
   

 

                                                                                                  

Do Pana Gałczyńskiego – Rozmowa liryczna. 

Przepraszam Pana Panie Gałczyński! 

Wiersz Twój nie jest przedmiotem mojej drwinki. 

Chcę wiedzieć tylko jak uczniowie książki czytają ? 

Jak się z tym czują i czy się dobrze mają? 

Czy odpowiedzą mi na to szczerze? 

Myślę, że tak bo wiedzą, że im uwierzę. 

Powiedz mi jak czytasz.  
- Powiem.  
- Więc?  
- Czytam w słońcu i przy blasku świec.  
- Czytam w kapeluszu i w berecie.  
- Czytam w taksówce i samochodzie. 

- Czytam wiosną, kiedy wszystko zakwita. 

- Czytam latem, w ogrodzie i nad morzem, 

- Czytam jesienią, kiedy pola się rumienią 

- Zimą czytam, jak wesoły ogień, 

 Wciąż jestem z książką przy sobie.  

- Będę czytać książki dzisiaj, jutro 

Dniem i nocą, bo książki zawsze przychodzą mi z pomocą,  

O mój dobry humor dbają i  w dobrym nastroju mnie trzymają. 

 

                                                                                       Grażyna Szymczyk 

 

 



 Zalecenia lekarskie :    

Powtórka przed maturą.  

                                                                             

 

 

My przyjaciółki książki jesteśmy 
otwarte na nowe przyjaźnie, 

zapraszamy wszystkich, którzy lubią 
czytać i tych, którzy dopiero 

odkryją, że to lubią. 

 

Przeczytaj i powtórz sobie lektury! 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka 

 

 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka


Adam Mickiewicz 

,,O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, 
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, 
Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki, 

Gdy odśpiewają ulubione zwrotki 
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła, 

Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła,’’ 
 
                                     Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragment z Epilogu) 

 

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

https://commons.wikimedia.org/


Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie – 

Adam Mickiewicz. 

 

Akcja utworu rozgrywa się na Litwie, w dworku Soplicowo i w pobliskim zaścianku w Dobrzynie, w 
latach 1811 –1812. Retrospekcje, czyli przypomnienia sięgają do ostatniego ćwierćwiecza XVIII wieku 
tj. do roku 1791. Ukazuje losy polskiej szlachty na tle przełomowych dla narodu wydarzeń – kampania 
napoleońska (marsz wojsk Napoleona na Moskwę). 

Główne wątki 
wątek miłosny Tadeusza i Zosi, wątek sporu o zamek Horeszków, wątek niepodległościowy 
(działalność księdza Robaka). 

Główni bohaterowie 
Bohater zbiorowy – szlachta polska. 
Bohaterowie jednostkowi – Soplicowie (Sędzia, Jacek – ksiądz Robak, Wojski Hreczecha, Tadeusz ), 
Horeszkowie (Zosia, Stolnik, Hrabia). 

Litwo! Ojczyzno moja! 

Ty jesteś jak zdrowie! 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie; 

Kto cię stracił (…) 



Spowiedź Jacka Soplicy- Zapraszam na półgodzinną podróż do 

Soplicowa! 

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

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/403-adam-mickiewicz-pan-tadeusz-ksiega-x-
emigracja-jacek-fragmenty-spowiedz-jacka-soplicy  

https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz 

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

 

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

 

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/403-adam-mickiewicz-pan-tadeusz-ksiega-x-emigracja-jacek-fragmenty-spowiedz-jacka-soplicy
https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/403-adam-mickiewicz-pan-tadeusz-ksiega-x-emigracja-jacek-fragmenty-spowiedz-jacka-soplicy
https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz
https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie#pobierz-audiobook
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie#pobierz-audiobook
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie


Obejrzyj film 

 
https://ninateka.pl/film/pan-tadeusz-adam-hanuszkiewicz 

 

Dowiedz się więcej  

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

https://ninateka.pl/film/pan-tadeusz-adam-hanuszkiewicz
https://klp.pl/pan-tadeusz/a-5738.html


Dziady – Adam Mickiewicz 

Ach, te to, książki zbójeckie! 

Młodości mojej niebo i tortury! 

One zwichnęły osadę mych skrzydeł i wyłamały do góry, 

że już nie mogłem nad dół skręcić lotu. 

