
Język polski kl. VII 

Witam! W tym tygodniu proponuję następujące tematy. 

1. Temat: Emigracja – trudne doświadczenie Polaków pozbawionych bytu 

państwowego. Wokół                       

              lektury „ Latarnik” H. Sienkiewicza. 

 Przepisz do zeszytu notatkę: 

 GATUNEK: nowela wydana w 1881r.; 

 CZAS AKCJI: lata 70. XIX w., w retrospekcji wspomniane powstanie 

listopadowe z 1830r.; 

 MIEJSCE AKCJI: Aspinwall, niedaleko Panamy ( Ameryka Środkowa ); 

 BOHATEROWIE: Skawiński – polski emigrant; Izaak Falconbridge – konsul 

Stanów Zjednoczonych, rezydujący w Panamie; Johns – strażnik portowy, 

dowożący Skawińskiemu żywność. 

  PLAN WYDARZEŃ:  

Ekspozycja ( wstęp ): 

1. Objęcie przez Skawińskiego posady latarnika w Aspinwall. 

2. Dzieje Skawińskiego – żołnierza i tułacza ( retrospekcja, czyli cofnięcie się w czasie 

). 

       Przebieg akcji: 

3. Pobyt na wysepce: 

a) monotonne życie latarnika; 

b) kontakt ze światem ( wyjazdy do kościoła, kupowanie prasy ); 

c) ukojenie; 

d) letarg ( uśpienie ); 

e) niezwykły podarunek ( „Pan Tadeusz” ). 

       Punkt kulminacyjny: 

4. Lektura „ Pana Tadeusza”.  

       Zakończenie ( puenta ): 

5. Utrata posady – początek nowej tułaczki. 

 DZIEJE SKAWIŃSKIEGO – ŻOŁNIERZA I TUŁACZA 

1. Skawiński jako żołnierz: 

a) udział w powstaniu listopadowym – 1830r.; 



b) walka w wojnie domowej w Hiszpanii – 1833r.; 

c) udział w walkach prowadzonych przez Napoleona III we Francji; 

d) uczestnik powstania węgierskiego – 1848r.; 

e) udział w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych – 1863r. 

2. Skawiński jako tułacz: 

a) Europa – żołnierz; 

b) Azja – strzelec rządowy; 

c) Australia – poszukiwacz złota; 

d) Afryka – poszukiwacz diamentów; 

e) Ameryka Południowa – handel z tubylcami. 

3. Nieudane próby znalezienia domu: 

a) pożar warsztatu kowalskiego; 

b) utrata fabryki cygar z powodu oszustwa wspólnika; 

c) zawód marynarza i harpunnika. 

4. Przybycie do Aspinwall i objęcie posady latarnika. 

5. Zaniedbanie obowiązków i dalsza tułaczka. 

 WNIOSEK: losy Skawińskiego są przykładem doświadczeń pokolenia 

emigrantów. 

 Korzystając z dowolnego źródła wypisz przyczyny emigracji Polaków w XIX w. Napisz, 

czym była Wielka Emigracja i podaj jej najważniejszych przedstawicieli. 

 Wyjaśnij i zapisz w zeszycie termin nostalgia. 

 

2. Temat: Literatura i sen o ojczyźnie. 

 Wypisz od myślników czynności, które rutynowo wykonywał Skawiński w swej latarni, 

jakimi cechami powinien odznaczać się dobry latarnik? 

 W formie opisu przeżyć wewnętrznych zaprezentuj moment lektury „ Pana 

Tadeusza” oraz snu Skawińskiego ( patrz podręcznik s. 84 ). Pracę, zapisaną w 

Wordzie, wyślij  

w załączniku na maila: joannadlugosz@op.pl 

 Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 9, s. 170. 
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3. Temat: Tułaczka i wieczna podróż jako metafory życia – symbole w noweli 

Sienkiewicza.  

 Zapisz w zeszycie: 

Symboliczne znaczenia: 

 LATARNIA: 

-  dobrowolne miejsce odosobnienia, samotnia, pustelnia; 

-  jedyny punkt trwały wśród żywiołów, ostoja w niepewnym świecie; 

-  światło latarni wskazuje drogę, chroni statki przed niebezpieczeństwem; latarnik 

– samotny człowiek oświetlający drogę innym ludziom, by mogli spokojnie 

zawinąć do portu. 

 MORZE: ( Samodzielnie określ symbolikę ) 

 Wykonaj w zeszycie ćw. 4 i 7, s. 170. 

Życzę owocnej pracy! Pozdrawiam. 

 

 


