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Adamie mój drogi,  

Na pewno lubiłeś pierogi. 

Jeśli nie, to nic się nie stało, 

Żadne dziecko nie ucierpiało. 

Teraz biegnę szczęśliwa do szkoły, 

Bo jesteś jej patronem 

i o innym nie ma mowy. 

Od wielu, wielu lat 

Zna Cię cały, cały świat. 

Mimo, że byłeś młody 

Pisałeś wiersze, ballady i ody, 

O których wspomnieć wypada, 

Bo w każdym utworze jest mądra rada. 

Byłeś wielkim patriotą, 

Każdy to przyzna. 

Najbliższa Twemu sercu była Ojczyzna. 

Adam Mickiewicz to nasz  

wieszcz wspaniały. 

Każdy o nim pamięta  duży i mały. 

 

Małgorzata Wypych kl. III a 
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PATRON NASZEJ SZKOŁY 

         Zapraszamy do przeczytania pionierskiego numeru gazety „Księgi Czternastkowe” – 

pierwszego wydania gazetki o  Adamie Mickiewiczu - Patronie naszej szkoły. W roku 1815 – 

równo 200 lat temu, Adam Mickiewicz ukończył szkołę powiatową i wyjechał na studia do Wilna. 

Szóstoklasiści również niedługo opuszczą mury naszej szkoły i pójdą uczyć się dalej, w innych 

szkołach: najpierw w gimnazjach, później liceach i na studiach. Nim to nastąpi zatrzymajmy się 

jeszcze na chwilę przed naszym Patronem.  Przez kilka ostatnich miesięcy uczniowie klas IIa i 

IIIb poznawali twórczość Adama Mickiewicza oraz wybrane miejsca związane z jego życiem. 

Czytali, ilustrowali, przepisywali, szyfrowali utwory Mickiewicza, przede wszystkim bajki i bal-

lady. W gazetce znajdziecie również ciekawostki z życia Poety – czy ktoś wie na przykład, że 

Mickiewicz pisał bardzo niestarannie, bo był dysgrafikiem? Spróbujecie sił w rozwiązywaniu 

wykreślanki mickiewiczowskiej oraz zmierzycie się z konkursem fotograficznym „Gdzie to jest 

w naszej szkole?” 

Autorom wszystkich prac dziękujemy! Zapraszamy do dalszej współpracy! 

Życzymy przyjemnej lektury – Redakcja 

Każdy uczeń naszej szkoły, nawet ten najmłodszy, powinien wiedzieć kim był Adam Mickiewicz, 
ponieważ jest on Patronem szkoły, do której chodzi. Zalicza się do grona najbardziej znanych 
polskich poetów romantyzmu. Uznawany jest za twórcę polskiego romantyzmu. 

 

ADAM  MICKIEWICZ urodził się w 1798r. w Nowogródku. Miał czworo braci. Uczył się w no-

wogródzkiej sześcioklasowej  szkole prowadzonej przez dominikanów. Miał kłopoty z kaligrafią 

(czyli ładnym i kształtnym pisaniem). Czuł ogromny wstręt do pisania, a mimo to został znanym 

pisarzem. W 1815r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim. Był skromnym, zamyślony     

i rozmarzonym z łagodnym uśmiechem na twarzy. Właśnie wtedy zadebiutował pisząc wiersz  

„Miejska zima”. Wraz z kolegami założył Towarzystwo Filomatów. Potem rozpoczął pracę nau-

czyciela w Kownie. W 1823 roku został uwięziony, a rok później zesłany w głąb Rosji. Od  

1829r. podróżował po Europie Zachodniej. Zwiedził wtedy Drezno, Berlin, Pragę, Rzym, Neapol, 

Pompeje, Sycylię i szwajcarskie Alpy. W 1832 r. zamieszkał w Paryżu. Wykładał w Lozannie, a 

potem został profesorem literatury słowiańskiej w College de France. Był dowódcą legionu pol-

skiego we Włoszech w czasie rewolucji ludowej. W tym też czasie stał się współzałożycielem    

i redaktorem międzynarodowej gazety „Trybuna Ludów”. Na początku wojny krymskiej wyje-

chał do Konstantynopola, gdzie tworzył polskie oddziały wojskowe.  

Tam też zmarł 26 listopada 1855 roku.  

 

Widzicie zatem jak bogate w przygody było życie naszego patrona. Był zwykłym chłopcem, aby 
potem stać się sławnym i znanym człowiekiem. 



DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ ADAMA 
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Nowogródek obecnie znajduje się na terenie Białorusi, w dzieciństwie Mickiewicz słuchał wielu bajek opowiada-

nych przez wiejskie gospodynie. Myślimy, że na ich ubraniu mogły się znajdować wzory wykonane przez uczenni-

ce klasy IIIB 

Adam Mickiewicz urodził się w Zaosiu lub Nowogródku w dniu 24 grudnia 1798 roku. Rodzinny dom Mickiewicza 

otoczony jest topolami – podobnymi do tych, które rosną na obrzeżach naszej szkoły. 

Mickiewicz studiował w Wilnie – obecnie stolicy Litwy. Podczas zajęć świetlicowych staraliśmy się odtworzyć 

ludowe wzory litewskie. 

Patrycja Wesołowska kl. III b 
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KALENDARIUM 

  

24 grudnia 1798r. - narodziny w Zaosiu, koło Nowogródka 

1807r. - rozpoczęcie nauki szkole powiatowej w Nowogródku  

1815r. - wyjazd na studia do Wilna  

1819r. - ukończenie studiów  

1820-1823r. - rozpoczęcie pracy nauczyciela w Kownie 

1823r. -  skazanie poety na zesłanie do Rosji  

1825r. - praca nauczyciela w liceum w Odessie  

1829r. - okres tak zwanych „romantycznych podróży”: Niemcy, 

Włochy 

1831r. - podjęcie nieudanej próby przedostania się do Polski w 

celu udziału w powstaniu    

1832r. - pobyt na emigracji w Dreźnie: Mickiewicz pisze III czę-

ści Dziadów.  

1834r. - ślub w Paryżu z Cecylią Szymanowską 

1834r. -  wydanie Pana Tadeusza 

1839-1840r. –  praca w charakterze wykładowcy literatury łaciń-

skiej w Lozannie   

1840r. - objęcie katedry literatury słowiańskiej w College de 

France. Rozpoczęcie  działalności publicystycznej na łamach Try-

buny Ludów. Choroba żony oraz utrata pracy. Objęcie posady bi-

bliotekarza.  

26 listopada w 1855r. – tworzenie Legionu Polskiego wTurcji  i 

śmierć w Konstantynopolu.  

1855r. - przywiezienie ciała do Paryża i pochowanie na cmentarzu 

Les Champeaux w Montmorency.  

1890r. - przeniesienie ciała na Wawel.   
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BAJKI MICKIEWICZA 

Uczniowie klasy II A zadali sobie naprawdę dużo trudu:  narysowali ilustrację do ulubionej baj-

ki  swojego patrona. 

Łukasz Juruć „Lis i kozioł” 

Laura Dziewulska „Trójka koni” 

 Miron Foryś „Chłop i żmija”  

Marysia Wójcicka „Pies i wilk”  
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Szymon Hunek „Lis i kozioł”  Ania Chrabąszcz „Król chory i lisy”  

Jakub Krzanowski 

 „Zając i żaba”   
Oliwia Jastrzębska  

„Zając i żaba”  

Mikołaj Kościuk „Trójka koni”  
Jakub Pirek „Pies i wilk” 
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KALIGRAFIA Z MICKIEWICZEM 

Poznawaliśmy bajki napisane przez Adama Mickiewicza. Przepisaliśmy najciekawsze 

fragmenty – każdy bardzo się starał, by karta z wierszem naszego Patrona była najpięk-

niejsza. Poniżej prezentujemy nasze osiągnięcia. W dawnych wiekach moglibyśmy przepisy-

wać księgi, dziś zastanawiamy się nad morałami tych bajek. 
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WYKREŚLANKA  MICKIEWICZOWSKA 

