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Witajcie! 

Przedstawiamy Wam dzisiaj numer specjalny naszej „Czwórki z plusem”. Pozwoli 

on Wam bliżej zapoznać się z naszym patronem szkoły – Adamem Mickiewiczem. 

Przed Wami podróż w czasie… cofnijmy się o 216 lat. 

 

… Witaj drogi przybyszu z przyszłości. Witamy w roku 1798. Dziś jest 24 grudnia, 

Wigilia. Dzisiaj na świat przyszedł chłopiec o imieniu Adam Mickiewicz. Słyszałeś 

kiedyś o nim? Jeśli nie, to zostań z nami. Dowiesz się kim był i dlaczego został 

patronem Twojej  szkoły.  

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Życie i twórczość 

A. Mickiewicza 

 Nasza twórczość 

 Sonda 

 Test 

 Zagadki 

 Złote myśli 
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Życie i twórczość  

Adama Mickiewicza 

 

Adam Mickiewicz był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego  

w Nowogródku i komornika mińskiego, oraz Barbary z Majewskich, córki ekonoma  

z pobliskiego Czombrowa. 

W latach 1807–1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku.  

W 1812 miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu: 16 maja umarł jego ojciec,  

a nieco później przez Nowogródek przeszły wojska Napoleona, maszerujące na Rosję.  

W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował nauki 

humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. W czasie studiów wpływ na 

kształtowanie się jego osobowości, poziomu wiedzy i poetyckiego talentu wywarli zwłaszcza 

tacy profesorowie, jak filolog klasyczny Ernest Groddeck, historyk i teoretyk literatury Leon 

Borowski oraz historyk Joachim Lelewel. W 1817, wraz z Tomaszem Zanem i grupą 

przyjaciół założył Towarzystwo Filomatyczne
[13]

, które z czasem przekształciło się w 

spiskową organizację narodowo-patriotyczną.  

Ważnym  doświadczeniem młodzieńczym była nieszczęśliwa miłość do Marii  

z Wereszczaków hrabiny Wawrzyńcowej Puttkamerowej. Na drodze do szczęścia kochanków 

stanęło zawarte w 1821 r. małżeństwo Puttkamerów. Zakochana w poecie Maria pozostała 

więc jedynie Marylą, uosabiając w jego utworach romantyczny ideał miłości. 

Kolejnym doświadczeniem Mickiewicza był kontakt z folklorem. Znajomość ludowych - 

zarówno polskich, jak i białoruskich - pieśni, baśni, podań i obrzędów przyszły poeta wyniósł 

już z rodzinnego domu, a następnie nieustannie je wzbogacał. W tych formach ludowej 

kultury dostrzegał wyraz narodowej tradycji oraz źródło inspiracji do tworzenia nowego typu 

poezji. Literackim owocem tej inspiracji stały się "Ballady i romanse" (1822), "Dziadów 

część II i IV" oraz "Grażyna" (1823). Rok opublikowania pierwszego tomu Poezji 

Mickiewicza (1822) przyjęto jako datę początku romantyzmu w Polsce. Poeta powrócił do 

Paryża, aby podjąć kolejną akcję polityczną. Wraz z grupą przedstawicieli różnych 

narodowości założył dziennik "Tribune des Peuples". W ogłaszanych tu artykułach wykładał 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poraj_(herb_szlachecki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik_s%C4%85dowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominikanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wile%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Zan_(poeta)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Filomatyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Filomatyczne
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radykalno-rewolucyjny program społeczny i polityczny, budowany na fundamencie swoistego 

socjalizmu ("Nasz program", "Włochom brak pieniędzy", "Wrogowie ludu", "Socjalizm", 

"Osiedla robotnicze", "Manifest cesarza rosyjskiego"). Wkrótce pod naciskiem władz 

francuskich i ambasady rosyjskiej musiał jednak wycofać się z redakcji. Następnie został 

wzięty pod nadzór policji i ostatecznie zwolniony ze stanowiska profesora w College de 

France. Poecie obarczonemu gromadką dzieci i chorą żoną zaczęła zagrażać nędza. W roku 

1852 udało mu się otrzymać stanowisko bibliotekarza i mieszkanie w paryskiej Bibliotece 

Arsenału. Swoje nadzieje polityczne na odzyskanie przez Polskę niepodległości związał 

Mickiewicz z osobą Napoleona III oraz rozpoczętą w 1854 r. wojną między Francją, Anglią  

i Rosją (tzw. wojna krymska). Po śmierci żony zostawił nieletnie dzieci w Paryżu i jesienią 

1855 r. wyjechał do Konstantynopola (Istambułu), by swoim autorytetem wesprzeć akcję 

formowania tutaj oddziałów tzw. Kozaków  otomańskich, którzy mieli wziąć udział w walce 

z Rosją. Dowódcą tej- formacji był romantyczny powieściopisarz Michał Czajkowski (Sadyk 

Pasza). Monarchistyczne stronnictwo Czartoryskich (tzw. Hotel Lambert) usiłowało jednak 

podporządkować sobie powstające w Turcji polsko-kozackie oddziały. Zabiegom tym 

Mickiewicz zdecydowanie się sprzeciwiał. Rozgoryczony politycznymi tarciami, zmęczony 

psychicznie i fizycznie uległ niespodziewanie atakowi cholery. Adam Mickiewicz należy do 

największych twórców literatury polskiej. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii 

romantycznej, typowej dla całego pokolenia. Określały ją m.in. sytuacja panująca w kraju, 

światopogląd romantyczny oraz echo powstania. Apogeum twórczości Mickiewicza przypada 

na okres tuż po powstaniu listopadowym, powstają wówczas: arcydzieło dramatyczne- III 

część „Dziadów” i uznawany za epopeję narodową „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na 

Litwie”. Umiera w Istambule na cholerę w trakcie misji dyplomatycznej. Pochowany  

w Paryżu. 1890 roku jego ciało zostało przeniesione do Katedry na Wawelu, gdzie spoczywa 

obok grobów Królewskich. 

