Klasa VII- 25 marca 2020r.
Temat lekcji: „ Latarnik”- trudny los emigranta.

I. Czym jest retrospekcja?
Retrospekcja to zabieg „cofnięcia w czasie” fabuły po to, by pokazać wypadki minione.
Takiego zabiegu używa też Henryk Sienkiewicz, aby zaprezentować przeszłość Józefa
Skawińskiego. Bohater podczas rozmowy z konsulem opowiada o swojej barwnej przeszłości
i trudnym losie tułacza od momentu, kiedy wyemigrował z Polski po upadku powstania
listopadowego.
II. Co się działo ze Skawińskim, zanim trafił do Aspinwall?
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie sformułuj odpowiedzi na pytania
zamieszczone pod tekstem. ( tekstu nie przepisujemy)
„Spoglądając teraz z wieżowego balkonu na oświecone fale, wspominał o wszystkim, co
przeszedł. Oto bił się w czterech częściach świata — i na tułaczce próbował wszystkich
niemal zawodów. Pracowity i uczciwy, nieraz dorabiał się grosza i zawsze tracił go wbrew
wszelkim przewidywaniom i największej ostrożności. Był kopaczem złota w Australii,
poszukiwaczem diamentów w Afryce, strzelcem rządowym w Indiach Wschodnich. Gdy
w swoim czasie założył w Kalifornii farmę, zgubiła go susza; próbował handlu z dzikimi
plemionami zamieszkującymi wnętrze Brazylii: tratwa jego rozbiła się na Amazonce, on sam
zaś bezbronny i prawie nagi tułał się w lasach przez kilka tygodni, żywiąc się dzikim
owocem, narażony co chwila na śmierć w paszczy drapieżnych zwierząt. Założył warsztat
kowalski w Helenie, w Arkansas, i — spalił się w wielkim pożarze całego miasta. Następnie
w Górach Skalistych dostał się w ręce Indian i cudem tylko został wybawiony przez
kanadyjskich strzelców. Służył jako majtek na statku kursującym między Bahią i Bordeaux,
potem jako harpunnik na wielorybniku: oba statki rozbiły się. Miał fabrykę cygar w Hawanie
— został okradziony przez wspólnika w chwili, gdy sam leżał chory na „vomito”. Wreszcie
przybył do Aspinwall — i tu miał być kres jego niepowodzeń. Cóż go bowiem mogło
doścignąć jeszcze na tej skalistej wysepce? Ani woda, ani ogień, ani ludzie. Zresztą od ludzi
Skawińki niewiele doznał złego. Częściej spotykał dobrych niż złych.”
Uwaga „ Latarnik” jest dostępny online na stronie: www.wolne lektury.
1. Czym zajmował się w swym życiu Józef Skawiński ? Wypisz od myślników brakujące
zajęcia.
Józef Skawiński:
- kopacz złota w Australii
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- właściciel farmy w Kalifornii

- handlarz z dzikimi plemionami w Brazylii
- ………………………………………………………..
- majtek na statku kursującym między Bahią i Bordeaux
- ………………………………………………………..
- właściciel fabryki cygar w Hawanie
2. Dlaczego niektóre inwestycje Skawińskiego zakończyły się niepowodzeniem?
Uzupełnij tabelę.
Działanie

Przyczyna niepowodzenia

Farma w Kalifornii.
Handel z dzikimi plemionami
zamieszkującymi wnętrze Brazylii.

rozbicie tratwy na Amazonce

Warsztat kowalski w Helenie, w Arkansas.
Praca majtka na statku kursującym między rozbicie statków
Bahią i Bordeaux i praca harpunnika na
wielorybniku.

3. Gdzie walczył Józef Skawiński?
- w powstaniu listopadowym 1830
- w wojnie domowej w Hiszpanii
- udział w walkach prowadzonych przez Napoleona
- walczył na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych
4. Czego w życiu nie zaznał Skawiński?
„— Próbowaliście różnych zawodów? — Nie zaznałem tylko spokojności. — Dlaczego?
Stary człowiek ruszył ramionami. — Taki los…”
5. Uzupełnij notatkę.
Józef Skawiński po upadku powstania …………………….opuścił Polskę. Najpierw walczył
na wielu frontach świata „ za wolność naszą i waszą”, a potem podejmował się wielu zajęć
m.in. poszukiwał ……………………..w Australii i ……………………….. w Afryce,
handlował z dzikimi plemionami w ………………………………….., pracował na statku,

założył

warsztat

………………………………….,

farmę

i

fabrykę

……………………………….. W życiu nie zaznał …………………………., dlatego
ucieszył się z posady latarnika. Latarnia miała się stać dla niego przystanią- miejscem
odpoczynku po wieloletniej tułaczce.

Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je
i wkleić do zeszytu. Przypominam o obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
Powyższe zadania proszę wykonać 25 marca. Tego dnia proszę o przesłanie zadania 5.ogłoszenie na adres: renata.napieraj77@onet.pl

