznego. Z nieznanych przyczyn nie został przyjęty.  

 Przeprowadzał się ponad 40 razy 

 •Mia ł  sześcioro dzieci z Celiną Szymanowską i najprawdopodobniej jedno nieślubne 

 •Aby ochrzcić swego ostatniego syna Józefa, sprowadził z Litwy wodę z Niemna. 

 Własnoręcznie zasadził drzewko jarzębinowe w ogródku (przy Rue du Boulevard 14, 

Batignoles), aby przypominało mu Litwę. 

 Jesienią, ku zdziwieniu Francuzów, zbierał rydze w Fontainebleau, aby je zamarynować na 

zimę (tak jak to robiono w ojczyźnie) 

 Dla oszczędności wysyłał do znajomych listy napisane na połowie kartki, nie stać g o b y ł o 

b o w i e m n a k u p n o wystarczającej ilości papieru; papier w tamtych czasach był 

bardzo drogi. 

 Zmarł podczas epidemii cholery w Konstantynopolu (obecnie Istambuł, Turcja). 

 Jego ciało po śmierci zostało przewiezione najpierw do Paryża i pochowane na cmentarzu 

Montmorency, a w roku 1 8 9 0 sprowadzone na Wawel. 

 Mickiewicza doceniono w kosmosie - w 1996 roku Komisja Nazewnictwa 

Międzynarodowej Unii Astronomicznej na wniosek Mikołaja Czernycha z Krymskiego 

Obserwatorium  Astronomicznego - odkrywcy planetoidy o numerze 5889 - nadała jej 

nazwę „Adam Mickiewicz”. Planetoida obiega Słońce w ciągu 5,3 roku 

 W Paryżu znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza, które ufundował w 1903r. syn poety, 

Władysław; jest to najstarsze muzeum mickiewiczowskie. 
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Złote myśli naszego patrona 

 

„Czas przeszły równie od nas jak przyszły daleki; 

Ten tylko pojmie przeszłe, kto zgadł przyszłe 

wieki” 

 

„W ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi 

się własnych ciężarów na cudze barki zwalać.” 

 

„Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, 

jak prawdziwa rozmowa” 

 

„Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może.” 

 

„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć 

pracą.” 

 

- A.Mickiewicz 
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Mickiewicz dla dzieci 
Przyjaciele  

 
Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. 

Ostatni znam jej przykład w Oszmiańskim powiecie. 

Tam żył Mieszek, kum Leszek, i kum Mieszka Leszek, 
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, – co moje, to twoje. 

Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, 

Ziarnko dzielili na dwoje; 
Słowem, tacy przyjaciele, 

Jakich i wtedy liczono niewiele. 

Rzekłbyś: dwa duchy w jednym ciele. 
 

O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy 

Kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy 
Do kukań zozul i krakań gawronich, – 
Wtem ryknęło raptem coś koło nich. 

Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek. 
Mieszek tej sztuki nie umie, 

Tylko wyciąga z dołu ręce: „Kumie!” 

Kum już wylazł na wierzchołek. 
 

Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, 

Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy, 
Trafia na ciało, maca: jak trup leży; 

Wącha: a z tego zapachu, 

Który mógł być skutkiem strachu, 
Wnosi, że to nieboszczyk, i że już nieświeży. 

Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieje, 

Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je. 
Dopiero Mieszek odżył... „Było z tobą krucho! – 

Woła kum – Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał! 

Ale co on tak długo tam nad tobą sapał, 
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?” 

„Powiedział mi – rzekł Mieszek – przysłowie niedźwiedzie: 

Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. 
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LIS I KOZIOŁ 

 Już był w ogródku, już witał się z gąską; 

Kiedy skok robiąc wpadł w beczkę wkopaną, 

Gdzie wodę zbierano; 

Ani pomyślić o wyskoczeniu. 

Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko: 

Studnia na półczwarta łokcia, 

Za wysokie progi 

Na lisie nogi; 

Zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić 

paznokcia. 

Postaw sięż teraz w tego lisa położeniu! 

Inny zwierz pewno załamałby łapy 

I bił się w chrapy, 

Wołając gromu, ażeby go dobił: 

Nasz lis takich głupstw nie robił; 

Wie, że rozpaczać jest to zło przydawać do zła. 

Zawsze maca wkoło zębem, 

 

 

A patrzy w górę; jakoż wkrótce ujrzał kozła, 

Stojącego tuż nad zrębem 

I patrzącego z ciekawością w studnię. 

Lis wnet spuścił pysk na dno, udając, że pije; 

Cmoka mocno, głośno chłepce 

I tak sam do siebie szepce: 

"Oto mi woda, takiej nie piłem, jak żyję! 

Smak lodu, a czysta cudnie. 

Chce ini się całemu spłukać, 

Ale mi ją szkoda zbrukać, 

Szkoda! 

Bo co też to za woda!" 

Kozioł, który tam właśnie przyszedł wody 

szukać: 

"Ej! - krzyknął z góry - Ej, ty ryży kudła, 

Wara od źródła!" 

I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi, 

A z rogów na zrąb i w nogi. 
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Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby spróbować 

swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. Jeśli masz jakiś pomysł 

skontaktuj się z p. Justyną Troć lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji: Aleksandra Salwa, Ramona Jaroszewska, Jakub 

Górski, Nikola Podlipniak, Edwin Witczuk, p. Justyna Troć 

 

 

 


