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Święta Wielkanocne to dla nas Wszystkich wyjątkowy okres.  W tym czasie obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody przenikają się 

wzajemnie. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, a tradycje ludowe przypominając 

wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, podkreślają  równocześnie naturalne przemiany w przyrodzie.   

Chcemy Wam poniżej przedstawić jak wyglądała Wielkanoc na Śląsku dawniej i jakie zwyczaje przetrwały do dziś. 

Niedziela Palmowa – tydzień przed 
Wielkanocą 

Na pamiątkę triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy święci się 
w kościele katolickim gałązki 
palmowe zwane „palmami”. 

Tradycyjne „palmy” robiło się 
wyłącznie z naturalnych produktów. 
Wykorzystywano w tym celu rośliny 

rosnące na wiosnę w najbliższym otoczeniu ( kocanki, wierzby, 
gałązki leszczyny, czasem brzozy). Palmy często przewiązano 
czerwoną wstążeczką, która miała symbolizować krew Chrystusa. 

Gotowe palmy święcono w Niedzielę Palmową w kościele. 
Dla zapewnienia zdrowia – szczególnie uniknięcia chorób gardła – 
każdy domownik musiał połknąć bazię z poświęconej palmy. 

Poświęcona palma musiała pozostać w domu aż do następnego 
roku.  Palma bowiem miała chronić wszystkich domowników  przed 

złymi mocami, chorobami i nieszczęściem. Nie wolno jej było 
wyrzucić, tylko trzeba było ja spalić. 

Wielki Tydzień  

Dawniej w Wielkim Tygodniu obowiązywał nakaz 
przestrzegania ciszy, zatrzymywano nawet zegary, 
niektórzy zasłaniali lustra i ubierali się żałobnie. Starano 
się nie śpiewać, nie krzyczeć, nie kłócić się. Były to dni  
duchowego przygotowania się do Świąt Wielkiej Nocy. 

Wielki Tydzień zwiastował koniec Wielkiego Postu. Żegnano się 
z daniami postnymi, czyli żurem i śledziem. 

Przed nastaniem Wielkigo Tydnia (Wielkiego Tygodnia) 
porządkowano dom i obejście, wietrzono pierzyny, robiono pranie, 
myto okna i garnki. W  ten sposób wyganiano wraz z zimą wszystkie  
choroby i wszelkie zło, które zagnieździło się w domu w zimowym 
czasie. 

 



Wielki Czwartek  

W Wielki Czwartek najbardziej popularnym zwyczajem było 
chodzenie z klekotami (drewniane kołatki) po 
całej wsi czy miejscowości. Dźwięki kołatki były 
symbolem żałoby, zdrady Judasza i mającej się 
wkrótce rozpocząć męki Chrystusa.  Z klekotkami 
chodzili tylko ministranci i chłopcy.  

Do dzisiaj podczas obchodów Wielkiego Czwartku 
w kościele używa się kołatek, a milkną dzwony i 

dzwonki, które nie są używane aż do Wielkiej Soboty.  

W Wielki Czwartek  należało też natrzeć nogi popiołem lub 
wysmarować tłuszczem, żeby zapewnić 
sobie zdrowie. Natomiast na urodzaj 
pomagało okadzanie pól dymem z palonego 
spróchniałego drewna oraz obsypanie ich 

popiołem.  

Od Wielkiego Czwartku należało zaprzestać 
ciężkich prac w domu, ogrodzie czy w polu. 

Wielki Piątek  

Wielki Piątek to dzień wielkiej zadumy, 
upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu.  

Obmywanie w zimnej wodzie 

Według śląskiej tradycji w tym dniu powinno się iść nad staw, jezioro, 
a najlepiej nad rzekę, by tam obmyć się w zimnej wodzie.  Zwyczaj ten 
zapewniał wiosenne oczyszczenie i wzmocnienie. Żeby jednak był 
skuteczny, należało ściśle przestrzegać określonych reguł:  

 obmycie musiało mieć miejsce przed wschodem 
słońca,  

 obmywać się trzeba było w wodzie płynącej z zachodu 
na wschód  

 myć się należało w  całkowitym milczeniu,  
 woda na ciele powinna wyschnąć sama, 
 po zakończeniu obmywania należało odmówić 

modlitwę z twarzą zwrócona ku wschodzącemu 
słońcu.  

Innym dobrze znanym w tym dniu zwyczajem było zatykanie na polach, 
w chlewach i na strychach krzyżyków wykonanych z poświęconej palmy 
wielkanocnej – miały chronić przed gradobiciem, szkodnikami i innymi 
klęskami, które mogły by zagrozić 
plonom.  

 Przez cały dzień adorowano Boży Grób 
i organizowano tak zwaną „straż”, 
którą  stanowili ministranci i strażacy. 



Wielki Sobota  

W tym dniu  wczesnym rankiem 
przystępowano do robienia  Kroszonek.   
Wiecie co to są kroszonki?  

Są to pisanki charakterystyczna dla kultury Górnego Sląska.  

Tradycyjne śląskie kroszonki zdobione 
były na jeden kolor. Kiedyś  barwiono je 
naturalnymi składnikami, obecnie używa 
się również barwników sztucznych. 
Na zafarbowanym jajku wyskrobywano 
ostrym narzędziem (brzytwą, nożykiem) 
wzory, przeważnie geometryczne i 
kwiatowe. Zdobieniem jaj zajmowały się 
dawniej dziewczęta i starsze kobiety. 

A jak barwiono jajka?   

Dawniej farbowano jajka wyłącznie w naturalnych, ziołowych 
dodatkach, nadającym skorupkom różne kolory. Zobaczcie w jakich 
ziołach trzeba gotować jajka, aby uzyskać  piekne barwy. Może sami 
wypróbujecie któryś ze sposobów?  

 czarny – kora dębu, olszyny 
 zielony – wywar z młodego żyta, pokrzywy lub trawy 
 rudy – w wywarze z łupinek cebuli 
 lekko żółty – wywar z liści brzozy lub rumianku 
 brunatny – wywar w łupinkach orzecha włoskiego 
 różowy – w soku lub wywarze z buraka 

 niebieski – w wywarze z malwy lub z czerwonej kapusty 
 granatowy, czasem przechodzący w fiolet – w wywarze 

z czerwonej kapusty z dodatkiem octu i pozostawione na kilka 
godzin w wywarze 

 żółty – z kurkumą. Tak, tak to nie pomyłka – zarówno kurkuma, 
jak i inne przyprawy, były w dawnych czasach używane.  

Jajka po ugotowaniu i wystudzeniu należało wytrzeć do sucha 
i delikatnie wypolerować 
szmatką nasączoną olejem, 
dzięki czemu skorupka nabierało 
aksamitnego połysku.  

