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Klasa VI - 07.05.20r. 

 

Temat: Bohaterstwo  żołnierzy  z  Westerplatte  w  wierszu  K.I. 

Gałczyńskiego. 

( część  pierwsza - jutro  kontynuacja ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, pozostajemy  w  klimatach  patriotycznych. Wczoraj  

mówiliśmy  o  pieśniach, które  mają nam  przypominać  o  bohaterstwie  

walczących  za  ojczyznę.  

Podobną  funkcję  spełniała  poezja. Zwłaszcza  w  czasach  romantyzmu, kiedy  

tworzyli  J. Słowacki  i  A. Mickiewicz. Za  rok  będziemy  analizować  teksty  

"Reduta  Ordona"  i "Śmierć  Pułkownika" - Mickiewicz  będzie  w  nich  

pokazywał  nie  tylko  bohaterstwo  żołnierzy, ale  też  ich  poświęcenie - kiedy  

będą  woleli  umrzeć, niż  oddać  się  w  ręce  wroga - ale  to  dopiero  w  klasie  

VII :) 

 "Pieśń o  żołnierzach  z  Westerplatte" - dotyczy  czasów  nam  

bliższych, a  konkretnie  początku  II  wojny  światowej. Wbrew tytułowi - nie  

jest  pieśnią - ale  wierszem. Zwrot  "pieśń"  miał  nadać  tekstowi  charakter  

podniosły  i  poważny. Utwór  powstał  w  1939  roku, w  czasie  pobytu  poety  

w  obozie  jenieckim, tuż  po  klęsce  wrześniowej. Inspiracją  dla  poety  była  

siedmiodniowa  nierówna  walka  Batalionu  Morskiego ( a  właściwie  jego  

części  wyznaczonej  do  obrony  Wojskowej  Składnicy  Transportowej  na  

Westerplatte ) przeciwko  przeważającej  sile  wroga. 

 

Zanim  przejdziemy  do  tekstu, wyjaśnię  Wam  jeszcze  czym  była  

wspomniana  wyżej  "klęska  wrześniowa". Jak  wiecie  1  września  1939  roku  

Niemcy  niespodziewanie  zaatakowały  Polskę. Przez  cały  miesiąc  toczyły  

się  bitwy, które  miały  odeprzeć  Niemców. Nie  udało  się  i  Polska  znalazła  

się  pod  okupacją. Było  to  bardzo  bolesne  doświadczenie. Po  pierwsze  

zaledwie  21  lat  wcześniej  odzyskaliśmy  niepodległość  po  123  latach  

niewoli. Po  drugie  Polacy  uważali, że  Hitler  nie  zdecyduje  się  zaatakować  

Polski, a  jeśli  to  zrobi, to  bardzo  szybko  zostanie  pokonany. Panowało  

zresztą  przekonanie, że  nawet  jak  dojdzie  do  wojny, to  potrwa  ona  raptem  

kilka  miesięcy...  

 

2. Zapraszam  Was  do  Muzeum  II  Wojny  Światowej  w  Gdańsku. 
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Kochani, teraz  udamy  się  na  wirtualny  spacer  do  muzeum. Prześlę  Wam  

zaraz  link. Otworzy  Wam  się  strona  z  wirtualnym  spacerem  po  muzeum, 

może  się  około  30  sekund  ładować. Jak  się  załaduje, na  środku  ekranu  

pojawi  się  krótki  filmik - możecie  go  obejrzeć. Na  dole  ekranu - taki  

kwadrat - to  będzie  nasza  "nawigacja" - punkty, które  można  obejrzeć  w  

muzeum. "Pospacerujcie"  sobie  spokojnie :) 

 

https://spacer.muzeum1939.pl/pl/ 

 

3. Teraz  obejrzyjcie  krótki  zwiastun  filmu  "Tajemnica  Westerplatte"                       

( niecałe  2  minuty ) - pokaże  Wam  wyraźny  kontrast  między  działaniami  

wojennymi, a  nastrojem, który  panuje  w  wierszu  Gałczyńskiego, który  za  

chwilę  będziemy  czytać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzpDCpMii9U 

 

4. Przeczytaj  wiersz. Czytając  zastanów  się: 

- w  jaki  sposób  zostali  ukazani  bohaterowie, 

- czy  pojawiają  się  jakieś  elementy  fantastyczne  w  przedstawieniu  

bohaterów, 

- czy  są  jakieś  elementy  w  tekście, które  mogłyby  go  pod  względem  treści  

upodobnić  do  legendy. 

Na  pytania  odpowiemy  sobie  na  jutrzejszej  lekcji :) 

 

Konstanty  Ildefons  Gałczyński  "Pieśń  o  żołnierzach  z  Westerplatte" 

 

Kiedy się wypełniły dni 

i przyszło zginąć latem, 

prosto do nieba czwórkami szli 

żołnierze z Westerplatte. 

 

(A lato było piękne tego roku). 

 

I tak śpiewali: Ach, to nic, 

że tak bolały rany, 

bo jakże słodko teraz iść 

na te niebiańskie polany. 

 

https://spacer.muzeum1939.pl/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=XzpDCpMii9U
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(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety). 

 

W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 

gwiżdżąc na szwabską armatę, 

teraz wznosimy się wśród chmur, 

żołnierze z Westerplatte. 

 

I ci, co dobry mają wzrok 

i słuch, słyszeli pono, 

jak dudni w chmurach równy krok 

Morskiego Batalionu. 

 

I śpiew słyszano taki: - By 

słoneczny czas wyzyskać, 

będziemy grzać się w ciepłe dni 

na rajskich wrzosowiskach. 

 

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął, 

i smutek krążył światem, 

w środek Warszawy spłyniemy w dół, 

żołnierze z Westerplatte. 

  


