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Zostań w domu ucz się i czytaj! 

,, Z lekturą za Pan Brat’’ 

Z lekturą bądź za ,,Pan Brat’’, a przez życie przejdziesz jak chwat.  

Czytaj , a stanie przed tobą otworem cały świat.  

Czytaj, żeby więcej wiedzieć i by być pewnym siebie, 

Czytaj, nieważne ile i pomyśl przez chwilę, że możesz być bibliofilem. 

Czytanie to ważna sprawa, a przy tym dobra zabawa. 

Czytaj książki, przygodowe, historyczne i naukowe, bo to każdemu wychodzi  na zdrowie. 

Chęć do wiedzy zdobywania duszę twą ogarnie i świecić będzie jak latarnie. 

Ludzie sukcesu dużo czytają, chociaż nigdy czasu nie mają. 

A się mądrymi stali bo wciąż czytali i czytali. 

Powiedz sobie lubię książki, nie mogę bez nich być, bo one uczą mnie jak żyć. 

Ażeby spełniły się Twoje marzenia nie możesz iść na skróty czytając streszczenia i opracowania, bo 

nie będziesz miał wtedy nic do zaoferowania. 

A jak spełnią się już Twoje marzenia będziesz miał jeszcze trochę  do zrobienia. 

W końcu nagrodę za to otrzymasz, bo znając lektury z pewnością i przyjemnością przystąpisz do 

matury. 

                                                                                                           Grażyna Szymczyk 

 

Dzień cały stukali-pukali - 

niestety: wszystko zajęte... 

Żebyż chociaż zostać kelnerem 

lub konfidentem! 

 

Nazajutrz, kiedy się ściemni, 

bez celu znów i korzyści 

w noc ciemną wyjdą jak cienie 

dwaj maturzyści. 

 

 

Gdy księżyc stęchłym 

"Sidolem" 

złe miejskie niebo wyczyści, 

wychodzą na głupi spacer 

dwaj maturzyści. 

 

Postacie prawie bliźniacze, 

jak wałek podobny do wałka, 

przystając, jeden zapłacze, 

a drugi załka. 

 

Bo cóż, że skończyli szkoły, 

cóż, że w kieszeniach 

matury? 

Jeden z nich niewesoły, 

drugi ponury. 
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Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie – Adam Mickiewicz. 

 

fot. https://commons.wikimedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis Soplicowa  
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 
Świeciły się z daleka pobielane ściany, (…) 

Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi, 
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi Użytku (…) 

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza. 

 
 

https://view.genial.ly/5e7c9a8d5cccb20d947557c3/interactive-image-pantadeuszsoplicowo 

http://www.zascianek.pl/users/PanTadeusz/Dwor.htm 

Akcja utworu rozgrywa się na Litwie, w dworku Soplicowo i w pobliskim zaścianku w 
Dobrzynie, w latach 1811 –1812. Ukazuje losy polskiej szlachty na tle przełomowych dla 
narodu wydarzeń – kampania napoleońska (marsz wojsk Napoleona na Moskwę). 

 

Inwokacja 

Litwo! Ojczyzno moja! 

Ty jesteś jak zdrowie! 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie; 

Kto cię stracił (…) 

https://commons.wikimedia.org/
https://view.genial.ly/5e7c9a8d5cccb20d947557c3/interactive-image-pantadeuszsoplicowo
http://www.zascianek.pl/users/PanTadeusz/Dwor.htm


Główne wątki: 

 miłość Tadeusza i Zosi,  

 spór o zamek Horeszków,  

 wątek niepodległościowy (działalność księdza Robaka). 

