
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się,  
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających  
do szkół podstawowych — służące utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Brzydkie kaczątko

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Dzwony

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Królowa śniegu

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Ropucha

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Hans Christian Andersen

Słowik

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jacob i Wilhelm Grimm

Czerwony Kapturek

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Jacob i Wilhelm Grimm

Śnieżka

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Jan Kochanowski

Do gór i lasów

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Człowiek i zdrowie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Lis i osieł

Ignacy Krasicki

Słowik i szczygieł II

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Żółw i mysz

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Pani Twardowska

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Powrót taty

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Śmierć 
Pułkownika

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Adam Mickiewicz

Świtezianka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Bolesław Prus

Katarynka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Henryk Sienkiewicz

Janko Muzykant

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Juliusz Słowacki

W pamiętniku
Zofii Bobrówny

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Józef Wybicki

Mazurek
Dąbrowskiego

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Bryła lodu
i kryształ

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Człowiek i suknia

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Dąb i małe
drzewka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Doktor

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Groch przy drodze

Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Lis i wilk

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Papuga i wiewiórka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Potok i rzeka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Potok i rzeka II

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się 
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące 
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Lektury dostępne



Lektury dostępne



Lektury dostępne
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Wstęp

Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu materiały ćwiczeniowe do lektur szkolnych opracowane z myślą 

o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby uła-
twiły one pracę zarówno dzieciom, do których są kierowane, jak i nauczycielom. W pierwszej 
części niniejszego wstępu omówiliśmy wszystkie elementy, które składają się na pakiet ma-
teriałów ćwiczeniowych; w drugiej zwróciliśmy uwagę na to, o czym warto pamiętać w pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnościami mającymi trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 
się, w tym uczniami niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem i afazją.

Barierę w pracy z tekstami lektur może stanowić w szczególności język utworów zawie-
rający archaizmy i słownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. 
Problemem bywa też sam charakter utworów. Pełny odbiór literatury pięknej (zwłaszcza dzieł 
poetyckich) wymaga od czytelnika znajomości konwencji tekstu literackiego i odpowiednio 
rozwiniętych kompetencji poznawczych. Trudności w komunikowaniu się powodują, że wielu 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest pozbawionych możliwości obcowania 
z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Teksty literackie wybrane z listy lektur podstawy programowej zostały wzbogacone ma-
teriałami ćwiczeniowymi i opracowane tak, aby udostępnić ich treść uczniom ze specjalnymi 
potrzebami komunikacyjnymi. Do każdego utworu powstał pakiet materiałów ćwiczeniowych, 
który składa się z:

— aplikacji multimedialnej z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM),
— tekstu łatwego do czytania (ETR),
— opracowania graficznego w formie komiksu,
— kart pracy,
— tablic komunikacyjnych Picture Communication Symbols (PCS),
— kart pracy PCS.

Tak zróżnicowany zestaw materiałów pozwala na wybór tych, które najlepiej odpowiadają 
potrzebom ucznia, a tym samym umożliwiają zindywidualizowanie procesu nauczania.

Wszystkie materiały zostały przygotowane z uwzględnieniem ministerialnych Wytycznych 
do uniwersalnego projektowania graficznego podręczników oraz Wytycznych edytorskich i ję-
zykowych do opracowania podręczników.
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Aplikacja multimedialna z tłumaczeniem na polski język migowy (pjm)
W aplikacji znajduje się cały pakiet materiałów ćwiczeniowych. Oprócz podstawowej funkcji 

wyświetlania poszczególnych stron aplikacja daje możliwość ich powiększania/pomniejsza-
nia — tak, aby skupić uwagę ucznia na wybranym elemencie. 

Najważniejszą częścią aplikacji jest jednak tłumaczenie tekstu lektury na polski język migowy. 
Do poszczególnych fragmentów tekstu można wyświetlić film w PJM. Okno odtwarzacza można 
zmniejszyć i dowolnie umiejscowić na ekranie. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne śledzenie 
tekstu i tłumaczenia. Wszystkie filmy są dodatkowo dostępne z poziomu eksploratora plików. 

Aplikacja działa na systemach z rodziny Windows, Linux i macOS.

Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst łatwy do czytania (ETR) został opracowany zgodnie z wytycznymi IFLA Guidelines 

for easy-to-read materials oraz publikacją Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy 
przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Jego zadaniem jest przybliżenie tre-
ści lektury odbiorcom, którzy z różnych powodów nie są w stanie przeczytać ze zrozumieniem 
oryginalnego tekstu. Będą to przede wszystkim uczniowie z afazją oraz niepełnosprawnością 
intelektualną, choć tekst łatwy do czytania może być pomocny dla każdego dziecka, dla któ-
rego barierą jest język utworu oraz nadmiar treści. Zmiany wprowadzone w wersji ETR dotyczą 
dwóch warstw: językowej oraz treściowej. 

Warstwa językowa została zmodyfikowana pod względem leksyki oraz składni — zastosowa-
no wyrazy o wysokiej frekwencji, łatwe do zrozumienia, a informacje zapisano głównie w po-
staci zdań prostych ułożonych zgodnie z następującą zasadą: 1 linia tekstu = 1 zdanie. Z fabuły 
lektury usunięto wątki poboczne, a w dłuższych tekstach dodatkowo zastosowano śródtytuły. 

Opracowanie graficzne w formie komiksu
Graficzne opracowanie lektury w formie komiksu ma za zadanie przybliżyć uczniom treść 

utworu. Komiks ożywia i uatrakcyjnia tekst. Często literacka forma dzieła i wielowarstwo-
wość znaczeniowa utrudniają uczniom odczytanie i zrozumienie treści. Do zaproponowanych 
ilustracji nauczyciel może odwoływać się podczas pracy z tekstem — wykorzystując zarówno 
całość komiksu, jak i jego wybrane elementy. Dla uczniów jest to pomoc w wizualnym odtwo-
rzeniu fabuły utworu, a także jej zapamiętaniu. Dla niektórych zaś krótkie teksty w kadrach 
są jedyną formą kontaktu z lekturą. 
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Karty pracy
Karty pracy mają za zadanie utrwalić i podsumować informacje o treści lektury. Ponadto 

zachęcają ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań i sprawdzenia swojej wiedzy. Przy-
gotowane propozycje mogą okazać się pomocne zarówno podczas omawiania treści lektur 
w czasie zajęć szkolnych, jak i w pracy samodzielnej ucznia.

Tablice komunikacyjne pCS
Tablice komunikacyjne PCS są przeznaczone dla uczniów niemówiacych, posługujących się 

alternatywną i/lub wspomagającą komunikacją. Uczniowie ci mają zwykle osobiste pomoce 
do komunikacji w formie tzw. książek do komunikacji (skoroszytów z piktogramami) lub pomo-
cy elektronicznych na tabletach lub laptopach. Tablice do każdej lektury zawierają symbole 
związane z tekstem, głównie rzeczowniki, czasowniki i określenia. Tablice umożliwiają osobie 
niemówiącej opowiadanie treści lektury, odpowiadanie na pytania nauczyciela, uczestnicze-
nie w rozmowie na temat lektury, ułatwiają również rozumienie treści utworu. W rozmowie 
na temat lektury może — i powinna — być wykorzystywana również osobista książka komuni-
kacyjna ucznia, która zawiera m.in. zaimki, przyimki, przydatne liczby i litery.

Karty pracy pCS
Karty pracy PCS zostały opracowane przede wszystkim dla uczniów niemówiących, użyt-

kowników wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Karty pracy PCS mają 
na celu sprawdzenie tego, czy uczeń zrozumiał treść lektury oraz jak wiele wiadomości za-
pamiętał. Pozwalają także na rozwijanie i utrwalanie nowego słownictwa. Wszystkie pole-
cenia oraz pytania zostały zapisane za pomocą słów oraz znaków systemu PCS. Uczeń może 
próbować odczytać treść poleceń sam lub z pomocą nauczyciela. Jeśli to nauczyciel będzie 
czytał treść, to zalecane jest, by kolejno wskazywał uczniowi odczytywane znaki. Karty pra-
cy zawierają takie zadania, w których należy wskazać i zaznaczyć właściwą odpowiedź, wy-
brać ją spośród podanych i zaznaczyć lub wyciąć, oraz takie, które polegają na samodzielnym 
sformułowaniu odpowiedzi za pomocą tablic komunikacyjnych PCS opracowanych do każdej 
lektury i/lub z pomocą książki/narzędzia do komunikacji. W tego typu zadaniach nauczyciel 
może zapisać odpowiedź ucznia sam lub np. wydrukować tablicę komunikacyjną PCS w dwóch 
egzemplarzach i z drugiej wyciąć do przyklejenia znaki wybrane przez ucznia w odpowiedzi 
na zadane pytanie. W kartach pracy PCS oraz tablicach komunikacyjnych PCS użyte zostały te 
same znaki oddające poszczególne znaczenia danych wyrazów. Jednocześnie w kartach pracy 
zastosowano określone strategie językowe — strzałki stanowiące określenie czasu na gó-
rze, z lewej strony symbolu o znaczeniu czasownikowym, dla wyrażenia czasu przeszłego 
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lub przyszłego, pomniejszony symbol ‘ty’, także z lewej górnej strony znaku oznaczającego 
czynność w poleceniach — zdaniach rozkaźnikowych. Dla zwiększenia czytelności zadań po-
szczególne fragmenty można wycinać i w toku odpowiadania na pytania ponownie przyklejać 
potrzebne elementy. 

praca z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym
Niezależnie od tego, jak wcześnie została podjęta rehabilitacja, uczniowie głusi i niedosły-

szący mają ograniczony dostęp do bodźców akustycznych, w związku z czym przyswajają język 
polski inaczej niż ich słyszący rówieśnicy. Wykształcanie kompetencji gramatycznej  i słowni-
kowej przez dziecko z wadą słuchu może przypominać proces nabywania języka obcego (a nie 
rodzimego). Niewykluczone zatem, że uczniowie głusi  i niedosłyszący będą dysponować 
mniejszym zasobem pojęć niż ich słyszący rówieśnicy, a gramatyka polska będzie stanowiła 
dla nich duże wyzwanie. Nauczyciel powinien uwzględnić to w przygotowaniu zadań, dostoso-
wując ich poziom do możliwości językowych uczniów. Z uwagi na to, że nabywanie umiejętno-
ści odczytywania mowy z ust jest wyjątkowo skomplikowanym procesem, nie powinno się za-
kładać, iż taka forma komunikacji okaże się dostępna i skuteczna w wypadku każdego ucznia. 

Co wynika z faktu, że dziecko nie słyszy?
Tak jak w wypadu osób obcojęzycznych, wypowiedzi dziecka głuchego i niedosłyszącego 

mogą zawierać błędy językowe wynikające ze słabej znajomości konstrukcji składniowych 
i morfologicznych niesłyszanego języka. Przejawem tego może być nierozumienie związków 
frazeologicznych czy problemy z właściwym doborem słów i form. Najskuteczniejszym sposo-
bem rozwijania polszczyzny jest jak najczęstszy kontakt ucznia z językiem pisanym. Ta metoda 
pozwala m.in. na pokonanie największej trudności dziecka niesłyszącego, czyli opanowanie 
polskiej fleksji. Czytanie łatwych tekstów sprzyja szybkiemu rozwojowi kompetencji grama-
tycznej i korekcji błędów. Jednocześnie jest to bardzo bezpieczna i w pełni dostępna forma 
kontaktu z językiem.

Aby wspomóc ucznia na tym etapie edukacji, można wykorzystać metody i pomoce dydak-
tyczne stosowane w nauczaniu języków obcych. Efektywne jest też posłużenie się ćwiczenia-
mi przygotowanymi do nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Warto wybrać początkowo 
nieduży, ale możliwie najpełniejszy materiał językowy (unikając przy tym podawania wiedzy 
w postaci reguł na rzecz zdobywania umiejętności). Bardzo ważne jest ćwiczenie i doskonale-
nie czytania ze zrozumieniem. 
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metody pracy z językiem
Uczeń niesłyszący, niezależnie od tego, czy korzysta z implantu, czy z aparatu słuchowego, 

wymaga bardziej zindywidualizowanego procesu kształcenia. Wynika to  z tego, że urządze-
nia wspomagające słuch nie działają tak samo jak zdrowy zmysł słuchu. Dźwięki odbiera-
ne przez głuchego ucznia są zniekształcone i nie zawsze łatwe do zidentyfikowania, dlatego 
będzie on dążył do komunikowania się tylko z jedną osobą. Sytuacja dyskusji w klasie jest 
dla takiego dziecka niekomfortowa z powodu zbyt dużej liczby docierających bodźców aku-
stycznych, które są trudne do wyselekcjonowania. Aby kontakt był łatwiejszy, powinno się 
początkowo koncentrować na krótkich fragmentach tekstu i rozszerzać je w miarę rozwoju 
sprawności komunikacyjnej ucznia. Niezbędna jest tu stała kontrola rozumienia. Może się 
okazać, że uczeń niesłyszący wymaga wyjaśniania nowych pojęć  w większym stopniu niż jego 
rówieśnicy. Uczniów należy zachęcać do samodzielnego analizowania tekstów i samodzielnej 
ich interpretacji. Wzorem lekcji języka obcego wskazane jest przeprowadzanie zróżnicowa-
nych ćwiczeń słownikowych, łącznie z odpytywaniem ze znajomości nowych słówek. Coraz 
ważniejszym narzędziem dydaktycznym stają się również materiały multimedialne przygoto-
wane do nauki języka.

W czasie całego procesu edukacji należy pamiętać, że uczniowie głusi i niedosłyszący — 
w odróżnieniu od swoich rówieśników — zazwyczaj uczą się języka polskiego tak, jak języka 
obcego. 

język migowy
Język migowy nie stanowi przeszkody w rozwoju mowy fonicznej. Jeśli uczeń ma głuchych 

lub niedosłyszących rodziców, to prawdopodobnie zna język migowy. Można się nim wspie-
rać w nawiązaniu pierwszego kontaktu z dzieckiem albo wtedy, gdy uczeń nie jest  w sta-
nie komunikować się fonicznie. To, że głuchy uczeń nie posługuje się mową, nie jest równo-
znaczne z brakiem zdolności komunikacyjnych. Ograniczone możliwości odbierania sygnałów 
akustycznych powodują, że kanał wizualno-przestrzenny (czyli miganie) okazuje się natural-
nym sposobem porozumiewania się z otoczeniem. Języki migowe stały się we współczesnym 
świecie podstawowym środkiem komunikacji osób głuchych. Są to złożone systemy językowe, 
równoważne pod względem funkcjonalnym językom mówionym. Wbrew powszechnym ste-
reotypom miganie nie jest „uproszczoną” ani „niepełną” formą komunikacji — języki migowe 
używane są dziś we wszystkich funkcjach i sytuacjach, w których używane są też języki fonicz-
ne (od wykładu uniwersyteckiego po poezję). Poszczególne języki migowe różnią się od siebie 
istotnie — zarówno pod względem słownikowym, jak i gramatycznym. Nie istnieje uniwersalny 
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język gestów, który rozumieliby głusi na całym świecie. Język polskiej społeczności głuchych 
określany jest zazwyczaj jako PJM (polski język migowy).  

Język migowy może okazać się także ciekawą formą komunikacji wspierającą rozwój uczniów 
słyszących.  Z badań prowadzonych przez dr Marilyn Daniels wynika, że język migowy wprowa-
dzany w nauczaniu dzieci słyszących przyspiesza rozwój ich języka fonicznego. Dzięki językowi 
migowemu doskonali się świadomość własnego ciała i wyobraźnia przestrzenna. Język migowy 
rozwija pamięć i zdolność koncentracji, a tym samym prowadzi do łatwiejszego opanowania 
umiejętności czytania, pisania, liczenia. Znajomość języka migowego przez uczniów słyszących 
może korzystnie wpłynąć na relacje między uczniami słyszącymi i niesłyszącymi oraz znacznie 
przyśpieszyć integrację społeczną uczniów niesłyszących.

jak planować proces edukacyjny  dziecka słabosłyszącego  
lub niesłyszącego w klasie integracyjnej?
Dzieci słabosłyszące i niesłyszące realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, co 

wymaga ogromnego wysiłku ze strony ich samych oraz ich rodziców. Planując proces terapeu-
tyczno-edukacyjny, nauczyciel powinien kierować się obserwacją i oceną tego, w jaki sposób 
dziecko komunikuje się ze światem (jak wyraża swój stosunek do rzeczywistości, do innych 
osób). Warto, aby wziął pod uwagę gotowość dziecka do nawiązywania interakcji oraz poziom 
rozwoju poznawczego. Istotnym czynnikiem jest też umiejętność skupienia uwagi na wykony-
wanej czynności i gotowość do wykonywania poleceń nauczyciela.

Informacje o funkcjonowaniu ucznia pochodzą nie tylko z obserwacji własnych nauczyciela, 
lecz także  z przekazu rodziców. Należy zdawać sobie sprawę  z tego, że ścisła współpraca z ro-
dzicami odgrywa bardzo ważną rolę w nauczaniu dziecka niesłyszącego. Uczeń i jego rodzice 
powinni czuć pełną akceptację  w środowisku szkolnym. Trzeba też pamiętać o dostosowaniu 
miejsca pracy do specyficznych potrzeb ucznia poprzez:
• zminimalizowanie poziomu hałasu,
• zmniejszenie liczebności grupy,
• dobór miejsca, z którego uczeń będzie mógł dobrze widzieć nauczyciela i korzystać ze sprzę-

tu specjalistycznego, np. systemu FM.
Podczas zajęć lekcyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:

• kiedy nauczyciel zwraca się do ucznia, powinien utrzymywać z nim kontakt wzrokowy;
• ważne jest, aby źródło światła znajdowało się za dzieckiem, dzięki czemu twarz nauczyciela 

będzie odpowiednio oświetlona (ułatwi to odczytywanie mowy z ust);
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• nauczyciel, omawiając temat lub bezpośrednio zwracając się do dziecka, powinien być 
zwrócony do niego twarzą, nie jest zalecane przemieszczanie się po sali;

• podczas komunikowania się z uczniem warto zachować normalny poziom artykulacji, mówić 
wolno, ale nie przesadnie wolno;

• w czasie zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi lub wykorzystujących pogadankę 
dziecko powinno mieć możliwość obserwowania twarzy zarówno nauczyciela, jak i pozosta-
łych dzieci;

• polecenia i komunikaty ustne powinny być formułowane w postaci krótkich, prostych zdań;
• w komunikacji z głuchym uczniem bardzo ważne jest wykorzystanie kontekstu i sytuacji 

zewnętrznej, posiłkowanie się gestem, znakiem migowym, wskazówką lub demonstrowa-
nie sposobu wykonania zadania;

• należy zawsze upewnić się, że uczeń zrozumiał nasz przekaz, a w razie potrzeby wykazać 
cierpliwość  w powtarzaniu;

• jeśli uczeń potrafi komunikować się za pomocą języka migowego, nauczyciel nie powinien 
unikać tej formy wymiany informacji.

Stymulowanie rozwoju uczniów
Celem działań nauczyciela jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów. Warto 

w tym procesie wykorzystywać naturalne dążenia dzieci do nawiązywania kontaktów z innymi 
osobami i chęć poznawania najbliższego środowiska.

Realizując treści z zakresu edukacji polonistycznej, musimy pamiętać, że struktura języka 
polskiego stanowi ogromne wyzwanie dla ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego. Jak była 
już o tym mowa powyżej, dotyczy to nie tylko — co oczywiste — poziomu głoskowego, lecz 
także gramatyki i leksyki.

W sytuacji dziecka o znacznym ubytku słuchu rozumienie mowy odbywa się na drodze wzro-
kowo-słuchowej. Sama umiejętność odczytywania mowy z ust jest wynikiem wielu ćwiczeń, 
a sformułowanie odpowiedzi na pytanie zawsze wymaga czasu do namysłu. Uczeń, odczytując 
komunikat nauczyciela lub udzielając odpowiedzi, dokonuje analizy dostępnego mu słownic-
twa  i odpowiednio wykorzystuje swoje zasoby.

Nauczyciel powinien sprawdzać rozumienie poleceń i monitorować podjęte przez dziecko 
działania tak, aby na bieżąco korygować ewentualne błędy wynikające  z niewłaściwej inter-
pretacji odebranego komunikatu.
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Ważne jest zatem także to, aby kształtować u dziecka umiejętność wyrażania i nazywania 
własnych emocji oraz dążenia do skutecznego nawiązywania relacji z innymi osobami. Ele-
menty te stanowią bowiem podstawę zrozumiałej komunikacji językowej.

Rady i uwagi dotyczące pracy z uczniem niesłyszącym  
w klasach integracyjnych  i ogólnodostępnych:

• Daj odczuć uczniowi swoją akceptację. Twoja postawa pomoże mu osiągnąć sukces na miarę 
jego możliwości.

• Przygotuj uczniów w klasie do przyjęcia i akceptacji niesłyszącego kolegi. Opowiedz o jego 
problemach  i daj uczniom czas na zadawanie wszelkich pytań — tak, aby zminimalizować 
stres spowodowany kontaktem z głuchym dzieckiem.

• Obserwuj ucznia, aby poznać jego mocne i słabe strony, a jednocześnie pamiętaj o tym, 
że problemy ucznia nie muszą być koniecznie związane z ubytkiem słuchu.

• Wymagaj od ucznia, aby stosował się do tych samych reguł, które obowiązują innych kole-
gów w klasie.

• Ściśle współpracuj z rodzicami. Wymieniajcie się spostrzeżeniami i uwagami.
• Nie bój się niezrozumienia. Dzięki bliższemu poznaniu i wzajemnej obserwacji nauczycie się 

rozumieć swoje zachowania i komunikować się bez większych nieporozumień.
• Dostosuj swoje wymagania do możliwości ucznia.
• Pozwól wykazać się tam, gdzie to tylko możliwe; doceniaj wszelkie wysiłki.
• Zwracaj uwagę na popełniane błędy i taktownie je eliminuj tak, aby nie zostały utrwalone.
• Przygotuj swojego ucznia do życia w otaczającym go świecie i do realnego oceniania swo-

ich umiejętności.

praca z dzieckiem niemówiącym
Otwarcie się szkół ogólnodostępnych na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami jest 

wielką szansą dla dzieci i ich rodzin, a jednocześnie wyzwaniem dla nauczycieli. Każdy rodzaj 
i stopień niepełnosprawności wymaga od nauczyciela stosowania innych metod i form pracy. 
Dzieci z pozornie tym samym rodzajem niepełnosprawności mają zróżnicowane potrzeby edu-
kacyjne, które powinny zostać rozpoznane i zaspokojone. Nieoceniona jest tu pomoc specjali-
stów — psychologa, logopedy, terapeuty komunikacji językowej, rehabilitanta, zapewnianych 
przez szkołę zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalne-
go, a także wsparcie rodziców, którzy o swoim dziecku wiedzą najwięcej. 
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Z przekazywanego Państwu zestawu materiałów mogą korzystać między innymi dzieci nie-
mówiące  i uczniowie ze specjalnymi potrzebami w porozumiewaniu się (mowa czynna bardzo 
ograniczona i niewyraźna). Dużą ich grupę stanowią dzieci z mózgowym porażeniem dziecię-
cym (MPD), a więc niepełnosprawnością pochodzenia neurologicznego, która przejawia się 
ograniczeniami ruchowymi różnego stopnia — od lekkiego do całkowitego, a także zróżnico-
wanymi trudnościami w mówieniu. Ważne jest, aby odróżnić niepełnosprawność pochodzenia 
neurologicznego od innych rodzajów niepełnosprawności ruchowej, np. będących skutkiem 
utraty kończyny w wyniku wypadku (tego rodzaju uszkodzenie ruchowe nie powoduje ograni-
czeń w przyswajaniu wiedzy, chociaż może utrudniać lub uniemożliwiać nabywanie rozmaitych 
umiejętności, np. pisania). Neurologiczne pochodzenie niepełnosprawności wiąże się z tym, 
że dzieci mogą mieć trudności  w różnych sferach, m.in. w koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
przetwarzaniu słuchowym, percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, a ponadto przejawiać 
wzmożoną męczliwość czy mieć ataki padaczkowe. Dotyczy to zarówno uczniów z MPD, dzieci 
z innymi niepełnosprawnościami wrodzonymi lub nabytymi, np. z zespołami o podłożu gene-
tycznym, uszkodzeniem mózgu  w wyniku urazu lub choroby nowotworowej, jak i wielu osób, 
u których stwierdzono jedynie opóźniony lub wybitnie nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

Specyficzną grupą, mającą trudności w porozumiewaniu się, są uczniowie z autyzmem i in-
nymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby te cierpią na zaburzenia komunikacji nie 
tylko dotyczące mowy, lecz także rozumiane szerzej — w kontekście interakcji społecznych. 
Dzieci z autyzmem niekoniecznie postrzegają innych jako partnerów rozmowy. Mają trudności  
w odczytywaniu przekazu emocjonalnego zawartego  w wypowiedziach, nie rozumieją lub nie 
dostrzegają kontekstu sytuacyjnego, ekspresji mimicznej, mowy ciała. Nie dążą do dzielenia 
się swoimi obserwacjami, przeżyciami. Ich język bywa monotonny, echolaliczny, zawiera po-
wtórzenia zasłyszanych przypadkowych treści. Dzieci z zespołem Aspergera, zwykle sprawnie 
posługujące się mową, przyjmują zaś komunikaty na poziomie dosłownym — nie rozumieją 
żartu, ironii, przenośni.

Komunikacja alternatywna  lub wspomagająca
Skuteczne porozumiewanie się jest warunkiem rozwoju poznawczego i edukacji, stanowi 

podstawową potrzebę człowieka i jego oczywiste prawo. Wszystkie dzieci ze specjalnymi po-
trzebami komunikacyjnymi powinny otrzymać wsparcie w postaci indywidualnie dobranego 
systemu alternatywnej lub wspomagającej komunikacji (AAC — z ang. Alternative and Au-
gmentative Communication). O systemie alternatywnym mówi się wtedy, gdy zastępuje on 
mowę głosową, o systemach wspomagających — gdy trzeba wesprzeć mowę niewystarczającą 
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do skutecznego porozumiewania się (na przykład tablicą literową lub tablicą z piktogramami). 
Alternatywne i wspomagające formy komunikacji są zarówno przydatne we wspieraniu rozu-
mienia mowy, jak i nieodzowne do umożliwienia ekspresji osobie niemówiącej.

Jednym z narzędzi AAC są symbole. Symbol składa się ze znaku graficznego oraz podpisu 
nad nim lub pod nim. Wskazanie odpowiedniego symbolu przez nauczyciela, towarzyszące 
wypowiedzeniu słowa, zdania czy polecenia, umożliwia dziecku pełniejsze zrozumienie prze-
kazywanego komunikatu. Uczeń może wówczas odpowiedzieć, również wskazując symbol, 
a jeśli nawet z powodu porażenia nie jest w stanie uczynić tego ręką, to zwykle może spojrzeć 
na wybrany znak i na pytanie nauczyciela potwierdzić swój wybór.

Dzieci sprawne ruchowo lub z niewielkim porażeniem często komunikują się przy pomocy 
gestów — własnych lub z istniejących języków gestów (np. Makaton, Coghamo). Gest i mimika 
mogą być jedynymi możliwymi dla dziecka rodzajami ekspresji. Trzeba je jednak dostrzec,  
a to wymaga uważności nauczyciela. Gesty są trudniejsze do wyodrębnienia i zrozumienia 
przez szersze grono odbiorców, dlatego na ogół używa się ich łącznie ze znakami graficznymi.

Należy podkreślić, iż stosowanie symboli i gestów  w żadnym stopniu nie hamuje rozwoju 
mowy dziecka, ale go wspiera i umożliwia komunikację również wtedy, gdy porozumiewanie 
się głosowe nie jest jeszcze lub nie będzie wcale możliwe.

Jeżeli dziecko nie może mówić i nie ma wprowadzonego żadnego systemu alternatywnej 
i wspomagającej komunikacji, jego rozwój poznawczy może być ograniczony, np. nie ma moż-
liwości zadawania pytań, nie wchodzi w relacje z rówieśnikami, nie może w pełni zaistnieć 
w grupie społecznej, jest traktowane — nawet przez najbliższych — jako dziecko znacznie po-
niżej swojego wieku metrykalnego.

Warto zauważyć, że wprowadzenie AAC nie wyklucza jednoczesnej terapii ściśle logopedycz-
nej u wszystkich dzieci, u których jest szansa na pojawienie się mowy głosowej. Posłużenie 
się mową głosową pozostaje najszybszą i najwygodniejszą formą porozumiewania się, każdy 
użytkownik AAC korzysta z niej spontanicznie, gdy tylko jest to dla niego możliwe (i w takim 
zakresie, w jakim jest możliwe).

Osobami kompetentnymi do wdrażania AAC są terapeuci komunikacji (m.in. przeszkoleni lo-
gopedzi, nauczyciele) odpowiedzialni za wprowadzenie pomocy komunikacyjnej i stopniowe 
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umieszczanie w niej symboli umożliwiających porozumiewanie się. Jest to proces wymagający 
czasu — wprowadzenie nowego symbolu można porównać do ukształtowania pojęcia. Dziec-
ko musi zapamiętać ten symbol, nauczyć się go znajdować w swojej pomocy komunikacyj-
nej, wreszcie poprawnie używać, najpierw w izolacji, potem w zdaniu czy wyrażeniu. Pomoce 
komunikacyjne zwykle mają formę segregatora, w którym stopniowo przyrastają tematyczne 
strony symboli. Ostatnio coraz częściej stosowane są również pomoce elektroniczne, skiero-
wane zwłaszcza do bardziej zaawansowanych użytkowników. Książka komunikacyjna musi być 
zawsze dostępna dla właściciela — na lekcji i na przerwie, na wycieczce w górach i w muzeum, 
a on sam powinien być odpowiednio zachęcany do jej używania.

Najlepsze wyniki w rozwijaniu komunikacji dziecka przynosi bliska współpraca terapeuty 
mowy z nauczycielem i rodziną ucznia. Od wstępnego porozumienia się z użytkownikiem AAC, 
w jaki sposób jest w stanie pokazać tak i nie, przez pojedyncze komunikaty symbolami wzboga-
cane mimiką czy gestem, aż po pełne zdania i dłuższe wypowiedzi generowane również przy po-
mocy komputera — na każdym etapie współpraca przyspiesza efekty i daje satysfakcję wszyst-
kim uczestnikom. Nauczyciel może „zamawiać” u terapeuty strony odpowiednie do omawianych 
tematów czy szkolnych wydarzeń, terapeuta podpowie, jak efektywnie korzystać z pomocy ko-
munikacyjnych, a użytkownik będzie się czuł bezpiecznie, wiedząc, że zostanie zrozumiany.

Rady i uwagi dotyczące pracy z uczniem niemówiącym  
w klasach integracyjnych  i ogólnodostępnych:

• Bądź uważny, życzliwie obserwuj; dziecko pokaże Ci, czego potrzebuje.
• Jeśli uczeń ma już „książkę do komunikacji”, czyli osobisty słownik z symbolami — ułatwiaj 

mu korzystanie z niej podczas lekcji. Zachęcaj ucznia do wypowiedzi, modeluj je. 
• Jeśli uczeń ma specjalne potrzeby w komunikacji  i jest gotów do używania symboli, ale 

wciąż nie ma osobistej książki do komunikacji — współpracuj z jego terapeutą/logopedą 
w tworzeniu funkcjonalnego, osobistego narzędzia do porozumiewania się. 

• Aby uczeń niemówiący lub słabo mówiący mógł uczestniczyć w lekcjach jak najpełniej, ko-
rzystaj z tablic tematycznych zawierających potrzebne słownictwo lub poproś o ich tworze-
nie terapeutę/logopedę zgodnie z dostarczaną listą pojęć potrzebnych do danego tematu.

• Dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową niezwykle ważne jest wygodne i stabilne sie-
dzenie, a także dobre nawyki nauczyciela związane z organizacją przestrzeni wokół ucznia. 
Koniecznie skonsultuj się z rehabilitantem dziecka. Zapytaj, jak prezentować dziecku mate-
riały, z której strony podchodzić, jak ustawić stolik dziecka względem innych dzieci i tablicy, 
a także dowiedz się, czy uczeń nie potrzebuje dodatkowych adaptacji, np. uchwytu na blacie.
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• Zanim przesuniesz dziecko na wózku, odezwij się, by wiedziało, kto za nim stoi, uprzedź, 
a jeszcze lepiej zapytaj, czy możesz przestawić wózek.

• Zaplanuj wyjście ze szkoły, wycieczkę, imprezę w taki sposób, aby w wydarzeniu mogło 
uczestniczyć każde dziecko, również na wózku.

• Możesz skorzystać z pomocy wolontariuszy — trzeba ich przeszkolić w bezpiecznym prowa-
dzeniu wózka  i korzystaniu z pomocy komunikacyjnych dzieci.

• Porażenie to brak pełnej kontroli nad własnym ciałem i mimiką, a także ekspresją emocji. 
Dziecko może mieć ruchy mimowolne, śmiać się nieadekwatnie, wystawiać język. Bądź wy-
rozumiały, ale próbuj też ustalić, w jakim stopniu uczeń jest w stanie korygować niepożąda-
ne zachowania, i stawiaj wymagania stosownie do możliwości.

• Czasem niemówiące dziecko z porażeniem ma kontrolę nad jakimś izolowanym ruchem 
i spontanicznie wykorzystuje go do komunikacji — np. wystawia język, by zaprotestować, 
mruga, by potwierdzić. Doceń wszelkie przejawy dążenia do porozumiewania się. Może 
z czasem wspólnie z terapeutą komunikacji znajdziecie lepszy sposób wyrażania poszcze-
gólnych komunikatów.

• Porozumiewanie się z osobą niemówiącą trwa długo. Stwarzaj dziecku okazję i zapewnij czas 
konieczny do sformułowania wypowiedzi. 

• Każdy komunikat dziecka głośno zinterpretuj, upewniając się, że to właśnie chciało powie-
dzieć. Komunikatem może być nawet spojrzenie np. dziecko patrzy na kubek, nauczyciel 
mówi: Widzę, że patrzysz na kubek. Rozumiem, że prosisz o picie. Gdy w czasie lekcji o prze-
chodzeniu przez ulicę dziecko wskazuje symbole prawy, lewy, patrzeć, nauczyciel dopytuje: 
Mówisz, że przed przejściem przez ulicę należy popatrzeć w prawo i w lewo?

• Wskazanie symbolu lub elementu ilustracji traktuj jako wypowiedź, powtórz ją głośno, 
by uczeń upewnił się, że rozumiesz jego intencję, a pozostałe dzieci wiedziały, co prze-
kazał.

• Zwróć uwagę, że znaczenie piktogramu dotyczącego czynności odnosi się do zobrazowanej 
aktywności, a nie jest konkretnym czasownikiem języka polskiego. I tak piktogram przed-
stawiający głowę z profilu z wytrzeszczonym okiem i strzałką w przód znaczy widzieć, ale też 
patrzeć, oglądać, obserwować, przyglądać się, a nawet zwiedzać (np. wystawę). Ręce wycią-
gnięte po przedmiot to brać, wziąć, dostać, otrzymać.

• Na tym etapie nauki nie ma możliwości zaznaczenia, czy chodzi o czasownik dokonany czy 
niedokonany, tryb oznajmujący czy rozkazujący, czas przeszły czy przyszły. Jeśli uczeń nie-
mówiący sam coś opowiada wskazując czynność, łatwo o nieporozumienie, dlatego warto 
zapytać, czy to już było, czy będzie. Np. kiedy dziecko pokazuje symbole jechać i babcia, 
trzeba dopytać, czy wybiera się do babci, czy już odwiedził babcię, a może to babcia przy-
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jechała lub przyjedzie. Zawsze dziecko musi potwierdzić, że wypowiedziany głośno przez 
rozmówcę komunikat jest zgodny z  tym, co chciało przekazać. 

• Ustal wspólnie z dzieckiem, gdzie będzie przechowywana jego książka do komunikacji tak, 
aby zawsze była dla niego dostępna (na wózku, na blacie, w płóciennej torbie zawieszonej 
na haczyku…).

• Unikaj pytań zamkniętych, staraj się tak formułować pytanie, by dziecko mogło odpowie-
dzieć przy pomocy dostępnych symboli. 

• Jeśli dziecko nie ma odpowiedniego symbolu i zadajesz pytanie zamknięte, unikaj pytania 
o dwie rzeczy naraz. Przykładowo dziecko zapytane: Wolisz zostać w klasie czy wyjść na prze-
rwę? będzie miało kłopot  z udzieleniem odpowiedzi. 

• Upewnij się, że dziecko niemówiące rozumie, o czym akurat dyskutujecie w klasie, a także 
zna używane pojęcia. Jeśli nie — pracujcie wspólnie nad rozumieniem znaczeń z użyciem 
znaków graficznych z jego systemu symboli.

• Modeluj język dziecka przez wskazywanie sekwencji symboli, by zachęcić je do budowania 
podobnych wypowiedzi wieloczłonowych. Używanie symboli może być pomocne również 
dla mówiących dzieci z trudnościami w uczeniu się.

• Zapoznaj wszystkich uczniów w klasie ze sposobem komunikowania się niemówiącego ko-
legi. Pozwól dzieciom, by rozmawiały ze sobą tak, jak potrafią. Dziecko niemówiące potrze-
buje partnerów do rozmowy.

• Przydatne mogą się okazać tablice z poznanymi literami i cyframi, łatwo dostępne dla dziec-
ka niemówiącego.

