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Klasa  VIII - 27.04.20r. 

 

Temat: A. Mickiewicz  i  jego  dzieła - powtórzenie  przed  egzaminem - 

część I. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, dziś  będziemy  powtarzać  nasze  lektury  obowiązkowe  

autorstwa  A. Mickiewicza. Ponieważ  jest  ich  dużo, prace  powtórkowe  

podzielimy  sobie  na  kilka  części. 

Dziś  popracujemy  z  tekstami: "Stepy  akermańskie", "Śmierć  Pułkownika", 

"Reduta  Ordona". 

 

Do  powtórzenia  zostaną: "Dziady II", "Świtezianka", "Pan  Tadeusz". 

 

2. Zadanie  domowe  na  następny  poniedziałek. 

Żebyście  mieli  możliwość  solidnego  przygotowania  do  egzaminu  nie  tylko  

od  strony  teoretycznej  proszę  Was  o  napisanie  następującej  pracy. 

 

Napisz  przemówienie, w  którym  przekonasz  słuchaczy, że  wobec  ludzi  

potrzebujących  pomocy  powinniśmy  kierować  się  współczuciem  i  

życzliwością. Odwołaj  się  do  przytoczonego  poniżej  fragmentu  części  II  

"Dziadów" A. Mickiewicza  oraz  do  innego  wybranego  przez  Ciebie  

utworu  literackiego. Twoja  praca  powinna  liczyć  co  najmniej  200  słów. 

 

Adam  Mickiewicz  "Dziady" cz. II 

 

Pomnisz, jak  w  kucyją  samą, 

Pośród  najtęższego  chłodu, 

Stałam  z  dziecięciem  pod  bramą. 

Panie! wołałam  ze  łzami, 

Zlituj  się  nad  sierotami! 

Mąż  mój  już  na  tamtym  świecie, 

Córkę  zabrałeś  do  dwora, 

Matka  w  chacie  leży  chora, 

Przy  piersiach  maleńkie  dziecię. 

Panie, daj  nam  zapomogę, 
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Bo  dalej  wyżyć  nie  mogę! 

Ale  ty, panie, bez  duszy! 

Hulając  w  pijanej  ochocie, 

Przewalając  się  po  złocie, 

Hajdukowi  rzekłeś  z  cicha: 

"Kto  tam  gościom  trąbi  w  uszy? 

Wypędź  żebraczkę  do  licha". 

Posłuchał  hajduk  niecnota, 

Za  włosy  wywlekł  za  wrota! 

Wepchnął  mię  z  dzieckiem  do  śniegu! 

Zbita  i  przeziębła  srodze, 

Nie  mogłam  znaleźć  noclegu: 

Zmarzłam  z  dziecięciem  na  drodze. 

Nie  znałeś  litości, panie! 

 

W  kucyją - w  dzień  Wigilii  Bożego  Narodzenia. 

 

3. Przypomnij  sobie  treść  utworów  "Stepy  akermańskie", "Śmierć  

Pułkownika", "Reduta  Ordona" 

 

"Stepy  akermańskie" 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, 
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 
Omijam koralowe ostrowy burzanu. 

 
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi; 
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. 

Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żurawie, 
Których by nie dościgły źrenice sokoła; 
Słyszę, kędy się motyl kołysa  na trawie, 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 
W takiéj ciszy — tak ucho natężam ciekawie, 
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła! 

 

"Śmierć  Pułkownika" 

W głuchéj puszczy, przed chatką leśnika, 
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Rota strzelców stanęła zielona; 
A u wrót stoi straż Pułkownika, 
Tam w izdebce Pułkownik ich kona. 
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze: 
Wódz to był wiélkiej mocy i sławy, 
Kiedy po nim lud prosty tak płacze 
I o zdrowie tak pyta ciekawy. 

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć, 
Konia w każdéj sławnego potrzebie; 
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć, 
Kazał przywieść do izby — do siebie. 
Kazał przynieść swój mundur strzelecki, 
Swój kordelas i pas i ładunki; 
Stary żołnierz, — on chce, jak Czarniecki, 
Umierając, swe żegnać rynsztunki. 

A gdy konia już z izby wywiedli, 
Potém do niéj wszedł ksiądz z Panem Bogiem; 
I żołnierze od żalu pobledli, 
A lud modlił się klęcząc przed progiem. 
Nawet starzy Kościuszki żołnierze, 
Tyle krwi swéj i cudzéj wylali, 
Łzy ni jednéj — a teraz płakali, 
I mówili z księżami  pacierze. 

Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy; 
Już przed chatą nie było żołnierza, 
Bo już Moskal był w téj okolicy. 
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. 
Na pastuszym tapczanie on leży — 
W ręku krzyż, w głowach siodło i burka, 
A u boku kordelas, dwururka. 

