
 

Klasa II HOT 
Zawód: technik hotelarstwa 

Przedmiot: język polski 
 
 
16. 04. 2020 r. (czwartek, 2g.) 
Temat: Tu jest moje i twoje miejsce… Epopeja Orzeszkowej na dużym ekranie (cd.) 
 
Temat: Idź na mogiłę ojca… Dyskusja o patriotyzmie w Nad Niemnem. 

Zapoznam się z: 
- istotą pokoleniowych konfliktów światopoglądowych; 
- postawą przedstawicieli rodu Korczyoskich wobec ojczyzny; 
- czynnikami umożliwiającymi porozumienie Witolda z ojcem oraz uniemożliwiającymi 
porozumienie Zygmunta z matką; 
- sposobem rozumienia idealizmu przez bohaterów powieści; 
- poleceniami do tekstu, str. 273 
 
Jaka postawę wobec ojczyzny przyjmują główni bohaterowie? (analiza dialogów między rodzicami 

i dziećmi zamieszczonych w podręczniku) 

 

Andrzejowa Korczyoska 
 

Zygmunt Korczyoski Witold Korczyoski 

Kluczowe sformułowania: 
…soki ziemi, chleb cierpienia, 
Chrystusowe szaty; 
…składad siebie w całopaleniu na 
ołtarzu 
– widma; 
…osoby starsze mogą zostawad 
pod wpływem tradycji, osobistych 
wspomnieo; 
 
Idź na mogiłę ojca! 

Kluczowe sformułowania: 
Kiedy bank został do szczętu 
rozbity, idzie się grad przy innym 
stole. Tym innym stołem jest  dla 
nas cywilizacja powszechna, 
europejska cywilizacja…; 
Tylko szaleocy i kraocowi idealiści 
bronią do ostatka spraw 
absolutnie przegranych. Ja także 
jestem idealistą, ale trzeźwo na 
rzeczy patrzed umiem i żadnych 
pod tym względem iluzji sobie nie 
robię...; 
My zaś, którzy za cudze iluzje 
pokutujemy, swoich już nie mamy; 
Ależ ja za mogiły bardzo dziękuję... 
przede mną życie, sława... 

Kluczowe sformułowania: 
…idziemy, chodby śród nich 
oczekiwało nas całopalenie 
własnego ciała i serca; 
…święte dla nas idee, razem z 
krwią krążą nam w żyłach; 
…nie możemy, chodby w pokładzie 
złota, tkwid z nieruchomością 
grzybów; 
…pragniemy biec, ratowad, 
pocieszad, uczyd, budzid,   
wskrzeszad; 
…pochód wieku, którego jesteśmy 
dziedmi; 
…pełni jesteśmy bezbrzeżnej litości 
nad maluczkimi mrówkami i 
kretami ziemi, że w ciemne i ciasne 
ich podziemia iśd pragniemy 

Postawa wobec ojczyzny: 
– potrzeba dzielenia przeżyd 
społeczności litewskiej, poczucie 
obowiązku wobec małej ojczyzny; 
– akceptacja cierpienia jako 
nieuchronnego doświadczenia 
Polaków; 
– koniecznośd poświęcenia życia 
dla ojczyzny 

Postawa wobec ojczyzny: 
– chęd samorealizacji, spełniania 
marzeo, przyjemności; 
– rozrywka potrzebą człowieka 
cywilizowanego ,obce kraje 
miejscem godnym wykształcenia, 
smaku, rozumu Zygmunta, pełne 
rzeczy pięknych, ciekawych, 
wzniosłych; 
– bezwarunkowy heroizm ojca 

Postawa wobec ojczyzny: 
– rezygnacja z drogi życia, której 
wyznacznikami są użycie i kariera; 
– krytyka minimalizmu życiowego 
wynikającego z sytuacji 
historycznej; 
– niezgoda na skupianie się na 
codziennych problemach, a 
obniżanie ideałów; 
– chęd realizowania ambitnych 



szaleostwem nie do naśladowania. zamiarów, służby ogółowi. 

 

Przeczytad: M. Konopnicka, Mendel Gdaoski 
 

17. 04. 2020 r. (piątek, 1 g.) 
Temat: W korczyoskim dworze… Obraz dworu u Orzeszkowej i Mickiewicza. 
 