A.  Mickiewicz,  Dziady 

 

Opactwo w dębowym lesie - Caspar David Friedrich, Opactwo w dębowym lesie, 1809–1810, olej na płótnie, Alte 
Nationalgalerie, Berlin, domena publiczna 

Dziady to nazwa starego, mającego swe źródło jeszcze w czasach pogańskich, 
obrzędu obchodzonego przez prosty lud na terenach Litwy, Prus i Kurlandii. Obrzęd 
dziadów był odprawiany w kaplicach lub pustych domach sąsiadujących z 
cmentarzem. Zgromadzeni ludzie uczestniczyli w wywoływaniu duchów, które 
zapraszali na ucztę składającą się z jadła, trunków i owoców. Dziady odprawiane 
były potajemnie, bo Kościół potępiał ten obrzęd, widząc w nim przejaw zabobonu i 
niepotrzebnego zbytku. 



Dziady cz. II  

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...” – o 

ludowym obrzędzie dziadów 

 

Więcej 

https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-

dziadow/DlMbfedgK 

https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady 

Obejrzyj 

Guślarz (Maja Komorowska) w Lawie Konwickiego 

https://www.youtube.com/watch?v=l_VKjG7NRQI 

Zamknijcie drzwi od kaplicy 
I stańcie dokoła truny; 
Żadnej lampy, żadnej świécy, 
W oknach zawieście całuny: 
Niech księżyca jasność blada 
Szczelinami tu nie wpada. 
Tylko żwawo, tylko śmiało! 

 

https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK
https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK
https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady
https://www.youtube.com/watch?v=l_VKjG7NRQI


Dziady cz. III  

III część Dziadów napisał Mickiewicz po upadku 
powstania listopadowego. Są one próba rehabilitacji 
poety za to, że nie wziął udziału w powstaniu. Od 
miejsca powstania nazywa się tę część Dziadami 
drezdeńskimi, w odróżnieniu od wileńsko-kowieńskich 
(cz. II i IV). 

Prolog 
W przerobionym na więzienie wileńskim klasztorze 
Bazylianów przy ulicy Ostrobramskiej między złymi a 
dobrymi duchami toczy się walka o duszę więźnia. 
Bohater ma być uwolniony, ale „z łaski Moskwicina” – i 
zesłany na wygnanie. Widzimy symboliczną śmierć 
Gustawa i narodziny Konrada. 

,,Nasz naród jak lawa, 

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.’’ 

 

,,Ludzie! Każdy z was mógłby, samotny, więziony, 

Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony…’’ 

 

,,Nazywam się Milijon, bo za Milijony 

kocham i cierpię katusze…’’ 

 



Najważniejsze wydarzenia: 

 Przemiana Gustawa w Konrada 

 Monolog Konrada (Wielka improwizacja) 

 Widzenie księdza Piotra 

 Bal u Senatora 

Bohaterowie: 

 Gustaw-Konrad – zbuntowany, romantyczny bohater, który przeszedł duchową 
przemianę. W II i IV części Dziadów – kochanek, zjawa (może duch?). III cz. Dziadów 
uwięziony przez Moskali przedstawiciel wileńskiej młodzieży represjonowanej przez 
carskie władze. 

 Ksiądz Piotr – zakonnik, bernardyn, który odprawił egzorcyzmy nad Gustawem-
Konradem. Doznał szczególnego widzenia, w którym ujrzał szczególną, 
mesjanistyczną rolę Polski w świecie. 

 Senator Nowosilcow – postać historyczna, pełnomocnik cara, W ważnej scenie 
widzenia senatora ujawniają się jego służalcza natura i pragnienie władzy za wszelką 
cenę. Okrutny cynik. 

Dziadów część III to utwór o… 

 martyrologii narodu polskiego; 
 klęsce prometeizmu i romantycznego indywidualizmu; 
 podziałach w społeczeństwie polskim; 
 prześladowaniach spiskowców, torturach i zesłaniach na Syberię; 
 mesjanistycznej koncepcji dziejów, którą proponuje Mickiewicz; 
 ewolucji polskiego bohatera romantycznego – od Gustawa (nieszczęśliwego 

kochanka), przez Konrada (poetę i bojownika), do Pielgrzyma (Ustęp), rozumiejącego 
konieczność współdziałania narodów polskiego i rosyjskiego. 

Tematy, z jakimi można powiązać III część Dziadów 

 dobro i zło; walka dobra ze złem, 

 bunt, 

 samotność, 

 poeta i poezja, 

 relacja Bóg – człowiek, 

 patriotyzm, 

 szaleńcy, marzyciele, 

 zwycięzcy i pokonani, 

 martyrologia narodu, 

 ofiara, 

 cierpienie, 

 indywidualizm, 

 prometeizm, 

 przemiana wewnętrzna bohatera, 

 ewolucja polskiego bohatera romantycznego – od Gustawa (nieszczęśliwego kochanka), 
przez Konrada (poetę i buntownika), do  

Pielgrzyma (Ustęp) rozumiejącego konieczność współdziałania narodu polskiego i rosyjskiego. 

http://aleklasa.pl/liceum/c323-bohater-literacki/gustaw-konrad


Zapamiętaj!  
Warto zauważyć, że dwie najważniejsze w dramacie 
sceny, tzw. Wielka Improwizacja i Widzenie księdza 
Piotra, mają miejsce w trakcie ważnych świąt: 
pierwsza odbywa się w noc wigilijną, druga podczas 
Wielkiejnocy. 

