
 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA  WSPOMAGA WAS ZDALNIE 

Drodzy Uczniowie! 

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczął się zwykłym trybem i tradycyjnie 

chodziliśmy  do szkoły.  

Niestety radość ze wspólnej nauki, wspólnych spotkań w klasach i w szkole nie 

trwała zbyt długo.  

Pandemia koronawirusa  Covid 19 nie odpuszcza i ponownie przeszliście na tryb 
nauczania zdalnego.   

Wiemy jak trudny jest to okres dla Was i dla waszych Rodziców. Miejmy nadzieję, 
że nie potrwa on długo i znów wkrótce wszyscy  się spotkamy w szkole. 

Pamiętajcie, że jesteśmy także  z Wami cały czas, również na odległość! 

Biblioteka szkolna  tak jak i w zeszłym roku szkolnym będzie kontaktować  się 

z Wami przez naszą Szkolną stronę Internetową  www.sp14gliwice.pl  i zakładkę 

Biblioteka Szkolna – Biblioteka Zdalna.   Zaglądajcie tam systematycznie!  

W razie pytań można skontaktować się z  bibliotekarzami przez email  

lub dziennik elektroniczny. 

 Oto email : 

d.wozny@sp14gliwice.pl 

Do zobaczenia w szkole! 

 

 

  

http://www.sp14gliwice.pl/
mailto:d.wozny@sp14gliwice.pl


JAK DOBRZE UCZYĆ SIĘ ZDALNIE 

 

Dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad, które pomogą Wam dobrze 

zorganizować czas nauki zdalnej w domu. Pozwolą również spędzić efektywnie 

czas na nauce i znaleźć chwilę dla siebie i na rozrywkę. 

 

  



Święto Patrona Naszej Szkoły 

W listopadzie co roku nasza szkoła obchodzi Święto  Patrona 

pisarza Stefana Żeromskiego. Poniżej chcieliśmy Wam 

przybliżyć krótko jego życie i twórczość. 

STEFAN ŻEROMSKI 

Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku 

w Strawczynie. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej 

herbu Jelita. 

Rodzicami przyszłego pisarza byli:  

Wincenty Żeromski oraz Józefa z Katerlów 

Żeromska.  

Ojciec Wincenty Żeromski, podupadły szlachcic, 

był dzierżawcą folwarków w Kieleckiem.  

Stefan miał cztery siostry: Wincentynę, 

Aleksandrę, Wacławę i Bolesławę. 

Ciekoty… 

Po kilku latach Stefan z rodzicami i rodzeństwem przenieśli 

się do Ciekot.  Wieś ta  położona jest w  Górach 

Świętokrzyskich u podnóża góry Radostowej.  

Było to ulubione miejsce Stefka. Tu często wyruszał 

na wyprawy po górach i lasach. Tutaj zaczął swoją przygodę 

z literaturą. 

 

Kielce…. 

W Kielcach Stefan uczęszczał do Męskiego Gimnazjum. Mieszkał 

wtedy na stancjach. Nieczęsto wracał wtedy do domu, choć 

bardzo tęsknił.  Trudności 

finansowe i początki 

gruźlicy spowodowały, 

że gimnazjum ukończył 

w 1886 roku bez uzyskania 

matury. Gdy miał 15 lat 

zmarła mu mama, a cztery 

lata później stracił ojca. 



Warszawa… 

Młody Stefan marzył o studiach medycznych. Nie zdał jednak matury. 

Rozpoczął więc studia w Instytucie Weterynarii. Mieszkał na stancjch. 

Żeby zarobić na utrzymanie udzielał korepetycji. Jednak pieniędzy było 

mało i przyszły pisarz często 

głodował. 

Rodzina… 

W kolejnych latach Stefan 

Żeromski pracował jako guwerner w różnych dworach 

szlacheckich. W 1890 roku został korepetytorem 

w Nałęczowie. W tym samym roku poślubił wdowę Oktawię 

z Radziwiłłowiczów  Rodkiewiczową. Wkrótce urodził się 

im syn Adam. 

Wkrótce Żeromski wyjechał do Szwajcarii i tam został 

zastępcą bibliotekarza w Muzeum Narodu Polskiego w Raperswilu. 

