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Na dzień dobry wiersz Wisławy Szymborskiej… 

Wisława Szymborska 

Pisanie życiorysu 

Co trzeba? 

Trzeba napisać podanie, 

a do podania dołączyć życiorys. 

 

Bez względu na długość życia 

życiorys powinien być krótki. 

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. 

Zamiana krajobrazów na adresy 

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. 

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna, 

a z dzieci tylko urodzone. 

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. 

Podróże tylko jeśli zagraniczne. 

Przynależność do czego, ale nie dlaczego. 

Odznaczenia bez za co. 

 

Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał 

i omijał z daleka. 

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, 

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. 

 

Raczej cena niż wartość 

i tytuł niż treść. 

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, 

ten za kogo uchodzisz. 

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem. 

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać. 

Co słychać? 

Łomot maszyn, które mielą papier. 

 

 

Czekam na Wasze „CV”… 
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Jeszcze raz dzień dobry Wszystkim z ”8”!                                                    

Dzień dobry Paniom i Panom! 

„Idą święta…” A MY DALEJ DZIAŁAMY I NIE ZWALNIAMY! 

 

Po pierwsze:  odpowiedzi do zadań (zestaw 5) 

S. Mrożek – opowiadanie „Artysta” i przykładowe odpowiedzi. 

  

 

Kolokwializmy i dwa teksty. Przypomnę… 

Polecenie 2: Zredaguj krótki tekst na dowolny temat – użyj następujących wyrazów i 

określeń (w dowolnej kolejności): facet, niewypał, super, beznadzieja, ale jazda!, śmiechu 

było co niemiara, daj się namówić.   

Polecenie 3: Zredaguj krótki tekst na dowolny temat – użyj następujących wyrazów i 
określeń (w dowolnej kolejności): trudna sytuacja, konsekwencje, należy wykonać, 
przykład, decydować, niewątpliwie, rozwiązanie. 
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Jedna z  proponowanych odpowiedzi…. 

 

 

 

UWAGA: KIEDY PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z ZESTAWU 6? 

Informację dotyczącą proponowanych odpowiedzi (zestaw 6/2 kwietnia 2020r.) zamieszczę 

w ewentualnym kolejnym zestawie (po przerwie świątecznej), ponieważ termin wysyłania 

zdjęć z wszystkimi pracami jeszcze nie upłynął.                                                                           

(szczegóły w zestawie 6 – SPRAWDŹ!) 

Informacje dotyczące ocen/punktów za aktywność prześlę na indywidualne 

adresy. 
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Nasz plan działania: 

Spotkanie 1:  Wywiad bez cenzury. 

Spotkanie 2: Przed egzaminem - „Oskar i Pani Róża”.                                                                                            

 

Tym razem materiał pochodzi z dwóch  naszych lekcji (środa/08.04.2020).  

Przypominam wszystkim, że od 09.04.2020 (czwartek)  do 14.04.2020 (wtorek) 

wiosenna przerwa świąteczna. 

 

A TERAZ – BIERZEMY SIĘ DO ROBOTY! 

I PAMIĘTAMY: 

RÓB PRZERWY W TRAKCIE PRACY! 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE 1 

Temat: Wywiad bez cenzury.                                                                                                                            

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania:  
 
- poznasz  sylwetki autora i bohatera wywiadu,                                                                                                    

-  przypomnisz cechy gatunkowe wywiadu,                                                                                                                    

- określisz temat wywiadu,                                                                                                                                                 

- wyrazisz swoją opinię o sensie podróżowania. 
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Polecenie 1:  Poznaj rozmówców (przeczytaj informacje). 

O rozmówcach: 

Andrzej Budnik (ur. 1981) – podróżnik, bloger, uczestnik wielu 
audycji telewizyjnych poświęconych podróżom. Współprowadzi 
(wraz Alicją Rapsiewicz) najstarszy aktywny blog podróżniczy                  
w Polsce – LosWiaheros.pl, który w 2007 roku zdobył tytuł 
najlepszego bloga podróżniczego w konkursie portalu onet.pl. 

 

 

 

Łukasz Supergan (ur. 1981) sam o sobie mówi, że jest człowiekiem, 
który spełnia swoje marzenia. Podróżnik, alpinista, fotograf. Poznaje 
świat w trakcie długodystansowych pieszych wędrówek. W 2004 
roku przeszedł cały łuk Karpat. Było to pierwsze w historii samotne 
przejście tego łańcucha górskiego. Relacje i zdjęcia z wypraw 
zamieszcza m.in. na swojej stronie lukaszsupergan.com. 

