
18.05.2020r.
Temat: Siellawa pierwowzorem postaci Skawińskiego – bohatera noweli 
Henryka Sienkiewicza pt. ''Latarnik''.

Cele lekcji:
– poznasz fragment życiorysu Henryka Sienkiewicza
– zapoznasz się z pierwowzorem Skawińskiego
– utrwalisz umiejętność formułowania podobieństw i różnic

Zacznij od wyjaśnienia terminu ' pierwowzór ':
pierwowzór - 

Teraz pora na istotne, w związku z lekturą, informacje biograficzne o autorze 
noweli; przepisz je uważnie:

     Henryk Sienkiewicz ( 1846 – 1916 ), pseudonim Litwos, nie odziedziczył po rodzicach
żadnego majątku i musiał sam zarabiać na własne utrzymanie. Próbował pracy nauczyciela,
a potem został dziennikarzem. Miał 30 lat, kiedy dziennik '' Gazeta Polska '' wysłał go do
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, do miasta Filadelfia, dla napisania reportażu z
okazji  Wystawy  Stulecia.  H.  Sienkiewicz  wysyłał  do  polskich  gazet  artykuły  -  ''Listy  z
Ameryki''.
     Po powrocie do Polski napisał cykl tak zwanych ''nowel amerykańskich'', do których
zalicza się również ''Latarnik''. Skawiński  - bohater lektury, miał swój pierwowzór. Był nim
Polak o nazwisku Siellawa,  postać rzeczywista, której historię Litwos opisał w jednym z
artykułów dla  ''Gazety Polskiej''. 

Oto fragment tego artykułu, przeczytaj:

''Listy z Kalifornii'', Gazeta Polska, 1877, nr 32.
     Gazety nowojorskie doniosły o śmierci ziomka naszego, Siellawy, niegdyś obywatela
guberni witebskiej. Poznałem go osobiście w czasie pobytu w Nowym Jorku, przeto mogę
udzielić kilku szczegółów z jego życia i jeden psychologiczny. Świętej pamięci Siellawa (nie
wiem, jakie miał imię chrzestne) był to człowiek wysoko ukształcony, prawy i szlachetny.
Miał  wszakże jedną dziwną monomanię: wszędzie,  gdziekolwiek przebywał, zdawało mu
się, że go szpieguje, ściga i prześladuje jeden z rządów europejskich. Stąd też nigdzie nie
mógł  zagrzać  na  długo  miejsca,  a  nawet  z  nikim  utrzymywać  trwałych  stosunków
przyjaznych. Zdarzało się często, że po kilka miesięcy nie pokazywał się żadnemu z ziomków
i  zwykle  nie  wiedziano,  gdzie  mieszka.  Gnany  myślą,  że  go  ścigają  i  prześladują,  po
opuszczeniu Europy (zdaje się w r. 1848) zwiedził Przylądek Dobrej Nadziei, Madagaskar,
Australię, Amerykę Południową, Środkową i nareszcie Stany Zjednoczone.
       Powiadał mi nieraz, że za najszczęśliwsze chwile swojego życia uważa te parę lat, które
przebył  na międzymorzu Panama,  spełniając  obowiązek strażnika latarni  morskiej  przed
portem Colon-Aspinwall. Obowiązkiem jego było o każdej szóstej godzinie zapalać lub gasić
latarnię. Mieszkał o 10 mil od brzegu, sam jeden wśród morza na samotnej skale, której



przez 26 miesięcy nie opuszczał. Co dwa tygodnie przywożono mu żywność (niekiedy żywe
ptastwo lub barana, gdyż w tym klimacie mięso świeże pół dnia nie da się przechować). Raz
mu przysłano pakę z gazetami i książkami polskimi – i to go wygnało z samotnego raju, w
którym żył  najszczęśliwszy,  bez  Ewy i  węża,  jak  się  sam wyrażał.  W liczbie  przysłanych
książek była powieść Zygmunta Kaczkowskiego ''Murdelio''. Otóż w pewien mglisty dzień
Siellawa tak się zaczytał  przy lampie w owej powieści,  że wiecznym prawem zapomniał
zapalić lampę latarnianą. To zmyliło z drogi  jakiś  okręt i  o mało nie stało się powodem
rozbicia.  Zaskarżono  strażnika  i  Siellawa  stracił  miejsce.  Odtąd  znienawidził  książki,  a
każdego,  którego  podejrzewał  o  złe  względem  siebie  zamiary,  nazywał  ''Murdelio''.
Przysłanie zaś książek przypisywał intrydze caratu. 
       W Nowym Jorku pracował po aptekach. Cierpiąc bezsenność,  używał morfiny czy
innego jakiegoś niebezpiecznego lekarstwa i tym się podobno otruł. Dopiero w kilka dni po
jego śmierci ziomkowie dowiedzieli się o tym i pośpieszyli pochować.

Wyjaśnienie ode mnie: ziomek (ziomkowie w l. mn.) to oczywiście rodak, ktoś pochodzący 
z tej samej ziemi; 

Zadanie 
Ustal i sformułuj według wzoru 4 podobieństwa i 4 różnice między losami Skawińskiego i 
Siellawy.

Podobieństwa:
1. Zarówno Skawiński, jak i Siellawa, byli polskimi emigrantami.
2. Zarówno Skawiński, jak i Siellawa, ….. itd. ( i tak do pięciu podobieństw, za każdym 

razem używając tej samej formuły zdania charakterystycznej dla wskazywania 
podobieństw)

3. …..

Różnice:
1. Skawiński jest postacią fikcyjną, natomiast Siellawa rzeczywistą.
2. Skawiński … itd. (używamy tej samej struktury zdania)
3. …..

 

19.05.2020r.
20.05.2020r.
Temat: Burzliwe losy Skawińskiego – żołnierza i tułacza.

Cele lekcji:
        -      prześledzisz losy głównego bohatera

– wybierzesz z tekstu właściwe informacje
– ułożysz notatkę wg instrukcji

Twoim zadaniem będzie uzupełnić dwie tabelki zgodnie z treścią lektury. Zrób 
to w jak najpełniejszym zakresie.



1. Skawiński – żołnierz.

             Rok/ lata                                             Gdzie i w jakich walkach, wojnach brał udział?

             1830 – 1831                                        ziemie polskie, powstanie listopadowe
(ciąg dalszy należy do Was)

2. Skawiński – tułacz.

   kontynent             państwo             Co robił?           Jak zakończyło się przedsięwzięcie?           

Ameryka Połu-  Brazylia              prowadził han-  jego tratwa rozbiła się na Amazonce, tułał 
dniowa                                           del z dzikimi       się po niebezpiecznej dżungli
                                                        plemionami
(ciąg dalszy Wy)

Kolejna lekcja w czwartek;  w następnym wpisie powiem, kto przesyła notatki z lektury, może 
wszyscy ...