Gdy powrócił do kraju pracował w Bibliotece Ordynacji 

Zamoyskich w Warszawie. W 1905 powrócił do Nałęczowa, gdzie 

prowadził działalność społeczno-patriotyczną. W 1908 r. 

pod naciskiem władz policyjnych opuścił Królestwo i udał się 

do Francji. 

W 1909 roku pisarz poznał nową miłość i założył drugą 

rodzinę z Anną Zawadzką (malarką). W 1913 urodziła się im córka 

Monika. Pisarz przebywał następnie w Paryżu, Zakopanem, aż  wreszcie osiadł w Warszawie. 

Zmarł 20 listopada 1925. 

Twórczość… 

 1882 –W tym roku zaczyna pisać Dzienniki, które prowadzi aż 

do roku 1891  

 1895 – Opowiadania (Siłaczka, Zmierzch, Doktor Piotr, 

Ananke)) oraz tom Rozdzióbią nas kruki, wrony…  

 1897 – Syzyfowe prace.  

 1898 – Utwory powieściowe (tu m.in. O żołnierzu tułaczu).  

 1900 – powieść Ludzie bezdomni.  

 1904 – powieść historyczna Popioły.  

 1905 – nowela Echa leśne.  

 1909 – powieść Dzieje grzechu  

 1910 – tragedia Sułkowski.  

 1912 – powieści Wierna rzeka, Uroda życia.  

 1924 – dramat Uciekła mi przepióreczka.  

 1925 – powieść Przedwiośnie.  

 1926 – poemat prozą Puszcza jodłowa. Stanowi on rodzaj pożegnania z krajem lat 

dziecinnych. 



NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”   

Jaka jest kompozycja Syzyfowych prac? 

Powieść jest zbudowana z 16 rozdziałów, które są jakby 

zamkniętą całością. Akcja powieści jest pozbawiona intrygi, 

składa się z kolejnych obrazów – epizodów, uporządkowanych 

chronologicznie. „Syzyfowe prace” są zbudowane na zasadzie 

narracji personalnej – pozycja narratora nakłada się na pozycję jednej lub więcej postaci, 

które są zaangażowane w opowiadaną historię, ale nie mówią o niej w pierwszej osobie. 

Gdzie toczy się akcja książki? 

Miejscem akcji są: wieś Gawronki (majątek Borowiczów), Owczary (szkoła elementarna), 

Kleryków (gimnazjum). 

Kiedy toczy się akcja powieści Stefana Żeromskiego? 

Akcja przypada na lata 1871 – 1881. Wspomnienia sięgają do powstania styczniowego. 

Tematyka 

Tematem powieści jest dorastanie młodzieży w warunkach zaborów, edukacja w szkołach, gdzie 

w sposób bezwzględny, najbardziej odrażającymi metodami przeprowadzano proces wynaradawiania 

młodych Polaków. Pisarz chciał przede wszystkim pokazać metody i cele edukacji młodych Polaków 

w rosyjskich szkołach oraz walkę z rusyfikacją, w której młodzież była zdana tylko i wyłącznie 

na siebie. 

 

Jak można wyjaśnić tytuł Syzyfowe prace? 

Tytuł jest nawiązaniem do mitologicznej opowieści o królu Syzyfie, który za swój podstęp 

wobec Zeusa został ukarany – w podziemiach Hadesu musiał wtaczać pod górę olbrzymi 

głaz. Gdy z wielkim trudem docierał do szczytu, głaz wymykał mu się z rąk. Za każdym 

razem Syzyf musiał swą pracę rozpoczynać od nowa.  

Tytuł powieści Żeromskiego odnosi się do pracy rusyfikatorów, którzy chcą zwalczyć 

patriotyzm wśród polskich uczniów. Jest to praca syzyfowa, ponieważ chłopcy nie poddają 

się i jak głaz wymykają im się z rąk.  

Dlaczego Marcin się zmienił? 