Jajko stanowiło prezent wręczany 
podczas  Świąt Wielkanocnych bliskim 

i lubianym osobom. Dziewczęta 
dawały tez jajka chłopcom, za to, 
że w Poniedziałek Wielkanocny polali 
je wodą.  

 

 

 

 

 



Przygotowania w Wielka Sobotę szły pełną parą – oprócz 
zdobienia kroszonek, przygotowywania święconego, piekło się także 
babki, kołocze, buchty i baranki. 

 

W tradycji chrześcijańskiej baranek z czerwoną chorągiewką 
symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa. 
Na wielkanocnych stołach pojawił się już w XVI 
w. Figurka baranka wykonana z ciasta, masła lub 
cukru obowiązkowo musi znaleźć się w koszyku 
ze święconym. Taki baranek jest też ozdobą 
świątecznego stołu. Do jego wypieków służyły 
żeliwne formy. 

Koszyczek ze święconym pokarmem 

Wcześniej przygotowywano także inne składniki, które miały 
składać się na święcone. Już bowiem od czasów 
średniowiecza święcono potrawy. Do kościoła zanoszono produkty, 

które miały być spożywane w  czasie 
śniadania w pierwszy dzień świąt. 

Według śląskiej tradycji w   koszyczku ze 
święconym musiały się znaleźć 
pomalowane jajka, chrzan, chleb, sól, masło, kiełbasy, szynki 
i ciasto.  Koszyczek przykryty białą, haftowaną, wykrochmaloną 
niemal na sztywno, serwetką  ozdabiano gałązką mirtu.  

  Do tradycyjnych, od dawien dawna praktykowanych jeszcze za czasów 
pogańskich obrzędów wielkosobotnich należy święcenie żywiołów: ognia 
i wody.  

Te dwa żywioły stanowią ważny element chrześcijańskich obrzędów 
Wielkiej Soboty. Ogień jest symbolem światłości, jasności, którą jest 
Chrystus Zmartwychwstały. Woda to przede 
wszystkim źródło życia - znak odrodzenia ducha i 
ciała, znak oczyszczenia. 

Do dzisiaj  nabożeństwo w Wielką Sobotę  zaczyna 
się  od rozpalenia i poświęcenia ognia na placu 
przed kościołem. Dawniej  zabierano ten poświęcony 
ogień do domu w postaci opalonego kawałka 
drewna.  

W tym dniu święci się także wodę. Dawniej każda rodzina musiała 
mieć święconą wodę w domu, którą częste używano przy różnych 
okazjach  – głównie w celach leczniczych, oczyszczających oraz przy 
uroczystościach związanych z narodzinami, weselem 
czy pogrzebem.  



Niedziela Wielkanocna 

Niedziela Wielkanocna, nazywana także Świętem 
Zmartwychwstania Pańskiego, miała charakter uroczysty.  

Spędzano ją przeważnie w domu w gronie 
najbliższej rodziny. Wczesnym rankiem 
wszyscy udawali się na rezurekcję  czyli 
uroczystą mszę świętą wielkanocną z procesją, 
obwieszczającą zmartwychwstanie Chrystusa. 
Do uczestnictwa  w rezurekcji nawoływały 
dzwony kościelne. 

Po powrocie z kościoła, a przed 
śniadaniem chodzono po polach i wkładano 
na jego krańcach maleńkie krzyże zrobione 
z palm poświęconych w niedzielę palmową, 
które miały zapewnić urodzaj 
w nadchodzącym sezonie. Oprócz tego, 
poświęconą w Wielką Sobotę wodą, świecono 
całe obejście ( dom, podwórko. ogród, łącznie 
z oborami dla zwierząt). 

 Po powrocie zasiadano przy uroczystych posiłkach – śniadaniu 
i obiedzie, przestrzegając zasady, że można jeść tylko poświęcone 
potrawy. 

Pożywienia ze świynconki nie wolno było wyrzucać ani 
poniewierać, bo było święte. Należało je zjeść w całości, 
ewentualnie resztki spalić lub dodać do pożywienia dla zwierząt. 

Stół wielkanocny był zawsze przykryty 
białym obrusem, na środku którego  stał 
wieniec wielkanocny posypany makiem. 
W środku leżały też  kroszonki , zaś 
dookoła ułożone były:  
 chleb drożdżowy, plecionki z posypką,  
 szynka gotowana, szynka surowa, wędzony gotowany boczek,  
 leberka (wątrobianka), polerki (parówki), domowe kiełbasy,  
 chleb świąteczny, masło, chrzan, musztarda.  
Dziś na stole wielkanocnym nie może zabraknąć potraw z  jajek. 
Żurek z jajkiem dopiero po I wojnie światowej pojawił się na 
wielkanocnym stole. 
Każdy świąteczny posiłek wieńczy deser, najczęściej w postaci 
ciasta. Trudno sobie było wyobrazić stół wielkanocny bez 
tradycyjnej babki drożdżowej, zajączka lub baranka z ciasta 
piaskowego, strucli z orzechami, szpajzy czy kołaczy. 
 Z upływem czasu pojawiły się na naszych stołach serniki, 
paschy, mazurki wielkanocne. 

Zajączek czyli po śląsku Hazok - najbardziej znany śląski 
zwyczaj wielkanocny.  

Po śniadaniu wielkanocnym, które trwało niekiedy 
do późnego południa, dzieci szły na poszukiwanie w ogrodzie  
„zajęczego gniazda” z pisankami i łakociami. Zwyczaj ten pochodzi 
z Niemiec, a na Górnym Śląsku przyjął się po I wojnie światowej. 

 Do dzisiaj w wielu rodzinach w niedzielny 
poranek wielkanocny prezenty przynosi 
zajączek czyli inaczej  hazok. Poukrywane 
są one w mieszkaniu lub w ogrodzie.  



Poniedziałek Wielkanocny  

W Poniedziałek Wielkanocny rodziny wyruszały w odwiedziny.  
W tym dniu odbywało się też wielkie lanie wodą. Nazwa śmigus-
dyngus pochodzi od „śmigania” gałązkami wierzbowymi młodych 

kobiet i od lania wodą. Dyngowanie – to 
wykupywanie się jajkami. Na Śląsku dzień 
ten ma specyficzną nazwę – śmiyrgust czy 
też śmiergust.  

Kiedyś chłopcy polewali panny zimną wodą 
z wiader lub wrzucali do rzeki. Oblewanie 
wodą było bardzo ważne dla dziewczyny –
 im bardziej była mokra, tym bardziej była 
dumna, bo znaczyło to, że wzbudza 
zainteresowanie wśród kawalerów.  