ADAM MICKIEWICZ, AJUDAH, AŁUSZTA W DZIEŃ, AŁUSZTA W NOCY, BAJDARY, BAJKA, BAK-

CZYSARAJ, BAKCZYSARAJ W NOCY, BALLADY, BIAŁORUŚ, BURZA, CHŁOP, CISZA MORSKA, CZA-

TYRDAH, DO PRZYJACIÓŁ, DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE, DUDARZ, DZIADY, EZOP, 

FRANCJA, GOLONO, GÓRA KIKINEIS, GRÓB POTOCKIEJ, KARTOFLA, KOZA, KÓZKA , KRÓL CHO-

RY I LISY, KURHANEK MARYLI, LILIJE, LIS  I KOZIOŁ , LITWA, MOGIŁY HAREMU, NIEMCY, 

ODA DO MŁODOŚCI, OSIEŁ I PIES, PAN TADEUSZ, PANI TWARDOWSKA, PIELGRZYM, PIER-

WIOSNEK, PIEŚŃ FILARETÓW, POEMAT, POLSKA, POWRÓT TATY, RĘKAWICZKA, ROMANSE, 

ROMANTYCZNOŚĆ, ROSJA, RUINY ZAMKU W BAŁAKŁAWIE, RYBKA, SONETY KRYMSKIE, STEPY 

AKERMAŃSKIE, STRZYŻONO, SZWAJCARIA, ŚWITEZIANKA, ŚWITEŹ, TCHÓRZ NA WYBO-

RACH, TO LUBIĘ, TRÓJKA KONI, TUKAJ ALBO PRÓBY PRZYJAŹNI, TURCJA, WIDOK GÓR ZE 

STEPÓW KOZŁOWA, WIESZCZ, WILK, WŁOCHY, ŻABY I ICH KRÓLE, ŻEGLUGA, ŻMIJA, ŻONA 

UPARTA 

Znajdź wyrazy w wykreślance poniżej. Rozwiązaniem wykreślanki jest wyraz, którego 

nie skreślisz. 
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„XIV/I/XXXII/VI/XXIX// XVII/I//  XXIV/XXVIII/XX/XIII/II//  

XXXII/I/III/VIII” 

Szyfr: 

A(I); Ą(II); B(III); C(IV); Ć(V); D(VI); E(VII); Ę(VIII); F(IX); G(X); H(XI); I

(XII); J(XIII); K(XIV); L(XV); Ł(XVI); M(XVII); N(XVIII); Ń(XIX); O(XX); Ó

(XXI); P(XXII); R(XXIII); S(XXIV); Ś(XXV); T(XXVI); U(XXVII); W

(XXVIII); Y(XXIX); Z (XXX); Ź(XXXI); Ż(XXXII); 

Karolina Klasicka 

ZABAWY Z MICKIEWICZEM 

Uczennice klasy IIIB zabawiły się w szyfrantki i zaszyfrowały bajki A. Mickiewicza.                  

Czy potrafisz odczytać? 

1/6/1/17//  17/12/4/14/12/7/28/12/4/3// 

„30/1/13/2/4//  12//  32/1/3/1//” 

Dominika Rosowska 

14/1/32/6/29//  17/1//  24/28/20/13/2//  

32/1/3/8//, 

4/20//  22/23/30/7/6//  18/12/17//  

27/4/12/7/14/1// 

12//  24/28/20/13/7/10/20//  

30/1/13/2/4/1//,  

14/26/21/23/7/10/20//  24/12/8//  

3/20/12//. 

Patrycja Wesołowska zakodowała morał 

bajki „Zając i żaba” 

A oto wyzwanie: 

 

 

 

 

 

 

 

Kto to odczyta jest prawdziwym mistrzem!  

Zuzia Karaczewska 

Szyfr   

A1, B3, C4, Ć5, D6, E7, Ę8 F9, G10, H11, I 12, J13, K14, 

L15, Ł16, M17, N18, Ń19, O20, Ó21, P22, R23, S24, 

Ś25, T26, U27, W28, Y29, Z30, Ż31, Ż32 



Zabawialiśmy się również  w poetów. Oto próbka naszej działalności artystycznej  

„wiersz połówkowy”  

Szarak, o imieniu Zuzia 

Nie tracąc miseczki z klopsami, 

Teraz skacze do lasu, bo do klopsów potrzebuje 
marchewki. 

Poczuł, że grzyby byłyby też potrzebne do 
klopsów i marchewek. 

Więc nazbierał grzybów i nie zasmakowało mu. 

Martyna Kubara 

Szarak, o imieniu Klops 

Nie tracąc marchewki 

Teraz poszedł na spacer do lasu. 

Poczuł, że jest głodny 

Więc poszukał jagód. 

Zuzia Karaczewska 

Adam Mickiewicz „Zając i żaba” 

Szarak, co nieraz bywał w kłopotach i 

trwogach, 

Nie tracąc serca, póki czuł się rączy, 

Teraz podupadł na nogach. 

Poczuł, że się źle z nim skończy. 

Więc jęknął z głębi serca: "Ach, nie 

masz pod słońcem 

Lichszego powołania jak zostać zają-

cem! 

Nasze wiersze bardziej takie współczesne są . 

Czy wiesz, gdzie w naszej szkole znajdują się poniższe fragmenty 

WIERSZOWANIE 

ZAGADKI  FOTOGRAFICZNE 



MORAŁY BAJEK 

„OSIEŁ I  PIES” 

„Jeśli chcesz ośle, by pies kochał ciebie 

Kochajże ty psa”. 

„PIES  I WILK” 

„Lepszy w wolności kęsek lada jaki 

Niźli w niewoli przysmaki”. 

„PRZYJACIELE” 

„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. 

„CHŁOP I ŻMIJA” 

„Przytrafia się to często, że dobry człek jaki 

Niewdzięcznika przygarnie; 

Ale trafia się częściej, że niewdzięcznik taki 

Przepada marnie”. 