 

Przypomnij sobie: 

 

  

http://www.lukaszsupergan.com/
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Polecenie 2: Przeczytaj  wywiad Andrzeja Budnika z podróżnikiem  - Łukaszem Superganem. 
Poświęcisz na to zadanie ok. 7-10 minut. 

 

Andrzej Budnik 

Wywiad bez cenzury: 
Łukasz Supergan 

Łukasz Supergan to facet, który uwielbia chodzić. Nie wiem, ile milionów kroków zrobił 
podczas swoich wszystkich podróży, ale zdecydowanie wyróżnia go to na tle innych 
podróżników, co też doceniono podczas ostatniej edycji Kolosów1. Dziś okazja niebywała, 
żeby dowiedzieć się więcej, niż można wyczytać z jego własnej strony internetowej,                           
bo wywiad bez cenzury rządzi się swoimi prawami. Zapraszam na rozmowę z Łukaszem 
Superganem, bardzo osobistą rozmowę… 

Jak wolisz podróżować – solo czy w duecie? 
Zdecydowanie solo, po tym jak przez ostatnie prawie dwa lata tego doświadczyłem. 
Dlaczego? Kiedy podróżujesz z kimś, zawsze posiadasz bufor bezpieczeństwa. Druga osoba w 
podróży pozwala zaprowadzić ład w tym chaosie, który nazywamy światem zewnętrznym. 
Kiedy padasz na twarz, jesteś chory, masz zły nastrój, twój partner / [twoja] partnerka 
przejmuje inicjatywę i ogarnia takie sprawy, jak transport, hotel czy wszystko to, z czym 
mamy do czynienia w podróży. Taka osoba może być bezcenna, gdy jesteśmy w drodze. [...] 
Natomiast po ostatnim roku, kiedy przewędrowałem Europę, mogę dodać do tego jeszcze 
jedno: samotna droga pozwala nam na skupienie się, przemyślenie tego, co ważne, 
spotkanie, ale tym razem z samym sobą. I dlatego po tym roku traktuję podróżowanie nie 
tylko jako poznawanie tego, co na zewnątrz – kultury, religie, ludzie i wszystko to, po co 
wyjeżdżamy z domu – ale i tego, co wewnątrz. To trochę tak, jakby to nasze fizyczne 
przemieszczanie się miało swój odpowiednik w głowie. […] 
 
Po powrocie z podróży po Azji było ci mało. Niedługo później wyruszyłeś z Warszawy 
pieszo do Santiago de Compostela. Skąd ta decyzja? Szukałeś siebie? Podróżniczego 
spełnienia? Co dały ci tysiące kroków pokonane szlakiem św. Jakuba? 
Pamiętam moment, w którym po prawie pół roku w Azji Centralnej przyszła chwila oddechu. 
Przymusowa zresztą – siedziałem w pokoju w centrum Taszkientu2, czekając na wizy 
tranzytowe przez Rosję i Kazachstan, z planem powrotu do kraju. Z kasą było krucho, więc 
nie jeździłem zbyt dużo po kraju. Siedziałem więc i czytałem książki zgromadzone na 
komputerze. Nie pamiętam, co to było, ale na pewno nie był to Pielgrzym Coelho, jednak w 
którejś z nich trafiłem na wzmiankę o Santiago. Kompletnie nie wiedziałem nic o tym 
miejscu, sprawdziłem więc w sieci i odkryłem, że prowadzi tam szlak pielgrzymkowy – 850 
km przez całą Hiszpanię. Generalnie lubię piesze wędrówki, największą, którą udało mi się w 
tamtym czasie zrobić, był łuk Karpat z 2004 roku. Pomyślałem wtedy „hm, fajny pomysł na 
kolejną przygodę”. 
Po powrocie do domu zacząłem szukać informacji o tej drodze i stało się coś dziwnego: nie 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154124
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154124
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byłem w stanie myśleć o niczym innym. Tak, jakby ta droga zawładnęła moim umysłem. 
Wstawałem rano, siadałem przed komputerem i przez osiem godzin dziennie zbierałem 
informacje. W pewnej chwili poczułem jednak, że jeśli ta droga tak mocno utkwiła mi w 
głowie, to może w jakiś sposób jej potrzebuję. I gdy powiedziałem sobie „OK, na wiosnę 
ruszam na szlak” – emocje opadły, mogłem zająć się innymi rzeczami. 
Nie wiem, jak do tego doszło, że zapytałem sam siebie „czy można by dojść tam z Polski?”. 
Miałem w głowie myśl, że taka wędrówka pozwoli mi trochę lepiej poznać Europę. Nigdy 
wcześniej nie byłem w Hiszpanii, nasz własny kontynent znałem tylko po łebkach. Dość 
głupie jak na kogoś, kto nazywany jest podróżnikiem, co nie? Chciałem więc, żeby taka 
wędrówka była pretekstem do poznania Starego Kontynentu. Poza tym fajne wydawało się 
nawiązanie do starej tradycji, w której średniowieczny pielgrzym wychodzi do Santiago z 
własnego domu. Nie do końca wiem, jak do tego doszło. Jak te wszystkie pomysły do mnie 
przyszły. Wiedziałem, że będzie to długa wędrówka i że chcę w drodze do Hiszpanii 
przemyśleć kilka rzeczy. Chciałem dać sobie czas na zastanowienie się – co dalej? Dokąd chcę 
iść w sensie życiowym? 

