
JĘZYK POLSKI KL. VIII 21.04. i 22.04. 

Zgodnie z zapowiedzią na kolejnych naszych spotkaniach będziemy czytać teksty opisujące wydarzenia 

z II wojny światowej. 

 

Temat: Poznajemy i analizujemy fragment utworu pt."Pamiętnik z powstania warszawskiego". 

            Jak przedstawione zostały zdarzenia z powstania warszawskiego w zapiskach Białoszewskiego? 

 

    Przed sięgnięciem po tekst przeczytajcie krótką notę historyczną na temat wydarzenia 

(podr.str.222.-ramka u góry ), polecam też obejrzeć krótki film wprowadzający do tematu warunków 

życia ludności Warszawy podczas powstania (w wyszukiwarkę należy wpisać: życie codzienne podczas 

powstania warszawskiego - www.youtube.com/watch?v=WAxgCCAn6IA ).  

    Po czym przeczytajcie uważnie utwór (podr. str. 222.- 225) ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, 

kiedy rozgrywają się opisane wydarzenia, kto o nich mówi (narrator) i w jaki sposób (składnia: budowa 

i rodzaje wypowiedzeń, środki stylistyczne). 

 

Zanotujcie i uzupełnijcie: 

 Tematem wypowiedzi narratora ( którym jest sam ......................    ) w utworze Mirona 

Białoszewskiego jest prezentacja zdarzeń z   ..........................  

............................................    .  W tekście tym zauważymy: 

- liczne równoważniki, np. "Ale samoloty", "........................................................     ", 

- krótkie zdania, np. "Samoloty przylatywały", "  ........................................................................................  

", 

- anakoluty (konstrukcje gramatyczne niezgodne z regułami poprawności językowej - wyrażają 

szczególną sytuację psychiczną wypowiadającego), np. "Wapna. Tynku. Trzciny. Drzazg. Cegieł. 

Gzymsów." " ................................................................................  ", 

- liczne wypowiedzenia wykrzyknikowa, np."Zostaw to, zostaw to!"  "  

.........................................................................................", 

- liczne wypowiedzenia pytające, np. "W nas?"  "  ............................................................     ", 

- powtórzone konstrukcje wypowiedzeń, np. "Raz, dwa, trzy, cztery, pięć (...) Trzask!  "  

............................................................................................................." 

- różnorodne środki stylistyczne: * wyrazy dżwiękonaśladowcze, np. " wiu, wiu", " 

..................................................................". 

                                                     * wyliczenia, np. "Gorąco. Jasno. Dym. " "  

........................................................" 

                                                     * neologizmy, np. "pancerniaki" ,  "  

..............................................................". 



Taka konstrukcja językowa tekstu pozwoliła wiarygodnie odwzorować rzeczywistość powstania 

warszawskiego, oddać emocje ludzi  i dramatyzm sytuacji oraz przedstawić panujący wtedy chaos. 

   Bohaterowie utworu czuli wtedy: 

...........................................................................................................................................................................

.................................   . 

(proszę wpisać kilka nazw uczuć) 

    Na zakończenie dodam, że tekst ten był pisany 22 lata po przedstawionych wydarzeniach. Co 

sprawiło, że autor tak dobrze pamiętał fakty z tamtego okresu? Ustna odpowiedź na to pytanie będzie 

podsumowaniem Waszych rozważań. Powodzenia!                       p. Polak 