„PANI  TWARDOWSKA” 

„Ale  zemsta, choć leniwa, 

Nagnała cię w nasze sieci; 

Ta karczma Rzym się nazywa, 

Kładę areszt na waszeci”. 

„KOZA, KÓZKA  I  WILK” 

„Mądra koza po szkodzie”. 

„ZAJĄC  I  ŻABA” 

„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”. 

„GOLONO, STRZYŻONO” 

„Nie masz na upór lekarstwa”. 

 

„LIS  I  KOZIEŁ” 

„Rozpaczać jest to zło przydawać do zła”. 

„CHŁOP  I  ŻMIJA” 

 „Za dobro trzeba odpłacać dobrem, ponieważ niewdzięcznicy kończą marnie”. 

„ZAJĄC  I  ŻABA” 

 " Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka.  

I swego zająca, którego się boi" . 

Czy znacie  „Bajki”, które pisał nasz patron ? Głównymi bohaterami tych bajek są zwierzęta. 

Każda kończy się morałem , czyli pouczającą nauką jak należy się zachowywać, a czego uni-

kać, by nie popaść w tarapaty. 



Redakcja „Księgi Czternastkowe” 

adres redakcji: ul. Koszyka 21, 45-720 Opole 

redaktor naczelny:  Violetta Malska 

Zastępca redaktora:  Beata Wyżlińska 

Gazetkę redagowali nauczyciele: Urszula Kostrzewska, Jolanta Pytlik, Jolanta Kiwilszo 

Uczniowie: Chrabąszcz Anna, Dziewulska Laura, Foryś Miron, Gołuszko Wojciech, Hunek Szy-

mon, Jakub K., Jastrzębska Oliwia, Juruć Łukasz, Karaczewska Zuzia, Klasicka Karolina, Kościuk 

Mikołaj, Kot Emilia, Krzanowski Jakub, Kubara Martyna, Pirek Jakub, Rosowska Dominika, Ro-

sowska Malwina, Wesołowska Patrycja, Wójcicka Marysia, Wypych Małgorzata.  
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CIEKAWOSTKI I ANEGDOTY 

Czy wiesz, że Mickiewicz 
 nauczył się płynnie czytać  w wieku 4 lat,  

 kaligrafia zawsze przychodziła mu z trudem: "Piszesz, jak kura grzebie. Gdybyś był 

wielkim panem, sekretarz by za ciebie machał piórem, a ponieważ jesteś ubogim 

szlachcicem, musisz sam sobie dać radę.” Charakter pisma Mickiewicza pozostał na 

stałe nieczytelny. Wskutek niewyraźnego pisma oraz błędów ortograficznych Mickie-

wicz nie mógł zostać magistrem, studia ukończył z niższym stopniem naukowym z filo-

zofii, 

 występował w szkolnych przedstawieniach – najczęściej grywał kobiety, 

 próbował grywać na flecie poprzecznym. A co do śpiewu, to „niektórzy uważali, że  miał 

głos piskliwy, który przypominał gdakanie kury”, 

 w życiu przeprowadzał się ponad 40 razy, 

 świetnie znał łacinę. Biegle posługiwał się językiem rosyjskim, niemieckim, francuskim i 

angielskim, 

 poślubił Celinę Szymanowską 22 lipca 1834 roku. Pan młody spóźnił się na własny ślub, 

ponieważ przez roztargnienie nie mógł dostać się do mieszkania, w którym znajdował 

się ślubny frak – sądził, że zgubił klucz, a miał go cały czas w kieszeni, 

 miał 6-cioro dzieci z żoną Celiną Szymanowską ,  

 sprowadził z Litwy wodę z Niemna, żeby ochrzcić swego syna Józefa, 

 własnoręcznie zasadził drzewko jarzębinowe w ogródku swego francuskiego mieszka-

nia, aby przypominało mu Litwę, 

 we Francji, jesienią zbierał rydze, by – podobnie jak czyniła to jego matka  - zamary-

nować na zimę, 

 dla oszczędności wysyłał do znajomych listy napisane na połowie kartki, 

 był doskonałym piechurem. Kiedy został nauczycielem literatury i języka łacińskiego w 

szkole w Kownie, starał się namówić innych pedagogów na pieszą – ponad 87 kilometro-

wą - wyprawę. Pomysł spotkał się z ostrym sprzeciwem szacownego grona nauczyciel-

skiego, które uznało, że „nauczycielom piesze wycieczki nie przystoją, bo nauczyciel 

nie jest żebrakiem, by podróżować pieszo”, 

 najstarsze muzeum Mickiewicza znajduje się w Paryżu -  ufundował  je w 1903r. syn 

poety Władysław, 

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

 lubił fajki (mówił na nie lulki) i cygara... 


