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Właściwe słowo
Przeszłość i pamięć
Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, 
bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do 
pamięci, zawsze się cofamy w czasie (nawet o kilka chwil). 

1   O momentach, które warto zapamiętać, bo miały, mają i będą mieć 
znaczenie dla jakiejś zbiorowości, mówimy: historyczna chwila, wiekopomna 
chwila. W jakich sytuacjach można użyć tych wyrażeń? W odpowiedzi na to 
pytanie pomoże ci uzupełnienie poniższych zdań. Jedno z nich rozbuduj 
w kilkuzdaniową wypowiedź.

To, co dziś się wydarzyło, przejdzie do historii. Ta wiekopomna chwila, jaką jest…
Nasza rodzina zjechała dziś z najodleglejszych stron Europy. To historyczna chwila, 
kiedy…

2   Uzupełnij teksty na ilustracjach właściwymi związkami wyrazowymi 
podanymi w ramce.

 dowód pamięci 
 ku pamięci
 uczcić pamięć
 na pamiątkę
 dla potomności
 kultywować pamięć

3  Przyporządkuj podane w ramce sformułowania do zdań, tak by oddawały sens wyróżnionych fragmentów.

coś należy do przeszłości  cofnąć się w przeszłość  coś odchodzi w przeszłość  spojrzeć w przeszłość

Pisanie długich listów na papierze i przesyłanie ich pocztą dziś zdarza się już coraz rzadziej, bo ludzie wolą dzwonić do siebie 
lub napisać maila.
Kiedyś byli parą, ale ten związek dawno się już skończył, a dziś każde z nich ma swoją rodzinę i mieszka w innym kraju.
Inscenizacja bitwy była tak realistyczna, że dzięki niej widzowie z łatwością mogli przenieść się w odległe czasy i być świadkami 
rozgrywających się wtedy scen.
Nie dziw się swojej córce, tylko przypomnij sobie, jak sama byłaś dzieckiem.
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4   Uzupełnij każde zdanie 
właściwym wyrazem z ramki.

Fotografia ........................................... w nim 
tęsknotę za domem rodzinnym.    

obudziła  zerwała  podniosła

Pod wpływem zapachu ogniska jego 
wspomnienia z dzieciństwa nagle 
........................................... .    

reaktywowały się  odżyły 
 wstały

Ten jeden wieczór w kinie na 
zawsze ........................................... w moją 
pamięć.    

zapadł  upadł  uderzył zeszyt ćwiczeń 

Lekkie pióro Dedykacja

5  Wskaż, od których wyrazów z lewej 
kolumny utworzone zostały przymiot
niki z prawej kolumny. Wyrazy 
z prawej kolumny to wyrazy pochod
ne. A jak nazywają się wyrazy z lewej 
kolumny?

pamiętnikarstwo
pamiętać
pamiątka

pamiętny
pamiętnikarski
pamiątkowy
pamiętliwy

6   Dokończ objaśnienia znaczeń 
słowotwórczych wyrazów: pamiętny 
i pamiętliwy. Pamiętaj, że parafraza 
słowotwórcza powinna zawierać wyraz 
będący podstawą słowotwórczą.

pamiętny – taki, o którym…
pamiętliwy – taki, który… 

7  Od jakich podstaw słowotwórczych 
powstały podane niżej wyrazy pochod
ne? Wskaż w nich temat słowotwórczy 
i formant.

zapamiętać, pamiętnik, wspomnieć, wspo-
minki, upominek, zapamiętany

8   Wymień po trzy wyrazy, które 
mają taki sam formant jak podane niżej. 
Jaką funkcję znaczeniową pełni każdy 
formant?

pamiętniczek – .................................................., 
......................................................., ..................................................
wypomnieć – .................................................., 
......................................................., ..................................................
pamiętnikarz – .................................................., 
......................................................., ..................................................

1  Poszukaj trzech sentencji, które można by 

umieścić w dedykacji. Źródłem sentencji mogą być 

np. następujące książki: Adam Mickiewicz, Wiersze 

wybrane; William Szekspir, Romeo i Julia; Antoine 

de Saint--Exupéry, Mały Książę.

2  Wykorzystaj jedną ze znalezionych sentencji 

i ułóż dedykację. Postaraj się, by odpowiednio 

nawiązać do sytuacji i ofiarowanego przedmiotu. 

Zachowaj niezbędne formy grzecznościowe, nie 

zapomnij o uwiecznieniu miejsca i daty.

Dedykacja (łac. dedicare – poświęcić, ofiarować) 

to krótki tekst umieszczony na początku książki, 

na płycie, fotografii lub osobnej karcie dołączonej 

do prezentu. 
Można mówić o dwu rodzajach dedykacji:
1. Dedykacja napisana przez autora dzieła 

(np. powieści) i umieszczona na początku, infor

mująca, komu ów autor chce swój utwór poświęcić.

 Jan Kochanowski poświęcił Treny zmarłej Orszul

ce, pisząc:

Orszuli Kochanowskiej,
wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie,

która cnót wszystkich i dzielności panieńskich

początki wielkie pokazawszy, nagle,
nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim,

z wielkim a nieznośnym rodziców swoich żalem

zgasła – Jan Kochanowski, niefortunny ojciec,

swojej najmilszej córce z łzami napisał.
Nie masz Cię, Orszulo moja!

 Znacznie krótszą dedykację umieścił Yann Martel 

na początku powieści Życie Pi:

Moim rodzicom i mojemu bratu.

2. Dedykacja napisana przez ofiarodawcę 
(niebędącego autorem), który przekazuje 
komuś książkę lub inną rzecz jako prezent. 

Taka dedykacja zazwyczaj pisana jest ręcznie:

Kochanej Cioci Basi,
której zawdzięczamy wiele wspaniałych chwil spędzonych 
podczas wakacji w Jej ogrodzie,
z okazji imienin 
wdzięczni siostrzeńcy Bartek i Damian.

Warszawa, 4.12.2011

Nie ma jednego, określonego wzoru dedykacji. Jej postać zależy 

od pomysłowości i inwencji autora. Wspólne wszystkim dedyka

cjom jest to, że są one sposobem upamiętnienia okoliczności, 

w których coś komuś ofiarowujemy. Autorzy starają się więc nadać 

im taki kształt, by warto było do nich wracać – zapisują jakąś 

głębszą myśl (własną lub zacytowaną), wyrażają cel (intencję) 

wręczenia prezentu, swoje uczucia związane z osobą nadawcy, 

utrwalają miejsce i datę, zamieszczają swój podpis. Dedykacjom 

nadawana jest też estetyczna forma graficzna, starannie zachowu

je się w nich także formy grzecznościowe – w centrum uwagi 

nadawcy powinna być bowiem zawsze osoba adresata.
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Gromadzenie i opracowywanie informacji
 Sporządźcie listę znanych wam polskich pieśni, które przypominają o ważnych wydarzeniach historycznych. Przed

stawcie krótko te wydarzenia oraz sposób ich ukazania w utworach. Jaki wizerunek ojczyzny utrwalają? Które z tych 
pieśni potraficie zaśpiewać? Które są znane waszym rodzicom lub dziadkom?

Literatura od podszewki
Liryka jest jednym z trzech – obok epiki i dramatu – podsta
wowych rodzajów literackich. Utwory liryczne podejmują 
tematy związane przede wszystkim z przeżyciami wewnętrz
nymi, doznaniami, emocjami. Treści te są przekazywane 
w formie monologu o silnym nacechowaniu subiektywnym. 
Osobą mówiącą jest w liryce tzw. „ja” liryczne, określane też 
nazwą podmiot liryczny. Osoba ta przekazuje swoje uczucia 
i myśli, dlatego najbardziej charakterystyczną dla liryki 
sytuacją jest sytuacja wyznania. Jeśli utwór nosi wyraźne 
cechy osobistego wyznania autora, to nic nie stoi na prze
szkodzie, by zamiast „podmiot liryczny” mówić: poeta, autor, 
Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz itp.

Ze względu na to, czy podmiot wypowiedzi ujawnia się, czy 
też stara się ukryć, wyróżnia się:

 lirykę bezpośrednią, w której osoba mówiąca występu
je w pierwszej osobie

 lirykę pośrednią, w której osoba mówiąca jest ukryta za 
opisem (np. krajobrazu) lub sytuacją.

Oto przykład wiersza należącego do liryki bezpośredniej:

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Adam Mickiewicz, Niepewność

A oto przykład utworu, 
w którym „ja” liryczne ukrywa się za opisem, na pierw
szy plan zaś wysuwa się inna postać (nazywana 
bohaterem lirycznym):

Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone
Włosy, na które słońce z okna pada.
I ojciec jasną ma z puchu koronę,
Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada.

Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece

Oddzielną odmianą jest liryka inwokacyjna. Obejmu
je ona utwory, w których wypowiedź „ja” lirycznego jest 
wyraźnie nastawiona na adresata („ty”). Może nim być 
konkretna osoba lub osoby, ale również zjawisko czy 
pojęcie (np. „wieść gminna” w utworze Mickiewicza). 
Bardzo charakterystycznym środkiem poetyckim jest 
w tej odmianie liryki apostrofa.

Uwaga!
Nie należy utożsamiać liryki z poezją, tak jak nie można 
utożsamiać epiki z prozą. Aczkolwiek większość 
utworów lirycznych ma formę wierszy, to znane są też 
przykłady prozy o charakterze lirycznym. I odwrotnie, 
choć najczęściej utwory epickie są napisane prozą, to 
historia literatury zna liczne przykłady epickich 
utworów wierszowanych (np. Iliada).

Aleksander Kamiński
Kamienie na szaniec (fragmenty)

Kopernicki

Najsłynniejszym spośród indywidualnych wyczynów 
Wawra1 była głośna na cały kraj i świat cały sprawa tabli
cy na pomniku Kopernika. Bohaterem „kopernikowskiej 
afery” był Alek. 

Jednym z pierwszych „kulturalnych osiągnięć” hitle
rowców po zajęciu Warszawy było zasłonięcie tej części 
podstawy pomnika Kopernika, na której widniał wyry
ty napis: „Mikołajowi Kopernikowi – Rodacy”, wielką 

1 Wawer – tu: kryptonim konspiracyjnej organizacji młodzieżowej, opartej na strukturach Szarych Szeregów, założonej przez Alek
sandra Kamińskiego na początku 1940 r. w Warszawie w celu prowadzenia propagandy antyhitlerowskiej i małego sabotażu

5
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mosiężną płytą, z odpowiednio zmienionym napisem nie
mieckim. W początkach lutego 1942 roku znalazł i wyczytał 
Alek w jakiejś encyklopedii, że Mikołaj Kopernik urodził się 
19 lutego: chwila namysłu i decyzja gotowa. Trzeba odpo
wiednio uczcić dzień urodzin wielkiego polskiego astrono
ma! Jak? Usunąć niemiecką płytę zakrywającą polski napis. 
A ponieważ każdą robotę musi poprzedzać dokładny plan, 
zaczął Alek krążyć wokół Kopernika, przyglądając się z da
leka czterem potężnym głowicom śrub przytwierdzającym 
płytę z niemieckim napisem do cokołu. Badanie optyczne to 
mało. Trzeba dotykiem zbadać pioruńskie śruby. 

11 lutego, tj. na tydzień przed wyznaczonym przez siebie 
samego terminem, o godzinie szóstej rano, gdy na ulicach 
miasta był najmniejszy ruch, wybrał się Alek przed pomnik, 
by dotknąć na próbę śruby. Pomnik stoi w fatalnym miejscu, 
tuż na wprost Komendy Głównej granatowej policji2. Poza 
tym – jest u styku ruchliwych ulic warszawskich, gdzie za
wsze dużo przechodniów i sporo Niemców. Ale – myśli Alek 
– jeśli tak na wariata wejdę na cokół, to potraktują mnie jak 
pijaka. Przecież nikomu na myśl nie przyjdzie, że będę likwi
dował płytę! 

Oto już pomnik. Przechodniów na ulicy mało. Wartow
nik policyjny wszedł widocznie gdzieś się ogrzać, bo mróz 
jest solidny. Świetna sposobność! Bez chwili wahania wcho
dzi Alek na stopień cokołu i dotyka śruby. Odkręca się wyjąt
kowo łatwo. Jeszcze parę ruchów – wyszła. Cóż u Boga Ojca! 
Krew uderza do głowy Alka. Odruchowo sięga do drugiej 
śruby – wielka „mutra”3 poddaje się bez oporu. Alek ogląda 
się niespokojnie dookoła. Jest ciemno. Przechodnie przesu
wają się w dali, jak we mgle. Robić! Robić! Trzecia śruba – 
wyszarpnięta! Czwarta – też!

Z grzmotem i mocnym metalicznym dźwiękiem spada 
na marmur stopni wielka, gruba mosiężna płyta i po chwili 

Aleksander Kamiński (1903–1978) był pedago
giem, instruktorem harcerskim i twórcą pedago
giki zuchowej. W czasie drugiej wojny światowej 
jako żołnierz Armii Krajowej stał się jednym 
z ideowych przywódców Szarych Szeregów 
(zob. s. #). Jest autorem książek dla młodzieży 
propagujących ideały harcerskie.
Kamienie na szaniec to powieść oparta na 
prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce 
w okupowanej Warszawie. Bohaterami są 
harcerze Szarych Szeregów: Alek, Zośka i Rudy – 
poznasz tych chłopców lepiej, czytając całą 
książkę. W 1939 roku zdali maturę, która wień
czyła ich naukę w renomowanym warszawskim 
liceum im. Stefana Batorego. Mieli piękne plany 
na przyszłość. Przekreślił je wybuch wojny. 
Okupacyjna rzeczywistość postawiła przed nimi 
zupełnie inne zadania…

Pomnik Mikołaja Kopernika 
przed Pałacem Staszica, 

fot. z 1944 r.

2 granatowa policja – tak nazy
wano (od koloru mundurów) 
podczas okupacji polską policję 
podporządkowaną Niemcom
3 mutra – nakrętka
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wszystkiego, czym jestem! Jestże więc duch zbyt ciasny, 
by mógł samego siebie objąć w pełni? Gdzie zostaje ta 
jego część, której on nie obejmuje? Czyż jest ona nie we
wnątrz niego, ale gdzieś poza nim? Jakże to w ogóle jest 
możliwe, że on jej nie obejmuje?

Gdy się nad tym zastanawiam, przemożny mnie prze
nika podziw, a zarazem zdumienie. Oto ludzie wędrują, 
aby podziwiać szczyty gór, spiętrzone fale morza, szeroko 
rozlane rzeki, Ocean otaczający ziemię, obroty gwiazd. 
A siebie samych omijają, siebie nie podziwiają. A prze
cież, gdy przed chwilą wymieniałem wszystkie te ogrom
ne rzeczy, na żadną z nich nie patrzyłem oczyma. […]

Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże 
mój, to niezgłębione, nieskończone bogactwo. I to tym 
właśnie jest duch, tym jestem ja. Czymże więc jestem, 
Boże mój? Co jest moją naturą? Zmienne, różnorodne 
życie, straszliwie bezgraniczne. Na polach mojej pamię
ci, w pieczarach jej niezliczonych i przepaściach – bez
mierne, nie do policzenia mnóstwo rzeczy najróżniej
szych. […] Wszystkie te rzeczy przebiegam i przelatuję, 
jak zechcę, a nieraz się w nie zagłębiam, dokąd zdołam, 
lecz nigdzie nie znajduję dna. Taka jest siła pamięci, 
taka jest siła życia w człowieku żyjącym – chociaż jest 
on śmiertelny.

Wyznania, księga X, przełożył Zygmunt Kubiak

Czytanie, analiza, interpretacja 
1  W jaki sposób św. Augustyn rozwija porównanie 

pamięci do przestronnego pałacu? Wymień wszystkie 
elementy tego porównania.

2  Znajdź w tekście wszystkie określenia (także 
metaforyczne) odnoszące się do pamięci ludzkiej. 
Jaki obraz i jaka ocena pamięci jest w nich zawarta?

3  Wskaż w tekście pytania retoryczne i określ ich 
funkcje. 

4  Określ uczucia św. Augustyna, który mówi o pamięci 
ludzkiej. Za pomocą jakich środków językowych i styli
stycznych te uczucia zostały przekazane?

