
1.  
 GŁOS OCALONEGO. MIRON BIAŁOSZEWSKI, PAMIĘTNIK Z POWSTANIA lekcja godzinna 

WARSZAWSKIEGO (FRAGMENT) 

Podr.  
 s. 277–282  

Zdarzenia 

Działania powstańcze:  
1. Czołgi krążące po Warszawie. 
 2. Ok. 17.00 strzelanina – początek powstania.  
3. Pierwszy powstaniec.  
4. Polskie flagi na ulicy Ogrodowej. 
 5. Odbicie ulicy Chłodnej. 
 Działania i przeżycia ludności cywilnej:  
1. Zamieszanie na ulicach po południu 1 sierpnia 1944 r.  
2. Przygotowywanie podziemnych przejść pomiędzy piwnicami.  
3. Budowanie barykad. 
 4. Nalot i bombardowanie.  
5. Barykada na ulicy Żelaznej.  
6. Kolejny nalot – zniszczenie szkoły na Lesznie.  
7. Chaotyczne przemieszczanie się ludności z dobytkiem.  
8. Nieustający strach i brak żywności.  
 

 

Życie powstańczej Warszawy 

Życie w czasie powstania:  

• bombardowane, płonące domy („I cała ulica spalona...”; „Upał. I tu jak w piecu. Dom nic a nic nie chciał 

stygnąć. [...] I przewiewu tyle tylko, co od bomb, miotaczy, pocisków, granatów i czołgów)”;  

• z powyrywanymi framugami z okien, drzwi, bez szyb („Fruwają framugi z okien, drzwi, szyby”);  

• podwórka z lejami po bombach („Podwórze zmienione, czarne, posypane, osiwiałe, okna puste, w drzazgach. 

Przed bramą lej na pół jezdni. Patrzymy z drugiego naszego piętra. Na to”);  

• piwnice, które są schronieniem dla uciekających w popłochu ludzi („Kucie piwnic. Przekłuwanie podziemnych 

przejść. Całymi nocami”);  

• ulice pełne ludzi z tobołkami, którzy stracili dach nad głową i biegają od bramy do bramy w poszukiwaniu 

schronienia („Tłumy na podwórzu. Piekło – dalsze nieco – ale bez ustanku. Źle. Tłumy w popłoch. Z pakami, 

tobołami. Latają”);  

• na ulicach barykady („Na czwartym rogu Żelaznej wywrócili kiosk z papierosami, jako przeszkodę, papierosy 

się posypały”);  

• ruiny zdobytych ulic ozdobione polskimi flagami („Chłodna była wolna. Cała we flagach za chwilę”). 

Narrator 

Narrator pierwszoosobowy – uczestnik wydarzeń, cywil niezaangażowany w militarne zmagania; jeden z wielu 

mieszkańców Warszawy przeżywających koszmar powstania; świadek ludzkich tragedii i zniszczenia miasta; 

osoba rejestrująca codzienną egzystencję w sposób dokładny, z przywołaniem rozmaitych szczegółów. 



Język Pamiętnika... 

Środki językowe  Przykłady  Funkcja  
kolokwializmy  „wyleciałem”; „wleciałem”; 

„krzykło się”; „zlatujemy”; 
„facet”; „latają”  

podkreślają potoczność języka 
narratora, świadczącą o 
emocjonalności, 
spontaniczności jego 
wypowiedzi  

wyliczenia  „Frywają framugi z okien, drzwi, 
szyby”; „I przewiewu tyle tylko, 
co od bomb, miotaczy, 
pocisków, granatów i czołgów”  

oddają wrażenie natłoku 
zdarzeń, intensywnych 
bodźców docierających do 
narratora  

powtórzenia  „Ci do bramy. Ci z bramy. Ci do 
Ogrodowej przez dziurę. Tamci 
z Ogrodowej do nas”; „To samo 
z czołgiem. [...] To samo 
granaty”; „Oczywiście bez 
cukru. Już odkąd bez cukru”  

zwracają uwagę na niektóre 
szczegóły wypowiedzi, mogą 
być one językowym obrazem 
powtarzających się myśli 
narratora, zwalniają nieco tok 
narracji  

onomatopeje  „Hurraaa”; „łubudubu”; „huk”; 
„warkoty”; „wycie”; „huki”  

oddają wrażenia słuchowe 
związane z rzeczywistością 
powstańczej Warszawy (z 
walką, reakcją ludzi, burzeniem 
kamienic); unaoczniają 
opisywane sytuacje; zwiększają 
ekspresję wypowiedzi  

wykrzyknienia  „Pierwszy powstaniec!”; 
„Potokiem! Potokiem!”; 
„Samoloty!”  