• Przyszłość dziecka niemówiącego i dziecka z niepełnosprawnością ruchową będzie zależna 
od technologii. Jest bardzo ważne, by jak najwcześniej uzyskało dostęp do komputera i na-
bywało biegłości w obsłudze. Jeśli dziecko ma trudności techniczne, należy szukać wsparcia 
specjalistów w celu zapewnienia mu możliwość aktywnej pracy na komputerze.

praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia to dzieci, które w proce-

sie edukacji realizują założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jednak z uwagi 
na obniżenie możliwości poznawczych mogą napotykać trudności w wielu obszarach, takich jak:

— spostrzeganie — wolny tok, nieprecyzyjność, brak umiejętności wyróżnienia istotnych 
szczegółów — uczeń wymaga pomocy nauczyciela, nazwania tego, co obserwuje;

— uwaga — trudności z koncentracją, labilność uwagi, krótki czas skupienia uwagi, zwłaszcza 
na materiale bardziej abstrakcyjnym — pomocne jest kierowanie uwagą ucznia, praca głównie 
na materiale konkretnym, częstsza zmiana aktywności;
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— pamięć — konieczne są liczne powtórzenia, wracanie do poznanych treści podczas róż-
nych zajęć, korzystanie w procesie utrwalania wiadomości i umiejętności  z działań ruchowych 
i plastycznych;

— myślenie — przeważa myślenie konkretno-obrazowe, operacje logiczno-matematyczne 
dostępne są głównie na materiale konkretnym, wprowadzanie pojęć ogólnych wymaga od na-
uczyciela upewnienia się, że dziecko rozumie wyjaśnienie, przedłużony jest okres definiowa-
nia pojęć z pominięciem cech ogólnych, często dziecko definiuje przez użytek lub skojarzenie, 
nie potrafi podać klasy nadrzędnej; uczeń potrzebuje zachęty do samodzielnego myślenia, 
wzmacniania kreatywności, pobudzania krytycyzmu;

— mowa/komunikacja — rozwój mowy może być opóźniony, zasób słownictwa ubogi, wystę-
pują agramatyzmy, trudności w formułowaniu wypowiedzi, unikanie wypowiadania się; bardzo 
ważna jest życzliwa zachęta ze strony nauczyciela, docenianie wypowiedzi dziecka; pomocne 
w rozumieniu pojęć i formułowaniu wypowiedzi może okazać się korzystanie z piktogramów 
(patrz podrozdział: Praca z dzieckiem niemówiącym);

— rozwój emocjonalny — osłabiona jest kontrola emocji i sfera wolicjonalna, dziecko za-
chowuje się i działa jak młodsze niż jest naprawdę, trudniej mu o „dojrzałą” motywację do 
wykonywania szkolnych zadań, wymaga więcej zachęty, nagrody.

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia wymaga szczególnego 
wsparcia w procesie kształtowania pojęć, uogólniania, wnioskowania, nabywania umiejętno-
ści logicznego i krytycznego myślenia, a także w rozumieniu i budowaniu relacji społecznych. 
Proces nauki czytania zwykle przebiega także wolniej, często wymaga najpierw wprowadzenia 
czytania globalnego, posługiwania się etykietami. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
mają trudności w planowaniu podejmowanych czynności, potrzebują ustalenia z nauczycie-
lem kolejności działań. Złożone ćwiczenia muszą być podzielone na etapy z instrukcją po-
dawaną przed każdym kolejnym etapem. Uczeń wymaga większej liczby ćwiczeń, powtórzeń, 
zanim nabędzie daną wiedzę czy umiejętność.

Uwagi dotyczące pracy z dzieckiem  z niepełnosprawnością intelektualną  
stopnia lekkiego w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych

• Zwracaj się do dziecka prostym językiem, upewnij się, że zrozumiało wypowiedź, polecenie.
• Wspieraj przekaz werbalny ilustracją — tutaj pomocne mogą być piktogramy lub ilustracje 

z materiałów ćwiczeniowych. Piktogramy możesz także zastosować jako etap pośredni w for-
mułowaniu przez dziecko odpowiedzi na zadawane pytania. Czasami dziecko zna odpowiedź, 
ale nie potrafi samodzielnie sformułować swojej wypowiedzi.
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• Wyjaśniaj uczniowi, na czym polegają kolejne etapy podjętego przez niego zadania — cza-
sami ćwiczenia są zbyt złożone, wówczas dziecko może pominąć jakiś ich element, gdyż nie 
będzie pamiętało dokładnie, co ma zrobić. Pamiętaj, że kolejne etapy postępowania przy 
wykonywaniu zadania nie zawsze są logicznie spójne dla dziecka o obniżonych możliwo-
ściach poznawczych.

• Kieruj uwagą dziecka, zwłaszcza w przypadku treści, które są dla niego trudne.
• Prowadź dziecko „krok po kroku” w procesie kształtowania pojęć, wspólnie wyciągajcie wnio-

ski.
• Umożliwiaj dziecku doświadczanie tego, o czym się uczy. Bezpośrednie doświadczenie jest 

niezbędne w procesie kształtowania jego wiedzy o otaczającym świecie; pracuj, korzystając 
z materiałów konkretnych, zwracaj uwagę dziecka na istotę zagadnienia.

• Zwracaj szczególną uwagę na sytuacje nowe dla ucznia — to, że dziecko potrafi zareagować 
w sytuacji codziennej, nie oznacza, że będzie potrafiło odnaleźć się i zachować adekwatnie 
w sytuacji nowej — dlatego tak ważne jest wychodzenie z dzieckiem na zewnątrz. Systema-
tycznie poszerzaj obszar jego samodzielnego działania.

• Pamiętaj, że to, co dla pozostałych dzieci będzie oczywiste, dla dziecka z niepełnosprawno-
ścią intelektualną lekkiego stopnia może stanowić trudność — warto pamiętać o tym, by nie 
zakładać, że dziecko na pewno coś wie, wesprzeć je w poszukiwaniu odpowiedzi na pojawia-
jącą się przed nim trudność.

• Motywuj dziecko do podejmowania zadań przez docenianie nawet drobnych sukcesów.
• Zapewnij uczniowi dostęp do planu dnia i naucz go korzystania z niego (może być piktogra-

mowy) — to buduje jego poczucie bezpieczeństwa.
• Dziecku z niepełnosprawnością intelektualną trudno zrozumieć przenośnię, może nie do-

strzegać domyślnego, ukrytego sensu wypowiedzi czy ilustracji — pomóż mu zorientować 
się w znaczeniach.

• Jeśli dziecko pamięta treść, pochwal je, ale upewnij się, że rozumie też jej znaczenie. Rów-
nież poprawne przeczytanie nie jest równoznaczne ze zrozumieniem przeczytanego tekstu.

• Zadbaj, by podczas wykonywania działań matematycznych uczeń miał dostęp do liczma-
nów, liczydeł — naucz go właściwego korzystania z nich.

• Zapewnij dziecku czas na samodzielne wykonanie zadania. Dziecko z niepełnosprawnością 
intelektualną często potrzebuje tego czasu więcej. Niekiedy pojawi się także konieczność 
wsparcia ucznia poprzez kierowanie jego pracą za pomocą poleceń słownych wyznaczają-
cych kolejne jej etapy.

• Pamiętaj o tym, by ograniczyć liczbę zdarzeń dziejących się wokół ucznia w czasie lekcji, 
skupienie uwagi jest dla niego wyzwaniem.
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• Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną ma trudność w ocenie podejmowanych lub su-
gerowanych mu czynów (obniżony poziom krytycyzmu) — zdarza się, że jest narażony na żar-
ty lub prowokowany przez kolegów; podjęte przez niego działania, czasem niebezpieczne 
lub uznane za złośliwe, często nie są przez niego inicjowane — trzeba o tym pamiętać, gdy 
w klasie pojawi się sytuacja trudna.

• Przygotuj dla ucznia zasady pracy i funkcjonowania  w grupie, jaką jest klasa, najlepiej w for-
mie ilustrowanej. Może to być dobry sposób na opracowanie zasad dla całej klasy.

• Pozwól uczniowi korzystać z pomocy dydaktycznych specjalnie dla niego przygotowanych 
— czasami to właśnie nauczenie się, jak może sobie pomóc, jest o wiele cenniejsze niż pa-
mięciowe odtworzenie wiedzy.

• Ułatwiaj dziecku przyznanie, że czegoś nie rozumie — tylko w ten sposób uczeń z niepełno-
sprawnością intelektualną ma szansę poszerzać zakres swojej wiedzy.

pOdSUmOwAniE
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z dziećmi nie-

słyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, stano-
wi dla nauczyciela wyjątkowe wyzwanie, ale zdobyte doświadczenia niezmiernie wzbogacają 
jego warsztat dydaktyczny. Warto zatem poszukiwać specjalistycznych informacji. Przydatna 
literatura została zestawiona poniżej. 

Życzymy wielu sukcesów i powodów do satysfakcji.

Agnieszka Bajewska-Kołodziejak
Katarzyna Cichocka-Segiet
Emilia Danowska-Florczyk

Piotr Mostowski
Paweł Rutkowski

Małgorzata Skuza
Krystyna Ziątek
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Hans Christian Andersen

Brzydkie kaczątko
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska 

Prześlicznie było na wsi. Lato gorące, pogodne, żółte 
zboże na polach, owies jeszcze zielony, na łąkach wielkie 
stogi pachnącego siana, a bociany przechadzają się powoli, 
na wysokich, czerwonych nogach i klekoczą po egipsku, 
bo takim językiem nauczyły się mówić od matek. Dokoła 
wielkie lasy, cieniste, szumiące, a w nich głębokie i ciche 
jeziora. Prześlicznie i cudownie było na wsi.

Na pochyłości wzgórza jasne słońce oświetlało stary 
zamek z wieżycami i gankami, otoczony murem i szeroką 
wstęgą wolno płynącej wody. Z muru zwieszały się pnące 
rośliny, a wielkie liście łopianu schylały się aż do wody. I było 
pod nimi cicho i ciemno, jak w cienistym lesie.

Pod jednym z takich liści młoda kaczka usłała sobie 
gniazdo i siedziała na jajach. Nudziło jej się bardzo, bo żadna 
z sąsiadek nie miała chęci w tak piękną pogodę rozmawiać 
z nią o tym, co słychać na świecie. Każda wolała pływać 
po przejrzystej wodzie, pluskać się i osuszać na ciepłym 
słoneczku, a ona tylko jedna, jak przykuta, siedzi w cieniu 
na gnieździe.
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Skończyło się wreszcie jej udręczenie, jajka zaczęły pękać 
i główka pisklęcia co chwila wysuwała się z innej skorupki, 
oznajmiając cienkim głosikiem, że żyje.

— Pip, pip! — wołały wszystkie.
— Kwa, kwa! — odpowiedziała im poważnie matka, 

a maleństwa zaczęły jej głos naśladować, opowiadając sobie, 
co widzą dookoła, i rozglądając się na wszystkie strony.

Matka pozwalała im mówić i patrzeć, ile im się podoba, 
bo kolor zielony bardzo zdrowy na oczy.

— Ach, jaki ten świat duży! — wołały kaczęta, dobywając 
się z ciasnej skorupy i prostując z przyjemnością nóżki 
i skrzydełka.

— Nie myślcie, że to cały świat widać z tego gniazda — 
rzekła matka — ho, ho! Ciągnie on się ogromnie daleko, 
jeszcze za tym ogrodem, za łąką proboszcza, het, het! Ale 
nigdy tam nie byłam. Czyście już wszystkie wyszły ze 
skorupek? — dodała, wstając. — Jeszcze nie! Największe ani 
myśli pęknąć. Ciekawam bardzo, jak długo będę na nim tu 
pokutowała1! Przyznam się, że mam tego już zupełnie dosyć.

I usiadła z gniewem na upartym jajku.
— A cóż tam słychać u was, kochana sąsiadko? — spytała 

stara kaczka, która wybrała się wreszcie w odwiedziny do 
młodej matki.

— Z jednym jajkiem mam kłopot: ani myśli pęknąć. A tak 
jestem zmęczona! A inne dzieci ślicznie się wykluły, zdrowe, 
żwawe, żółciutkie, aż przyjemnie patrzeć. Ładniejszych 
kacząt w życiu nie widziałam.
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— Pokaż–no mi to jajko, które pęknąć nie chce — 
rzekła sąsiadka. — Ho, ho! Takie duże! To indycze jajko. 
Znam się na tym, bo mi się niegdyś zdarzyło wysiedzieć 
takie. Nie ma z tego pociechy; wody się obawia, pływać nie 
umie. Namęczyłam się i namartwiłam nad nim. Wszystko 
na próżno: niczego nauczyć nie można. Pokaż–no jeszcze 
jajko. Tak, tak, to indycze. Zostaw je i zajmij się lepiej 
swoimi. Czas puścić dzieciaki na wodę.

— Nie — odparła kaczka — posiedzę jeszcze; tak długo 
siedziałam, wytrwam parę dni dłużej.

— Jak chcesz, moja kochana.
I siedziała kaczka cierpliwie, aż pękło i wielkie jajo.
— Pip, pip! — odezwało się pisklę i prędko wydostawać 

się zaczęło ze skorupki. Było bardzo duże i brzydkie! Kaczka 
patrzyła na nie z ciekawością i uwagą.

— Ogromne pisklę — rzekła wreszcie — i do żadnego 
z moich niepodobne. Czyżby to rzeczywiście było indycze 
jajko? No, o tym się przekonamy: musi iść do wody, choćbym 
je miała wciągnąć za łeb własnym dziobem!

Nazajutrz była prześliczna pogoda. Gładka powierzchnia 
wody błyszczała jak lustro i prawie zapraszała do pływania. 
Kaczka z całą rodziną wybrała się do kąpieli i na dalszą 
wycieczkę. Plusk!… I skoczyła w wodę.

— Kwa, kwa! — zawołała, i dzieci zaczęły skakać za nią 
jedno po drugim; na chwilę kryły się w wodzie z łebkami, 
lecz zaraz wypływały, poruszały zgrabnie i szybko nóżkami 
i radziły sobie tak dobrze, że przyjemnie było patrzeć.
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Brzydkie kaczątko pływało z innymi.
— To nie indycze — rzekła do siebie kaczka — umie 

pływać i jak jeszcze! Może najlepiej ze wszystkich. Jak prosto 
się trzyma, a jak doskonale przebiera nogami. To moje 
własne dziecko. Nie jest ono nawet tak brzydkie, jeśli się 
dobrze przypatrzyć, tylko za duże trochę, — no, bardzo duże.

— Kwa, kwa! — odezwała się znów głośno — za mną, 
dzieci! Muszę was w świat wprowadzić, przedstawić 
na dworze kaczym; tylko trzymajcie się koło mnie blisko, 
żeby was kto nie zdeptał; a najbardziej strzeżcie się kota.

Przepłynąwszy kawałek drogi, kaczki wyszły znów na ląd 
i dostały się na kacze podwórze. Hałas tu był niesłychany, 
gdyż dwie rodziny kłóciły się zapamiętale o główkę węgorza, 
którą tymczasem w zamieszaniu kot rozbójnik pochwycił.

— Tak to bywa na świecie — rzekła kaczka i obtarła dziób 
o piasek, gdyż sama miała apetyt na główkę.

— A teraz naprzód! Równo poruszać nogami, a tej 
pięknej kaczce ukłońcie się grzecznie, tak, głową; to bardzo 
znakomita osoba; jest Hiszpanką i dlatego taka tłusta. 
Widzicie na jej nodze ten czerwony znaczek? To największe 
odznaczenie, jakie kaczkę od ludzi spotkać może: oznacza 
ono, że nie wolno jej wyrządzić żadnej krzywdy, więc też 
wszyscy ją szanują. No, dalej, dalej, nogi rozstawiać szeroko, 
nie do środka; kaczka dobrze wychowana powinna umieć 
chodzić. Patrzcie zresztą na mnie. A teraz się ukłońcie 
i powiedzcie: kwa, kwa!
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Kaczątka wypełniły rozkaz matki. Inne kaczki otoczyły je 
dokoła i przypatrywały się nowym przybyszom.

— Jeszcze nas widać mało! — rzekła wreszcie jedna — 
niedługo miejsca dla wszystkich zabraknie. Ach, pfe! A cóż 
to znowu? Patrzcie tylko, patrzcie, jak to kaczę wygląda! Nie 
mogę znieść widoku takiego brzydactwa.

Podbiegła do brzydkiego kaczęcia i ze złością uszczypnęła 
je z całej siły w szyję.

— Daj mu pokój2 — zawołała gniewnie matka — przecież 
nikomu nic złego nie robi.

— Ale jest takie wielkie i takie dziwaczne, że nie można 
patrzeć na nie. Po co takie stworzenie między nami? Każdy 
ma prawo dać mu poznać, co sobie o nim myśli.

— Ładne masz dzieci — rzekła stara kaczka z czerwonym 
strzępkiem na nodze — można ci powinszować. To 
duże tylko jakoś ci się nie udało. Czy nie można by go 
trochę przerobić?

— Zdaje mi się, że nie można, proszę jaśnie pani — 
odrzekła kaczka skromnie. — Nie jest ono ładne, ale 
posłuszne, dobre i doskonale pływa, mogę powiedzieć nawet, 
że najlepiej ze wszystkich. Mam nadzieję, że wyrośnie z tej 
brzydoty i będzie mniejsze z czasem. Za długo siedziało 
w jajku i dlatego takie niezgrabne.

Dziobnęła je po szyi, wyprostowała piórka, pogładziła. 
Niewiele to jednak pomogło.

— To kaczor — rzekła jeszcze — więc da sobie radę, 
zwłaszcza, że będzie silny.
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— Inne dzieci bardzo ładne, bardzo ładne. No, możecie 
już odejść. Bądźcie tu jak u siebie, moje małe. A jeśli wam się 
zdarzy znaleźć główkę węgorza, możecie mi ją przynieść.

I kaczęta były jak u siebie w domu.
Tylko jedno brzydkie kaczę popychano, szczypano, 

odpędzano, a znęcały się nad nim nie tylko kaczki, ale nawet 
i kury.

— Za duże jest — powtarzali wszyscy bez wyjątku, a stary 
indyk, który przyszedł na świat z ostrogami i wyobrażał 
sobie, że jest królem, nastroszył wszystkie pióra niby żagle, 
aż mu się końce skrzydeł po kamieniach darły, poczerwieniał 
na szyi, głowie, aż po oczy i patrzył na nie z groźnym 
oburzeniem. Biedne kaczątko samo nie wiedziało, czy ma 
przed nim uciekać, czy zostać na miejscu. Było mu bardzo 
smutno, że jest takie brzydkie, lecz cóż na to poradzi?

Tak upłynął dzień pierwszy, a następne były coraz gorsze. 
Brzydkie kaczątko zewsząd odpędzano, nawet własne 
rodzeństwo stroniło od niego i życzyło mu nieraz, żeby je kot 
porwał. Matka zaczęła wstydzić się go także.

— Idź–że sobie ode mnie — powtarzała coraz częściej. — 
Czego się przy mnie plączesz!

Kaczki je biły, kury je dziobały, nawet dziewczyna, która 
jeść ptactwu dawała, odtrącała je nogą.

Uciekło wreszcie i przedostało się przez płot na drugą 
stronę, w krzaki. Gdy upadło na ziemię, przestraszone 
ptaszki frunęły i uciekły.
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— To dlatego, że jestem takie brzydkie — pomyślało kaczę 
i zamknęło oczy, aby nic nie widzieć przez jedną chwilę. 
Lecz skoro odpoczęło, zerwało się znowu i biegło dalej, dalej, 
aż do wielkiego błota, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Tutaj 
noc przepędziło3.

Nazajutrz dzikie kaczki zaczęły mu się przypatrywać.
— Coś ty za jedno? — pytały zdziwione. A kaczątko 

kłaniało się na wszystkie strony, jak umiało i mogło.
— Jesteś potwornie brzydkie — rzekły dzikie kaczki — 

ale cóż nam z tego? Bylebyś nie zechciało żenić się w naszej 
rodzinie, nic nam do twej urody.

Rozumie się, że biedne pisklę nie myślało o małżeństwie. 
Chodziło mu tylko o to, aby się mogło przespać w gęstej 
trzcinie i napić wody z błota.

Tego mu nie broniły dzikie kaczki, i przebyło dni parę 
w tym cichym ukryciu.

Razu pewnego z sąsiedniego stawu przyleciały dwa 
gąsiory, jeszcze bardzo młode, gdyż niedawno wykluły się 
z jajek, ale właśnie dlatego dość zarozumiałe. Popatrzyły one 
na kaczę ciekawie, a jeden odezwał się:

— Jesteś tak brzydki, kochany kolego, że nie 
potrzebujemy obawiać się ciebie, więc jeśli zechcesz, możesz 
lecieć z nami na nasze błoto. Tam dopiero życie! Nie brak 
i młodych, ślicznych, białych gąsek. A jakie wszystkie wesołe, 
rozmowne, jak pięknie śpiewać umieją! Mój drogi, zakochasz 
się z pewnością i choć jesteś tak brzydki, kto wie, czy się 
której nie spodobasz.
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— A ja myślę… — zaczął drugi.
Wtem — pif–paf! I obaj dorodni młodzieńcy padli 

nieżywi w błoto, które się zaczerwieniło od krwi rozlanej.
— Pif–paf! — rozległo się znowu — pif–paf — i całe stada 

dzikich gęsi uniosły się w powietrze ponad trzcinę. Ale teraz 
dopiero zaczęła się strzelanina! Było to wielkie polowanie: 
strzelcy otoczyli błoto, niektórzy nawet siedzieli na drzewach, 
rosnących na wybrzeżu. Smugi dymu rozciągały się nad 
wodą i zasłaniały wszystko. Plusk, plusk, i psy myśliwskie 
zaczęły przebiegać wśród trzciny, chwytając nieszczęśliwych 
zbiegów. Sądny dzień!

Biedne kaczę, odwróciło głowę, aby z wielkiego strachu 
schować ją pod skrzydło, ale w tej samej chwili ujrzało przed 
sobą straszliwą paszczę z wiszącym językiem i oczy, niby dwa 
ognie złośliwe. Pies rzucił się na kaczę, zęby mu błysnęły, 
wtem — plusk, plusk! Poszedł sobie w inną stronę.

— O, dzięki Bogu, że jestem tak brzydkie! — zawołało 
kaczątko. — Pies mnie nawet tknąć nie chciał.

I zamknąwszy oczy, leżało cichutko, przytulone do trzciny, 
pośród huku wystrzałów, duszącego dymu i świszczącego 
śrutu, który śmierć roznosił.

Późno uciszyło się na krwawym stawie, lecz wystraszone 
kaczę jeszcze przez kilka godzin nie śmiało ruszyć się 
z miejsca. Na koniec cisza je uspokoiła, podniosło głowę, 
otworzyło oczy, a nie widząc nikogo, zaczęło uciekać, ile mu 
sił starczyło, dalej, dalej, dalej!
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W drodze zaskoczyła je okropna burza. Pioruny 
biły, deszcz lał strumieniami, a wicher miotał biednym 
pisklęciem, jak listkiem. Nigdy w życiu nic podobnego nie 
widziało, i zdawało mu się, że to koniec świata.

Co począć? Gdzie się schronić?
Wieczór już zapadł. Brzydkie kaczę upadało ze znużenia, 

kiedy ujrzało wreszcie małą chatkę. Była ona tak stara, 
nędzna, pochylona, iż dlatego tylko stała, że nie wiedziała, 
w którą stronę się przewrócić. Kaczę przytuliło się do 
ściany chatki, ale wiatr w nią uderzał z taką gwałtownością, 
iż wydawało się, że lada chwila je zabije.

Więc ma tu zginąć?
Wtem spostrzegło, że drzwi chaty wisiały tylko na jednej 

zawiasie, skutkiem czego pod spodem utworzyła się szpara, 
przez którą można było wsunąć się do środka. Uczyniło to 
spiesznie, choć z niemałym trudem.

W chatce mieszkała stara kobiecina z kotem i kurą. Kot 
umiał mruczeć, wyginać grzbiet w pałąk, a nawet sypać iskry 
trzaskające, lecz na to trzeba było pod włos go pogłaskać. 
Staruszka go kochała i nazywała wnukiem. Kura znosiła 
jajka, a że miała nogi nadzwyczaj krótkie, staruszka ją 
przezwała swoją córką Krótkonóżką.

Z rana zauważono zaraz obecność kaczki, i kura 
zagdakała, a kot zaczął mruczeć.

— Co to jest? — rzekła stara, patrząc na nowego gościa.
Wzrok miała bardzo słaby, więc wydało jej się, że to jest 

duża kaczka, która się przybłąkała podczas burzy.
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— A to szczęśliwie! — rzekła — będziemy mieli teraz 
i kacze jaja. Żeby tylko nie był kaczor. Ha, trzeba się 
przekonać, poczekajmy.

Minęły trzy tygodnie, a kaczych jaj nie ma, Staruszka już 
przestała się ich spodziewać. Kot był w tej chatce panem, 
kura panią, i oni tu rządzili.

— My i ten świat — mówili, co miało oznaczać, że się 
uważają za coś lepszego od świata. Kaczę chciało wyrazić 
inne zdanie pod tym względem, lecz kura się rozgniewała.

— Umiesz znosić jajka? — rzekła.
— Nie.
— No, to się nie odzywaj, z łaski swojej.
— Umiesz mruczeć, grzbiet wyginać, iskry sypać? — 

zapytał kot z kolei.
— Nie.
— No, to siedź cicho, kiedy mówią rozumniejsi od ciebie.
I kaczątko usiadło w kącie, smutne i zawstydzone.
Wtem przez drzwi otwarte wpadła smuga światła, wiatr 

przyniósł zapach wody, trzciny, tataraku, i kaczę opanowała 
taka chęć pływania, że zwierzyło się z tego kurze.

— A to co! — rzekła kura. — Nic nie robisz, i dlatego ci 
takie głupstwa przychodzą do głowy. Noś jajka, albo mrucz 
sobie, a zaraz wywietrzeją4 ci fantazje.

— Kiedy to tak przyjemnie — zapewniało kaczę — 
zanurzać się, wypływać, pluskać w czystej wodzie, a potem 
skryć się głęboko i widzieć, jak woda zamyka się nad głową.
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— O tak, to wielka rozkosz! — zaśmiała się kura. — 
Zupełnie zwariowałeś, mój drogi. Zapytaj kota — przecież 
mądrzejszego stworzenia nie ma na świecie — zapytaj, 
czy lubi pływać albo zanurzać się w wodzie? O sobie już 
nie mówię, ale możesz spytać naszej pani. Żyje tak długo 
na świecie i jest bardzo rozumna. Nie znam rozumniejszej 
nad nią. Więc zapytaj, czy to przyjemnie zanurzać się z głową 
w wodzie i czy ma ochotę pływać.

— Nie rozumiecie mnie — rzekło kaczątko.
— My ciebie nie rozumiemy? Doprawdy? Więc któż 

cię może zrozumieć? Czy sobie nie wyobrażasz czasem, 
ty głuptasie, żeś mądrzejszy od kota, albo od naszej pani? 
O sobie już nie mówię. Nie bądź tak zarozumiałe, moje 
dziecko, i dziękuj Bogu za te dobrodziejstwa, które ci tu 
wyświadczono. Mieszkasz w ciepłej izbie i masz towarzystwo, 
z którego mógłbyś skorzystać bardzo wiele. Ale na to 
trzeba słuchać i rozważać, a nie bajać5 bez sensu. Powiem 
ci otwarcie, że niezbyt przyjemnie żyć z tobą pod jednym 
dachem. Możesz mi wierzyć. Zresztą mówię ci o tym przez 
życzliwość. Przyjaciel ma obowiązek mówić prawdę w oczy, 
chociażby przykrą była. Radzę ci też szczerze: naucz się 
znosić jajka, albo mruczeć, albo sypać iskry. Inaczej nic 
z ciebie nie będzie.

— Pójdę sobie w świat chyba — rzekło kaczę.
— Otwarta droga, nikt cię tu nie zatrzymuje.
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I poszło sobie kaczę. Pływało po wodzie, pluskało, 
zanurzało się głęboko, ale zawsze było samo — inne 
pływające ptaki unikały go z powodu brzydoty.

Tymczasem nastąpiła jesień. Liście na drzewach pożółkły, 
ściemniały i zaczęły opadać; wiatr kręcił je w powietrzu 
i niósł gdzieś daleko, aby porzucić znowu. Powietrze stawało 
się chłodne, wilgotne, ciężkie chmury przesuwały się 
nisko po niebie, niosąc deszcze i śniegi, zasłaniając słońce. 
Wrony krakały z zimna. Dreszcz przebiega na samą myśl 
o takim czasie.

I brzydkiemu kaczęciu było coraz gorzej. Chłodno, 
głodno i nikogo, kto by polubił je szczerze. Bo takie 
brzydkie! A nie tylko brzydkie, lecz takie duże i takie 
odmienne od wszystkich, wszystkich ptaków. Do nikogo, do 
nikogo niepodobne.

A każdy szuka podobnych do siebie.
Razu jednego pływało po wodzie. Słońce chyliło się ku 

zachodowi, niebo było czerwone, niby w ogniu. Wtem spoza 
lasu podniosło się stado wielkich, wspaniałych ptaków. 
Podobnie pięknych kaczę nie widziało dotąd: leciały niby 
chmurki śnieżnobiałe, spokojne, wdzięczne i majestatyczne. 
Były to odlatujące łabędzie. Nagle wydały ton długi, 
przeciągły, tak dziwny! Poruszyły spokojnie silnymi 
skrzydłami i wzniosły się wysoko, aż pod chmury i płynęły 
tak dalej, dalej, w nieskończoność.

Łabędzie opuszczały kraj chłodny przed zimą i śpieszyły 
za słońcem, tam, gdzie ono świeci jasno i ciepło, gdzie 
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błękitne wody nie zamarzają nigdy. Kaczę patrzyło za nimi 
z zachwytem, z nieopisanym uczuciem tęsknoty, a gdy znikły, 
wydało okrzyk silny i przenikliwy, aż samo się przestraszyło 
swego głosu.

I zaczęło się kręcić w kółko jak szalone, wyciągając szyję 
i podnosząc krótkie, niezgrabne skrzydła. O, co to za męka! 
Nigdy nie zapomni tych wspaniałych ptaków i nigdy ich nie 
ujrzy! Zniknęły, zniknęły!

Z rozpaczy zanurzyło się do dna samego, a kiedy 
wypłynęło znowu na powierzchnię, nie wiedziało, co się 
z nim dzieje. Ptaki, królewskie ptaki, piękne ptaki! Nie 
wiedziało, jak się one nazywają ani dokąd lecą, a jednak 
pragnęło złączyć się z nimi i lecieć tak samo, daleko i wysoko, 
razem z nimi!

Było to śmieszne i głupie pragnienie, bo jakim prawem 
ono, takie brzydkie, które się cieszyć powinno, gdy kaczki 
chcą z nim przestawać…

— Ale tamte ptaki!…
Nadeszła zima surowa i mroźna. Zamarzły wody. 

Na małym kawałku, który wolnym został, musiało kaczę 
pływać bezustannie, aby uchronić go od zamarznięcia. 
Mimo to wolna przestrzeń zmniejszała się po każdej nocy. 
Bo co dzień zimniej było, mróz się wzmagał, lód trzaskał 
dookoła na maleńkim otworze, który pozostał jeszcze. 
Kaczątko bez odpoczynku poruszać musiało nóżkami, ażeby 
nie przymarznąć. Lecz i to nie pomogło: zmęczone, ustało, 
a wówczas lód uwięził je jak w kleszczach.
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Zobaczył to nazajutrz z rana jakiś wieśniak, rozbił lód 
butem z drewnianą podeszwą, a ptaka zabrał do siebie, 
do chaty.

Kaczę w cieple przyszło do siebie i dzieci zaraz chciały 
się z nim bawić; ale ono myślało, że mu chcą zrobić co złego 
i zaczęło uciekać, przewróciło garnek z mlekiem i rozlało 
je na podłogę. Gospodyni z rozpaczy załamała ręce, chciała 
złapać szkodnika, aby go ukarać. Przestraszone kaczę wpadło 
w kubeł z wodą, potem w naczynie z mąką, wytarło się 
o sadze w okopconym piecu. Gospodyni krzyczała i goniła 
za nim, dzieci ze śmiechem przewracały się jedno przez 
drugie, kaczę skakało po półkach, po garnkach, podfruwało 
aż do pułapu, wreszcie przez drzwi otwarte wypadło do sieni, 
a stamtąd na dwór.

Można wyobrazić sobie, jak wyglądało. Umączone, 
mokre, powalane sadzami, w nastroszonych piórach, a przy 
tym upadające ze znużenia. Lecz nie myślało o tym; ostatnim 
wysiłkiem dostało się pomiędzy krzaki, rosnące niedaleko, 
i jak nieżywe przykucnęło w śniegu.

Za smutno byłoby opisywać wam to wszystko, co 
nieszczęśliwe kaczę wycierpiało podczas mroźnej i długiej 
zimy. Głód, chłód, ani ciepłego schronienia, ani żywności, 
ani przyjaciela.

Leżało pośród trzciny, kiedy słońce znowu zaczęło jaśniej 
i cieplej przyświecać. Zanuciły skowronki, powracała wiosna.

I kaczątko odżyło: z każdym dniem powracały mu 
stracone siły, aż rozpostarło skrzydła jakieś wielkie, jakby 
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nie swoje, zaszumiało nimi i poleciało wysoko, daleko, 
prowadzone jakąś tęsknotą nieznaną do świata, do 
wszystkiego, co na nim jest piękne.

I nie spoczęło, aż na wielkim stawie, w dużym 
ogrodzie, gdzie ptaki śpiewały wesoło, drzewa jaśniały 
świeżą zielonością, biała czeremcha6 rozlewała zapach 
i zwieszała tak nisko swe cienkie gałązki, iż zanurzały się 
w wodzie przejrzystej.

Ślicznie tu było. Każda trawka, kwiatek, każdy listek 
na drzewie zdawał się śpiewać radośnie: — Wiosna powraca, 
wiosna, wiosna, wiosna!

Wtem spoza gęstych krzaków naprzeciwko wypłynęły 
trzy wielkie wspaniałe łabędzie. Rozpostarły białe skrzydła 
niby żagle i płynęły lekko po błękitnej wodzie, z szyją 
wygiętą wdzięcznie i wzniesioną głową, spokojne, dumne 
i majestatyczne.

Na ten widok dziwny smutek i tęsknota ogarnęły biedne 
kaczę. Oto królewskie ptaki, które raz widziało i ukochało 
tak silnie od razu.

— Popłynę do nich — pomyślało nagle — niech mnie 
zabiją za moje zuchwalstwo, że śmiem zbliżyć się do nich, 
tak potwornie brzydki. Niech mnie zabiją! Wszystko mi już 
jedno. Lepiej być zabitym przez te cudne ptaki, które kochać 
muszę, niż szczypanym przez kaczki, dziobanym przez kury, 
potrącanym i odpychanym przez wszystkie zwierzęta i ludzi. 
O lepiej, lepiej umrzeć!
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I tak popłynęło naprzeciw łabędzi, które, ujrzawszy 
przybysza, potężnie zaszumiały skrzydłami i skierowały się 
prosto ku niemu.

— Zabijcie mnie! — zawołało brzydkie kaczę i pochyliło 
głowę, oczekując śmierci.

Ale cóż to? Cóż widzi w zwierciadlanej fali? Wszakże 
to jego obraz? Jego własny! Jego! To już nie brudnoszare, 
brzydkie i niezgrabne kaczę, to łabędź biały! Kaczę stało 
się łabędziem!

Chociaż się urodziło pomiędzy kaczkami, lecz 
z łabędziego jaja, więc i ono także łabędziem stać się 
musiało koniecznie.

W tej jednej chwili zapomniało nagle o nędzy, 
o cierpieniach, czuło się tylko szczęśliwe niezmiernie i po raz 
pierwszy radośnie witało świat piękny, życie i braci łabędzi, 
które pływały wkoło, oglądając towarzysza i pieszczotliwie 
głaszcząc go dziobami.

Kilkoro dzieci wbiegło do ogrodu i zaczęło z brzegu 
rzucać w wodę bułki i smaczne ziarnka. Wtem jeden 
chłopczyk zawołał:

— Nowy łabędź nam przybył! Nowy łabędź!
Inne dzieci także zaczęły klaskać w ręce i skakać, 

powtarzając:
— Łabędź nam przybył! Łabędź! Jaki śliczny! 

Najpiękniejszy, najpiękniejszy!
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I rzucały ciastka i bułkę do wody, sprowadziły rodziców 
i wszyscy przyznali, że nowy łabędź był najpiękniejszy 
ze wszystkich.

Stare łabędzie pokłoniły mu się z dobrocią i uznaniem.
Wtedy zawstydzony i wzruszony razem, ukrył głowę 

pod skrzydło, nie wiedząc, co począć. Czuł się tak bardzo, tak 
bardzo szczęśliwy! Myślał o tym, jak niedawno i jak długo 
cierpiał z powodu swej brzydoty, jak nie miał nikogo, kto by 
chciał być jego bratem, przyjacielem, a teraz — bratem jest 
ptaków królewskich, jak one piękny, może najpiękniejszy! 
Świat cały zdaje się śpiewać pochwały jego piękności, 
czeremcha przesyła mu słodki zapach, słońce promienie 
złote, woda go pieści dotknięciem, przyjaźnie odbija jego 
obraz. O, jak miłe jest życie!

Rozpostarł7 skrzydła, które zaszumiały głośno, 
podniósł do góry szyję wdzięcznym ruchem i z głębi serca 
zawołał radośnie:

— Nie marzyłem o takim szczęściu — nie marzyłem!
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Przypisy:

1pokutowała — tu: tkwiła nad nim, musiała je 
wysiadywać. [przypis edytorski]

2Daj mu pokój — daj mu spokój. [przypis edytorski]
3noc przepędziło — tu: spędziło noc. [przypis edytorski]
4wywietrzeją — tu: zaraz ci przejdą. [przypis edytorski]
5bajać — opowiadać bajki. [przypis edytorski]
6czeremcha — rodzaj drzewa, kwtinącego w kwietniu 

i w maju; drobne białe kwiatki, rosnące nie pojedynczo, ale 
całymi gronkami, wydzielają bardzo silny, słodki zapach. 
[przypis edytorski]

7Rozpostarł — rozłożył. przypis edytorski] 

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki.