Więcej na: 

Dziady – „kilka rysów ogromnego obrazu” i dokument sprawy narodowej 

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/dziady-na- 

https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady 

 

Sprawdź swoją wiedzę: 

https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-
narodowej/DCep0lsyh 

 

Słuchowisko 

Dziady, Część III - Adam Mickiewicz  

https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k 

 

 

 

 
 

 

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/dziady-na-
https://lektury.gov.pl/czytaj/dziady
https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-narodowej/DCep0lsyh
https://epodreczniki.pl/a/dziady---kilka-rysow-ogromnego-obrazu-i-dokument-sprawy-narodowej/DCep0lsyh
https://www.youtube.com/watch?v=EteSLWsly6k


Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

,, Jeżeli przychodzą do mnie po radę, to niech jej słuchają! W 

przeciwnym razie nie leczę, nie leczę wcale! Jeśli nie niszczę 

źródeł śmierci… ‘’ 

,,Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory.’’ 

Otrzymałem wszystko, co potrzeba… Muszę to oddać, com wziął. 

Ten dług przeklęty… Nie mogę mieć ani ojca, ani matki, ani 

żony, ani jednej rzeczy, którą bym przycisnął do serca z 

miłością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory. 

Muszę wyrzec się szczęścia. Muszę być sam jeden. Żeby obok 

mnie nikt nie był, nikt mię nie trzymał!  

  

                                          Aleksander Kotsis - zycie 

Powieść opowiada historię Tomasza Judyma, lekarza wywodzącego się z nizin społecznych, który 
poświęcił życie, by pomagać ubogim. Chęć całkowitego poświęcenia życia zawodowego i prywatnego 
pomocy najbiedniejszym jest powodem konfliktu, który zachodzi zarówno w środowisku lekarskim, jak 
i w samym Judymie. Okazuje się, że taka praca u podstaw niesie ze sobą o wiele więcej problemów, 
niż tylko bezpośrednie spotkanie z chorobami i skrajnie trudnymi warunkami. To także pytanie o to, 
czy Judym ma prawo do osobistego szczęścia — zwłaszcza że jego sercu nieobca staje się Joanna 
Podborska, młoda nauczycielka. Żeromski w swojej powieści zwraca uwagę nie tylko na dosłowną 
bezdomność, która dotyka ludzi, lecz także przenośną, związaną z nieumiejętnością odnalezienia 
siebie i swojego miejsca w życiu. 

Główni bohaterowie 
Tomasz Judym, Joanna Podborska, Korzecki, Wiktor Judym 

Główne wątki 
problematyka społeczna, źródła zła, nędza klasy pracującej, obowiązki moralne inteligencji, 
dochowanie wierności ideałom. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pinakoteka.zascianek.pl%2FKotsis%2FKotsis_bio.htm&psig=AOvVaw2iLjRFgLUC6hh7Qex-DbV7&ust=1585485264982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNi3mI-XvegCFQAAAAAdAAAAABAf


Tego się naucz! 

Zadania związane z tą powieścią są konkretne. Trzeba umieć: 

 wytłumaczyć tytuł dzieła – pokazać nie tylko jego dosłowne, ale także przenośne 

znaczenie, 

 zinterpretować symbole pojawiające się w tej powieści (np. Wenus z Milo, rozdarta 

sosna), 

 pokazać Ludzi bezdomnych jako powieść modernistyczną, 

 opowiedzieć dzieje Tomasza Judyma oraz ukazać go jako społecznika, buntownika, 

idealistę, człowieka rozdartego wewnętrznie itd., 

 wskazać elementy etosu chrześcijańskiego w powieści. 

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/ludzie-bezdomni-do-matury 

 

 

Więcej na : 
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/ludziebezdomni-zeromski 

https://lektury.gov.pl 

Słuchaj i  pobierz audiobook 

 https://lektury.gov.pl/lektura/ludziebezdomni#sluchaj-w-przegladarce 

 

 

 

 

 

 

http://aleklasa.pl/matura/c406-nauka-o-jezyku-2/ludzie-bezdomni-do-matury
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/ludziebezdomni-zeromski
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/lektura/ludziebezdomni#sluchaj-w-przegladarce


Przedwiośnie – Stefan Żeromski 

,,Ludzi bym chciał tu poznać. Własnymi oczami 

zobaczyć wszystko. Tych prostych. Chłopów, Żydów, 

robotników, rzemieślników, rybaków, pracowitych i 

urwipołciów, dobrych i złych, mądrych i głuptasów. 