Najgorzej, gdy do domu, gdzie mieszkała 
panna na wydaniu nie zaglądnął żaden 
z chłopców „dynguśników” – nie oznaczało 
to dobrej przyszłości dla panny, a rodzinie 
przynosiło wstyd. Dzięki temu, śmigus-
dyngus często stawał się okazją 
do rozpoczęcia „zolytów” czyli po prostu 
randkowania. ( śl. zaloty, randki).  

W tym dniu w wielu wioskach i miejskich osiedlach organizowano 
wieczorami zabawy dla całych rodzin.  

W obecnych czasach chłopcy także z okazji Śmigusa Dyngusa chodzą 
po domach, ulicach i leją z sikawek lub symbolicznie 
psikają parfinami, czyli perfumami dziewczyny i kobiety.  

 

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych Dorota Woźny  

https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/tradycje-zwiazane-wielkanoca/ 

https://bonclok.pl/slaskie-tradycje/obrzedy-zwyczaje-i-wierzenia 

https://jawagabunda.pl/lifestyle/wielkanocne-slaskie-tradycje/ 

https://zszs-gliwice.pl/tradycje-wielkanocne-na-slasku/ 

https://muzeum.bytom.pl/ 

https://www.kuchnia-slaska.pl/obyczajowosc/st-wielkanocny/ 

https://gliwice.eu/ru/node/21659 

 

https://bonclok.pl/slowniczek-wyrazow-slaskich/parfiny.html
https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/tradycje-zwiazane-wielkanoca/
https://bonclok.pl/slaskie-tradycje/obrzedy-zwyczaje-i-wierzenia
https://jawagabunda.pl/lifestyle/wielkanocne-slaskie-tradycje/
https://zszs-gliwice.pl/tradycje-wielkanocne-na-slasku/
https://muzeum.bytom.pl/
https://www.kuchnia-slaska.pl/obyczajowosc/st-wielkanocny/
https://gliwice.eu/ru/node/21659


WIELKANOCNA RADOŚĆ CZYLI WSPÓLNE ZABAWY Z RODZINĄ 

Wielkanoc to czas radości, który warto dzielić z najbliższymi. Zamiast spędzać go przed telewizorem, wykorzystajcie go w aktywny sposób. 
Przedstawiamy pomysły na wesołe wielkanocne zabawy dla całej rodziny. 

 Jajeczna ciuciubabka  

Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy jedną osobę, która będzie musiała przejść przez pokój z związanymi 
oczami tak, aby nie uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, należy pokazać mu trasę, a następnie wyprowadzić go 

z pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on będzie czekał na wezwanie, Wy szybko usuwacie "pułapki". Podpuszczana osoba nie może 
o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak próbuje przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane. 

Wyścigi z przenoszeniem jajek  

Uczestnicy otrzymują po jednym ugotowanym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na łyżce, muszą w jak najkrótszym czasie pokonać 
wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba, której jajko spadnie lub pęknie w trakcie 
przeprawy, odpada z gry. Dla utrudnienia można zrobić slalom z przeszkodami. 

Wielkanocne rymy  

1. Wcześniej przygotowujemy karteczki z wyrazami do przeczytania. Wyrazy na karteczkach powinny być związane 
z Wielkanocą np. baranek, jajko, koszyk, kurczak, babka, żurek , pisanka, zajączek, rzeżucha, mazurek, śmigus-dyngus 
, życzenia, święta, woda, bazie, palma, kwiaty, grób, zmartwychwstanie, prezent, upominek, święconka itp. 

2. Uczestników dzielimy na dwie drużyny, które będą rywalizować ze sobą 
3. Możemy ustalić  czas na wykonanie zadania np. ½ minuty czy 1 minuta dla starszych uczestników  i  2 minuty dla 

młodszych 
4. Każdy uczestnik losuje karteczkę z wyrazem do przeczytania.  
5. Zabawa polega na tym żeby znaleźć rym do wyrazu na wylosowanej karteczce w określonym czasie. Za każdy rym drużyna otrzymuje punkt 

lub małe czekoladowe jajeczko 
6. Wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej punktów/jajeczek. 



Po omacku  

Wytnijcie kilka  średniej wielkości jajek z papieru. Rozłóż jajka w pokoju lub ogrodzie. Uczestnicy  
będą musieli przejść wyznaczoną wcześniej trasą z zawiązanymi oczami, ale nie może nadepnąć 
na żadne jajko. Wygrywa ta osoba, której udało się wykonać zadanie bezbłędnie i najszybciej. 

Wielkanocne łańcuchy wyrazów 

Uczestnicy zabawy siedzą dookoła stołu albo na dywanie i podają sobie nawzajem pisankę. Pierwsza osoba zaczyna go od słowa JAJKO, kolejna 
musi powiedzieć wyraz na O np. okno itd.  

Jajko wędruje z rąk do rąk. Trzyma je ten uczestnik, którego kolej 
na powiedzenie słowa. 

Utrudnieniem tej zabawy może być konieczność wypowiadania tylko wyrazów 
kojarzących się z Wielkanocą i wiosną. 

Waletka/wybitka lub Pojedynek "jajcarzy"  

To jedna z polskich tradycji wielkanocnych i  zabawa,  która odbywa się każdego roku pewnie 
w każdym domu.  

Waletka to nic innego jak stukanie się czubkami ugotowanych dwóch jajek, tak by stłuc jajko 
przeciwnika. Wygrywa ten, kogo jajko jest najmniej uszkodzone.  

 

 



SZUKANIE JAJEK  

Jedną z najpopularniejszych gier wielkanocnych jest bez wątpienia szukanie jajek. 
Zwyczaj ten przywędrował do nas z Niemiec. Podobną tradycję mają również Anglicy, 
Francuzi i Szwajcarzy.  Może to być okazja do wesołej zabawy dla młodszych i starszych. 

Jej zasady są bardzo proste, a na dodatek można ją zorganizować niemal w każdych 
warunkach - uda się zarówno w domu, jak i na podwórzu czy w ogrodzie.  

Polega na odnajdywaniu ukrytych wcześniej jajek czekoladowych. Poszukiwanie 
wielkanocnych jajek nie musi koniecznie wiązać się z jajkami czekoladowymi. Jeśli ich nie 
masz możesz po prostu wydrukować lub narysować kolorowe jajka na papierze, wyciąć 
je, a następnie schować w różnych miejscach w domu lub ogrodzie. 

Wersja 1 – każdy uczestnik sam szuka jajek  

Ukrywamy dużo czekoladowych jajek w różnych miejscach w całym mieszkaniu czy ogrodzie. Wygrywa ta osoba, która znajdzie jak najwięcej 
ukrytych jajek.  