Hans Christian Andersen

Brzydkie kaczątko
Narodziny piskląt
Było lato.
Na wsi było pięknie.
Kaczka zrobiła sobie gniazdo.
Złożyła jajka i je wysiadywała.
Jajka zaczęły pękać.
Z jajek wykluły się ładne kaczątka. 
Jedno jajko było bardzo duże.
Kaczka wysiadywała je długo.
Duże jajko pękło bardzo późno.
Z tego jajka wykluło się kaczątko inne niż pozostałe. 
Kaczątko było duże i brzydkie.
Kaczka opiekowała się wszystkimi kaczątkami.
Kury i inne kaczki nie lubiły brzydkiego kaczątka. 
Kaczki, indyki i kury wyśmiewały brzydkie kaczątko, 
popychały je i szczypały.
Brzydkie kaczątko było samotne i smutne. 
Nikt nie chciał być razem z brzydkim kaczątkiem.
Nawet matka wstydziła się brzydkiego kaczątka.
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Życie nad stawem i w domu
Brzydkie kaczątko uciekło nad staw. 
Nad stawem mieszkały dzikie kaczki.
Brzydkie kaczątko mieszkało kilka dni z dzikimi kaczkami. 
Pewnego dnia myśliwi zabili dzikie kaczki. 
Brzydkie kaczątko uciekło.
Była burza.
Brzydkie kaczątko znalazło domek.
W domku mieszkali kobieta, kot i kura.
Kaczątko mieszkało z nimi przez jakiś czas.
Kaczątko dalej było smutne.
Nie umiało znosić jaj jak kura.
Nie umiało mruczeć jak kot.
Chciało pływać po stawie.
Kot i kura w końcu wygonili kaczątko z domku.

Trudna zima
Lato się skończyło, przyszła jesień.
Kaczątko żyło samotnie nad stawem.
Pewnego dnia brzydkie kaczątko zobaczyło łabędzie.
Łabędzie odlatywały do ciepłych krajów.
Kaczątko pomyślało: „Łabędzie to bardzo piękne ptaki!”.
Jesień się skończyła, potem przyszła zima.
Było bardzo zimno, staw zamarzł.
Kaczątko było smutne, samotne i głodne.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Zmiana w łabędzia
Zima się skończyła i znów była wiosna.
Było ciepło, rosły nowe rośliny.
Brzydkie kaczątko spotkało łabędzie na stawie.
Kaczątko chciało porozmawiać z łabędziami.
Nagle kaczątko zobaczyło w wodzie swoje odbicie. 
Kaczątko było zdziwione.
Brzydkie kaczątko zmieniło się w pięknego łabędzia.
Inne łabędzie głaskały brzydkie kaczątko dziobami.
Kaczątko było teraz bardzo szczęśliwe.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Kiedy wreszcie pęknie 
to wielkie jajo?

Pi!

Pi!Pi!

Ale ono brzydkie!

To prawda, 
ale umie świetnie pływać.

Brzydkie jesteś!

Nie chcemy cię tu!

Smutno mi...

Nie lubimy cię!

Bardzo mi zimno. 
Chyba tu umrę samotnie.

Chodź do nas, bracie!

Jestem szczęśliwy!

Jakie to piękne ptaki!
Zazdroszczę im...

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Podpisz obrazki. Możesz wykorzystać etykietki.

Co to za ptak?

2. Czyje to dziecko? Połącz strzałką małego ptaka z matką z polecenia pierwszego.

3. Zobacz, czyje to jajo.

4.  Narysuj jajko obok matki w poleceniu pierwszym.

kaczątko łabędziątko kurczątko indyczątko

kura kaczka indyczkałabędź

jajo kurze jajo kacze jajo indycze jajo łabędzie
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1. Ponumeruj obrazki we właściwej kolejności.

1
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2. Dopasuj podpisy do obrazków z polecenia pierwszego. Wklej podpisy.

Kaczątko w gnieździe wykluwa się  
z jajka. Łabędzie odlatują na zimę.

Kaczątko z łabędziami pływa  
po stawie. Kaczątko w wiejskiej chacie.

Przemiana kaczątka w pięknego 
łabędzia. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Kaczątko na zamarzniętym stawie.
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1. Opisz własnymi słowami ptaki z obrazka.
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2. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów.

Kaczątko było ������������������������������������ (małe, duże, wielkie). 

Jego pióra były ������������������������������������ (białe, szare, czarne). 

Kaczątko było wychowane przez ������������������������������������ (kury, kaczki, łabędzie). 

Bardzo lubiło ������������������������������������ (pływać, biegać, latać). 

Często było ������������������������������������ (wesołe, smutne, zamyślone). 

Zwierzęta z podwórka ������������������������������������ ������������������������������������ (wyśmiewały je,  
dokuczały mu, lubiły je). 

Kaczątko czuło się ������������������������������������ (lubiane, nielubiane, samotne).

Łabędź był ������������������������������������ (wielki, duży, mały). 

Jego pióra były ������������������������������������ (szare, białe, czarne).

Łabędź lubił ������������������������������������ (pływać, latać, biegać). 

Czuł się ������������������������������������ (piękny, brzydki, ważny). 

Dzieci nad stawem ������������������������������������ (karmiły, podziwiały, wyganiały) łabędzia. 

Łabędź czuł się ������������������������������������ (lubiany, nielubiany, szczęśliwy).
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1. Zaznacz dobrą odpowiedź.

1�  Autorem baśni „Brzydkie kaczątko” 
jest:

a) Halina Cecylia Kowalska
b) Hans Christian Knutsen
c) Hans Christian Andersen

2�  Jajko, z którego wykluło się brzydkie 
kaczątko, wysiedziała:

a) kura
b) kaczka
c) indyczka

3� Kaczątko było:
a) duże i brzydkie
b) małe i słabe
c) duże i piękne
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4� Zwierzęta na podwórku:
a) lubiły kaczątko
b) śmiały się z kaczątka
c) uważały, że kaczątko jest piękne

5� Kaczątko bardzo lubiło:
a) pływać w błocie
b) siedzieć na słońcu
c) pływać po stawie

6� Kaczątko patrzyło z zazdrością na:
a) indyki
b) łabędzie
c) dzikie kaczki
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7� Po roku kaczątko zamieniło się w:
a) małą kurę
b) dorosłego indyka 
c) pięknego łabędzia
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2.  Dopasuj każdy 
obrazek do jednego 
zdania z polecenia 
pierwszego. Obrazki 
wytnij i wklej obok 
zdań.
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Pytanie 1
Pytanie 2

Jakie było jajko, z którego w
ykluło się inne pisklę?

z którego

O
dpow

iedź a
Hans Christian Andersen.

HChA
 

O
dpow

iedź a
Bardzo m

ałe.

O
dpow

iedź b
Charles Perrault.

ChP 

O
dpow

iedź b
Bardzo duże.

Odpow
iedź c

Jacob i W
ilhelm

 Grim
m

.

i

JG
W

G

O
dpow

iedź c
Takie sam

o.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

63Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 2 

 
Pytanie 3

M
am

a kaczka m
yślała, że brzydkie kaczątko to pisklę...

że
to

Pytanie 4
Co m

ów
iły inne zw

ierzęta o brzydkim
 kaczątku?

o

O
dpow

iedź a
indycze.

O
dpow

iedź a
Że jest śliczne i m

ądre.

że
i

O
dpow

iedź b
kurze.

O
dpow

iedź b
Że jest w

ielkie i dziw
aczne.

że
i

Odpow
iedź c

łabędzie.
O

dpow
iedź c

Że jest m
ałe i m

iłe.

że
i

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

64Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 3

 
Pytanie 5

Czy brzydkie kaczą
ło pływ

ać?
Pytanie 6

Jak czuło się brzydkie kaczątko?

O
dpow

iedź a
Nie.

O
dpow

iedź a
Było sm

utne.

O
dpow

iedź b
Trochę.

O
dpow

iedź b
Było obojętne.

Odpow
iedź c

Bardzo dobrze.
O

dpow
iedź c

Było zadow
olone.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

65Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 4

 
Pytanie 7

Czy brzydkie kaczątko zrobiło coś złego?
Pytanie 8

Czy inne zw
ierzęta dobrze się zachow

yw
ały?

O
dpow

iedź a
Nie.

O
dpow

iedź a
Nie.

O
dpow

iedź b
Tak.

O
dpow

iedź b
Tak.

Odpow
iedź c

Nie w
iem

.
O

dpow
iedź c

Nie w
iem

.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

66Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 5

 
Pytanie 9

Co zrobiło brzydkie kaczątko, żeby nie słuchać
niem

iłych zw
ierząt?

żeby

Pytanie 10
Kogo spotkało brzydkie kaczątko?

O
dpow

iedź a
Schow

ało się.

O
dpow

iedź b
Uciekło.

Odpow
iedź c

Przytuliło się do m
am

y.

do

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

O
dpow

iedź b
Gąsiory.

O
dpow

iedź e
Staruszkę.

O
dpow

iedź h
Ryby.

O
dpow

iedź a
Dzikie kaczki.

O
dpow

iedź d
Psa.

O
dpow

iedź g
Kurę.

O
dpow

iedź c
M

yśliw
ych.

O
dpow

iedź f
Kota.

O
dpow

iedź i
Ropuchy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

67Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 6

 
Pytanie 11

Co lubiło robić brzydkie kaczątko?
Pytanie 12

Za kim
 tęskniło brzydkie kaczątko?

za

O
dpow

iedź a
Jeść.

O
dpow

iedź a
Za kaczkam

i.

za

O
dpow

iedź b
Rozm

aw
iać.

O
dpow

iedź b
Za kuram

i.

za

Odpow
iedź c

Pływać.
O

dpow
iedź c

Za łabędziam
i.

za

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

68Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 7

 
Pytanie 13

Co zrobiło brzydkie kaczątko w
 chacie w

ieśniaka?

w

Pytanie 14
Kim

 stało się brzydkie kaczątko?

O
dpow

iedź a
Bałagan.

O
dpow

iedź a
Indykiem

.

O
dpow

iedź b
Porządek.

O
dpow

iedź b
Łabędziem

.

Odpow
iedź c

Nic.
O

dpow
iedź c

Gąsiorem
.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

69Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 1 S. 8

 
Pytanie 15

Czy brzydkie kaczątko odnalazło szczęście?
Pytanie 16

Czy podobała ci się baśń „Brzydkie kaczątko”?

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź b
Nie.

O
dpow

iedź b
Nie.

Odpow
iedź c

Nie w
iem

.
O

dpow
iedź c

Nie w
iem

.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

70Brzydkie kaczątko Pytania do lektury



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 2

Ponum
eruj zdania w

e w
łaściw

ej kolejności.
Xxxx xx xxx. 
  Xxxx xx xxx. w

e

     
 

 
Brzydkie kaczątko zam

arzło.
 

Zw
ierzęta krytykow

ały brzydkie kaczątko.

 
Brzydkie kaczątko w

idziało polow
anie.

Brzydkie kaczątko stało się łabędziem
.

 
M

am
a kaczka w

ysiadyw
ała jajka.

 
Brzydkie kaczątko odnalazło szczęście.

 
Brzydkie kaczątko spotkało dzikie kaczki.

Brzydkie kaczątko zrobiło bałagan w
 dom

u  
w

ieśniaka.

w

z

Brzydkie kaczątko uciekło z dom
u.

Brzydkie kaczątko spotkało staruszkę, kurę i kota.

i

     
 

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

71Brzydkie kaczątko Plan wydarzeń



BRZYDKIE KACZĄTKO
 - KARTA PRACY NR 3

sm
utne

grzeczne
w

esołe
dzielne

znudzone

o niskim
 poczuciu 

w
łasnej w

artości
sfrustrow

ane
przestraszone

o w
ysokim

 poczuciu
w
łasnej w

artości
niegrzeczne

Które określenia pasują do brzydkiego kaczątka?
 

do

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

72Brzydkie kaczątko Opis kaczątka
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Dzwony
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Hans Christian Andersen

Dzwony
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska

W wielkim mieście, wśród gwaru i wrzawy ulicznej, 
w chwili, gdy słońce kryło się za domy i tylko niebo jaśniało 
jak złote pomiędzy kominami, słychać było czasem dźwięk 
szczególny, podobny do odgłosu dzwonu. Zdarzało się to 
rzadko i na krótką chwilę, gdyż turkot głuszył tajemnicze 
tony, a ludzie tak byli zajęci rozmaitymi sprawami, iż nie 
zawsze zwracali uwagę na wszystko, co dokoła nich brzmiało. 
Dziś ten usłyszał ów dzwon, jutro inny, każdy spoglądał 
w górę i powtarzał: — Słońce zachodzi.

Ci jednak, którzy mieszkali za miastem lub byli przed 
wieczorem na przechadzce między małymi wiejskimi 
domkami, pośród pól i ogrodów, ci lepiej widzieli prześliczne 
niebo złoto-purpurowe i wyraźniej słyszeli odgłos dzwonu. 
I zdawało się wszystkim, że to dzwon kościelny, płynący 
z głębi lasu, który czernił się w oddali, i w tę stronę zwracały 
się wszystkie spojrzenia.

Na koniec ludzie zaczęli rozmawiać o tajemniczym 
dźwięku, który nie był przecież złudzeniem, choć nie 
wiadomo, skąd pochodził, skoro go słyszało tylu. Bardzo 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Dzwony Tekst oryginalny 75

wiele osób żartowało z tej historii, dowodząc, że nigdy, 
pomimo uwagi, nigdy nie słyszeli podobnego głosu ani 
o zachodzie, ani o wschodzie słońca.

— A jednakże coś dźwięczy — odpowiadali inni. — Tylko 
— czy to dzwony? Czy kościelne? Czy naprawdę płyną z tego 
cichego lasu? Dźwięk jest jakiś dziwny, dziwnie potężny, 
silny, chociaż niby daleki.

Można by to sprawdzić.
Bogaci i biedni zapragnęli jednocześnie udać się do 

lasu, jedni wyruszyli powozami, piechotą drudzy. Droga 
okazała się jednak daleka i wielu powróciło zniechęconych, 
a inni, znalazłszy się pośród zieloności i rozkosznego cienia, 
poprzestali na wypoczynku. Przyjemnie było leżeć na mchu 
miękkim, pod giętkimi gałązkami brzóz płaczących, przez 
które przedzierały się promienie słońca. Jakiś cukiernik 
z miasta rozpiął tu swój namiot i sprowadził słodki towar. 
Drugi zrobił to samo, ale nad namiotem zawiesił dzwonek, 
bardzo zgrabny i świecący, aby mu wabił gości.

Po powrocie do domu wszyscy zapewniali, że wycieczka 
do lasu jest przyjemna; trzy osoby utrzymywały, że przebyły 
go aż do końca, nie zważając na utrudzenie i przeszkody; 
dźwięk dzwonu słyszały ciągle i wyraźnie, lecz tam zdawało 
im się, że pochodzi z miasta. Ktoś napisał nawet bardzo ładną 
piosenkę, porównując dzwon do głosu matki, śpiewającej dla 
swego dziecka.

Dowiedział się na koniec i król tego kraju o tajemniczym 
dzwonie, więc kazał ogłosić, że kto naprawdę wykryje, skąd 
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płyną cudowne dźwięki, ten otrzyma tytuł „Najwyższego 
dzwonnika” nawet w takim razie, gdyby się okazało, 
że dzwonu nie ma wcale.

I znowu podążyło wielu w stronę lasu, lecz jeden 
tylko przyniósł pewne wyjaśnienie. Nikt nie przeniknął 
w puszczę dość głęboko i wielki wynalazca nie zbadał jej 
wnętrza, twierdził jednakże, iż słyszał głos dzwonu i poznał 
jego źródło. Jest to wielka sowa, jak utrzymywał, która 
zamieszkała w pustym pniu drzewa; stąd drzewo potęguje 
głos jej silnym echem. Trudno wszakże rozwiązać ciekawe 
pytanie, co mu nadaje takie podobieństwo do kościelnego 
dzwonu? Czy to przymiot sowy, czy też drzewa?

Sumienny badacz otrzymał tytuł zasłużony „Najwyższego 
dzwonnika”, i od tego czasu co rok wydawał dzieło uczone 
o sowie. Lecz wszyscy tyle wiedzieli, co przedtem.

Była wiosna. Dzień piękny, jasny i słoneczny. 
Gromadka dzieci, wesołych, niewinnych, biegła za miasto. 
Ukończyły trudny rok szkolny, rodzice byli z nich 
zadowoleni, nauczyciele także, więc czuły w duszy pogodę 
i błogosławieństwo, były szczęśliwe.

Wtem słońce pochyliło się nad widnokręgiem, a zza 
lasu wyraźnie dał się słyszeć dzwonek, donośny, czysty, 
dźwięczny.

— Chodźmy tam wszyscy razem! — zawołały dzieci. — 
Może go dziś znajdziemy.

Troje tylko nie chciało należeć do wyprawy: dziewczynka, 
która śpieszyła do domu, gdyż dziś przymierzyć miała 
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pierwszą sukienkę balową; chłopczyk, który pożyczył szkolny 
mundurek od przyjaciela, gdyż własnego nie miał, a teraz 
musiał zwrócić go przyjacielowi i drugi chłopczyk, który się 
tłumaczył, że nie może iść nigdzie bez pozwolenia rodziców.

Reszta wesoło ruszyła do lasu. Trzymali się 
za ręce i śpiewali głośno, na wyścigi z ptaszkami; chłopcy 
i dziewczęta, wszyscy się czuli równi w szkolnym 
koleżeństwie i wobec Boga; dusze mieli czyste, niewinne 
serca, więc byli tak szczęśliwi, jak może nigdy już potem 
na świecie.

Lecz dwie młodsze dziewczynki zmęczyły się wkrótce 
i wróciły do miasta; dwoje innych dzieci na brzegu lasu 
wolało pleść wieńce; inne skusił wreszcie namiot cukiernika.

— Jesteśmy w lesie, czyż nam tu nie dobrze? Po co się 
męczyć dłużej? Naprawdę przecież dzwonu żadnego nie ma, 
tylko sobie ludzie tak wyobrażają.

Wtem zabrzmiał uroczyście dźwięk taki potężny i tak 
cudownie czysty, że kilkoro dzieci wyrzekło się spoczynku, 
ażeby iść dalej za tym głosem. Było ich niewiele; w sercach 
trojga lub czworga ten dźwięk dziwny i tajemniczy 
przemówił silniej, niż wszystkie pokusy.

I poszli znowu.
Ale droga teraz była trudniejsza, a właściwie nie było 

nawet ścieżki. Musiały się przedzierać przez leśną gęstwinę, 
przez masę drzew splątanych kolczastą jeżyną, dzikimi 
malinami i powojem. Konwalie i storczyki rozlewały zapach 
upajający, słowiki śpiewały, a promienie słoneczne, niby złote 
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strzały, padały przez gałęzie. Wspaniale tu było, uroczyście, 
świątecznie i dziko zarazem, bo wszystko rozwijało się 
swobodnie, bez woli i pomocy ręki ludzkiej.

W jednym miejscu leżały kamienie ogromne, mchem 
różnobarwnym niby kobiercem okryte. Czyste źródełko 
wytryskało z ziemi i jasna woda pluskała po głazach jak 
dzwonek szklany.

— I to także dzwonek — rzekł jeden z chłopców, kładąc 
się na ziemi. — Warto posłuchać.

Nie chciał iść już dalej, był zmęczony. Koledzy odeszli 
bez niego.

Bardzo daleko w lesie, na jednej polance, znaleźli 
dziwny domek z kory drzewnej i gałęzi, zbudowany dokoła 
rozłożystej, starej jabłoni. Wielkie konary drzewa rozpostarły 
się nad dachem jak ręce opiekuńcze, pełne błogosławieństwa 
i owocu; dzikie róże pięły po ścianach kolczaste, lecz 
kwieciste gałązki, a na szczycie drzewa zawieszony był 
mały dzwonek.

— Czyżbyśmy ten słyszeli tak daleko?
Wszyscy byli tego zdania, jeden tylko twierdził, że to być 

nie może. Dzwonek jest za mały, aby go słychać było w takim 
oddaleniu i nie wydaje takich wzruszających dźwięków, jakie 
głos tajemniczy budził w sercach ludzi.

Ten, który utrzymywał tak, był królewiczem, więc inni 
powiedzieli, że dlatego chce być mądrzejszy od towarzyszy 
i mieć swoje zdanie.
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Znowu się rozłączono. Wszyscy pozostali przy małym 
dzwonku na dzikiej jabłoni, ciesząc się szczerze ze swego 
okrycia, a królewicz sam jeden poszedł dalej. Otoczyła 
go cisza i samotność lasu i napełniła mu serce uczuciem, 
którego nie znał dotąd. Z daleka słyszał lekki, przyjemny 
dźwięk dzwonka na jabłoni; czasem wiatr przynosił mu 
ton daleki, delikatny, cukiernickiego dzwonka z namiotu 
pod lasem, ale oba te głosy nie miały nic wspólnego 
z dźwiękiem oddalonym, silnym i potężnym, który 
w lesie brzmiał chwilami, niby organy, gdzieś na lewo, 
po stronie serca.

Nagle coś poruszyło się między krzakami i wysunął się 
ubogi chłopczyna w krótkiej kurteczce i ciężkich sabotach. 
Był to ten sam, co nie mógł iść razem do lasu, bo musiał 
odnieść pierwej pożyczony mundurek szkolny i skórzane 
buty. Nie wytrzymał jednak w domu, dzwon leśny wzywał go 
dzisiaj z niezwykłą potęgą.

— Chodźmy razem — rzekł królewicz do kolegi.
Ale ubogi malec wstydził się swego ubrania, więc 

powiedział, że nie może chodzić prędko, przy tym zdawało 
mu się, że dzwon brzmi na prawo.

— W takim razie nie spotkamy się zapewne — powiedział 
syn królewski i życzliwie skinął mu głową. Chłopiec szybko 
skierował się pomiędzy ciernie i najgęstsze zarośla i szedł 
za głosem serca, chociaż ostre kolce szarpały mu suknie, 
kaleczyły twarz i ręce.
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I królewicz niejedną miał kresę na twarzy, ręce i nogi 
nosiły też ślady trudnej podróży, ale jasne słońce rzucało mu 
promienie na obraną ścieżkę, więc dążył za nim śmiało.

— Muszę dzwon odnaleźć, choćbym zaszedł na koniec 
świata — mówił sobie. — Odnajdę go. Prędzej nie wrócę 
do domu.

Niestrudzony szedł dalej i dalej, powoli otaczały go dziwy 
nieznane, niespotykane dotąd. Wielkie ptaki krążyły ponad 
jego głową, nawołując się głosem donośnym i przykrym; do 
małp podobne zwierzęta krzyczały z konarów drzew, groźnie 
wstrząsały pięściami, albo rzucały nań twarde owoce.

Dokoła znowu najdziwniejsze kwiaty: błękitne tulipany, 
purpurowe lilie, różowe narcyzy, jabłonie, okryte owocem 
przezroczystym i błyszczącym, niby mydlane bańki. 
A wszystko błyszczy, jaśnieje i pachnie. Na aksamitnej 
trawce igrają jelenie i sarny płoche, dęby i buki wznoszą 
dumne czoła, niby królowie lasu; tu ciche jezioro drzemie 
pod cienistymi konarami drzew starych, białe łabędzie mkną 
po nim leciuchno, podniósłszy skrzydła, jak żagle wydęte.

I nieraz zatrzymywał się królewicz oczarowany 
pięknościami lasu i nasłuchiwał, czy nie znad jeziora płynie 
głos dzwonu?

— Nie, nie, jeszcze dalej — het, het z głębi lasu.
Wtem zgasły złote promienie słoneczne, wierzchołki 

drzew stanęły w ognistej purpurze, blask czerwony, jak ogień, 
rozlał się w powietrzu. W lesie zapanowała dziwna cisza.
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— Słońce zachodzi! — szepnął wzruszony królewicz 
i upadł na kolana, ażeby zaśpiewać pieśń wieczorną 
na chwałę Pana.

Potem wstał smutny.
— Słońce się już skryło i noc nadchodzi. Nie znalazłem, 

czego szukam nadaremnie, może nie znajdę nigdy! Lecz 
słońce jasne jeszcze chcę zobaczyć chociaż na chwilę. Z tej 
wysokiej skały ujrzę je, zanim skryje się pod widnokręgiem, 
pośpieszmy tylko.

Czepiając się korzeni i roślin kolących, wdziera się szybko 
na wilgotne skały, gdzie woda sączy się przez mech zielony, 
a ropuchy i żmije kryją pośród liści i poplątanych łodyg.

Śpieszy się, ale zdążył, zanim okrąg słońca zniknął 
pod horyzontem. I z piersi dziecka wyrwał się 
okrzyk zachwytu.

Przed nim, jak oko daleko zasięgnie, morze niezmierne, 
wspaniałe, bez końca, lśni purpurą i złotem, dąży do 
wybrzeży falą spienioną. A tam hen, daleko, gdzie błękitne 
niebo opiera swe brzegi na przejrzystej wodzie jak ołtarz 
purpurowy i złocisty, stoi płomienne słońce.

I wszystko korzy się, niby w świątyni: niebo i ziemia, las 
śpiewa pieśń chwały, a w sercu dziecka brzmi potężnie druga, 
jak wicher rwąca się pod Boże stopy. Cała natura stała się 
nagle kościołem, wysłanym kobiercami żywych kwiatów, 
podpartym kolumnami drzew zielonych, o sklepieniu 
płonącym niby stos ofiarny, na którym blaski gasnące 
za chwilę nowe zastąpią światła, gwiazd miliardy.
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Syn królewski wyciągnął ku niebu ramiona, a głos 
dzwonu słyszał wyraźnie nad sobą i w głębi serca. Teraz go 
zrozumiał! Teraz wie, skąd pochodzi i wie, że nie w każdym 
sercu ma echo równie silne i potężne, które iść każe za nim!

Obok siebie usłyszał jakby ciche łkanie i zwrócił się w tę 
stronę. Nie sam był tutaj: obok niego na kamieniu stoi ubogi 
chłopiec w krótkiej kurtce i drewnianych sabotach: po twarzy 
mu spływają łzy wielkiego szczęścia. I on wie, i on pojął!

Uścisk serdeczny złączył ręce dzieci i stali tak, jak bracia, 
syn królewski obok ubogiego chłopca w świątyni Bożej, gdzie 
jeden głos dzwonu wzywa wybrane serca.



Hans Christian Andersen

Dzwony
Ludzie szukają dzwonów
W pewnym mieście niektórzy ludzie czasami słyszeli dźwięk 
dzwonów. 
Było to o zachodzie słońca.
Ludzie chcieli wiedzieć, gdzie są dzwony.
Poszli szukać do lasu.
Droga była długa.
Wszyscy wrócili do domów.
Król też chciał wiedzieć, gdzie są dzwony. 

Król ogłasza konkurs
Król ogłosił konkurs. 
Osoba, która znajdzie dzwon, dostanie nagrodę.
Jeden mężczyzna powiedział, że nie ma dzwonów. 
On mówił: „To sowa w drzewie robi taki dźwięk”.
Minęło trochę czasu.

Dzieci szukają dzwonów
Dzieci skończyły lekcje i usłyszały dzwon. 
Poszły do lasu szukać dzwonu.
Droga była długa i trudna.
Część dzieci nie chciała dalej iść i wróciła do domu.
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Jedno z dzieci myślało inaczej.
To był królewicz.
Chciał dalej szukać dzwonu.
Poszedł sam.

Królewicz i chłopiec znajdują dzwon
Królewicz spotkał biednego chłopca.
Królewicz i chłopiec bardzo chcieli znaleźć dzwony.
Każdy poszedł inną drogą.
Królewicz spotkał dziwne kwiaty i zwierzęta. 
On długo wędrował.
Zrobił się wieczór, słońce zaczęło zachodzić.
Królewicz wszedł na skałę. 
On chciał obejrzeć zachód słońca.
Królewicz zobaczył morze i słońce chowające się za horyzont.
Królewicz widział wszędzie piękną przyrodę. 
On był szczęśliwy.
Królewicz nagle usłyszał dźwięk dzwonu nad sobą i w swoim 
sercu.
Królewicz zrozumiał, że cały świat jest piękny.
Królewicz nagle usłyszał płacz i zobaczył obok siebie 
biednego chłopca.
Chłopiec też słyszał dźwięk dzwonu.
Chłopiec też zrozumiał, że cały świat jest piękny.
Królewicz i chłopiec złapali się za ręce. 
Oni byli szczęśliwi.
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1. Odpowiedz na pytania.

Jak nazywa się autor lektury?
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Jaki tytuł ma lektura?
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Co słyszeli ludzie w mieście o zachodzie słońca?
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Kto znalazł piękno?
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2. Podpisz obrazki. Możesz wykorzystać etykietki.

mieszkańcy miasta

dzieci

książę

źródełko

domek pod drzewem

król

wielki wynalazca

biedny chłopiec

straszny las

zachód słońca
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1. Przeczytaj uważnie zdania. Opowiedz historię własnymi słowami.

O zachodzie słońca ludzie w mieście słyszą dźwięk dzwonu.

Mieszkańcy miasta idą do lasu, aby znaleźć dzwon.

Król chce wiedzieć, skąd pochodzi dźwięk.

Wielki wynalazca wymyśla sowę mieszkającą w pniu drzewa.

Król wierzy wynalazcy i nadaje mu tytuł „Najwyższego dzwonnika”.

Wiosną do lasu idą dzieci. Są szczęśliwe.

Niektóre dzieci były zmęczone drogą i wróciły do miasta.

Dzieci znalazły w lesie źródełko. Było piękne.

Część dzieci została przy źródełku.

W głębi lasu kilkoro dzieci znalazło mały domek przy drzewie z dzwonkiem.

Część dzieci została przy domku. Było tam pięknie.

Tylko królewicz i biedny chłopiec poszli w głąb lasu.

Królewicz szedł odważnie za głosem serca przez straszny las.

Królewicz zobaczył zachód słońca i zrobił się smutny — to koniec poszukiwań.

Królewicz wszedł na kamień, żeby jeszcze raz zobaczyć zachód słońca.

Królewicz zobaczył morze i zachodzące słońce. Był szczęśliwy.

Obok królewicza stał biedny chłopiec i płakał ze szczęścia.

2. Wybierz zdania i podpisz nimi ilustracje.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

89Dzwony Porządkujemy zdarzenia w lekturze 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

90Dzwony Porządkujemy zdarzenia w lekturze 



ludzie
słyszeć

dzw
onić

dzw
on

dźw
ięk

bogaty

dzieci
szukać

iść
las

głowa
biedny

chłopiec
w
ędrow

ać
zaw

racać
sow

a
piękno

razem

królew
icz

zatrzym
ać się

droga
natura

daleko

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

91Dzwony Tablice komunikacyjne 



 
Kto napisał baśń „Dzw

ony”?
Pytanie 1

Pytanie 2
Czy w

szyscy ludzie słyszeli dźw
ięk dzw

onów
?

O
dpow

iedź a
Hans Christian Andersen.

HChA

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź b
Charles Perrault.

ChP

O
dpow

iedź b
Nie.

Odpow
iedź c

Jacob i W
ilhelm

 Grim
m

.

i

JG
W

G

Odpow
iedź c

Nie w
iem

.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

92Dzwony Pytania do lektury



 
Pytanie 3

Co ludzie m
yśleli o dzw

onach?

o

Pytanie 4
Kto szukał dzw

onów
?

O
dpow

iedź a
Że to dzw

ony kościelne.

że

O
dpow

iedź a
Ludzie biedni.

O
dpow

iedź b
Że to dzw

onią w
różki w

 lesie.

że
w

O
dpow

iedź b
Ludzie bogaci.

Odpow
iedź c

Że to dzw
ony zam

kow
e.

że

Odpow
iedź c

W
szyscy.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

93Dzwony Pytania do lektury



 
Pytanie 5

Co obiecał król za odnalezienie dzw
onu?

za

Pytanie 6
Co pow

iedział uczony, który otrzym
ał  

tytuł „Najw
yższego dzw

onnika”?

który
!!

O
dpow

iedź a
Dużo pieniędzy.

O
dpow

iedź a
Że to dźw

ięk z m
aszyny.

że
z

O
dpow

iedź b
Tytuł „Najw

yższego dzw
onnika”.

!!
O

dpow
iedź b

Że to dźw
ięk sow

y.

że

Odpow
iedź c

Zam
ieszkanie w

 zam
ku.

w

Odpow
iedź c

Że to dźw
ięk z kościoła.

że
z

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

94Dzwony Pytania do lektury



 
Pytanie 7

Skąd było słychać dzw
on?

Pytanie 8
Gdzie dzieci znalazły m

ały dzw
onek?

O
dpow

iedź a
Z m

iasta.

z

O
dpow

iedź a
W

 szkole.

w

O
dpow

iedź b
Z lasu.

z

O
dpow

iedź b
Na jabłoni w

 lesie.

na
w

Odpow
iedź c

Znad m
orza.

znad

Odpow
iedź c

Na podw
órku u pani nauczycielki.

na
u

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

95Dzwony Pytania do lektury



 
Pytanie 9

Dlaczego ubogi chłopiec nie chciał iść razem
 z królew

iczem
?

z

Pytanie 10
Kto doszedł do m

orza?

do

O
dpow

iedź a
Ubogi chłopiec nie lubił królew

icza.
O

dpow
iedź a

Dzieci.

O
dpow

iedź b
Ubogi chłopiec chciał w

racać do dom
u.

do

O
dpow

iedź b
Królew

icz i biedny chłopiec.

i

Odpow
iedź c

Ubogi chłopiec w
stydził się.

Odpow
iedź c

Ludzie z m
iasta.

z

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

96Dzwony Pytania do lektury



 
Pytanie 11

Królew
icz i biedny chłopiec byli szczęśliw

i, bo:

i
bo

Pytanie 12
Co m

yślisz o baśni „Dzw
ony”?

o

O
dpow

iedź a
doszli daleko.

O
dpow

iedź a
Jest piękna.

O
dpow

iedź b
zobaczyli piękno natury.

O
dpow

iedź b
Jest trudna do zrozum

ienia.

do

Odpow
iedź c

zobaczyli dzw
on.

Odpow
iedź c

Jest sm
utna.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

97Dzwony Pytania do lektury



Zaprojektuj ilustrację do baśni „Dzw
ony”.

do

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

98Dzwony Projektowanie ilustracji



Hans Christian Andersen

Królowa śniegu

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Królowa śniegu Tekst oryginalny 100

Hans Christian Andersen

Królowa śniegu
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska

I. CzarodzIejskIe zwIerCIadło
Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą 

jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, 
ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać 
z najgorszej strony.

Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło1, 
iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim 
szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, 
zamazane, niewyraźne — za to złe rzeczy widać w nim 
było doskonale.

Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki 
i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał 
w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie 
porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podstawiając 
je ludziom znienacka przed oczy i cieszyli się, i śmiali, 
kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką; a potem 
nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy: 
czy ten, który ogląda co dzień, czy tamten, który ujrzał 
w zaklętym zwierciadle?
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I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich 
coraz więcej.

Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczało. 
Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. 
Niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz jeden. To byłaby 
uciecha! A może i sam Pan Bóg — —

I zaczęli lecieć do góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze 
z tak ciężkim zwierciadłem — zaledwie mogli utrzymać 
je w rękach… O, daleko do nieba! Aż im pot okrył czoła, 
a ręce drżeć zaczęły. Wtem, trrrach! I ciężkie lustro z takiej 
wysokości brzdęk aż na ziemię! Naturalnie w mgnieniu oka 
rozprysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków, 
na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłku, który rozleciał 
się na wszystkie strony.

Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście!
Zamiast jednego lustra, były ich teraz miliony; 

rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym 
kawałeczku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać 
było świat cały szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli 
taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko 
już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic 
dobrego, nic pięknego! Za to najgorsze rzeczy widział jasno 
i wyraźnie, więc wszystko złem było dla niego.

Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do 
serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie: serce jego stawało się 
kawałkiem lodu, nikogo kochać nie mógł, wszyscy byli dla 
niego obcy, obojętni.
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Z większych kawałków porobiono szyby, z innych szkła do 
okularów, a mnóstwo jeszcze krążyło w powietrzu — wiatr 
je roznosił wciąż dalej i dalej, i naturalnie coraz więcej ludzi 
stawało się nieszczęśliwymi kalekami.

A niegodziwych pyłków ciągle jeszcze pełno i zobaczymy, 
co z tego wynikło.

II. sąsIedzI
W pewnym bardzo starym mieście, w bardzo wysokim 

domu na poddaszu mieszkało dwoje dzieci, każde u swoich 
rodziców — był to Kaj i Gerda.

W tym mieście było tyle ludzi, że nie mógł każdy 
dla siebie mieć osobnego domku, a cóż dopiero myśleć 
o własnym ogródku. Ale że dobrzy ludzie bardzo lubią 
kwiaty, więc wszyscy hodowali je w doniczkach. I tym 
sposobem w każdym prawie oknie był ogródek; ale najładniej 
było u Kaja i Gerdy.

Bo posłuchajcie tylko: w tym wysokim domu na poddaszu 
każda rodzina miała własną izdebkę z dużym oknem, przez 
które w lecie można było wyjść na dach albo — wcale nie 
schodząc ze schodów — przejść z jednego mieszkania do 
drugiego. Można tu było bawić się na płaskim dachu. Gdy 
Gerda wyjrzała oknem, widziała Kaja w izbie naprzeciwko. 
Kiedy słonko przygrzało, dzieci wybiegały na dach 
i bawiły się doskonale albo siadały na małych stołeczkach 
i rozmawiały o wszystkim, co je zajmowało.

Były to bardzo dobre dzieci i kochały się jak brat i siostra.
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Na wiosnę rodzice Kaja i Gerdy ustawiali na brzegu 
dachu długie skrzynie, napełnione ziemią; w nich zasiewali 
potrzebne warzywa i wiele pięknych kwiatów. Tak więc 
kawałek dachu przed oknami zamieniał się w śliczny, 
maleńki ogródek.