Poznam:  
- podobieostwa i różnice w wyglądzie, wyposażeniu i otoczeniu dworów opisanych przez 
Mickiewicza i Orzeszkową; 
- objaśnienie, na czym polega połączenie elementów cywilizacji i natury w dworze 
szlacheckim; 
- dwór szlachecki ukazany w dziełach Mickiewicza i Orzeszkowej jako przestrzeo służącą 
zaspokojeniu różnorodnych ludzkich potrzeb; 
- uzasadnienie celowości zastosowanych przez Orzeszkową nawiązao do Pana Tadeusza; 
- podobieostwa i różnice dotyczące języka i stylu opisu w utworach Mickiewicza i 
Orzeszkowej. 
 
Zestawienie fragmentów utworów Mickiewicza i Orzeszkowej (określenie podobieostw i 
różnic między opisami przestrzeni). Opisanie przestrzeni wykreowanych przez autorów Nad 
Niemnem i Pana Tadeusza. (podręcznik, str.274) 
Wnioski: 
Teksty opisują tę samą przestrzeo w sensie topograficzno-kulturowym (prowincja litewsko-
białoruska), która w świadomości Polaków XIX stulecia była tożsama z rajem (utraconym). 
Zestawienie fragmentów utworów ujawnia zachodzenie zmiennych relacji między naturą a 
cywilizacją: opisy przestrzeni ukazują proces zanikania śladów kultury polskiej na Kresach. 
Przestrzeo prowincji zasadniczo pozostaje bez zmian – te zachodzą w dziedzinie kultury i 
cywilizacji. Powieśd Orzeszkowej, nawiązując do stworzonego po części przez Mickiewicza 
mitu Kresów, ukazuje niebezpieczeostwo zniknięcia kultury polskiej w obliczu historii XIX 
wieku. 
 
23.04.2020 r. (czwartek, 2 g.) 
Temat: Jak byd powinno… Program pozytywizmu polskiego w powieści Orzeszkowej. 
 
Poznam: 
- zaangażowanie literatury w krzewieniu haseł epoki, 
- program polskiego pozytywizmy zawarty w Nad Niemnem (praca u podstaw, praca 
organiczna, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, wiedza to potęga). 
 
Temat: Za co oni mają wszystkich Żydów bid? Przeciw antysemityzmowi.  
(M. Konopnicka, Mendel Gdaoski) 
 
Poznam: 
- pojęcia; nowela, stereotyp, antysemityzm, 
- tytułowego bohatera i zdarzenia przedstawione w utworze, 
- przyczyny sporu między zegarmistrzem a Mendlem (sformułowanie argumentów obu stron   
konfliktu), 



- objaśnienie, w jaki sposób nowela nawiązuje do haseł polskiego pozytywizmu, 
- objaśnienie, na czym polega stereotypowośd w myśleniu zegarmistrza. 
  
1.Przypomnienie definicji stereotypu: 
stereotyp to uproszczony obraz rzeczywistości, najczęściej oparty na fałszywej wiedzy o 
świecie; geneza stereotypów jest związana z przesądami 
oraz uprzedzeniami społecznymi; 
2. Stereotyp Żyda – interpretacja materiału słownikowego1. 

Np.: 

– żyd w znaczeniu przenośnym to: ‘człowiek, którego religią są pieniądze, szachraj, handlarz, 
kramarz, tandeciarz, człowiek wyrachowany, lichwiarz 
*...+ przezwisko Żyd niekoniecznie oznacza wyznawcę Mojżesza, dawane jest ludziom 
chciwym, przebiegłym, szukającym zysku’ (metaforyczne 
znaczenie rzeczownika opisane w Słowniku warszawskim); 
– żydostwo ‘ szachrajstwo’ 
– frazeologizmy: żydowski świadek ‘fałszywy, sprzedajny’, żydowska polityka ‘podstępna’, 
żydowski grzyb ‘trujący’, żydowska głowa ‘kupiecka’, 
żydowska wiara ‘mocna’, liczmy się jak Żydzi ‘dokładnie’ itd. 
3. Charakterystyka sporu między Mendlem a zegarmistrzem. 

 
24. 04. 2020 r. (piątek, 1g.) 
Temat: Powieściowe traktaty moralne. Poetyka realizmu. 
 
Zapoznam się z: 
- twórcami powieści realistycznej, 
- cechami realizmu literackiego, 
- fragmentem tekstu M. Głowioskiego, Powieśd i autorytety i katalogiem cech powieści XIX w. 
 
Przedstawid twórców powieści realistycznej, scharakteryzowad realizm jako kierunek w 
literaturze, podad jego cechy. 