Zadanie z Pegazem
 Św. Augustyn postrzega pamięć jako 

pałac. Do czego jeszcze można ją porównać? 
Wymyśl i przedstaw własne, oryginalne 
porównanie. Rozwiń je w kilku zdaniach.

Czesław Miłosz
Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Waszyngton, 1950

Wiersz Czesława Miłosza 
Który skrzywdziłeś został 
wyryty na tablicy pomnika 
Poległych Stoczniowców 
1970 w Gdańsku (zob. s. 9).
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Czytanie, analiza, interpretacja 
1  Poszukaj w wierszu form wskazujących 

na nadawcę lub adresata i sformułuj wnio
sek. Określ, jaką formę przybiera monolog 
liryczny.

2  Kim jest adresat wypowiedzi? Na podsta
wie zawartych w wierszu sformułowań zbuduj 
jego portret i przedstaw otoczenie, w którym 
jest ukazany.

3  Kim jest „człowiek prosty”? W jaki sposób 
został skrzywdzony?

4  Jakie zadanie stoi przed poetą? O jakiej pamięci jest mowa 
w wierszu? 

5  Po czyjej stronie staje autor wiersza? Przeciw komu?

6  Które określenia wykorzystasz, zbierając wnioski interpretacyjne: 
pochlebstwo, ironia, sarkazm, strach, zastraszenie, przestroga, groźba, 
sprzeciw, bunt?

7  Zbadaj, jak zbudowane jest pierwsze zdanie oraz jak zostało ono 
rozłożone w wersach i strofach. Zwróć uwagę na pozycje na początku 
i na końcu wersu. Które znaczenia zostały wyeksponowane?

Zbigniew Herbert
Małe serce

Janowi Józefowi Szczepańskiemu 

pocisk który wystrzeliłem 
w czasie wielkiej wojny 
obiegł kulę ziemską 
i trafił mnie w plecy 

w momencie najmniej stosownym 
gdy byłem już pewny 
że zapomniałem wszystko 
jego – moje winy 

przecież tak jak inni 
chciałem wymazać z pamięci
twarze nienawiści 

historia pocieszała 
że walczyłem z przemocą 
a Księga mówiła 
– to on był Kainem 

tyle lat cierpliwie 
tyle lat daremnie 
zmywałem wodę litości 
sadzę krew obrazy 
żeby szlachetne piękno 
uroda istnienia 
a może nawet dobro 

miały we mnie dom 
przecież tak jak wszyscy 
pragnąłem powrócić 
do zatoki dzieciństwa 
do kraju niewinności 

pocisk który wystrzeliłem 
z broni małokalibrowej 
wbrew prawom grawitacji 
obiegł kulę ziemską 
i trafił mnie w plecy 
jakby chciał powiedzieć 
– że nic nikomu 
nie będzie darowane 

więc siedzę teraz samotny 
na pniu ściętego drzewa 
dokładnie w samym środku 
zapomnianej bitwy 

i snuję siwy pająk 
gorzkie rozważania 

o zbyt wielkiej pamięci
o zbyt małym sercu

Czytanie, analiza, interpretacja 
1  Jaki powtarzający się obraz stanowi 

podstawę kompozycji wiersza?

2  Kim jest biblijny Kain? W jakiej 
roli został przywołany w utworze?

3  Co poeta chciał wymazać z pa
mięci? Dlaczego mu się to nie udało? 

4  Na czym polega dramat postaci 
mówiącej w wierszu? 

5  Zinterpretuj tytuł wiersza, 
uwzględniając przeciwstawienie 
zawarte w ostatnim dwuwersie.
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Wśród legend

Czas na powtórzenie klasa 1, część 2, s. 112

Legenda 
Od najdawniejszych czasów powstawały opowieści, w których to, co realne, łączyło się z cudownością 
i elementami nadprzyrodzonymi. Przekazywane były najpierw w formie ustnej, później je spisywano. 
W ten sposób powstały takie gatunki jak mit, baśń, legenda i podanie. Mają one sporo wspólnego: 
wszystkie wyrażają przeświadczenia jakiejś zbiorowości, np. o powstaniu świata, bogów i ludzi, o począt
kach miejsc i zjawisk, o tym, jak należy postępować, co jest dobre, a co złe, jakie zasady rządzą światem.

1  Pod nazwą legenda występują dwa 
rodzaje opowieści. Czym się one 
różnią? Do którego z nich należą 
opowieści związane z ilustracjami 
na s. 51?

2  Przypomnij sobie kilka znanych 
ci legend. Określ, z jakimi konkret
nymi miejscami są związane. Które 
z nich przedstawiają powstanie 
miasta lub kraju? Które mają 
wyrazistego bohatera (np. rycerza, 
króla, dzielnego wojownika)? 

3  Wskaż elementy cudowności 
występujące w znanych ci legendach, 
a następnie określ, jakie pełnią one 
funkcje.

4  W których ze znanych ci legend 
widać wyraźnie ludowy rodowód 
opowieści? Po czym można go 
rozpoznać?

5  Wśród podanych obok fragmen
tów rozpoczynających różne opowie
ści wskaż te, które na pewno pocho
dzą z legend.

W dawnych czasach ziemię podlaską 
pokrywały wielkie i nieprzebyte bory. 
Pełno w nich było grzybów, jagód, malin 
i jeżyn. Nie brakowało także wszelkiego 
zwierza: saren, dzików, wilków i zajęcy.

Jednak plagą grabowieckich lasów 
była mnogość różnego „paskudztwa” 
– węży, które kąsały podstępnie ludzi 
i bydło.

Źródło tekstów: Krystyna i Ryszard Kornaccy, Czarna róża. Baśnie i opowieści z Podlasia

Dawno, dawno temu w lesie koło Dubicza stał stary kościółek. Cały był 
z drzewa modrzewiowego, na solidnej kamiennej podmurówce. Kościółek 
często odwiedzali okoliczni chłopi, a bywało, iż nie omijali go i bogaci kup-
cy zdążający na jarmarki w pobliskim grodzie.

W każdą niedzielę i dni świąteczne rojnie przybywali tu parafianie wy-
słuchać mszy świętej i organów, które pięknie grały bez organisty. 

Działo się to bardzo dawno 
temu, jeszcze za czasów, gdy na 
świecie panowali królowie.

W niewielkim królestwie 
żył sobie stary król, który miał 
trzech synów. Dwóch było 
mądrych, a trzeci, najmłodszy 
– głupi.

Ongiś, bardzo dawno temu, nad rzeką Krzną stał wspaniały zamek. Z niewiado-

mych przyczyn zapadł się pod ziemię tak głęboko, że nic nie zostało po nim, ani 

jedna cegiełka, ani nawet najmniejszy ślad. Ludzie pamiętali to miejsce z opowieści 

rodziców, rodzice dziadków… Pamiętali tak długo, że nazwali je ulicą Zamczysko. 

Ulica przechodziła obok rzeki i w pewnym miejscu musiała ją przeciąć. Położono 

wtedy niewielką kładkę, którą z czasem trzeba było zamienić na drewniany mostek.

Właściwe słowo
1  W podanych obok 

zdaniach wyraz legenda 
został użyty w różnych 
znaczeniach:

a) mit, podanie, baśń 
(3 zdania)
b) wymysł, bajka, zmyślo
na historia (3 zdania)
c) osoba otoczona sławą, 
będąca tematem opowie
ści (2 zdania).

 Określ znaczenie wyrazu legenda w każdym zdaniu, wstawiając odpowiednią literę: 
a), b) lub c). Następnie zastąp wyraz legenda właściwym synonimem.

Anna kupiła młodszej siostrze pięknie ilustrowaną książkę ze zbiorem legend związanych 
z regionem, w którym spędzały ostatnie wakacje. 
Ta dziewczyna to pewnie kolejna legenda wymyślona przez Jurka. 
Z zamkami w Bobolicach i Mirowie wiąże się jeszcze jedna legenda o wielkiej miłości. 
Na uroczystości nie mogło zabraknąć legendy Solidarności, Lecha Wałęsy. 
Znowu nie sprawdziła się legenda o jej szczęściu podczas sprawdzianów. 
Nikomu z moich znajomych nie pomógł ten napar, ale wszyscy i tak wierzyli w legendę o jego 
skuteczności. 
Legenda o śpiącym rycerzu Giewoncie zrodziła się pod wpływem niezwykłego kształtu góry. 
Edmund Hillary, legenda himalaizmu, zdobywca Mount Everestu i najbardziej znany 
Nowozelandczyk, zmarł w 2008 roku w wieku 88 lat. 
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Co to za legenda?
 Przed wami gra, której celem jest 

przypomnienie treści legend poznanych 
na wcześniejszych etapach nauki. Ustalcie 
listę tych podań i niech każda osoba 
przygotuje w domu dwa pytania – jedno 
łatwiejsze i jedno trudniejsze – oraz 
zapisze je na oddzielnych karteczkach. 
Mile widziane są pytania żartobliwe, np.:

2   Odgadnij, jakie związki frazeologiczne z wyrazem legenda zostały 
zilustrowane, a następnie uzupełnij nimi podane zdania.

Nie wiadomo, jak i kiedy wielki głaz pojawił się u wrót miasta; historia ta jest 
tajemnicza i ........................................ .
Nikt kłótni nie słyszał, ale o tym dawnym sporze ........................................ .
Znam historię mojej miejscowości i chętnie ........................................ dotyczącą jej powstania.
W 1444 roku król Władysław poległ pod Warną w bitwie z Turkami, a jego postać 
wkrótce ........................................ obrońcy chrześcijaństwa.

zeszyt ćwiczeń 

Braci było trzech, 
ale jeden nie miał -ech? 
O kogo chodzi?

Uwaga! Pytania powinny być sformułowa
ne w sposób jednoznaczny, tzn. dopusz
czający tylko jedną odpowiedź.

Poradnik językowy
Nazwy własne zabytków
Nazwy własne zabytków, ogrodów, parków, budowli zapisujemy 
wielką literą, np.: Łazienki, Planty, Rynek Główny, Zamek Królewski.

Jeśli jednak stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz taki 
jak: park, kopiec, kościół, pałac, zamek, most, brama, pomnik, cmentarz 
nie wchodzi w skład nazwy własnej, a jest tylko nazwą gatunkową 
(rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące 
w skład nazwy wielką literą:

park Jordana, park Ujazdowski, kopiec Józefa Piłsudskiego, kościół 
Mariacki, cmentarz Rakowicki, pomnik Mickiewicza, pałac Krasiń-
skich, kolumna Aleksandra, dzwon Zygmunt.

Czasem trudno stwierdzić, czy pierwszy wyraz nazwy jest nazwą 
gatunkową, czy nie, dlatego w razie wątpliwości warto szukać tych 
nazw w słownikach poprawnej polszczyzny, a także w publikacjach 
dotyczących poszczególnych miejsc i zabytków.

zeszyt ćwiczeń 
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Wojciech Kossak, Jan Styka
Panorama racławicka (fragment), 1894

Pomnik Tadeusza Kościuszki 
w Warszawie (kopia waszyng-
tońskiego pomnika dłuta 
Antoniego Popiela) 

Oglądanie, analiza, 
interpretacja

1  Wskaż elementy „stroju 
patriotycznego”, o których była 
mowa w przeczytanym tekście.

2  Porównaj stroje, w jakich 
Tadeusz Kościuszko został 
ukazany na prezentowanych 
wizerunkach. Jaką wymowę ma 
strój na każdym z nich?

Co o tym sądzicie?
 Dlaczego Tadeusz Kościusz

ko jest do dziś jednym z naj
bardziej popularnych polskich 
bohaterów narodowych? Jakie 
ważne idee i tradycje symboli
zuje ta postać? Odpowiadając, 
odwołajcie się do informacji 
znalezionych w tym rozdziale.

Poradnik językowy
Wyraz patriotyzm 
należy odmieniać 
według wzoru:

M. patriotyzm
D. patriotyzmu
C. patriotyzmowi
B. patriotyzm
N. patriotyzmem
Ms. o patriotyzmie
W. patriotyzmie!

W rzeczowniku tym występuje trudna do wymówienia 
zbitka głosek -trio- i wygłosowe -zm. Wyraz ten można 
wymawiać: [patrjotysm] albo [patrjotyzm].

Pamiętaj!
 Rzeczowniki zakończone na -izm lub -yzm oznaczające 

nazwy idei, nurtów lub kierunków nie występują w liczbie 
mnogiej.

  W miejscowniku i wołaczu mają końcówkę -izmie lub 
-yzmie wymawianą odpowiednio: [iźmie], [yźmie]. Wymowa 
przez twarde „z” uchodzi za pretensjonalną.
Uwaga! Wyraz ojczyzna nie należy do tej grupy i w miej
scowniku zapisujemy go „ojczyźnie”.

 Przeczytaj wierszyk. Tylko poprawna wymowa ostatnich wyrazów każdego 
wersu pozwoli na zachowanie rymu.

Trudno wytrwać w optymizmie
gdy jeszcze w nocnej bieliźnie
myślisz o paralelizmie
lub o innym mądrym „izmie”.

Lecz wiedz o tym mechanizmie,
że ten utknie na mieliźnie
czyli w analfabetyzmie,
kto trochę „izmów” nie liźnie.
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Życie zapisane

Jak wiernie opisać czyjeś życie? Pytanie można odwró-
cić: a czy zawsze o to chodzi, by czyjeś życie przedstawić 
w i e r n i e? O tym, jak dalece może rozmijać się z prawdą 
utrwalony powszechnie obraz słynnej postaci, i dlaczego tak 
się dzieje – będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. 

Czy w takim razie w ogóle jest możliwe wierne opisanie 
czyjegoś życia? Przecież nawet gołe fakty nie jest łatwo usta-
lić na podstawie zachowanych źródeł. A życie człowieka to 
nie tylko fakty, ale też myśli i uczucia. Biografie słynnych 
ludzi – twórców, uczonych, odkrywców – są przedmiotem 
badań naukowych. Znawcy starają się o to, aby zebrać i zin-

terpretować dostępne źródła, a potem przedstawić je w moż-
liwie obiektywny sposób. Powstają dzięki temu życiorysy 
tych osób lub inaczej ich biogafie (gr. bíos – życie, gráphō 
– piszę). 

Krótką, zwięzłą formę opisującą czyjeś koleje życia też 
nazywamy życiorysem lub biografią, mówimy także w takim 
wypadku o notatce (lub notce) biograficznej. Z tą formą 
tekstu spotykacie się w podręcznikach i encyklopediach.

Niektórzy lubią czytać biografie zbeletryzowane, czyli 
powieści biograficzne, osnute na życiorysach słynnych po-
staci, od aktorów, przez pisarzy po władców i papieży. 

Gromadzenie i opracowywanie informacji
1  Przyjrzyj się uważnie zamieszczonym tu okładkom 

książek i określ, w jaki sposób możemy poznać życie słyn
nych ludzi. Wskaż wśród tych publikacji te, które są praw
dopodobnie biografiami, oraz autobiografie. Czym się te 
formy mogą różnić?

2  Dobierzcie się w kilkuosobowe grupy i wspólnie 
wykonajcie prezentację pt. Oni stali się legendą.

 Przypomnijcie sobie wspólnie przynajmniej trzech 
bohaterów narodowych, którzy stali się „inspiracją 
dla mitów i poezji”. Zapoznajcie się z ich życiorysa
mi. Określcie, w jakich czasach żyli oraz z jakimi 
wydarzeniami historycznymi są związani.

 Zgromadźcie materiały ilustracyjne, utwory literac
kie, teksty źródłowe itp. poświęcone tym postaciom.

 Opracujcie krótkie przedstawienie ich sylwetek.
 Uporządkujcie postacie bohaterów według wybrane

go klucza (np. chronologicznie, według wybranych 
tematów) i przedstawcie w klasie. 

Termin życiorys ma jeszcze 
inne znaczenie niż to, 
o którym była mowa 
powyżej. To… 

zob. s. 60
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Lekkie pióro Życiorys
Życiorys to tekst użytkowy będący – jak wskazuje sama jego nazwa – skrótowym opisem życia. 

Jest pismem składanym z innymi dokumentami, np. podaniem czy opinią. Jak większość tekstów 

użytkowych ma określoną strukturę.
Oto przykładowy życiorys gimnazjalisty, składany z podaniem o przyjęcie do liceum.