Im mocniej dogrzewało złote słonko, tym piękniej było 
w ogródku na dachu. Zielone festony roślin pokrywały 
drewniane skrzynie i spadały aż na mur domu: różnobarwne 
powoje otwierały śliczne kielichy pełne rosy; różowy 
groszek ciekawie wyglądał na wszystkie strony; aksamitne 
bratki szeroko otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki 
uśmiechały się wesoło. Oprócz tego w każdej skrzyni rósł 
wysoki różany krzaczek niby drzewko. Na wiosnę stroił się 
w zielone listki, a już w maju okrywał ślicznymi kwiatami, 
których woń rozpływała się w powietrzu. Gałązki róż 
ciekawie zaglądały w okna, szeptały cicho drobnymi listkami 
i kołysały się lekko pod tchnieniem wietrzyka.

Ślicznie tu było w lecie.
Ale w zimie wszystko znikało. Biały śnieg pokrywał dachy, 

a zamknięte okna często zamarzały; wtedy mróz kładł na nie 
delikatne białe kwiaty, ale nic przez nie widzieć nie było 
można. A dzieci chciały się widzieć, chciały ciągle wiedzieć 
o sobie. Więc rozgrzewały pieniądz na piecu i kładły go 
na szybę. Wtedy wśród białych liści i gałązek tworzył się mały 
i przezroczysty otwór, w którym zaraz mrugnęło śmiejące się 
oko Kaja albo Gerdy.

— Pójdź tu do nas! — mówiło oko.
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— Dobrze, dobrze!
W lecie tak łatwo było przejść z jednego mieszkania do 

drugiego, ale w zimie musiały dzieci zbiegać na dół i znów 
wchodzić na schody tak wysoko! A tam na dole śnieg 
i wicher!

— Patrz, patrz! Białe pszczoły wyleciały z ula — mówiła 
stara babka, ukazując wnuczce chwiejące się w powietrzu 
płatki śniegu.

— Pszczoły, pszczoły — powtarzała wesoło Gerda. — 
A czy mają swoją królową?

— Rozumie się, że mają — odpowiedziała babka. — 
Największy ze wszystkich płatków, a zawsze tam leci, 
gdzie śnieg najgęściej pada. Jeśli spadnie na ziemię, wzbija 
się natychmiast znowu ku ciemnym chmurom i nigdy 
nie spocznie. Czasem przebiega nocą po ulicach miasta 
i zagląda do okien, a wtedy wyrastają na nich śnieżne kwiaty 
i brylantowe liście.

— Tak! Tak! Widzieliśmy! — wołały dzieci, zachwycone 
słowami babki.

— A czy królowa śniegu mogłaby przyjść tutaj? — 
zapytała Gerda.

— Ach, niech no tylko przyjdzie! — krzyknął Kaj wesoło. 
— Posadziłbym ją zaraz przy piecu i roztopiłaby się! Ha, ha, 
ha!

Babka pogłaskała go lekko po głowie i zaczęła opowiadać 
co innego.
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Raz wieczorem Kaj już na wpół rozebrany wszedł 
na stołek i wyjrzał przez okrągły otwór na zamarzniętej 
szybie. W powietrzu kołysało się mnóstwo płatków 
śniegu, a jeden bardzo duży uczepił się na brzegu skrzynki 
kwiatowej, zaczął rosnąć prędko, coraz większy, wyższy, 
aż stał się cudną panią w długiej, białej szacie z cieniutkiego, 
przezroczystego muślinu, obsypanej milionami śnieżnych 
gwiazdek. Ciało jej było z przezroczystego lodu, białe 
i połyskujące, a jednak ona żyła. Patrzyła się na Kaja 
i uśmiechała się do niego, a oczy jej jaśniały jak brylanty. 
Na koniec skinęła ręką, jak gdyby wzywała go z sobą. Kaj 
przeląkł się bardzo, zeskoczył z krzesła i uciekł w głąb 
izdebki, ale zdawało mu się, że wielki ptak jakiś przeleciał 
koło okna.

Nazajutrz dzień był jasny, pogodny i mroźny, ale wkrótce 
nastąpiła odwilż, wiatr przyniósł wieść radosną, że wiosna 
już blisko, słońce dogrzewało mocniej, śniegi zniknęły bez 
śladu, trawa pozieleniała, pączki zaczęły pękać, przyleciały 
jaskółki do gniazd przeszłorocznych i znowu dzieci siedziały 
na dachu, w ślicznym, maleńkim, wiszącym ogrodzie.

Groszek pachnący spadał w festonach2 na skrzynie, 
powoje otwierały śliczne kielichy do słońca, a róże tego roku 
kwitły bardzo pięknie i drzewka były nimi obsypane.

Gerda z Kajem siedzieli pod krzaczkiem i śpiewali razem 
ulubioną swoją piosenkę.
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Co ja kocham na tym świecie?
Złote słonko, cudne kwiecie!
Boże ptaszki śpiewające,
Jasne rosy, w kwiatach drżące,
Błękit nieba i obłoki,
Cały piękny świat szeroki,
I chatynkę pobielaną,
I mateczkę ukochaną! —
Wszystko kocham serca biciem,
A przestanę chyba z życiem.

Razu jednego dzieci siedziały w ogródku i oglądały 
bardzo ładną książkę z obrazkami, w której były malowane 
ptaki i zwierzęta. Na wieżowym zegarze zaczęła bić piąta.

— Aj! — zawołał Kaj nagle. — Coś mnie ukłuło w serce! 
Coś mi do oka wpadło!

— Może ukłuł cię kolec róży? — rzekła troskliwie Gerda. 
— Czekaj, zobaczę, co ci wpadło w oko! Nic — nic nie ma.

— Pewno już wyleciało — rzekł Kaj niecierpliwie 
i odsunął się od dziewczynki.

Niestety, nie wyleciało. Był to właśnie drobniutki pyłek 
stłuczonego zwierciadła czarodzieja; utkwił mu w oku 
i zmienił świat cały, nie pozwalając widzieć na nim nic 
pięknego, nic dobrego. A co gorsza, pyłek taki wpadł mu 
w serce, które nagle stało się zimne i twarde, przestało czuć 
i kochać.
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— Czegóż beczysz? — zapytał opryskliwie. — Żebyś 
wiedziała, jaka jesteś brzydka! A jaka śmieszna, ha, ha, ha! 
Cóż to za zgniła róża? Pfe! I ta szkaradna! Cała ta skrzynia — 
stare, brzydkie pudło, tylko ją zrzucić z dachu.

Kopnął skrzynię, zerwał różę i rozdeptał.
— Kaju! — zawołała z przestrachem dziewczynka.
Widząc jej przerażenie, roześmiał się szkaradnie, zerwał 

jeszcze jedną różę, rzucił ją i wskoczył do swojego okna.
Od tej chwili Kaj zmienił się zupełnie. Kiedy Gerda 

chciała oglądać z nim obrazki, wzruszał ramionami, 
mówił, że są brzydkie i wyśmiewał się z każdego. W końcu 
powiedział, że nie chce się z nią bawić, bo jest głupia jak małe 
dziecko. Nawet bajki babuni nie podobały mu się; mówił, 
że są niedorzeczne, zawsze miał jakieś: ale. Nieraz stawał 
za staruszką, kładł na nos jej okulary i naśladował jej miny 
i słowa. Tak samo zaczął naśladować innych i nauczył się 
wkrótce najbrzydszych grymasów i wykrzywiań.

W gruncie rzeczy Kaj nic temu nie był winien, tylko 
szkaradny pyłek szkła czarodziejskiego, które tkwiło mu 
w sercu. Z tego to powodu nikogo nie kochał i dokuczał 
Gerdzie, która była dla niego taka dobra. Ludzie zaczęli 
mówić, że Kaj jest złym chłopcem i mieli zupełną słuszność, 
tylko nie wiedzieli, dlaczego jest taki.

Razu jednego w zimie, gdy śnieg padał, przyniósł 
Kaj na podwórze szkło powiększające i przez nie patrzył 
na gwiazdki śniegowe, które pokrywały mu ubranie.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Królowa śniegu Tekst oryginalny 108

— Spojrzyj, Gerdo — rzekł — jakie ogromne! Niby 
kwiaty, niby gwiazdy, a jakie sztuczne! To ciekawsze przecież 
od kwiatów prawdziwych! Tak równo, doskonale ułożone. 
Szkoda tylko, że topnieją.

Nagle pobiegł na górę, przyniósł swoje saneczki i ciepłe 
rękawice, oznajmił Gerdzie, że idzie pojeździć saneczkami 
po rynku i natychmiast zniknął za bramą.

Na rynku była wesoła zabawa. Chłopcy ślizgali się 
po śniegu w swoich sankach, najśmielsi przywiązywali je do 
sań wieśniaków i jechali tym sposobem spory kawałek drogi. 
A co przy tym śmiechu i wrzawy!

Wtem wjechały na rynek duże, białe sanie zaprzężone 
białymi końmi. Osoba siedząca w saniach otulona była 
w ogromne białe futro, a na głowie miała białą futrzaną 
czapkę. Sanie dwa razy objechały rynek, a tymczasem udało 
się Kajowi przywiązać do nich z tyłu swoje małe saneczki. 
Teraz pomknął jak strzała po utartej drodze i wyjechał 
za miasto. Osoba w sankach odwróciła głowę i przyjaźnie 
uśmiechnęła się do niego.

Kaj doznawał wielkiej przyjemności, bo nigdy jeszcze nie 
jechał tak prędko; nie chciał jednak zanadto oddalić się od 
miasta i po niejakim czasie pragnął odwiązać swoje sanki. 
Wtedy osoba w saniach odwróciła się znowu i spojrzała tak 
przyjaźnie, że Kaj zapomniał o wszystkim.

I tak powtórzyło się parę razy.
Śnieg zaczął padać gęsty, pociemniało, Kaj nie widział 

już nic dookoła prócz kręcących się białych płatków. 
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Puścił sznurek, aby odczepić swoje sanki, ale one jak 
gdyby przymarzły do wielkich, mknęły jak wiatr za nimi, 
dalej, dalej, dalej! Kaj krzyknął przerażony, ale nikt mu nie 
odpowiedział, jakby go nikt nie słyszał. Sanki pędziły ciągle, 
a śnieg sypał, nic już widać nie było. Chwilami uderzały się 
o coś gwałtownie, to znów spadały na dół, przeskakiwały 
jakieś nieznane przeszkody i sunęły po białej drodze 
w świat nieznany.

Kaj chciał się przeżegnać, zmówić pacierz, lecz w żaden 
sposób przypomnieć sobie nie mógł słów Ojcze nasz 
i przychodziła mu na myśl tylko tabliczka mnożenia.

Płatki śniegu padały coraz większe, wyglądały na koniec 
niby białe ptaszki. Zdawało mu się, że dookoła niego biegną 
gołębie, kury, gęsi — całym tłumem.

Naraz konie stanęły, sanie się zatrzymały, a siedząca 
w nich osoba podniosła się i Kaj spostrzegł, że futro jej 
i czapka były ze śniegu. Była to wysoka dama, wysmukła, 
olśniewającej białości: królowa śniegu!

— Dobrze jedziemy! — rzekła. — Ale po co masz tam 
marznąć? Chodź pod moje niedźwiedzie.

Posadziła go w saniach obok siebie, nakryła białym 
futrem, a jemu się zdawało, że zapada w górę śnieżną.

— Jeszcze ci zimno? — rzekła i pocałowała go w czoło.
Huu! Jakiż to był zimny pocałunek! Uczuł lód aż w głębi 

serca, które — jak wiemy — już miał na wpół zlodowaciałe; 
przez mgnienie oka zdawało mu się, że umiera, ale to 
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minęło bardzo prędko i zrobiło mu się lepiej. Nie czuł już 
wcale zimna.

— Moje saneczki! Moje saneczki! — zawołał z wielką 
trwogą, aby nie stracić ulubionej zabawki. Więc rzucono 
sznurek od nich białej kurze, aby biegła obok, ciągnąc je 
za sobą.

Królowa śniegu pochyliła się nad Kajem i pocałowała 
go powtórnie, a w tej chwili chłopiec zapomniał już 
o wszystkim: o rodzicach, domu, babce i Gerdzie.

Teraz nie bał się wcale pięknej pani, nie wydawała mu się 
straszna. Opowiadał jej, co umie, o jakich się uczył krajach 
i miastach, jak wybornie liczy na pamięć — a ona uśmiechała 
się do niego.

Wreszcie wzięła go na ręce i wzleciała z nim razem 
wysoko, wysoko, ku ciemnym chmurom, które szarpał 
wiatr świszczący.

Przelatywali ponad ciemnymi lasami, nad górami, 
morzami i lądami. Zimny wicher huczał pod nimi 
w przepaściach, biały śnieg połyskiwał, wyły wilki głodne, 
krakały stada czarnych kruków — a ponad nimi świecił 
jasny księżyc.

I tak płynęła długa noc zimowa, a gdy nastąpił ranek, Kaj 
spał u nóg królowej śniegu.
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III. w ogródku wróżkI
Jakże smutno i strasznie było biednej Gerdzie, kiedy 

wieczorem Kaj nie wrócił do domu!
Nikt nie wiedział, gdzie się podział i co się z nim stało. 

Chłopcy opowiadali, że jeździł po rynku, a potem swoje 
saneczki uczepił do wielkich sań, które pomknęły za miasto. 
Tyle go widziano.

Płakali rodzice, babka i Gerda, bo myśleli, że z mostu 
zsunął się w rzekę i utonął. Gerda płakała gorzko całą zimę.

Wreszcie nadeszła wiosna, zajaśniało piękne słoneczko.
— Kaj nie żyje! — rzekła do niego Gerda.
— Albo to prawda! — odpowiedziało słońce.
Powróciły jaskółki do gniazd zeszłorocznych.
— Kaj nie żyje! — oznajmiła im Gerda.
— Nieprawda! — odpowiedziały jaskółki.
A wtedy i Gerda przestała w to wierzyć.
— Włożę czerwone buciki, których Kaj jeszcze nie 

widział i pójdę do rzeki zapytać o niego — pomyślała 
pewnego ranka.

Było bardzo wcześnie, ale wstała zaraz, ubrała się 
cichutko, żeby nie obudzić babki, włożyła swoje czerwone 
buciki, leciuchno pocałowała babunię i pobiegła do rzeki.

— Czy to prawda, że zabrałaś mi mojego Kaja? — 
zapytała niespokojnie. — Oddaj mi go, a dam ci śliczne 
czerwone buciki.
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Zdawało jej się, że fale zaszemrały jakoś dziwnie, jakby się 
zgadzały na ten układ. Więc co prędzej zdjęła buciki, śliczne, 
ukochane, czerwone buciki i rzuciła je w wodę.

Buciki upadły niedaleko, a fala wyniosła je na brzeg 
z powrotem. Rzeka nie chciała przyjąć tej ofiary, gdyż nie 
mogła oddać Kaja, lecz Gerda inaczej to sobie tłumaczyła. 
Zdawało jej się, że za blisko brzegu wrzuciła trzewiczki i aby 
je rzucić dalej, weszła do małego czółenka, które kołysało się 
na wodzie. Poszła na przeciwny koniec łódki i rzuciła buciki 
z całej siły, jak tylko mogła najdalej. Tak idąc i poruszając się, 
mimowolnie chwiała czółenkiem, które nie było przywiązane 
i zaczęło oddalać się od brzegu. Gerda spostrzegła to i chciała 
wyskoczyć, lecz była już za daleko. Łódka, porwana prądem, 
szybko płynęła z biegiem wody.

Wtedy Gerda przelękła się bardzo i zaczęła głośno płakać. 
Ale nikt jej nie słyszał, tylko gromadka wróbli, które nie 
mogły dopomóc jej w niczym. Biegły jednak wzdłuż brzegu, 
jakby ją chciały pocieszyć i wołały bezustannie:

— Ćwir! Ćwir! Ćwir! Jesteśmy tutaj! Nie bój się! 
Jesteśmy tutaj.

I Gerda uspokoiła się powoli. Czółenko płynęło z prądem, 
a ona siedziała cichutko, w samych pończoszkach i patrzyła 
w wodę. Czerwone trzewiczki płynęły za łódką, lecz nie 
mogły jej dogonić, ponieważ prąd bardzo szybko ją unosił.

Prześlicznie wyglądały brzegi rzeki; na zielonych, 
kwiecistych łąkach pasły się stada owiec, krowy poważnie 
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skubały świeżą, soczystą paszę, stare drzewa rozwijały młode 
listki, wszystko uśmiechało się w blasku słonecznym.

— Może mnie rzeka zaniesie do Kaja — pomyślała Gerda 
i przestała się smucić. Usiadła na ławeczce i patrzyła długo 
na zielone brzegi, które przesuwały się przed nią. Właśnie 
ujrzała wielki sad wiśniowy, pełen kwitnących drzew, 
a między nimi malutki domek pod słomianą strzechą3, 
z czerwonymi, żółtymi i niebieskimi okienkami. Dwóch 
drewnianych żołnierzy stało przed ganeczkiem z bronią 
w ręku.

Gerda pomyślała, że to żywi ludzie i wołała ratunku, ale 
naturalnie nikt jej nie odpowiedział. Prąd niósł ją prosto do 
brzegu, więc zaczęła znów wołać jeszcze głośniej.

Wtem drzwi domku się otworzyły i wyszła z niego 
zgarbiona staruszka, podpierając się kijkiem i drepcząc 
ku furtce. Na głowie miała duży słomiany kapelusz, 
pomalowany w bardzo piękne kwiaty.

— Ach, biedne dziecko! — zawołała stara. — Skądże 
się wzięłaś na tej bystrej rzece, która cię tak daleko 
w świat uniosła?

Drepcząc prędko, staruszka zbliżyła się do brzegu, 
zaczepiła o czółno swoim zakrzywionym kijkiem 
i przyciągnęła je do lądu. Podała dziewczynce rękę i pomogła 
jej wyskoczyć na ziemię.

Ach, jak przyjemnie zrobiło się Gerdzie, gdy znów 
uczuła pod nogami twardą ziemię! Bała się jednak trochę 
nieznajomej staruszki.
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— Kto jesteś, moje dziecko i skąd się tu wzięłaś? — pytała 
znów kobieta, uważnie patrząc na dziewczynkę.

Wtedy Gerda opowiedziała jej wszystko i pytała, czy nie 
wie co o Kaju.

Staruszka nie wiedziała, ale była tego zdania, że Kaj może 
się znaleźć, a tymczasem zaprosiła dziewczynkę do ogródka, 
pozwoliła jej zrywać kwiaty i jeść wiśnie, żeby tylko nie 
była smutna.

Potem weszły do domku. Przez wysokie okienka 
czerwone, żółte i niebieskie, dziwne światło wpadało do 
izdebki. Na stole w dużych koszach stały prześliczne wiśnie, 
a staruszka pozwoliła jeść Gerdzie, ile tylko zechce.

Wiśnie były wyborne, Gerda głodna, więc jadła, 
uśmiechając się z zadowolenia. Staruszka złotym 
grzebieniem czesała jej złote włosy. Czesała je długo, długo, 
w dziwnym blasku czerwonych i niebieskich szybek, a Gerda 
zapominała o Kaju, babce i rodzicach, bo grzebień był 
zaczarowany, staruszka ta zaś była wróżką.

— Dawno już mieć pragnęłam taką miłą, dobrą 
dziewczynkę — mówiła łagodnym głosem — zobaczysz, jak 
ci u mnie dobrze będzie.

Potem Gerda została w izdebce, a staruszka wyszła 
sama do ogródka, dotknęła swoim kijem każdego 
krzaczka różanego i wszystkie natychmiast zapadły się 
w ziemię. Zrobiła to dlatego, ażeby Gerda na widok róż nie 
przypomniała sobie Kaja.
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Teraz dziewczynka wybiegła także do ogródka. Ach, jak 
tu było ślicznie i przyjemnie! Tyle kwiatów, a każdy inny! 
Tyle barw, blasku, woni. Prawdziwie był to czarodziejski 
ogród: rosły w nim wszystkie kwiaty, jakie tylko są na świecie 
i wszystkie kwitły jednocześnie. Gerda biegała pomiędzy 
grządkami, śmiała się i śpiewała, dopóki słońce nie skryło się 
poza wielką, starą wiśnię. Wtedy położyła się spać w czystym 
łóżeczku, na czerwonej jedwabnej poduszeczce, na której 
wyhaftowane były piękne, błękitne fiołki. Zasnęła też 
spokojnie, jak królewna, a w nocy śniła sny słodkie i miłe.

Nazajutrz z rana obudziła się wesoło i bawiła znowu 
cały dzień w ogródku, wśród najpiękniejszych kwiatów, 
w ciepłym blasku słońca — i tak upływały dni jeden 
po drugim.

Gerda znała teraz wszystkie kwiatki, ale chociaż miała 
ich tutaj tak wiele, ciągle jej się zdawało, że jeszcze jakiegoś 
brakuje. Tylko nie mogła sobie przypomnieć którego.

Wtem raz na słomianym kapeluszu wróżki spostrzegła 
malowaną różę. Zdziwiona i szczęśliwa, zaczęła natychmiast 
szukać w ogródku kochanego kwiatka: rozglądała się wokoło, 
pochylała nad grządkami, lecz ani jednej różyczki nie było.

Wówczas gorzko płakać zaczęła. Jej łzy gorące padały 
na ziemię i przesiąkły przez nią, aż zwilżyły ukryty w tym 
miejscu krzak róży. I nagle cudny, świeży, okryty wonnym 
kwieciem, wystrzelił znów nad ziemię, a Gerda objęła go 
rączkami, pieściła i całowała śliczne róże. I przypomniała 
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sobie tamten krzaczek na poddaszu i przypomniała sobie 
znowu Kaja.

— Och, jakże dawno ja tu jestem! — zawołała. — 
A miałam szukać Kaja. Moje śliczne różyczki, czyż nie wiecie, 
gdzie on się podział? Czy myślicie, że umarł?

— O, nie! — odparły róże. — Byłyśmy przecie pod ziemią, 
tam go nie ma.

— Dziękuję wam — zawołała uszczęśliwiona 
Gerda i pobiegła do innych kwiatków, aby się czegoś 
o Kaju dowiedzieć.

Lecz daremnie pytała. Kwiatki uśmiechały się wszystkie 
do słońca i śpiewały mu swoje pieśni i opowiadały mu swoje 
powieści, które podobały się bardzo dziewczynce, lecz o Kaju 
nie dowiedziała się niczego.

— Na próżno je pytam — pomyślała wreszcie. — 
One kochają tylko swoje powieści i pieśni, nie mam tu 
na co czekać.

Podniosła spódniczkę, aby lepiej biec mogła i pośpieszyła 
do furtki.

Ale furtka zamknięta była na klucz. Wtedy zaczęła mocno 
szarpać klamkę, aż zardzewiały zamek ustąpił pod naciskiem 
i drzwi się otworzyły. Gerda wyszła prędko i bosymi nóżkami 
biegła co tchu po twardej, kamienistej drodze, obawiając się 
pogoni. Trzy razy obejrzała się za siebie, a nie widząc nikogo, 
usiadła na chwilę na wielkim kamieniu, kiedy jej sił zabrakło.

Teraz dopiero obejrzała się dokoła: lato minęło dawno, 
późna jesień była na świecie, powiędły kwiaty i pożółkły łąki, 
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ale w ogrodzie wróżki, gdzie kwiaty kwitną wiecznie, nic 
o tym nie wiedziała.

— Boże! Boże! Ileż ja czasu straciłam — narzekała Gerda. 
— Oto już późna jesień, trzeba spieszyć bardzo, zanim 
zima powróci.

I wstała, by iść dalej.
Szła bosymi nóżkami po kamienistej drodze, a dokoła 

było smutno i ponuro. Czuła wielkie zmęczenie, ale się nie 
zatrzymywała. Z wierzb przydrożnych padały długie, żółte 
liście lub ciężkie krople chłodnej rosy. Na tarninowych 
krzakach były jeszcze jagody, ale tak cierpkie, 
że wykrzywiały usta.

Szaro i smutno było na szerokim świecie, otulonym 
w szare, ciężkie, ołowiane chmury.

IV. u ksIężnICzkI
Długo szła tak Gerda, w końcu zmęczyła się bardzo 

i usiadła znowu pod drzewem. Właśnie pierwszy śnieg 
pokrył ziemię i bose nożyny dziewczynki poczerwieniały 
z zimna. Wtem tuż przed nią stanęła duża, szara wrona: 
popatrzyła na nią, pokręciła łebkiem, podleciała w prawo 
i w lewo i zawołała: „Kra! Kra!”

Znaczyło to: „Dzień dobry, kochana dziewczynko, musisz 
być bardzo biedna, kiedy w takie zimno sama idziesz w świat 
szeroki. Gdzież ty idziesz, dziewczynko? Czego szukasz?”

Gerda zrozumiała, co chce powiedzieć wrona i tak jej 
była wdzięczna za współczucie, tak się jej ciepło zrobiło 
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w serduszku, że natychmiast opowiedziała jej całą historię 
i spytała zarazem, czy nic nie wie o Kaju.

Wrona kręciła łebkiem w zamyśleniu, podlatywała 
na prawo i lewo i powtarzała jak gdyby do siebie:

— A może? A być może? A kto wie? Kto wie? Kto wie?
— Widziałaś go! — zawołała uszczęśliwiona Gerda 

i zaczęła całować i ściskać wronę tak gwałtownie, że o mało 
jej nie udusiła.

— Spokojnie! Spokojnie! — powtarzała wrona. 
— Powiedziałam: kto wie! Może — może! — ale on 
dawno zapomniał o tobie. I przy tym tak mi trudno 
mówić twoim językiem. Co innego, gdybyś mogła 
rozmawiać ze mną po wroniemu, wtedy bym ci dokładnie 
opowiedziała wszystko.

— Ach, nie umiem! — z żalem szepnęła Gerda. — 
Babka umiała dobrze, ale się nie nauczyłam. Czemuż się 
nie nauczyłam!

— Kra! Kra! Nic nie szkodzi — rzekła wrona. — I tak się 
rozumiemy. Będę mówiła, jak potrafię.

I zaczęła opowiadać:
— W tym państwie, gdzie jesteśmy, rządzi bardzo mądra, 

bardzo mądra księżniczka. Razu jednego przyszło jej do 
głowy, aby sobie wybrać męża. Ale chciała takiego męża, 
który by umiał odpowiadać na wszystkie jej pytania, a nie 
nudnego mruka, co się odezwać nie umie i tylko udaje pana. 
Gdy powiedziała o tym swoim damom dworu, ucieszyły 
się wszystkie i wychwalały ją za ten mądry pomysł. Wtedy 
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ogłoszono w gazetach, że każdy młodzieniec, który pragnie 
się ożenić z księżniczką, może przyjść do pałacu, a jeśli 
potrafi odpowiedzieć na jej pytania, może zostać jej mężem.

Oj, żebyś wiedziała, co się wtedy działo, jakie tłumy 
cisnęły się do zamku! Ale cóż, nikomu jakoś się nie wiodło. 
Na ulicy wszyscy rozmawiali głośno, kłócili się, krzyczeli, 
obracali językami, jakby mieli za to obiecaną nagrodę, 
ale ktokolwiek minął zamkowe podwórze, zobaczył straż 
wspaniałą, postrojoną służbę, wielką tronową salę i piękną 
księżniczkę, zapominał języka w gębie, stawał jak słup 
niemy i zamiast odpowiedzi, powtarzał pytania księżniczki. 
To naturalnie było bardzo nudne, więc żadnego wybrać 
nie chciała.

— A Kaj? — przerwała nieśmiała Gerda.
— Otóż właśnie, moja kochana, dwa dni tak upłynęły, 

aż trzeciego przyszedł pieszo chłopczyk z ogorzałą 
twarzyczką, długimi włosami, bardzo biednie ubrany.

— To Kaj! — zawołała, klaszcząc w ręce, Gerda.
— Na plecach miał tornister — ciągnęła dalej wrona.
— Ach, nie, to były pewno jego sanki. Właśnie 

z sankami zginął.
— Ha, może sanki — zgodziła się wrona. — Dobrze 

się nie przyglądałam. Poszedł śmiało ku schodom, a gdy 
zobaczył straże, spojrzał zdziwiony i zaraz powiedział: „To 
musi być okropnie nudno, tak stać tu ciągle!” Następnie 
wszedł do sali. Buty jego skrzypiały strasznie, ale widać było, 
że sobie z tego nic nie robi.
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— O, to z pewnością Kaj! — krzyknęła Gerda. — Właśnie 
miał skrzypiące buty, jeszcze nowe, które mu babka kupiła.

— Bardzo być może — potwierdziła wrona. — Szedł do 
samej księżniczki i nie zmieszał się wcale, chociaż ogromna 
sala pełna była dworzan, urzędników i dygnitarzy4, każdemu 
umiał odpowiedzieć, no i dostał księżniczkę.

— To z pewnością Kaj — rzekła uszczęśliwiona Gerda. 
— On był zawsze ogromnie mądry, umiał liczyć na pamięć 
nawet z ułamkami. O, zaprowadź mnie do pałacu!

— Bah! — zakrakała wrona. — Łatwo to powiedzieć. 
Przecież takiej obdartej i bosej dziewczynki nie wpuszczą do 
królewskiego pałacu!

— Powiedz tylko Kajowi, że tu jestem, a sam przyjdzie 
po mnie natychmiast.

— Zaczekaj tu przy płocie — rzekła wrona i poleciała 
do pałacu.

Ciemno już było, kiedy powróciła.
— To wszystko na nic — rzekła. — Boso cię tu nie 

wpuszczą, straż i lokaje bardzo zważają na nogi. Ale nie 
płacz. Poradzimy jakoś na to. Mam w pałacu krewnego, 
który jest w wielkich łaskach u księżniczki i zna wszystkie 
zakątki jak swoje własne gniazdo. On otworzy ci małą furtkę 
i ukrytymi schodami zaprowadzi prosto do sypialni księstwa.

— O, moja droga wrono! — cicho szepnęła Gerda, idąc do 
zamku długą, cienistą aleją, w której liście spadały z drzew 
jak krople deszczu. A kiedy w zamku pogaszono światła, 
weszły przez małą furtkę, tylko przymkniętą z lekka.
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Serce Gerdy uderzało mocno z niepokoju i szczęścia. 
Czasem zdawało jej się, że robi coś złego, ale chciała się tylko 
przekonać, czy to naprawdę Kaj. Chyba nie rozgniewa się 
na nią, ale będzie szczęśliwy, że aż tutaj do niego przyszła, 
że opowie mu o rodzicach.

Na koniec weszła z wroną na małe boczne schodki. 
Na szafie w korytarzu stała nocna lampa, a na pierwszych 
schodkach krewny wrony, kruk czarnopióry. Gerda ukłoniła 
mu się, jak umiała.

Kruk uważnie popatrzył na nią i odezwał się wreszcie:
— Pójdę naprzód, a wy za mną. Droga prosta i nikogo 

na niej nie spotkamy.
— A mnie się zdaje, że ktoś za nami idzie — powiedziała 

Gerda i obejrzała się z trwogą. W istocie przesunęło się coś 
szybko po ścianie jak gdyby cienie jeźdźców, psów i koni.

— To sny o polowaniu śpieszą do księcia pana 
i księżniczki — uspokoił ją kruk natychmiast.

Mijali szereg przepysznych5 pokoi, których ściany obite 
były czerwonym, błękitnym lub żółtym atłasem6, sztuczne 
kwiaty pokrywały je wieńcami, wszędzie lśniły kosztowne 
sprzęty i klejnoty; wreszcie stanęli w królewskiej sypialni. 
Tu sufit przypominał piękną koronę7 palmy o wspaniałych, 
szklanych liściach, a na środku, na grubej łodydze ze złota, 
wisiały dwa łóżeczka w kształcie lilii: jedno białe, gdzie 
spoczywała księżniczka, drugie purpurowe, gdzie może 
Kaj sypiał.
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Gerda pochyliła się nad nim ciekawie i zobaczyła jego 
opaloną szyję. Ucieszona, krzyknęła głośno; sny natychmiast 
pomknęły wzdłuż ściany z pokoju, a książę się obudził, 
podniósł głowę i — to nie był Kaj.

Z drugiej lilii wychyliła się główka księżniczki, która 
patrzyła także, co się stało.

Gerda zaczęła płakać i opowiedziała wszystko od 
początku, nie zapominając o wielkiej przysłudze, jaką oddali 
jej kruk i wrona.

— Biedne dziecię — rzekła z litością księżniczka. — Nie 
martw się, nie gniewamy się na ciebie, ani na wronę, ani 
na kruka. Chcę nawet wynagrodzić ich za dobre serce. Odtąd 
mają prawo przebywania w zamku i otrzymają żywność 
z naszej kuchni, ale muszą nam przyrzec, że bez naszej 
wiedzy nie wprowadzą więcej nikogo do zamku.

Książę oddał Gerdzie swoje własne łóżko i życzył, 
żeby w nim spała spokojnie, a zmęczona dziewczynka 
na wygodnej, ciepłej pościeli przytuliła znużoną główkę do 
poduszki, złożyła rączki i szepnęła tylko:

— O, jacyż dobrzy ludzie i zwierzęta! — i w tej 
chwili zasnęła.

Nazajutrz księżniczka dała jej prześliczną aksamitną 
suknię i prosiła bardzo, żeby na zawsze została w pałacu. 
Ale Gerda poprosiła tylko o wózek i konika, a także o parę 
bucików, gdyż musiała wędrować dalej i szukać Kaja 
po szerokim świecie.
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Więc dostała ciepłe ubranie, buciki i mufkę8, a gdy 
się posiliła, stanęła przed bramą śliczna złocona kareta, 
zaprzężona w pięknego konia, woźnica i lokaj mieli złote 
korony na liberii9. Sam książę i księżniczka umieścili ją 
w karecie i żegnali, życząc wszystkiego dobrego. A Gerda 
płakała i dobra wrona także. Usiadła obok dziewczynki 
w karecie i odprowadziła ją prawie trzy mile. Dalej bała się 
jechać, więc sfrunęła na gałąź wysokiego drzewa i trzepotała 
skrzydłami tak długo, póki mogła dojrzeć złocistą karetę 
błyszczącą w promieniach słońca.

Gerda jechała dalej sama jedna, lecz się nie obawiała 
głodu ani zimna, gdyż kareta zaopatrzona była w żywność; 
stały w niej kosze ciastek, pierników, owoców — dzielny 
konik biegł szybko, więc myślała sobie, że chyba teraz musi 
znaleźć Kaja.

V. Mała zbójnICzka
Złocista kareta wjechała do ciemnego lasu i między 

drzewami świeciła jak słońce. Zobaczyli to rozbójnicy 
i wybiegli z gęstwiny.

— Złoto! Złoto! — krzyczeli i rzucili się na karetę, 
uchwycili konia za cugle10, pozabijali służbę i wyciągnęli 
na drogę przerażoną Gerdę.

— Ach, jaka biała, tłusta, orzeszkami karmiona! — 
zawołała chciwie stara rozbójnica z rozczochraną głową, 
strasznymi oczyma i żółtą, pomarszczoną twarzą. — Musi 
być smaczna jak młode jagniątko, to będzie dopiero uczta.
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Wyciągnęła zza pasa wielki nóż błyszczący i podniosła 
rękę, aby zabić biedną Gerdę — lecz w tej chwili krzyknęła 
okropnie, gdyż mała rozbójniczka, jej córeczka, którą niosła 
na plecach, do krwi ugryzła ją w ucho i bijąc matkę nogami 
po plecach, krzyczała przeraźliwie:

— Nie dam jej zabić! Nie zabijaj! — wołało dzikie, 
rozpuszczone dziecko. — Ja chcę, żeby się ona ze mną bawiła! 
Ja chcę jej mufki i ładnej sukienki i chcę, żeby ze mną spała.

Stara zbójnica pozwalała swojej córeczce na wszystko, 
więc schowała na powrót nóż na dawne miejsce, otarła 
z krwi ucho i umieściła dziką dziewczynkę w karecie razem 
z Gerdą. Potem jeden ze zbójców siadł na koźle11, zaciął 
konia i popędzili jak wiatr po kamieniach, dołach, górach, 
między drzewami, zaczepiając o gałęzie i nie zważając na nic.

Mała zbójniczka śmiała się głośno z radości i tupała 
nogami. Była ona w tym samym wieku, co Gerda, ale większa 
i tęższa, z dużą i czerwoną twarzą, czarnymi włosami 
i czarnymi, błyszczącymi oczyma. Kiedy nacieszyła się jazdą, 
objęła wpół Gerdę i powiedziała wesoło:

— Nie bój się, nie dam cię zabić, chyba że się na ciebie 
rozgniewam. Oni muszą mnie słuchać! Ty pewno 
jesteś księżniczka?

— Nie — odrzekła dziewczynka i ze łzami w oczach 
opowiedziała jej swoją historię: jak bardzo Kaja kocha 
i pragnie go znaleźć, ale nie wie zupełnie, gdzie go szukać.
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Mała zbójniczka słuchała ciekawie, a oczy jej świeciły 
jak dwa ognie. W tej chwili powóz stanął, gdyż wjechali 
na dziedziniec zbójeckiego zamku.

Był to wielki budynek, stary, brudny, odrapany, pełen 
dziur i szczelin, w których gnieździły się kruki i wrony. 
Ogromne buldogi, straszne potwory z otwartymi paszczami, 
jakby chciały natychmiast rozszarpać i pożreć przybyłych, 
biegały i skakały po podwórzu, ale żaden nie szczekał, bo im 
nie było wolno.

W zamku, w olbrzymiej okopconej sali o czarnych 
ścianach i kamiennej podłodze, płonął wielki ogień, 
a dym kłębami wznosił się do góry i osiadał na suficie, 
poczerniałych ścianach i dziurami w murze wychodził 
na zewnątrz. Przy ogniu w dużym kotle gotowała się zupa, 
a zające i króliki piekły się na rożnach.