Wersja 2 -  cała rodzina wspólne szuka jajek za pomocą przygotowanych przez nas 
wskazówek  

Żeby zabawa była atrakcyjna dla wszystkich warto ją wcześniej przygotować i zorganizować jako „Wielkie 
poszukiwania zaginionych jajek”.  Zadaniem dla całej Rodziny ( rodzeństwa, rodziców czy Dziadków)  
będzie odnalezienie wszystkich zaginionych jajek, a drogę do celu wyznaczą im  pozostawione przez Was 
wskazówki i/lub mapa. Rozwiązywanie zagadek będzie rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Wszystkich. 

 



Nasza propozycja tej zabawy 

1. Chowamy jajka w różnych miejscach w domu – w miejscach, gdzie nie mają  prawa być dostrzeżone przypadkowo. 
2. Przygotowujemy małe kartki - instrukcje,  które będą wskazówką dla wszystkich, gdzie ukryte będą jajka i kolejne 

wskazówki. 
3. Na początku zabawy wybieramy Kapitana, który będzie za pomocą reszty rodziny kierował poszukiwaniami. 
4. Pierwszą karteczkę, możemy wręczyć Kapitanowi  osobiście. Zapisujemy na niej instrukcję np.: 

“Istnieje w domu takie tajemnicze miejsce, gdzie  płyn o magicznych właściwościach zamienia brudasy w czyściochy. W 
tym pomieszczeniu znajduje się tafla nieprzezroczystego szkła, za pomocą której możesz ujrzeć samego siebie!” . 
Oczywiście chodzi o łazienkę, w której poszukiwacze znajdują ukryte jajko oraz kolejna wskazówkę przyklejoną na lustrze. 

5. Kolejna wskazówka może skierować nas np. do kuchni i do lodówki np. „Skieruj się teraz do miejsca, w którym wyczarowywane są 
najlepsze specjały dla naszego podniebienia. Tam też znajdziesz skarbiec, bez którego trudno byłoby przechowywać wyczarowane wcześniej 
przez Mamę pyszności.” I w kuchni w lodówce kapitan znajduje jajko i przyklejoną kolejną wskazówkę. Z kuchni następna wskazówka kieruje 
nas dalej. Gdzie? Do jakiego przedmiotu? To już czas na Wasze pomysły. 

6.  Warto by zagadki zmuszały do myślenia – by nie było to po prostu “Zobacz pod telewizorem” a zamiast tego “Zobacz co znajdziesz pod 
odbiornikiem, który zdalnie odbiera sygnał ruchomego obrazu”.  

7. Warto by tych zagadek było co najmniej 10. Zabawa która zbyt szybko się kończy rozczarowuje 
8. Na końcu w ostatnim miejscu może zostać ukryta nagroda dla Całej rodziny np. duże jajko czekoladowe dla 

wszystkich uczestników lub inny drobny upominek dla każdego. 

Wersja 3 – poszukiwanie Jajek z ukrytym elementem łamigłówki  

Do tej zabawy potrzebne są plastikowe jajka otwierane na pół (mogą być te po czekoladkach dla dzieci).  
 
1. Do każdego jajka wkładamy po jednym elemencie z  jakiejś łamigłówki (np. po 1 puzzlu z układanki),  
2. Następnie chowamy jajka w różnych miejscach – w domu lub na dworze.  
3. Zabawa polega na tym, by upolować, czyli odnaleźć wszystkie jajka, bo tylko wtedy uda się ułożyć kompletny obrazek. 
4. Na koniec układamy łamigłówkę. W nagrodę każdy uczestnik otrzymuje czekoladowe jajko. 
5. Podczas szukania możemy naprowadzać poszukiwaczy znanym hasłem „ciepło, zimno” lub wydłużyć zabawę za pomocą wskazówek 

z wersji 2 naszej zabawy. 



Wielkanocne Kalambury  

Tę zabawę zna chyba każdy, bo jest to ponadczasowa gra integrująca wszystkich członków rodziny bez względu na wiek. 

Tym razem propozycja gry w wersji wielkanocnej. 

 Podzielcie się na dwie drużyny - im więcej osób, tym więcej zabawy.  
 Jedna osoba z grupy losuje hasło, które ma zaprezentować, a pozostali członkowie próbują je 

odgadnąć.  
 W tej wersji należy pokazywać lub rysować symbole i zwyczaje kojarzące się ze świętami.   
 Dla utrudnienia określcie czas, jaki ma dana drużyna na odgadnięcie hasła. 
  Punkty możecie zapisywać w widocznym miejscu - flamastrem na dużej kartce lub kredą na tablicy.  
  Hasła do gry należy przygotować wcześniej  

Oto nasze propozycje HASEŁ do Kalamburów. Może wymyślicie własne? 

Malować pisanki Składać innym życzenia Zanosić koszyczek do kościoła 

 Śniadanie wielkanocne Polewać innych wodą w lany 
poniedziałek 

Wielkanocny zając 

Wykluwać się z jajka Podskakiwać jak zając Robić świąteczne zakupy 
Robić wiosenne porządki Spotkać się z Rodziną  Szukać jajek wielkanocnych 

Pisać kartki wielkanocne Pisać SMS z życzeniami Myć okna 

Piec ciasto Ubrać się świątecznie Zrobić świąteczną dekorację 
Iść na wiosenny spacer Zmoknąć w czasie deszczu Procować w ogrodzie 

 

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych Dorota Woźny     Źródła : https://swiat-rodzicow.pl/wielkanocne-zabawy-dla-calej-rodziny, 
https://mamotoja.pl/zabawy-wielkanocne, https://www.godmother.pl/jak-schowac-jaja-wielkanocne/, https://blog.polplan.co.uk/wielkanocne-gry-i-zabawy-dla-calej-
rodziny/, https://katarzynagoralczyk.weebly.com/uploads/6/4/3/1/64319891/kalambury_wielkanocne.pdf, https://stylzycia.radiozet.pl/Dom/Domowe-sposoby/Gry-
wielkanocne-jak-zorganizowac-udana-zabawe 

https://swiat-rodzicow.pl/wielkanocne-zabawy-dla-calej-rodziny
https://mamotoja.pl/zabawy-wielkanocne
https://www.godmother.pl/jak-schowac-jaja-wielkanocne/
https://blog.polplan.co.uk/wielkanocne-gry-i-zabawy-dla-calej-rodziny/
https://blog.polplan.co.uk/wielkanocne-gry-i-zabawy-dla-calej-rodziny/
https://katarzynagoralczyk.weebly.com/uploads/6/4/3/1/64319891/kalambury_wielkanocne.pdf
https://stylzycia.radiozet.pl/Dom/Domowe-sposoby/Gry-wielkanocne-jak-zorganizowac-udana-zabawe-30668
https://stylzycia.radiozet.pl/Dom/Domowe-sposoby/Gry-wielkanocne-jak-zorganizowac-udana-zabawe-30668


NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

 „W pustyni i w puszczy”  Henryk Sienkiewicz 

Geneza 

„W pustyni i w puszczy” to powieść 
Henryka Sienkiewicza przeznaczona 
dla młodzieży. Ukazywała się 
w odcinkach w „Kurierze Warszawskim” 
(1910-1911), a później wydano ją 
drukiem w 1911 roku.  Pisząc książkę 
pisarz nawiązał do historycznych 
wydarzeń, mających miejsce na 
kontynencie afrykańskim pod koniec XIX 
w. (powstanie sudańskie Mahdiego w 
1885 roku, oblężenie Chartumu i śmierć 
generała Gordona) oraz do własnych 
doświadczeń podczas podróży po Afryce 
(1890 r.). 

Pierwowzorem małej Nel Rawlison była 
Wanda Ulanowska – córka jednego 
z bliższych przyjaciół Sienkiewicza. 
 
Powieść została dwukrotnie 
zekranizowana: przez Władysława 

Ślesickiego w 1973 roku i w 2001 roku przez Gavina Hooda. 

 

 

 

Czas i miejsce akcji  

Akcja utworu toczy się w latach 1884 (kilka dni 
przed świętami Bożego Narodzenia) – 1885 
(powstanie sudańskie pod dowództwem 
Mahdiego), w Afryce. 

Trasa podróży bohaterów powieści przebiega między innymi przez: 
Port-Said, Kair, Medinet, Assuan (ominięty przez karawanę), 
Chartum, Omdurman, Faszodę, okolice jeziora Bassa-Narok, 
Mombasę. 

Problematyka  

Książka H. Sienkiewicza W pustyni i w puszczy jest powieścią 

podróżniczo-przygodową, w której przedstawione 

zostały niezwykłe losy dwojga młodych przyjaciół 

w Afryce. Zamiarem autora było stworzenie 
wciągającej, niezwykłej (ale prawdopodobnej) 
historii, dziejącej się na tle afrykańskiej przyrody 
i obyczajowości.  

Główny wątek utworu dotyczy porwania dwójki 
dzieci przez zwolenników Mahdiego – przywódcy 
sudańskiego powstania przeciw egipskiemu 



rządowi. Po uwolnieniu się z rąk porywaczy, dzieci przemierzają 
Afrykę w poszukiwaniu pomocy, doświadczając wielu ekscytujących 
przygód.   

Powieść ma dużą wartość poznawczą. Sienkiewicz, zapalony 
podróżnik i myśliwy, stworzył obraz Afryki na podstawie własnych 
doświadczeń i obserwacji. Przygody dzieci toczą się na tle 
historycznych wydarzeń – oblężenia i zdobycia Chartumu, śmierci 
generała Gordona, przejęcia władzy przez Mahdiego. Czytelnik 
odnajdzie na kartach powieści informacje na temat ówczesnego 
życia mieszkańców Egiptu, Sudanu, dzikich plemion żyjących 

u wybrzeży oceanu. Autor nie zapomina też o miłośnikach 

afrykańskiej flory i fauny. W przedstawionym świecie nie brak 

przepięknych krajobrazów, opisów egzotycznych gatunków zwierząt 

(dzikich kotów, ptaków) i roślin (kwiaty, drzewa, pnącza). 

 Na uwagę zasługuje kreacja głównych bohaterów. Staś i Nel od 

początku budzą naszą sympatię i wierzymy w to, że bohaterom uda 

się uciec i osiągnąć zamierzony cel. Główny bohater jest odważny, 

sprytny, troskliwy i zaradny. Autor obdarza go własną ciekawością 

świata, wiernością wyznawanej religii i wielkim patriotyzmem. 

Mały chłopiec to wzór wielkiego podróżnika i bohaterskiego 

obrońcy swojej towarzyszki. Nie wiemy, czy jest możliwe, by 14-

latek przetrwał podróż w podobnych warunkach. Ważne jednak, że 

autorowi udało się przekonać o tym czytelników, którzy z zapartym 

tchem czytają powieść. 

Motyw podróży  

Podróż dzieci to główny wątek utworu. Wielka podróż bohaterów 

obejmuje długą i niezwykle trudną trasę, wiodącą początkowo 

wzdłuż Nilu (Egipt), przez pustynię (Assuan, Omdurman), 

tropikalną puszczę i sawannę. 

Wędrówkę Stasia i Nel można podzielić na dwie główne części: 

od porwania w Medinet do momentu uwolnienia się dzieci z rąk 

porywaczy (za Faszodą) oraz – od rozpoczęcia samotnej wędrówki 

do spotkania z rodzicami w Mombasie. 

Dzieci napotykają na swej drodze wiele niebezpieczeństw. 



Przeżywają burzę piaskową, przejeżdżają przez nieprzyjazny 

Chartum (po zdobyciu miasta przez derwiszy), zatrzymują się 

w Faszodzie w czasie epidemii febry. Muszą zmierzyć się z głodem, 

pragnieniem, dzikimi zwierzętami i masą innych zagrożeń, którym 

nie podołałby nawet dorosły. Trasa jest długa, uciążliwa i pełna 

niespodzianek. Podczas swej wędrówki dzieci podróżują 

na wielbłądach, później przesiadają się na konie, na końcu 

do bohaterów dołącza słoń – King. Po uwolnieniu się z rąk Gebhra 

o trasie podróży decyduje Staś. Dzięki swojej wiedzy, radom 

Lindego (i Kalego) chłopcu udaje się obierać trasę tak, by 

podróżować przez miejsca względnie bezpieczne i jak najszybciej 

uzyskać pomoc. 

Doświadczenia bohaterów można nazwać „wielką afrykańską 

przygodą”. Autor powieści starał się stworzyć historię 

prawdopodobną i atrakcyjną dla młodego czytelnika. 