służą wyrażeniu emocji, 
podkreślają gwałtowność 
przeżyć  

zdania „kalekie”  „Aż krzyk”; „Ustalanie – kto, co”; 
„Się pokazali”; „Źle”; „Kogoś... 
Kładą. Trupy? Krzyk... Czyj?”; 
„Więc w tej piwnicy w tej 
kamienicy – jeden starszy pan”; 
„Najpierw ludzie myśleli, że ze 
wszystkiego, jak te z desek z 
tartaku i wózków na Ogrodowej”  

wyrażają lęk ludzi, niepewność 
sytuacji, grozę przeżyć, 
niemożliwość racjonalnej 
reakcji; odzwierciedlają 
rozpadającą się rzeczywistość  

 
Język utworu jest bardzo oryginalny – stylizowany na mowę potoczną („gadanie”) i bardzo konkretny. 
Autor świadomie odchodzi od kanonów literackiej poprawności, aby odwzorować potoczny sposób 
mówienia i myślenia, oddać w języku przeżycia i odczucia bohaterów, ukazać chaos i zamieszanie 
powstania widzianego oczyma cywila. Stylizacja na mowę potoczną pozwala ukazać chaos powstania 
widzianego oczami cywila, przedstawić potoczny sposób mówienia i myślenia, oddać w języku szalone 
tempo zdarzeń, przeżycia i odczucia bohaterów – zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w ogniu walki.  

 
 
 
2.  
 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. ANTONI SŁONIMSKI, ELEGIA MIASTECZEK ŻYDOWSKICH 

Podr. S.283-287 

 W malarskim świecie Marca Chagalla 

 
  
Obrazy Marca Chagalla mają szczególny nastrój, ukazują świat odrealniony, poetycki, magiczny, 
dziwacznie piękny i równocześnie pełen niepokoju. Malarz uwidacznia na płótnach swoje żydowskie 



korzenie (wychował się w wielodzietnej rodzinie rosyjskich Żydów) – przywołuje charakterystyczne postaci 
Żydów (grających na skrzypcach, modlących się, cierpiących) oraz rekwizyty kojarzące się z kulturą 
żydowską (np. menorę, tałes, budynki bożnicy, nagrobki z napisem w języku jidysz).  

 

• Malarz ukazał ogrom cierpienia, które przynosi ze sobą wojna (ukrzyżowane postaci w prawym górnym rogu 

obrazu są być może symbolem ofiary, męczeństwa, które staje się udziałem zabitych). • Nastrój smutku, 

rozpaczy, nieszczęścia potęguje kontrastowa, czarno-biała kolorystyka obrazu i widoczne czerwone języki ognia. 

 
Obraz emanuje melancholią – zamyślony brodaty Żyd okryty tałesem (chustą zakładaną do modlitwy) 
siedzi na trawie, trzymając w ręku zwój Tory – znak religijnej tradycji, który nie jest w stanie złagodzić jego 
smutku i niepewności. Jest wiecznym wędrowcem, człowiekiem wyobcowanym, samotnym – dlatego 
może stanowić wizerunek Żyda Wiecznego Tułacza. Leżąca obok biała krowa symbolizuje naród 
żydowski. Miasto widoczne w oddali (nad nim biały anioł) zasnuwa ciemna mgła lub dym – siedzący Żyd 
może myśleć o niebezpieczeństwie grożącym jego narodowi, o końcu znanego mu świata.  

Obraz życia w przedwojennym miasteczku żydowskim 

 
atmosfera: spokojna, pogodna („w sadach pod cieniem czereśni”), niemal idylliczna (metafora „gdzie 
biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem” zwraca uwagę na harmonijne 
współistnienie kultur: żydowskiej i polskiej, odczucie wspólnoty, wzajemnego wzbogacania, przenikania 
się różnych elementów – wskazują je epitety: biblijne, polską, słowiańskim) obraz życia 
uporządkowanego, bezpiecznego, wyznaczonego kalendarzem rytualnych modlitw i świąt żydowskich: 
 • święto Chanuka: „próżno byś szukał w oknie zapalonych świeczek”;  
• wspólne modlitwy: „śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy”;  
• święto opłakiwania zburzenia Świątyni: „gdzie starzy Żydzi [...] opłakiwali święte mury Jeruzalem”  
 
 

