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Zawód: 
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-technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 
 

12.05.2020 r. (wtorek, 2g.) 
 
Temat: Podsumowanie wiadomości o grupach poetyckich 20lecia międzywojennego. 
 
Przypomnę i utrwalę wiadomości dotyczące grup poetyckich: 
- Skamander, 
- Awangardy Krakowskiej, 
- Futurystów. 
 
Temat: Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest… Dyskusja z determinizmem w Granicy 
Z. Nałkowskiej. 
 
Zapoznam się z: 
- koncepcją człowieka wpisaną w powieśd Nałkowskiej, 
- wskazanie przykładami odtwarzania schematów postępowania rodziców w zachowaniach 
dzieci, 
- programem etycznym Zenona i porównaniem go z rzeczywistymi zachowaniami bohatera, 
- dążeniami protagonistów do uwolnienia się spod władzy uwarunkowao środowiskowych 
oraz efektami tych usiłowao. 
 
1.Wprowadzenie: krótka informacja o nowych tendencjach w prozie dwudziestolecia 
międzywojennego, zwłaszcza silnym nurcie psychologicznym ze względu na pojawienie się 
psychologii głębi i behawioryzmu oraz spojrzenie na człowieka nie tyle jako indywidualnośd, 
ile jednostkę społeczną (reakcja na tendencje młodopolskie). 
2. Jak należy odczytywad Granicę? Jako powieśd: 
– społeczno-obyczajową (ukazującą przekrój społeczeostwa polskiego w konkretnym 
momencie historycznym); 
– polityczną (przedstawiającą mechanizmy władzy sanacyjnej); 
– psychologiczną (analizującą psychikę bohaterów złożoną ze świadomych i 
nieuświadamianych reakcji); 
– filozoficzną (stawiającą pytania o granice poznania świata i człowieka). 
3.  Analiza odtwarzania schematów postępowania rodziców w zachowaniach dzieci. 
 Proszę przygotowad charakterystykę Zenona, Elżbiety i Justyny. Odwołując się do 
fragmentów w podręczniku oraz znajomości całej powieści, wypełnid kartę pracy: 
 

 Schematy w życiu bohaterów Granicy 

 Zenon Elżbieta Justyna 

Z jakim schematem    



walczy? 

Co dowodzi podjęcia 
walki? 

   

Jaki jest efekt 
starao? 

   

Wnioski:   
 

 
4. Analiza biologicznych uwarunkowao zachowania bohaterów na przykładzie Zenona i 
Justyny. (Proszę przypomnied podstawowe założenia teorii Zygmunta Freuda o 
podświadomości determinującej zachowanie człowieka, kryjącej instynkt erotyczny. 
Wyszukad fragmenty opisu przeżyd głównych bohaterów powodowanych zmysłami, 
nieświadomymi siłami, nad którymi nie potrafią zapanowad. 
Ważne cytaty: 
Zenon wcale już teraz nie myślał, że uległ słabości, wiążąc się z tą kobietą białą, ciepłą i 
łagodną. Taką samą słabością jest chodzenie po trawie, kąpanie się w rzece, taką samą 
słabością jest oddychanie. To doskonałe przeniknięcie się fizyczne z drugim człowiekiem, 
całkowicie na sobie poprzestające wzruszenia takiej miłości, ostre, głębokie wstrząsy 
upojenia – przekonały go swą jedyną logiką. Nie trzeba tu było legitymowad się żadnymi 
względami duchowego porozumienia, żadną psychiczną nadbudową. Wystarczyła zgoda z 
naturą, prosta rozkosz ulegania jej prawom. 
(rozdz. VII) 
Czy miał udawad, że był zaskoczony tym, co się stało? Nie, musiał przyznad, że był zaskoczony 
tylko samym sobą. W lustrze widział swą twarz, czerwoną i ordynarną, niechętną twarz 
nieznajomego człowieka, z którym nie ma porozumienia. Siła doznanej emocji była 
rzeczywiście niespodziewana i poniekąd nawet rewelacyjna. To było więcej niż wtedy w 
Boleborzy, więcej niż w ogóle kiedykolwiek. „co mi się stało? – myślał. – Od czego taka rzecz 
zależy? Nic nie wiadomo, co rządzi właściwie tą w człowieku gorącą uśpioną ciemnością, 
której przewrotnych praw nie zna wola ani świadomośd2. (rozdz. X) 
U Justyny zwykła czułośd dziecinna przekręcała się nagle i bez pamięci w ślepe, nieprzytomne 
uniesienie. Zamykała oczy, zaciskała twardo nagie zęby, pod brwiami ściągniętymi 
męczeosko jej mała twarz bolesna cała kostniała od ekstazy. Z zapartym tchem leciała w ten 
świat, struchlała i pełna grozy, jak do ciemności. Zasłuchana głęboko w swoją rozkosz, umiała 
jej doznad aż po ostatnie, najcichsze targnięcie. Z chwilą jednak, gdy czas jej przeminął, nie 
pragnęła wcale rozumied tej sprawy ani jej wyjaśnid. O tym oboje nie mieli sobie nigdy nic do 
powiedzenia! Ich pieszczota, krótka, surowa i milcząca, odbywała się bez zaklęd dziękczynieo 
(rozdz. XI) 
5. Koncepcja człowieka w Granicy – uogólnienie obserwacji. 
Człowiek jako istota biologiczna: ulegająca pragnieniom własnej natury i kompleksom 
zepchniętym w podświadomośd (u Zenona jest to instynkt płciowy, u Justyny także 
niespełnione macierzyostwo). 
Człowiek jako istota społeczna: 
– uwarunkowana pochodzeniem społecznym, ograniczona możliwościami (nierealnośd 
związku Zenona i Justyny ze względu na różny status materialny, towarzyski, umysłowośd, 
mentalnośd); 
– naśladująca wzory etyczno-obyczajowe wyniesione z własnej rodziny; 



