
Poniedziałek /wtorek 27-28.04.2020 rok 

Temat: POWSTANIE WARSZAWSKIE OCZAMI CYWILA. 

1. Przeczytaj informacje o Mironie Białoszewskim (podręcznik s. 123). 

2. Poszukaj w internecie, encyklopedii, informacji o Powstaniu Warszawskim i zapisz notatkę do 

zeszytu (data wybuchu, data zakończenia, kto wydał rozkaz, przyczyny wybuchu ). 

3.Przeczytaj uważnie fragment ,,Pamiętnika z powstania warszawskiego” (podr.s.124-130), obejrzyj 

fotografie towarzyszące tekstowi. 

4. Odpowiedz na pytania 1-8 ze str.130/131(podręcznik) dotyczące tekstu. 

5. Zaproponuj tytuły do poszczególnych fragmentów tekstu: 

1 sierpnia – (np.Wybuch powstania) 

5 sierpnia – 

Sierpień - 

Koniec sierpnia – 

Październik – 

6. Wyszukaj w tekście fragmenty pokazujące postawy z zachowania warszawiaków. Uzupełnij 

notatkę: 

 • panika ludzi w bezładzie uciekających ……………………………………………………………………………….;  

• szukanie ratunku w ………………………..…., przezwyciężającej grozę w czasie bombardowania;  

• krzyk rozpaczy ………………….., która straciła …………………………., przedzierający się przez hałas tłumu;  

• odruchy ludzkiej ……………………………………. przy gaszeniu palącego się domu;                                                    

• heroizm polegający ……………………………………………………………………………………..podczas 

bombardowania, radość ze zdobycia wody; 

 • mieszane uczucia na wieść o ………………………………………………………(Wierzyło się, że nic złego nas nie 

czeka, chciało się w to wierzyć, bo się miało dosyć i powstania, i wojny w ogóle, i nienawiści, i 

zabijania, i ginięcia. Nagle – zachciało się – wszystkim – żyć! Żyć! […] 

7. Język i styl pamiętnika. Wskaż odpowiedzi poprawne. 

Język i styl :  

– stylizowany na potoczny; 

- stylizowany na urzędowy; 

- równoważniki, wypowiedzenia eliptyczne, anakoluty (zdania niepoprawne gramatycznie), 

nadużywanie zaimków, wtrąceń, przejęzyczenia;  

-zdania złożone i zdania wielokrotnie złożone;  

 – onomatopeje naśladujące warkot samolotów i odgłosy bomb, głosy ludzi – krzyczących, modlących 

się;  



– krótkie, urywane zdania, szatkowane wybuchami eksplozji;  

- liczne dialogi; 

 – brak analizy psychologicznej – rejestrowanie tylko „zewnętrzności”: słów, gestów, zachowań . 

8. Cechy pamiętnika jako gatunku literackiego. 

• pisany prozą;  

• relacja pierwszoosobowa o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem lub naocznym świadkiem; 

 • opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego;  

• zwykle zdarzenia relacjonowane są chronologicznie;  

• od autobiografii różni się tym, że nie koncentruje się na analizie intymnego świata autora, lecz 

stanowi relację przede wszystkim o wydarzeniach zewnętrznych;  

• od dziennika różni się tym, że zapisy nie są prowadzone na bieżąco i systematycznie. 

 Zadanie domowe(dla chętnych): 

 Autor Pamiętnika... po kapitulacji Warszawy został zabrany do obozu w Pruszkowie, 

zorganizowanego przez Niemców dla wysiedlonej z Warszawy ludności cywilnej (przeszło przez ten 

obóz ponad pół miliona warszawiaków). Wyobraź sobie, że znaleźli się tam ludzie, o których była 

mowa we fragmencie Pamiętnika..., a dziennikarz prasy konspiracyjnej przeprowadza z nimi wywiad, 

aby napisać reportaż o powstaniu. Wciel się w wybraną postać i udziel takiego wywiadu. Zwróć 

uwagę na język twojej wypowiedzi. Ważne, żeby przypominał ten, którym napisany jest  Pamiętnik…. 

Możesz być np.: – sąsiadką, która modliła się do Najświętszego Serca Jezusa wśród wycia samolotów;  

– panią Górską, której syna zabito w zbombardowanej szkole na Lesznie;  

– mężczyzną, który skrzyknął ludzi do gaszenia pożaru;  

– kobietą w płaszczu, która modliła się do św. Krzysztofa;  

– Swenem, przyjaciel narratora;  

– kobietą z zupą; – matką narratora;  

– dozorcą.  

Do przemyślenia!!! 

