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Klasa VII - 29.04.20r. 

 

Temat: Recytacja  Zygiera  i  przebudzenie  młodych  Polaków. 

( część  pierwsza - na  następnej  lekcji  kontynuacja ) 

1. Przeczytaj. 

 Dziś  zaczniemy  rozmawiać   o  pamiętnej  lekcji  polskiego  i  wrażeniu, 

jakie  na  uczniach  i  nauczycielu wywarła  recytacja  tekstu  A. Mickiewicza. 

Przy  okazji połączymy  2  w  1 :) ponieważ  utwór  "Reduta  Ordona" - który  

pojawia  się  w  tekście -   jest  naszą  lekturą  obowiązkową  i  omówimy  go  

przy  okazji  "Syzyfowych  prac". 

 Najpierw  skupimy  się  na  przebiegu  opisanej  przez  Żeromskiego  

lekcji  i  reakcjach  ludzi  w  niej  uczestniczących. A  kiedy  zaczniemy  

omawiać  treść  "Reduty"  zrozumiecie, dlaczego  mogła  tak  mocno  wpłynąć, 

na  uczniów, którzy  jej  wysłuchali. 

 

2. Przyjrzyjmy  się  Zygierowi. To  bohater, o  którym  tak  naprawdę  wiemy  

niewiele, ale  jego  zachowanie  staje  się  punktem  zwrotnym  dla  

klerykowskich  gimnazjalistów. 

 

Zapisz  w  zeszycie: 

Bernard  Zygier: 

- wydalony  z  gimnazjum  w  Warszawie  za  głoszenie  poglądów  sprzecznych  

z  obowiązującymi, czytanie  literatury  polskiej  i  poznawanie  prawdziwej  

historii  Polski, 

- w  Klerykowie  poddany  ścisłej  kontroli  pedagogów: mieszka  u  

Kostriulewa, poza  szkołą  nie  ma  prawa  spotykać  się  z  kolegami, jego  

rzeczy  są  rewidowane, 

- początkowo  ma  zakaz  udziału  w  lekcjach  j. polskiego, 

- nie  pozwala  się  zastraszyć  zaborcom, cechuje  go  odwaga  cywilna, 

- "na  górce"  skupia  wokół  siebie  grupę  gimnazjalistów - gdzie  poznają  

teksty  zakazane  w  szkole, 

- patriota, który  traktuje  bycie  Polakiem  jako  coś  oczywistego  i  

niepodlegającego  dyskusji. 

 

3. Kilka  słów  o  lekcjach  polskiego  w  Klerykowie - przeczytaj. 

Zaborcy  robili  wszystko, żeby  zniechęcić  uczniów  do  lekcji  j. polskiego. Ich  

plan  był  bardzo  sprytny - nie  zakazali  udziału  w  lekcjach ( a  jak  wiecie, 
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gdy  się  komuś  czegoś  zakaże - tym  chętniej  po  to  sięga ), ale  zniechęcali  

do  udziału  w  nich  na  różne  sposoby: 

- język  polski  w  powieści  został  określony  jako  "język  miejscowy" - miało  

to  na  celu  umniejszenie  jego  wartości  w  porównaniu  z  urzędowym  i  

oficjalnym  rosyjskim, 

- lekcje  odbywały  się  między  godziną  14:00 - 15:00  kiedy  uczniowie  byli  

zmęczeni  i  najmniej  skupieni, 

- zajęcia  nie  były  obowiązkowe, więc  za  nieobecność  na  nich  nie  

wyciągano  żadnych  konsekwencji, 

- prowadzone  były  w  języku  rosyjskim, 

- podręcznik  do  literatury  był  ocenzurowany, pełen  przekłamań, zawierał  

teksty  zgodne  z  programem  opracowanym  przez  rosyjskie  władze, historię  

literatury  polskiej  ukazywał  w  negatywnym  świetle, 

- podczas  zajęć  uczniowie  tłumaczyli  wiersze  z  polskiego  na  rosyjski, 

- zajęcia  były  NUDNE  i  NIECIEKAWE. 