Motyw przyjaźni  

Przyjaźń pomiędzy 14-letnim Stasiem i 

8-letnią Nel to także jeden z głównych 

wątków utworu. Staś kocha Nel jak 

własną siostrę. Jako starszy i bardziej 

doświadczony lubi przechwalać się 

przed dziewczynką swoją wiedzą. Po 

porwaniu jego zachowanie zmienia się 

diametralnie. Staś czuje się w duszy po 

trochu winny – choć niesłusznie uważa, 

że mógł zapobiec porwaniu. Jednak w 

zaistniałej sytuacji błyskawicznie dojrzewa i staje się  

odpowiedzialnym opiekunem dziewczynki. Troszczy się o nią na 

każdym kroku, dbając by nie spotkała ją jakakolwiek krzywda ze 

strony porywaczy. Dla Nel zdobywa się na nieraz wymagające 

niezwykłej odwagi czyny ( próba kradzieży strzelby, praca przy 

budowie muru w Omdurmanie, wyprawa „ostatniej szansy” 

do nieznanego obozu po chininę dla chorej). Przyjaźń chłopca 

to codzienna troska o zdrowie i życie dziewczynki. Nel odpłaca 

Stasiowi przywiązaniem i całkowity zaufaniem. Piękną sceną, 

potwierdzającą siłę przyjaźni (a nawet miłości) bohaterów, jest 

moment, w którym spragniony Staś oddaje dziewczynce ostatnie 

krople wody. 

Motyw przyrody 

Przygody bohaterów powieści mają 

miejsce na tle bujnej afrykańskiej 

przyrody. Afryka, malowniczo 

opisana przez Sienkiewicza, łączy 

w sobie dzikie piękno i ekstremalne 

warunki klimatyczne. Dzieci 

uwielbiają podróże, ale nie spodziewają się, że doświadczą tyle 

trudności. Pustynia przeraża małych bohaterów (sami cudem unikają 

zasypania w czasie burzy piaskowej). Puszcza jest równie 

niebezpieczna, ale za to piękna. Dzieci są pod wrażeniem kolorów, 

zapachów i wszechobecnej zieleni tropikalnej krainy. Znajdują 

schronienie w ogromnym baobabie, łowią ryby, jedzą owoce i mięso 

upolowanych zwierząt. Uczą się żyć i radzić sobie jak tubylcy. 

Jednym z piękniejszych miejsc, do którego docierają bohaterowie, 

jest „Góra Lindego” – płaskowyż wskazany przez umierającego 

Szwajcara. Oczywiście nie można zapomnieć, że dzika przyroda 

bywa niebezpieczna.. Przekonuje się o tym chociażby Kali, 

pokąsany przez pszczoły, Nel po spotkaniu z gepardem czy Nasibu 

porwany przez goryla. 



Bohaterowie 

Staś Tarkowski  

Główny bohater powieści, w momencie rozpoczęcia 

akcji ma 14 lat. Staś to syn polskiego inżyniera, 

pracującego przy budowie Kanału Sueskiego 

w Egipcie. Nie ma matki, podobnie jak jego 

najbliższa przyjaciółka – ośmioletnia Nel Rawlison. 

Na początku powieści chłopiec jest typowym, 

lubiącym się przechwalać nastolatkiem. Bystry, 

oczytany i wysportowany – imponuje Nel wiedzą 

o ówczesnym świecie. Szybko się uczy (zna kilka języków, między 

innymi angielski i suahili) i łatwo nawiązuje kontakty. 

Pod wpływem kolejnych, doświadczanych podczas podróży 

niebezpieczeństw Staś zmienia się w odpowiedzialnego 

młodzieńca. Bezpośrednio po porwaniu zamiast strachu czuje 

wstyd, że tak łatwo „dał się podejść”. Wie, że jest dużo słabszy 

od porywaczy, więc stara się wykorzystać swój spryt (rzucanie 

rękawic, kradzież strzelby). 

Chłopiec zadziwia sprytem i konsekwencją w działaniach. 

Podejmuje kilka prób wyrwania się z rąk towarzyszy Chamisa, 

a gdy to zawodzi, stara się zniechęcić porywaczy, przekonując ich 

o nadciągającym pościgu. W pełni wykorzystuje swoją znajomość 

geografii,  afrykańskiej fauny i myślistwa W razie 

niebezpieczeństwa zachowuje zaś zdrowy rozsądek. 

Chłopiec to także uczynny i niezwykle oddany opiekun małej Nel, 

dla której jest w stanie zrobić wszystko. Do zalet bohatera należy 

dodać jeszcze patriotyzm (wykucie pierwszych słów polskiego 

hymnu na skale), wierność wyznawanej religii i niebywałą 

odwagę. Spośród wszystkich przygód Stasia trzy są prawdziwym 

„testem odwagi”.  Są to: spotkanie z Mahdim, zastrzelenie lwa oraz 

porywaczy, a także wyprawa po chininę do obozu Lindego. Autor 

powieści zaznacza jednak, że największym poświeceniem bohater 

wykazał się oddając Nel ostatnie zapasy wody (sam nie pił od trzech 

dni). Wyczyny młodego Tarkowskiego zdecydowanie zasługują na 

podziw. 

 Nel Rawlison 

Główna bohaterka powieści to córka inżyniera Rawlisona, 

osierocona przez matkę w wieku trzech lat. 

Ośmioletnia Angielka „podobna 

do ślicznego obrazka” jest oczkiem w głowie 

ojca i pana Tarkowskiego. Staś traktuje ją jak 

własną młodszą siostrę. Na Boże Narodzenie 

dziewczynka otrzymuje w prezencie psa 

mastifa, któremu daje na imię Saba. 

W trakcie porwania Nel jest przerażona, 

ale pod wpływem Stasia stara się opanować 

strach i robić wrażenie „dorosłej” (nie płacze, tylko „oczy jej się 

pocą”). Dzielnie znosi trudy podróży, podczas której udowadnia 

swoje przywiązanie do Stasia – ratuje go przed biczowaniem. Nel 

jest niezwykle delikatna, wrażliwa i dostrzega ludzkie cierpienie. 

Dziewczynka ubolewa nad losem Kalego, nad którym znęca się 

Gebhr. Za jej namową Staś uwalania uwięzionego w wąwozie słonia 

(dzięki czemu dzieci zyskują silnego obrońcę i tragarza). Kali uważa 

dziewczynkę za dobre bóstwo. Podczas wjazdu do murzyńskiej 

wioski chłopiec donośnie informuje mieszkańców o przybyciu 

„dobrego Mzimu”. 



Dziewczynka zawsze może liczyć na pomoc Stasia, Kalego i Mei 

(opiekunki podarowanej przez emira w Faszodzie). Pomimo tego jej 

również zdarzają się niebezpieczne przygody, jak choćby spotkanie 

z wielkim kotem („wobo”). Ostatecznie, dzięki staraniom Stasia, 

udaje jej się spotkać z ojcem. Po latach piękna, już osiemnastoletnia 

Nel wychodzi za mąż za towarzysza dziecięcych przygód. 