Bartłomiej Nowakowski  Warszawa, 12 marca 2011

ul. Poziomkowa 103/46
03-100 Warszawa

Życiorys

Urodziłem się 1 marca 1995 roku w Łodzi. Moimi rodzicami są Marek i Do-

rota z domu Korzeniowska.

ojciec, Marek, jest księgowym i prowadzi własną firmę, a matka, Dorota, 

z wykształcenia nauczyciel, obecnie zajmuje się domem i sprawuje opiekę 

nad moim 4-letnim bratem, Maksymilianem.

W latach 2002–2008 uczęszczałem do szkoły Podstawowej nr 20 w Łodzi. 

W roku 2008, kiedy ukończyłem szkołę podstawową, przenieśliśmy się do 

Warszawy, gdzie podjąłem naukę w Gimnazjum nr 144. obecnie kończę trze-

cią klasę gimnazjum i osiągam dobre wyniki w nauce.

Dodatkowo uczęszczam na prywatne lekcje języka angielskiego.

interesuję się filmem i literaturą science fiction. Moją pasją jest sport, trenuję 

w szkolnej drużynie piłki ręcznej, mamy na koncie kilka sukcesów w zawo-

dach wojewódzkich.

Po ukończeniu gimnazjum pragnę kontynuować naukę w liceum ogólnokształ-

cącym o profilu sportowym w klasie z rozszerzonym językiem angielskim.

Bartłomiej Nowakowski

Miejscowość i data

Nagłówek

Dane osobowe: imię, 
nazwisko, adres

Data i miejsce 
urodzenia Rodzice, imiona, 

nazwiska, zawód, 
ewentualnie 
informacje 

o rodzeństwie

Przebieg edukacji 
– od najdawniej
szych etapów do 

najnowszych
Dodatkowe kwalifi
kacje i umiejętności

Plany na przyszłość

Zainteresowania, 
sukcesy i osiągnięcia

Odręczny podpis

 Napisz swój życiorys, który złożysz wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
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cV
Inną formą prezentowania swojego życia, szczególnie 
przydatną przy ubieganiu się o pracę, jest tzw. CV [wymo
wa: siwi] – nazwa to skrót od łacińskiego wyrażenia 
curriculum vitae [wymowa: kurikulum wite] (dosłownie: 
bieg życia). Dokument ten jest często składany razem 
z listem motywacyjnym (zob. s. #). Od tradycyjnego 

życiorysu różni się przede wszystkim tym, że nie jest 
pisany tekstem ciągłym, lecz w formie punktów, które 
pozwalają potencjalnemu pracodawcy szybko zorien
tować się w kompetencjach kandydata, zwłaszcza gdy 
ma on bogate wykształcenie, liczne umiejętności 
i osiągnięcia oraz bogate doświadczenie zawodowe.

Jan Kowalski

Dane osobowe
 Data i miejsce urodzenia: 31.12.1979 Jarocin
              Adres: ul. Nieznana 10
   11-111 Jarocin
           Telefon: 909 999 999
             E-mail:  kow@domna.pl
  stan cywilny: kawaler

Wykształcenie
  1999–2004 Akademia Ekonomiczna w radomiu
   kierunek: Zarządzanie i Marketing
   studia magisterskie dzienne

  1994–1999 Technikum Ekonomiczne im. T. Lenartowicza w radomiu  1986–1994 szkoła Podstawowa nr 102 w radomiu

Doświadczenie zawodowe
 21.12.2002–30.09.2011 otwarty Fundusz Emerytalny „spokojna Jesień”   stanowisko: dyrektor centrum obsługi Klienta

 04.01.2002–31.07.2002 otwarty Fundusz Emerytalny superego
   stanowisko: koordynator regionalny
 
 01.05.2000–31.12.2001  radio Jarocin
   Dział reklamy
   stanowisko: specjalista ds. sprzedaży czasu antenowego

Umiejętności dodatkowe bardzo dobra znajomość obsługi komputera
   obsługa urządzeń biurowych
   ukończony kurs „Negocjacje w biznesie” (2003)   prawo jazdy kategorii B

Znajomość języków obcych język niemiecki – biegle w mowie i piśmie
   język angielski – biegle w mowie i piśmie
   język hiszpański – znajomość podstawowa w mowie

Zainteresowania sport, motoryzacja, programowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Pożądane jest 
wstawienie zdjęcia 

Wśród danych osobowych trzeba 
koniecznie podać numer 
telefonu i adres mailowy

Należy podać 
nazwę uczelni 
oraz kierunek 

(ew. specjalizację) 
– wymienianie 

należy rozpocząć 
od szkoły ostatnio 

ukończonej

Należy podać
nazwę firmy, 
zajmowane 

stanowisko oraz 
dokładny okres 

zatrudnienia 
– wymienianie należy 

zacząć od ostatnio 
zajmowanej posady

W ogłoszeniach o pracę prawie 
zawsze pojawia się informacja, 
by w CV zacytować tę formułę

Przy prezentowaniu 
znajomości języków 

obcych należy 
podać stopień ich 

opanowania

Warto się pochwalić różnymi 
dodatkowymi umiejętnościami…

… i zaprezentować 
swoje pasje
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Pomocne wskazówki:
 CV pisze się zawsze na komputerze, a jego objętość 

nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4.

 CV powinno być napisane językiem zwięzłym, bez 

niepotrzebnych określeń. Wskazane jest unikanie form 

osobowych, np.: „pracowałem”, „zajmowałem się”.

 CV można rozpocząć dużym nagłówkiem  

CURRICULUM VITAe, ale rezygnując z niego, uzyskamy 

dodatkowe miejsce na stronie.
 Imię i nazwisko powinny być wyeksponowane (np. 

warto znacznie zwiększyć rozmiar czcionki, a nawet ją 

wyróżnić kolorem).
 Bardzo ważny jest aspekt wizualny CV; warto 

załączyć swoje zdjęcie, pamiętać o wyraźnym graficznym 

oddzieleniu bloków tematycznych, korzystać (w miarę 

potrzeby) z kolorów, podkreśleń, ramek itp. Z drugiej 

jednak strony należy pamiętać o zachowaniu umiaru 

w stosowaniu wyróżnień graficznych: pstrokacizna może 

być utrudnieniem dla czytelnika.

 Informacje o czasie i miejscu pracy, nauki, kursu itp. 

powinny być możliwie uszczegółowione.

 W każdym bloku informacje powinny być podane w for

mie punktów w odwróconym porządku czasowym (od 

teraźniejszości do przeszłości).
 Informacje zebrane w blokach zawsze powinny być 

opatrzone nagłówkami. Liczba bloków i ich zawartość 

tematyczna może się zmieniać w zależności od celu składania 

tego dokumentu, ale zawsze należy pamiętać o schemacie: 

 informacje osobiste
 edukacja
 praca
 dodatkowe informacje.
 W CV podaje się tylko informacje pozytywne i najlepiej 

zróżnicowane (np. różne zawody, doświadczenia z różnych 

okresów życia).
 CV powinna kończyć lista referencji (załączonych do 

dokumentów) lub lista osób, które takie referencje mogą 

wystawić telefonicznie.
Na podstawie: Polszczyzna na co dzień

 Napisz cv swojego ulubionego bohatera literackiego lub filmowego.

   

Język od podszewki

ZWIĄZKI SKŁADNIOWE

W zdaniu poszczególne wyrazy są ze sobą powiązane. 
Skąd jednak wiadomo, które z którymi? Oto dwa 
zdania, które różnią się tylko szykiem wyrazów:

Ania opowiedziała przyjaciółce długą historię.
Opowiedziała Ania przyjaciółce historię długą.

Zmiana szyku nie powoduje zasadniczych zmian 
znaczenia tych wypowiedzeń. Za każdym razem 
wiemy, kto, co i komu opowiedział. Zdanie jest zrozu
miałe nawet po takiej zmianie:

Długą Ania przyjaciółce historię opowiedziała. 
Nikt przecież nie pomyśli, że chodzi o jakąś długą Anię 
ani że historia coś opowiada.
W języku polskim powiązania między wyrazami 
rozpoznajemy bowiem nie po szyku, ale po ich formie 
fleksyjnej.
W analizowanych zdaniach wyrazy łączą się ze 
sobą w następujące związki:

Ania opowiedziała
opowiedziała przyjaciółce
opowiedziała historię
długą historię

Wyrazy łączą się ze sobą, przystosowując swoje 
formy fleksyjne. Znając zasady tego przystosowa
nia, czyli akomodacji składniowej, unikniemy 
wielu błędów gramatycznych w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych.

W związkach wyrazów można wskazać wyraz nadrzędny i wyraz 
podrzędny, przystosowujący swoją formę. Oto dwa sposoby tej 
akomodacji.

 Wyrazy w związku przyjmują tę samą formę fleksyjną, 
tzn. zgadzają się ze sobą co do przypadka, rodzaju i liczby, np.:

długą historię

forma obu wyrazów: biernik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński

Jeśli jeden z wyrazów w takim związku zmienia swoją formę 
(np. przypadek), drugi także to robi, bo zawsze musi być między 
nimi zgodność formy, np.:

najlepszy przyjaciel  najlepszego przyjaciela
pięć sióstr  pięcioma siostrami
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Podobnie zachowuje się także związek podmiotu i orze
czenia:

dziewczyna opowiedziała

Forma obu wyrazów: liczba pojedyncza, rodzaj żeński 

Zmiana liczby podmiotu (dziewczyny) spowoduje, że 
orzeczenie przyjmie także taką postać (pojawi się w liczbie 
mnogiej) – dziewczyny opowiedziały.

 Wyraz nadrzędny wymaga od wyrazu podrzędnego 
wystąpienia w określonej formie przypadka, czyli rządzi 
formą wyrazu podrzędnego, np.: 

mieć książkę

nie mieć książki 

Sam czasownik może zmieniać swoją formę, nie wpływa to 
jednak na raz ustaloną, wymaganą formę wyrazu podrzęd
nego, np.:

mam
będę mieć

mieliśmy
miała

Akomodacja wyrazów może czasem przysporzyć kłopotów. 
W chwilach wątpliwości warto zawsze sięgnąć do słownika 
języka polskiego lub słownika poprawnej polszczyzny.
Oto warte zapamiętania reguły:

 Jeżeli orzeczenie stoi przy podmiocie szeregowym, 
powinno mieć formę liczby mnogiej, np.:

Uczeń i nauczyciel usiedli naprzeciwko siebie.
 Kiedy przynajmniej jeden ze składników podmiotu 

odnosi się do osoby lub zwierzęcia płci męskiej, wtedy orze
czenie zawsze ma rodzaj męskoosobowy, np.:

Ewelina, Marta i Kamil pojechali do kina.
 Rzeczownik państwo w znaczeniu pary małżeńskiej 

łączy się z orzeczeniem w liczbie mnogiej i rodzaju 
męskoosobowym, np.:

Państwo Nowakowie pojechali na wakacje.
 Zdarza się, że czasownik ma różne znaczenia i w każdym 

z tych znaczeń może rządzić różnymi przypadkami, np.:
przestrzegać (w znaczeniu ‘stosować się do czegoś’) + D.: 
przestrzegać zasad

ale 
przestrzegać (w znaczeniu ‘udzielać przestrogi’) + B.: 
przestrzegać kolegę.
 Nie można łączyć ze sobą czasowników, które wymaga

ją od wyrazów podrzędnych innych form przypadków, np. 
błędna jest konstrukcja kupię albo nie kupię samochodu, bo 
kupię wymaga biernika, a nie kupię – dopełniacza. Popraw
nie można zatem powiedzieć: Kupię samochód albo go nie 
kupię.

Czasownik mieć wymaga od rzeczownika formy biernika.

Czasownik nie mieć wymaga od rzeczownika formy dopełniacza.

1  Wskaż w zdaniach związki, w których zachodzi akomodacja składniowa.

Nie opowiadaj tych bajek wszystkim swoim koleżankom.
Trzecia i druga klasa przygotowały niezwykły spektakl muzyczny.
Historia zapomina o całej rzeszy bezimiennych bohaterów.
Niespodziewanie pojawiła się w programie telewizyjnym o zwierzętach.
Na stole piętrzyły się stosy szklanek, talerzy i zużytych serwetek.

2   Uzupełnij zdania właściwymi formami orzeczenia w czasie przeszłym.

Radio i telewizja (relacjonować) ........................................ otwarcie mistrzostw piłkarskich.
Joanna i Małgosia (dowiedzieć się)........................................, że Magda, Jurek i Ola (wyjechać)........................................  z Polski.
Czy państwo (rozmawiać)........................................ już z synem?
Małżeństwo Pawłowskich (wprowadzić się) ........................................ do nowego mieszkania.
Psy (leżeć) ........................................ cicho.
Policjantka i jej psy (dostać) ........................................  medale za odwagę.

3   Wstaw poprawne formy wyrazów w nawiasach.

(Pasta do zębów) ........................................ używam przynajmniej dwa razy dziennie.
(Pasta do zębów) ........................................ stosuję przed użyciem nici dentystycznej.
Wreszcie dostarczono (świeże pomidory) .........................................
Wreszcie mi dostarczono (miłe wzruszenia) .........................................
Taka wypowiedź mogła (mama) ........................................ dotknąć.
Kobieta przeciskała się przez tłum i próbowała (mama) ........................................ dotknąć. zeszyt ćwiczeń 

książkę
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Czytanie, analiza, interpretacja
1  Przypomnij legendę o krakowskim lajkoniku i hejnale 

mariackim. Jak brzmi jej tatarska wersja, zasłyszana 
w Uzbekistanie? W jaki sposób te dwie opowieści się 
uzupełniają?

2  Określ, jaki rodzaj narracji występuje w tym opowiada
niu. Czy można je w związku z tym zaliczyć do literatury 
wspomnieniowej? W jaki sposób narrator upewnia czytel
nika o prawdziwości opowiedzianych wydarzeń?

3  W jakich okolicznościach polskie wojsko znalazło się 
w Taszkiencie i Samarkandzie? Znajdź w opowiadaniu 
ślady dramatycznych wojennych losów Polaków. Jakie 
wydarzenia historyczne, o których narrator mówi między 
wierszami, stały się ich przyczyną?

4  Co przyjaciel narratora sądzi o tradycji ludowej – 
wbrew opiniom innych historyków? Jak sądzisz, dlaczego 
opowiadanie zaczyna się od przytoczenia jego poglądów?

5  Znajdź fragmenty świadczące o tym, że lud – zarówno 
Krakowa, jak i Samarkandy – jest przywiązany do swoich 
legend i żywo reaguje na niesiony przez nie przekaz.

6  Jakie warunki musiały być spełnione, aby zagrany 
w Samarkandzie hejnał zdjął klątwę z potomków dawnych 
Tatarów? O respektowaniu jakich wartości przez miesz
kańców miasta świadczy ten składnik treści legendy?

Co o tym sądzicie?
 „Legendy nie mają metryki. Kraje nowe nie mają 

legend; kraje stare je mają. Legenda fermentuje w mózgu 
paru pokoleń, jak wino w kadziach, nabiera siły” – mówi 
bohater opowiadania. Jak rozumiecie te stwierdzenia? 
Czym jest legenda dla społeczności, która ją przekazuje?

Skuteczna  komunikacja

By wciągnąć słuchacza…
Opowiadanie historii jest sztuką, która wywodzi się z czasów, gdy ludzie nie znali jeszcze pisma 
(zob. s. 52). Do dziś istnieją na świecie kultury oralne, w których ludzie nie posługują się żadnym 
zapisem, a jedynym źródłem wiedzy o historii jest ludzka pamięć i przekazywane z ust do ust, 
z pokolenia na pokolenie historie, opowieści i legendy. Tam umiejętność opowiadania jest sztuką 
wymagającą talentu i pracy. Sztuką jest zarówno modulowanie głosu, mimika i gestykulacja (tym 
zajmiemy się nieco później), jak i sama konstrukcja opowieści.

1  Wysłuchaj aktorskiego wykonania opowieści 
o hejnale w Samarkandzie. Zaobserwuj, jak bohater 
opowiadania Ksawerego Pruszyńskiego buduje tę 
historię. Szczególną uwagę zwróć na momenty, 
kiedy narrator:

a) zaciekawia odbiorcę bądź wzmaga obudzoną 
wcześniej ciekawość słuchacza 
b) budzi pozytywne odczucia u odbiorcy 
c) pomaga słuchaczowi wyobrazić sobie przed
stawiane zjawiska, miejsca lub przedmioty
d) ożywia, dynamizuje opowieść 
e) aktywizuje odbiorcę, przymusza go do 
zaangażowania się w opowieść 
f) nadaje opowieści baśniowy klimat. 