Początkowo Marcin Borowicz był idealnym „materiałem” dla rusyfikatorów. Bardzo 

chwiejny, ulegał wpływom innych, również rosyjskich nauczycieli. Przełomowym momentem 

w życiu Marcina był dzień, kiedy jeden z chłopców zaczął recytować utwór Mickiewicza 

Reduta Ordona. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, a Marcin oniemiał. Przypomniał sobie 

opowieści Szymona Nogi o powstańcu z 1863 roku. Zrozumiał, co znaczy oddać życie 

za ojczyznę. Dojrzał. Przekonał się, jak obłudna jest polityka carskiego zaborcy.                                    

Źródło: https://aleklasa.pl/ 



SPRAWDŹ CO WIESZ Z LEKTURY  

         „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego  

  

1. Wymień nazwiska trzech nauczycieli z 

klerykowskiego gimnazjum. 

2. Podaj przykłady sprzeciwu młodzieży wobec 

rusyfikacji.   

3. Kim była panna Stogowska? Podaj jej przezwisko. 

4. Za co Radek miał być wydalony ze szkoły i kto mu wówczas pomógł?  

5. Kim był Paluszkiewicz, zwany Kawką?  

6. Po co chłopcy spotykali się „na górce” w Gontali?   

7  Trzy kluczowe postacie „Syzyfowych prac” to…   

8. Wymień szkoły, do których uczęszczał Marcin Borowicz?  

9. Podaj trzy przykłady rusyfikacji w klerkowskim gimnazjum.  

10. Gdzie mieszkał Marcin podczas nauki w Klerykowie?  

11.. Kim była „Biruta”?  

12. W jaki sposób Marcin zemścił się na szpiegującym chłopców Majewskim?  

 

Przykładowe odpowiedzi: 

Odp.1. Leim, Ozierski, Sztetter, Nogacki, Zabielski, Kostriulew, Majewski…. 

Odp. 2.   - czytanie polskich książek i używanie języka polskiego pomimo zakazów, 

            - protest Waleckiego – „Figi” na lekcji historii przeciw oszczerstwom nauczyciela, 

            - recytacja „Reduty Ordona” przez Zygiera, 

            - spotkania „na górce” u Gontali. 

Odp. 3. Anna Stogowska – to pierwsza miłość Marcina. Uczennica żeńskiego gimnazjum.  

Odp.4 . Radek miał być wydalony ze szkoły za pobicie Tymkiewicza, który podczas lekcji 

przedrzeźniał go i wyśmiewał jego wiejskie pochodzenie. Radkowi pomógł wtedy Marcin 

Borowicz wstawiając się za nim u inspektora Zabielskiego. 

Odp.5. Paluszkiewicz zwany Kawką był nauczycielem na dworze w Pajęczynie Dolnym, 

gdzie urodził się Jędrzej Radek.  

Odp.6. „Na górce” u Marcina Gontali chłopcy czytali „zabronione” utwory Mickiewicza, 

Słowackiego, a także literaturę obcą, dyskutowali, przygotowywali się do lekcji. 

Odp.7 Marcin Borowicz, Jędrzej Radek, Bernard Zygier                                                          

Odp.8 Szkoła elementarna w Owczarach, Gimnazjum w Klerykowie                                      

Odp.9. Zakaz mówienia po polsku i kary z tym związane, lekcje w języku rosyjskim, zakaz 

posiadania polskich książek, rewizje na stancjach, pogarda dla kraju, narodu i kultury Polski                                                                                                                                                 

Odp.10  Podczas nauki w Klerykowie Marcin mieszkał na stancji u pani Przepiórowskiej, 

zwanej przez uczniów „starą Przepiórzycą”.                                                                                 

Odp.11 „Biruta” to Anna Stogowska, miłość Marcina -  córka polskiego lekarza i Rosjanki.                                                                                                                                 

Odp.12. Pewnego wieczoru Marcin podążał na spotkanie z kolegami „literatami” u Gontali. 

Nagle spostrzegł szpiegującego ich Majewskiego. Obrzucił znienawidzonego nauczyciela 

błotem i usunął kładkę służącą do przejścia na drugą stronę kanału, a potem ostrzegł kolegów.

   Opracowała: Jolanta Pieszczek   https://szkolnictwo.pl 

Chcesz więcej? Sięgnij do MEGA TESTU. Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij w 

https://ostatnidzwonek.pl/syzyfowe-prace/test-0.html