 

Dom Mickiewicza 
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Nasza twórczość 

W SP4 też mamy wiele wspaniałych ukrytych talentów. Przedstawiamy Wam 

wiersz naszego ucznia. 

 

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, 4c  
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Mały test o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości 

 

1. Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku 
w:  
a. Nowogródku  
b. Wilnie  
c. Zaosiu  
d. Grodnie  

2. Młody Mickiewicz studiował literaturę na:  
a. Uniwersytecie Wileńskim  
b. Uniwersytecie Warszawskim  
c. Uniwersytecie Jagiellońskim  
d. Uniwersytecie Nowogródzkim 

3. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę 
jako:  
a. pisarz i publicysta  
b. nauczyciel w Kownie  
c. wykładowca w Wilnie  
d. wykładowca w Warszawie 

4. Największą miłością Mickiewicza jego lat 
młodzieńczych była:  
a. Celina Szymanowska  
b. Maria Szymanowska  
c. Joanna Bobrowa  
d. Maryla Wereszczakówna 

 

 

5. Mickiewicz uczestniczył w tajnym 
Towarzystwie, wierzącym w potęgę nauki, 
przyjaźni i młodości, o nazwie:  
a. Towarzystwo Filoratów  
b. Towarzystwo Filomatów  
c. Towarzystwo Filojadów  
d. Towarzystwo Filomatów 

6. Mickiewicz wraz z przyjaciółmi został 
aresztowany przez władze carskie za udział 
w spotkaniach Towarzystwa. Jakie spotkały 
go represje?  
a. zsyłka w głąb Rosji  
b. pięcioletnie więzienie  
c. zakaz pisania i drukowania  
d. zsyłka na Krym 

7. W Rosji poeta nie próżnował - napisał cykl 
wierszy pt.  
a. Sonety rosyjskie  
b. Sonety krymskie  
c. Sonety  
d. Sonety miłosne 

8. Po uzyskaniu paszportu Mickiewicz 
podróżował po Europie. Osiadł w Paryżu, 
gdzie z tęsknoty za krajem napisał:  
a. Redutę Ordona  
b. Dziady cz. III  
c. Myśli i uwagi  
d. Pana Tadeusza 
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Wykreślanka 

Czy potrafisz odnaleźć w wężu literowym słowa związane z naszym 

patronem? 

HHJAHSJBARBARAHDJGSJGUFUFDGSUGFDUGFMIKOŁAJKD 

GSHEJAHDGFJAGDJADAMKDOTTEYMICKIEWICZYHDJFGFUI 

GYRHDGFHSVJDBERNARDHSIGFSGHUDGYFSDYUFGSDYUSK 

HFSHUSJKHEFNOWOGRÓDGBHJHFÓDBFHAGFBKJHGEFUYU 

HJUSSFPOETAHGDJGSUEGSJFGEFJSKEHOÓDSVBFSBDBISKJF 

GYUSIFGDGFUGHBERNARDHHHJGBSDYGFSDGFEDSYFVHDG 

HDFIHIHFWILNOGFHJFSFRGSHPOLSKAHJGFYUDGFSGFYUFS 

 

OTO WYRAZY DO ZAKREŚLENIA: 

BARBARA      MIKOŁAJ       NOWOGRÓD      ADAM        MICKIEWICZ      WILNO  

POLSKA        BERNARD      POETA 
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Czy wiesz, że Adam 

Mickiewicz… 

 Nauczył się płynnie czytać w wieku 4 lat 

 Miał sześcioro dzieci z Celiną Szymanowską 

 Własnoręcznie zasadził w ogródku drzewko jarzębinowe, aby przypominało 

mu Litwę 

 Dla oszczędności wysyłał listy do znajomych na połowie kartki 

 Jego ciało zostało po śmierci przewiezione do Paryża, a następnie do 

Krakowa. Pochowano go pod Wawelem. 

 Mickiewicza doceniono w kosmosie. Jego imieniem i nazwiskiem nazwano 

planetoidę nr 5889. Okrąża ona słońce w 5,3 roku. 

 W Paryżu znajduje się muzeum A.Mickiewicza, które w 1903 roku ufundował 

jego syn. 

 Mickiewicz miał problemy z czytelnym pisaniem oraz z ortografią. Mimo 

wielu wysiłków, jego pismo pozostało mało czytelne.  
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Złote myśli naszego patrona 

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi, 
Są takie, które szepce swemu narodowi; 

Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; 
Są takie, których odkryć nie może nikomu. 

 

Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. 

 

Polak, chociaż stąd między narodami słynny, 
Że bardziej niźli życie, kocha kraj rodzinny. 

 

Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza. 

 

Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka 
i swojego zająca, którego się boi. 

 

Nauką i pieniędzmi drudzy cię wzbogacą, 
mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. 
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Zgaduj zgadula… 
Czy wiesz, w jakim polskim mieście znajdują się te 

pomniki Adama Mickiewicza?  

  K _ _ _ ó _ 

 P_ _ _ _ ń 

 Sz_ _ _ _ _ n 
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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 : Igor Paczuski, Jakub Górski, Kamil Makowski,  

Bartosz Darczuk, Julia Słowińska,  Jarosław Siek,  Piotr Miszczak, Maciej 

Dybalski, Edwin Witczuk, p. Justyna Troć 

 

 


