
Adam Mickiewicz 



  Adam Bernard Mickiewicz, 
(1798 – 1855) polski poeta, 
działacz i publicysta polityczny.                
Obok Juliusza Słowackiego                     
i Zygmunta Krasińskiego 
uważany za największego poetę 
polskiego romantyzmu 
(zaliczany do grona tzw. Trzech 
Wieszczów). 
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 Adam Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798r.  
w Zaosiu. Jego ojciec Mikołaj - był ubogim, 

niezamożnym szlachcicem. Wkrótce po narodzinach 
syna wraz z rodziną przeniósł się do Nowogródka, 

gdzie objął posadę adwokata przy sądzie powiatowym. 
Przyszły poeta rozpoczął tu naukę w szkole 

prowadzonej przez zakon dominikanów. 

 

 
Zaosie – miejsce  
urodzenia Adama 



 Ojciec: Mikołaj Mickiewicz herbu Poraj - adwokat sądowy                 
w Nowogródku i komornik miński.  

Matka: Barbara z Majewskich córka ekonoma  
z pobliskiego Czombrowa 

Miał dwóch braci: Aleksandra i Franciszka Mickiewiczów. 



 Po ukończeniu 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. 

Wilno 



 W okresie studiów wraz 
przyjaciółmi  

(m.in. Tomaszem Zanem, Janem 
Czeczotem, Onufrym 

Pietraszkiewiczem) założył 
Towarzystwo Filomatów 

(miłośników wiedzy)  
i Towarzystwo Filaretów 

(miłośników cnoty).  
Były to związki o charakterze 

samokształceniowym                  

i spiskowym.  
Rękopis  

„Ody do młodości” 



 Po wykryciu w roku 1823 organizacji filomackich 

władze carskie osadziły Mickiewicza w zamienionym 

na więzienie klasztorze bazylianów w Wilnie.  

Po procesie skazano go jesienią 1824 r. na osiedlenie 

się w głębi Rosji. Więzienie, proces i zesłanie - to 

kolejne etapy życiowych doświadczeń                                  

i charakterystyczne rysy romantycznej biografii poety. 

Z Wilna wyjechał najpierw do Petersburga,                               

a następnie do Odessy i Moskwy.  

 

miejsce więzienia 
Mickiewicza w Wilnie  

w latach 1823–1824 



 Udał się potem do Paryża, 
gdzie osiadł na stałe i w 1834 

ożenił się z Celiną 
Szymanowską.  

 Miał z nią sześcioro dzieci –
córki Marię i Helenę oraz 

czterech synów: 
Władysława, Józefa , 

Aleksandra oraz Jana. 
Celina Mickiewiczowa  

z córkami Marią i Heleną 



 We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, 
po śmierci żony i zostawieniu nieletnich dzieci 
wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć 
oddziały polskie (Legion Polski), a także złożony  

    z Żydów tzw. Legion Żydowski do walki z carską 
Rosją. Zmarł nagle podczas epidemii cholery.  

W domu, w którym mieszkał 
i zmarł, przy Tatli Badem 
Sokak nr 23 w Stambule, 

znajduje się obecnie muzeum 
poety założone w 100 
rocznicę jego śmierci.  



Z Konstantynopola ciało Mickiewicza zostało przewiezione do Francji i pochowane na 
największej polskiej nekropolii w Montmorency, jednak w roku 1890 Mickiewicz został 

przetransportowany do Polski i pochowany na Wawelu. 

Sarkofag Adama Mickiewicza w krypcie 
Wieszczów Narodowych na Wawelu 

Cmentarzu Les Champeaux w  Montmorency  



Adam Mickiewicz jest autorem 
wielu znanych i cenionych dzieł 
na całym świecie. 

Do najbardziej znanych należą: 
„Ballady i romanse”, „Sonety 
krymskie”, „Konrad Wallenrod”, 
„Pan Tadeusz”, „Dziady”, „Księgi 
narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego”, „Liryki lozańskie”                 
i „Reduta Ordona”. 

Portret  
Adama Mickiewicza.  