Zagłada 

 
Poeta nie opisuje bezpośrednio strasznych scen śmierci, wywożenia mieszkańców do obozów zagłady, 
ale ukazuje tragedię narodu żydowskiego przez przypomnienie atmosfery życia przed wojną i 
skontrastowanie jej z pustką, jaka pozostała po wojnie:  
• pierwszy wers, który ma charakter wołania, lamentu (wzmocnionego powtórzeniem): „Nie masz już, nie 
masz w Polsce żydowskich miasteczek” wskazuje, że zostały one bezpowrotnie zniszczone;  
• wiele fragmentów opisuje opuszczenie, próżnię, brak, ponure milczenie: „Próżno byś szukał w oknach 
zapalonych świeczek,/I śpiewu nasłuchiwał”; „poetyczni chłopcy,/nie odnajdą dwu złotych księżyców 
Chagalla./Te księżyce [...]/odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym” (miasteczka utraciły swą 
nieuchwytną, poetycką atmosferę);  
• metafora „Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany” zawiera negatywne określenie wszystkiego, co 
pozostało w dawnych żydowskich miasteczkach (resztki, łachmany) i co wymaga uprzątnięcia („ślady 
uprzątnięto”);  
• ludzie, którzy pozostali przy życiu, próbują wymazać z pamięci ślad wojennych tragedii, cierpienia 
narodu żydowskiego: „krew piaskiem przysypano”; „wapnem sinym czysto wybielono ściany,/jak po 
zarazie jakiejś lub na wielkie święto” (zwraca uwagę słowo zaraza o wyjątkowo negatywnym zabarwieniu, 
może się ono odnosić do żydowskich mieszkańców miasteczek, być odbiciem wojennej propagandy 
hitlerowskiej);  
• atmosferę smutku podkreśla wielokrotne powtórzenie „Nie ma już tych miasteczek”.  

Cień między dwoma narodami 

kłaść się cieniem – szkodzić czemuś lub komuś, wpływać na jego negatywną ocenę; powodować podejrzenia 

cień – zło, śmierć, ciemność, nieufność, niepokój, niewiedza, ukrycie, ale też: dusza, duch, schronienie, opieka, 

wspomnienie, pozorność 

3. Sprawdzian do tematu : Elegia miasteczek Żydowskich 



1. Dopisz pojęcie, którego dotyczy przedstawiony opis. 
 

 

..................................... - święta księga Żydów spisana ręcznie na białym 

zwoju i ozdobnie opakowana. 
 
 

 

2. Wskaż właściwe dokończenie zdania. 
 

 

W wierszu Antoniego Słonimskiego wspomniane zostało 

żydowskie  

 

a) święto Chanuka. 

b) święto Trąbek. 

c) święto wzniesienia Świątyni Jerozolimskiej. 
 
 

 

3. Zaznacz te fragmenty tekstu wiersza Elegia miasteczek żydowskich, które zawierają 

Nawiązanie do holocaustu. 
 

 

a) Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem. 

 
b) Gdzie starzy Żydzi (...) / Opłakiwali święte mury Jeruzalem. 

 
c) Ślady uprzątnięto / I wapnem sinym wybielono ściany. 

 
d) Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany. 

 
e) Szewc był poetą, zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. 

 
f) W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy. 

 
 
 

4. Uzupełnij zdania zgodnie z wymową wiersza Antoniego Słonimskiego. 
 

 

Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się w tonie .....................................................  

Jej słowa można odczytać jako  zachętę do  ............................................................. 

 

 

 SŁOŃCE TEŻ TU NIE ŚWIECI. ROMA LIGOCKA,                            4-5      lekcja dwugodzinna 

DZIEWCZYNKA  W CZERWONYM PŁASZCZYKU (FRAGMENT) 

Podr.  
 s. 288–291  

 
 Roma Ligocka (ur. 1938)  



• malarka i pisarka, projektantka kostiumów teatralnych;  

• pochodzi z żydowskiej rodziny Abrahamenów mieszkającej od wielu pokoleń w Krakowie;  

• przeżyła likwidację getta krakowskiego schowana w kryjówce pod sklepem z farbami;  

• była wraz z matką ukrywana przez polską rodzinę (pod przybranym nazwiskiem Ligocka); • po wojnie 

studiowała malarstwo i scenografię na krakowskiej ASP, miała wiele wystaw;  

• w latach 60. wyjechała do Niemiec, gdzie mieszka obecnie;  

• w Liście Schindlera odnalazła siebie w postaci dziewczynki w czerwonym płaszczyku;  

• było to impulsem do napisania autobiograficznej książki Dziewczynka w czerwonym płaszczyku. 

 
 getto  

1. część miasta zamieszkana przez mniejszość narodową, rasową lub religijną; 

 2. w czasie II wojny światowej: przymusowo zamknięta dzielnica żydowska;  

3. odizolowana społeczność, rządząca się własnymi prawami, niechętna ludziom z zewnątrz. 

 
Żydzi nie mogli opuszczać getta. Mieszkali stłoczeni, w strasznych warunkach. Ludzie nie mieli się czym 
ogrzać, musieli codziennie wiele godzin spędzać na mrozie. Wciąż brakowało jedzenia. Wszyscy bardzo 
się bali, bo w każdej chwili mogli stracić życie.  

 

Praca pisemna  

PODRĘCZNIK s. 290, pol. 10. 

 