Chciałoby mi się gadać o ich życiu. Nażyć się z nimi! 

‘ 

  

Powieść składa się z trzech części: Szklane domy, Nawłoć, Wiatr od wschodu. 

Bohaterowie 

 Cezary Baryka – „rówieśnik epoki”, urodzony w Baku w 1900 r., samodzielny i samotny, 
niepokorny, szukający drogi życiowej, buntujący się wobec zła świata. Przeżywa fascynację i 
rozczarowanie rewolucją, potem rozczarowanie kształtem Polski i zawód miłosny. Powieść 
pokazuje drogę Cezarego do dojrzałości. Rodzice: Seweryn Baryka, Jadwiga z Dąbrowskich 
Baryka. 

 Szymon Gajowiec – młodzieńcza miłość matki Cezarego, któremu później pomaga; wysoki 
urzędnik w Ministerium Skarbu. Patriota przygotowujący własną książkę o naprawie Polski. 

 Hipolit Wielosławski – przyjaciel Cezarego, uratowany przez niego w czasie wojny 
bolszewickiej, właściciel Nawłoci. 

 Laura Kościeniecka – wielka miłość Cezarego. Piękna wdowa, właścicielka zadłużonego 
Leńca; dla pieniędzy wyszła za bogatego Barwickiego. 

 Władysław Barwicki – bogaty nuworysz, narzeczony, później mąż Laury; w czasie spotkania 
w nocy w Leńcu wdał się w bójkę z Cezarym. 

 Antoni Lulek – znajomy Cezarego, student prawa na uniwersytecie, zapalony komunista, 
ślepo wierzący we wszystkie hasła rewolucyjne. 

W osobie Cezarego Baryki przedstawia Żeromski rozterki młodego człowieka 

dwudziestolecia międzywojennego, takiego, który zachłysnął się wolnością kraju, lecz jest 

rozczarowany kształtem nowej, niepodległej ojczyzny. Przedwiośnie to powieść 

polityczna – próba ustosunkowania się pisarza do aktualnych spraw kraju, przedstawia 

istniejącą sytuację, krytykuje i szuka dróg reformy. 



Tło historyczne powieści 
 I wojna światowa (1914 – 1918). 

 Rewolucja październikowa w Rosji (1917): rewolucja w Baku, konflikt azersko-ormiański. 

 Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918). 

 Wojna polsko-bolszewicka (1920). 

 Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości: rozczarowanie kształtem odrodzonej Polski. 

Forma utworu 

 Cz. I Szklane domy – obraz rewolucji w Rosji i drogi Baryki do Polski; mit o szklanych 
domach. 

 Cz. II Nawłoć – arkadia dworu w Nawłoci, obraz życia ziemiaństwa i chłopów (Chłodek), 
perypetie uczuciowe Cezarego. 

 Cz. III Wiatr od wschodu – dyskusja dotycząca losów kraju (poglądy komunistów, program 
Szymona Gajowca). 

Różne drogi naprawy Rzeczypospolitej w Przedwiośniu 

 Rewolucja zbrojna – przedstawiona na przykładzie krwawych wydarzeń w 
Baku i zebrania komunistów w Warszawie. Jest siłą niszczącą, ale wynika z 
tragicznej sytuacji najuboższych, z zaniedbań społecznych. Ostatnia scena to 
ostrzeżenie przed groźbą rewolucji, do której może doprowadzić bezczynność 
władzy. 

 Rewolucja techniczna – mit szklanych domów. To wizja utopijna, 
niemożliwa do realizacji, bo wymagająca ogromnych nakładów finansowych. 
Symbol rozwiania nadziei wiązanych z odzyskaniem niepodległości. 

 Program reform (głoszony przez Szymona Gajowca) – m.in. wprowadzenie 
polskiego pieniądza, edukacja, obrona granic, prawa dla mniejszości 
narodowych. Program, być może, najlepszy, ale zbyt powolny („Polsce trzeba 
na gwałt wielkiej idei!”). 

                        Więcej na : 
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/przedwiosnie-zeromski 

https://lektury.gov.pl 

Słuchaj i  pobierz audiobook 

 https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie#sluchaj-w-przegladarce 

Obejrzyj  

 https://www.cda.pl/video/398063213 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/przedwiosnie-zeromski
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie#sluchaj-w-przegladarce
https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie#pobierz-audiobook
https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie#pobierz-audiobook
https://www.cda.pl/video/398063213


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


