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Największy polski poeta. Urodził się i młodość spędził na Litwie, której

przeszłość i teraźniejszość stała się kanwą licznych jego utworów. Mickiewicz

przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na dawnych ziemiach litewskich.

Wychowywał się w pobliskim Nowogródku, gdzie ojciec jego, Mikołaj,

zdeklasowany szlachcic herbu Poraj, pracował jako obrońca sądowy. Na własne

więc siły i umiejętności - nie zaś na szlacheckie pochodzenie czy też dziedziczne

majątki - mógł liczyć również Adam.

Po ukończeniu miejscowej, prowadzonej przez dominikanów, szkoły (1815)

udał się na studia filologiczno-historyczne do Wilna. Utrzymywał się ze

stypendium, które po ukończeniu studiów (1819) musiał odpracować jako

nauczyciel szkoły powiatowej w Kownie (1819 - 1823). 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.

Drugim 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. Trzecim 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.
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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 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.

Redaktor naczelna: Anna Szostak, Zespół redakcyjny: Agnieszka Jóźwik,
Kamila Borkowska, Klaudia Perkowska, Katarzyna Oknińska, Ania Mularzuk,
Justyna Maciak, Adam Redesiuk, Mateusz Myrcha, Kamil Borkowski i inni!
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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

Z ostatniej chwili…
***23 listopada na 4 godzinie lekcyjnej odbyło się
zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca
Magdalena Siwicka z klasy VI d, i Jej zastępcy Izabela Tomas z
klasy Va i Mateusz Myrcha z klasy IV a przysięgali godnie
reprezentować szkołę całą społeczność szkolną!

*** Dziś 26 listopada jak co roku obchodzimy Dzień Patrona
Szkoły. Aby uczcić tego wielkiego Polaka w naszej szkole
odbędą się dwie akademie. Pierwsza przygotowana przez uczniów
klas II i Panie Edytę Malewicz i Agnieszkę Szymani oraz druga
przygotowana przez uczniów klas V i Panie Jolantę Niewęgłowską
i Anetę Kalinowską. Po części oficjalnej na sali
gimnastycznej odbędzie się dyskoteka dla uczniów klas IV – VI.
Serdecznie zapraszamy!
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Przedstawiamy kilka wierszy o Adamie Mickiewiczu autorstwa absolwentów

naszej szkoły oraz opowiadanie anonimowego autora. 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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Szczęśliwe małżeństwo Pan Tadeusz i Pani Twardowska wraz ze swoją

córka Grażyną postanowili pojechać nad morze. Wybrali się ze swoim znajomym

Konradem Wallenrodem. Podczas jazdy złapała ich burza, postanowili więc

zatrzymać się w miejscowym hotelu o nazwie Oda do młodości. Przy wejściu było

akwarium z liliami i małą rybką. Po drugiej stronie widzieli ogrodnika, który sadził

świteziankę. Z okien swojego pokoju mieli widok na Jezioro Świteź. Pan Tadeusz

poszedł po jedzenie, głodna Grażyna z niecierpliwością oczekiwała na powrót taty.

Rano wyjechali nad morze. W samochodzie śpiewali pieśni Filaretów. Na miejscu

zauważyli znak w kształcie strzałki, na którym było napisane „Do M****”.

Od miejscowych dowiedzieli się, że to bar noclegowy, wyruszyli tam. Wieczorem

poszli do kina, mieli do wyboru dwa filmy: „Sonety Krymskie” i „Stepy

Akermańskie”, wybrali ten pierwszy. Następnego dnia wybrali się nad morze.

Zastali miła ciszę morską, daleko dostrzegli żeglugę kilku marynarzy. Te wakacje

były dla nich bardzo udane.

***

„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.

 Hrabia miał krótką kamizelkę i spodnie tego samego koloru.

 Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił.

 Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku.

 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.

 Zosia z "Pana Tadeusza" była od stóp do głów ludowa.
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Przedstawiamy ilustracje do kilku utworów Adam Mickiewicza.
Dla 2 osób, które najszybciej odgadną tytuły, czekają nagrody niespodzianki!!!

Odpowiedzi prosimy przynosić do Pani Anny Szostak.
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 „Żaden europejski lud dziś nie ma takiej epopei, jak „Pan Tadeusz”

Z. Krasiński

 „On był dla ludzi mojego pokolenia i miodem, i mlekiem, i żółcią, i krwią
duchową, my z niego wszyscy”

Z. Krasiński

 „Adam Mickiewicz to największy poeta narodowy”

P. Chmielowski

 „Duchowy przywódca nowych czasów”

 „On nam wskazał drogi przyszłości i widzie po nich w brzask jutra.”

A. Górski

 „Mickiewicz to nie tylko twórca romantyzmu polskiego i poeta narodowy
– to nowy język języka polskiego”

J. Przyboś

 „Mówić o Mickiewiczu to znaczy mówić o pięknie, słuszności i prawdzie,
to znaczy mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem, o obowiązku,
którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem i oswobodzeniu,
którego był zwiastunem”

W. Hugo
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To, że trzymasz w dłoni numer specjalny „Czwórki z plusem”,
wcale nie oznacza, że zabraknie w nim rozrywki. Tym razem
będzie to krzyżówka, której hasła przybliżą Ci osobę patrona
naszej szkoły – Adama Mickiewicz1a.

1. Imię ukochanej Mickiewicza…
2. Miejsce śmierci patrona szkoły
3.
4. Nazwa miejscowości, w której wychowywał się…
5. Dokończ, a raczej rozpocznij tytuł utworu „… i kozieł”
6. Tytuł najsłynniejszego dzieła…
7. Pan Twardowski, a Pani …
8. Na tym uniwersytecie ukończył studia filologiczno –
historyczne.
9. Nazwa jednego z towarzystw, których był współzałożycielem.
10. Nazwisko jednego z przyjaciół Mickiewicza.
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