(Tekst fragmentu znajdziesz w zeszycie ćwiczeń. 
Wykonaj zamieszczone przy nim zadanie).

2  Zaplanuj konstrukcję własnego opowia
dania na jeden z podanych niżej tematów 
lub inny, samodzielnie wymyślony. Skorzy
staj z obserwacji poczynionych podczas 
wykonywania polecenia w zeszycie ćwiczeń. 
Postaraj się zrealizować przynajmniej trzy 
cele opowieści, np. jej ożywienie, zacieka
wienie i zaktywizowanie odbiorcy.
Propozycje tematów:
Sam/sama w domu (wspomnienie z dzieciń-
stwa).
Przygoda w autobusie (w pociągu, samolocie).

3  Wygłoś opowiadanie według przygoto
wanego planu. Czy udało ci się zrealizować 
założone cele? Zapytaj słuchaczy o ich 
wrażenia.

zeszyt ćwiczeń 
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Krzysztof Dowgiałło
Ballada o Janku Wiśniewskim

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni1,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali,
Janek Wiśniewski padł.

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom2.
Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie druha,
Janek Wiśniewski padł.

Huczą petardy, ścielą się gazy,
Na robotników sypią się razy, 
Padają starcy, dzieci, kobiety,
Janek Wiśniewski padł. 

Jeden raniony, drugi zabity,
Krwi się zachciało słupskim bandytom3.
To partia strzela do robotników,
Janek Wiśniewski padł. 

Krwawy Kociołek4 to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty,
Poczekaj draniu, my cię dostaniem,
Janek Wiśniewski padł. 

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska
Idźcie do domu – skończona walka,
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,
Janek Wiśniewski padł.

Nie płaczcie matki, to nie na darmo.
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą,
Za chleb i wolność, za nową Polskę
Janek Wiśniewski padł.

1 Grabówek, Chylonia – dzielnice 
Gdyni
2 tank – czołg
3 słupscy bandyci – oddziały ze szkoły 
milicyjnej w Słupsku ściągnięte do 
walki z robotnikami
4 Stanisław Kociołek – działacz komu
nistyczny, w czasie wydarzeń grudnio
wych był wicepremierem

Balladę o Janku Wiśniewskim Krzysztof Dowgiał-

ło, późniejszy działacz Solidarności, napisał 17 grud

nia 1970 roku pod wpływem wrażenia, jakie tego 

dnia zrobiła na nim śmierć młodego demonstranta. 

Jego ciało robotnicy umieścili na wyjętych z futryny 

drzwiach i ponieśli na czele pochodu ulicami Gdyni.

Janek Wiśniewski to nazwisko fikcyjne. Autor tekstu 

nie znał nazwiska zabitego mężczyzny. Faktycznie 

był to 18letni Zbyszek Godlewski.
Autor wiersza wspomina po latach: „Wydawało mi 

się, że najlepszą formą będzie ludowa ballada. 

Chciałem przywalić i wskazać winnych. Dlatego 

wymieniłem Kociołka, milicję, no i partię. Bo to 

Kociołek nawoływał do pracy, a później partia 

strzelała do robotników. O milicji nie mówiło 

się wtedy inaczej, jak bandyci, stąd zdanie «krwi się 

zachciało słupskim bandytom». Nie wiedziałem, kto 

był niesiony na drzwiach. Nadałem nazwisko Janek 

Wiśniewski, które wydawało mi się najbardziej 

popularne. Miało symbolizować i tego zabitego, 

i innych młodych poległych” (Piotr Adamowicz, Kim 

był Janek Wiśniewski, „Rzeczpospolita” 16–17 grudnia 

2000).
W 1980 roku do tekstu Dowgiałły skomponowano 

muzykę. Balladę o Janku Wiśniewskim zaśpiewała 

Krystyna Janda w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek 

z żelaza (1981), a w filmie Antoniego Krauzego 

Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł (2010) 

wykonał ją Kazik Staszewski.

Fotografia zrobiona z ukrycia przez edmunda Peplińskiego
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W dniach od 14 do 22 grudnia 1970 
roku na Wybrzeżu miały miejsce pro-
testy przeciw podwyżce cen żywności. 
Pierwsi rozpoczęli strajk robotnicy 
Stoczni Gdańskiej. W następnych 
dniach strajki i demonstracje objęły 
Trójmiasto i Szczecin, na mniejszą skalę 
strajkowano także w innych miejscach 
Polski. Wojsko i milicja otworzyły 
ogień do robotników. W wydarzeniach 
grudniowych w Trójmieście i Szczeci-
nie zginęło około 40 osób, ponad tysiąc 
zostało rannych. W większości poszko-
dowani byli robotnicy, ofiary były także 
po stronie wojska i milicji.

Co o tym sądzicie?
1  Co świadczy o tym, że Ballada o Janku Wiśniewskim stanowi przykład 

powstawania współczesnej legendy? Jakie wartości, ważne dla polskiego 
społeczeństwa, opiewa ten utwór? Jaki moment historyczny ukazuje i w jaki 
sposób to czyni? Zapoznajcie się z ramką o wydarzeniach grudniowych.

Pomnik Ofiar 
Grudnia 1970 
w Gdyni

Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł
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Warto Wiedzieć

Kto jest kim w Czarnym czwartku?
W filmie pojawia się wiele autentycznych postaci, a wśród nich czoło-
wi działacze reżimu komunistycznego:

Władysław Gomułka – w czasie wydarzeń grudniowych I Sekretarz 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(KC PZPR).
Zenon Kliszko – bliski współpracownik Władysława Gomułki.
Mieczysław Moczar – w czasie wydarzeń grudniowych sekretarz 
KC PZPR, od 1939 roku pracował dla wywiadu ZSRR, szkolony 
przez NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR).
Józef Cyrankiewicz – w czasie wydarzeń grudniowych premier 
rządu PRL.
Alojzy Karkoszka – w czasie wydarzeń grudniowych sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR w Gdańsku.
Stefan Olszowski – w grudniu 1970 został członkiem Biura Politycz-
nego KC PZPR.
Marian Spychalski – w czasie wydarzeń grudniowych przewodni-
czący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej (orga-
nizacji społeczno-politycznej podporządkowanej PZPR).
Józef Tejchma – w czasie wydarzeń grudniowych członek Biura 
Politycznego KC PZPR.
Jan Mariański – przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w Gdyni.
Ludwik Janczyszyn – admirał polskiej Marynarki Wojennej.

2  Na czym polega wartość 
takich utworów jak Ballada 
o Janku Wiśniewskim?

Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł to film o wypadkach grud niowych 
w Gdy ni w 1970 roku. Scenariusz szczegółowo odtwarza ówczesne wydarzenia, 
eksponując losy gdyńskiego stoczniowca Brunona Drywy i jego rodziny. Twórcy fil-
mu wiernie rekonstruują wydarzenia na podstawie relacji i dokumentów. 

Autorami scenariusza są dziennikarze, Mirosław Piepka i Michał Pruski, któ-
rzy jako kilkunastoletni chłopcy byli świadkami wydarzeń w Gdańsku i w Gdyni. 
Przedstawiając je, skupili się na tragedii, która rozegrała się w drugim z tych miast, 
ponieważ tam właśnie wojsko zaczęło strzelać do stoczniowców idących rano do 
pracy. Tam też przedstawiciel władzy (Jan Mariański, zob. ramka „Warto wiedzieć”) 
rozmawiał ze strajkującymi robotnikami. Był to ewenement.

Wydarzenia     
grudniowe
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Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł

Oglądanie, analiza, interpretacja

Fotos z filmu Czarny czwartek, 
reż. Antoni Krauze, 2010
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5  Wskaż sceny, które ukazują siłę 
zbiorowości. W jaki sposób robotnicy 
chcieli wyegzekwować przysługujące 
każdemu człowiekowi prawo do 
godnego życia?

6  W jaki sposób władza (czyli 
PZPR, która ją faktycznie sprawowa
ła) próbowała zapanować nad sy
tuacją? Jakimi metodami się posłu
giwała? 

7  Jakie postawy przeważają po 
stronie robotników i ludności, a jakie 
po stronie władzy i sił zmilitaryzowa
nych?

8  Zwróć uwagę na motyw, który 
rozpoczyna i kończy film.

 Od jakiej sceny i jakiej sytuacji 
związanej z życiem rodziny 
Drywów zaczyna się film? Jaką 
ma ona wymowę? Jaka atmosfera 
panuje w tej rodzinie?

 A jaka scena zamyka film? Jaka 
klamra kompozycyjna w ten 
sposób powstaje? 

 Na czym polega kontrast zakoń
czenia w stosunku do sceny 
otwierającej? Jaką wymowę 
nadaje historii rodziny Drywów?

9  Życie rodziny Drywów to jeden 
z trzech wątków narracyjnych filmu. 
Wskaż dwa pozostałe.

10  Które sceny są twoim zdaniem 
szczególnie przejmujące? Dlaczego?

11  Wskaż motywy symboliczne w filmie 
i je zinterpretuj.

12  Jaką funkcję pełnią wmontowane 
w zdjęcia kręcone na planie fragmenty 
archiwalnych filmów zrobionych 
podczas zajść grudniowych w Gdyni 
w 1970 roku?

13  Za pomocą jakich środków fil
mowych (innych niż wskazane w po
przednich zadaniach) ukazano dramat 
Polaków?
Wskazówka: Uwzględnij m.in. kolory
stykę zdjęć, muzykę, grę aktorów.

14  Czym się różni sposób ujęcia wyda
rzeń grudniowych na Wybrzeżu w filmie 
od tego, który przynosi Ballada o Janku 
Wiśniewskim? Który utwór docieka 
prawdy o wydarzeniach historycznych, 
a który tworzy ich legendę?
Dlaczego słowa piosenki znalazły się 
w tytule filmu? Jakiego nabiera ona 
dzięki temu wydźwięku?

1  Jakie były powody wybuchu 
strajków? Które sceny filmowe 
pokazują sytuację ludzi po 
podniesieniu cen żywności?

2  Jak wyglądało życie zwykłych 
ludzi w okresie, w którym toczy 
się akcja filmu? Weź pod uwagę 
warunki mieszkaniowe (urządze
nie i wyposażenie mieszkań), 
dojazd do pracy, wyżywienie, 
zaopatrzenie sklepów itp.

3  Przedstaw rodzinę pierwszo
planowych bohaterów (Brunona 
i Stefanii Drywów). 

 Jaki był jej status material
ny? Jakie relacje łączyły 
członków rodziny? Jakie 
mieli marzenia i plany?

 Dlaczego właśnie taką 
rodzinę twórcy filmu ukazali 
na pierwszym planie? Jakie 
jest jej miejsce w koncepcji 
filmu? 

4  Jak sądzisz, dlaczego głównym 
bohaterem filmu ukazującego 
walkę robotników o swoje prawa 
twórcy uczynili mężczyznę, który 
zginął przypadkowo? Co w ten 
sposób zostało wyeksponowane?
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1. Płonący budynek P
AST-y przy ulicy Zie

lnej

2. Przewrócony tramw
aj wykorzystany jako

 element barykady  

 przegradzającej ulic
ę Miodową

3. Ulica Franciszkań
ska, widoczna baryka

da odgradzająca 

 ulicę Freta

4. Barykada zamykają
ca ulicę Sapieżyńską

 od ulicy 

 Bonifraterskiej

5. Barykada na skrzy
żowaniu ulic Marszał

kowskiej i Wilczej

6. Barykada z szyn p
rzegradzająca ulicę 

Zakroczymską

7. Wyjście z kanału 
na rogu Nowego Świat

u 

 i Wareckiej

1

43

2

6

5

7
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Poradnik językowy

Jak pisać: „powstanie warszawskie” 
czy „Powstanie Warszawskie”?
Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych zapisujemy 
małą literą, np.: powstanie warszawskie, rewolucja 
francuska, druga wojna światowa, konferencja genewska.
W szczególnych sytuacjach ze względów uczuciowych 
bądź dla uwydatnienia szacunku możemy także użyć 
wielkiej litery, np.: Powstanie Styczniowe, Bitwa 
Warszawska.

zeszyt ćwiczeń 

Lekkie pióro
 Warszawa w Pamiętniku z powsta-

nia warszawskiego Mirona Białoszew-
skiego i dziś.
Znajdź na planie Warszawy ulice i obiekty, o których 
opowiada narrator pamiętnika. Przyjrzyj się ilustra-
cjom przedstawiającym, jak wyglądały te miejsca 
podczas relacjonowanych w utworze wydarzeń 
(konfrontuj fotografie z tekstem). Postaraj się 
znaleźć ich fotografie współczesne. Spróbuj prześle-
dzić trasę, którą bohater przeszedł kanałami. 
Na podstawie zgromadzonego materiału porównaj 
wygląd Warszawy podczas powstania i Warszawy 
współczesnej. Zredaguj na ten temat wypowiedź 
zawierającą opisy. 

Czas na powtórzenie

Odmiany języka                                                               
Z pierwszej klasy pamiętasz, że w zależności od sytuacji i osób uczestniczących w komunikacji 
możemy posługiwać się odmianą polszczyzny oficjalną lub nieoficjalną. Na tę opozycję nakłada 
się jeszcze inna: odmiana mówiona i odmiana pisana.

odmiana mówiona (ustna) odmiana pisana

odmiana nieoficjalna 
(potoczna)

sytuacje prywatne 
i towarzyskorodzinne

osobiste notatki, 
listy i emaile prywatne

odmiana oficjalna lekcje, wystąpienia, uroczystości, 
telewizja, radio

wypracowania, listy i emaile oficjal
ne, pisma urzędowe, publikacje 
naukowe, oficjalne zaproszenia

klasa 1, część 1, s. 13–14

1  Uzupełnij zdania dotyczące oficjalnego i nieoficjalnego wariantu polszczyzny.
Z odmianą ....................................................... wiąże się przede wszystkim przywiązywanie wagi do staranności i poprawności 
wypowiedzi.
Z odmianą ....................................................... wiąże się przede wszystkim użycie słownictwa potocznego i bardziej emocjonalnego.

Norma językowa wzorcowa to zespół reguł językowych zapisanych w gramatykach i słowni
kach. Ścisłe przestrzeganie tych zasad obowiązuje w wypowiedziach oficjalnych, szczególnie 
w odmianie pisanej języka.
Norma językowa użytkowa to zbiór środków językowych będących w powszechnym użyciu 
w danym okresie, czyli to, w jaki sposób większość Polaków używa współcześnie języka 
polskiego.
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WyślijZałącz plik

Kasiu!
Przesyłam Ci zdjęcia z wycieczki do Warszawki. Więcej nie przejdzie. 
Mam nadzieję, że ci nie zapcham całkiem skrzynki. Nie śmiej się 
z mojej czapki – wyszłam trochę dziwnie, ale jest ciepła. Przesyłam 
buziaczki!
S.
PS Napisz, czy wszystko doszło, ok?

Różnice między językiem mówionym i pisanym wynikają 
przede wszystkim z tego, że:

 ludzie, kiedy mówią do siebie, są najczęściej w bezpośred
nim kontakcie – widzą się i słyszą lub tylko słyszą albo tylko 
widzą

 to, co się dzieje wokół nich, bezpośrednio wpływa na to, co 
i jak mówią

 język współdziała wtedy z innymi sposobami przekazywania 
znaczeń (mimiką, gestami, sposobem wypowiadania słów)

 tekstu mówionego spontanicznie nie da się powtórzyć 
dokładnie w taki sam sposób – nadawca musi uwzględnić 
możliwości odbiorcy.

3  Przeczytaj poniższe teksty i określ, z którym wariantem 
polszczyzny mamy w nich do czynienia. 

a) z polszczyzną mówioną, nieoficjalną
b) z polszczyzną mówioną, oficjalną
c) z polszczyzną pisaną, nieoficjalną
d) z polszczyzną pisaną, oficjalną

Jakimi cechami różnią się te dwa teksty od analizowanych 
wcześniej? A które cechy są im wspólne?

