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Klasa VII - 01.06.20r. 

 

Temat: "Jestem  jak  statek, który  jeśli  nie  wejdzie  do  portu, to  zatonie..." - 

charakterystyka  Skawińskiego. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, około  10 - 12  czerwca  będę  wystawiać  oceny  na  koniec  

roku. Pod  uwagę  wezmę: 

- oceny  z  całego  roku, ponieważ  ocena  końcowa  jest  sumą  Waszego  

całorocznego  wysiłku ( albo  jego  braku ), 

- najważniejsze  będą  oceny  z  odpowiedzi, sprawdzianów - zdobyte  przede  

wszystkim  przed  nauczaniem  zdalnym, 

- wezmę  pod  uwagę  solidność  i  terminowość  przesyłanych  prac - a  przede  

wszystkim  ich  samodzielność, 

- po  osobach, które  w  trakcie  nauczania  zdalnego  zdobywały  bardzo  

wysokie  oceny ( co  rzadko  się  zdarzało  podczas  samodzielnej  pracy  w  

szkole ) - spodziewam  się, że  taki  sam  poziom  ocen  zachowają  na  lekcjach  

i  sprawdzianach  w  klasie  VIII :) 

 

2. Charakterystyka  Skawińskiego - zapisz  w  zeszycie. 

 Skawiński  to tytułowy  bohater  noweli  H. Sienkiewicza  określany  

mianem  "wiecznego  tułacza". 

 Ten  około  siedemdziesięcioletni  mężczyzna  to  człowiek  mocno  

doświadczony  przez  życie, ale  twardy, niepoddający  się  przeciwnościom  

losu. Wziął  udział  w  powstaniu  listopadowym ( z  tego  powodu  musiał  udać  

się  na  emigrację )  i  w  wielu  innych  walkach  poza  granicami  ojczyzny. 

Prawie  40  lat  tułał  się  po  świecie: pracował  między  innymi  jako  kopacz  

złota  w  Australii, poszukiwacz  diamentów  w  Afryce, strzelec  wyborowy  w  

Indiach  Wschodnich, farmer  w  Kalifornii, handlarz  w  Brazylii, kowal, 

harpunnik, miał  fabrykę  cygar. Prześladował  go  pech - zmagał  się  z  

przeciwnościami  losu  i  wszędzie  spotykały  go  niepowodzenia  

niepozwalające  dłużej  pozostać  w  jednym  miejscu ( susza, pożar, rozbicie  

statku, na  którym pracował, kradzież  dokonana  przez  wspólnika, choroba ). 

Mimo  to  nie  poddawał  się  i  nie  tracił  nadziei  na  odmianę  losu - po  każdej  

porażce  podnosił  się  i  zaczynał  wszystko  od  nowa. Był  odważny, pracowity  

i  uczciwy.  Ciągła  wędrówka  zmęczyła  go  psychicznie - pragnął  

odpoczynku. Praca  latarnika  była  dla  niego  wybawieniem. Jednak  po  
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pewnym  czasie  zupełnie  pogrążył  się  w  samotności. Nadal  sumiennie  

wykonywał  obowiązki, ale  bez  zaangażowania  i  emocji. Otoczenie  przestało  

go  cieszyć.  Latarnia  stała  się  miejscem, w  którym  zaczął  oczekiwać  

śmierci.  

 Przełomowym   momentem w  życiu  bohatera    stała  się  lektura  "Pana  

Tadeusza", która  wybudziła   Skawińskiego  z  marazmu. Sprawiła, że  nie  czuł  

się  samotny, oddalony  od  ojczyzny. I  choć  stracił  kolejną  posadę - do  

Nowego  Jorku - ruszył  mając  przy  sobie  namiastkę  ojczyzny. 

 


