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24 grudnia 1978 r. 

 
W Zaosiu pod Nowogródkiem urodził się Adam Mickiewicz, 

syn Mikołaja i Barbary z Majewskich 
 

1807 r. 
 

Początek nauki w szkole dominikańskiej w Nowogródku 
 

1812 r. 
 

Śmierć ojca, wkroczenie na Litwą armii Napoleona 
 

1815 - 1818 r. 
 

Studia na Uniwersytecie Wileńskim 
 

1819 r. 

 
Początek pracy nauczycielskiej w szkole powiatowej  

w Kownie 
 

1820 r. 

 
Śmierć matki, powstanie „Ody do młodości”;  

początek pracy nad II częścią „Dziadów” 
 

1821 r. 
 

Początek pisania IV części „Dziadów” 
 

1822 r. 
 

Pierwszy tomik „Poezji”, zawierający „Ballady i Romanse” 
 

4 listopada 1823 r. 

 
Aresztowanie wraz z Tomaszem Zanem 

 i innymi filomatami 
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25 października 1824 r. 

 

 
Wyjazd z innymi zesłańcami do Petersburga 

 

 
1825 r. 

 

 
Wyjazd do Odessy, wycieczka na Krym, pobyt w Moskwie 

 

 
1826 r. 

 
„Sonety Krymskie” 

 
1828 r. 

 
„Konrad Wallenrod” 

 
1829 r. 

 

 
Zezwolenie na opuszczenie Rosji; podróż po  

Europie Zachodniej (w Weimarze poznaje Goethego) 
 

 
1830 r. 

 

 
Pobyt we Włoszech i Szwajcarii, gdzie poznaje  

Zygmunta Krasińskiego 
 

1831 r. 
 

Przyjazd do Wielkopolski 
 

1832 r. 

 
Powrót do Paryża; wydanie III części „Dziadów”;  
początek pisania „Pana Tadeusza” (wyd. 1834r.) 

 

1834 r. 
 

Ślub z Celiną Szymanowską 
 

1835 r. 
 

Narodziny pierworodnej córki Marii 
 

1839 - 1840 r. 

 
Wykłady w Lozannie, powstają liryki  

lozareńskie, nie opublikowane za życia 
 

listopad 1840 r. 

 
Nominacja na profesora literatury  

słowiańskiej w College de France w Paryżu (do 1844r.) 
 

30 lipca 1841 r. 
 

Pierwsze spotkanie z Andrzejem Towiańskim 
 

1848 r. 
 

Wiosna Ludów; zakłada legion 
 

1852 r. 
 

Praca w Bibliotece Arsenału w Paryżu 
 

1855 r. 
 

W marcu śmierć żony, w listopadzie – poety 
 

 
 
 

Paulina Sobiech 
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Dnia 26 listopada b.r. przypada Dzień Naszego Patrona – Adama 

Mickiewicza i jednocześnie 150 rocznica jego śmierci. Z tego powodu chciałabym 
przybliżyć Wam kilka z jego bajek. Tym, których zainteresują, doradzam udanie 
się do szkolnej biblioteki, gdzie można je wypożyczyć.  

Do najsławniejszych bajek należą m.in.: ,,Lis i kozieł”, ,,Przyjaciele”, ,,Pies i 
wilk”, ,,Golono, strzyżono”, ,,Żaby i ich króle”.  
Każda z nich to historie, które odnoszą się do naszego życia. Każdą kończy morał, 
który może być dla nas radą lub ostrzeżeniem.  
Chciała bym więc podać kilka ważnych cytatów:  
 
,,Jeśli chcesz, ośle, by pies kochał ciebie,  
Kochajże ty psa”           

 Osieł i Pies 
 

,,Wie, że rozpaczać jest to zło przydawać do zła”           
 Lis i kozieł 

 
,,Niech nikt nie narzeka, że jest tchórzem, bo cały świat na tchórzu stoi; 
każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka, i swojego zająca, którego się 
boi”           

 Zając i żaba 
 

,,Mądra koza po szkodzie”           
Koza, kózka i wilk 

 
,,Lepszy w wolności kęsek lada jaki niźli w niewoli przysmaki ”           

 Pies i wilk 
 
,,Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” 

Przyjaciele 
 
 
 
Do czytania Mole!!!! 

Karolina Główniak 
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U W A G A   K O N K U R S !!! 
 
Prawidłowe odpowiedzi prosimy składać u Pani Anny Szostak do 5 grudnia 2005. 

Czekają bardzo atrakcyjne nagrody !!! 
 

 

POŁĄCZ TYTUŁ Z WŁAŚCIWYM CYTATEM 
 

Czaty 
 

Jakiż to chłopiec piękny i młody? 
Jaka to obok dziewica? 
Brzegami sinej Świteziu wody 
Idą przy świetle księżyca.                                           
 

Do M. 
 

Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, 
Do Płużyn ciemnego boru 
Wjechawszy, pomnij zatrzymać; twe konie, 
Byś się przypatrzył jezioru. 

 

Dziady część II 
 

Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo 
I spojrzałem na pole: dwieście harmat grzmiało, 
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi 
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. 

 

Grażyna 
 

Hej, użyjmy żywota! 
Wszak żyjem tylko raz; 
Niechaj ta czara złota 
Nie próżno wabi nas. 

 

Konrad Wallenrod 
 

Słuchaj, dzieweczko! 
- Ona nie słucha - 
To dzień biały! to miasteczko! 
Przy tobie nie ma żywego ducha. 
Co tam wkoło siebie chwytasz? 
Kogo wołasz, z kim się witasz? 
- Ona nie słucha. – 

 

 
Lilije 
 

 
Jedzą, piją, lulki palą,  
Tańce, hulanka, swawola; 
Ledwie karczmy nie rozwalą;  
Cha, cha! Chi, chi! Hejże! Hola! 

 

 

Niepewność 
 

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem 
Za miasto, pod słup na wzgórek, 
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, 
Pobożnie zmówcie paciorek,, 
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Pan Tadeusz
 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi; 
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 
Omijam koralowe ostrowy burzanu. 
 

Oda do Młodości 
 

 
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 
 

Pani Twardowska 
 

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 
Młodości! dodaj mi skrzydła! 
Niech nad martwym wzlecę światem 
W rajską dziedzinę ułudy; 
Kędy zapał tworzy cudy, 
Nowości potrząsa kwiatem, 
I obleka w nadziei złote malowidła. 

 

Pieśń Filaretów Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 
Co to będzie, co to będzie? 

 

Powrót taty 
Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany 
Bieży w zamek z wściekłością i trwogą. 
Odchyliwszy zasłony, spojrzał z łoże swej żony 
Pojrzał, zadrżał, nie znalazł nikogo 
 

Reduta Ordona  
 

Coraz to ciemniej; wiatr północny chłodzi, 
Na dole tuman, a miesiąc wysoko 
Pośród krążącej czarnych chmur powodzi, 
We mgle nie całe pokazywał oko; 
I świat był na kształt gmachu sklepionego, 
A niebo na kształt sklepu ruchomego, 
Księżyc, jak okno, którędy dzień schodzi. 

 

Romantyczność 
 

Precz z moich oczu! ... posłucham od razu, 
Precz z mego serca! ... i serce posłucha, 
Precz z mej pamięci! ... nie ... tego rozkazu 
Moja i twoja pamięć nie posłucha. 

 

Świteź 
 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 
 

  

 

http://www.oss.wroc.pl/mickiewicz/mj/autor001/text0070.htm
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Stepy Akermańskie 
 

 
Zbrodnia to niesłychana, 
Pani zabija pana; 
Zabiwszy grzebie w gaju, 
a łączce przy ruczaju, 
Grób liliją zasiewa, 
Zasiewając tak śpiewa: 
"Rośnij kwiecie wysoko, 
Jak pan leży głęboko; 
Jak pan leży głęboko, 
Tak ty rośnij wysoko ". 
 

Świtezianka 

 

Sto lat mijało, jak Zakon krzyżowy 
We krwi pogaństwa północnego brodził; 
Już Prusak szyję uchylił w okowy 
Lub ziemię oddał, a z duszą uchodził; 
Niemiec za zbiegiem rozpuścił gonitwy, 
Więził, mordował, aż do granic Litwy 

Monika Fluks 
 

HISTORIA SZKOŁY W ZARYSIE 
 

1917 
W Siedlcach powstaje Szkoła Podstawowa nr 4, pierwotnie mieści się w 
budynku przy ulicy Błonie  
 

1921 
Nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza 
 

1939 -1944 
Po zniszczeniu budynku wskutek bombardowania „czwórka” wznawia 
działalność w budynku przy ul. Berka Joselewicza, a następnie zostaje 
przeniesiona na ul. Świętojańską 7 
 

1961 
Szkoła otrzymuje nowy (obecny) budynek, dzięki zaangażowaniu władz 
miejskich, oświatowych i rodziców. Staje się Szkołą-Pomnikiem: „1000 szkół na 
1000-lecie państwa polskiego!”  
 