Proszę państwa, na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy dla 
państwa wyjątkową porcję wrażeń. Proszę szykować się na 
emocje! Proponujemy film sensacyjny i transmisję meczu  
Polska–Norwegia. Sam nie mogę doczekać się tego spotkania – 
komu państwo kibicują? Oczywiście żartuję – wszyscy trzymamy 
kciuki za naszych chłopców! Zanim jednak mecz, zapraszam na 
trzymający w napięciu film kryminalny. Miłego oglądania! 

– Dzień dobry. Mówi Jola Kowalik. Czy mogę rozmawiać 
z panią Małgosią?
– Przy telefonie. Dzień dobry, Jolu. O co chodzi?
– Chciałabym odwołać jutrzejszą lekcję angielskiego. Jestem chora.
– O! A co cię dopadło?
– Chyba się przeziębiłam. Mam…
– Masz gorączkę?
– No, właśnie mam i mama mówi, żebym jednak nie wychodziła 
z domu.
– No, oczywiście. Pewnie. Kuruj się – herbata z sokiem malino
wym i ciepły kocyk! Widzimy się za tydzień, tak?
– Tak. Dziękuję i do widzenia.
– Do widzenia. 

2  Poniżej zapisano nieoficjalne ustne wypowiedzi 
(dialog i wypowiedź monologową). Wskaż w nich te 
cechy, które charakteryzują język mówiony. Czy 
oprócz cech wypunktowanych w ramce czymś 
jeszcze ten wariant języka się wyróżnia?
Wskazówka: Zwróć szczególną uwagę na słownictwo 
i poprawność językową.

 częste użycie zaimków wskazujących i nieokreślo
nych oraz niektórych partykuł (no, -że)
 elipsy (zob. s. 113)
 więcej zdań złożonych współrzędnie niż podrzędnie
 dużo wyrazów służących nawiązaniu  

i podtrzymaniu kontaktu

 Kiedy łatwiej te teksty zrozumieć: gdy się je 
czyta po cichu czy na głos? Z czego to wynika?

 Jak wyobrażasz sobie sytuację, w której toczy 
się rozmowa ojca z synem? Co oprócz języka 
wpływało na to, jak ona przebiegała?

 Jakie pozajęzykowe elementy znaczące współ
tworzą komunikat, który nie ma charakteru 
pisanego? Jak wpływają na kształt języka 
mówionego?

– Jak tam w szkole?
– Okej!
– Co za okej? Tyle? Oszsz! Wiedziałem, że coś… Gdzież 
jest ta ścierka?! Podajże mi szybko, no…! Daj…, no…
– No, tu ci się jeszcze rozlało, daj…
– Zostaw już… w białej koszuli? Czemuś się jeszcze nie 
przebrał? No, jak tam w szkole? Dobrze ci poszły te 
próbne?
– Jako tako… znaczy dobrze.
– To dobrze czy niedobrze?
– Dobrze, dobrze.
– Kiedy wyniki? Otwórz, pewnie to mama.
– Już.
– I przebierz się w końcu!

– Słuchasz?
– No!
– Wyjechałyśmy z rana, bo mama stwierdziła, że ona nie 
będzie stać w korkach. No to dobra, zerwałam się jak 
głupia bladym świtem i musiałam ją budzić, komórkę ma 
do bani, alarm… W końcu żeśmy wyjechały, no, narty 
już były. Wcześniej. No, w każdym razie mama po raz 
pierwszy na GPSie. Koło Żywca pokazał jakąś trasę, to 
żeśmy skręciły. I super! Śnieg po pas i żywego ducha. Ja 
dziękuję! Bez łańcuchów! Ja mówię wracamy, a mama 
nie. Za… no, nie wiem za ile, ale jakoś sporo czasu 
i wtedy się zdecydowała. No, to wracamy, bo nas w jakieś 
pole zaprowadził. I jeszcze oczywiście się okazało, że nie 
zatankowała. Na oparach, dziewczyno, się modliłam, 
żebyśmy wyjechały na jakąś główną. Miałam dość. Na 
drugi raz mapa i ja pilotuję.

Szanowna Pani,
przesyłam obiecane zdjęcia z wycieczki do Warszawy. Niestety, nie 
mogę wysłać wszystkich ze względu na ograniczenia pojemności 
mojego konta mailowego. Mam nadzieję, że się Pani spodobają. 
Z poważaniem,
Sylwia Lipa
PS Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zdjęcia doszły.
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Anna Świrszczyńska
Budując barykadę

Baliśmy się budując pod ostrzałem 
barykadę. 

Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, 
wszystko tchórze. 
Upadła na ziemię służąca 
dźwigając kamień z bruku, baliśmy się bardzo, 
wszystko tchórze – 
dozorca, straganiarka, emeryt. 

Upadł na ziemię aptekarz 
wlokąc drzwi od ubikacji, 
baliśmy się jeszcze bardziej, szmuglerka, 
krawcowa, tramwajarz, 
wszystko tchórze. 

Upadł chłopak z poprawczaka 
wlokąc worek z piaskiem, 
więc baliśmy się 
naprawdę. 

Choć nikt nas nie zmuszał 
zbudowaliśmy barykadę 
pod ostrzałem.

Anna Świrszczyńska (1909–1984) – poet
ka, autorka utworów scenicznych i słucho
wisk, wierszy i opowieści dla dzieci. 
Urodziła się w Warszawie. W czasie powsta
nia warszawskiego była sanitariuszką. 
Temat przeżyć z tego okresu pojawił się 
wiele lat po wojnie w wierszach z tomu 
Budowałam barykadę (1974).

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Kim jest postać mówiąca 

w wierszu? Jaką sytuację ukazuje? 
Dlaczego używa pierwszej osoby 
liczby mnogiej?

2  Zbadaj kompozycję utworu. 
Na jakie części można go podzielić? 
Co jest podstawą tego podziału?

Rafał Szłapa, Karol Konwerski
Sierpniowa Niobe

Rafał Szłapa (ur. 1976) – absolwent wydziału Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. W 2006 roku ukazała się antologia jego komiksów 

Pozdrowienia z Interstrefy.
Karol Konwerski – scenarzysta i publicysta, z wykształcenia prawnik. 

Pracuje i mieszka w Krakowie.
Scenariusz komiksu Sierpniowa Niobe został oparty na autentycznym 

zdarzeniu z 5 sierpnia 1944 roku. Pierwowzorem bohaterki jest Wanda 

Lurie, która przeżyła rzeź ludności cywilnej na warszawskiej Woli. Była 

wówczas w ostatnim miesiącu ciąży. Dziecko urodziła dwa tygodnie 

później, osadzona w obozie w Pruszkowie.

3  Kim są postacie pojawiają
ce się w wierszu? Co je łączy?

4  Zwróć uwagę na powtórze
nia: „baliśmy się” i „wszystko 
tchórze”. Jak rozumiesz te 
wyznania?

5  Porównaj wiersz Anny Świrszczyń
skiej z Pamiętnikiem z powstania warszaw
skiego Mirona Białoszewskiego. 
 Wypisz w punktach cechy wspólne 
tych dwóch utworów.
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Właściwe słowo
1   Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami. 

Dla ułatwienia zostały podane ich pierwsze litery.

Sprawa tylko z pozoru wydawała się prosta, nie potrafił jednak 
w.................................................... między złem a dobrem.
Bohater książki wierzy, że ktoś, kto w.................................................... zło, 
musi za nie kiedyś odpokutować.
Bajkowe postacie dzielnie w.................................................... ze złem.
Pies bał się ludzi, bo w swoim życiu z.................................................... już 
od nich wiele zła.
Masz jeszcze czas, żeby n.................................................... zło, przez które 
cierpieli twoi najbliżsi. 

2  Połącz podane czasowniki z tymi rzeczownikami, 
z którymi tworzą one poprawne związki frazeologiczne. 
Jeden czasownik może pasować do kilku rzeczowników. 

dziać się 
doznać 
przechodzić 
mieć 

ból
cierpienie
zgryzota
zmartwienie
męka
krzywda
nieszczęście

zeszyt ćwiczeń 

Oglądanie, analiza, interpretacja
1  Cykl Rozstrzelania Andrzeja Wróblewskiego powstał 

pod wpływem okupacyjnych doświadczeń autora, który 
zapamiętał dramatyczne sceny: aresztowania, wywózki, 
łapanki uliczne i rozstrzeliwania. Do jakiej sytuacji 
nawiązuje obraz Rozstrzelanie V?

2  Na obrazie przedstawione są trzy osoby. O czym mówi 
zdeformowane ciało jednej z nich? Czy ta postać jest 
jeszcze człowiekiem? Jak podczas wojny traktowani byli 
(i są) ludzie?

3  Jak sądzisz, dlaczego stojący mężczyzna pozbawiony 
jest twarzy? 

4  Na czym polega kontrast między stojącymi postaciami? 
Jak można zinterpretować nagość chłopca?

5  W dziesięciu zdaniach opisz swoje uczucia wywołane 
obrazem. Wybierz trzy związki wyrazowe z zadania 2 
z działu „Właściwe słowo” na tej stronie i użyj ich 
w opisie.

Andrzej Wróblewski
Rozstrzelanie V, 1949
120 × 90,5
Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Siła malarskiej perswazji, cechująca obrazy Wróblewskiego 
związane z wojennymi wspomnieniami, do dzisiaj porusza swą 
prostotą i dobitnością. Artysta nie odwołuje się do przeżyć całej 
ludzkości, nie próbuje wznieść się ponad własne doświadczenia 
wojenne i malarskie. Bohaterami jego płócien są pojedynczy 
ludzie. Widziani w oderwaniu od wojennej hekatomby, będącej 
udziałem anonimowego tłumu, stawiani są przed widzem w sytu-
acjach bardzo osobistych, a nawet intymnych. Większość obrazów 
z serii Rozstrzelań ukazuje tylko ofiary: niekompletne kształty 
ludzkie wyzute z życia, jak puste ubrania noszące zaledwie pamięć 
o ciałach, które okrywały. W obrazach tego malarza śmierć ma 
kolor niebieski, kolor nieba i nieskończoności, najbardziej niema-
terialny z możliwych”.

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005

Andrzej Wróblewski (1927–1957) – jeden z najwybitniejszych 
polskich artystów powojennych. Był świadkiem wojny. 
Wyniesione z niej tragiczne doświadczenia pragnął przedstawić 
w sztuce.
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Wisława Szymborska
Jacyś ludzie 

Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi. 
W jakimś kraju pod słońcem 
i niektórymi chmurami. 

Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko, 
obsiane pola, jakieś kury, psy, 
lusterka, w których właśnie przegląda się ogień. 

Mają na plecach dzbanki i tobołki, 
im bardziej puste, tym z dnia na dzień cięższe. 

Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie, 
a w zgiełku czyjeś komuś chleba wydzieranie 
i czyjeś martwym dzieckiem potrząsanie. 

Przed nimi jakaś wciąż nie tędy droga, 
nie ten, co trzeba most 
nad rzeką dziwnie różową. 
Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej, 
w górze samolot trochę kołujący. 

Przydałaby się jakaś niewidzialność, 
jakaś bura kamienność, 
a jeszcze lepiej niebyłość 
na pewien krótki czas albo i długi. 

Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co. 
Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto, 
w ilu postaciach i w jakich zamiarach. 
Jeśli będzie miał wybór, 
może nie zechce być wrogiem 
i pozostawi ich przy jakimś życiu. 

Czytanie, analiza, interpretacja

1  Jaka sytuacja została przedstawiona 
w wierszu? Kogo ona dotyczy? Czy wiąże 
się z jakimś konkretnym wydarzeniem 
historycznym?

2  Wskaż w wierszu motywy składające 
się na obraz ludzkiego cierpienia.

 Jakie uczucia i przeżycia wewnętrz  
ne są z nimi związane? Czy te 
uczucia są nazwane wprost?

 Z jakim typem liryki mamy tu do 
czynienia?

3  Policz, ile razy powtarza się w wierszu zaimek jakiś (w różnych 
formach). Znajdź inne zaimki nieokreślone. Jakie treści przekazywane 
w wierszu sygnalizują te wyrazy? Podaj różne sposoby zinterpretowania 
nieokreśloności, o której mówią.

4  Podaj 3–4 przykłady różnych konkretnych sytuacji (dokładnie okreś
lając miejsce, czas i okoliczności), do których mógłby się odnosić utwór 
Szymborskiej. O czym świadczy fakt, że te same motywy i przeżycia mogą 
dotyczyć ludzi żyjących w różnych czasach i różnych miejscach na ziemi?

5  Zinterpretuj ostatni zespół wersów. Czy niesie on nadzieję, czy 
przestrogę? Uzasadnij swoje odczucie.
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Właściwe słowo
1   Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. Zdecyduj, gdzie można użyć kilku terminów.

przyroda  środowisko  natura

Na ................................... dzieci przygotowały eksperyment z kiełkującą fasolką.
Posłowie debatowali nad zmianami w ustawie o ochronie .................................... .
Kiedy kosimy łąki, nie liczymy się z tym, że zabieramy płazom ich ................................... życia.
Obcowanie z ................................... sprawiało im więcej radości niż zwiedzanie miasta.
Nie lubię książek ze zbyt długimi opisami ................................... .
Coroczne spotkanie ................................... artystów tradycyjnie odbyło się w murach średniowiecznego zamku.
Gdy mam dość miejskiego zgiełku, udaję się w góry, by chłonąć dziką, leśną ................................... .
Podziwiali ................................... i zachwycali się niezwykłymi okazami roślinności.

2  Nazwy fauna (ogół gatunków zwierząt) i flora (ogół gatunków roślin) pochodzą od nazw mitologicznych. Sprawdź 
w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, kim była Flora, a kim Faun.

4  Przyporządkuj właściwe nazwy do ilustracji. Jeden z tych wyrazów ma także znaczenie 
przenośne. Podaj je. 

pędy  witki  pąki  kwiatostan  latorośl

3  Przedstaw krótko treść mitów, z którymi związane są rośliny: 
hiacynt, narcyz, laur, irys. W razie trudności sięgnij do Mitologii 
Jana Parandowskiego lub Słownika mitów i tradycji kultury 
Władysława Kopalińskiego.
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1  Przyjrzyj się formom odmiany wyrazu gałąź i wskaż oboczność głoskową w jego temacie fleksyjnym.

zeszyt ćwiczeń 

Poradnik językowy
Tak odmienia się przez przypadki wyraz gałąź. 

liczba pojedyncza liczba mnoga
M. gałąź M. gałęzie
D. gałęzi D. gałęzi
C. gałęzi C. gałęziach
B.  gałąź B. gałęzie
N. gałęzią N. gałęziami lub gałęźmi
Ms. o gałęzi Ms. o gałęziach
W. gałąź! W. gałęzie!

 Uwaga! Dwie formy poprawne.

2   Uzupełnij tekst poprawnymi formami w liczbie mnogiej wyrazów podanych w nawiasach.

Z moimi pomysłami są same kłopoty. Postanowiłam 
własno ręcznie pomalować pokój. Własnoręcznie, czyli 
własnymi (dłoń) ................................... . Chciałam, żeby było 
w zgodzie z naturą. Rozmyślałam nad (słoń) ..............................., 
(koń) ..................................., (łabędź) ................................... . W końcu 
stanęło na tym, że motywem przewodnim będą dęby: zajmę 
się (gałąź) ..................................., (liść) ..................................., (pień) ............
......................., (żołądź) ..................................., a może nawet (korzeń)

............................... . Wiedziałam, jakimi kolorami i odcieniami będę 
operować, ale nie przypuszczałam, że zaraz po realizacji 
pomysłu będę musiała zająć się małymi (gość) ................................. . 
Dzieci mojej ciotki, która właśnie nas odwiedziła, tylko 
czekały na taką okazję. Pomogły mi. Czy mam cieszyć się 
tymi wszystkimi (niedźwiedź) ..................................., (jeleń)  
..................................., (strumień) ..................................., które czają się 
teraz między moimi dębami?