Bohaterowie jednostkowi i  zbiorowi: 

Bohaterami zbiorowymi w utworze jest szlachta i różne typy konkretnych postaci 
reprezentujących w utworze ten stan. Szlachcicami są przecież zarówno Soplice, Hrabia, 
Podkomorzostwo, jaki i Gerwazy z Protazy oraz Dobrzyńscy i im podobni szlachcice 
zaściankowi. Ostatnim typem szlachty ukazanej w poemacie jest szlachta zaściankowa, 
reprezentowana w największej mierze przez ród Dobrzyńskich i najbardziej napiętnowana 
zwłaszcza za dopuszczenie się bezprawnego zajazdu na Sopliców. Jednak najważniejsza jest  
pozytywna strona natury tych szlachciców, czyli ich żywość, odwaga, szybkość w 
podejmowaniu decyzji i zdolność do czynu. Cechy te przyćmiewają takie przywary, jak: 
kłótliwość, płytkość intelektualną, stawianie siły i wiary we własne możliwości nad rozsądkiem 
i trzeźwą oceną sytuacji. Za takie zachowanie zostają zresztą w utworze ukarani fatalnym 
zakończeniem zajazdu. 

 

Zosia : 

 uboga sierota ( córka Ewy Horeszko i Wojewody, którzy zmarli na zesłaniu na Sybirze). 
Zaopiekował się nią anonimowo Jacek Soplica oddając ją  w opiekę Telimenie, chciał ją 
wyswatać z Tadeuszem, aby nastąpiło długo oczekiwane pogodzenie się zwaśnionych 
rodów,  co mu się udaje; 

  kobieta idealna -  poznajemy ją, gdy ma czternaście lat; 

 niezwykle urodziwa, naturalna i swojska, skromna – fascynuje po kolei Tadeusza, 
Hrabiego, a także, w dzień zaręczyn, większą część męskiego grona gości Sędziego;  

 wygląd Zosi współgra z jej temperamentem:  niezwykłą dobrocią, prostotą, ufnością, 
pracowitością (opiekuje się dziećmi i dogląda kur w gospodarstwie), dobra 
chrześcijanka  i materiał na znakomitą obywatelkę (zgoda na uszlachcenie poddanych 
i płomienna deklaracja, iż trudów życia ziemiańskiego się nie boi). 

 

 
 

W swojej zielonobiałej spódnicy, śnieżnobiałej koszuli, z rozmarynowym wieńcem na głowie, 
pełna prostoty i młodzieńczej witalności na stałe zostanie wzorem polskiej szlachcianki. 

 

 

 

Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą 

Stała, trzymając w ręku podniesione sito; 

Do nóg jej biegło ptastwo; stąd kury szurpate… 

Księga V Kłótnia 

https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_pi%C4%85ta:_K%C5%82%C3%B3tnia
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Tadeusz:  

 syn Jacka Soplicy z jego nieudanego i krótkiego małżeństwa. Osierocony przez matkę i 

niejako opuszczony przez ojca, od wczesnego dzieciństwa wychowywany jest przez 

Stryja – Sędziego, w duchu tradycji i patriotyzmu, przygotowujące do służby ojczyźnie 

  poznajemy go jako prawie dwudziestolatka, gdy powraca ze szkoły z Wilna; 

 poza nieco swawolną naturą odznacza się odwagą i honorowością; 

 związek z Telimena uważa za omyłkę i postanawia z nią zerwać. Uświadamia sobie, że 
skrzywdził ją niezasłużenie, podejmuje decyzję o samobójstwie. 

 zostaje włączony przez ojca w plan pogodzenia zwaśnionych rodów bierze za żonę 
Zosię, córkę dawnej miłości Jacka. 

 

 

Sędzia :  

 głowa rodu Sopliców, młodszy brat Jacka Soplicy;   

 wzorowy gospodarz, który przestrzega i pilnuje dawnych obyczajów i zasad 
grzeczności; 

 ma wielu przyjaciół (dworek jego słynie z gościnności), ale i wrogów (szlachta z 
Dobrzynia, Gerwazy i Hrabia), ale ostatecznie zjednuje sobie powszechną sympatię. 

 

 
       Sędzia pędzi życie poczciwego ziemianina, stroniącego od nowości. Jego dwór jest 
ostoją polskości: tradycji narodowych, religijnych i obyczajowych. Jest gościnnym 
gospodarzem, troszczącym się o wygodę i mądrą rozrywkę swoich gości. Ceni sobie 
takt, grzeczność. Wszystko co robi, robi ze stoickim spokojem i umiarem, jest wzorem  
dobrego wychowania. 

Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, 

Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: 

Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny! 

Wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła 

Suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. 
Księga I Gospodarstwo 

Widzi rzecz dziwną! Sędzia i Robak na ziemi 

Klęczeli objąwszy się i łzami rzewnemi 

Płakali, Robak ręce Sędziego całował 

Księga VIII Zajazd  
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Polskość dworu w Soplicowie, przejawia się także w wystroju i wyposażeniu wnętrz. 

Powracający do Soplicowa Tadeusz tak opisuje obrazy wiszące na ścianach: 

 

 

 

Dobór postaci jest znaczący – są to bowiem walczący o wolność Polski tragiczni bohaterowie 
różnych krwawych bitew, tj. walki powstania kościuszkowskiego, rzeź Pragi. Przebywając w 
takim otoczeniu, chcąc nie chcąc, każdy chłonie jego atmosferę i tę cudowna idylliczną 
piękność. 

Jacek Soplica -  Ksiądz Robak  

 główny bohater utworu. Członek rodu Sopliców, brat Sędziego i ojciec Tadeusza; 

  w młodości był hulaką i zawadiaką. Zakochał się  w córce Stolnika Horeszki – Ewie, 
ale nie dostał zgody na małżeństwo z nią. W przypływie chwilowej złości zabija 
Stolnika, czym przekreśla swoje szanse na szczęście; 

 jako ksiądz Robak jest postacią zagadkową. Jego postawa, gesty i ruchy 
przypominają zachowanie żołnierza; 

  posądzony o spisek z Moskalami, udaje się na emigracją, aby nie dać się 
zrusyfikować. Uznany za zdrajcę postanawia odpokutować swoje grzechy poprzez 
wierną służbę ojczyźnie – najpierw jako żołnierz, a następnie jako emisariusz. 
Powraca na Litwę w mnisim habicie jako Ksiądz Robak, aby pozyskiwać ludzi „dla 
sprawy”. 

 
 

 
 

Sędzia spełnił Robaka rozkazy 

I usiada na łóżku przy nim; a Gerwazy 

Stoi, łokieć przytwierdza na główni rapiera,… 

Księga X Emigracja. Jacek 

Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma 

Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma  

(…) Dalej w polskiej szacie 

Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie, 

W ręku trzymna nóż, ostrzem zwrócony do łona, 

A przed nim leży Fedon i Żywot Katona. 

Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny, 

Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny, 

 

Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali, 

Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali. 

Nawet stary stojący zegar kurantowy 

W drewnianej szafie poznał, u wniścia alkowy, 

I z dziecinną radością pociągnął za sznurek, 

By stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek.  

 

Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru 

Przyszedł, i kiedy bliżej poznał panów dworu,  

Księga X Emigracja. Jacek 
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Działalność Księdza Robaka ma pomóc głównemu bohaterowi w oczyszczeniu duszy i 
rehabilitacji swojej osoby w oczach innych ( zamordowanie Stolnika) i oczyszczenia dobrego 
imienia rodu Sopliców. Kieruje nim też głęboki patriotyzm, chce zorganizować powstanie 
szlacheckie, które pośpieszy z pomocą Napoleonowi w walce z Rosją.  Słowa jego, opacznie 
zinterpretowane przez Gerwazego, dadzą pretekst do zbrojnej napaści na Soplicowo, a co za 
tym idzie do przedwczesnego starcia z Moskalami, które niweczy długo urzeczywistniany plan 
Ks. Robaka. Kiedy leży na łożu śmierci  przybywa do niego posłaniec z wiadomością, że 
Napoleon wypowiedział wojnę Rosji. Spełnia się tym samym sens życia Księdza i może on 
umrzeć w spokoju.  Ukoronowaniem jego działalności jest publiczna rehabilitacja i 
odznaczenie go orderem kawalera Legii Honorowej przez Napoleona. 

