
Warsztaty polonistyczne w Śmiełowie. 

W dniach od 4 do 5 października polonistki z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach metodycznych pt. 

„Śladem Adama Mickiewicza w Wielkopolsce”, zorganizowanych  w ramach projektu realizowanego przez 

Starostwo Powiatowe  „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na 

poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”. Celem spotkania było zaprojektowanie lekcji muzealnej i kart 

pracy dla uczniów w oparciu o eksponaty muzealne. Uczestnicy zjazdu mieli możliwość wysłuchania wykładu  

Małgorzaty Ratajczak  pt. „Wielkopolskie ślady w „Panu Tadeuszu” oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną 

muzeum w Śmiełowie. Warsztaty recytatorskie prowadzone przez Elżbietę Górczyńską pt. „W kręgu poezji…” 

były ostatnim punktem spotkania. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

–ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

LEKCJA MUZEALNA W MUZEUM  A. MICKIEWICZA W ŚMIEŁOWIE 

Zadanie 1. 

Uzupełnij tekst dotyczący okoliczności przybycia A. Mickiewicza do Śmiełowa. 

Wyrazy do wstawienia: Wielkopolska, powstanie listopadowe, Śmiełów, Antonina Gorzeńska, 

Paryż. 

Na wieść o wybuchu …………………………………………………………………………… 

przebywający we Włoszech A. Mickiewicz pierwotnie planował dotrzeć do kraju drogą 

morską (z transportem broni z Londynu) i w tym celu zjawił się w …………………….... .  

Gdy okazało się to nierealne, postanowił przyjechać do objętej powstaniem Warszawy przez 

…………………………………………………………………………………………………. . 

W przekroczeniu granicy Królestwa miała pomóc poecie ………………………………….….. 

- ówczesna właścicielka pałacu w …………………………………………………………..… . 

Zadanie 2. 

Uzupełnij tabelę związaną z kobietami, które odegrały ważną rolę w życiu A. Mickiewicza. 

Skorzystaj z informacji podanych poniżej. 

Imię Nazwisko Kim była? 

Maryla 

 

  

Celina 

 

  

Barbara 

 

  

Anonina 

 

  

Henrietta 

 

  

 

Nazwisko: Mickiewiczowa, Wereszczakówna, Ankwicz, Szymanowska, Gorzeńska.  

Kim była? 

- córka słynnej pianistki, żona A. Mickiewicza, 

- wielka, niespełniona miłość poety, 

- kobieta, w której kochał się A. Mickiewicz podczas pobytu we Włoszech, 

- matka poety, 

- właścicielka pałacu w Śmiełowie. 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

Odpowiedz na zadane pytania. 

1. Wymień 5 postaci z utworów A. Mickiewicza uwiecznionych na obrazie  

T. A. Lisiewicza przedstawiającego poetę na łożu śmierci. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Podaj 3 nazwy miejscowości wielkopolskich, w jakich przebywał A. Mickiewicz. 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 

3. Wymień przynajmniej 4 języki, na które przetłumaczono „Pana Tadeusza”. 

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………... 

4. Podaj miejsce i datę pierwszego polskiego wydania „Pana Tadeusza”. 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 

5. Wymień nazwisko człowieka, który wpłynął na życie i poglądy A. Mickiewicza  

w ostatnim okresie jego życia. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 4.  

Wybierz właściwą odpowiedź na postawione pytania. 

1. Jaki był ulubiony napój A. Mickiewicza i jego kolegów podczas studenckich spotkań? 

a) woda, 

b) wino, 

c) mleko. 

2. W którym roku i gdzie ukazało się pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”? 

a) 1859 – Poznań, 

b) 1834 – Paryż, 

c) 1844 – Rzym. 

3. Jakie drzewo zasadził A. Mickiewicz w śmiełowskim parku? 

a) dąb, 

b) topolę, 

c) buk. 

4. Na jaką chorobę zmarł A. Mickiewicz? 

a) cholerę, 

b) grypę, 

c) dżumę. 

 

 

 



Zadanie 5. 

Rozwiąż krzyżówkę związaną tematycznie z „Panem Tadeuszem”. Hasło krzyżówki to nazwa 

gatunku, jaki reprezentuje to dzieło.  

 

1.        

                               2.          

                                         3.       

                                                   4.         

                               5.        

                               6.        

          7.          

 

1. Najsłynniejszy cymbalista 

2. Słynna scena z utworu uwieczniona na obrazie w „pokoju Pana Tadeusza” 

3. Postać bohaterki utworu - figurka z brązu w „pokoju Pana Tadeusza” 

4.  Imię klucznika 

5. Rzeka wymieniona w „Inwokacji” 

6. Grał na rogu 

7. Nazwisko słynnego twórcy ilustracji do utworu (według nich wykonano cykl drzeworytów) 

Zadanie 6. 

Poniżej przedstawiona jest mapa Europy z czasów A. Mickiewicza. Nanieś na właściwe 

miejsca na mapie litery odpowiadające wydarzeniom z życia poety. 

Wydarzenia: 

a) narodziny poety w Nowogródku, 

b) studia w Wilnie, 

c) praca w charakterze nauczyciela w Kownie, 

d) wizyta w Wielkopolsce, 

e) praca w charakterze wykładowcy w paryskim College de France, 

f) śmierć w Stambule. 

Następnie przyporządkuj podane daty do odpowiednich wydarzeń. 

Daty: 1815-1819, 1855, 1840-1844, 1798, 1831, 1819-1823. 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………….……………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………….…………………………………………………………… 

f) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Kartę pracy przygotowały: Joanna Kowalewska, Edyta Raczak, Aneta Włodarczyk. 