Niektóre wyrazy, których temat zakończony jest na 
spółgłoskę miękką, w narzędniku liczby mnogiej mogą 
mieć dwie końcówki: -mi, -ami. Inne wyrazy z tej grupy 
przyjmują w narzędniku tylko jedną z tych końcówek.

liście  liśćmi 
Inne rzeczowniki z tej grupy:

kość  kośćmi
gość  gośćmi
koń  końmi

gałęzie  gałęziami lub gałęźmi
Inne rzeczowniki z tej grupy:

gwóźdź  gwoździami lub gwoźdźmi
dłoń  dłoniami lub dłońmi

korzenie  korzeniami
Inne rzeczowniki z tej grupy:

słoń  słoniami
pieśń  pieśniami
łabędź  łabędziami
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Warto Wiedzieć

Symbol ogrodu
Ogród, symbol raju niebieskiego i ziemskiego, 
porządku kosmicznego, odosobnienia, kontemplacji, 
niewinności. Droga z dziko rosnącego lasu prowadzi 
przez święty gaj do ogrodu, sztucznie założonego 
i uprawianego wycinka przyrody. Rajskie ogrody 
stworzył Bóg, który wprowadził pierwszych ludzi 
na teren zamknięty i wolny od niebezpieczeństw. 
Wewnątrz krużganków średniowiecznych klasztorów 
zieleniły się sielankowe ogrody, które miały uzmysła-
wiać uroki raju utraconego.

Hans Biedermann, Leksykon symboli Ogród przykatedralny w Kamieniu Pomorskim

Właściwe słowo
1  Dobierz właściwe nazwy 

z ramki i uzupełnij brakujące 
podpisy.

klomb  grządka  rosarium 
 żywopłot  kaskada

paw
ilon

belw
eder

erm
ita

ż albo 

św
iątynia dumania 

pergola

altana

szpaler

oczko wodne

za
gajn

ikora
nże

ria
sad

?

?

?

?

?

potok

strumyk

alejka

labirynt

2   Odszukaj na rysun
ku obiekty o nazwach: 
belweder i ermitaż. Pierw
szy wyraz pochodzi z języ
ka włoskiego (wł. belvedere 
– piękny widok), a drugi 
z francuskiego (ermitage – 
pustelnia). Wykorzystując 
te informacje, uzupełnij 
poniższe definicje.

Belweder to pałac 
położony na .................................., 
z którego .................................. .
Ermitaż to niewielka 
budowla .................................. .
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3   Uzupełnij tekst wyrazami z ćwiczenia 1.

Ojciec z oddaniem pielęgnuje kolekcję krzewów róż i z przejęciem nazywa ją 
swoim .................................................. .
.................................................. był wielokolorowy, bo posadzono na nim różne, nawet 
najdziwniejsze odmiany tulipanów.
Kiedy sadziliśmy kilkanaście małych drzewek po obu stronach 
.................................................., nie przypuszczałam, że za kilka lat będą tworzyły tak 
piękny .................................................. .
Działka jest tak gęsto obsadzona roślinami, że trudno tam znaleźć miejsce na 
choćby małą .................................................., która chroniłaby przed słońcem.
Na każdej .................................................. rosną inne warzywa, a za warzywnikiem 
rozciąga się piękny .................................................. wiśniowy.

zeszyt ćwiczeń 

Lekkie pióro
 Pamiętam ogród…

Opisz ogród, który wywarł na 
tobie szczególne wrażenie. Opis 
przyrody wzbogać o przedstawie-
nie związanych z nią swoich 
uczuć i przeżyć wewnętrznych, 
ewentualnie uzupełnij opisem 
sytuacji. 

Jan Kochanowski wprowadził do literatury polskiej 

nowe gatunki literackie. Oprócz znanych ci już z drugiej 

klasy trenów są to m.in. fraszki (zob. s. 164). Poeta pisał 

je przez niemal całe życie. W 1584 roku ukazał się zbiór 

zatytułowany Fraszki, w którym znalazło się ponad 300 

utworów należących do tego gatunku.

Jan Kochanowski
Fraszki

Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie,
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,

Choć się nawysszej1 wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane2 cienie.

Tu zawżdy3 chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają4.

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie5,
Że człowiekowi łacno6 słodki sen przypadnie.

Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie7

Jako szczep napłodniejszy8 w hesperyskim sadzie9.

1 nawysszej – najwyżej
2 rozstrzelane – rozproszone
3 zawżdy – zawsze
4 narzekać – tu: mówić, wydawać głos 
5 snadnie – łatwo
6 łacno – łatwo
7 kładzie – tu: ceni
8 napłodniejszy – najpłodniejszy, czyli rodzący najwięcej 
owoców
9 w hesperyskim sadzie – w ogrodzie Hesperyd, zob. s. 158

Modlitwa o deszcz

Wszego dobrego Dawca9 i Szafarzu10 Wieczny,
Tobie ziemia spalona przez ogień słoneczny

Modli się dżdża11 i smętne zioła pochylone,
I nadzieja oraczów, zboża upragnione.

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,
A ony12 suchą ziemię i drzewa napoją

Ogniem zjęte; o, który z suchej skały zdroje
Niesłychane pobudzasz13, okaż dary swoje!

Ty nocną rossę14 spuszczasz, Ty dostatkiem hojnym
Żywej wody dodawasz rzekom niespokojnym.

Ty przepaści nasycasz i łakome morze,
Stąd gwiazdy żywność mają i ogniste zorze.

Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie,
A kiedy chcesz, od ognia jako pióro wspłonie.

9 dawca – dawna forma wołacza: dawco
10 szafarz – tu: osoba, która hojnie coś rozdaje
11 modli się dżdża – modli się o deszcz
12 ony – one
13 „z suchej skały zdroje […] pobudzasz” – za sprawą Stwór
cy Mojżesz wydobył wodę ze skały, uderzając w nią laską 
(Księga Wyjścia)
14 rossa – rosa
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Literatura 
od podszewki
Fraszki (wł. frasca – błahostka, 
drobnostka, drobiazg) to krótkie utwory wierszowane 
o zwięzłej formie i bardzo szerokim zakresie tematów 
i nastrojów. Fraszki Kochanowskiego nazywane są 
często „lirycznym pamiętnikiem”, w którym poeta mógł 
sobie pozwolić na swobodny, osobisty ton i gdzie 
utwory żartobliwe sąsiadują z filozoficzno- 
-refleksyjnymi, a autobiograficzne z patriotycznymi. 

Czytanie, analiza, interpretacja
1  Przeczytaj uważnie ramkę „Literatura od podszew

ki”, a następnie określ, jakie wspólne cechy mają 
przeczytane wiersze Jana Kochanowskiego. A czym się 
różnią? 

2  Kto mówi we fraszce Na lipę? Jak nazywa się taki 
zabieg stylistyczny? 

3  Do kogo się zwraca nadawca? Wskaż odpowiednie 
formy wyrazowe. Czy jest to jakaś konkretna osoba?

Na most warszewski15

Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi16,
Próżno brzegom gwałt czynisz i hamujesz drogi;

Nalazł fortel17 król August, jako cię miał pożyć18,
A ty musisz tę swoję dobrą myśl położyć19,

Bo krom20 wioseł, krom prumów21 już dziś suchą nogą
Twój grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą.

15 Chodzi o most, którego budowę rozpoczął Zygmunt 
August w 1568 r., a po śmierci brata dzieło ukończyła Anna 
Jagiellonka. Otwarcie mostu nastąpiło 23 kwietnia 1573 r., 
Kochanowski mógł z niego korzystać, gdy przybył do stolicy 
na elekcję.
16 wstrząsasz rogi – trzęsiesz rogami, czyli buntujesz się
17 fortel – podstęp
18 pożyć – opanować, ujarzmić
19 dobrą myśl położyć – skończyć zabawę
20 krom – bez
21 prum – dawna forma wyrazu prom
22 zdarzenie Twoje – to, co Tobie zawdzięczam
23 raczysz – obyś raczył
24 bogosławieństwo – dawna forma oboczna wyrazu błogosła-
wieństwo
25 marmórowe – dawna pisownia, dziś: marmurowe
26 złotogłów – drogocenna tkanina przetykana złotem
27 gniaździe – dawna forma miejscownika wyrazu gniazdo
28 opatrz – obdaruj
29 sumnienie – dawna forma wyrazu sumienie
30 ućciwym – uczciwym, tu: uczciwie pozyskanym
31 obyczajmi – dawna forma narzędnika wyrazu obyczaje
32 znośnymi – tu: znośnymi dla innych

Czarnoleski dworek poety spłonął w 1720 r. 
Dziś na miejscu posiadłości Jana Kochanowskiego 
znajduje się park. W II połowie XVIII w. Czarnolas 
został kupiony przez księcia Józefa Aleksandra 
Jabłonowskiego. W murowanym dworze Jabło-
nowskich, pochodzącym z XIX w., mieści się 
Muzeum Jana Kochanowskiego. Tam, gdzie rosła 
słynna lipa, stoi pamiątkowy obelisk. Przed 
dworkiem ustawiony został pomnik poety 
wykonany w 1980 r. przez Mieczysława Weltera.

Na dom w Czarnolesie

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje22;
Raczysz23 bogosławieństwo24 dać do końca swoje.

Inszy niechaj pałace marmórowe25 mają
I szczerym złotogłowem26 ściany obijają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe27 ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz28 i sumnieniem29 czystym,

Pożywieniem ućciwym30, ludzką życzliwością,
Obyczajmi31 znośnymi32, nieprzykrą starością.
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4  Jaki nastrój panuje w utworze? Jakie 
elementy opisanej sytuacji go budują?

5  Wskaż sformułowania nawiązujące do 
różnych wrażeń zmysłowych. Określ, 
jakie to wrażenia i jakimi środkami 
zostały uzyskane.

6   Wypisz z utworu epitety wraz 
z określanymi przez nie wyrazami. Jaką 
rzeczywistość opisują – prawdziwą czy 
idealną?

7  Za co „pan” ceni lipę? O jakim 
„pożytku” z natury mówi ten utwór? 
Kim jest tu człowiek: dobrym gospoda
rzem, który umie korzystać z dóbr 
przyrody, czy kontemplującym ją artystą? 

8  Zapoznaj się z informacjami na temat 
Arkadii. Czy naturę, która została 
przedstawiona we fraszce Na lipę, można 
nazwać arkadyjską? Uzasadnij swoją 
opinię.

9  O co prosi Boga osoba mówiąca we 
fraszce Modlitwa o deszcz?

10  Jaki obraz Boga zawarty jest w tym 
utworze? Wskaż wyrazy nazywające 
Stwórcę oraz sformułowania, które go 
określają.

11   Jaki obraz natury ukazuje utwór? 
Wypisz elementy składające się na obraz 
natury wraz z ich określeniami.

12   Z fraszki Na most warszewski 
wypisz sformułowania odnoszące się do 
Wisły. Jaki obraz rzeki wyłania się z tego 
utworu?

13  Fraszka Na most warszewski ukazuje 
zmagania człowieka i natury. Kto jest 
zwycięzcą? A jak poeta ocenia ten fakt?

Literatura od podszewki
Od najdawniejszych czasów w literaturze 
i sztukach plastycznych przewijał się motyw 
ziemskiej krainy szczęśliwości. Według mitologii greckiej była to 
Arkadia – kraj poczciwych pasterzy, którzy wiedli skromny żywot 
w zgodzie i harmonii z naturą. Sama nazwa odnosi się do krainy geogra-
ficznej w Grecji, ale w przenośni, zapisywana małą literą, oznacza 
miejsce, gdzie panuje idealny, beztroski spokój. Dla niektórych takim 
miejscem bywa wieś, inni szukają go we wspomnieniach z dzieciństwa, 
a dla jeszcze innych jest to tylko marzenie, któremu kształt nadaje 
wyobraźnia.

14   Wypełnij tabelę, w której przedstawisz i porównasz obraz natury 
we fraszkach: Na lipę, Modlitwa o deszcz i Na most warszewski. Następnie 
podsumuj wnioski z tabeli: jakie relacje między człowiekiem i naturą 
ukazuje każda z fraszek? Uzasadnij, cytując odpowiednie fragmenty.

Obraz natury 
we fraszce

Na lipę Modlitwa 
o deszcz

Na most 
warszewski

Wokół jakiego 
motywu jest 
zbudowany?

 motyw 
życiodajnej 
wody

Które elementy 
obrazu natury są 
nacechowane 
pozytywnie?

 drzewa dające ochłodę
 miły śpiew ptaków
 .....................................

Które elementy są 
wartościowane 
negatywnie?
Kto lub co jest 
sprawcą dobra?

15  Czy fraszkę Na dom w Czarnolesie można nazwać modlitwą? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, określ, kto, do kogo i w jaki sposób się zwraca.

16  Scharakteryzuj postawę życiową poety (osoby mówiącej w tym 
wierszu). W tym celu wymień, o co prosi Boga oraz z czego rezygnuje, 
i oceń, co stanowi dla niego wartość.

17  Co w świetle fraszki Na dom w Czarnolesie jest prawdziwą wartością 
w życiu?

Poradnik językowy
Słowa Jana Kochanowskiego: „Modli się dżdża” (Modlitwa 
o deszcz) brzmią w naszych uszach obco, nie wszyscy też 
potrafią wyjaśnić sens powiedzenia: łaknąć jak kania dżdżu 
(też pragnąć, wyglądać jak kania dżdżu).

łaknąć jak kania dżdżu  – niecierpliwie 
czegoś pragnąć, na coś czekać. 
Wyraz kania to nazwa ptaka (tym razem nie 
chodzi o nazwę smacznego grzyba), który 
ponoć swój charakterystyczny odgłos 
wydaje, gdy jest spragniony.
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Adam Mickiewicz
Dziady 
Część II

Warto Wiedzieć

Dziwna kolejność
II i IV część Dziadów powstały w okresie, gdy Adam 
Mickiewicz, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Wileńskim, objął posadę nauczyciela w szkole w Kow-
nie. Był to dla poety trudny czas, gdyż musiał zamiesz-
kać w małym, prowincjonalnym miasteczku, gdzie czuł 
się osamotniony, pozbawiony towarzystwa znajomych 
i przyjaciół. Po tętniącym życiem Wilnie Kowno wydało 
mu się pustynią intelektualną i kulturalną.

Pewną odskocznią było lato 1820 roku, gdy Michał 
Wereszczaka zaprosił młodego poetę na wakacje do 
swego majątku w Tuhanowiczach. Tam Mickiewicz po-
znał i pokochał Marylę Wereszczakównę, która, nieste-
ty, była już wówczas narzeczoną hrabiego Wawrzyńca 
Puttkamera. W tym okresie poeta przeżył też bolesną 
stratę, jaką była śmierć matki.

W tych trudnych momentach życiowych ucieczką 
stały się lektury romantyków niemieckich i angiel-
skich: Schillera, Goethego, Byrona. Mickiewicz od-
nalazł w ich dziełach bohaterów podobnych do siebie 
– również przeżywających nieszczęśliwą miłość, 
cierpiących i samotnych. Wtedy właśnie napisał II 
część Dziadów, a nieco później kolejną – IV. Powsta-
wały one częściowo w Kownie, a częściowo w Wilnie, 
dlatego bywają określane jako Dziady kowieńsko- 
-wileńskie. Obie te części ukazały się w 1823 roku 
w Wilnie. Część III powstała znacznie później, już po 
upadku powstania listopadowego, w Dreźnie (Dziady 
drezdeńskie). Część I nie została nigdy napisana – 
istnieją tylko krótkie jej fragmenty.

przedmowa
Czytanie, analiza, interpretacja

Warto Wiedzieć

O obrzędzie dziadów 
Mickiewicz nie przedstawił wiernego 
obrazu Radaunicy (zob. s. 183), tak 
jak ją w czasach poety świętowali Biało-
rusini, lecz wystylizowaną parafrazę tej 
ceremonii.

Zaprezentowany w dramacie obrzęd, 
stylizowany na półpogański, Mickiewicz 
nazwał ogólniejszym mianem dziadów. 
Nazwa ta przeszła do polszczyzny na 
Litwie z języka białoruskiego, w którym 
wyraz dziadý oznacza przodków, a zara-
zem obrzęd dla uczczenia zmarłych, dzień 
wspominania zmarłych, Zaduszki.

Zmarli obcowali z żywymi jako du-
chy: przodkowie byli współmieszkańcami 
domów, karmili się resztkami jedzenia, 
a w Wielki Czwartek ogrzewali się przy 
ogniu i nawet – mówią o tym kazania 
staroruskie – zażywali kąpieli parowej 
w łaźni. Przede wszystkim jednak ukazy-
wali się żywym w czasie obrzędu dziadów.