Wojski Hreczecha  

 przyjaciel domu Sędziego, który pod jego nieobecność pełni obowiązki 
gospodarza; 

  niezwykle sympatyczny i posiadający wiele talentów: jest wodzem polowań i 
najlepszym graczem na rogu, marszałkiem dworu i kuchmistrzem, a także 
wielkim znawcą historii Polski i zapalonym gawędziarzem.; 

  Sprytny i  potrafiący rozstrzygnąć wiele spraw (spór o Kusego i Sokoła, czy 
przechylenie szali zwycięstwa na korzyść Polaków podczas bitwy z Moskalami). 

 

 

Woźny Protazy Brzechalski  

 wierny sługa Sopliców, ma swój odpowiednik w rodzinie Horeszków w postaci 
Gerwazego; 

  sympatyczny starzec, wierny tradycji, a zwłaszcza prawu ( niezwykle dumny z misji 
dostarczenia skargi Sędziego do zamku0; 

 ogromny formalista (gdy Gerwazy nakazuje mu wydać akt własności zamku na 
nazwisko Hrabiego twierdzi śmiało, że akt ten nie będzie miał mocy prawnej, gdyż 
narzucony został przemocą). 

 
 

 
 

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty 

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty 

Księga IV Dyplomatyka i Łowy 

Odmyka klamkę - pusto jak w zaklętym gmachu; 

Dobywa pozew, czyta głośno oświadczenie. 

Księga VI Zaścianek 

https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_czwarta:_Dyplomatyka_i_%C5%82owy
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Podkomorzy 

 przedstawiciel magnaterii, przyjaciel Sędziego,  przybył do jego domu, aby rozsądzić spór o 
zamek, z racji pełnienia wysokiego urzędu; 

  hołduje obyczajom i tradycji („ostatni, co tak poloneza wodzi”); 
 

 
Rejent Bolesta  

 gość w domu Sędziego,  urzędnik odpowiedzialny za sporządzanie aktów notarialnych; 

 miłośnik polowań – właściciel charta imieniem Kusy i strzelby Sagalasówki; 

  toczy nieustanny spór z Asesorem, który udaje się zażegnać dopiero w końcowej części 
utworu;  

 pada ofiarą ,,łowów’’ Telimeny. 

Asesor  

 sługa carski, pełniący obowiązki doradcy sędziego i komisarza nadzorującego policję’ 

  toczy ciągły spór z Rejentem o to, który z nich jest lepszym myśliwym (jest właścicielem 
charta Sokoła); 

  początkowo wielbiciel wdzięków Telimeny, w końcu  poślubia córkę Wojskiego.   
 

 
Jankiel  

 Żyd - właściciel pobliskich karczm,  zachowujący odrębność religijną, ale będący wielkim 
patriotą, jest dobrym obywatelem,  robi „dla sprawy” o wiele więcej, niż niektórzy Polacy. 
Aktywnie współpracuje z Księdzem Robakiem. Jako jeden z nielicznych sprzeciwia się atakowi 
na Soplicę;  

 jest bohaterem jednej z bardziej znanych scen poematu, nazywanej koncertem Jankiela . 
Poprzez dobór utworów, które wygrywa na cymbałkach przypomina wydarzenia z historii 
Polski. 

 

Jankiel z przymrużonemi na poły oczyma 

Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. 

Księga XII Kochajmy się 

Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza 

I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,… 

Księga XII Kochajmy się 

 

Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie, 

Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, 

Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem. 

Księga I Gospodarstwo 
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Maciek nad Maćkami  

 senior rodu Dobrzyńskich, zwany przez bliskich Zabokiem, Kurkiem na kościele, Królikiem i 

Maćkiem nad Maćkami; 

 postać niezwykła – wypowiada się rzadko, ale niezwykle mądrze. Rady jego cenią sobie wszyscy 

– Sędzia sadza go przy stole między najważniejszymi osobami; 

  potępia pomysł zajazdu na Soplicę, choć pomaga Robakowi uwolnić agresorów. Ma bardzo 

wyraźne poglądy polityczne – przestrzega przed bezkrytyczną wiarą w pomoc Napoleona, czym 

mąci nastrój ogólnej wesołości. 