— Dziś będziesz spała ze mną i z moimi zwierzątkami! 
— rzekła zbójniczka, gdy się obie z Gerdą najadły i napiły, 
a potem poszły do swego kącika, gdzie było posłanie ze 
słomy przykryte kobiercami. Nad nimi we framugach 
i na grzędach gnieździły się stada gołębi, które udawały 
śpiące, lecz poruszyły się trochę i każdy jednym okiem 
spojrzał na dziewczynki.

— To moje leśne gołębie — rzekła rozbójniczka. — 
Wszystko to moje, co tu wkoło widzisz. — I wzięła w rękę 
jednego gołębia, potrząsając go i dmuchając, aż zaczął 
trzepotać skrzydłami.
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— A to mój ren12 kochany — dodała, pokazując 
ogromnego rena, przywiązanego na sznurze uczepionym do 
błyszczącej miedzianej obrączki, którą miał na szyi. — Co 
wieczór udaję, że go chcę zabić moim nożem, a on bardzo się 
tego boi.

Wyjęła zaraz wielki nóż świecący, wyostrzyła go o ścianę 
i pociągnęła renowi po szyi. Zwierzę stało spokojnie ze 
spuszczoną głową.

— Czy ty sypiasz z tym nożem? — spytała z obawą Gerda.
— Zawsze sypiam z nożem w ręku — odparła 

zbójniczka.— Nikt nie wie, co się może zdarzyć w nocy. 
A teraz mi opowiedz raz jeszcze historię o małym Kaju 
i o tym, jak go szukasz po szerokim świecie.

I Gerda znowu zaczęła opowiadać. Leśne gołębie słuchały 
ciekawie, a zbójniczka oparła głowę na kolanach dziewczynki 
i trzymając nóż w ręku, zasnęła tak mocno, że chrapała, aż się 
rozlegało. Gerda nie mogła zasnąć: nie wiedziała przecież, 
czy jej nie zabiją, a prócz tego przy ognisku w drugim 
kącie sali zbójcy krzyczeli, śpiewali, pili, przeklinali, a stara 
rozbójnica podkasała suknie, tańczyła, wykrzykiwała 
straszne słowa i fikała koziołki.

Okropny to był obraz i Gerda patrzyła nań 
z przerażeniem.

— Grr! Grr! — zagruchały tymczasem gołębie. — 
Widziałyśmy twojego Kaja. Biała kura ciągnęła jego sanki, 
a on z królową śniegu siedział w wielkich saniach i pędził jak 
wicher przez las ku północy, kiedy spałyśmy w gniazdach. 
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Królowa śniegu tchnęła na nas mrozem i oprócz nas dwojga 
wszystkie gołębie pomarły. — Grr! Grr!

— Co wy mówicie? — spytała Gerda. — Jaka królowa 
śniegu? Czy naprawdę wiecie co o Kaju?

— Jechała lasem do krainy lodów, gdzie wiecznie śnieg 
i zimno, i mróz nieustanny. Tam ma swoje królestwo. 
Spytaj rena.

— Tak, tak — potwierdził ren, wstrząsając głową. — Śnieg 
i lód, białe pola, wielkie białe pola, lód bez końca, błyszczący 
i przejrzysty, piękny, wspaniały kraj! Tam na samej północy, 
na biegunie13 jest stolica królowej śniegu; tam jej lodowy 
pałac, lśniący jak brylanty, przejrzysty jak kryształ.

— O, Kaju! Kaju! Kaju! — zawołała dziewczynka, 
aż obudziła zbójniczkę, która pogroziła jej pięścią ze złości.

— Będziesz ty cicho — mruknęła z gniewem. — Czy 
chcesz, żebym cię zabiła nożem?

Dopiero gdy dzień się zrobił, opowiedziała Gerda 
wszystko, co słyszała w nocy, a zbójniczka wysłuchała 
opowieści uważnie i w zamyśleniu potrząsała głową.

— Może — może — szeptała. — Czy to prawda, renie? 
Czy znasz kraj wiecznych lodów?

— A któż go może znać lepiej ode mnie — odparł 
ten z błyszczącymi jak ogień oczyma. Tam przecież 
się urodziłem i wyrosłem, tam biegałem po wielkich, 
śnieżnych polach.

— Słuchaj — rzekła zbójniczka do Gerdy — wszyscy nasi 
ludzie poszli na wyprawę, matka została w domu, ale ona 
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się upije przy śniadaniu i mocno zaśnie. Wtedy będę mogła 
zrobić coś dla ciebie.

I tak się wszystko stało. Przy śniadaniu stara zbójnica 
napiła się z wielkiej flaszki i natychmiast usnęła. Wtedy 
zbójniczka zbliżyła się z nożem do rena i rzekła:

— Lubię cię straszyć, dotykając nożem twojej szyi, 
dziś jednak zrobię co innego. Oto przetnę twój powróz 
i wypuszczę cię na wolność, abyś wrócił do kraju wiecznych 
lodów; ale musisz zanieść tę dziewczynkę do pałacu królowej 
śniegu, gdzie znajdzie swego Kaja. Wiesz dobrze, o co chodzi, 
bo wczoraj opowiadała głośno tę historię, a ty lubisz słuchać, 
co mówią.

Ren podskoczył z radości i gotów był zaraz do drogi. Więc 
zbójniczka zaczęła ubierać Gerdę.

— Masz tu swoje buciki — powiedziała. — Nie możesz 
jechać boso, bo zmarzłabyś. Są one bardzo ciepłe, wykładane 
futrem. Mufki ci nie oddam, ponieważ jest bardzo ładna 
i ogromnie mi się podoba, ale masz za to wielkie rękawice 
matki, które ci osłonią ręce aż po łokcie. Włóż je tylko.

Gerda chciała dziękować zbójniczce, lecz rozpłakała się 
z wielkiej radości.

— Tylko mi nie becz, bo tego nie lubię! — zawołała 
dzika dziewczynka. — Masz tutaj zamiast siodła wygodną 
poduszkę, a żebyś nie była głodna, dam ci na drogę szynkę 
i dwa bochenki chleba. Wszystko to przymocowałam do 
rena. I ciebie też przywiążę bardzo mocno, żebyś z niego 
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nie spadła. Tylko mi zaraz miej wesołą minę, bo nie cierpię 
głupich beków.

Posadziła Gerdę na poduszce i przywiązała ją mocno do 
rena, potem otworzyła drzwi, zawołała na buldogi, a gdy 
weszły do sali, myśląc, że jeść dostaną, przecięła sznur, 
na którym ren był uwiązany i zawołała głośno:

— No, teraz w drogę! Hop! Hop! Z całej siły! A pamiętaj 
sobie, żeby Gerdzie się co nie stało.

Gerda na pożegnanie wyciągnęła do niej małe rączki 
w ogromnych rękawicach, a ren ruszył z kopyta i pędził 
jak huragan przez lasy i pola, płoty, rowy, zarośla, bagniska 
i stepy, dalej, dalej i dalej…

Wilki wyły, wrony i kruki krakały, na niebie błyszczały 
gwiazdy i księżyc, a daleko na północy ukazywało się 
czerwone światło, pełne dziwnego blasku.

— Widzisz zorzę północną14, która płonie tam w moim 
kraju, w kraju wiecznego lodu! — szeptał ren zachwycony 
i pędził jeszcze szybciej, dzień i noc bez wytchnienia.

Na koniec, kiedy chleby zostały zjedzone, a z szynki 
nie pozostało ani śladu, ukazał się przed nimi biały kraj 
wiecznego lodu.

VI. Laponka I eskIMoska
Zatrzymali się nagle przed niepozornym domkiem. 

Była to chatka tak niska, że dach opierał się na ziemi, 
a drzwi stanowił otwór, przez który mieszkańcy musieli 
wpełzać do środka na brzuchu. W chatce nie było nikogo 
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oprócz starej Laponki15, która gotowała rybę nad lampą 
napełnioną tranem.

Ren opowiedział jej swoją historię, która wydawała mu się 
najważniejszą, a potem zaczął mówić o Gerdzie, ponieważ 
dziewczynka była tak zziębnięta, że sama opowiadać 
nie mogła.

— Ach, biedaki! — rzekła Laponka, wysłuchawszy 
wszystkiego uważnie. — Daleka, bardzo daleka jeszcze przed 
wami droga. Więcej niż sto mil lecieć musicie na północ, 
bo tam dopiero, na samym biegunie królowa śniegu ma swój 
pyszny16 zamek, w którym zorza północna pali się co wieczór 
wspaniałymi ogniami. Nie mam w domu papieru, więc 
na suszonym sztokfiszu17 napiszę wam list do pewnej bardzo 
mądrej Eskimoski18, która mieszka niedaleko pałacu królowej 
i może wam więcej dopomóc ode mnie.

Potem dała Gerdzie jeść, pić, a gdy dziewczynka posiliła 
się i ogrzała, Laponka napisała list na suszonym sztokfiszu, 
oddała go Gerdzie i kazała dobrze pilnować. Następnie 
przywiązała ją znowu do rena, a ten szybko puścił się 
w drogę.

I pędzili znowu na północ bez wytchnienia i odpoczynku. 
Drogę wskazywały im wspaniałe blaski ogni, płonących 
w pałacu królowej, które na ciemnym niebie rozlewały się 
w zorzę czerwoną.

Wreszcie stanęli przed chatką Eskimoski. Tu drzwi nie 
było wcale, więc musieli zapukać do komina. Wpuszczono 
ich niezwłocznie.
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Wewnątrz chaty było tak strasznie gorąco, że Eskimoska, 
mała, tłusta i bardzo brudna kobiecina, chodziła w lekkiej 
sukni. Zaraz też rozwiązała Gerdzie jej sukienkę, zdjęła jej 
buciki i ciepłe rękawice, a renowi położyła na głowie kawał 
lodu, gdyż inaczej nie mogliby tu wytrzymać.

Potem wzięła rybę i zaczęła czytać list Laponki.
Przeczytała go raz i drugi i zamyśliła się głęboko. Ren 

zbliżył się do niej i mówił z prośbą w głosie.
— Wiem, że jesteś bardzo mądra i masz wielką władzę, 

że rozkazujesz wiatrom, które są ci posłuszne, daj więc 
Gerdzie takiego napoju, żeby była silniejsza od dwunastu 
mężczyzn i mogła pokonać królową śniegu.

— Siłę dwunastu mężczyzn! — powtórzyła Eskimoska 
z uśmiechem, kiwając głową. — Na cóż by się to zdało? Czyż 
królową śniegu pokona siła dwunastu mężczyzn?

Potem wzięła z półki duży kawał zwiniętej skóry, 
rozłożyła ją z wielką uwagą i patrzyła na dziwaczne znaki 
i litery, które ją pokrywały, z takim natężeniem, że grube 
krople potu wystąpiły na jej czoło.

Ren kręcił się koło niej nieustannie, potrącał ją rogami, 
ocierał się bokiem i patrzył w oczy błagalnie, aż Eskimoska 
zaprowadziła go wreszcie do kąta, a kładąc mu na głowę 
świeży kawał lodu, szepnęła bardzo cicho:

— Kaj jest naprawdę u królowej śniegu, ale jemu tam 
dobrze. Zdaje mu się, że jest w najpiękniejszym kraju, i że mu 
nigdzie lepiej być nie może. Wszystko to stąd pochodzi, 
że drobne okruszyny czarodziejskiego zwierciadła utkwiły 
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mu w oku i w sercu. A dopóki tkwić tam będą, nikt go nie 
uratuje, bo królowa śniegu ma nad nim władzę i może go 
zatrzymać gwałtem. A zresztą choćby i wrócił do ludzi, to 
będzie dla nich obcy, bo nic dla nich nie ma; nie potrafi 
nawet być wdzięcznym Gerdzie za jej miłość i poświęcenie.

— Więc cóż począć? — rzekł ren strapiony.
— Trzeba go uleczyć, trzeba wyjąć mu z serca i z oka 

szczątki czarodziejskiego zwierciadła.
— A jak to zrobić?
— Nie wiem. To nie moja sprawa.
— Więc nie chcesz pomóc Gerdzie? Nie możesz jej dać 

żadnej władzy?
— Zmiłuj się, renie, powiedz, cóż ja jej więcej dać mogę 

nad tę władzę, którą sama posiada? Czyż nie widzisz jej siły 
i potęgi? Czyż nie widzisz, że ludzie i zwierzęta służą jej 
i wypełniają jej wolę? Czyż nie widzisz, że bosa i uboga, pół 
świata już przebyła, a wszyscy jej pomagają i nic się jej oprzeć 
nie może? Takiej władzy my jej nie damy. Takiej władzy nie 
może dać jej nikt na świecie i od nas ona jej nie potrzebuje, 
bo źródło potęgi ma we własnym swym sercu, a tym źródłem 
jest dobroć, miłość i niewinność. Jeśli te trzy klucze nie 
otworzą przed nią pałacu królowej śniegu i nie ocalą Kaja, to 
my także uczynić tego nie zdołamy.

A teraz słuchaj jeszcze, co ci powiem. O dwie mile stąd 
zaczyna się ogród królowej. Tam zaniesiesz dziewczynkę 
i zostawisz ją przy dużym krzaku, który stoi na śniegu, 
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okryty czerwonymi jagodami. Ale już z nią nie rozmawiaj 
i wracaj tu co prędzej.

Eskimoska posadziła Gerdę na renie, przywiązała ją 
dobrze, a poczciwe zwierzę pomknęło natychmiast.

— Ach, moje buciki! Moje rękawice! — zawołała Gerda, 
gdy mróz ostry owiał jej bose nożyny i zatamował prawie 
oddech w piersi.

Ale ren nie śmiał się wrócić, ani zatrzymać i biegł 
naprzód, co miał siły, aż stanął na granicy ogrodu królowej, 
przy wielkim krzaku okrytym czerwonymi jagodami.

Tu zsadził Gerdę na ziemię i pocałował ją w usta, a z oczu 
popłynęły mu wielkie łzy.

Potem zawrócił i znów biegł przed siebie, wcale się 
nie oglądając.

A biedna Gerda została na śniegu sama jedna, bosa, bez 
rękawic i bucików, wśród wichru i strasznego mrozu.

Zaczęła biec naprzód, jak mogła najprędzej. Ale 
natychmiast zastąpił jej drogę cały tłum płatków śnieżnych. 
Nie spadały one z nieba, gdyż niebo było jasne i pogodne, 
oświetlone płonącą zorzą, lecz unosiły się nisko nad ziemią 
i powiększały się coraz bardziej w miarę jak zbliżały się 
ku niej.

Wtedy przypomniała sobie dziewczynka, jak oglądała 
z Kajem płatki śniegu przez szkło powiększające. Tamte 
jednak były inne i nie takie wielkie. Te wyglądały strasznie, 
jak żywe istoty: były to rzeczywiście przednie straże królowej 
śniegu. Ich postaci były dziwaczne i groźne: niby ogromne, 
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białe i kolczaste jeże — to kłęby żmij i wężów o syczących 
paszczach — to niby małe, grube niedźwiedziątka 
o nastroszonej sierści. A wszystkie białe, lekkie, świecące, 
ruchliwe, budzące strach brzydotą i tym, że żywe, a przecież 
to płatki śniegu.

Dziwne, szkaradne wojsko.
Gerda w trwodze zaczęła się modlić. Ale mróz był tak 

wielki, iż własny jej oddech, wychodząc z ust, stawał się dla 
niej widzialny, zmieniał się w gęstą parę i otaczał ją jakby 
obłokiem. I nagle w tym obłoku ujrzała małe aniołki, które 
krążyły koło niej, spuszczały się ku ziemi, a gdy jej dotknęły, 
rosły szybko i otaczały ją jak groźne wojsko. Każdy miał 
hełm na głowie, w ręku tarczę i włócznię.

Było ich coraz więcej, a kiedy Gerda skończyła pacierz, 
już otaczał ją cały legion tego cudownego wojska. Teraz 
rozpoczął się bój z potwornymi płatkami śniegu. Wojsko 
anielskie rąbało i siekło na drobne szczątki szkaradne 
istoty, które zaczęły się cofać w popłochu i Gerda biec 
mogła prędzej bez przeszkody. Aniołkowie głaskali jej 
nóżki i ręce i nie czuła już mrozu, aż stanęła przed samym 
pałacem królowej.

A tymczasem zobaczmy, co tam robił Kaj. O Gerdzie 
nie myślał wcale i nie przypuszczał, że stoi w śniegu 
przed pałacem.
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VII. w pałaCu króLowej śnIegu
Ściany pałacu były z olbrzymich zasp śnieżnych, 

w których wichry wywierciły drzwi i okna. Przeszło sto sal 
znajdowało się w tym gmachu, a największa miała kilka mil 
długości. Oświetlała je piękna zorza, kładąc na białym śniegu 
czerwone i żółte blaski, toteż w wielkich komnatach było 
pusto, cicho, jasno i mroźno.

Nigdy w tej białej olbrzymiej przestrzeni nie słyszano 
śmiechu ani wesołego głosu, nie było tu nigdy rozgłośnej 
zabawy, choć północne niedźwiadki i inne stworzenia 
mogły wyprawiać najświetniejsze bale w takich wspaniałych 
salach przy muzyce wichru. Nie wchodziły tu jednak nigdy 
— nigdy! W pałacu królowej śniegu było pusto i zawsze 
cicho. Cicho codziennie o jednej godzinie zapalała się zorza, 
a następnie gasła, cicho błyszczały białe, śnieżne ściany, 
cicho w środku leżało wielkie lodowe jezioro. Przejrzysty 
lód spękany był w tysiące kawałków, ale wszystkie były 
podobne do siebie, zupełnie jednakowe. A na środku jeziora, 
na wysokim lodowym tronie siedziała królowa śniegu, gdy 
gościła w swoim królestwie.

Mały Kaj był siny z zimna, prawie czarny, ale nie 
wiedział o tym i nie czuł wcale chłodu, gdyż królowa śniegu 
zamroziła pocałunkami nawet dreszcze w jego ciele, a serce 
jego stało się kawałkiem lodu. Biały, zimny, śnieżny pałac 
wydawał mu się najwspanialszym królestwem na świecie, 
z podziwem patrzył na wysoki tron lodowy i bawił się u stóp 
jego, układając z kawałków lodu wszystko, co mu się tylko 
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podobało. Tak właśnie dzieci bawią się klockami, budując 
wieże i przeróżne gmachy. Kajowi klocków nie zabrakło 
nigdy; były przejrzyste, o ostrych krawędziach, zimne 
i jednakowe; mógł je układać całe życie w rozmaite figury, 
litery, desenie, a wszystko, co ułożył, wydawało mu się mądre 
i doskonałe i nic w tym nie chciał zmienić, ani zepsuć.

Więc były na lodzie kwadraty, trójkąty, liczby i wyrazy: 
śnieg, jezioro, królowa i bardzo wiele innych. Nie mógł tylko 
ułożyć wyrazu „kocham”, choć królowa mu powiedziała:

— Jeśli zdołasz ułożyć ten wyraz, będziesz wolny, a ja 
daruję ci cały świat i nowe łyżwy.

Więc Kaj pragnął bardzo ułożyć dziwne słowo, a nie 
umiał. On, taki mądry, nie wiedział, jak zacząć.

Tymczasem ciepły wiatr wionął z południa i królowa 
śniegu wstała z wysokiego tronu.

— Muszę śpieszyć do ciepłych krajów — powiedziała 
— trzeba znowu nakryć moje czarne garnki (to znaczy: 
wulkany). Pobielę im trochę głowy, a cytryny i winogrona 
poumierają na ten widok.

I zniknęła w tumanach19 śniegu.
Kaj został sam w olbrzymiej, pustej sali. Zrobił sobie 

z kawałków lodu wygodne siedzenie, usiadł, patrzył 
na ułożone przed sobą litery, milczał, myślał i siedział 
nieruchomy, sztywny, zimny i siny, jak zamarznięty.

Wtedy właśnie Gerda weszła do pałacu. Ostry wicher 
z przeciągłym jękiem rzucił się ku niej, aby ją zatrzymać, ale 
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zaczęła modlić się goręcej i wiatr ucichł, i przypadł spokojnie 
ku ziemi, jakby kładł się do snu.

Gerda weszła do olbrzymiej sali, pustej, białej i cichej. 
Nagle zobaczyła Kaja. Poznała go natychmiast. Z okrzykiem 
radości pobiegła ku niemu, obie ręce zarzuciła mu na szyję 
i mocno przyciskając go do serca, wołała uradowana:

— Kaju! Kochany Kaju! Znalazłam cię przecież!
Lecz Kaj siedział cichy, sztywny, nieruchomy — 

a taki zimny!
Gerda wybuchnęła płaczem. Jej łzy gorące padały mu 

na piersi, przenikały mu do serca, roztopiły lodową bryłę 
i spłukały z niej okruszynę czarodziejskiego zwierciadła, 
które było przyczyną całego nieszczęścia.

I nagle serce zabiło mu mocniej, zimny dreszcz 
przebiegł ciało, zdumiony podniósł oczy na Gerdę, a ona 
zaczęła śpiewać:

Co ja kocham na tym świecie?
Złote słonko, jasne kwiecie!
Boże ptaszki śpiewające…

A kiedy wymówiła słowa: „Wszystko kocham serca 
biciem, a przestanę chyba z życiem!” — Kaj przypomniał 
sobie nagle krzaczek róży, dom, rodziców, babkę, Gerdę 
i wszystko, co się stało i zrobiło mu się tak smutno, 
tak smutno w tej wielkiej, białej, pustej, strasznej sali, 
że wybuchnął ogromnym płaczem, a ze łzami spłynął 
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natychmiast i drugi okruch szkła czarodziejskiego, który mu 
tkwił w oku.

Wówczas dopiero poznał naprawdę Gerdę i wydawała 
mu się tak piękną jak dawniej i uczuł, że ją kocha tak mocno 
jak dawniej i aż krzyknął z radości i objął ją także rękami. 
I ściskali się serdecznie oboje, płacząc i śmiejąc się razem 
ze szczęścia.

Po raz pierwszy w białym pałacu, u stóp tronu królowej 
śniegu rozległy się nieznane tu głosy wesela; toteż zdumione 
lodowe jezioro pękać zaczęło z wielkiego podziwu, 
a kawałeczki lodu, dotąd nieruchome, kręciły się w szalonym 
tańcu, podskakując i uderzając o siebie, aż zmęczone upadły 
znowu i same ułożyły się w ten dziwny wyraz, za który Kaj 
miał otrzymać wolność, świat cały i nowe łyżwy.

W pałacu królowej śniegu, na lodowym jeziorze, u stóp 
wysokiego lodowatego tronu, jaśniał w blaskach zorzy 
północnej nieznany tu, tajemniczy wyraz:

»Kocham«.

A dzieci stały przy nim uśmiechnięte, opromienione 
złotem i różowym światłem. Gerda pocałowała Kaja w twarz 
— a sina twarz jego stała się rumianą — pocałowała go 
w oczy i stały się znowu jasne i błyszczące — całowała mu 
ręce i stały się silne — całowała mu nogi i utraciły sztywność 
i stały się zdrowe, i Kaj powstał z lodowego krzesła, raźny, 
zdrów, silny i dobry jak niegdyś.
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Teraz mogła powrócić i królowa śniegu; był zupełnie 
wolny! Wolność jego jaśniała u stóp wysokiego tronu 
tajemniczym wyrazem w blaskach północnej zorzy.

Dzieci wzięły się za ręce i wyszły z okropnego pałacu. 
Rozmawiały o domu, rodzicach i babce, o kwiatach na dachu 
i o krzaczku róży, a gdzie się zwróciły, uciszały się wiatry 
i słońce wychylało się z ciemnych obłoków.

Gdy stanęły przy krzaku z czerwonymi jagodami, zastały 
tam dwa reny: stary ren przyprowadził towarzysza. Dobre 
zwierzęta zaniosły Gerdę i Kaja najpierw do starej Eskimoski, 
gdzie dzieci wygrzały się w gorącej izbie, a następnie do 
Laponki, która przygotowała im na drogę nowe suknie20 
i powiedziała, którędy iść mają.

Oba reny odprowadziły dzieci do granicy swego kraju 
i pożegnały tam, gdzie zniknęły śniegi, a ziemię i lasy okrywa 
świeża zieloność.

— Bądźcie zdrowi! — Bądźcie zdrowi! — powiedziały 
sobie nawzajem.

W powietrzu zaświergotały małe ptaszki, las zaszemrał 
młodymi listeczkami i na małym, ślicznym koniku wyjechała 
spomiędzy drzew jakaś dziewczynka w czerwonej czapeczce 
i z pistoletem za pasem.

Była to mała zbójniczka na kucyku, którego Gerda dostała 
od księżniczki wraz ze złocistą karetą.

Gerda i zbójniczka poznały się natychmiast i wydały 
okrzyk radości.

— Znalazłaś Kaja! — wołała ucieszona zbójniczka.
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— Powracamy do domu! — odpowiedziała szczęśliwa 
Gerda. — Dziękujemy ci za wszystko. Chciałabym 
podziękować też księżniczce, wronie i krukowi.

— Księżniczka wyjechała w daleką podróż.
— A wrona?
— Wrona nie żyje. Kruk nosi po niej żałobę.
— Pozdrów go od nas — rzekła ze smutkiem Gerda.
— Bądźcie zdrowi! — rzekła zbójniczka i serdecznie 

uściskała małych wędrowców.
A dzieci szły, trzymając się za ręce i rozmawiając o tym, co 

kochały. Dokoła nich budziła się ze snu przyroda, na niebie 
jaśniało słońce, na łąkach pachniały kwiaty, na polach 
kołysały się zielone fale zboża, las szumiał, świergotały ptaki.

Tak zbliżyły się do wielkiego miasta. Dzwony odezwały 
się z wieży kościelnej i dzieci poznały ten dobrze znany głos. 
I poznały ulice, domy, sklepy, bramy.

Ściskając się za ręce, biegły do swego domu, po znanych 
schodach, na znane poddasze, do izdebki, gdzie upłynęło 
im dzieciństwo.

Nic się tu nic zmieniło: sprzęty stały na swoim miejscu, 
na zegarze posuwały się wskazówki, a wahadło biegało w tę 
i ową stronę, powtarzając tym samym jednostajnym głosem: 
tik–tak!

Wchodząc we drzwi, zauważyły dopiero, jak urosły 
w przeciągu tego czasu. A tam, przy oknie, stały ich małe 
krzesełka! Babunia siedziała na starym fotelu i modliła się 
z książki, a słońce oblewało złotym blaskiem jej siwą głowę.
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Jak tu ślicznie, jak jasno, jak wesoło!
O pałacu królowej śniegu zapomnieli. Usiedli znowu 

na małych stołeczkach jak dawniej i spojrzeli na drewnianą 
skrzynkę, w której rosły powoje i groszki pachnące. 
Na krzaczkach róż rozwinęły się prześliczne kwiaty 
i zdawały się uśmiechać do nich, nachylając różane główki 
w stronę okna.
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A dzieci zaśpiewały razem:

Co ja kocham na tym świecie?
Złote słonko, cudne kwiecie!
Boże ptaszki śpiewające,
Jasne rosy, w kwiatach drżące,
Błękit nieba i obłoki,
Cały piękny świat szeroki,
I chatynkę pobielaną,
I mateńkę ukochaną!
Wszystko kocham serca biciem,
A przestanę chyba z życiem!
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Przypisy:

1zwierciadło — lustro. [przypis edytorski]
2spadał w festonach — opadał, tworząc dekoracyjne sploty. 

[przypis edytorski]
3strzecha — dach kryty słomą lub trzciną. 

[przypis edytorski]
4dygnitarz — osoba piastująca ważny urząd, dostojnik. 

[przypis edytorski]
5przepyszny — tu: piękny, bogaty. [przypis edytorski]
6atłas — miękka tkanina, która ma jedną stronę 

błyszczącą, a drugą matową. [przypis edytorski]
7korona — tu: szczyt liści. [przypis edytorski]
8mufka — kawałek futra zszytego w kształt walca 

z dwoma otworami po bokach, służący niegdyś do ochrony 
dłoni przed zimnem. [przypis edytorski]

9liberia — mundur noszony przez służbę; uniform. 
[przypis edytorski]

10cugle — pasy, służące jeźdźcowi do kierowania koniem; 
inaczej: wodze, lejce. [przypis edytorski]

11kozioł — tu: siedzenie dla woźnicy. [przypis edytorski]
12ren — renifer, ssak podobny do jelenia zamieszkujący 

północne, podbiegunowe regiony Europy, Azji i Ameryki. 
[przypis edytorski]
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13biegun — miejsce na kuli ziemskiej najbardziej oddalone 
od równika; tu oznacza najzimniejsze miejsce na ziemi. 
[przypis redakcyjny]

14zorza północna — zorza polarna, kolorowe zjawisko 
świetlne występujące na niebie głównie podczas długich nocy 
polarnych za kołem podbiegunowym. [przypis edytorski]

15Laponia (Saami) — region w północnej Europie, 
obejmujący swoim zasięgiem Półwysep Kolski w Rosji 
oraz północne tereny trzech państw skandynawskich: 
Finlandii, Szwecji i Norwegii. Laponia zamieszkana jest 
przez rdzenną ludność Północy — Lapończyków (Saamów). 
[przypis edytorski]

16pyszny — tu: wspaniały. [przypis edytorski]
17sztokfisz — ryba morska, zwykle dorsz, rozcięta, 

wypatroszona oraz wysuszona na powietrzu i słońcu 
(przygotowane w ten sposób ryby spożywa się głównie 
na Islandii i w Norwegii). [przypis edytorski]

18Eskimosi — Inuici (nazwa własna: Inuit, Inuitowie); 
grupa rdzennych ludów obszarów arktycznych 
i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii. W XVI 
wieku wśród białych upowszechniła się nazwa Eskimosi 
— o tyle niewłaściwa, co zagadkowa etymologicznie. 
Początkowo uważano, że wywodzi się od wyrażenia 
„zjadacze surowego mięsa”, obecnie przypuszcza się raczej, 
że nazwa ta ma inne pochodzenie. Inuici alaskańscy nie tylko 
tolerują, ale nawet wolą nazwę Eskimosi. [przypis edytorski] 
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19tumany — kłęby. [przypis edytorski]
20suknie — tu: ubrania. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki



Hans Christian Andersen

Królowa śniegu
1. Czarodziejskie zwierciadło
Dawno temu żył złośliwy czarodziej. 
On robił złe rzeczy i dokuczał ludziom.
Czarodziej zrobił czarodziejskie lustro.
W lustrze wszystko wyglądało brzydko i źle.
Ludzie patrzyli w lustro i byli bardzo smutni.
Pewnego dnia lustro rozbiło się na bardzo dużo kawałków.
Kawałki lustra rozsypały się po całym świecie.
Kawałek lustra mógł wpaść człowiekowi do serca.
Człowiek z kawałkiem lustra w sercu był nieszczęśliwy,  
nie lubił innych ludzi.
Wiatr roznosił kawałki lustra w nowe miejsca na całym 
świecie.

2. Sąsiedzi
Kaj i Gerda mieszkali obok siebie w pewnym mieście. 
Byli przyjaciółmi.
Kaj i Gerda bawili się razem i dużo rozmawiali.
Oni lubili też śpiewać piosenki.
Była wiosna.
Kaj i Gerda bawili się w ogródku.
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Kawałek rozbitego czarodziejskiego lustra wpadł Kajowi  
do serca.
Kaj teraz zachowywał się inaczej. 
On dokuczał Gerdzie. 
On robił złe rzeczy.
Była zima.
Kaj poszedł na rynek pojeździć sankami.
Na rynek wjechały duże sanie. 
Saniami kierowała królowa śniegu. 
Kaj przywiązał do dużych sani swoje sanki.
Królowa śniegu porwała Kaja do swojego pałacu 
i zaczarowała.
Kaj zapomniał o Gerdzie i swoich rodzicach.

3. W ogródku wróżki
Teraz Kaj był w pałacu królowej śniegu.
Rodzice Kaja tęsknili i płakali.
Gerda była smutna i też płakała.
Nadeszła znowu wiosna.
Kaj wciąż nie wrócił do domu.
Gerda postanowiła poszukać Kaja.
Gerda szukała Kaja nad rzeką. 
Tam nie było Kaja.
Gerda popłynęła dalej łódką. 
Ona znalazła domek. 
W domku mieszkała wróżka.
Wróżka zaczarowała Gerdę.
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Gerda przestała szukać Kaja i została w domku wróżki. 
Pewnego dnia Gerda przypomniała sobie o Kaju.
Gerda uciekła od wróżki i dalej szukała Kaja.

4. U księżniczki
Gerda spotkała gadającą wronę.
Wrona powiedziała: „Widziałam kiedyś Kaja w pałacu 
księżniczki”.
Wrona zaprowadziła Gerdę do pałacu.
Pałac był bardzo duży i piękny.
W pałacu nie było Kaja.
Księżniczka i książę z pałacu pomogli Gerdzie. 
Oni dali Gerdzie ciepłe ubrania i jedzenie. 
Oni dali też Gerdzie karetę.
Gerda pojechała dalej szukać Kaja.

5. Mała zbójniczka
Gerda w karecie wjechała do lasu.
W lesie napadli na Gerdę rozbójnicy, chcieli ją zabić.
Mała rozbójniczka uratowała Gerdę, nie pozwoliła jej zabić.
Ona chciała bawić się razem z Gerdą.
Rozbójnicy zabrali Gerdę do zamku.
W zamku były gadające gołębie. 
One powiedziały Gerdzie: 
„Królowa śniegu porwała Kaja. 
Kaj jest w jej pałacu na biegunie północnym”.
Gerda opowiedziała historię Kaja małej rozbójniczce.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

148Królowa śniegu Tekst łatwy do czytania (ETR) 



Mała rozbójniczka chciała pomóc.
Ona dała Gerdzie ciepłe ubranie i swojego renifera.
Gerda pojechała na reniferze na północ.

6. Laponka i Eskimoska
Gerda i renifer znaleźli domek. 
W domku mieszkała stara Laponka.
Ona pokazała drogę do mądrej Eskimoski
Gerda i renifer pojechali do mądrej Eskimoski.
Mądra Eskimoska powiedziała Gerdzie: 
„Kaj jest u królowej śniegu w pałacu. 
On ma w oku i sercu kawałki czarodziejskiego lustra. 
Trzeba wyjąć te kawałki”.
Eskimoska pokazała Gerdzie drogę do pałacu królowej 
śniegu.
Renifer zawiózł Gerdę do pałacu królowej śniegu i wrócił  
do domu.
Gerda została sama przed pałacem królowej śniegu.

7. W pałacu królowej śniegu
Pałac królowej śniegu był bardzo duży, pusty i cichy.
Cały pałac był zbudowany ze śniegu.
W pałacu mieszkała królowa śniegu z Kajem.
Kaj był cały czas zaczarowany. 
On był w pałacu szczęśliwy, budował z lodu różne zabawki.
Pewnego dnia królowa śniegu odjechała z pałacu.
Kaj został w pałacu sam.
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Wtedy Gerda weszła do pałacu.
Kaj jej nie rozpoznał. 
Gerda zaśpiewała piosenkę.
Kaj nie był już zaczarowany. 
On przypomniał sobie rodziców i Gerdę.
Kaj był wolny i szczęśliwy.
Gerda i Kaj uciekli z pałacu.
Oni wrócili razem do domu.
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Czy jest tu mój Kaj?

Nie ma tu twojego Kaja.

Nie zostanę, 
muszę szukać Kaja.

Zostań ze mną.

Oj, to nie mój Kaj.

Pomogę ci 
znaleźć przyjaciela.

Renifer pomoże ci znaleźć Kaja.

Dziękuję za rena i pomoc.

Jadę do Eskimoski. 
Dziękuję za pomoc.

Dziękuję, że mnie 
uratowałaś!

Znalazłam cię!

Eskimoska ci pomoże.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia  
1805 roku w Odense w Danii. Był synem praczki  
i szewca. Zmarł 4 sierpnia 1875 roku w Kopenhadze. 
Był pisarzem i poetą. Pisał opowiadania, sztuki 
teatralne, wiersze i baśnie. Baśnie Andersena  
są bardzo popularne na całym świecie. Pierwsze 
wydanie baśni ukazało się w Danii w 1835 roku. 
Do najbardziej znanych należą: „Dziewczynka 
z zapałkami”, „Calineczka”, „Królowa śniegu”, 
„Świniopas”, „Brzydkie kaczątko”, „Słowik”. Baśnie 
zostały przetłumaczone na ponad 80 języków.

Hans Christian 
Andersen

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
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Data i miejsce  
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Osiągnięcia 
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3. Odpowiedz na pytania.
 
Jak się nazywał?
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Kim był?
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Kiedy i gdzie się urodził?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kiedy i gdzie zmarł?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dlaczego był sławny?
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Jakie nagrody otrzymał?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

154Hans Christian Andersen Notatka o autorze lektury

4. Dokończ zdania. Wybierz dobrą odpowiedź. 

1�  Hans Christian Andersen był:
a) malarzem
b) pisarzem
c) nauczycielem

2�  Urodził się w:
a) Polsce
b) Norwegii
c) Danii

3�  Andersen był synem:
a) praczki i szewca
b) nauczycielki i szewca
c) praczki i kierowcy

4�  Andersen pisał:
a) piosenki
b) baśnie
c) legendy

5�  Jedna z baśni Andersena to:
a) „Królowa nocy”
b) „Śniegowa królowa”
c) „Królowa śniegu”

5. Zdania przepisz do zeszytu.
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Hans Christian Andersen

Był pisarzem.

Andersen pisał baśnie.

Urodził się w Danii 
w mieście Odense.

Zmarł w mieście 
Kopenhaga.

2
kwietnia

1805 r.

4
sierpnia
1875 r.
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Mapa Europy

Mapa Danii

1

2

Flaga Danii

1  Odense

2  Kopenhaga

6. Zaznacz na mapie miasta urodzenia i śmierci Andersena.
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7. Wybierz obrazki pasujące do Hansa Christiana Andersena.

2
kwietnia

1805 r.

4
sierpnia
1875 r.