– obwarowana przymusem sprostania wymaganiom otoczenia, w którym się znalazła, i 
osiągniętego stanowiska. 
6. Podsumowanie: powieśd ukazuje bardzo skomplikowany wizerunek człowieka będącego 
jednocześnie produktem swojej rodziny, grupy społecznej, z której się wywodzi, i środowiska, 
w którym funkcjonuje, a także organizmem biologicznym poddanym wewnętrznym 
napięciom. Człowiek czuje się wyjątkiem, ale jednocześnie bezwiednie powiela schematy. 
 
13.05.2020 r. (środa, 1g.) 
 
Temat: Jakaś granica, za którą nie wolno przejść… Problematyka moralna Granicy. 
 
 Zapoznam się z: 
- chronologiczne uporządkowanymi  wydarzeo z życia Zenona Ziembiewicza, 
- różnicami między samooceną Zenona a interpretacją jego zachowao i postaw przez innych, 
- zarzutami  stawianymi Zenonowi przez Elżbietę w scenie ich ostatniej rozmowy, 
- istotą problematyki moralnej powieści Nałkowskiej. 
 

1. Portret głównego bohatera w świetle pierwszego i ostatniego rozdziału powieści.  
Proszę zgromadzid  informacje na temat postaci Zenona Ziembiewicza, wykorzystując dwa 
fragmenty zamieszczone w podręczniku. Istotą zadania jest zestawienie informacji i sądów 
na temat bohatera uwzględniające dwie perspektywy: „zewnętrzną” (tożsamą 
z sądami opinii publicznej) i „wewnętrzną” (tożsamą z wiedzą bohatera). 
 
Sformułowane wnioski stanowią punkt wyjścia do dalszych interpretacji losów głównego 
bohatera oraz pozwalają określid specyfikę kompozycyjną utworu Nałkowskiej. 
Przykładowo: 
– struktura utworu oparta jest na klamrze kompozycyjnej; 
– kompozycja powieści jest achronologiczna (pojęcie kluczowe, s. 295); 
– mowa pozornie zależna jako podstawowa technika narracyjna (zasada konfrontowania 
sądów i opinii na temat bohatera i jego zachowania); 
– postad głównego bohatera jest niejednoznaczna (budzi sprzeczne sądy i opinie); 
– niejednoznaczna motywacja zachowao Ziembiewicza „z perspektywy zewnętrznej” 
(romans człowieka uznanego za wzorowego męża); 
– tragiczny finał losów Ziembiewicza jako przykład niszczącego wpływu życia intymnego na 
życie zawodowe (oficjalne); 
– zderzenie perspektywy „zewnętrznej” z „wewnętrzną” sposobem na ukazanie 
problematyczności, względności prawdy o człowieku. 

2. Powieściowe losy Zenona Ziembiewicza. Proszę wypełnid tabelkę. 



Ze non Ziembiewicz w 3. 

3Wnioski - sformułowane  na podstawie zgromadzonych informacji dotyczących głównego 
bohatera powieści. Przykładowo: 
a) Losy Ziembiewicza z „perspektywy zewnętrznej”: 
– losy bohatera przykładem trudnego awansu społecznego (błyskotliwa kariera syna 
zubożałego szlachcica); 
– jako prezydent miasta nie zrealizował swojego ambitnego programu społecznego; 
– jako mężczyzna nie potrafił uporządkowad swojego życia intymnego (romans z kobietą z 
niższych sfer zniszczył jego karierę zawodową). 
b) Losy Ziembiewicza z „perspektywy wewnętrznej”: 
– decyzje podejmowane przez bohatera świadczą o tym, że jest konformistą (łatwo ulega 
wpływom ludzi); 
– nie potrafił sprostad celom, które sobie postawił; 
– nieustannie oszukiwał samego siebie, usprawiedliwiając swoje decyzje; 
– podporządkował swoje życie karierze, co doprowadziło do jego ostatecznej katastrofy.tle 

3. Problematyka moralna w kontekście losów i postawy Zenona Ziembiewicza. Proszę  
wykorzystad fragmenty utworu zawarte w podręczniku i wyjaśnid, na czym polega 
odmienny stosunek Zenona i Elżbiety do zagadnieo etycznych (s. 292–293: akapity 1. i 
2. w odniesieniu do Zenona, akapit 5. – Elżbiety). Następnie określid, w jaki sposób 
postępowanie małżonków odzwierciedla ich sposób pojmowania moralności (w tym 
celu można wykorzystad akapity 3. i 4., s. 293–294). Przykładowe ustalenia zapisad w 
tabeli. 

 
 
 



 

Poglądy bohaterówpPoglądy bohaterów Granicy na temat moralności 

Zen       Zenon Ziembiewicz E                               Elżbieta Biecka 

- 
- 

 
 
 

Potwierdzenie tez bohaterów na temat moralności w kontekście utworu 
  

 

4. Wnioski. ostatniego rozdziału 