 

Telimena  

 daleka krewna Sopliców, ale przyjaciółka rodziny Horeszków, sytuuje się pomiędzy dwoma 

rodami; 

 opiekuje się Zosią i zgadza się także na małżeństwo Tadeusza z Zosią; 

  ukazana jest jako ok. trzydziestoletnia kokietka, uwodząca kolejno, lub równocześnie, 

Tadeusza, Hrabiego i Asesora, aby w końcowej scenie wyjść za Rejenta; 

 jako osoba światowa – młodość spędziła w Petersburgu, hołdująca modom, co na wsi daje 

czasem efekt komiczny. Z natury jest dość podobna do Hrabiego, ale o wiele bardziej 

racjonalnie myśląca w kwestiach miłosnych. 

 

 

Hrabia 

 ostatni z Horeszków, choć, jak mawia Gerwazy, „po kądzieli”. Toczy z Sędzią spór o zamek; 

 człowiek o  rozchwianej i impulsywnej naturze, dziwak, jest w pewnej części parodią skrajnie 

romantycznej postawy, opartej nie na filozofii, ale na upodobaniach i modach; 

 jak przystało na typ romantyka kocha się ciągle i nie zawsze stale: kolejno fascynują go Zosia, 

Telimena, a w końcu Podkomorzanka; 

  początkowo wrogo nastawiony do Sędziego za namową Gerwazego urządza zajazd, potem 

dochodzi miedzy nimi do zgody;  

 ostatecznie w ostatnich scenach pojawia się on jako zasłużony w boju pułkownik wojsk 

polskich. 

Patrzy, na koniec cała trzódka białopucha 

Bieży do starca, liśćmi kapusty znęcona, 

Do nóg mu, na kolana skacze, na ramiona; 

Księga VI  Zaścianek 

W ręku ogromna laska: tak pan Sędzia kroczy. 

Schyliwszy się i ręce obmywszy w strumieniu, 

Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu 

Księga III  Umizgi 
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Bój o dwór w Soplicowie przyczynił się do pogodzenia zwaśnionych rodzin i zjednoczenia szlachty.  

 

 

 

                         Maksymilian Gierymski - Zajazd na Soplicowo 

 

 

„Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.” 

Stolnik Horeszko  

 zginął z rąk Jacka Soplicy, którego uczynił sobie wrogiem poprzez podanie mu „czarnej 

polewki”. Przedśmiertnie jednak dostrzega niewłaściwość swojego postępowania i przebacza 

zabójcy. Z relacji Gerwazego dowiadujemy się, że był to bogaty magnat, przeciwnik 

konfederacji targowickiej. Zaplanował małżeństwo swojej córki, którego owocem jest Zosia – 

jest wiec jej dziadkiem. 

Gerwazy Rębajło  

 stary Klucznik z nieodłącznym mieczem zwanym Scyzorykiem, wierny sługa Horeszków, pod 

tym względem odpowiednik Protazego; 

  za jego sprawą Hrabia nie chce oddać zamku i decyduje się najechać na Soplicę, ponieważ  

poprzysiągł umierającemu Stolnikowi zemstę na Soplicach; 

W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę 

Puścili się w cwał, krzycząc: Hajże na Soplice! 

Księga VII Rada 

Lecz Hrabia krzesłem w środku zagrodził im 

drogę 

I na tym szańcu słabym utwierdziwszy nogę: 

Wara! - zawołał. - Sędzio! nie wolno nikomu 

Krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu; 

Księga V Kłótnia 

Moskale okrążają dwór w Soplicowie. Szlachta zostaje zakuta 

w dyby. Ryków żąda po 1000 rubli za każdego 

aresztowanego.  Do dworu przyjeżdża ks. Robak wraz z 

przebranymi za chłopów szlachcicami.  Ks. Robak wpada na 

pomysł organizacji przyjęcia na cześć Moskali podlanego 

dużą ilością alkoholu.  Płuta całuje Telimenę, w jej obronie 

staje Tadeusz. Wywiązuje się regularna bitwa. 