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiéj odzieży, 
Jakie piękne dziewicze ma lica? 
Jaką pierś? — Ach, to była dziewica, 
To Litwinka, dziewica–bohater, 
Wódz Powstańców — Emilija Plater! 

 

"Reduta  Ordona. Opowiadanie  adiutanta" 

Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo 
I spojrzałem na pole;  dwieście armat grzmiało. 
Artyleryji ruskiéj ciągną się szeregi, 
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 
I widziałem ich wodza; — przybiegł, mieczem skinął, 
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. 
Wylewa się z pod skrzydła ściśniona piechota 
Długą, czarną kolumną, jako lawa błota, 
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Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy, 
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. 
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, 
Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona. 
Sześć tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą; 
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, 
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, 
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. 

Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza, 

Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza; 
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci 
I ogromna łysina śród kolumny świeci. 
Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje, 
Ryczy, jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; — 
Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija, 
Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. 
Najstraszniejszéj nie widać, lecz słychać po dźwięku, 
Po waleniu się trupów, po ranionych jęku: 
Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, 
Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.  

Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? 
Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? 
Nie, on siedzi o pięćset mil na swéj stolicy, 
Król wielki, samowładnik świata połowicy. 
Zmarszczył brwi, — i tysiące kibitek wnet leci; 
Podpisał, — tysiąc matek opłakuje dzieci; 
Skinął, — padają knuty od Niemna do Chiwy. 
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy! 
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, 
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże: 
Warszawa jedna twojéj mocy się urąga, 
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, 
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojéj głowy, 
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy! 

Car dziwi się — ze strachu drżą Petersburczany, 
Car gniewa się — ze strachu mrą jego dworzany; 
Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara 
Jest Car. — Car gniewny: umrzem, rozweselim Cara! 
Posłany wódz kaukaski  z siłami pół-świata, 
Wierny, czynny i sprawny — jak knut w ręku kata. 

Ura! ura! Patrz, blisko reduty, już w rowy 
Walą się, na faszynę  kładąc swe tułowy; 
Już czernią się na białych palisadach wałów. 
Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów, 
Czerwieni się nad czernią: jak w środek mrowiska 
Wrzucony motyl błyska, — mrowie go naciska, — 
Zgasł; — tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo, 



5 
 

Śtrącone z łoża, w piasku paszczę zagrzebało? 
Czy zapał  krwią ostatni bombardyjer  zalał? 
Zgasnął ogień. — Już Moskal rogatki   wywalał. 
Gdzież ręczna broń? — Ach, dzisiaj pracowała więcéj, 
Niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcéj! 
Zgadłem, dlaczego milczy, — bo nieraz widziałem 
Garstkę naszych, walczącą z Moskali nawałem. 
Gdy godzinę wołano dwa słowa: pal, nabij; 
Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi; 
A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza czynność; 
Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność, 
Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci, 
Żołnierz, jako młyn palny, nabija, grzmi, kręci 
Broń od oka do nogi, od nogi na oko: 
Aż ręka w ładownicy długo i głęboko 
Szukała, nie znalazła — i żołnierz pobladnął, 
Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie władnął, 
I uczuł, że go pali strzelba rozogniona; 
Upuścił ją i upadł; nim dobiją, skona!… 
Takem myślił, — a w szaniec nieprzyjaciół kupa 
Już lazła, jak robactwo na świeżego trupa. 

Pociemniało mi w oczach; a gdym łzy ocierał, 
Słyszałem, że coś do mnie mówił mój Jenerał. 
On przez lunetę, wspartą na mojém ramieniu, 
Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. 
Na koniec rzekł: „Stracona”. — Spod lunety jego 
Wymknęło się łez kilka, — rzekł do mnie: „Kollego, 
Wzrok młody od szkieł lepszy; patrzaj, tam na wale, 
Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest?” — „Jenerale, 
Czy go znam? — Tam stał zawsze, to działo kierował. 
Nie widzę — znajdę — dojrzę — śród dymu się schował: 
Lecz śród najgęstszych kłębów dymu, ileż razy 
Widziałem rękę jego, dającą rozkazy… 
Widzę go znowu — widzę rękę — błyskawicę, 
Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świécę, 
Biorą go — zginął. — O, nie — skoczył w dół, do lochów!” — 
„Dobrze — rzecze Jenerał, — nie odda im prochów”. 

Tu blask, — dym, — chwila cicho — i huk jak stu gromów! 