No i…? Fizycznie dotarłeś do Santiago, a duchowo? Czy ta piesza pielgrzymka jakoś cię 
zmieniła? 
Tak, choć miałbym problem z odpowiedzeniem jednym zdaniem, w jaki sposób. 
Doświadczenie samej drogi jest niezwykłe. Mam wrażenie, że rytm kroków, w którym idziesz, 
wprowadza cię w stan – głupio to zabrzmi – innej świadomości. I nie chodzi tu o jakieś 
duchowe doznania, po prostu twoja głowa pozbywa się zbędnych ciężarów, robisz sobie 
miejsce na nowe, świeże myśli. W czasie wędrówki do głowy przychodzą ci rzeczy, o których 
normalnie nie myślisz, a idąc pieszo, masz czas, by się im przyjrzeć. Myślę, że sprawiają to 
monotonny rytm kroków i wysiłek. Wierzę też, że podobnych wrażeń można doznać, jadąc 
na rowerze, biegnąc, wspinając się. W drodze przez 4000 km miałem czas, aby przemyśleć 
kilka rzeczy. Na szlaku do Santiago zobaczyłem coś, co na własny użytek nazywam 
„ekonomią daru” – ludzi pracujących w schroniskach dla pielgrzymów jako wolontariusze i 
same schroniska utrzymujące się z dobrowolnych dotacji. Na tej drodze nie ma relacji 
„klient–sprzedawca” […]. Raczej „pielgrzym–gospodarz” lub „pielgrzym–opiekun”, sam nie 
wiem, jak to nazwać. Głupia rzecz, przez wiele lat byłem wolontariuszem w kilku 
organizacjach pozarządowych, a dopiero na tym szlaku zobaczyłem moc, jaką ma w sobie 
dobrowolna praca dla kogoś. Zobaczyłem, jak mogłaby wyglądać rzeczywistość, gdyby 
„ekonomię pieniądza” zastąpić taką właśnie dobrowolną „ekonomią daru”. 
 
Czyli, według ciebie, podróżujemy tylko dla siebie? 
Moja odpowiedź jest taka, że podróżujemy dla siebie. Kiedy opowiadam o drodze do 
Santiago, mam ten kłopot, że nie potrafię w pełni opowiedzieć o tym wszystkim, co działo się 
w mojej głowie przez te tygodnie wędrówki. Nie ma dwóch takich samych osób i dwóch 
identycznych podróży, a inna osoba, nawet jeśli wyruszy w twoje ślady, może przeżyć 
kompletnie inne przygody i inaczej odebrać to, co ją spotyka. Nawet najlepsza opowieść i 
zdjęcia nie przekażą tego, czego doświadczamy. I może o to chodzi? Każdy może wyruszyć w 
drogę i przywieźć z niej coś unikalnego? Jest […] fajne powiedzenie Marcela Prousta, że 
„prawdziwa podróż nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”. Nie 
chodzi tu o kolekcjonowanie nowych widoków, zdjęć i wrażeń. To znaczy – tak, również o to, 
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ale tylko wtedy, gdy niosą one ze sobą coś więcej, tę wewnętrzną zmianę. Koniec końców 
podróżujemy dla samych siebie, dla nikogo więcej. A skoro tak, to podróż będzie owocna nie 
wtedy, gdy przyniesie ci sławę, wyróżnienia i sponsorów, ale gdy zmieni ciebie samego. A gdy 
zmieni ciebie, być może twoja historia stanie się inspiracją, która zmieni innych.  

*** 

 

Polecenie 3: Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania (zeszyt przedmiotowy). Odpowiadaj 
pełnymi zdaniami.  Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Zadanie jest obowiązkowe (6 pytań), nie musisz nic drukować, pamiętaj o estetycznym 
wykonaniu zadania. Otrzymasz za nie od 1 do 5 „plusów”. (maksymalna nota: poprawnie 
zredagowane wszystkie odpowiedzi). Termin nadesłania pracy: do 16.04.2020r. (czwartek), 
do godz. 15.00. 