 



  Ballady i romanse Adama Mickiewicza mają niezwykłą 
wartość w literaturze polskiej. Ten zbiór ballad wydany    
w 1822 roku w Wilnie wyznacza początek polskiego 
romantyzmu. W skład tomu wchodzą m.in.: 
Romantyczność, Świtezianka, To lubię, Powrót taty oraz 
Pani Twardowska. 

 

Poczytaj on-line:  
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse/ 
 

J. Chełmoński, 
"Zachód słońca. 
Jezioro Świteź" 
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 Wydarzenia rozgrywają się w karczmie 
Rzym prawdopodobnie w XVI wieku. 
Ballada nawiązuje do legendy o polskim 
szlachcicu, który zaprzedał duszę diabłu   
w zamian za możliwość korzystania                   
z przyjemności życia. Utwór utrzymany 
jest w żartobliwym tonie, przedstawia 
dialog pomiędzy diabłem i Twardowskim, 
który okazał się sprytnym negocjatorem. 
Postać, której boi się sam diabeł i przed 
którą gotów jest uciec nawet przez dziurkę 
od klucza, to tytułowa Pani Twardowska. 
 

Przeczytaj on-line:  https://lektury.gov.pl/lektura/pani-twardowska 
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 Dziady – cykl dramatów romantycznych 
publikowany w latach 1823–1860. Składają 
się na niego cztery luźno powiązane części:  

 Dziady część II – dramat z 1823 roku 

 Dziady część IV – dramat z 1823 roku 

 Dziady część III – dramat z 1832 roku 

 Dziady część I – dramat ogłoszony 
pośmiertnie w 1860 roku (nieukończony). 

 Poczytaj on-line:  
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.pdf 
  
 

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?” 
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Epopeja narodowa została wydana  

  w 1834 r.  w Paryżu. 

 
Pan Tadeusz rozpoczyna się słynną inwokacją:  

  

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.  

 

 Przeczytaj on-line: 

  https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf 

 

Kadry z filmu „Pan Tadeusz”  
w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1999 r.  
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 Wszystkie jego utwory powstawały 
tylko w języku polskim, a mimo to, był 
uznawany za wieszcza również Litwy                 
i Białorusi. 

 W 2014 roku, rękopis „Pana Tadeusza” 
został wpisany na Polską Listę Krajową 
Programu UNESCO Pamięć Świata. 

 Kiedy Mickiewicz miał pięć lat, spadł               
z dachu w wyniku czego stracił 
przytomność. Matka od razu poleciła 
go Najświętszej Panience, po czym 
odzyskał on przytomność.                              
To zdarzenie zawarł w Inwokacji. 

 Mickiewicz brał udział                                   
w przedstawieniach, a jako mężczyzna 
o dość drobnej budowie, wcielał się 
głównie w kobiece postaci. 

Juliusz Kossak:  
Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą 

w Turcji. 



 Mickiewicz nigdy nie odwiedził Krakowa 
ani Warszawy.  

 Przeżył wielką niespełnioną miłość do 
Maryli Wereszczakówny, którą poznał                
w roku 1819 w Tuhanowiczach. Poświęcił 
on Maryli kilka swoich najpiękniejszych 
wierszy. 

 

 Starał się o rękę Ewy Ankwiczówny, jednak nie otrzymał 
zgody jej rodziców, którzy nie chcieli oddać córki 
ubogiemu poecie. Imię po ukochanej kobiecie otrzymały 
później bohaterki jego dwóch największych dzieł: „Pana 
Tadeusza” i „Dziadów” 

 

Maryla Wereszczakówna 



Muzea: 
 Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 
 Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu 
 Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule 
 Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie   ► 

 

Muzeum  
Adama Mickiewicza mieści się  
w odbudowanym dworze 
Mickiewiczów w Nowogródku.  
 



POZNAŃ 

KRAKÓW 

WARSZAWA 

TARNÓW 



 https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz 

 https://zyciorysy.info/adam-mickiewicz/#Krotki-zyciorys-Adama-Mickiewicza 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf 

 https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-adam-mickiewicz/ 

 https://lektury.gov.pl/lektura/pani-twardowska 

 http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=39&name=montmorency-nagrobek-adama-mickiewicza-i-jego-rodz 

 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.pdf 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse/ 

 Zdjęcia: zasoby Internetu 

 

 

 

GALERIA PISARZY 

Adam Mickiewicz 
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