Kali 

Młody murzyński chłopiec, niewolnik Gebhra. Staś i Nel 
współczują mu ze względu na sposób, w jaki obchodzi się 
z nim jego pan. Kali jest nieustannie bity i poniżany przez 
okrutnego Sudańczyka. Po zabiciu porywaczy chłopiec 
uznaje Stasia za swojego pana. Pomaga dzieciom przy 

każdej możliwej okazji, wielokrotnie wykazując się odwagą i 
poświęceniem. 

Kali sprowadza zaginionego psa  Sabę, a sam zostaje dotkliwie 
pokąsany przez pszczoły w czasie próby zdobycia leśnego miodu. 
Pomaga Stasiowi w budowie tymczasowych schronisk i udziela 
cennych rad koniecznych do przetrwania w dżungli. 

W trakcie podróży okazuje się, że chłopiec jest synem wodza 
plemienia Wa-himów. W finale powieści bohaterom udaje się 
dotrzeć do wioski Kalego i pomóc mu zwyciężyć wrogie plemię 
Samburów. Po śmierci ojca były niewolnik zostaje wodzem, 
ale postanawia kontynuować podróż ze swoimi przyjaciółmi.  

Kali to sympatyczna postać, różnice kulturowe (i językowe) między 
nim i Stasiem są przyczyną wielu humorystycznych nieporozumień 

(jak chociażby słynne słowo „donkey” – ang. „osioł” – odebrane 
przez Kalego jako komplement). 

Mea 

Młoda Murzynka, prawdopodobnie z plemienia 
Dinka. Jest służącą Nel, podarowaną dziewczynce 
przez emira w Faszodzie (dotychczasową opiekunką 
Nel była Dinah, która umiera podczas podróży). Mea 
dzielnie znosi trudy drogi. Jest niezwykle cierpliwa i 

opiekuńcza. Zazdrości Kalemu ozdób podarowanych mu przez 
Stasia. Zostaje ochrzczona przez dzieci na „górze Lindego”. Podczas 
podróży przez sawannę, w obliczu śmierci z pragnienia 
niespodziewanie wyznaje, że chciałaby umrzeć razem z Kalim. 

Pan Rawlison 

Inżynier pracujący przy budowie Kanału Sueskiego, ojciec Nel. Jego 
żona zmarła na suchoty. Jest troskliwy i oddany 
córce, która jest jego „oczkiem w głowie”. 
Stara się spędzać z dzieckiem jak najwięcej 
czasu. Robi wszystko, co możliwe, by odzyskać 
porwaną córkę. Po uratowaniu Nel przez Glena 
i Clary’ego wyjeżdża wraz z córką do Anglii. 

 

 

 



Władysław Tarkowski 

Polak. Był starszym inżynierem.  

Inżynier zamieszkały na stałe w Port-Said, przyjaciel 
Rawlisona, ojciec Stasia. Brał udział w powstaniu 
styczniowym (1863), w czasie zsyłki na Sybir udało mu się 

zbiec w głąb Rosji i przedostać za granicę. Żona Tarkowskiego – 
z pochodzenia Francuzka – zmarła przy porodzie Stasia. 
Pan Tarkowski, podobnie jak Rawlison, stara się dotrzeć do 
porwanych dzieci. Przebrany za Araba dociera aż do Chartumu, ale 

tam ślad po dzieciach ginie. 

Chamis 

Służący inżynierów, pochodzi z plemienia 
Dangalów, w którym urodził się Mahdi. 
Za namową Fatmy – żony Smaina – 
organizuje porwanie dzieci. Towarzyszą mu 

dwaj Beduini oraz Idrys i Gebhr. Chamis wykazuje się 
okrucieństwem. Jest obłudny i obojętny wobec losu dzieci. 
W Faszodzie, gdy bohaterowie cierpią głód, dokarmia Sabę, który 
(przypadkiem) ostrzegł porywaczy przed Stasiem. Chamis ginie 
zastrzelony przez Stasia. 

Idrys 

Jeden z porywaczy, brat Gebhra. W porównaniu ze swymi 
towarzyszami obchodzi się z dziećmi dość łagodnie. Napominany 
przez Stasia (chłopiec przypomina mu, że mają zostać wymienieni 
za Fatmę i jej dzieci), dba, aby nic złego nie przytrafiło się Nel. 

Kilkakrotnie ratuje młodych bohaterów przez bezmyślnym 
okrucieństwem Gebhra. W Omdurmanie zapada na nieznaną 
chorobę i podróżnicy kontynuują wędrówkę bez niego. 

Gebhr 

Brat Idrysa, okrutny i łatwo wpadający w złość. Po znalezieniu 
porzuconych przez dzieci rękawic, uderza batem Nel. Stasiowi 
przyłapanemu na kradzieży sztucera chce obciąć dłoń. Hamuje 
swoje zapędy pod wpływem rozsądnego Idrysa. Po opuszczeniu 
Faszody mści się na młodym służącym, biczując go i poniżając. 
Podczas spotkania z lwem chce zabić Kalego i rzucić go na pastwę 
drapieżnikowi. Ginie zastrzelony przez Stasia. 

Grek Kaliopuli 

Mieszkaniec Omdurmanu, służący z otoczenia Mahdiego. Chcąc 
pomóc dzieciom, organizuje ich spotkanie z „prorokiem”. 
Radzi Stasiowi, by przyjął islam (czym mógłby uratować siebie i Nel), 
ale ten odważnie odmawia. Przynosi dzieciom jedzenie, Staś 
otrzymuje też od niego pieniądze. 

Mahdi 

Postać historyczna, samozwańczy „prorok”, dowódca tzw. 
„powstania sudańskiego” przeciw egipskiemu rządowi. 
Po zwycięskim oblężeniu Chartumu tworzy swoją siedzibę 
w Omdurmanie. Z rozkazu Mahdiego dzieci zostają wysłane 
do Faszody, co w praktyce oznacza wyrok śmierci – miasto 
pustoszyła febra. Podczas spotkania z kapitanem Glenem w finale 
powieści, dzieci dowiadują się o śmierci Mahdiego. 



Linde 

Umierający Szwajcar napotkany przez Stasia w dżungli. Linde jest 
myśliwym i zapalonym geografem. Ranny w starciu z dzikiem ndiri 
umiera na gangrenę. Służący Lindego umierają na oczach Stasia na 
śpiączkę. Szwajcar udziela chłopcu bezcennych rad, przekazuje mu 
wszystkie swoje zapasy (dzięki chininie ratuje życie chorej na febrę 
Nel). Po śmierci zostaje pochowany przez Stasia. 

Nasibu 

Mały służący Lindego, ocalały z obozu, gdzie panowała zabójcza 
śpiączki. Po śmierci swego pana przechodzi pod opiekę Stasia. 