1
kwietnia
2020 r.
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1.  Na obrazkach są bohaterowie lektury.  
Podpisz lub wybierz podpisy do postaci.  
Możesz coś dorysować. 

 ��������������������������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������������������������
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Podpisy do postaci – możesz je wyciąć i wkleić.

zły czarodziej, lustro Gerda, Kaj

królowa śniegu mała księżniczka

mała zbójniczka i ren Laponka i Eskimoska
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2.  Znajdź imiona najważniejszych osób w baśni. Obrysuj według wzoru.  
Szukaj: → ↓

f c z a r o d z i e j

L w e r t y u b i o p

a s d f g h j ó k ł ą

p c n b m K a j ś w t

o ź ć e c d b n m k l

n d m i j ł e i r d u

k s i ę ż n i c z k a

a g ó r ę a c z k d s

E s k i m o s k a p t

r w a G e r d a b y m

b k r ó l o w a f k ń

ą s k r g ś n i e g u

Laponka, Czarodziej, zbójniczka, Kaj, Gerda, księżniczka,  
Eskimoska, królowa śniegu
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1.  Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.  
Z liter znajdujących się za każdym numerem powstanie hasło.

Gerda i Kaj czytają książkę w ogrodzie. 1 m

Ren zawozi Gerdę do Laponki. y

Wrona prowadzi Gerdę do pałacu księżniczki. i

Gerda szuka Kaja nad rzeką. o

Kaj układa słowa w pałacu królowej śniegu. a

Gerda ucieka od staruszki-czarodziejki. ć

Gerda spotyka zbójniczkę. r

Kaj i Gerda wracają do domu. ń

Kawałek rozbitego lustra wpada do oka Kaja. i

Gerda łzami roztapia serce Kaja. ź

Zbójniczka daje Gerdzie renifera. z

Staruszka-czarodziejka ratuje Gerdę z rzeki. ś

Laponka kieruje dziewczynkę do Eskimoski. j

W pałacu mieszka inny Kaj. p

Kaj odjeżdża w saniach królowej śniegu ł

Kaja uratowała Gerdy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

m



KRÓLO
W

A ŚNIEGU 1

czarodziej
m

yśleć/w
ym

yślić
w

ielkie lustro
oko

dobry

uczniow
ie  

czarodzieja
rozbić

w
paść

okruchy szkła
serce

zły

sąsiedzi
m

ieszkać
staw

ać się
dach

poddasze
piękny

GerdaG
lubić

rosnąć
ogródek

róże
brzydki

unieść 
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KRÓLOW
A ŚNIEGU 2

Kaj

K

kochać
baw

ić się
w

iosna
okno

razem

rodzice
śpiew

ać
patrzeć/oglądać

lato
stołeczki

gorąco

babcia
opow

iadać
dokuczać

jesień
śnieg

zim
no

w
ychodzić

przyw
iązać

zim
a

sanki
ubogi
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Hans Christian Andersen

Ropucha
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska

Studnia była głęboka i na długim sznurze musiano 
spuszczać wiadro, aby dosięgło wody; ciężko też było pełne 
wyciągnąć do góry i ręka zabolała, zanim stanęło na zrębie. 
Woda w studni była chłodna, a przezroczysta, jak kryształ, 
ale słońce w jej zwierciadle nie przeglądało się nigdy; żaden 
promyk nie dosięgał do dna studni, choć zaglądał do środka 
ciekawie, podziwiając zielony mech i wodorosty, którymi 
porastały kamienne jej ściany.

W studni mieszkała z dawna cała rodzina ropuch. Dostały 
się tu przed laty przypadkiem, dzięki babce, która przyjechała 
w wiadrze i nie miały zamiaru powracać na ziemię. Zielone 
żabki, które jeszcze dawniej założyły tutaj swoje państwo, 
gościnnie powitały przybyszów, uznały w nich krewnych 
i nazwały ich gośćmi. Ale goście osiedlili się jakoś na dobre 
utrzymując, że nie tak łatwo o przyjemniejsze mieszkanie 
na świecie, że tutaj mają zupełną swobodę, mogąc przebywać 
z równym bezpieczeństwem i w wodzie i na lądzie. 
Lądem nazywały one wilgotne i porosłe mchem kamienie, 
stanowiące ściany studni.
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Razu jednego babka ich, stara ropucha, dostała się 
przypadkiem wraz z wodą do wiadra. Nie wiedziała, co 
począć, kiedy ciągnięto ją w górę. Nagle oślepiający blask 
słońca pozbawił ją prawie wzroku, uczuła ból w oczach, 
a więc przerażona wyskoczyła z wiadra, uderzyła o kamień 
i z wielkim pluskiem i hałasem wpadła znowu do wody. 
Przez trzy dni po tym wypadku leżała chora na ból krzyża, 
ale przyszła do siebie i odzyskała zdrowie.

Rozumie się, że niewiele mogła ona opowiedzieć wnukom 
o tej podróży i o nieznanym świecie, który się rozpoczynał 
poza studnią, to wiedziała jednakże, czego się domyślały 
zresztą wszystkie żaby, że świat inny istnieje tam na górze. 
Mogłaby ona coś o nim powiedzieć, gdyby naprawdę 
chciała, ale nie lubiła mówić i nawet na pytania zwykle 
odpowiadała milczeniem.

— Gruba, niezgrabna, brzydka — mówiły o niej 
żabki zielone z niechęcią — z pewnością i jej dzieci będą 
kiedyś takie.

— Być może — odpowiedziała urażona ropucha, lecz 
w głowie jednej w nas mieści się klejnot niezmiernej ceny, 
może w mojej własnej. A z was żadna nie posiada nic takiego.

Żabki zielone szeroko otworzyły oczy, słuchając 
o drogocennym klejnocie, ale spostrzegłszy, że młode 
ropuchy patrzą na nie z wielką dumą, wykrzywiły się 
pogardliwie i umknęły w głąb studni.

Ropuszęta tymczasem kiwały głowami i wyciągały tylne 
nogi na znak zadowolenia; każde myślało, że zapewne ono 
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ma w głowie drogi klejnot i postanawiało bardzo ostrożnie 
obchodzić się ze swoją osobą.

Przez kilka dni zaledwie ośmielały się skakać, a karki 
tak im zesztywniały od prostego trzymania głowy, że długo 
znieść tego nie mogły. Otoczyły więc babkę i zaczęły pytać: 
co to jest klejnot? dlaczego tak drogi? i dlaczego dumne być 
z niego powinny?

— Klejnot — odparła babka — jest to coś tak 
wspaniałego, że się wcale opisać nie da. — Temu, kto go 
posiada, sprawia rozkosz niewymowną, w innych zaś 
budzi zazdrość. Zresztą nie pytajcie mnie więcej, bo nie już 
nie odpowiem.

— To już wiem teraz, że ja nie mam w głowie klejnotu — 
zawołała najmłodsza i najbrzydsza z ropuch, tak szkaradna, 
że trudno było patrzeć na nią. Skąd by się we mnie wzięła 
rzecz tak droga? A jeżeli w innych ma to budzić zazdrość, to 
mnie by nie cieszyło. Nie chcę żadnego klejnotu, wolałabym 
wydostać się tam, na brzeg studni i świat zobaczyć. To musi 
być coś cudownego!

— Zostań, gdzie jesteś, kiedy ci tu dobrze — odrzekła 
stara — tu przynajmniej znasz wszystko i nie potrzebujesz 
się niczego obawiać. Uważaj tylko, żeby wiadro cię nie 
potrąciło, bo mogłoby cię zabić, a gdyby cię przypadkiem 
zaczerpnęli z wodą, pilnuj się dobrze, żebyś nie wypadła. Nie 
każdy umie tak, jak ja, zręcznie wyskoczyć, a złamać nogę 
niewielka przyjemność.
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— Kwak, kwak! — potwierdziła mała ropucha, co 
znaczyło w jej języku: — Ach, ach, moja babciu!

Z każdym dniem jednak goręcej pragnęła wydostać 
się na górę; tęsknota do jasnego, nieznanego świata, który 
olśniewa blaskiem — jak mówiła babka — wzrastała w niej 
codziennie, snu ją pozbawiała, nie dawała spokoju. Toteż gdy 
dnia pewnego pełne wody wiadro zatrzymało się na minutę 
przy kamieniu, gdzie żabka rozmyślała, siedząc na mchu 
zielonym, nie zawahała się ani sekundy i wskoczyła do wody. 
Nie miała nawet czasu zastanowić się nad tym, co zrobiła, 
gdy olśnił ją blask wielki i jednocześnie prawie wyleciała 
z wiadra na wilgotną ziemię.

— Tfy, cóż za potwór! — zawołał parobek, który 
wylewał wodę.

I kopnął ropuchę butem z drewnianą podeszwą tak 
mocno, że ogłuszona upadła o kilka kroków, między 
gęste pokrzywy.

Kiedy przyszła do siebie, ujrzała dokoła las cienkich łodyg 
i zielonych liści, przez które przedzierały się plamki złociste. 
I zrobiło jej się tak miło, jak ludziom, kiedy w cienistym lesie 
widzą złote słońce, przeświecające przez gęstwinę liści.

— O, tu ładniej, niż w studni! — zawołała zachwycona — 
tutaj chciałabym przebyć całe życie.

I położyła się na mokrej ziemi, pod liśćmi pokrzywy. 
Tak przeleżała godzinę, dwie prawie. Ale ciekawość znowu 
budzić się zaczęła.
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— Co też tam dalej być może? — myślała. — Kiedy 
aż tutaj doszłam, muszę spróbować jeszcze zajść i trochę 
dalej. Czemuż bym nie miała poznać całego świata?

I posuwając się szybko, jak mogła, doszła do drogi.
Oblało ją słońce gorące, jasne, kurz obsypał całą, kiedy 

na drugą stronę w poprzek przechodziła.
— Tutaj to prawdziwie sucho — rzekła do siebie. — 

Strasznie sucho. Aż dusi!
Przedostała się wreszcie na drugą stronę drogi, 

gdzie był rów dość wilgotny i głęboki. Nad rowem rosły 
niezapominajki, spireje, białe ciernie, a na płocie pięły się 
dzikie powoje, osypane bladoróżowymi kwiatami. Motyl 
zleciał z kwiatka i usiadł na drugim. Ropucha myślała, że to 
kwiat oderwał się od łodygi i wzleciał do góry, aby z wysoka 
lepiej świat obejrzeć. To wydawało jej się całkiem naturalne.

— O, gdybym ja tak unosić się mogła! — pomyślała 
z zadrością. — Kwak, co za wspaniałości! Jakże ten 
świat piękny.

Osiem dni szczęśliwych przebyła ropucha w rozkosznym 
rowie, gdzie nie brakowało żywności ani wygód. 
Dziewiątego dnia jednak powiedziała sobie: — Pójdźmy 
dalej. — Wprawdzie — czyż mogła znaleźć coś na świecie 
piękniejszego i wspanialszego? Czegóż jej tu brakowało? 
Chyba towarzyszki, choćby zielonej żabki. Właśnie ostatniej 
nocy wydawało jej się, że wiatr przynosi dobrze znane głosy, 
zwiastujące bliskość krewniaków.
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— Co to za życie! — rozmyślała sobie. — Wydostać się ze 
studni, odpocząć w pokrzywach, przebyć taką suchą i palącą 
drogę, wreszcie ten rów wspaniały! Ale to nie dosyć. Dalej, 
naprzód! Muszę odnaleźć ropuchy, albo zielone żabki; sama 
natura wystarczyć nie może, każdy potrzebuje towarzystwa!

I wyruszyła dalej.
Przez łąkę doszła do dużego stawu, zarosłego trzciną 

i zaczęła przechadzać się dookoła.
Inne żabki zauważyły ją wkrótce.
— Dzień dobry. Jak się tu pani podoba? Przepraszam, 

może panu? Zresztą to wszystko jedno, każdy gość mile jest 
u nas witany.

Zaprosiły ją zaraz na wieczorny koncert w domowym 
kółku. Amatorskie siły, wiele zapału, na drobiazgi trzeba być 
wyrozumiałym. Co się tyczy przyjęcia: staw pełen czystej 
wody i co sobie kto znajdzie. Jak w domu, bez ceremonii.

I znowu zabawiła ropucha dni kilka, w przyjemnym 
towarzystwie. Po czym zapragnęła iść dalej. Czuła dziwną 
tęsknotę do czegoś lepszego a nieznanego.

— W drogę! — rzekła sobie.
Tyle rzeczy miała jeszcze do poznania! Nad nią świeciły 

gwiazdy jak złote iskierki, księżyc i słońce wypływały 
na niebiosa, posuwały się wyżej, wysoko i zniżały na powrót.

— Kto wie, czy ja i teraz nie jestem w studni — myślała 
żaba — prawda, większej i piękniejszej, ale zawsze głębokiej. 
Chciałabym się znowu wydostać tam, na górę! Och, jak tego 
pragnę! Jaka tęsknota pociąga mnie; dalej, wyżej, bez końca!
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Spojrzała na błyszczący, jasny księżyc w pełni 
i pomyślała znowu:

— A może to jest wiadro, które się spuszcza na dół? 
Gdybym w nie skoczyć mogła, gdzie by mnie wyniosło? 
A może słońce jest tym wielkim wiadrem?

Takie błyszczące i takie ogromne! Tam mogłybyśmy 
pomieścić się wszystkie. Trzeba tylko nie ominąć 
sposobności i uważać. Trudno to dosyć, bo oślepia blaskiem, 
ale kto chce coś poznać…

O tak mi w głowie coś świeci chwilami! Jaśniej niż klejnot, 
o którym mówiła nam babka. Tego nie mam z pewnością, 
ale co mi po nim? Nie rozumiem, jaką rozkosz sprawiać 
może. Ach, i nie myślę o nim wcale. Dalej, dalej w drogę, do 
szczęścia, do światła! Czuję w sobie wielką wiarę, chociaż 
i obawę razem. Co mnie znów czeka? Byle naprzód, prosto!

Posuwając się z wolna, jak każda ropucha, nasza 
znajoma znalazła się wreszcie na drodze, wzdłuż której 
po obu stronach ciągnęły się ludzkie mieszkania, otoczone 
kwiatowymi i warzywnymi ogródkami. Zatrzymała się 
na grządce kapusty, aby odpocząć trochę.

— Co tu stworzeń na świecie, których nie znałam 
dotąd! — mówiła sobie — i jaki ten świat niezmierzony! 
A jaki piękny! Nie powinien tylko siedzieć wciąż na jednym 
miejscu, kto chce go poznać. Jak tu zielono! — dodała 
wesoło, rozglądając się po główkach kapusty.
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— Wiem o tym — odpowiedziała gąsienica, siedząca 
na młodej główce. — Mój liść jest tu największy, zasłania pół 
świata, ale mnie to nic nie szkodzi.

— Ko, ko, ko! — zagdakały kury, zbliżając się do 
grzędy i obchodząc ją wkoło. Kogut szedł na czele, 
a że wzrok miał doskonały, z daleka ujrzał grubą gąsienicę 
na pomarszczonym liściu i dziobnął ją zaraz tak mocno, 
że upadła na ziemię i wiła się z bólu. Kogut spojrzał 
na nią najprzód jednym okiem, następnie drugiem, 
gdyż nie wiedział, co to ma znaczyć i co może wyniknąć 
z takiego kręcenia.

— To mimowolnie — pomyślał na koniec i podniósł 
głowę, aby ją dziobnąć raz drugi Przestraszona ropucha 
pośpieszyła biedaczce na pomoc i znalazła się nagle przed 
dziobem koguta.

— A to co? — rzekł ptak zdziwiony. Cóż za potwór? 
Nędzne stworzenie ma widać obrońców!

I odwrócił się pogardliwie.
— Nie ma się o co dobijać — dodał jeszcze, odchodząc. 

— Zielony jakiś okruch. A kręci się… jeszcze by mnie 
w gardle drapało.

Tak mądre zdanie przekonało od razu wszystkie kury 
i żadna nie spojrzała nawet na gąsienicę, oddalając się 
w stronę przeciwną.

— A to się wykręciłam! — zaśmiał się zielony robak. — 
Nigdy w niebezpieczeństwie nie trzeba tracić przytomności. 
Wiedziałam, że ich odstraszyć potrafię.
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Z zadowoleniem spojrzała na żabę, ale zaraz westchnęła.
— Cały kłopot, że teraz trudno będzie znowu na liść 

się dostać. Ha, cóż robić! I z tym przecież dam sobie jakoś 
radę. Nie od parady mam głowę na karku. Ale gdzież on 
się podział?

— Tu jest — rzekła ropucha, ze współczuciem patrząca 
na słabe maleństwo. — Bardzo mi przyjemnie, że moją 
brzydotą dopomogłam pani w tej biedzie. Kogut widocznie 
przestraszył się mojej osoby.

— Cóż to ma znaczyć? — spytała dumnie gąsienica. 
— Sama się obroniłam od koguta i pomocy od nikogo nie 
potrzebowałam. Ale jesteś rzeczywiście tak szkaradna, 
że niemiło patrzeć na ciebie. Proszę cię więc, odejdź stąd 
i zostaw mnie w spokoju. Oto mój liść. Zaraz się na niego 
dostanę. Dobrze mówi przysłowie, że najlepiej w domu. 
Każdemu najprzyjemniej u siebie. Ale muszę wejść 
trochę wyżej.

— O, tak, wyżej! — powtórzyła z westchnieniem ropucha 
— Każdy chce wyżej. I ona czuje to wielkie pragnienie, tę 
tęsknotę, która mnie naprzód popycha. Tylko biedaczka 
w złym dzisiaj humorze. I nie można się dziwić: taki 
przestrach! Wszyscy dążymy naprzód, wyżej, wyżej!…

I starała się podnieść głowę tak wysoko, jak pozwalała 
na to krótka, sztywna szyja.

Na dachu chaty w gnieździe zaklekotał bocian, potem 
zaklekotała pani bocianowa. Żaba wypukłe oczy zwróciła 
w tę stronę.
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— Ach, ci dopiero wysoko mieszkają! — zawołała 
z zachwytem. — Kto by się tam mógł dostać!

Na podwórzu przed chatą stało dwóch studentów. Jeden 
z nich był poetą, drugi przyrodnikiem, jeden pięknymi 
słowy opisywał wszystko, co wzrusza, cieszy, boli lub 
zachwyca — drugi we wszystkim szukał początku i prawdy. 
Obaj byli dobrzy i poczciwi chłopcy, chociaż na każdą rzecz 
zapatrywali się odmiennie.

— Patrz no, jaka ropucha — rzeki nagle przyrodnik 
— pyszny egzemplarz! Mam wielką ochotę włożyć ją 
do spirytusu.

— Masz już dwie przecież w spirytusie — odparł poeta — 
pozwólże tej oddychać jeszcze czystym powietrzem i cieszyć 
się, że żyje.

— Kiedy taka brzydka. Prawdziwy okaz.
— Znajdziesz więcej takich. Gdybyś wiedział 

przynajmniej, że znajdziesz w jej głowie ten bezcenny 
klejnot, no, kto wie, czy wtedy sam bym ci nie doradził 
otworzyć jej czaszkę.

— Klejnot! Ach, ty poeto! Zawsze wolisz baśnie od nauki 
i prawdy.

— Nie — odparł poeta — prawda jest piękna, więc ją 
kochać muszę, ale sam powiedz, czyż to nie piękne podanie, 
że ropucha, ten najbrzydszy z naszych płazów, często ma 
w głowie klejnot niezmiernej wartości? W podaniach ludu 
nieraz kryje się myśl wielka i poetyczna. Czyż i ludzie tacy, 
jak np. Ezop, nie mieli…
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Żaba nie słuchała więcej, nie rozumiała tej mądrej 
rozmowy; poskoczyła dalej, nie wiedząc nawet, że szczęśliwie 
uniknęła śmierci w spirytusie, i zastanowiła się nad jednym 
słówkiem, które ją uderzyło.

— I ci mówili także o klejnocie — rzekła do siebie — 
babka wie to dobrze i zna wiele rzeczy. Bardzo jest mądra. 
Szkoda, że nic mówić nie chce. A co do mnie, cieszę się, 
że nie posiadam tego skarbu w głowie, bo mógłby mnie tylko 
narazić na nieprzyjemności.

W bocianim gnieździe bocian przemawiał do dzieci, które 
ciekawie z góry przypatrywały się studentom.

— To są ludzie, najmądrzejsze na świecie stworzenia. 
Wiele rzeczy umieją, chociaż — rozważywszy, co umieją 
bociany, można się przekonać, że w niejednym ich 
przewyższamy. Mowa na przykład. Bardzo są z niej dumni, 
patrzcie tylko, jak prędko ruszają ustami. A jednak — moim 
zdaniem, co wart taki język, którego o dzień drogi już nikt 
nie rozumie? Bocian rozmówi się wszędzie z bocianem; 
na północy, w Egipcie na południu, w zimnych i ciepłych 
krajach, wszędzie jednakowo wypowiadamy swoje myśli. To 
jest język!

I latać ludzie nie mogą w powietrzu, jak my, bociany. 
Wprawdzie urządzili sobie jakieś linie i drogi, po których 
z szybkością mogą przenosić się z miejsca, na miejsce, 
ale — po pierwsze, co to za wygoda i co za porównanie 
z naszym lotem? A po wtóre — ileż widziałem wypadków, 
roztrzaskanych pociągów, pozabijanych ludzi! Brr! Aż mnie 
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mrowie po dziobie przechodzi. Zresztą świat bez ludzi 
mógłby się obejść zupełnie. My nie odczulibyśmy wcale tego 
braku. Byle tylko zostały żaby i robaki.

— To mi mowa! — rzekła ropucha, która wysłuchała, 
jej z wielkim podziwem od początku do końca. — Bocian 
jest najmądrzejszą istotą na świecie. A jak wysoko mieszka. 
Nikogo jeszcze tak wysoko nie widziałam. I pływać może 
w powietrzu! — zawołała zdumiona, widząc, jak wzniósł się 
z gniazda z rozpostartymi skrzydłami.

Tymczasem w gnieździe pani bocianowa zaczęła 
opowiadać dzieciom o Egipcie, gdzie się miały udać na zimę. 
Mówiła im o długiej, dalekiej podróży, o rzece, która kraj cały 
zalewa i zostawia muł niezrównany, pełen przewybornego 
pokarmu. Ropucha słuchała z wielką ciekawością tych 
opowieści nowych, a zachwycających.

— Muszę się dostać do Egiptu — pomyślała. — Muszę 
poznać ten kraj cudowny! Tyle rzeczy na świecie jest 
jeszcze do poznania! Żeby mię tylko bocian zechciał zabrać. 
Tak bym mu była wdzięczna. Ach, wiem, że się dostanę 
w ten lub inny sposób, bo wszystko mi jakoś wiedzie się 
na świecie. Wierzę teraz, że wszystko tutaj zrobić można, 
jeśli się szczerze pragnie, jak ja, całym sercem. O, wolę to 
pragnienie moje nieskończone, które mi rozkosz sprawia, niż 
najdroższy klejnot.

Nie domyślała się, że to pragnienie, które ją wiecznie 
naprzód i wyżej pociąga, że ta tęsknota do rzeczy 
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nieznanych, wielkich i pięknych, jest właśnie klejnotem, 
który jaśniał w jej głowie blaskiem siły i radości.

Nagle tuż obok siebie ujrzała bociana, który otworzył 
dziób, aby ją porwać.

Więc marzenie spełnione!
Dziób zamknął się mocno, wiatr zaświszczał w uszach, ból 

przeniknął ciało, ale leciała w górę, może do Egiptu, wyżej 
i wyżej!

Z oczu jej trysnęły promienie iskier, a z paszczy szerokiej 
wyrwał się krótki okrzyk:

— Kwak… ach!
I ropucha nie żyła. Z ciała uleciało życie, z oczu trysnęły 

iskry. Gdzież są teraz?
Zabrały je promienie słoneczne, zabrały drogi klejnot 

z głowy ropuchy. I dokąd go zaniosły?
Pytaj o to poety. On jeden tylko widzi i rozumie te 

tajemnice, on ci odpowiedzieć może. On ci odpowie w baśni. 
A wiesz, co odpowie?

— Szukaj go w słońcu!
Szukaj, choć blask cię olśniewa. Nie wszystko widzieć 

możemy oczyma ciała naszego, ale kiedyś, kiedyś, 
ujrzymy może cuda, które dziś przeczuwa tylko tęsknota 
jakaś i pragnienie, ukryte niby klejnot tajemniczy 
w duszy człowieka.



Hans Christian Andersen

Ropucha
Była głęboka studnia.
W studni na dole mieszkały zielone żabki.
Pewnego dnia rodzina ropuch dołączyła do żabek.
Stara ropucha mówiła młodym ropuchom: 
„Jedna z nas ma w głowie bardzo piękny klejnot. 
Inne żaby są o niego zazdrosne”.
Młoda i brzydka ropucha nie chciała mieć tego klejnotu. 
Ona chciała zwiedzać świat na górze.
Pewnego dnia młoda ropucha wskoczyła do wiadra 
i pojechała do góry.
Świat poza studnią był piękny.
Młoda ropucha była szczęśliwa.
Młoda ropucha najpierw siedziała w krzakach. 
Ona była ciekawa innych miejsc.
Młoda ropucha znalazła rów z wodą. 
W rowie było przyjemnie. 
Ropucha była zadowolona. 
Mieszkała w rowie kilka dni.
Potem ropucha znowu chciała zobaczyć inne miejsca.
Ropucha znalazła staw. 
W stawie mieszkały żabki, było tam przyjemnie. 
Ropucha mieszkała w stawie kilka dni. 
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Potem ropucha znowu chciała zobaczyć nowe miejsca.
Ropucha znalazła ogródek z warzywami. 
W ogródku mieszkały kury i gąsienica. 
Gąsienica powiedziała do ropuchy: 
„Jesteś brzydka. 
Idź w inne miejsce”.
Ropucha usłyszała klekot bocianów i spojrzała do góry na 
gniazdo.
W gnieździe bocian mówił do swoich dzieci:
„Bociany są bardzo mądre i potrafią latać. 
My polecimy na zimę do Egiptu. 
To długa podróż”.
Ropucha chciała lecieć z bocianami i poznać Egipt. 
Ona chciała zwiedzać cały świat.
Bocian nagle usiadł obok ropuchy i złapał ją dziobem.
Ropucha pomyślała: „Będę zwiedzać świat!”.
Bocian zjadł ropuchę. 
Ropucha cały czas miała w głowie klejnot.
Ten klejnot to ciekawość.
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To najmądrzejsze zwierzę.
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1. Podpisz obrazki. Możesz wykorzystać etykietki.

zielone żabki

kogut
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bociangąsienica
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1. Połącz w pary nazwy z odpowiednimi opisami. Możesz wykorzystać etykietki.

bocian

studnia

staw

Była głęboka i na długim sznurze 
trzeba było w niej spuszczać 
wiadro, aby dosięgło wody.

Był wilgotny i głęboki, rosły  
nad nim niezapominajki.

Dziobnął mocno gąsienicę.

Była gruba, niezgrabna, brzydka.

Był duży, zarosły trzciną.

Najmądrzejsza istota na świecie, 
wysoko mieszka.

kogut

rów

ropucha
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1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

W studni mieszkała cała rodzina ropuch.

Studnia była płytka, a woda ciepła.

Najmłodsza i najbrzydsza ropucha bardzo chciała poznać  
inne życie.

Ropucha wskoczyła do wiadra i wyjechała na górę.

Na ropuchę czekały na górze inne żaby.

Ropucha przeszła przez mokrą drogę.

Przez osiem dni ropucha mieszkała w wilgotnym rowie.

Ropucha mieszkała kilka dni w dużym stawie porośniętym 
trzciną.

Ropucha uratowała gąsienicę.

Ropucha spotykała bociany.

Bocian zabrał ropuchę do Egiptu.

Bocian zjadł ropuchę.

Klejnot, który nosiła w głowie ropucha, to marzenia.
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Pytanie 3

Jaka była babcia ropucha?
Pytanie 4
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Pytanie 7

Co poczuła ropucha, gdy się ocknęła?

gdy
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Pytanie 13

Czy ropucha poleciała z bocianem
 do Egiptu?

z
do

Pytanie 14
Jak skończyła się podróż ropuchy?

O
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Tak.
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Nie.
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iedź b
Ropucha poleciała do Egiptu.

do
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róciła do studni.

do
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O
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Ropuchę połknął bocian.
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Pytanie 16
Czy podobała ci się baśń „Ropucha”?

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź a
Tak.
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iedź b
Nie.
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Nie.
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Nie w
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.
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Pytanie 15

Czy ropucha była szczęśliw
a?

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

212Ropucha Pytania do lektury



Które określenia pasują do ropuchy?
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Hans Christian Andersen

Słowik

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Hans Christian Andersen

Słowik
Tłumaczenie: Cecylia Niewiadomska

Wiele lat upłynęło od zdarzenia, które wam chcę 
opowiedzieć, więc posłuchajcie, zanim ludzie całkiem 
o nim zapomną.

Wiecie zapewne, że cesarz chiński jest Chińczykiem, 
zarówno jak jego doradcy i w ogóle wszyscy mieszkańcy 
tego kraju.

Otóż pałac tego cesarza należy do najpiękniejszych 
gmachów w całym świecie: olbrzymi, wspaniały 
i z najcieńszej porcelany, tak kruchej i delikatnej, że prawie 
dotknąć się jej nie można.

Dokoła pałacu rozciąga się ogród, pełen najrzadszych, 
najpiękniejszych kwiatów. Do tych ostatnich przywiązane 
są małe dzwoneczki ze szkła i srebra, które dzwonią, kiedy 
kto przychodzi, a to dlatego, aby nie zapomniał nikt spojrzeć 
na nie.

Tak mądrze wszystko było urządzone w ogrodzie 
chińskiego cesarza. A ogród ciągnął się bardzo daleko 
i sam ogrodnik nie wiedział na pewno, gdzie się kończy. 
Bo też naprawdę nie kończył się wcale, ale łączył z lasem 
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ogrodowym, pełnym głębokich jezior i drzew starych, 
który dochodził aż do brzegów morza. Morze było błękitne 
i bardzo głębokie — do samego brzegu przypływać mogły 
wielkie statki i zatrzymywać się pod gałęziami drzew 
olbrzymich, prastarych.

Na jednym z nich, na niskiej zielonej gałązce, słowik uwił 
gniazdko i śpiewał co noc tak cudownie, iż ubodzy rybacy, 
którzy wypływali na morze dla zarobku, opuszczali sieci 
i siedzieli bezczynnie, zasłuchani w pieśń czarodziejską.

— Boże, jakież to piękne!… Boże, jak on śpiewa…
Z całego świata zjeżdżali się do Chin podróżni, aby 

obejrzeć cesarską stolicę, wspaniały pałac i ogród cudowny, 
lecz kto z nich tylko usłyszał słowika, powtarzał bez namysłu:

— To najpiękniejsze ze wszystkiego.
Powróciwszy do ojczyzny, podróżni opowiadali o cesarzu, 

o jego pałacu i ogrodzie, o wszystkich cudach, które oglądali. 
Uczeni pisali o tym wiele książek, w których podziwiali 
rzeczy piękne, „lecz słowik najpiękniejszy ze wszystkiego” 
— zapewniał każdy po kolei. Poeci układali nawet śliczne 
wiersze, chwaląc leśnego śpiewaka.

Książki te rozchodziły się szeroko po świecie, a niektóre 
zawędrowały do rąk samego cesarza chińskiego. Zasiadł 
w złocistej koronie na kosztownym krześle i kiwając głową 
z wielkiego zadowolenia, czytał o przepysznym pałacu swoim 
i ogrodzie.

„Ale słowik najpiękniejszy ze wszystkiego” — powtarzało 
się na każdej kartce.
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— Co to ma znaczyć? — spytał cesarz zdziwiony. — 
Słowik? Cóż to takiego? W ogrodzie moim jest coś tak 
pięknego, że zachwycają się wszyscy podróżni, a ja dowiaduję 
się o tym z ich książek?

I zawołał natychmiast szambelana.
Był to dygnitarz tak dumny, że jeśli który z niższych od 

niego urzędników śmiał mu zadać jakie pytanie, odpowiadał 
tylko: — Hm! — co i po chińsku nic nie znaczy.

— Dowiaduję się z książek — rzekł cesarz — że w moim 
ogrodzie mieszka słowik, ptak cudowny, najpiękniejszy ze 
wszystkiego, co się w moim państwie znajduje. Dlaczego ja 
o nim dotychczas nic nie wiem?

— I ja nic o nim nie słyszałem — odparł pokornie 
szambelan. — Nie był dotąd u dworu przedstawiony.

— Więc żądam, aby dzisiaj został przedstawiony — rzekł 
monarcha. — Świat cały wie o skarbie, jaki posiadam, a ja 
jeden nic o nim nie wiem!

— Pierwszy raz o tym słyszę — powtórzył szambelan — 
ale się postaram odszukać go zaraz.

Odszukać? Gdzie go szukać? Biedny szambelan biegał bez 
wytchnienia po wszystkich salach, schodach, korytarzach, 
z dołu na górę i z góry na dół, wypytywał wszystkich — 
ale mu nikt nie umiał odpowiedzieć: nikt w pałacu nic nie 
słyszał o słowiku i nikt nic o nim nie wiedział.

Wrócił więc do cesarza, zapewniając, że słowika nie ma 
na świecie, a w książce napisali widocznie nieprawdę.
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— Wasza cesarska mość niechaj nie wierzy temu, co piszą 
w książkach — mówił z przekonaniem — wszystko to baśnie 
bez żadnego sensu i niebezpieczne kłamstwa.

— Ależ tę książkę przysłał mi sam Dalajlama — zawołał 
cesarz — więc baśni w niej nie ma, a kłamstwa być nie 
może. Chcę usłyszeć słowika. Żądam, aby dziś jeszcze został 
mi przedstawiony; obdarzę go najwyższą łaską. A jeżeli go 
nie znajdziecie, cały dwór po wieczerzy zostanie skazany 
na bambusową chłostę.

— Tsing-pe — odparł szambelan i zaczął na nowo 
przebiegać korytarze, sale, galerie i schody. Za nim biegł 
cały szereg dworzan i urzędników, gdyż nikt nie miał ochoty 
na bambusową chłostę.

Lecz nic nie mogli dowiedzieć się o słowiku, którego 
wielbił świat cały. W pałacu cesarskim nie wiedziano 
o jego istnieniu.

Na koniec zapytali o niego ubogą dziewczynkę, 
pomywaczkę u cesarskiego kuchcika, którą przypadkiem 
spotkano na drodze.

— Jakże bym mogła nie znać słowika? — odparła. 
— Jakże bym mogła nie znać jego śpiewu! Słyszę go co 
dzień, gdy niosę wieczorem resztki z kuchni dla chorej 
matki. Siadam wtedy w lesie albo nad brzegiem morza 
i słucham, słucham go bez końca i nie mogę odejść, bo tak 
mi przyjemnie i słodko, że łzy płyną z oczu, jak gdyby mnie 
matuchna całowała.
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— Słuchaj — przerwał szambelan — dostaniesz miejsce 
nadwornej kucharki, i wyrobię ci prawo patrzenia przez 
szparę, jak cesarz obiaduje, jeśli nas zaprowadzisz do słowika, 
który musi być dziś wieczorem przedstawiony u dworu.

I natychmiast ruszyli wszyscy za dziewczynką do lasu, 
gdzie śpiewał słowik.

Uszli już dość daleko, kiedy ryknęła krowa.
— Oho! — zawołał z radością szambelan. — Słyszycie go? 

Co za siła w małym ptaszku. Istotnie, to zadziwiające! Ale 
zdaje mi się, że go już słyszałem kiedyś.

— To krowa ryczy — rzekła mała pomywaczka. Do 
miejsca, gdzie mieszka słowik, jeszcze bardzo daleko.

Wkrótce w pobliskim błocie zarechotały żaby.
— Ach, jak ślicznie! — zawołał kapelmistrz nadworny. — 

Zupełnie jak szklane dzwonki!
— To żaby — odezwała się znowu dziewczynka — ale 

teraz zapewne usłyszymy go już niedługo.
Rzeczywiście niebawem rozległa się pieśń słowika.
— To on! — zawołała z radością dziewczynka. — Ach, 

słuchajcie, słuchajcie! Patrzcie, siedzi na gałązce!
I wskazała szarą ptaszynę pośród zielonych liści.
— Czyż to być może? — spytał zdumiony szambelan. 

— Nigdy nie przypuszczałem, aby słowik mógł mieć 
tak pospolitą powierzchowność. Chyba że stracił barwy 
pod wpływem wzruszenia, na widok tylu osób znakomitych.

— Słowiczku! — zawołała radośnie dziewczynka. — Nasz 
cesarz życzy sobie, abyś mu zaśpiewał.
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— Z największą chęcią — odpowiedział słowik 
i zaśpiewał, jak mógł najlepiej.

— Jak dzwoneczki! Jak srebro! — powtórzył szambelan. 
— Bardzo pięknie, prześlicznie! Patrzcie tylko, jak to 
gardziołko pracuje! Przepowiadam, że u dworu będzie miał 
niesłychane powodzenie.

— Czy mam jeszcze zaśpiewać dla cesarza? — zapytał 
słowik, przekonany, że sam monarcha słucha jego pieśni.

— Najmilszy słowiku — przemówił szambelan — mam 
zaszczyt w imieniu cesarza zaprosić cię na dziś wieczór 
do pałacu, abyś mógł cudownym śpiewem zachwycić 
samego monarchę.

— Najlepiej lubię śpiewrać w lesie — odparł słowik — lecz 
skoro cesarz żąda, stawię się wieczorem w pałacu.

W głównej sali porcelanowej przygotowano wspaniałe 
przyjęcie; ściany, sufit i podłoga, błyszczały od świateł, 
w korytarzach ustawiono najpiękniejsze kwiaty, 
a dzwoneczki na nich dzwoniły tak głośno, że trudno było 
rozmawiać swobodnie.