Pamiętnik… został napisany po dwudziestu trzech latach od powstania, a więc z dużym dystansem 

czasowym. Opisane zdarzenia musiały tkwić bardzo głęboko w pamięci autora, skoro pamięta on 

najdrobniejsze nawet szczegóły. Białoszewski nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej, nie 

walczył zbrojnie. Dlatego Pamiętnik... ukazuje powstanie inaczej: nie jako bohaterski zryw, ale jako 

codzienny koszmar, pełen lęku, grozy, głodu. Pokazuje prawdziwą walkę o przeżycie kolejnego dnia, 

o zachowanie biologicznego trwania. Nie ma tu patosu, wzniosłych słów. Nikt przed Białoszewskim 

w literaturze polskiej nie pisał o tym wielkim zrywie patriotycznym w taki sposób. Powstańcza 

Warszawa  to : 

• bombardowane, płonące domy, które ochotnicy próbują gasić wiadrami wody i ziemią;  

• domy z powyrywanymi framugami okien, bez szyb i drzwi;  



• podwórka z lejami po bombach;  

• piwnice, które są schronieniem dla uciekających w popłochu ludzi;  

• filary domów, pod którymi ludzie próbują się ukryć przed nadlatującymi samolotami;  

*  ulice pełne uciekinierów, którzy stracili dach nad głową i biegają od bramy do bramy w 

poszukiwaniu schronienia;  

• ludzie szukający wody pod ostrzałem, wśród bomb;  

• ruiny zburzonych domów. 

Białoszewski, opisując powstanie z perspektywy ponad dwudziestu lat, mógł spojrzeć inaczej na 

ówczesne wydarzenia, a przede wszystkim na postawy pojedynczych ludzi. Uświadomił czytelnikom, 

że akty heroiczne są równie częste jak tchórzostwo i obojętność.  

 

Środa -29.04.2020 rok 

Temat: ODKRYWANIE NA NOWO CZŁOWIEKA I ŚWIATA. T. RÓŻEWICZ ,,JAK DOBRZE”. 

1.Zgromadź synonimy do przysłówka dobrze. 

2. Dokończ  zdania: 

a) Jak dobrze, że mogę (co robić?): 

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

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

.b) Jestem jaki / jaka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza Jak dobrze (podręcznik, s. 254).  

4.Odszukaj powtarzające się w utworze słowa.  

5. Wykonaj polecenie 3,4,5 (podręcznik, str. 254) 

6. Znajdź w tekście słowa klucze (zapisane wielką literą). Ułóż  zdania z czasownikami mogę i jestem w 

różnych znaczeniach. : 

 MÓC  

• mieć dosyć siły, środków, zdolności do wykonywania czegoś  

• zdołać, potrafić  

• mieć prawo do czegoś  

BYĆ  

• zajmować pewne miejsce w rzeczywistości  

• żyć, istnieć  

• trwać przez pewien czas  

• być obecnym, przebywać, znajdować się . 



Do przemyślenia: 

Wiersz nie posiada znaków interpunkcyjnych. Dlaczego? Być może stanowią dla autora 

zbędne ozdobniki, tak jak środki  stylistyczne. Odpowiedź odnajdziemy w kolejnych 

dystychach (dwóch wersach ) zacytowanych strof. Osoba mówiąca myślała, że: 

– nie ma już lasu i jagód, 

– drzewa przestały dawać cień, 

– człowiek nie ma już serca. 

W jakich okolicznościach okazuje się, że człowiek nie ma serca, cień drzew nie daje ukojenia, 

a las przestaje być miejscem odpoczynku? 

W czasie wojny. Wtedy okazuje się, że ludzie nie mają serc – stają się bezwzględni i 

bezlitośni. Natomiast las staje się jedynie schronieniem lub kryjówką dla partyzantów. 

W zależności od czasów, w jakich żyjemy, różne zjawiska są postrzegane przez nas inaczej. 

Dla ludzi żyjących w czasie wojny las nie jest miejscem odpoczynku czy kontaktu z naturą, 

ale ucieczką. Natomiast bijące serce to oznaka życia, a nie tylko bezwiedny puls. Serce jest 

siedliskiem naszych uczuć, dlatego jego naturalną funkcją powinno być współodczuwanie i 

miłość. W czasie wojny człowiek postępuje tak, jakby go nie miał – jest wyzbyty ludzkich 

odruchów. 

Nastrój wiersza jest optymistyczny, ale z akcentem niepokoju, widać tu raczej poczucie ulgi i 

szaloną radość ze zwyczajnych spraw, nie beztroskę. 

Wiersz napisany bardzo prostym językiem, jak pisano nieraz o Różewiczu to poezja 

„ściśniętego gardła”. Niezwykle oszczędne środki poetyckie. Wielką rolę gra w nim właśnie 

dosłowność, codzienność i język potoczny. 

Praca domowa: Napisz notatkę o Tadeuszu Różewiczu. 

 

 

Piątek -30.04.2020 rok 

Temat: Przed egzaminem –powtarzamy. 

1. Przeczytaj tekst ze strony 249 (zeszyt ćwiczeń) i wykonaj zadania 1, 2, 3, 4,5,6,7,8). 

2. Zadanie: Podziel kartkę w zeszycie na 3 kolumny (liryka, epika, dramat) i 

wpisz poniższe informacje w odpowiednie rubryki tabeli: 



 

 

 


