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Klasa VII - 10.06.20r. 

 

Temat: Między  bezpieczeństwem  a  wolnością - poznajemy  fragmenty  reportażu  

"Heban"  R. Kapuścińskiego. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  dzisiejszej  lekcji  omówimy  fragment  tekstu  Ryszarda  

Kapuścińskiego, który  jest  nazywany  "królem  polskiego  reportażu". Ważne  będą  dla  

nas  cechy  reportażu, o  których  Wam  dzisiaj  opowiem - ich  znajomość  obowiązuje  Was  

na  egzaminie, a  jedna  z  Waszych  lektur  obowiązkowych  w  kl. VIII  będzie  reportażem.  

 

 "Heban"  Kapuścińskiego  to  reporterski  zapis  z  podróży  autora  po  Afryce - 

między  innymi  do  Etiopii, Tanzanii, Nigerii, Ghany  -  od  1958  roku  do  wczesnych  lat  

sześćdziesiątych, kiedy  kraje  te  były  ogarnięte  ogniem  różnych  rewolucji  i  przewrotów  

politycznych. Jest  to  książka  pisana  w  stylu, w  którym  reportaż  przeplata  się  z  

powieścią, tworząc  coś  na  kształt  "pamiętnika  reportera". W  książce  występuje  wiele  

porównań  życia  mieszkańców  Afryki  do  życia  mieszkańców  Europy.  

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Reportaż - tekst  publicystyczny  o  charakterze  sprawozdania  z  wydarzeń, których  autor  

był  bezpośrednim  świadkiem  lub  uczestnikiem. 

W  reportażu  ważne  są: 

- aktualność, 

- autentyzm ( dokładne  dane, przytoczenia  wypowiedzi, cytaty, odwiedzanie  miejsc, o  

których  się  pisze ), 

- relacja  podporządkowana  przebiegowi  wydarzeń  z  elementami  opisu  i  oceny, 

Reportażysta - autor  reportaży. Powinny  go  cechować  zaangażowanie, ciekawość  

świata, wyobraźnia. Powinien  on: 

- budzić  zaufanie  rozmówców  i  umieć  ich  słuchać, 

- być  spostrzegawczy, szybko  kojarzyć  fakty, 

- starać  się  obiektywnie  przedstawiać  zdarzenia, 

- ujawniać  prawdę, ale  zrezygnować  z  szokowania, potępiania, atakowania. 

 

3. Przeczytaj. 

Reporter  i  reportażysta - to  dwie  różne  osoby. Kim  jest  reportażysta  już  wiecie, 

natomiast  reporter  to  dziennikarz  zbierający  i  opracowujący  bieżące  wiadomości  dla  

czasopisma, radia, telewizji. 

 

4. Przeczytaj  fragment  reportażu  "Heban"  zatytułowany  "Dom  Tuaregów"  i  

odpowiedz  w  zeszycie  na  następujące  pytania: 
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- Jak  wygląda  dom  Tuaregów? 

- Czym  się  różni  od  innych  domów? 

- Co  posiadają  Tuaregowie? 

- W  jaki  sposób  zagraża  im  klimat? 

 

Nie  przesyłaj  mi  odpowiedzi. Natomiast  przeczytany  przez  Was  za  chwilę  tekst  

omówimy  na  następnej  lekcji. 
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