 

Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów: 
Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone 
Toczyły się na kołach; lonty zapalone 
Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął 
Prosto ku nam; i w gęstéj chmurze nas ochłonął. 
I nie było nic widać, prócz granatów blasku, 
I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku. 
Spojrzałem na redutę. — Wały, palisady, 
Działa, i naszych garstka i wrogów gromady: 
Wszystko jako sen znikło! — Tylko czarna bryła 
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Ziemi niekształtnéj leży — rozjemcza mogiła. 
Tam i ci, co bronili, — i ci, co się wdarli, 
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli; 
Choćby cesarz Moskalom kazał wstać: już dusza 
Moskiewska, tam raz pierwszy, Cesarza nie słusza! 
Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona: 
Dusze gdzie? nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona 
On będzie Patron szańców! — Bo dzieło zniszczenia 
W dobréj sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia: 
Bóg wyrzekł słowo stań się , Bóg i zgiń  wyrzecze! 
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, 
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona 
Obleją, jak Moskale redutę Ordona: 
Karząc plemie zwycięzców zbrodniami zatrute, 
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. 

 

4. Sięgnij  do  zeszytu  z  klasy  VII, tam  mamy  dokładne  omówienie  tych  

tekstów. W  materiałach, które  Wam  skserowała - przeczytajcie sobie  

strony: 18, 31. 

5. Co  trzeba  zapamiętać. 

1) "Stepy  akermańskie"  są  przykładem  sonetu, na  egzaminie  obowiązuje  

Was  wybrany  sonet - więc  na  pewno  nie  trzeba  będzie  rozpoznać  tego  

tekstu  po  cytacie. Może  się  pojawić  jako  tekst  do  czytania  ze  

zrozumieniem  i  wtedy  na  99%  może  paść  pytanie  o  jego  budowę. 

Pamiętaj: 4 strofy. Dwie  pierwsze  mają  po  4  wersy  i  mają  one  charaktery  

opisowy, 2  ostatnie - mają  po  3  wersy  i  są  o  charakterze  refleksyjnym. 

Może  paść  pytanie  o  środki  poetyckie:  

porównanie: Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi 

oksymoron ( coś  sprzecznego ): suchego  przestwór  oceanu 

przenośnie, wyrazy  dźwiękonaśladowcze. 

 Tekst  możesz  wykorzystać  w  wypracowaniach  dotyczących  

samotności, tęsknoty  za  ojczyzną, wygnania. 

 Pod  względem  samotności  bohater  sonetu  przypomina  Skawińskiego  

z  "Latarnika" 

2) "Śmierć  pułkownika" - tekst  będzie  się  odnosił  do  wszystkich  tematów  

związanych  z  patriotyzmem, a  zwłaszcza  tych, które  będą  idealizować  

bohaterów  walczących  za  ojczyznę - podobnie  jak  w  "Reducie  Ordona" - bo  

jak  pamiętacie: Emilia  Plater  wcale  nie  umierała  w  chacie  w  lesie, tylko  w  

dworze  szlacheckim, a  Ordon  nie  zginął, ale  przeżył ( ale  dla  Mickiewicza  

opisanie  śmierci  bohatera  w  większym  stopniu  oddawało  jego                 

bohaterstwo ). 

3) "Reduta  Ordona". Poemat  opisowo - refleksyjny. A  tak  na  prawdę  tekst  

mieszany  z  elementami  liryki  i  epiki - choć  co  źródło, to  inaczej  go  

kwalifikuje - możecie  więc  spotkać  się  z  wypowiedziami, że   należy do   
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liryki, epiki... o  to  nie  powinno  być  pytania  na  egzaminie, ale  w  różnych  

quizach  spotkacie  się  z  różnymi  odpowiedziami. Pamiętajcie  najważniejsza  

jest  treść: bohaterstwo  Polaków  i  oskarżenia  rzucane  przeciwko  carowi. 

"Reduta  Ordona"  pojawia  się  też  w  "Syzyfowych  pracach" - pamiętajcie, że  

jej  recytacja  ma  ogromny  wpływ  na  przebudzenie  do  polskości  uczniów. 

 

Nie  będę  tutaj  powtarzać  tego, co  macie  w  zeszycie  i  materiałach, ale  

gdybyście  chcieli  na  naszych  lekcjach  dokładniej  skupić  się  na  tych  

tekstach, to  dajcie  mi  znać. 

 

Podaje  Wam  kilka  linków, gdzie  możecie  rozwiązywać  Quizy  z  tymi  

tekstami :) Możesz  rozwiązywać  quizy  bez  logowania  się. 

 
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-utwor-adama-mickiewicza-pt-reduta-ordona/ 
 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c516e6b7db6a4002062ffd4/stepy-akermaskie 
 
https://quizizz.com/admin/quiz/5e6f7150964fd2001db86bfe/mier-pukownika 
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