1  Przypomnij, na czym polegał 
obrzęd dziadów oraz kto i w jakim 
celu go obchodził. Możesz ponow
nie wysłuchać Przedmowy w aktor
skiej interpretacji.

2  W jakich kulturach obchodzono 
podobne obrzędy? O czym to 
świadczy?

3  Znajdź w tekście wyraz 
określający prosty lud.

4  Co oznacza wyraz 
imaginacja? Podaj kilka jego 
współczesnych synonimów.

5  Co poetę urzekło 
w obrzędzie dziadów?

obrzęd na scenie
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Określ czas i miejsce obrzędu. Uzasadnij ich znaczenie. 
Wskazówka: Zastanów się, dlaczego obrzęd odbywa się w kaplicy. 
Jaką przestrzeń wyznacza Guślarz, wypowiadając słowa: 
„Zamknijcie drzwi od kaplicy / I stańcie dokoła truny […]”?

2  Jaki nastrój panuje w dramacie? Co wpływa na taki właśnie 
nastrój?
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Warto Wiedzieć

3  Kto występuje w II części 
Dziadów? Wskaż bohatera 
zbiorowego i postacie indywidu
alne. 

4  Jaka jest rola poszczególnych 
uczestników obrzędu? 

 Kim jest Guślarz? Dlaczego 
jemu właśnie przypadło 
prze wodniczenie cere
monii? 

 Dlaczego – poza Guślarzem 
– wyeksponowano postać 
Starca? Jakie znaczenie ma 
tu jego wiek? Jakie wartości 
wiążą się ze starością 
i długim życiem?

5  Na podstawie odpowiedzi na 
poprzednie pytanie określ, jakie 
sposoby poznawania świata 
ceniła epoka Mickiewicza.

6  Uzasadnij, że utwór ma 
budowę trójdzielną (jeśli pomi
niemy ostatnie sceny). Co jest 
podstawą takiej kompozycji?

7  Zadanie trudniejsze, dla 
chętnych. Zaproponuj graf, 
który odda kompozycję dramatu. 
Nanieś na nim powtarzające się 
elementy i wyeksponuj zmienia
jące się napięcie dramatyczne.

8  Za pomocą jakich rytualnych 
czynności i formuł (wezwań, 
klątw, zaklęć itp.) wywoływane 
są kolejne dusze? Przeczytaj 
głośno odpowiednie fragmenty, 
a następnie uzasadnij, że wyko
nywane czynności i wypowiada
ne słowa są adekwatne do 
rodzaju winy kolejnych zjaw.

9  Jak na charakter dramatu 
wpływa powtarzalność formuł 
i sytuacji? Jaką cechę mu nadaje?

10  Jaką funkcję pełni w drama
cie chór? Jak jego obecność 
wpływa na nastrój i charakter 
dzieła?

11   Zadanie trudniejsze, dla 
chętnych. Uzasadnij, że II część 
Dziadów przypomina operę.

obraz świata
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Przypomnij interpretację motta utworu. Co mówi ono o sposobie widzenia 
świata? Jaki sposób patrzenia neguje?

2  Co świadczy o tym, że żywi i zmarli stanowią wspólnotę?
Wskazówka: Wyjaśnij, w jakim celu żywi przywołują zmarłych, a także przedstaw 
sposób, w jaki zmarli odwdzięczają się żywym.

3   W przedstawionym w dramacie obrzędzie występują elementy pogańskie 
i chrześcijańskie. Wskaż je (weź pod uwagę czas i miejsce obrzędu, rekwizyty, 
formuły, gesty kapłana itp.).
O czym świadczy fakt, że elementy odmiennych wierzeń i religii mogą się harmo
nijnie połączyć w jednym obrzędzie?

Elementy pogańskie Elementy chrześcijańskie

4   Przedstaw zjawy.
 Za jakie winy pokutują dusze zjawia

jące się na dziadach?
 Jakie zasady moralne głoszą? Jaka jest 

zależność między winą a karą? 
Dlaczego duch Złego Pana nie może 
wejść na teren kaplicy?

 Jaka jest odpowiedzialność człowieka 
za grzechy popełnione podczas 
ziemskiego życia?

Michał Elwiro Andriolli, 
Zosia

Czesław Borys Jankowski, 
Duchy Aniołków

Czesław Borys Jankowski,   
          Zły Pan

Postępowanie za życia

..................................................                          ..................................................                          ..................................................

Skutki po śmierci

..................................................                          ..................................................                          ..................................................

Wniosek, czyli nauka (cytat)

..................................................                          ..................................................                          ..................................................

 Czy wszystkim można pomóc?
 Za jakie zbrodnie nie ma 

przebaczenia?
 Jaki obraz świata ukazują 

postacie pojawiające się w utwo
rze i wygłaszane przez nie nauki 
moralne? Na czym polega jego 
odmienność od znanego nam 
świata? 
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Lekkie pióro
 W jaki sposób II część Dziadów ukazuje problem winy i kary?

Wykorzystując wnioski z odpowiedzi na pytania 1–5, napisz rozprawkę na ten temat. 

Zbuduj samodzielnie jej tezę, a następnie dobierz argumenty, odwołując się do treści 

utworu.

czwarty duch 
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Co świadczy o tym, że po odejściu trzeciego ducha 
nadszedł czas zakończenia obrzędu?

2  Czym się różni przybycie Widma od pojawienia się 
poprzednich dusz? W jakich okolicznościach następuje? 

3  Opisz wygląd i zachowanie Widma. Co je odróżnia od 
dusz poprzednich? Jak się zachowuje?
 

4  Co chce podkreślić Guślarz, stwierdzając: „To jest nad 
rozum człowieczy!”? Czy można odnieść słowa motta do 
tej sytuacji? Co w obrzędzie dziadów było zgodne z rozu
mem, a co go przekraczało?

5  Zaproponuj kilka wyjaśnień, kim jest ostatnia zjawa 
i czym można tłumaczyć jej dziwne zachowanie.

Zadania z Pegazem
1  Opracujcie inscenizację fragmentu II części Dziadów obejmującego pojawienie się przynaj

mniej jednego ducha i całość związanej z nim ceremonii. Zastanówcie się, jakimi środkami 
teatralnymi oddacie atmosferę obrzędu.

Pamiętaj, aby twoja opowieść była sugestywna i angażująca słuchacza. 
 Przypomnij sobie, jak należy mówić, by zainteresować słuchaczy 

(klasa 1, część 1, s. 170).
 Używaj słownictwa tworzącego „ludowy” klimat opowiadania, np.:

 Mawiają…
 Wieść niesie…
 I ja tam byłem…

 Przytaczaj cytaty.
 Wprowadzaj przysłowia, sentencje i sformułowania zawierające 

nauki moralne.
 Komentuj i oceniaj.
 Pamiętaj o podtrzymywaniu kontaktu ze słuchaczami, np.:

 Jak sądzicie, co się mogło wtedy wydarzyć?
 Wyobraźcie sobie…
 Widzę na waszych twarzach przerażenie. I słusznie, bo teraz…

2  Przygotuj i zaprezentuj w klasie ciekawe, 
barwne opowiadanie o jednej ze zjaw pojawiają
cych się w II części Dziadów.

Oto przykładowy plan twojej wypowiedzi.

1. Wstęp.
Informacje o obrzędzie dziadów.
 Na czym polegał?
 Jak przebiegał?
 Jakie pełnił funkcje?

2. Rozwinięcie.
Opowieść o  jednej ze zjaw.
 Kim była na ziemi?
 Co robiła za życia ziemskiego?
 Co dzieje się z nią po śmierci?
 O co prosi w noc dziadów?
 Jakie są cechy tej postaci?

3. Zamknięcie: własne refleksje i wnioski.
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Kult zmarłych przodków oparty na wierze w ich po-
śmiertną moc duchową jest jedną z najstarszych i naj-
bardziej rozpowszechnionych form, w jakich wyraża się 
doświadczenie religijne zbiorowości. Wynika on z wiary 
w życie pozagrobowe jako specyficzną kontynuację życia 
doczesnego – w to, że przodkowie po śmierci przechodzą 

Jednym z najważniejszych świąt polskich jest dzień Wszystkich 
Świętych, obchodzony przez Kościół katolicki w pierwszym dniu 
listopada i połączony z przypadającym nazajutrz Dniem Zadusz
nym. Wspomina się wtedy wszystkich zmarłych wiernych i wspól
nie za nich modli. To święto obchodzą u nas nie tylko katolicy. 
Społeczeństwo odczuwa wtedy wspólnotę żywych z umarłymi 
i ciągłość bytu historycznego. Uroczysta atmosfera tego jesien
nego dnia, widok grobów okrytych kwiatami, łuna zapalonych 
świateł unosząca się wieczorem nad cmentarzami w całym kraju 
– wszystko to wywiera głębokie wrażenie.

Ustanowienie w końcu X wieku Dnia Zadusznego jako święta 
chrześcijańskiego miało na celu m.in. zastąpienie pogańskich 
obrzędów kultu zmarłych przodków, wciąż uporczywie odpra
wianych przez chrystianizowane społeczności lokalne w Europie. 
Jako przeżytek elementy owych obrzędów pogańskich przetrwa
ły zresztą gdzieniegdzie w obchodach Zaduszek nawet do dziś. 

w inny stan istnienia, zachowując swoją osobową tożsa-
mość, a nawet społeczny status, i że jako istoty duchowe 
utrzymują ścisłą więź z żywymi, oddziałując z zaświatów 
na bieg wydarzeń społecznych i losy swoich potomków. 
Dlatego cześć oddawana zmarłym ma na celu zjednywanie 
ich przychylności. 

Naocznym świadkiem obrzędów złożonych z elementów chrześci
jańskich i pogańskich był na początku XIX wieku gdzieś na litew
skiej prowincji Adam Mickiewicz. „Zastawia się tam pospolicie 
uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców, i wywołują się dusze 
nieboszczyków” – opowiada w przedmowie do II części Dziadów. 
Według relacji kronikarzy, w XVI wieku na Litwie chodzono na 
groby, by tam urządzać obrzędowe biesiady połączone ze śpie
waniem dawnych pogańskich pieśni, a nawet z tańcami. Zaduszki 
były wtedy jeszcze świętem radosnym, przepełnionym weselem. 

Taką ucztę można jeszcze oglądać podczas obchodów zadusz
nych na Białorusi czy Ukrainie. Potrawy i trunki przynoszone są 
na mogiły i tam, albo w ich bliskim sąsiedztwie, spożywane, jakby 
w komunii ze zmarłymi. Pierwsze cząstki jedzenia i krople wódki 
strząsa się na ziemię dla zmarłych. Ale są to Zaduszki święto
wane nie jesienią, lecz na wiosnę. Na Ukrainie święto to zwie się 
Nawśkyj Wełykdeń, co można tłumaczyć jako Wielkanoc Zmarłych, 
i jest obchodzone w Wielki Czwartek, na Białorusi zaś Radaunica
– radosne święto ku czci zmarłych przodków – obchodzone 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. 

Nawśkyj Wełykdeń na cmentarzu Lisne w Kijowie. Symboliczny posiłek 
spożywany przy grobach bliskich. Część jedzenia przeznaczona jest dla 
zmarłych, zostawia się ją potem na grobie.

Cmentarz w Dzień Zaduszny

Dziady słowiańskie – Zaduszki, Nawśkyj Wełykdeń, Radaunica
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Dziady afrohaitańskie – Vodou 

Dziady starożytne – greckie Antesterie i Wielkie Dionizje

Haiti, uroczystości w świątyni vodou w Martis
sant, jednym z przedmieść stolicy, Portau 

Prince. Kobiety wprowadzają się w trans, by 
wstąpiły w nie przywoływane z Afryki duchy.

Malowidło na grec
kim naczyniu przed
stawia obrzęd zwany 
aiora, odprawiany 
podczas dionizyj
skiego święta Ante
steriów w Atenach. 
Dziewczyna szybuje 
na huśtawce ponad 
otwartym pitosem 
z młodym winem, 
którego woń miała 
przywabić spragnio
ne dusze zmarłych.

Stylizując przedstawiony w dramacie obrzęd 
na dawne święto słowiańskie, Mickiewicz 
chciał jednocześnie uwypuklić jego uniwer
salny charakter. W przedmowie do II czę
ści Dziadów podkreślił, że był on „wspólny 
wszystkim ludom pogańskim”. I powołał się 
na przykład obrzędów odprawianych w jego 
czasach na wyspach Nowego Świata. Wia
domości te mogły dotrzeć do poety przez 
polskich legionistów, którzy na początku XIX 
wieku walczyli na Haiti, ówczesnej kolonii 
francuskiej zwanej San Domingo, skąd tra
fiali na Kubę i inne wyspy Nowego Świata, 
gdzie byli świadkami odprawianych tam ob
rzędów. Ich uczestnicy, niewolnicy murzyń
scy sprowadzeni z Afryki, praktykowali kulty 
opętania. Wpadając w trans podczas obrzę
dów, ucieleśniali przywołane z Afryki duchy.

Wyznawcy vodou (spotyka się także za
pis: vaudou i voodoo) wierzą, że dusza czło
wieka powraca po śmierci na podmorską 

wys pę u wybrzeży Czarnego Lądu, gdzie 
oczyszcza się z tego, co należało do jej oso
bistej biografii – staje się bohaterem mitu, 
herosem, bóstwem. Loa to zmarli przodko
wie, którzy w zaświatach pozbyli się już 
swej doczesnej tożsamości. 

Podczas obrzędu uczty dla zmarłych, od
prawianego w rok i jeden dzień po śmierci 
człowieka, wydobywa się już ich mityczną 
postać loa. Odtąd będzie ona przybywać 
z Afryki na rytualne wezwanie swych po
tomków. W obrzędach kultu vodou duchy 
loa nawiedzają wiernych i objawiają się 
w ich ciałach wspólnocie, by udzielać mocy, 
dawać rady i napomnienia, przepowiadać 
przyszłość. Jak w jakimś teatrze umarłych 
– duchy podczas obrzędu są obecne wśród 
żywych. Nawet więcej: można z nimi rozma
wiać, poradzić się ich, dotknąć, żeby przejąć 
ich moc. Tak więc obrzęd vodou to afroha
itańskie dziady.

Przedstawiając obrzęd dziadów, Mickiewicz porównał go również do obrzędów 
antycznej Grecji. Od VI wieku przed Chrystusem obchodzono w Atenach cztery 
święta ku czci Dionizosa, ale najstarszym z nich było święto Antesteriów, nazwane 
tak od nazwy miesiąca, w którym pojawiały się pierwsze kwiaty, tj. w czasie, gdy 
u nas przypada luty i marzec. Dionizos był bogiem wina – pierwszego dnia święta 
otwierano pitosy (pitos to duże gliniane naczynie o kształcie zbliżonym do beczki, 
używane w starożytnej Grecji do przechowywania żywności), w których klarowało 
się wino z ostatnich zbiorów. Wszędzie unosił się zapach młodego wina, któ

ry zwabiał dusze zmarłych – jak bowiem wierzono, 
cierpią one z pragnienia.

Sam Dionizos zjawiał się w Atenach, żeby święto
wać swoje zaślubiny. Paradny orszak weselny, w któ
rym żona najwyższego urzędnika odpowiedzialnego 
za sprawy religijne, występująca w roli panny mło
dej, zasiadała na wozie u boku mężczyzny będącego 
uosobieniem boga, przemierzał miasto i kierował się 
do świątyni.

Podczas Antesteriów wesele łączyło się ze 
świętem umarłych. W ostatnim dniu święta duchy 
przodków karmiono papką z ugotowanych ziaren 
wszystkich rodzajów. Ten dzień był poświęcony 
bogu Hermesowi, który miał za zadanie ponownie 
odprowadzić te dusze do Hadesu. Antesterie były 
w istocie ateńskimi wiosennymi dziadami.

Miesiąc po Antesteriach, podczas kolejnego świę
ta ku czci Dionizosa, zwanego Wielkimi Dionizjami, 
urządzano w Atenach festiwal teatralny. Pośrodku 
Teatru Dionizosa znajdował się ołtarz ofiarny, na 
którym zabijano kozła. Przypuszcza się, że pierwot
nie był to grób, na którym składano ofiary zmarłym, 
pomagające wywołać ich widma.

