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Klasa  VI - 08.05.20r. 

 

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

Gałczyńskiego. 

( dopisz  numer  lekcji  i  datę  do  poprzedniej ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Dziś  kontynuujemy  pracę  z  wierszem, który  poznaliście  na  

wczorajszej  lekcji. Listę  najpiękniejszych  Waszym  zdaniem  pieśni  

patriotycznych  przedstawię  Wam  w  poniedziałek, ponieważ  na  razie  mało  

osób  przedstawiło  swoje  propozycje  i   może  jeszcze  ktoś  zdecyduje  się  

takie  propozycje  mi  przesłać :) 

 

 Wiecie  już, że  sytuacja, do  której  nawiązuje  wiersz  Gałczyńskiego  

była  bardzo  tragicznym  i  trudnym  momentem  przede  wszystkim  dla  

opisywanych  obrońców  Westerplatte.  

 Obrona  Westerplatte  przez  polskich  żołnierzy  stała  się  legendą  

kampanii  wrześniowej. Dzięki  Polskiemu  Radiu  wszyscy  usłyszeli  o  

waleczności  zaledwie  182 ludzi.  

 Gdy  1  września  niemiecki  pancernik  rozpoczął  ostrzeliwanie  

Westerplatte, symbolicznie  dał  początek  II  wojnie  światowej. Według  

wstępnych  założeń  dowództwa  polska  placówka  miała  wytrzymać  12  

godzin, aż  do  nadejścia  wsparcia. Walki  trwały  dłużej, wsparcie  nie  

nadeszło. Zaczęło  przybywać  rannych  i  ubywać  środków  potrzebnych  do  

leczenia. Mimo  to, do  całej  Polski  docierał  komunikat: "Westerplatte  broni  

się  nadal". Był  to  niewątpliwie  symbol, który  podtrzymywał  Polaków  na  

duchu. 7  września  na  skutek  wyczerpania  amunicji  i  fatalnej  sytuacji  

medycznej  Polacy  skorzystali  z  możliwości  honorowej  kapitulacji.  Polskie  

straty  wyniosły  ostatecznie  15  zabitych  i  50  rannych. Niemcy  stracili  

nawet  400  zabitych  i  rannych, co  samo  w  sobie  było  ogromnym  

wyczynem  polskich  żołnierzy. Należy  pamiętać, że  Westerplatte  miało  

wytrzymać  12  godzin - a  walczyło  7  dni. 

 Dlaczego  Wam o  tym  mówię? Czy  zwróciliście  uwagę  na  nastrój  

wiersza? Czy  jest  ponury, smutny, pełen  cierpienia - jakie  na  pewno  

towarzyszyło  polskim  obrońcom? Otóż  nie - mowa  o  pięknym  lecie, 

żołnierzom  zmierzającym  do  nieba, cieszących  się  z  tego, że  oddali  swoje  

życie  ojczyźnie. Tekst  urasta  do  roli  legendy. Opowiada  o  wydarzeniach  
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historycznych, ale  nadaje  im  motywy  cudowności - żołnierze  jak  święci  

wędrują  do  nieba. Ponadto  zapowiadają  swój  powrót, gdy  ojczyzna  znowu  

będzie  ich  potrzebować. 

 

2. Zapisz. 

 Utwór  ma  charakter  legendy, ponieważ  elementy  realistyczne, 

historyczne  łączą  się  w  nim  z  niezwykłością  i  cudownością.  

 Zaczyna  się  od  nawiązania  do  biblijnej  księgi  Apokalipsy ( "kiedy  

się  wypełniły  dni" )  i  opiera  na  kontraście. Okrucieństwo  walki, rany  i  

cierpienia  zostały  przeciwstawione  radości  jaką  odczuwają  żołnierze  idący 

po  zasłużoną  nagrodę   do  nieba. Podkreślone  zostaje  bohaterstwo, niezłomna  

postawa  walczących  i  gotowość  do  najwyższych  poświęceń. 

 Żołnierze  będą  odpoczywać  w  raju, ale  też  oczekiwać  na  moment, 

kiedy  znów  będą  potrzebni  ojczyźnie. Jest  to  nawiązanie   do  legendy  o  

Śpiących  Rycerzach  w  Tatrach, którzy  uśpieni  oczekują  na  wezwanie  do  

walki  o  ukochany  kraj.  

 

 

 

 

 

 

 