 Spojeni alkoholem Moskale stawiają opór. Uwolniona z 

niewoli szlachta znajduje broń na wozach Bernardyna. 

 Ks. Robak zostaje postrzelony - ratuje Hrabiego własnym 

ciałem. Hrabia wyzywa Rykowa na pojedynek. Wojski z 

Protazym zwalają dach sernicy.  Szlachta ostatecznie 

przechyla szalę zwycięstwa na swoją stronę.  Ks. Robak 

ratuje Gerwazego. Kapitan Ryków poddaje się. 
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  wybaczając Jackowi Soplicy, zyskuje w ocenie czytelnika, do końca wierny Hrabiemu i Zosi, 

gotów jest oddać za nich życie. Obdarowuje panienkę skarbami rodzinnymi Horeszków, 

których strzegł pilnie dla potomków Stolnika. 

 

 

     Po śmierci Stolnika niewielu krewnych było stać na utrzymanie zamku Zainteresował się nim Hrabia, ale nie 

chciał on raczej toczyć o niego bój na śmierć i życie. Początkowo, choć zachwyca go widok zamku i okolicy, gotów 

jest odstąpić posiadłość na rzecz Sopliców, zmęczony przedłużającym się procesem. Do zaostrzenia sporu w 

znaczący sposób przyczyni się dopiero opowieść Gerwazego i kłótnia po polowaniu. Podżegaczem sporu jest stary 

Klucznik. W Księdze II opowiada on historię zamku i rodu Horeszków, podkreślając krzywdy, jakich dopuścili się 

na jego panach Soplica, zwłaszcza zaś morderca Stolnika .  Barwna, pełna dawnych żalów i wyrzutów opowieść 

sługi oddziałuje na sentymentalno-romantyczną naturę Hrabiego, tak iż zmienia on swe postanowienia, co do 

sprzedaży zamku.  Prawdziwym punktem kulminacyjnym w sporze jest scena kłótni, mającej miejsce po 

polowaniu. Tam do głosu dochodzi urażona duma i ambicja Hrabiego, nieustannie podsycana przez Klucznika. 

Opacznie interpretuje (jako akt łaski) ofiarowanie mu skóry niedźwiedziej. Odżywa w nim wpajana intensywnie 

przez Gerwazego niechęć do Sopliców, ożywają urazy rodowe. 

Tajemnice pejzażu litewskiego w „Panu Tadeuszu” 

 

Jedność świata przyrody i świata ludzi. 
 

 
 

https://ninateka.pl/audio/finezje-literackie-1998-tajemnice-pejzazu-litewskiego-w-panu-tadeuszu-odc-4 

 

Źródła: 
 
1. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragment z Epilogu). 
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucznik_(urz%C4%85d) 
3. https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz_(wyd._1921)/Galeria 

 

Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą: 

Nie masz zgody, Mopanku, pomiędzy Soplicą 

I krwią Horeszków! W Panu krew Horeszków płynie. 

Księga II Zamek 

Wnet Gerwazy (to on był) przez tłum się przecisnął 

Na środek izby, wkoło Scyzorykiem błysnął, 

Potem, w dół chyląc ostrze na znak powitania                                                                
Księga VII Rada 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucznik_(urz%C4%85d)
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz_(wyd._1921)/Galeria
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_druga:_Zamek
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_druga:_Zamek
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_druga:_Zamek
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_si%C3%B3dma:_Rada
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_si%C3%B3dma:_Rada
https://pl.wikisource.org/wiki/Pan_Tadeusz/Ksi%C4%99ga_si%C3%B3dma:_Rada


Dowiedz się więcej  

 

 
 

https://klp.pl/pan-tadeusz/a-5738.html 

Słuchaj w przeglądarce 

 https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie 

 

Pobierz audiobook 

 https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
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