Na podstawie: Leszek Kolankiewicz, 
 O obrzędzie dziadów, [w:] ALeksander Nawarecki, 

 Dorota Siwicka, Przeszłość to dziś. Romantyzm. 
 Materiały multimedialne, CDROM

184 J e s t  t y l e  d o  p o w i e d z e n i a!  –  k l a s a  3



185L e k t u r y  o d  p o d s z e w k i

Aleksander Kamiński
Kamienie na szaniec

Warto Wiedzieć

Mają i książki swe dzieje…
Kamienie na szaniec należą do literatury faktu – są 
opowieścią o prawdziwych wydarzeniach, a ukazani 
w niej bohaterowie istnieli naprawdę.

Autor, Aleksander Kamiński, przedwojenny dzia-
łacz harcerski i organizator ruchu zuchowego, już od 
pierwszych dni okupacji brał czynny udział w działal-
ności konspiracyjnej. To on był twórcą i komendan-
tem opisanej w Kamieniach na szaniec organizacji 
małego sabotażu „Wawer”. Przyjaźnił się z Leszkiem 
Domańskim – Zeusem, a harcerze, którzy Aleksan-
dra Kamińskiego znali i cenili jego powieści, pragnęli, 
aby powstała książka także o ich działalności. 

Kamienie na szaniec zostały napisane w maju 
1943 roku, wkrótce po tragicznych wydarzeniach, 
które doprowadziły do śmierci bohaterów utworu: 
najpierw Rudego i Alka, a kilka tygodni później 
Zośki. Tadeusz Zawadzki zdążył spisać swoje wspo-
mnienia i jego pamiętnik stał się dla pisarza ważnym 
źródłem informacji. 

Pierwsza wersja Kamieni na szaniec powstała 
w ciągu dwóch dni. Pisarz, poruszony śmiercią Alka 
i Rudego, wyjechał do rodziny mieszkającej w pod-

warszawskim Piastowie. Poprosił żonę, aby ręcznie 
spisywała jego przemyślenia, które wygłaszał, chodząc 
po pokoju. Po dwóch dniach przywiózł do Warszawy 
rękopis. Pierwsze wydanie książki ukazało się w nakła-
dzie 2000 egzemplarzy w lipcu 1943 roku, z podtytułem 
Opowiadanie o Wojtku i Czarnym, a autor ukrywał 
się pod pseudonimem Juliusz Górecki. Akcja powieści 
kończyła się śmiercią Rudego. Po śmierci Zośki autor 
dołączył do utworu dwa kolejne rozdziały: Celestynów 
i Wielka gra. 

Można powiedzieć, że powieść była pisana wraz 
z rozwojem wydarzeń, w miarę jak kolejni młodzi 
ludzie ginęli niczym „kamienie przez Boga rzucane na 
szaniec”. W czasie, gdy utwór powstawał, Polska wciąż 
była pod okupacją niemiecką – opowieść kończy się 
słowami: „Walka trwa…”. 

Aleksander Kamiński połowę honorarium ze wszyst-
kich wydań Kamieni na szaniec przekazywał na po-
krycie kosztów utrzymania kwatery Batalionu „Zośka” 
na Powązkach (tam pochowani są wszyscy bohaterowie 
powieści).

cechy gatunkowe 
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Co decyduje o tym, że Kamienie na szaniec możemy zaliczyć 
do literatury faktu?

2  Do jakich źródeł sięgniesz, aby sprawdzić prawdziwość 
wydarzeń przedstawionych w powieści? Zaproponuj kilka.

3  Utwór łączy w sobie cechy reportażu i harcerskiej gawędy. 
Wskaż jedne i drugie.

 Określ, skąd autor czerpał wiedzę o przedstawianych 
wydarzeniach i jakie relacje łączyły go z osobami przed
stawionymi w utworze.

 Oceń, czy zachowuje dystans do opowiadanej rzeczywi
stości, czy przeciwnie, jest w nią emocjonalnie zaangażo
wany.
Wskazówka: Przeczytaj głośno początek Kamieni na 
szaniec. Wskaż powtórzenie. Zinterpretuj fakt, że autor 
pisze „posłuchajcie”, a nie „przeczytajcie”? 

Literatura 
od podszewki
Wiesz już, że literatura faktu jest przeciwień-
stwem literatury opartej na fikcji literackiej 
(klasa 1, część 2, s. 85). Obejmuje współczesne 
teksty narracyjne o charakterze dokumentarnym, 
zaliczające się do gatunków z pogranicza 
literatury i dziennikarstwa, oraz tzw. powieści- 
-dokumenty, czyli utwory, w których fabuła jest 
rekonstrukcją wydarzeń z życia autentycznych 
postaci (współczesnych lub historycznych).

Gawęda harcerska to opowieść drużynowego 
o minionych wydarzeniach i bohaterach, którzy 
mają stać się wzorem dla młodego pokolenia.
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4  Znajdź w utworze wypowiedzi świadczące o tym, że autor kieruje 
swoją opowieść do konkretnego czytelnika. Kim jest ten czytelnik?

5  Prześledź poszczególne rozdziały. Określ ramy czasowe każdego 
z nich oraz ogólną tematykę. 

6  Opisane w Kamieniach na szaniec postacie i wydarzenia są prawdziwe, 
ale niektóre autor ukrył pod fikcyjnymi nazwami. Wyjaśnij dlaczego. 
Wskazówka: Wykorzystaj informacje z ramki Mają książki swoje dzieje.

Buki to fikcyjna nazwa, którą Aleksander Kamiń-ski nadał w Kamieniach na szaniec 23. Warszaw-skiej Drużynie Harcerzy, utworzonej przy gimna-zjum i liceum im.Stefana Batorego. Naprawdę drużyna ta nosiła miano „Pomarańczarni” – od koloru, który został wybrany na jej barwę. Do tej drużyny należeli młodzi ludzie, którzy w roku 1939 ukończyli szkołę.

warszawa i jej mieszkańcy
Czytanie, analiza, interpretacja

opór
Czytanie, analiza, interpretacja

1  Na podstawie powieści stwórz 
listę akcji i przedsięwzięć 
podejmowanych w ramach 
małego sabotażu, a następnie 
zbierz wnioski.

 Co było celem tych działań?
 W kogo były wymierzone? 
 Jakie miały znaczenie dla 
mieszkańców Warszawy?

2  Czym się różnił mały sabotaż 
od dywersji? Podaj przykładowe 
akcje dywersyjne.

3  Wymień najważniejsze akcje, 
w których uczestniczyli członko
wie warszawskich Grup Sztur
mowych.

1  Wymień miejsca w Warszawie, gdzie 
rozgrywały się ukazane w powieści wydarze
nia z udziałem trójki pierwszoplanowych 
bohaterów. Krótko przedstaw te epizody.

2  Które wydarzenia przedstawione 
w utworze rozegrały się poza Warszawą? 
Z jakimi działaniami są przede wszystkim 
związane? 

3  Na podstawie odpowiednich 
fragmentów powieści opisz wygląd 
Warszawy zniszczonej bombardowa
niem w 1939 roku (ulice, place, 
budynki, komunikacja itp.). Dlacze
go narrator nazwał stolicę „miastem 
grozy”? Czy wygląd miasta z czasem 
się zmieniał?

4  Czego na podstawie Kamieni na 
szaniec można się dowiedzieć o wa
runkach życia polskiej ludności pod 
okupacją niemiecką? Co czyniło to 
życie szczególnie trudnym? A w jaki 
sposób mieszkańcy Warszawy radzili 
sobie z trudnościami?

5  W jaki sposób zaznaczała 
się obecność Niemców 
w okupowanej stolicy? Co 
podkreślało ich uprzywilejo
waną pozycję? Przytocz 
odpowiednie fragmenty.

6  Jakie postawy przyjmo
wało polskie społeczeństwo 
wobec okupanta? Wykaż, 
że były one zróżnicowane.

7  W jaki sposób Niemcy 
starali się zniszczyć poczucie 
polskiej tożsamości narodo
wej? 

klasa 1, część 1, s. 183

Przypomnij, czym jest epizod.

Szare Szeregi

Pod nazwą Szare Szeregi krył się w latach 
1939–1944 Związek Harcerstwa Polskiego, 
który w czasie okupacji stał się organizacją 
podziemną, współpracującą z Delegaturą 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz 
Komendą Główną Armii Krajowej. Organizacja 
została utworzona 27 września 1939 roku; 
pierwszym jej dowódcą był Florian Marciniak, 
a po jego aresztowaniu Stanisław Broniewski 
– Orsza. Jako ostatni (od upadku powstania 
warszawskiego aż do rozwiązania Szarych 
Szeregów 18 stycznia 1945 roku) kierował nią 
Leon Marszałek.

Lilijka Szarych 
Szeregów 
z symbolem 
Polski Walczącej
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Mały sabotaż

Termin mały sabotaż zaproponował 
najprawdopodobniej w 1940 roku 
Aleksander Kamiński na określenie 
działań grup konspiracyjnych w okupo-
wanej przez Niemców Polsce. W akcje 
angażowała się przede wszystkim mło-
dzież, zwłaszcza należąca do Szarych 
Szeregów. Działania małego sabotażu 
miały przede wszystkim charakter psy-
chologiczny. Chodziło o podtrzymanie 
w narodzie wiary, o uświadomienie, 
że mimo barbarzyńskich represji Pola-
cy nie tracą ducha i walczą.

bohaterowie
Czytanie, analiza, interpretacja

6  Która z akcji zorganizowanych przez 
bohaterów Kamieni na szaniec zrobiła na 
tobie największe wrażenie? Przedstaw ją 
i uzasadnij swój wybór.

7  Jakie cechy osobowości i charakteru 
sprawiły, że bohaterowie Kamieni na 
szaniec zdolni byli do heroizmu i ofiar
ności?

8  Określ, jakie wartości i ideały były 
ważne dla młodzieży przedstawionej 
w powieści Aleksandra Kamińskiego. 
Znajdź fragmenty, które to uzasadniają. 

9  Jak rozumiesz stwierdzenie autora, 
że bohaterowie powieści potrafili w tych 
dramatycznych czasach żyć pełnią życia?

10  Przeczytaj poniższy fragment wiersza 
Testament mój Juliusza Słowackiego, 
a następnie zinterpretuj tytuł powieści. 
Jak bohaterowie Kamieni na szaniec wy 
pełnili testament romantycznego poety?

Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec1.
A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.

1 kaganiec – koszyk lub garnek służący do przenoszenia 
ognia (stąd: kaganek)

1  W jakim wieku byli bohaterowie Kamieni na szaniec, gdy wybuchła 
wojna? Jaki to moment życia?

2  Przedstaw plany i marzenia bohaterów utworu na krótko przed wybu
chem wojny. Jakie były ich zainteresowania, ambicje życiowe, uczucia? 
Jak sądzisz, dlaczego autor o nich pisze? 

3  Przed jakim wyborem stanęli bohaterowie w chwili wybuchu wojny? 

4  Scharakteryzuj środowisko polskich harcerzy – zbiorowego bohatera 
utworu. Uwzględnij: 

a) ich udział w działaniach małego sabotażu i dywersji
b) wzajemne relacje
c) naukę na tajnych kompletach
d) sposób myślenia o Polsce.

5   Zbierz materiał do charakterystyki porównawczej Alka, Rudego 
i Zośki. Wypisz cechy indywidualne bohaterów, a także te cechy i postawy, 
które były dla nich wspólne.

Cechy 
i postawy

Alek Rudy Zośka

indywidualne

wspólne

Organizacja obejmowała trzy grupy wiekowe młodzieży:

 Zawisza (12–14 lat) – członkowie tej grupy nie brali udziału w walkach 
zbrojnych, byli szykowani do odbudowy Polski po wojnie, w czasie powstania 
warszawskiego stworzyli Harcerską Pocztę Polową.

 Bojowe Szkoły (15–17 lat) – ich członkowie kierowani byli przede wszystkim 
do akcji małego sabotażu, przechodzili także przeszkolenie wojskowe, brali czynny 
udział w walkach w czasie powstania warszawskiego.

 Grupy Szturmowe (powyżej 18. roku życia) – były podporządkowane Kierow-
nictwu Dywersji Armii Krajowej, ich członkowie uczestniczyli w akcjach zbrojnych 
(wysadzanie mostów, pociągów, odbijanie więźniów, likwidacja funkcjonariuszy 
niemieckiego aparatu terroru), a nawet walczyli w oddziałach partyzanckich. Szko-
lili się w tajnych szkołach podchorążych, na kursach motorowych i saperskich. 
Podejmowali tajne studia, przygotowując się do odbudowy Polski ze zniszczeń 
wojennych. Pierwszym dowódcą GS w Warszawie był Tadeusz Zawadzki. 
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Co o tym sądzicie?
1  Jaki model heroizmu prezentowali Alek, 

Rudy i Zośka? Czy jest on aktualny także 
dzisiaj, czy może we współczesnej rzeczywi
stości oczekujemy innych form bohater
stwa? Jeśli tak, to jakich?

Lekkie pióro
 Jestem po lekturze Kamieni na szaniec… 

Przedstaw swoje refleksje i wrażenia związane z powieścią Aleksandra Kamińskiego.

Uwzględnij:
a) charakter przedstawianych wydarzeń
b) kreacje bohaterów i ważne dla nich wartości
c) sposób prowadzenia akcji (co sprawia, że jest żywa i trzyma w napięciu)

d) główne motywy (walka)
e) stosunek narratora do przedstawianej rzeczywistości i sposób prowadzenia narracji

f) ukazane środowiska: dom, organizacja harcerska, podziemie konspiracyjne itp.

g) przesłanie utworu.

 Przeczytaj jeszcze raz uważnie 
rozdział Kamieni na szaniec 
zatytułowany Pod Arsenałem, 
a następnie, wcielając się 
w uczestnika zdarzeń, np. Zośkę, 
opisz, co się wydarzyło podczas 
odbicia Rudego i innych więź-
niów przewożonych z siedziby 
gestapo na ulicy Szucha na 
Pawiak.
Wykorzystaj zamieszczoną na 
następnej stronie ilustrację.

Opis sytuacji

klasa 1, część 2, s. 62, 76

Przypomnij najważniejsze 
informacje na temat opisu 
sytuacji.

2  Czy Kamienie na szaniec można potraktować jako dokument 
epoki? Czego się dowiedzieliście? A co was najbardziej zaskoczy
ło i poruszyło? Spiszcie w punktach swoje uwagi na ten temat 
– stwórzcie ranking, tzn. zacznijcie od tych kwestii i spostrzeżeń, 
które potwierdzi największa liczba osób.

3  W czym pokolenie bohaterów Kamieni na szaniec jest podob
ne do waszego, a czym się różni?

Możesz skorzystać z zaproponowanego planu pracy:

1. Wstęp.
Określ okoliczności sytuacji.
 Jaki był cel akcji pod Arsenałem?
 Kto nią dowodził?
 Kto w niej uczestniczył?
 Gdzie się rozegrała?
 Na jakie sygnały się umówiono?
 Jaka była godzina rozpoczęcia akcji?
Wstęp powinien być napisany w czasie przeszłym.

2. Główna część pracy – wymaga relacji w czasie teraźniejszym.

Powinna zawierać:
 informacje o tym, co kto robi w danym momencie

 słownictwo dynamizujące opis oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze

 opis miejsca i opis przeżyć (przynajmniej najważniejszych postaci).

Opowiadanie nabierze dramaturgii, gdy będziesz używać krótkich 

wypowiedzeń: zdań pojedynczych, a nawet równoważników zdań. 

Warto też wykorzystać znaki interpunkcyjne, takie jak wykrzyknik, znak 

zapytania lub wielokropek.

3. Podsumowanie.
Tu skomentuj akcję, przedstaw własne oceny i refleksje.
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Zadanie z Pegazem
 Wykorzystując informacje zawarte w Kamieniach na szaniec, a także 

w innych dostępnych wam źródłach, opracujcie materiały historyczne 
dotyczące bohaterów powieści. Mogą one zawierać kalendarium 
wydarzeń, biogramy, opisy ważnych akcji, słownik pojęć, opisane 
ilustracje itp. Wykorzystajcie dostępny program komputerowy 
umożliwiający edycję tekstów.
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