1971 
Komitet Rodzicielski funduje Sztandar 

1975 
„Czwórka” zostaje szkołą o profilu sportowym 
 

1997 

Nasza szkoła wygrywa ranking na najlepszą szkołę podstawową w Siedlcach 
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Na koniec przedstawiamy kilka wierszy o Adamie Mickiewiczu autorstwa 
absolwentów naszej szkoły. Was również zachęcamy do pisania, a jednocześnie 
obiecujemy, że najciekawsze wiersze opublikujemy na łamach naszej gazetki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

Adamie, Adamie, 
jedni piszą na bramie, 
a Ty, szczery, na papierze 
i ja w Twoje słowa wierzę. 
Twe ballady, poematy 
zagościły pod strzechy 
każdej polskiej chaty. 
Gdy pisałeś do swej Marylki 
nad Twą głową latały motylki. 
Wszyscy Polacy Cię uwielbiają, 
a ludzie ze świata znają, podziwiają. 
Podobają się Twe wiersze 
W Kenii, na Jamajce, 
a rymy są w każdej 
Twojej, słynnej bajce. 
Adamie, Adamie, 
Powiem Ci w sekrecie: 
Twe teksty, Twe słowa 
Cytowała zwierzętom w lesie mądra sowa. 
 
       Artur Dmowski 
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Adam Mickiewicz urodził się w Zosiu przy Nowogródku. 
Żył tam sobie dość powolutku. 
Kiedy matka jego umarła pogrążył się w wielkim smutku. 
 
Zaczął pisać wiersze, wierszyki 
Później większe już trochę tomiki. 
 
Gdy wielkiego poetę aresztowali, 
Wszyscy ludzie szczęśliwi być przestali. 
 
Lecz Adam nie przestał tworzyć, 
Wiedział, ze jeszcze może pożyć. 
I choć umarł wielki nasz Patron, 
To pięknie brzmi jego hasło: 
     „Ojczyzna, nauka, cnota”. 
 
                    Adam Urban 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
Każdy ma swego Patrona 
Patrona ma także nasza szkoła 
- Adama Mickiewicza. 
Największego poetę polskiego 
nasza szkoła wybrała. 
Mickiewicza dlatego, 
że był wzorem pilności i pracowitości. 
Pisał wiersze i ballady, 
opisywał piękno przyrody, 
która nas otacza. 
Może w przyszłości i ja 
będę poetką i będę opisywała 
przyrodę i piękno naszej ojczyzny. 
 
                  Karolina Karcz 
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Trawa bujna i świat bajkowy 
to wszystko otacza mnie dookoła. 
Ptaki są panami przestworzy. 
A ludzie? A ludzi nie ma. 
Zwierzęta przetrwają deszcze i burze, 
wśród nich jeden człowiek 
I jeden poeta – Adam Mickiewicz. 
Gdzie nie pójdziesz,  
tam jego dzieła. 
Szereg wierszy, ballad, bajek. 
Usiądź na ściętym pniu i przeczytaj. 
A nagle serce, nagle dusza zadrży 
jak piórko na wietrze. 
To będzie uczucie, uczucie do poezji, 
do poezji Mickiewicza. 
 
                Karolina Karcz 
 
 
 

Adam Mickiewicz pisał poezje 
Wielki poeta układał wiersze. 
Nad biurkiem siedział noce i dnie 
Skupiony układał ballad wiele. 
 
Od dziecka wiersze pisać chciał 
Na wiele pomysł już dobry miał. 
 
Mądry poeta pisał bez końca 
Zwrotka po zwrotce i nie ma końca. 
Myślał o ludziach, tęsknił za krajem, 
Kartka po kartce przekładał dalej. 
 
Na koniec wszystkim powiem Wam,  
Że Adaś zawsze dobry humor miał. 
 
                Izabela Prusińska 
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„Ananasy” z naszych zeszytów!!! 
 
W specjalnym wydaniu gazetki szkolnej „ananasy” z naszych zeszytów odnoszą 
się do najbardziej znanego utworu Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. 
Pośmiejmy się zatem z naszej „twórczości”… ☺ 

 Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę. 
 Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty. 
 Działalność polityczna ks. Robaka polegała na tym, że często odwiedzał 

karczmy. 
 Hrabia miał krótką kamizelkę i spodnie tego samego koloru. 
 W lutym 1828 roku Konrad Wallenrod uzyskawszy zezwolenie cenzury 

przyszedł na świat. 
 Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 
 Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku. 
 Często spotykamy Soplicę z "Pana Tadeusza" w sklepie monopolowym. 
 Do nazwiska Soplicy przykleja się zdrajca. 
 Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił. 
 Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali go wąsalem. 
 Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale przecież wiedział, że 

całe życie poświęcił ojczyźnie. 
 Mickiewicz umarł, zostawiając serce w kraju, a ciało za granicą. 
 Ponieważ miał wyrzuty sumienia, przeistoczył się w Robaka. 
 Przeciwnicy Adama Mickiewicza zarzucali mu, że sprowadza do Polski 

reumatyzm. 
 Puszcza litewska w "Panu Tadeuszu" była głęboka i obrośnięta. 
 Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że 

jest jego ojcem. 
 Soplica staje się z wielkiego zabijaki malutkim robaczkiem. 

 
 

Monika Fluks 
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