 

4. Przeczytaj  fragment  powieści - dotyczy  on  atmosfery  panującej  na  

lekcji  polskiego ( zanim  Zygier  wyrecytował  "Redutę" ) 

 

"Sztetter  wszedł  do  klasy  jak  zwykle  z  wyrazem  niechęci  na  twarzy, 

zasiadł  i  wnet  wymienił  czyjeś  nazwisko  prosząc  o  tłumaczenie  z  języka  

polskiego  na  rosyjskie  wiersza  Czajkowskiego  pt. "Pająk".  

 Ten, kogo  spotkał  los  tak  nudny, pragnąc  wykręcić  się, zaczął  gadać ( 

rozumie  się  po  rosyjsku) 

- Panie  profesorze, mamy  nowego  ucznia. 

(...) 

 Nauczyciel  spojrzał  na  nowego  ucznia  i  smutne  oczy  jego  zajaśniały  

przez  chwilę  nikłym  promyczkiem  wesela. 

- Niech  będzie  Zygier... - powiedział. - Chcesz  pan  uczęszczać  na  lekcje  

języka  polskiego? 

- Rozumie  się! Przecież  to  nasz  język  ojczysty... 

 Sztetter  obejrzał  szybkim  lotem  drzwi  oszklone, tego  ucznia, dziennik  

i  poruszył  wargami, jak  gdyby  mówił  jakieś  słowo (...) 

Koledzy  widząc, że  prezentacja  skończona  i  że  rozpoczynają  się  zwykłe  

"nudy  narodowe", wzięli  się  do  odrabiania  lekcji, do  jawnego  czytania  

rzeczy  postronnych  albo  wprost  układali  się  do  drzemki.  

(...) 



3 
 

 Uczeń ( Zygier ) wyraźnie, jasno  i  bardzo  szczegółowo  opisał  w  

języku  rosyjskim  młodość  poety, związek  Promienistych, Filomatów  i  

Filaretów, aresztowanie, uwięzienie  i  deportację (...) Oszołomiony  belfer, 

pragnąc  co  tchu  przerwać  ten  wykład, rzucił  pytanie..." 

 

Zapisz: 

Etapy  lekcji  polskiego  i  reakcje  uczniów  oraz  nauczyciela 

I Początek:  

- nauczyciel - wchodzi  do  klasy  z  niechęcią, jest  to  dla  niego  rutyna 

- uczniowie - nudzą  się, wygłupiają, próbują  odwrócić  od  siebie  uwagę - 

wskazują  na  pojawienie  się  nowego  ucznia. 

II Rozmowa  Sztettera  z  Zygierem 

- nauczyciel: zainteresowanie, obawa, oszołomienie 

- uczniowie: znudzeni, śpią, zajmują  się  czymś  innym, brak  uwagi, "narodowe  

nudy". 

 

Przeczytaj. 

 Dobrnęliśmy  do  momentu, w  którym  za  chwilę  nauczyciel  zapyta  

Zygiera, czy  zna  na  pamięć  jakiś  tekst  Mickiewicza - fakt  ten  wskazuje  na  

to, że  mimo  ogólnego  zastraszenia  przez  zaborców  w  Sztetterze  tli  się  

jeszcze  patriotyzm  i  miłość  do  ojczyzny.  

 Kiedy  nauczyciel  usłyszy  "Redutę Ordona"  początkowo  będzie  

przerażony. Dlaczego? Ponieważ  jest  to  tekst  mówiący  o  walce  Polaków  z  

Rosjanami, ukazujący  bohaterstwo  Ordona, który  wysadza  się  w  powietrze  

wraz  ze  swoją  redutą ( dawne  polowe  umocnienie  ziemne  składające  się  z  

wału  i  rowu ) - aby  nie  dostać  się  w  ręce  wroga. Poza  tym  w  tym  tekście  

jest  bardzo  wyraźne  oskarżenie  cara  o  kradzież  polskiej  korony  i  nazwanie  

go  szatanem. 

 Na  jutrzejszej  lekcji  przejdziemy  do  momentu, w  którym  Zygier  

rozpoczyna  swoją  recytację  i  porozmawiamy  o  tym, jaki  miała  ona  wpływ  

na  słuchających. Będziecie  też  mieli okazję  wysłuchać  utworu  Mickiewicza. 

 

 

 

 