Na środku sali, przed tronem cesarskim, umieszczono 
złoty pręcik dla słowika. Dwór cały był zebrany, mandaryni 
w galowych strojach, damy w toaletach balowych, nawet 
małej pomywaczce, która znalazła słowika, pozwolono 
patrzeć przez szparę, gdyż mianowaną została obecnie 
nadworną kucharką jego cesarskiej mości.
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Wszystkie spojrzenia były zwrócone na ptaszka w szarych 
piórkach, siedzącego na złotym pręciku; sam monarcha 
skinął mu głową łaskawie.

Wtem słowik zaczął śpiewać. Śpiewał tak cudownie, 
że łzy błysnęły w oczach chińskiego cesarza i spłynęły mu 
z wolna po policzkach. Widząc to, słowik śpiewał jeszcze 
piękniej, głos jego przenikał serca i napełniał je weselem. 
Rozpromieniło się oblicze władcy i w uniesieniu radości 
obdarował śpiewaka własnym swym złotym pantoflem, który 
ptaszek odtąd mógł nosić na szyi.

Ale słowik podziękował za dar tak wspaniały.
— Jestem wynagrodzony dostatecznie — mówił 

— widziałem łzy w twych oczach, o monarcho: to 
najwyższa nagroda dla śpiewaka. Łzy twoje mają 
cenę i wartość niezwykłą. Sam Bóg widzi, że hojnie 
zostałem wynagrodzony.

I znowu zaczął śpiewać, jeszcze rzewniej, jeszcze piękniej.
Cały dwór był w zachwycie. Damy w balowych strojach 

nabierały w usta wody i głośno przelewały ją w gardziołkach, 
co miało naśladować głos słowika; mandaryni i dworzanie 
kiwali głowami; nawet służba wyrażała zupełne zadowolenie, 
a to znaczy bardzo wiele, bo jej dogodzić — jak wiadomo — 
trudniej, niż najwyższym dygnitarzom.

Słowem, powodzenie śpiewaka było nieporównane.
Miał odtąd zostać na cesarskim dworze i zamieszkać 

w pałacu, w klatce złoconej, z której wolno mu było 
wylatywać na przechadzkę dwa razy dziennie i raz każdej 
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nocy. Do posługi dano mu dwunastu lokai, a każdy do 
nóżki ptaka przywiązywał jedwabny sznurek, aby mu lepiej 
było latać.

W całym mieście nie rozmawiano o niczym, tylko 
o cudownym ptaku, i jeśli dwie osoby spotkały się na ulicy, 
to zamiast powitania, jedna z nich natychmiast wymawiała 
„sło” — druga kończyła „wik”. Dwunastu kupców imieniem 
słowika nazwało dzieci swoje, choć z tych „Słowików” żaden 
nie miał w gardle struny słowiczej.

Dnia pewnego cesarz otrzymał pakiecik z napisem: 
„Słowik”.

— Pewno nowe dzieło o naszym śpiewaku — 
rzekł zadowolony.

Lecz w pakiecie nie było książki, tylko słowik sztuczny, 
zrobiony bardzo dziwnie i misternie, a cały osypany 
brylantami, rubinami i szafirami.

Gdy nakręcono tę maszynkę, sztuczny słowik zaśpiewał 
zaraz pieśń długą i uczoną. Przy tym bardzo wspaniale 
poruszył ogonem, który się mienił blaskiem kosztownych 
kamieni. Na szyi miał jedwabną wstążeczkę z napisem: 
„Czymże jest słowik Dalajlamy w porównaniu ze słowikiem 
cesarza chińskiego!”

— Cudowny! Wspaniały! — wołali dworacy i ten, kto 
doręczył pakiet cesarzowi, otrzymał zaraz tytuł „Nadwornego 
Obersłowicznika jego cesarskiej mości”.

— A teraz niechaj razem zaśpiewają — rozkazał cesarz — 
będzie wspaniały duet.
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Nakręcono sztucznego ptaka i miały śpiewać razem, 
lecz duet się nie udał, gdyż słowik sztuczny śpiewał podług 
przepisanej miary, a leśny śpiewak z serca i natchnienia.

— Ten nic nie winien — zadecydował kapelmistrz 
nadworny, wskazując sztucznego ptaka — doskonale trzyma 
się taktu, jak gdyby się wykształca w mojej szkole.

Nakręcono go więc do śpiewania solo i miał powodzenie 
nie mniejsze od słowika prawdziwego, a kosztownym, 
błyszczącym strojem bardziej zachwycał wszystkich.

Jedną i tę samą sztukę śpiewał trzydzieści trzy razy i nie 
zmęczył się wcale. Wszyscy słuchali go z wielkim zajęciem, 
lecz nie umieli jeszcze melodii na pamięć, gdyż była bardzo 
trudna. Chcieli nakręcić go raz trzydziesty czwarty, ale cesarz 
zażądał, aby teraz zaśpiewał słowik żywy.

…Lecz gdzież się podział?…
Niespostrzeżony wyfrunął przez okno i uciekł do swojego 

lasu zielonego.
— A to co? — pytał cesarz z niezadowoleniem.
— A to co? — powtórzyli natychmiast dworacy 

i zaczęli szemrać z głośnym oburzeniem, wyrzucając 
niewdzięczność słowikowi.

— Na szczęście lepszy ptak nam został — 
zdecydowali wreszcie.

Kazano go nakręcić po raz trzydziesty czwarty 
i wysłuchano znowu z poważnym skupieniem doskonałej 
i trudnej pieśni, której nikt jeszcze nie mógł się nauczyć.
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Kapelmistrz nie miał dość słów na pochwałę misternego 
śpiewaka, który, jego zdaniem, wart był nieskończenie 
więcej od słowika prawdziwego, nie tylko z powodu pięknej 
i kosztownej powierzchowności, lecz głównie ze względu 
na znakomity wewnętrzny mechanizm.

— Raczcie panowie tylko sami ocenić tę różnicę — 
mówił — ze słowikiem prawdziwym nigdy nie wiadomo, co 
zaśpiewa? jak zaśpiewa? Jest się na jego łasce. A w sztucznym 
wszystko stałe, jasno określone i wiadome. Można go 
otworzyć, obejrzeć walce i sztyfciki, zrozumieć, skąd się głos 
bierze i jakim sposobem.

I wszyscy byli tego zdania, a Nadworny Obersłowicznik 
otrzymał pozwolenie pokazania ptaka ludowi 
w najbliższe święto.

Wszyscy słuchali go z wielkim zachwytem i podnosili 
w górę palec wskazujący, wołając: — O! — potem się 
rozchodzili, kiwając głowami.

Tylko biedni rybacy, którzy słyszeli nieraz śpiew słowika, 
inaczej myśleli sobie.

— Ładnie śpiewa — mówili — ale czegoś mu brakuje. 
A czego? Sami nie wiemy.

Na słowika zapadł wyrok wygnania z granic 
państwa chińskiego.

Sztucznego ptaka umieszczono na jedwabnej poduszce 
u wezgłowia cesarza. Otaczały go wszystkie kosztowności 
i dary, które otrzymał za pieśni; przyznano mu też tytuł: 
„Wielkiego śpiewaka jego cesarskiej mości” i pierwsze 
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miejsce obok cesarza przy stole po lewej stronie, jako 
po stronie serca, to jest ważniejszej, gdyż i chiński cesarz ma 
też serce po lewej stronie.

Kapelmistrz nadworny napisał o nim dzieło bardzo 
uczone i pełne niezwykłych wyrazów w dwudziestu pięciu 
tomach; każdy je też kupował, wychwalał, aby o nim nie 
pomyślano, że jest nieukiem, który podobnych rzeczy 
nie rozumie.

Tak upłynął rok cały. Nie tylko dwór i cesarz, ale wszyscy 
mieszkańcy stolicy umieli już piosenkę słowika na pamięć, 
słuchano jej wszakże z coraz większą przyjemnością, gdyż 
każdy mógł wtórować teraz śpiewakowi. Przyśpiewywali 
też wszyscy: thiu, thiu, thiu! glu, glu, glu! śpiewali ulicznicy 
na ulicach, śpiewał i sam monarcha.

Ale pewnego wieczora, kiedy cesarz, leżąc w łóżku, 
słuchał znanej pieśni, nagle coś w ptaku brzęknęło, trzasnęło, 
zakręciło się, zawarczało trrr! i — umilkło.

Monarcha wyskoczył z łóżka i posłał natychmiast 
po nadwornego doktora. Cóż tu jednak poradzić mógł 
doktór? Udano się do zegarmistrza i ten, obejrzawszy bardzo 
uważnie maszynkę i pokiwawszy głową w rozmaite strony, 
zdecydował, że ptaka naprawić jeszcze można, lecz zarazem 
zapowiedział, że trzeba oszczędzać go bardzo, gdyż śrubki się 
wytarły, a zastąpić je nowymi niepodobna.

Rozpacz! Tylko raz na rok można było teraz nakręcić 
słowika, a i ta próba zawsze była dla niego niebezpieczna. 
Toteż po każdej pieśni kapelmistrz nadworny ocierał 
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spocone czoło i wygłaszał mowę, bardzo piękną i pełną 
najniezwyklejszych wyrazów, w której zapewniał, że śpiew 
sztucznego ptaka doskonalszy jest niż kiedykolwiek.

I znowu pięć lat upłynęło, kiedy niespodzianie na kraj 
spadło już teraz prawdziwe nieszczęście: cesarz zachorował 
ciężko i doktorzy zapewniali, że nie ma dla niego ratunku. 
Wybrano więc następcę i tylko lud, przywiązany szczerze 
do monarchy, gromadził się przed pałacem, dopytując 
o jego zdrowie.

— Hm! — odpowiadał mu tylko szambelan i potrząsał 
głową znacząco.

A cesarz leżał na wspaniałym łożu blady i zimny. Dwór 
cały miał go już za umarłego, więc pusto było w tej części 
pałacu; urzędnicy i mandaryni spieszyli do nowego władcy, 
bo on teraz rozdawać mógł łaski i skarby. Ze służby także 
przy nim nie było nikogo: lokaje i pokojówki, korzystając 
z chwilowego bezkrólewia, urządzili u siebie wspaniałe 
przyjęcie i rozpowiadali ciekawym o wszystkim, co wiedzieli 
i o czym nie wiedzieli wcale.

Wysłano dywanami wielkie sale i korytarze, aby kroków 
słychać nie było, więc w pałacu panowała dziwna cisza, 
żadnym szmerem nie zakłócona.

Ale cesarz nie umarł, choć leżał bezwładny 
na purpurowym łożu, osłonięty ciężką kotarą z purpurowego 
aksamitu ze złotymi łańcuchami. Przez otwarte okno w padał 
do pokoju jasny blask księżyca i oświetlał salę, postać cesarza 
i sztucznego ptaka na jedwabnej poduszce u wezgłowia.
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Pierś monarchy podnosiła się zaledwie słabym 
i męczącym oddechem, gdyż czuł na niej ciężar, niby kamień 
olbrzymi. Otworzył oczy, ażeby zobaczyć, co go tak okropnie 
przygniata i ujrzał — śmierć. Na jego sercu siedziała, 
koścista, w jego własnej koronie, z jego mieczem w dłoni, 
sztandarem w drugiej. Wszystkie cesarskie skarby mu 
zabrała, teraz odbierze życie.

A spoza fałd kotary ciężkiej, aksamitnej, wysuwały się 
dziwaczne postaci: jedne uśmiechnięte, pogodne i jasne, inne 
okropne, straszne. Były to złe i dobre uczynki cesarza, które 
wróciły doń w godzinę śmierci, aby z nim razem opuścić 
tę ziemię.

Co chwila wychylały się spoza firanek i mówiły do niego.
— A pamiętasz o tym? — A to pamiętasz? — A nie 

zapomniałeś tamtej godziny? A tamto? A tamto?
I mówiły tak wiele, że choremu pot śmiertelny okrył czoło 

i nie wiedział, co począć, aby nie słyszeć ich więcej.
— Nigdy w życiu nie doznawałem takiej męki! — szeptał. 

— Ja nie chcę tego słyszeć! Muzyki! Muzyki! Bijcie w wielki 
bęben chiński, abym nie słyszał ich głosów! Nie chcę słyszeć, 
co one mówią!

Lecz postaci spoza kotary śmiały się i mówiły ciągle, 
ciągle, bez ustanku, a śmierć jak Chińczyk, wciąż kiwała 
głową w złotej koronie.

— Muzyki! Muzyki! — powtarzał zmęczony monarcha. 
— Słowiczku mój złoty, ty mi zaśpiewaj! Ja cię tak 
kochałem! Obsypywałem cię podarunkami, własny pantofel 
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na twojej szyi zawiesiłem! Zaśpiewajże mi teraz! Czyż mi 
nie zaśpiewasz?…

Ale ptak milczał. Nie było nikogo, kto by go nakręcił, więc 
bezduszna maszynka zaśpiewać nie mogła.

I śmierć tylko patrzyła na chorego pustymi otworami 
w czaszce, a dokoła panowała straszna i dręcząca cisza…

Wtem na zielonej gałązce za oknem rozległa się pieśń 
cudna; to prawdziwy słowik!

Dowiedział się o chorobie cesarza i zaraz przyleciał do 
niego z pieśnią nadziei i ukojenia. I śpiewał tak cudownie, 
że straszne widziadła pobladły i znikły, a krew coraz szybciej 
krążyła w sztywnych i stygnących członkach umierającego. 
Śmierć nawet sama kiwać się przestała i zasłuchana, 
powtarzała tylko:

— Ach, śpiewaj jeszcze, śpiewaj!
— A oddasz mi cesarski miecz?… Cesarski sztandar?… 

Oddasz złotą koronę? — pytał słowik.
I śmierć oddawała zagrabione skarby jeden po drugim 

za pieśni cudowne.
A słowik śpiewał dalej, coraz rzewniej, piękniej. Śpiewał 

o nocy i ciszy cmentarza, gdzie kwitną białe róże na świeżej 
mogile, gdzie czeremcha rozlewa woń upajającą, a rosa łez 
ludzkich pada na trawę i kwiaty.

I porwana tęsknotą do ziemi ojczystej, śmierć się 
rozwiała w mgłę jasną i, lekka jak obłoczek, uleciała przez 
otwarte okno.
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— O dzięki ci! — rzekł cesarz. — Dzięki ci, ptaku 
niebiański! Poznałem cię. Ja ciebie wygnałem z królestwa 
i granic państwa mego, a ty rozproszyłeś okropne widma, 
które mnie dręczyły i śmierć samą oderwałeś od mojego łoża. 
Jakże cię wynagrodzę?

— Już jestem wynagrodzony — odparł słowik. — 
Widziałem łzy w twych oczach, kiedy po raz pierwszy 
zaśpiewałem dla ciebie i tego nigdy w życiu nie zapomnę. Łza 
— to najdroższy klejnot dla śpiewaka, większej nagrody nikt 
mu dać nie może. — A teraz uśnij; sen powraca zdrowie; ja 
ukołyszę cię do snu piosenką.

I zasnął chory cesarz, uśpiony czarowną, słodką melodią 
pieśni, co płynęła z serca.

Promienie słońca zajrzały przez okno do sali porcelanowej 
i cesarz zbudził się silny, zdrowy.

Przy nim nie było nikogo: służba myślała, że nie 
potrzebuje już od niej posług — tylko na gałązce za oknem 
śpiewał słowik, prawdziwy przyjaciel, który nie szukał 
nagrody i sławy, lecz umiał kochać wiernie.

— Zostań przy mnie na zawsze — rzekł do niego 
cesarz — będziesz śpiewał wtedy tylko, gdy sam zechcesz, 
a sztucznego ptaka rozbiję na drobne kawałki.

— Pozostaw go — prosił śpiewak — wszak służył ci 
wiernie, o ile było w jego mocy. Ja w pałacu żyć nie umiem, 
nie mogę tu wić gniazda; ja potrzebuję swobody i lasu. 
Jestem śpiewakiem Bożym i nie mogę na tym świecie być 
niczyim niewolnikiem, ani służyć nawet najpotężniejszemu 
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i najlepszemu z monarchów. Mogę być jednak jego 
przyjacielem. Co dzień wieczorem siądę na gałązce u twego 
okna i śpiewać ci będę, aby cię rozweselić i ukoić; moja 
piosenka zbudzi w twoim sercu przyjaciół prawdy, uczucia 
szlachetne, które dworacy sztucznie usypiają. Będę ci śpiewał 
o wszystkim, co ukrywają przed tobą. Mały ptaszek lata 
wszędzie, wszystko widzi, zna ubogie chatki rybaków nad 
morzem i pracujących w pocie i znoju rolników, których ty, 
panie, nie widziałeś nigdy. Nad koronę twoją przekładam 
twe serce i do niego przemawiać będę w moich pieśniach. 
Przyrzecz mi tylko jedno.

— Wszystko, czego zapragniesz! — odrzekł, wstając, 
cesarz i na znak przysięgi miecz złoty przycisnął do serca.

Wyglądał znowu wspaniale w bogatym cesarskim stroju, 
który sam dziś przywdział, słuchając głosu ptaka-przyjaciela.

— Nie mów nikomu o tym — dodał słowik — że jest 
ptaszek maleńki, który tobie tylko śpiewa pieśni miłości 
i prawdy. Wierz mi: tak będzie lepiej.

I słowik odleciał.
Do komnaty cesarskiej weszli dworacy i służba, urzędnicy 

i mandaryni; wszyscy przyszli pożegnać zmarłego monarchę, 
po raz ostatni spojrzeć na twarz jego.

Wtem stanęli zdumieni: cesarz stał ubrany, z mieczem, 
w koronie, zdrów, silny i wesoły.

— Witam was! — rzekł uprzejmie.



Hans Christian Andersen

Słowik
Prawdziwy słowik
Dawno temu w Chinach panował cesarz. 
Cesarz mieszkał w pięknym pałacu w ogromnym ogrodzie.
W tym ogrodzie na drzewie mieszkał też słowik.
Słowik śpiewał w nocy. 
On śpiewał bardzo ładnie. 
Wszyscy ludzie lubili śpiew słowika.
Niektórzy ludzie pisali o śpiewie słowika książki.
Cesarz dowiedział się z książek o słowiku.
On też chciał usłyszeć śpiew słowika.
Wieczorem słowik przyleciał do pałacu i zaśpiewał. 
Słowik śpiewał przepięknie. 
Cesarz był zachwycony.
Słowik zamieszkał w pałacu w złotej klatce.

Sztuczny słowik
Pewnego dnia cesarz dostał paczkę.
W paczce był sztuczny słowik. 
Sztuczny słowik był bardzo ładny. 
On był kolorowy i błyszczący.
On potrafił śpiewać jedną piosenkę.
Sztuczny słowik mógł długo śpiewać. 
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On nie robił przerwy, nie męczył się.
Wszyscy bardzo polubili sztucznego słowika.
Żywy słowik uciekł z pałacu do lasu.
Teraz wszyscy słuchali tylko sztucznego słowika.
Wszyscy mówili: „Sztuczny słowik jest najlepszy”.
Minęło kilka lat.

Choroba cesarza
Cesarz zachorował, bardzo źle się czuł.
Lekarze mówili: „Cesarz umrze”.
Cesarz leżał w łóżku, blady i zimny.
On czuł, że zaraz umrze. 
Był sam.
Cesarz prosił sztucznego słowika: 
„Zaśpiewaj piosenkę. Bardzo cię proszę”.
Sztuczny słowik milczał.
On się zepsuł.
Nagle przyleciał prawdziwy słowik. 
Prawdziwy słowik zaśpiewał długą, piękną piosenkę. 
Cesarz słuchał. 
Dzięki piosence cesarz wyzdrowiał.
Cesarz powiedział do słowika: „Zostań na zawsze w pałacu. 
Ja zniszczę sztucznego słowika”.
Słowik odpowiedział: „Nie niszcz sztucznego słowika. 
Ja nie chcę żyć w pałacu. 
Jestem wolny. 
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Chcę być twoim przyjacielem. 
Będę codziennie wieczorem przylatywał i śpiewał piosenkę”.
Cesarz się zgodził.
Cesarz był zadowolony, miał nowego przyjaciela.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

233Słowik Tekst łatwy do czytania (ETR)



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

234Słowik Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

235Słowik Poznajemy bohaterów lektury

1. Wpisz brakujące informacje.

Tytuł utworu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Bohaterowie
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mały, szary ptaszek o skromnym 
wyglądzie i pięknym głosie

mężczyzna siedzący na wspaniałym 
krześle w drogich szatach

mechaniczny ptak ozdobiony 
drogimi kamieniami

najpiękniejszy budynek 
na świecie: olbrzymi, wspaniały 

i z najcieńszej porcelany

biedna dziewczyna pracująca 
w kuchni

ludzie mieszkający 
w pałacu cesarza

2. Przeczytaj opisy. Podpisz osoby lub miejsca. Etykietki możesz wyciąć i wkleić.

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................
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1.  Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.

1 Cesarz dowiaduje się o pięknym śpiewie słowika.

Cesarz ciężko choruje i jest bliski śmierci.

Cesarz zamyka słowika w niewoli w złotej klatce.

Słowik śpiewa dla chorego i budzi przyjaźń cesarza.

Cesarz dostaje złotego, mechanicznego słowika.

Wszyscy znają pieśń mechanicznego słowika.

Cesarz wraca do zdrowia dzięki słowikowi.

Szary słowik ucieka z niewoli w złotej klatce.

Prawdziwy słowik wraca na dwór cesarza.

Dworzanie znajdują słowika nad rzeką.

Mechaniczny słowik psuje się i przestaje śpiewać.

Ludzie w mieście pokochali śpiew szarego słowika.

Cesarz i dworzanie uwielbiają mechanicznego słowika.

Szary słowik śpiewa w pałacu dla cesarza.
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3.  Rozwiąż szyfr.

2.  Narysuj ilustrację do wybranego fragmentu tekstu.
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1. Odpowiedz na pytania.
 
Skąd cesarz dowiedział się o pięknym śpiewie słowika?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak cesarz chciał wynagrodzić słowika?
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Co było najwyższą nagrodą dla słowika? 
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Skąd pochodził mechaniczny słowik?
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Dla kogo śpiewał mechaniczny słowik?
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Dlaczego ludzie kochali prawdziwego słowika?
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Kto okazał się prawdziwym przyjacielem cesarza w czasie choroby?
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2. Porównaj słowika prawdziwego i sztucznego.

 

słowik prawdziwy słowik mechaniczny
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Jacob i Wilhelm Grimm

Czerwony Kapturek

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Jacob i Wilhelm Grimm

Czerwony Kapturek
Tłumaczenie: Marceli Tarnowski

Była raz mała słodka dzieweczka, którą kochał każdy, kto 
ją tylko ujrzał, a najwięcej kochała ją babcia — nie wiedziała 
wprost, co jej dać. Pewnego razu podarowała jej kapturek 
z czerwonego aksamitu, a dziewczynce tak się ten kapturek 
podobał, że nie chciała nosić żadnego innego, toteż nazwano 
ją Czerwonym Kapturkiem.

Pewnego razu rzekła matka do Czerwonego Kapturka:
— Oto masz, dziecko, w koszyku placek i flaszkę wina, 

zanieś to babci, która jest chora i słaba, i ucieszy się bardzo 
tym podarunkiem. Idź zaraz, póki nie ma wielkiego upału, 
a idąc nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogłabyś upaść 
i stłuc butelkę. Kiedy zaś wejdziesz do pokoju, nie zapomnij 
powiedzieć babci „dzień dobry” i nie rozglądaj się wpierw 
po wszystkich kątach.

— Zrobię wszystko, jak każesz — przyrzekł Czerwony 
Kapturek mamusi.

Babcia mieszkała w lesie, o pół godzinki od wsi. Kiedy 
dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka. Ale Czerwony 
Kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę, i nie bał się go.
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— Dzień dobry, Czerwony Kapturku — rzekł wilk.
— Dzień dobry, wilku — odparła dzieweczka.
— Dokąd to tak wcześnie?
— Do babci.
— A cóż tam niesiesz pod fartuszkiem?
— Placek i wino: mamusia piekła wczoraj, posyła 

więc trochę chorej i słabej babuni, żeby sobie podjadła 
i sił nabrała.

— A gdzie mieszka twoja babcia, Czerwony Kapturku?
— O, to jeszcze kwadrans drogi stąd! Daleko w lesie, 

pod trzema wielkimi dębami stoi chatka otoczona 
leszczynowym żywopłotem, na pewno tam trafisz — rzekł 
Czerwony Kapturek.

Wilk zaś pomyślał sobie: „To młode, kruche stworzonko 
lepiej mi będzie smakować niż stara babcia. Trzeba sobie 
sprytnie poradzić, żeby obie zjeść!”

Idąc kawałek u boku Czerwonego Kapturka rzekł:
— Spójrz, jak pięknie kwitną dokoła kwiatki, dlaczego 

nie patrzysz na nie? I zdaje się, że nie słyszysz, jak słodko 
śpiewają ptaszki? Idziesz prosto przed siebie, jak do szkoły, 
a w lesie jest przecież tak miło!

Czerwony Kapturek otworzył oczy, a widząc promienie 
słońca tańczące wśród drzew i całe łany kwiatów, pomyślał: 
„Babunia ucieszy się, gdy jej przyniosę ładny bukiecik. Jest 
jeszcze dość wcześnie, zdążę na czas”.
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I pobiegła w las szukając kwiatków. A gdy zerwała jeden, 
wnet dalej spostrzegła inny, piękniejszy, biegła więc za nim 
i coraz głębiej wchodziła w las.

Tymczasem wilk pobiegł prosto do domku babci i zapukał 
do drzwi.

— Kto tam? — zapytała staruszka.
— To ja, Czerwony Kapturek, przynoszę babci ciasta 

i wina, otwórz, babciu.
— Naciśnij klamkę — rzekła babcia — za słaba jestem, 

aby wstać.
Wilk nacisnął klamkę, drzwi otworzyły się, a zwierz 

zbliżył się bez słowa do łóżka babci i połknął ją. Potem 
ubrał się w jej koszulę i czepek, położył się do łóżka 
i zasunął firaneczki.

Kiedy Czerwony Kapturek nazbierał tyle kwiatów, że już 
ich unieść nie mógł, przypomniała mu się nagle babcia 
i dziewczynka pobiegła szybko do jej domku. Zdziwiła 
się bardzo, że drzwi są otwarte, a wchodząc do pokoju 
pomyślała: „O Boże, tak mi jakoś straszno, a przecież zwykle 
chętnie chodzę do babuni!”

— Dzień dobry! — zawołała, ale nie 
otrzymała odpowiedzi.

Zbliżyła się więc do łóżka i odsunęła firaneczki. Ujrzała 
babcię, która miała czepek mocno naciągnięty na twarz 
i bardzo dziwnie wyglądała.

— Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?
— Abym cię lepiej mogła słyszeć!
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— A dlaczego masz takie wielkie oczy?
— Abym cię lepiej mogła widzieć!
— A dlaczego ręce masz takie wielkie?
— Abym cię lepiej mogła objąć!
— A dlaczego, babciu, masz taki brzydki, wielki pysk?
— Aby cię łatwiej zjeść!
I w tejże chwili wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego 

Czerwonego Kapturka.
Gdy wilk zaspokoił już swój apetyt, położył się 

z powrotem do łóżka i wnet zasnął, chrapiąc głośno. Młody 
myśliwy przechodził właśnie koło domu i pomyślał: „Jakże 
chrapie ta staruszka, muszę zajrzeć, czy się jej coś złego 
nie stało”.

Wszedł więc do izby i ujrzał na łóżku śpiącego wilka.
— Otom cię znalazł1, stary szkodniku! — zawołał. — 

Dawno już cię szukałem!
I chciał nabić fuzję2 i zastrzelić wilka, ale pomyślał sobie, 

że wilk mógł połknąć babunię i można ją jeszcze uratować; 
nie strzelił więc, lecz wziął nożyczki i rozciął śpiącemu 
wilkowi brzuch.

Natychmiast wyskoczył Czerwony Kapturek wołając:
— Ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka!
A potem wyszła i stara babcia, żywa jeszcze, ale ledwie 

dysząca. Czerwony Kapturek przyniósł prędko kamieni, 
którymi napełnili brzuch wilka. Kiedy się zwierz obudził, 
chciał uciec, ale kamienie były tak ciężkie, że padł zaraz 
martwy na podłogę. Wszyscy troje ucieszyli się bardzo. 
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Myśliwy ściągnął z wilka skórę i poszedł z nią do domu, 
babcia zjadła ciasto i wypiła wino przyniesione przez 
dziewczynkę. A Czerwony Kapturek pomyślał: „Odtąd nigdy 
nie będę biegała po lesie, gdy mi mamusia zabroni!”.
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Przypisy:

1otom cię znalazł (daw. forma) — dziś popr.: oto cię 
znalazłem. [przypis edytorski]

2fuzja (daw.) — strzelba myśliwska. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dorota 
Kowalska, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak, 
Wojciech Kotwica.



Jacob i Wilhelm Grimm

Czerwony Kapturek
Zadanie dla Czerwonego Kapturka
Była mała dziewczynka.
Dziewczynka zawsze chodziła w czerwonym kapturku,
dlatego ludzie nazywali ją Czerwonym Kapturkiem.
Pewnego dnia mama powiedziała do Czerwonego Kapturka: 
„Babcia jest chora. 
Zanieś jej placek i butelkę wina.
Uważaj po drodze!”.
Czerwony Kapturek poszedł do babci.

Czerwony Kapturek spotyka wilka
Po drodze w lesie Czerwony Kapturek spotkał wilka.
Wilk spytał Czerwonego Kapturka, dokąd idzie.
Czerwony Kapturek opowiedział o chorej babci. 
Dziewczynka pokazała wilkowi drogę do domu babci.
Wilk postanowił, że zje babcię i Czerwonego Kapturka. 
Wilk powiedział do Kapturka: „Zobacz, jaki ładny jest las. 
Tutaj jest bardzo miło, nie musisz się spieszyć”.
Czerwony Kapturek rozejrzał się i postanowił zebrać kwiatki 
dla babci.
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Wilk w domu babci
Wilk pobiegł szybko do domu babci.
Wilk oszukał babcię, że jest Czerwonym Kapturkiem.
Babcia wpuściła wilka do domu.
Wilk zjadł babcię i założył jej ubranie.
Wilk położył się do łóżka i czekał.
Czerwony Kapturek przyszedł do domu babci i wszedł  
do środka.
Czerwony Kapturek podszedł do łóżka i zaczął rozmawiać 
z przebranym wilkiem.
Czerwony Kapturek zdziwił się, że babcia ma wielkie uszy, 
oczy i ręce.
Wilk wyskoczył z łóżka i zjadł Czerwonego Kapturka.
Wilk wrócił do łóżka i poszedł spać. 
On bardzo głośno chrapał.

Pomoc od myśliwego
Myśliwy przechodził obok domu i usłyszał chrapanie.
Wszedł do domu i zobaczył śpiącego wilka.
Myśliwy wziął nożyczki i rozciął wilkowi brzuch.
Czerwony Kapturek i babcia wyszły z brzucha wilka. 
Były całe i zdrowe.
Czerwony Kapturek pomyślał: 
„Mama miała rację. 
Muszę jej słuchać i bardziej uważać”.
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Zanieś chorej babci wino i placek.  
Idź prosto do domu babci.

Dobrze, mamusiu. 
Będę uważać.

Gdzie idziesz, dziewczynko?

Do chorej babci. 
Jej dom jest w głębi lasu.

Zaraz zjem babcię 
i dziewczynkę.

Babcia ucieszy się 
z kwiatków.

Babciu, to ja, Czerwony Kapturek.

Wejdź, kochanie. 
Ja leżę w łóżku.

Babcia jakoś dziwnie wygląda, 
trochę się boję.

Sprawdzę, czy babcia dobrze się czuje.

Chrrr...

Cieszę się babciu, że jesteś żywa. Zawsze już będę słuchać mamusi.
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1. Podpisz obrazki. Możesz wykorzystać etykietki.

Kto to jest?

mama

wilk

babcia

myśliwy

Czerwony Kapturek
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2. Dopasuj opisy do obrazków z polecenia pierwszego. Wklej opisy.

Mała, słodka 
dziewczynka.

Złe zwierzę
mieszkające w lesie.

Mieszkała w lesie 
pół godziny od wsi.

Uratował babcię 
i wnuczkę.

Prosiła o zaniesienie 
babci jedzenia.
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3. Podpisz obrazki. Możesz wykorzystać etykietki.

Co to jest?

domek babci 
w lesie

czerwony 
kapturek

koszyczek z plackiem 
i winem

4. Dopasuj opisy do obrazków z polecenia trzeciego. Wklej opisy.

Uszyła go babcia 
dla wnuczki.

stoi samotnie 
w środku lasu. 

Dała go mama 
dziewczynce.
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1.  Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.  
Z liter znajdujących się za każdym numerem powstanie hasło.

Mama prosi Czerwonego Kapturka o zaniesienie babci 
koszyczka z jedzeniem. 1 Z

Babcia, myśliwy i Czerwony Kapturek bardzo się cieszą. y

Wilk miło rozmawia w lesie z Czerwonym Kapturkiem. s

Czerwony Kapturek przychodzi od domu babci i nie poznaje 
przebranego wilka. u

Wilk biegnie do domu chorej babci. e

Myśliwy rozcina brzuch wilka i ratuje babcię. m

Wilk budzi się. Umiera. m

Dziewczynka rozmawia z wilkiem przebranym za babcię. c

Dziewczynka obiecuje iść prosto do domu babci. a

Dziewczynka napełnia kamieniami brzuch wilka. a

Dziewczynka obiecuje zawsze słuchać mamy. !

Dziewczynka zrywa w lesie kwiaty dla babci. z

Młody myśliwy słyszy chrapanie i wchodzi do domku. a

Wilk połyka babcię i kładzie się do łóżka. ł

Z wilczego brzucha wyskakuje Czerwony Kapturek. m

Wilk połyka Czerwonego Kapturka i zasypia. h

W lesie dziewczynka spotyka wilka. w

Wilk udaje dziewczynkę i babcia wpuszcza go do domu. s

HasłO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Z
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2.  Podpisz fragmenty tekstu zdaniami z polecenia pierwszego.  
Możesz wyciąć zdania z tabeli z polecenia pierwszego i wkleić 
pod fragmentami tekstu.

„ — Oto masz, dziecko, w koszyczku placek i flaszkę wina, zanieś to 
babci, która jest chora i słaba.”

„Babunia ucieszy się, gdy jej przyniosę ładny bukiecik.”

„Jakże chrapie ta staruszka, muszę zajrzeć, czy się jej coś złego nie stało.”

„Ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka!”

Mama prosi Czerwonego Kapturka o zaniesienie babci 
koszyczka z jedzeniem.

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wzór:
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3.  Dorysuj brakujące elementy. Podpisz rysunek.

„ Daleko w lesie, pod trzema wielkimi dębami stoi chatka otoczona 
leszczynowym żywopłotem.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1.  Uzupełnij rozmowy. Napisz, kto z kim rozmawia.

„— Dokąd to tak wcześnie?
— Do ������������������������������������ .
— A cóż tam ������������������������������������ pod fartuszkiem?
— ������������������������������������ i ������������������������������������ : mamusia piekła wczoraj, posyła 
więc trochę ������������������������������������ i słabej babuni, żeby sobie podjadła 
i sił nabrała.
— A gdzie mieszka twoja babcia, ������������������������������������ ������������������������������������ ?
— O, to jeszcze kwadrans drogi stąd! Daleko w ������������������������������������ , 
pod trzema wielkimi dębami stoi ������������������������������������ ”

„— Kto tam? — zapytała ������������������������������������ .
— To ja, ������������������������������������ ������������������������������������ , przynoszę ������������������������������������ 
ciasta i wina, otwórz, babciu.
— Naciśnij klamkę — rzekła ������������������������������������ — za ������������������������������������ 
jestem, aby wstać.”

To jest rozmowa ������������������������������������ ������������������������������������ i ������������������������������������ .

To jest rozmowa ������������������������������������ ������������������������������������ i ������������������������������������ .
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„— Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie ������������������������������������ ?
— Abym cię lepiej mogła ������������������������������������ !
— A dlaczego masz takie wielkie ������������������������������������ ?
— Abym cię lepiej mogła ������������������������������������ !
— A dlaczego ������������������������������������ masz takie wielkie?
— Abym cię lepiej mogła ������������������������������������ !”

To jest rozmowa ������������������������������������ ������������������������������������ i ������������������������������������ .

2.  Narysuj ilustrację do wybranej rozmowy.
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
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Jacob i Wilhelm Grimm

Śnieżka
Tłumaczenie: Marceli Tarnowski

Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy z nieba sypał 
się śnieg jak pierze z rozprutej pierzyny, siedziała królowa 
przy oknie o ramach z czarnego hebanu1 i szyła. Tak szyjąc 
i patrząc na śnieg, ukłuła się w palec, i trzy krople krwi 
potoczyły się na śnieg. A ponieważ czerwona krew cudnie 
wyglądała na białym śniegu, królowa pomyślała sobie:

„Chciałabym mieć dziecko, białe jak ten śnieg, rumiane 
jak krew i o włosach czarnych jak heban”.

Wkrótce potem królowa powiła2 córeczkę, białą jak śnieg, 
rumianą jak krew i o włosach czarnych jak heban. Nazwano 
ją Śnieżką. Zaraz po urodzeniu dziecka królowa umarła.

Po roku król pojął3 drugą żonę. Była to pani piękna, 
ale tak dumna i zarozumiała, że chciała być najpiękniejszą 
na całym świecie. Miała ona cudowne lusterko, w którym się 
zawsze przeglądała, a przeglądając się, pytała:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?
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A lustro odpowiadało:

Tyś, królowo, najpiękniejsza jest na świecie.

I królowa była zadowolona, bo wiedziała, że lusterko tylko 
prawdę może powiedzieć.

Tymczasem Śnieżka podrastała i stawała się z każdym 
dniem piękniejsza, a kiedy skończyła siedem lat, była piękna 
jak jasny dzień, piękniejsza nawet od królowej.