 

1. Wywiady najczęściej przeprowadza się z ludźmi interesującymi. Czy rozmówca 
Andrzeja Budnika jest osobą interesującą? Uzasadnij swoje zdanie.  

2. Zapisz temat przeczytanego wywiadu w formie równoważnika zdania.  
3. Dlaczego, według Łukasza Supergana, najlepiej jest podróżować samotnie?  
4. Jakimi motywami kierował się podróżnik, kiedy wyruszał pieszo do Santiago de 

Compostela?  
5. Co, według bohatera wywiadu, jest sensem podróżowania?  
6. Co to znaczy, że „podróżujemy tylko dla siebie”?  

 

 

Zapraszam do obejrzenia:  materiał dla zainteresowanych 

„800 kilometrów i 36 dni zimowego marszu przez arktyczną wyspę, czyli relacja z ostaniej 

wyprawy Łukasza Supergana.” 

https://www.youtube.com/watch?v=ytNsrSRp_rA 

 

 

RÓB PRZERWY NA ODPOCZYNEK! 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ytNsrSRp_rA
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SPOTKANIE 2 

Temat: Przed egzaminem - „Oskar i Pani Róża”.                                                                                           

(zapis w zeszycie przedmiotowym) 

W trakcie spotkania:  
- uporządkujesz informacje związane z genezą utworu/wywiad z autorem,                                                     

- odtworzysz fabułę utworu,                                                                                                                                          

- udoskonalisz  umiejętności redagowania krótkich tekstów. 

 

Polecenie 1: Przeczytaj poniższe informacje. Przydadzą się w trakcie dalszej pracy. 

 

O autorze 

Éric-Emmanuel Schmitt (czytaj: szmit; ur. 1960) – francuski powieściopisarz, dramaturg, 

filozof. Dużą popularnością cieszą się jego minipowieści: Oskar i pani Róża, Pan Ibrahim i 

kwiaty Koranu.  

     

O lekturze 

Oskar i pani Róża to mini powieść  Érica-Emmanuela Schmitta. Utwór ma formę listów, które 

mały Oskar za radą wolontariuszki, pani Róży, pisze do Boga. Róża pomaga chłopcu zmierzyć 

się ze śmiertelną chorobą – radzi mu przeżywać każdy dzień tak, jakby to było dziesięć lat. 

Powieść pokazuje sposób myślenia małego chłopca, jego wątpliwości, ocenę świata 

dorosłych, a także doświadczenia życiowe, jakie przynoszą mu kolejne dni jego krótkiego, 

szpitalnego życia. 
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Polecenie 2:  Na podstawie obejrzanego  materiału – wypowiedź  Erica-Emmanuela Schmitta 

o książce "Oskar i pan Róża" – zredaguj wywiad z autorem.  

Temat wywiadu: rozważania o książce „Oskar  i pani Róża”.                                                                            

(wskazówki do pracy: 5/6 pytań wraz  z wyczerpującymi odpowiedziami). 

 Zadanie wykonaj na kartce A4  

Zrób wyraźne zdjęcie i wyślij na adres j.polski28@interia.pl     

Termin nadesłania pracy: do 16.04.2020r. (czwartek), do godz. 15.00.  

Praca na ocenę: kategoria -  wypracowanie domowe/waga: 2. 

 

Link do materiału (czas trwania: 9.30 minut):                                                                                                

Eric-Emmanuel Schmitt o książce "Oskar i pan Róża": 

https://www.youtube.com/watch?v=BO3WmX_LMdE 

 

Polecenie 3:  Teraz pora na zmagania z fabułą, czyli test znajomości lektury.  Jak zwykle 

sprawdziłem, 12 niezbyt trudnych pytań. To „nie boli”. 

Po każdej odpowiedzi – informacja zwrotna. Kolor zielony potwierdzi  trafność Waszego 

wyboru. 

Link: „Oskar i pani Róża” – test znajomości lektury 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/oskar-i-pani-roza-test 

 

 

 

To było przedostatnie zadanie…  

Na kolejnej stronie jeszcze „coś” przed wielkanocnymi feriami…. 

 

mailto:j.polski28@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BO3WmX_LMdE
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/oskar-i-pani-roza-test
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Pozostańcie w domach i do zobaczenia!  

 W.K.                                                                                                                                  

j.polski28@interia.pl 

 

 

mailto:j.polski28@interia.pl