Kapitan Glen 

Dalszy znajomy inżynierów. Spotyka dzieci w pociągu podczas 
podróży do Kairu. Po uprowadzeniu bohaterów wyprawia się razem 
z doktorem Clary. Szczęśliwym trafem odnajduje jeden z latawców, 
wypuszczonych przez Stasia z góry Lindego. Ratuje bohaterów przed 
śmiercią z odwodnienia. 

Doktor Clary 

Towarzysz kapitana Glena. Poznaje dzieci w pociągu do Kairu, 
a potem razem z przyjacielem stara się za wszelką cenę odnaleźć 
porwanych. 

 

 

Pani Olivier 

Nauczycielka i opiekunka Nel. Z powodu ukąszenia przez skorpiona 
nie może towarzyszyć dzieciom w podróży do Medinet. 

 podróży przez podzwrotnikowy las dzieci spotkały słonia, który był 

uwięziony w wielkim parowie. Zwierzę było bardzo wyczerpane 

– od dawna nic nie jadło. Staś początkowo chciał zabić słonia, ale po 

błagalnych prośbach Nel narwał owoców i liści i nakarmili 

olbrzyma. 

Plan wydarzeń 

1. Aresztowanie Fatmy – krewnej Smaina. 
2. Podróż bohaterów do Kairu. 
3. Porwanie dzieci przez Chamisa. 
4. Nieudane próby pozostawienia śladów przez porwanych 
(porzucone rękawice). 
5. Dołączenie Saby do karawany. 
6. Burza piaskowa. 
7. Próba uwolnienia się z rąk porywaczy – zdobycie strzelby. 
8. Przybycie podróżników do Omdurmanu. 
9. Dobre rady Greka. 
10. Staś przed obliczem Mahdiego – próba odwagi. 
11. Tułaczka dzieci do Faszody. 
12. Spotkanie karawany z lwem. 
13. Zastrzelenie lwa i zabicie porywaczy przez Stasia. 
14. Pożarcie koni przez lwy. 
15. Spotkanie ze słoniem uwięzionym w wąwozie. 
16. Oswojenie zwierzęcia przez Nel. 
17. Zamieszkanie w baobabie („Kraków”). 



18. Choroba Nel. 
19. Wizyta Stasia w obozie Lindego – zdobycie chininy. 
20. Pogrzeb myśliwego i jego towarzyszy. 
21. Uwolnienie Kinga. 
22. Pobyt na „górze Lindego”. 
23. Puszczanie latawców. 
24. Chrzest Kalego i Mei. 
25. Spotkanie z plemieniem M’Ruy – przymierze. 
26. Wypędzenie czarowników z wioski. 
27. Spotkanie Nel i „wobo”. 

28. Przybycie do plemienia Wa-himów. 
29. Zwycięstwo Wa-himów nad Samburami. 
30. Kali nowym wodzem. 
31. Podróż przez sawannę. 
32. Przecięcie worków z wodą przez czarowników. 
33. Niespodziewany ratunek z rąk Glena i Clary'ego. 
34. Spotkanie dzieci z rodzicami. 
35. Spotkanie po latach i ślub Stasia i Nel. 

 

O Autorze 

 Henryk Sienkiewicz 

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku 
w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w rodzinie 
szlacheckiej, pielęgnującej dawne tradycje 
i patriotyzm. 

Od 1861 roku rodzina zamieszkała w Warszawie, 
gdzie przyszły pisarz ukończył gimnazjum, 
a następnie studia filologiczno-historyczne 
w Szkole Głównej. W tym czasie też 
zadebiutował jako dziennikarz i publicysta. 
Pisał pod pseudonimem Litwos. W swoich 
artykułach angażował się w popularyzowanie 
idei pozytywistycznych. 

Pierwsza powieść „Na Marne” ukazała się w 1872 roku. Następnie 
Sienkiewicz redagował dział literacki w piPierwsza powieść „Na 
marne” ukazała się w 1872 roku. Następnie Sienkiewicz redagował 
dział literacki w piśmie „Niwa” (był jego współwłaścicielem), a także 
zamieszczał swe nowele. W 1876 roku wyjechał jako korespondent 
do Ameryki Północnej, a swoje spostrzeżenia zapisał w „Listach z 
podróży do Ameryki”. Podróże zainspirowały go do opublikowania 
m. in. „Orso”, „Latarnik”, „Sachem” (o losie kolonizowanych Indian). 
Po powrocie do Polski w 1879 roku ożenił się z Marią 
Szetkiewiczówną (mieli dwójkę dzieci), która jednak po czterech 
latach zmarła. Nieporozumieniem okazał się także jego ślub z Marią 
Romanowiczówną. 

Od 1883 roku do 1888 roku pisarz pracował nad „Trylogią” 
(„Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”). Utwory 
początkowo ukazywały się w odcinkach w pismach: „Słowo”, „Czas”, 



„Dziennik Poznański”. Dzięki nim autor zyskał wielką popularność 
i uznanie. Wiele podróżował (Konstantynopol, Grecja, Włochy). 
W 1890 roku udał się w długą podróż do Afryki, z której 
wspomnienia posłużyły za kanwę powieści dla młodzieży „W pustyni 
i w puszczy”. Po powrocie pisarz wydaje powieści współczesne: „Bez 
dogmatu” i „Rodzinę Połanieckich”, zaś w kolejnych latach 
ponownie powraca do literatury historycznej: w 1896 roku ukazuje 
się „Quo vadis”, a w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazują się 
„Krzyżacy”. 

Podczas obchodów jubileuszu pisarza w 1900 roku otrzymuje on 
od narodu majątek w Oblęgorku. W 1905 roku Sienkiewicz zostaje 

laureatem literackiej Nagrody Nobla. W 1911 roku ukazuje się 
powieść „W pustyni i w puszczy”. Po wybuchu I wojny światowej 
noblista w Szwajcarii organizuje pomoc humanitarną dla Polaków. 
Umiera 15 listopada 1916 roku w Szwajcarii, zaś jego prochy 
spoczęły w 1924 w roku w Warszawie, w krypcie katedry św. Jana. 

 

Sprawdź swoją wiedzę z lektury 

Wystarczy, że klikniesz kolejno w obrazki i wciśniesz klawisz Ctrl, 
a możesz rozwiązać dwa testy ze znajomości lektury!

Zródła: https://eszkola.pl/jezyk-polski/, https://2l.pl/artykul-31508.html, 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/
https://2l.pl/artykul-31508.html
https://testzlektury.pl/test/lektura/2/w-pustyni-i-w-puszczy/
https://wordwall.net/pl/resource/251257/w-pustyni-i-w-puszczy-test-65-pyta%C5%84-jednokrotnego-wyboru


 

 

 

 

 