Pewnego razu królowa stanęła przed lusterkiem i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

A lusterko odpowiedziało:

Królowo, jesteś piękna, jak gwiazda na niebie
Ale Śnieżka jest tysiąc razy piękniejsza od ciebie.

Przeraziła się królowa, zżółkła i zzieleniała ze złości. 
I w jednej chwili znienawidziła Śnieżkę. A zazdrość i pycha 
wciąż rosły w jej sercu niby chwasty, aż wreszcie nie miała już 
dnia ani nocy spokojnej. Przywołała więc myśliwego i rzekła:

— Wyprowadź dziewczynkę do lasu, nie chcę jej więcej 
widzieć. Masz ją zabić, a na dowód przynieś mi jej serce.

Myśliwy usłuchał rozkazu, wyprowadził Śnieżkę do 
lasu, lecz gdy wyciągnął nóż, ażeby wyrwać jej niewinne 
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serduszko, rozpłakała się dziewczynka i zaczęła go prosić 
tymi słowy4:

— Ach, drogi człowieku, daruj mi życie, pójdę sobie 
daleko przez ten dziki las i już nigdy nie wrócę do domu.

A że była taka piękna, ulitował się myśliwy i powiedział:
— Uciekaj więc, biedne dziecko!
„Dzikie zwierzęta i tak cię pożrą” — pomyślał sobie, 

ale lżej mu się zrobiło na sercu, bo żal mu było ją zabić. 
A spotkawszy na drodze warchlaka5, zabił go, wyjął mu płuca 
i wątrobę, i przyniósł królowej na dowód, że zabił Śnieżkę. 
Kucharz musiał je ugotować w osolonej wodzie, a zła 
kobieta zjadła jedno i drugie, w przekonaniu, że są to płuca 
i wątroba Śnieżki.

Tymczasem biedne dziecko wystraszone błąkało się 
po lesie, nie wiedząc, co począć. Zaczęła biec i biegła tak 
po kamieniach i przez ciernie, a dzikie zwierzęta uchodziły 
jej z drogi, nie robiąc jej nic złego, aż zabrakło jej tchu, 
a był już wieczór; wtem ujrzała maleńki domek i weszła 
do niego, chcąc odpocząć. W domku tym wszystko było 
maleńkie, ale tak czyste i miłe, że trudno opowiedzieć. 
Pośrodku stał stoliczek nakryty białą serwetką, z siedmioma 
małymi miseczkami, a przy każdej miseczce leżała łyżeczka, 
nożyk i widelczyk, a na środku stało siedem kubeczków. 
Pod ścianami ustawionych było siedem łóżeczek, jedno przy 
drugim, starannie zaścielonych czyściutką pościelą.

Ponieważ Śnieżka była bardzo głodna i spragniona, zjadła 
z każdej miseczki po odrobinie jarzynki i po kawałeczku 
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chleba, a z każdego kubeczka upiła kropelkę wina, gdyż 
nie chciała jednemu zjeść wszystkiego. Potem chciała 
się położyć do jednego z łóżeczek, ale ani jedno nie było 
odpowiednie, jedno za długie, drugie za krótkie, aż wreszcie, 
wypróbowawszy wszystkie, ułożyła się w siódmym, gdyż 
to jedno było w sam raz, i oddawszy się w opiekę Bogu — 
zasnęła.

Kiedy się już zupełnie ściemniło, przyszli gospodarze 
tego domku.

Było to siedmiu karzełków6, którzy do tej pory pracowali 
w górach, wydobywając drogie kruszce. Zapalili siedem 
świeczek, a kiedy w pokoju zrobiło się jasno, zauważyli, 
że ktoś tu był, gdyż nie wszystko znaleźli w tym samym 
porządku, w jakim zostawili.

Pierwszy zapytał: — Kto siedział na moim krzesełeczku?
Drugi: — Kto jadł z mojego talerzyka?
A trzeci: — Kto ułamał kawałek z mojego chleba?
Czwarty: — Kto zjadł moją jarzynkę?
Piąty: — Kto używał mojego widelczyka?
Szósty: — Kto kroił moim nożykiem?
Siódmy: — Kto upił z mojego kubeczka?
A kiedy pierwszy się obejrzał, zawołał:
— Kto wchodził do mojego łóżeczka?
Reszta przybiegła, a każdy zawołał ze zdziwieniem:
— I w moim też ktoś leżał.
A kiedy siódmy zajrzał do swojego łóżeczka, zobaczył 

w nim śpiącą Śnieżkę. Zawołał swych towarzyszów7, którzy 
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pokrzykując ze zdziwienia, przynieśli swoje świeczki; 
uważnie poczęli się przyglądać Śnieżce.

— Ach, mój Boże! ach, mój Boże! — wołali — jakie to 
dziecko jest piękne! — i byli nim tak ucieszeni, że nie chcieli 
dziewczynki obudzić i pozostawili ją w łóżeczku. Siódmy 
karzełek spał u każdego z towarzyszów po jednej godzince, 
aż minęła noc.

Kiedy następnego dnia Śnieżka obudziła się i ujrzała 
siedmiu karzełków, przestraszyła się bardzo. Ale oni byli 
bardzo życzliwi i zapytali:

— Jak się nazywasz?
— Nazywam się Śnieżka — odpowiedziała.
— W jaki sposób dostałaś się do naszego domku? — 

pytały dalej karzełki.
Opowiedziała im więc Śnieżka, jak to macocha kazała ją 

wyprowadzić do lasu i zabić, jak myśliwy ulitował się nad 
nią, jak biegła cały dzień, aż wreszcie napotkała ten domek. 
A na to karzełki:

— Jeżeli zechcesz nam prowadzić gospodarstwo, gotować, 
prać i szyć, a wszystko utrzymywać w porządku, to możesz 
u nas pozostać, a niczego ci nie zabraknie.

— O tak — zawołało dziewczę — z całego serca! — 
I pozostała u nich. Utrzymywała im dom w porządku; 
od samego rana szły karzełki w góry wydobywać 
złoto i brylanty, a wieczorem wracały na kolację, którą 
przygotowywała Śnieżka. Cały dzień dziewczynka była sama 
w domu, a karzełki przed wyjściem zawsze jej mówiły:
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— Strzeż się macochy, która może się dowiedzieć, gdzie 
jesteś; pamiętaj, nie wpuszczaj nikogo!

Królowa, zjadłszy płuca i wątrobę, które uważała za płuca 
i wątrobę Śnieżki, myślała, że jest znów najpiękniejsza 
na świecie. Podeszła do swojego lusterka i zapytała 
z uśmiechem:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

A lusterko odpowiedziało:

Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Żyje Śnieżka z karzełkami,
Tysiąc razy piękniejsza od ciebie.

Zatrzęsła się ze złości królowa, gdyż wiedziała, że lusterko 
mówi prawdę. Zrozumiała, że ją myśliwy oszukał i że Śnieżka 
żyje. Znów nie mogła ze złości zaznać spokoju i myślała 
tylko o tym, jak by pasierbicę8 pozbawić życia. Bo dopóki 
nie będzie najpiękniejszą kobietą w całym kraju, zazdrość jej 
nie opuści. Po długim namyśle zła macocha umalowała sobie 
twarz i przebrała się za starą handlarkę, tak że nikt by jej 
nie poznał. W tym przebraniu poszła za lasy, za góry, gdzie 
mieszkała Śnieżka u siedmiu karzełków, zapukała do drzwi 
i zawołała:
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— Piękny mam towar i bardzo tani!
Śnieżka wychyliła się z okienka i zawołała:
— Dzień dobry, miła kobieto, co macie do sprzedania?
— Dobry towar, piękny towar — odpowiedziała rzekoma 

handlarka. — Gorseciki9 jedwabne w różnych kolorach. — 
I wyciągnęła jeden, który ze wszystkich kolorów jedwabiu 
był upleciony.

— Tę uczciwą kobietę mogę wpuścić — pomyślała 
Śnieżka, otworzyła drzwi i kupiła sobie ten 
wspaniały gorsecik.

— Zbliż się, dziecię — rzekła stara — zbliż się, ja cię 
dobrze opaszę tym gorsecikiem.

Śnieżka, nie przeczuwając nic złego, pozwoliła się opasać 
nowym gorsecikiem; ale stara coraz mocniej i mocniej 
ściągała sznur, aż Śnieżce zabrakło tchu i padła martwa 
na ziemię.

— Już nie będziesz najpiękniejsza! — zawołała macocha 
i wybiegła z domku.

Niedługo potem, pod wieczór, siedmiu karzełków 
wróciło do domu. Jakaż była ich rozpacz, kiedy ujrzały 
swoją ulubioną Śnieżkę leżącą martwą na ziemi. Uniosły 
ją z podłogi, a zauważywszy, że jest za mocno ściągnięta 
sznurem gorsecika, przecięły go na pół, a gdy gorsecik opadł, 
dziewczynka zaczęła oddychać i ożyła. Kiedy się karzełki 
dowiedziały, co się stało, rzekły:

— Tą starą handlarką była na pewno zła królowa, strzeż 
się i nie wpuszczaj nikogo, kiedy nas nie ma w domu!
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Zła kobieta, wróciwszy do zamku, zadowolona podeszła 
do lustra i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

A lusterko odpowiedziało:

Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Żyje Śnieżka z karzełkami
Tysiąc razy piękniejsza od ciebie.

Kiedy to królowa usłyszała, cała krew spłynęła jej do serca 
ze złości, gdyż zrozumiała, że Śnieżka ożyła.

— Ale teraz — rzekła — coś takiego wymyślę, że już nie 
ożyjesz! — I czarodziejskimi sposobami, które jej były znane, 
zrobiła zatruty grzebień.

Przybrała znów postać innej starej kobiety i tak przebrana 
poszła za lasy, za góry, gdzie mieszkała Śnieżka u siedmiu 
karzełków, zapukała do drzwi i zawołała:

— Piękny mam towar i bardzo tani!
Śnieżka wychyliła się i krzyknęła:
— Idźcie sobie dalej, kobieto, nie wpuszczę nikogo.
— Ale obejrzeć przecież możesz? — powiedziała stara, 

wyciągnęła zatruty grzebień i podniosła go w górę. I tak 
się spodobał dziewczynce, że dała się namówić i otworzyła 
drzwi. A kiedy go już kupiła, odezwała się stara:
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— Zbliż się, to cię porządnie uczeszę!
Biedna Śnieżka, znów nie przeczuwając nic złego, 

pozwoliła wpiąć sobie grzebień we włosy i w tej samej chwili 
padła bez czucia.

— Teraz już nie ożyjesz — rzekła stara i odeszła w las.
Na szczęście niedaleko było do wieczora i karzełki wróciły 

do domu. Kiedy ujrzały Śnieżkę leżącą na ziemi, domyśliły 
się, że to sprawka jej macochy. Obszukały więc Śnieżkę 
i znalazły zatruty grzebień, a z chwilą kiedy go wyjęły, 
dziewczynka znów otworzyła oczy. Opowiedziała im, co 
się stało, a karzełki jeszcze raz ją przestrzegły i zabroniły jej 
komukolwiek otwierać drzwi.

Królowa znów stanęła przed lustrem i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

A lusterko odpowiedziało:

Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie,
Ale za lasami, ale za górami
Żyje Śnieżka z karzełkami
Tysiąc razy piękniejsza od ciebie.

Kiedy to królowa usłyszała, zadrżała i krzyknęła:
— Śnieżka musi umrzeć, bodaj za cenę mojego życia!
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Następnie poszła do starej ciemnej komórki, gdzie nikt 
nigdy nie zaglądał, i tam zrobiła trujące jabłuszko. Wyglądało 
ono bardzo smacznie; żółte z czerwonymi plamkami, tak 
że ktokolwiek by je zobaczył, chciałby je zjeść, ale kto by 
ugryzł kawałek, ten musiałby umrzeć. Kiedy jabłko było 
gotowe, przybrała postać wieśniaczki i tak przebrana 
poszła za lasy, za góry, gdzie Śnieżka mieszkała u siedmiu 
karzełków, i zapukała do drzwi. Śnieżka wychyliła się 
z okienka i zawołała:

— Nie mogę tu wpuścić nikogo, siedmiu karzełków tak 
mi rozkazało.

— Masz słuszność — rzekła wieśniaczka — odchodzę już 
z moimi jabłkami, tylko jedno chcę ci podarować.

— Nie — odpowiedziała Śnieżka — nic mi przyjmować 
nie wolno.

— Obawiasz się trucizny? — zapytała stara. — Widzisz, 
kroję jabłko na pół, tę połówkę z czerwonym rumieńcem ty 
zjesz, a tę żółtą zjem ja.

Jabłko było tak zrobione, że tylko jedna połowa, ta 
z czerwonym rumieńcem, była zatruta. Śnieżka przyglądała 
się ślicznemu jabłuszku i widząc, z jakim apetytem 
wieśniaczka je zajada, nie mogła się dłużej oprzeć pokusie, 
wyciągnęła rękę i wzięła zatrutą połowę jabłka. Ledwo jednak 
połknęła kawałek, padła martwa na podłogę. Widząc to, 
królowa zawołała:

— Biała jak śnieg, rumiana jak krew, czarnowłosa jak 
heban! Tym razem już cię twoje karły nie obudzą.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Śnieżka Tekst oryginalny 294

A kiedy znów spytała lustra:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

Lusterko odpowiedziało:

Tyś, królowo, najpiękniejsza jest na świecie.

I tak odzyskało spokój jej zawistne serce, jeśli zawistne10 
serce spokoju zaznać może. A karzełki, powróciwszy do 
domu, znalazły Śnieżkę martwą na ziemi. Podniosły ją, 
obszukały, czy nie ma znów czegoś zatrutego, rozczesały 
jej włosy, umyły wodą i winem, ale nic nie pomogło: ich 
ukochana dziewczynka była martwa. Ułożyły ją karzełki 
na katafalku11 i siadły dokoła, przez trzy dni opłakując swoją 
Śnieżkę. Wreszcie postanowiły ją pochować, ale wyglądała 
tak świeżo i pięknie, że zawołały:

— Nie, nie możemy jej oddać czarnej ziemi! — I kazały 
zrobić szklaną trumnę, w której można ją było ze wszystkich 
stron widzieć. Do tej trumny włożyły Śnieżkę, złotymi 
literami wypisały jej imię i że była królewską córką. Postawiły 
trumnę na szczycie góry i jeden z nich zostawał zawsze 
na straży. Nawet ptaki przyszły opłakiwać Śnieżkę, najpierw 
sowa, potem kruk, wreszcie gołąbek.

Długo, długo leżała Śnieżka w szklanej trumnie i wciąż 
wyglądała, jakby spała, gdyż była biała jak śnieg, rumiana 
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jak krew i czarnowłosa jak heban. Zdarzyło się raz, że młody 
piękny królewicz przejeżdżał przez las i przybył do domku 
karzełków, aby tam przenocować. Zobaczył on szklaną 
trumnę na wzgórzu, a w niej piękną Śnieżkę, a przeczytawszy 
to, co było złotymi literami wypisane, zwrócił się do 
karzełków i rzekł:

— Dajcie mi tę trumnę, a zapłacę wam, ile tylko zechcecie.
Ale karły odpowiedziały:
— Nie oddamy jej za skarby całego świata.
Na to królewicz:
— Więc podarujcie mi ją, gdyż nie mógłbym teraz żyć bez 

widoku Śnieżki, będę ją czcić i uwielbiać jako najdroższą dla 
mnie istotę na świecie.

Po tych słowach ulitowały się karzełki i oddały 
królewiczowi trumnę ze śpiącą w niej Śnieżką, a ten kazał 
pachołkom12 nieść ją na ramionach przed sobą. I zdarzyło 
się wtedy, że jeden z pachołków potknął się, a przy tym 
wstrząśnięciu wypadł z ust Śnieżki kawałek zatrutego jabłka, 
który jej utkwił w gardle. Po chwili dziewczę otworzyło oczy, 
uniosło wieko trumny i znów ożyło.

— O Boże, gdzież jestem? — zawołała.
A królewicz uradowany odpowiedział:
— Jesteś u mnie! — i opowiedział jej, jak się to wszystko 

zdarzyło, kończąc: — Kocham cię ponad wszystko 
na świecie; chodź ze mną do zamku mojego ojca, ty będziesz 
moją żoną!
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Śnieżka uradowana poszła z nim, a ślub ich odbył się 
z wielką wspaniałością.

Na ten ślub została też zaproszona jej macocha, a kiedy 
włożyła wspaniałe szaty, stanęła przed lusterkiem i zapytała:

Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
Kto najpiękniejszy jest na świecie?

Lusterko odpowiedziało:

Tyś piękna, królowo, jak gwiazdy na niebie,
Lecz młodziutka królowa jest tysiąc razy
piękniejsza od ciebie.

Zła kobieta zdrętwiała ze zgrozy, zaklęła głośno 
i postanowiła już wcale na ślub nie iść, ale nie mogła 
usiedzieć w domu ze złości i ciekawości, i chciała koniecznie 
zobaczyć młodą królową. Kiedy przyszła na wesele, poznała 
Śnieżkę i oniemiała ze strachu i przerażenia. Wtedy 
postawiono na rozżarzonych węglach specjalnie zrobione dla 
złej królowej żelazne buciki. A kiedy pachołkowie wnieśli je, 
trzymając obcęgami, i ustawili przed nią, musiała je włożyć 
i tak długo w nich tańczyć, aż martwa padła na ziemię.
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Przypisy:

1heban — kosztowne drewno pozyskiwane różnych 
gatunków drzew rosnących w tropikalnych częściach Azji, 
w Afryce itp. [przypis edytorski]

2powić (daw.) — urodzić. [przypis edytorski]
3pojąć żonę a. pojąć kogoś za żonę — poślubić kogoś, 

ożenić się z kimś. [przypis edytorski]
4słowy — dziś popr. forma N. lm: słowami. 

[przypis edytorski]
5warchlak — młode dzika. [przypis edytorski]
6karzełek — w innych wersjach baśni: krasnoludek. 

[przypis edytorski]
7towarzyszów — dziś popr. forma D. lm: towarzyszy. 

[przypis edytorski]
8pasierbica — córka współmałżonka. [przypis edytorski]
9gorsecik (zdr.), gorset — daw. element ubioru, 

usztywniający i obciskający korpus, używany, aby podkreślić 
szczupłość talii kobiety. [przypis edytorski]

10zawistny — zazdrosny i pełen nienawiści. 
[przypis edytorski]

11katafalk — podwyższenie, na którym stoi trumna 
podczas uroczystości pogrzebowych. [przypis edytorski]

12pachołek (daw.) — sługa, pomocnik. [przypis edytorski]
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Jacob i Wilhelm Grimm

Śnieżka
Nowa królowa zazdrosna o Śnieżkę
Dawno temu królowa urodziła córeczkę i nazwała ją Śnieżka.
Królowa zmarła zaraz po urodzeniu Śnieżki.
Król ożenił się ponownie.
Nowa królowa miała magiczne lustro.
Lustro mówiło, kto jest najpiękniejszy na świecie.
Lustro zawsze mówiło, że nowa królowa jest najpiękniejsza.
Pewnego dnia lustro powiedziało, że to Śnieżka jest 
najpiękniejsza.
Królowa była bardzo zła i zazdrosna.
Zawołała myśliwego i powiedziała: 
„Zabierz Śnieżkę do lasu i ją zabij”.
Myśliwy zabrał Śnieżkę do lasu, ale jej nie zabił.
Pozwolił Śnieżce uciec.

Śnieżka w domku siedmiu krasnoludków
Śnieżka w lesie znalazła mały domek.
Domek był pusty, wszystkie meble były malutkie.
Śnieżka obejrzała domek, zjadła i położyła się spać.
Wieczorem do domku wróciło siedmiu krasnoludków.
Zobaczyły, że ktoś używał ich rzeczy.
Krasnoludki znalazły Śnieżkę w łóżku.
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Śnieżka po obudzeniu opowiedziała krasnoludkom swoją 
historię.
Krasnoludki pozwoliły Śnieżce zostać z nimi. 

Wizyta królowej u krasnoludków
Królowa myślała, że Śnieżka nie żyje.
Pewnego dnia spytała lustro, kto jest najpiękniejszy na 
świecie.
Lustro odpowiedziało, że Śnieżka mieszka z krasnoludkami 
i jest najpiękniejsza.
Królowa była zła, chciała zabić Śnieżkę.
Przebrała się za handlarkę i znalazła domek krasnoludków.
Śnieżka była w domku sama.
Królowa sprzedała Śnieżce wiązaną kamizelkę.
Śnieżka założyła kamizelkę. 
Królowa bardzo mocna ją zawiązała i Śnieżka umarła.
Krasnoludki po powrocie do domku rozcięły kamizelkę 
i uratowały Śnieżkę.
Królowa wróciła do zamku i spytała lustro, kto jest 
najpiękniejszy.
Lustro odpowiedziało, że Śnieżka nadal żyje i jest 
najpiękniejsza.
Królowa znowu przebrała się za handlarkę i poszła do domku 
krasnoludków.
Tym razem pokazała Śnieżce zatruty grzebień.
Królowa włożyła grzebień Śnieżce we włosy.
Śnieżka umarła.
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Krasnoludki po powrocie do domku wyjęły z włosów grzebień.
Śnieżka ożyła.
Królowa wróciła do zamku i spytała lustro, kto jest 
najpiękniejszy.
Lustro odpowiedziało, że Śnieżka nadal żyje i jest 
najpiękniejsza.
Królowa zezłościła się.
Zatruła jabłko, przebrała się za handlarkę i poszła do domku 
krasnoludków.
Śnieżka spróbowała jabłka i umarła.
Krasnoludki wróciły do domu. 
Nie wiedziały, jak uratować Śnieżkę.

Ratunek od królewicza
Krasnoludki położyły Śnieżkę do szklanej trumny. 
Postawiły trumnę na szczycie góry.
Jakiś czas później przejeżdżał obok góry młody królewicz.
Zobaczył Śnieżkę w szklanej trumnie i się zakochał.
Krasnoludki oddały królewiczowi trumnę ze Śnieżką.
Gdy służący królewicza nieśli trumnę, kawałek zatrutego 
jabłka wypadł z ust Śnieżki.
Śnieżka ożyła.
Królewicz i Śnieżka wzięli ślub.
Na wesele przyszła też zła królowa.
Służący złapali ją.
Musiała tańczyć w gorących żelaznych butach.
Zła królowa zmarła.
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Mała królewna była biała jak śnieg, 
rumiana jak krew, 

o włosach czarnych jak heban.

Kto jest najpiękniejszy na świecie?

Ty, królowo, jesteś najpiękniejsza.

Kto jest najpiękniejszy na świecie?

 Jesteś piękna jak gwiazdy na niebie, 
ale Śnieżka jest piękniejsza od ciebie.

Masz ją zabić. Uciekaj biedne dziecko.

Dzikie zwierzęta i tak ją zjedzą.

Śnieżka rosła i była coraz ładniejsza.
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Kto jest najpiękniejszy na świecie?

Tyś piękna jak gwiazdy na niebie, 
ale za górami, za lasami, 

Śnieżka żyje z karzełkami, 
tysiąc razy piękniejsza od ciebie.

Teraz ją uduszę gorsetem.

Karzełki uratowały Śnieżkę.

Karzełki uratowały Śnieżkę.

Ten grzebyk ją zabije.

Karzełki nie uratowały Śnieżki.

To jabłko ją zabije.

Zjedz na zdrowie.

Jest taka piękna, kocham ją.

Jaka ona piękna. Była taka dobra. 
Kochaliśmy ją.

Bardzo nam pomagała, 
smutno nam.

Śnieżka i królewicz żyli długo i szczęśliwie.
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1. Przeczytaj życiorys pisarzy.

Życiorys braci Grimm
Jakob Ludwig Karl Grimm i Wilhelm Karl Grimm  
byli niemieckimi pisarzami i naukowcami.  
Jacob urodził się 4 stycznia 1785 roku, a Wilhelm  
24 lutego 1786 roku. Obaj urodzili się w mieście 
Hanau. Skończyli studia prawnicze, ale pracowali 
jako bibliotekarze. Przez wiele lat zbierali ludowe 
opowieści. Na ich podstawie pisali baśnie. 
Początkowo baśnie były przeznaczone  
dla dorosłych. Pierwszy tom baśni ukazał się  
w 1812 roku. Bracia zmarli w Berlinie: Wilhelm  
16 grudnia 1859 roku, Jacob 20 września 1863 roku.
Baśnie braci Grimm zostały przetłumaczone  
na wiele języków i znają je dzieci na całym świecie. 
Na podstawie baśni powstały również filmy.

Najbardziej znane baśnie to: „Śnieżka”,  
„Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „Roszpunka”, 
„Śpiąca królewna”.

Jacob Ludwig Karl 
Grimm

Wilhelm Karl  
Grimm
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

Osiągnięcia 
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Odpowiedz na pytania lub wybierz dobrą odpowiedź.
 
1.	 Jak miał na imię starszy brat?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.	 Jak miał na imię młodszy brat?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.	Gdzie urodzili się bracia? Podaj państwo i miasto.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4.	Kto urodził się 24 lutego 1786 roku?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5.	W którym roku urodził się Jacob Ludwig Karl Grimm?
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6.	Gdzie pracowali bracia Grimm?
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7.	 Czym zajmowali się bracia Jacob i Wilhelm Grimm?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8.	Dla kogo były przeznaczone baśnie?
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9.	W którym roku ukazał się pierwszy tom baśni?
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10.	Której baśni nie napisali bracia Grimm?
a) Śpiąca królewna
b) Królewna Śnieżka
b) Królowa śniegu

11.	Jakie znasz baśnie braci Grimm?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.	Którą z baśni braci Grimm lubisz najbardziej?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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307Bracia Grimm Notatka o autorach lektury

Bracia skończyli studia prawnicze, 
ale pracowali jako bibliotekarze. 

Bracia zbierali ludowe opowieści 
i na ich podstawie pisali baśnie.

Urodził się w Niemczech 
w mieście Hanau.

Urodził się w Niemczech 
w mieście Hanau.

Zmarł w mieście 
Berlin.

Zmarł w mieście 
Berlin.

4
stycznia
1785 r.

24 
lutego 
1786 r.

20 
września 

1863 r.

16 
grudnia 
1859 r.

Jacob Ludwig Karl 
Grimm

Wilhelm Karl 
Grimm
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Bracia Grimm Notatka o autorach lektury

Mapa Europy

Mapa Niemiec

1

2

flaga Niemiec

1  Berlin

2  Hanau

4. Zaznacz na mapie miasta urodzenia i śmierci braci Grimm.
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309Śnieżka Poznajemy bohaterów lektury

1. Podpisz rysunki postaci. Możesz wykorzystać etykietki.

zła królowa

Śnieżka

czarodziejskie lustro

królewicz

myśliwy

handlarki

siedmiu karzełków

	..................................................

	..................................................

	..................................................

	.................................................. 	..................................................

	..................................................

	..................................................
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310Śnieżka Poznajemy bohaterów lektury

2. Dopasuj opis do rysunku postaci na następnej stronie.

A „Biała jak śnieg, rumiana jak krew, o włosach czarnych jak heban”.

B Nie byli wysocy, ale mieli wielkie serca. Było ich siedmiu.

C Nie wypełnił rozkazu złej królowej i nie zabił dziewczynki. Puścił ją wolną.

D Piękna, zazdrosna i dumna kobieta o złym sercu. Miała władzę i znała czary.

F Uczesała dziewczynce włosy zatrutym grzebieniem.

G Podarowała dziewczynce połówkę zatrutego jabłka. 

I Zawsze mówiło prawdę, pokazywało królową.

H Młody i bardzo zakochany w śpiącej dziewczynie.

E Ścisnęła dziewczynkę w kolorowym gorsecie.
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311Śnieżka Poznajemy bohaterów lektury

Kto to jest? Pod rysunkiem wpisz odpowiednią literę.
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312Śnieżka Porządkujemy zdarzenia w lekturze

1.  Ułóż zdania we właściwej kolejności.  
Z liter znajdujących się przed każdym zdaniem powstanie hasło.

1 J W królewskim pałacu rodzi się mała księżniczka.

C Zła królowa rozmawia z lustrem.

I W drodze do pałacu Śnieżka ożywa.

O Zła królowa rozmawia z myśliwym.

I Śnieżka znajduje dom 7 karzełków. 

I Karzełki zdejmują dziewczynie gorset. 

M Ślub Śnieżki i królewicza.

L Do Śnieżki przychodzi handlarka z grzebykiem.

H Karzełki wyjmują grzebyk z włosów Śnieżki. 

A Śnieżka wyrosła na piękną dziewczynę.

L Śnieżka zjada jabłko i umiera.

M Karzełki nie mogą obudzić Śnieżki.

G Karzełki bardzo płaczą po stracie Śnieżki.

W Śnieżkę odwiedza handlarka z gorsetem.

R Królewicz zakochuje się w martwej Śnieżce.

M Kara dla złej królowej.

E Śnieżkę odwiedza handlarka z jabłkami.

B Myśliwy uwalnia Śnieżkę w lesie.

Autorami baśni „Śnieżka” są bracia

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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313Śnieżka Podsumowanie wiedzy o lekturze

1. Wybierz i wpisz brakujące wyrazy.

Mała księżniczka miała na imię	....................................	(Śnieżynka/Śnieżka).

Zła królowa	....................................	....................................	....................................	(lubiła piękną 
Śnieżkę/nie lubiła pięknej Śnieżki). 

	....................................	(Służący/Myśliwy) zaprowadził Śnieżkę do lasu.

Zła królowa codziennie pytała	....................................	(króla/lustro): „Kto jest 
najpiękniejszy?”.

Śnieżka zamieszkała w lesie w domu	....................................	(karzełków/leśników).

Zła królowa próbowała zabić Śnieżkę, udając starą	....................................	
(nauczycielkę/handlarkę).

Zła królowa podarowała Śnieżce:	....................................	,	....................................	i zatrute		
....................................	(gorset/sukienkę/szczotkę/grzebień/jabłko/ciasto).

Karzełkom nie udało się	....................................	(uratować/uśpić) Śnieżki.

	....................................	(Myśliwy/Królewicz) zobaczył ciało Śnieżki w szklanej 
trumnie.

Zakochany królewicz zabrał Śnieżkę do	....................................	(pałacu/szpitala). 

Śnieżka i królewicz wzięli	....................................	(ślub/kwiaty) i zamieszkali w pałacu.
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314Śnieżka Podsumowanie wiedzy o lekturze

2. Narysuj ilustracje do podpisów.

Zła królowa i lustro.

Śnieżka i królewicz.
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Kto napisał baśń „Śnieżka”?

Pytanie 1
Pytanie 2

Jaka chciała być królow
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Pytanie 16
Czy podobała ci się baśń „Śnieżka”?
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Pytanie 

Co najbardziej podobało ci się w
 baśni „Śnieżka”?
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Pokoloruj Śnieżkę.
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Narysuj zatrute jabłuszko. Zaznacz, która część jest trująca.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

330Śnieżka Zatrute jabłko



Jan Kochanowski

Do gór i lasów

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Jan Kochanowski
Fraszki, Księgi trzecie

Do gór i lasów1

Wysokie góry i odziane lasy!2

Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały3.
Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy4.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz5 dziś miedzy dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy
Ksiądz w kapitule6, tylko że nie z mnichy
W szarej kapicy a z dwojakim płatem7;
I to czemu nic8, jesliże opatem?
Taki był Proteus9, mieniąc się to w smoka,
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.
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Przypisy:

1Fraszka autobiograficzna powstała ok. r. 1573, 
w pierwszych latach pobytu w Czarnym Lesie. 
[przypis redakcyjny]

2odziane lasy — pokryte lasami (Góry Świętokrzyskie) lub 
może: lasy piękne (liściaste). [przypis redakcyjny]

3na statek człowiek mało dbały — mało stateczny 
(w dzieciństwie i młodości). [przypis redakcyjny]

4Sybilline lochy — groty pod Neapolem. 
[przypis redakcyjny]

5przypasany do miecza rycerz — Kochanowski brał 
udział w wyprawie inflanckiej z r. 1568 (por. Pieśni, I 13); 
tutaj powtarza żart Cycerona o wojowniku małego wzrostu. 
[przypis redakcyjny]

6cichy Ksiądz w Kapitule — proboszcz poznański mający 
prawo zasiadać w radzie biskupiej. [przypis redakcyjny]

7dwojaki płat — szkaplerz zakonny: część habitu zbliżona 
krojem do ornatu; tylko że nie z mnichy w szarej kapicy 
a z dwojakim płatem — zagadkowa wzmianka o zabiegach 
o jakieś opactwo. Próbę rozwiązania zagadki podjął Julian 
Krzyżanowski w studium O paru fraszkach Kochanowskiego 
(„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1964). Usiłował tam 
wyjaśnić, iż poeta zabiegał o godność komendatariusza, tj. 
przełożonego zakonu Bożogrobców w Miechowie, inaczej 
opata, że jednak starania te z powodu śmierci Zygmunta 
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Augusta do skutku nie doszły. Klucza do rozwiązania zagadki 
dostarcza list Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera  
(t. II, s. 288). [przypis redakcyjny]

8czemu nic — czemu nie. [przypis redakcyjny]
9Proteus — bóg mórz południowych, wieszczek. Pasł on 

Neptunowi stada cieląt (według innych wersji fok). Miał dar 
przemieniania się w różne postaci, zwierzęta i przedmioty. 
[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Barbara Otwinowska, Dariusz Gałecki, Julian Krzyżanowski, 
Olga Sutkowska.



Jan Kochanowski

Do gór i lasów
Autor wiersza mówi do gór i lasów:
„Wysokie góry, piękne lasy!
Gdy patrzę na was, przypominam sobie swoją młodość.
W młodości byłem bardzo aktywny. 
Pływałem po morzu,
zwiedziłem Francję, Niemcy, Włochy.
Byłem studentem, potem rycerzem,
potem dworzaninem w pałacu, potem księdzem.
Robiłem dużo różnych rzeczy.
Szybko zmieniałem swoje zajęcie.
Co będę robił dalej?
Nie wiem.
Mam już siwe włosy.
Ja nadal lubię ludzi, którzy są aktywni,
próbują robić różne rzeczy,
korzystają z okazji,
cieszą się z każdego dnia”.
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„Wysokie góry i odziane lasy! Jako rad na was patrzę, 
a swe czasy wspominam, które tu zostały.”

Lipsk

Padwa

„Jażem przez morze 
głębokie żeglował, 
jażem Francuzy, 
ja Niemce, ja Włochy, 
jażem nawiedził 
Sybilline lochy.”

„Dziś żak spokojny, 
jutro przypasany do miecza rycerz, 
dziś miedzy dworzany w pańskim pałacu, 
jutro zasię cichy ksiądz w kapitule, 
tylko że nie z mnichy.”

„Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, 
a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.”
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski (poeta, tłumacz) urodził się w 1530 
roku w Sycynie w rodzinie szlacheckiej. W latach 
1544–1558 studiował w Krakowie i w Padwie we 
Włoszech. Bardzo dobrze poznał literaturę antyczną. 
Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracował na 
dworach magnatów i na dworze królewskim. Był 
sekretarzem króla Zygmunta II Augusta. W 1574 roku 
zamieszkał w rodzinnym majątku w Czarnolesie. 
Jego szczęśliwe życie zakłóciły tragedie rodzinne: 
śmierć córki Urszuli (1578 lub 1579 r.), a potem córki 
Hanny. Jan Kochanowski zmarł 22 sierpnia 1584 roku 
w Lublinie, dokąd pojechał na naradę senatorów. 
Został pochowany w Zwoleniu, gdzie znajduje się 
nagrobek z wizerunkiem poety.

Jan Kochanowski

Najbardziej znane utwory Kochanowskiego to:

„Pieśni” i „Fraszki” – pisane całe życie, 

„Odprawa posłów Greckich” – dramat na wzór antyczny, 

„Treny” – utwory poświęcone zmarłej Urszuli, 

„Psałterz Dawidów” – tłumaczenie biblijnej Księgi Psalmów.
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze  
utwory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Gdzie znajduje się Muzeum Jana Kochanowskiego?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Gdzie został pochowany Jan Kochanowski?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5.  Podaj 5 tytułów fraszek Jana Kochanowskiego.  
Poszukaj tytułów w podręczniku lub w innych źródłach.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Ile pieśni napisał Jan Kochanowski? Poszukaj informacji.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Dopasuj definicję do rodzaju utworu.

tren

Utwór poetycki, 
podzielony na 
strofy, występują  
w nim rymy, refren, 
najczęściej  
o tematyce 
poważnej.

fraszka

Krótki utwór 
liryczny, rymowany 
lub wierszowany, 
często zabawny. 
Kończy się puentą.

Utwór żałobny, 
poświęcony 
pamięci zmarłej 
osoby. Pokazuje żal 
po odejściu i chwali 
jej zalety. 

pieśń
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1. Podkreśl prawidłową odpowiedź.

1�  Utwór „Do gór i lasów” to:
a) pieśń
b) tren
c) fraszka

2�  We fragmencie autor wspomina:
a) starość
b) młodość
c) podróże zagraniczne

3�  We fragmencie autor opowiada o:
a) pracy na dworze króla
b) starości 
c) nauce i studiach za granicą 

„ Wysokie góry i odziane lasy! 
Jako rad na was patrzę, a swe czasy 
Młodsze wspominam, które tu zostały,”

„ Jażem przez morze głębokie żeglował, 
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy, 
Jażem nawiedził Sybilline lochy.”
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4�  We fragmencie autor wspomina, co robił w życiu. Był:
a) studentem, rycerzem, księdzem i dworzaninem
b) rolnikiem, dworzaninem, rycerzem i ogrodnikiem
c) podróżnikiem, szlachcicem, rycerzem i dworzaninem

5�  We fragmencie autor:
a) jest stary i myśli o przeszłości
b) jest młody i myśli o przyszłości
c) jest w średnim wieku i myśli o spokojnej przyszłości

„ Dziś żak spokojny, jutro przypasany 
Do miecza rycerz dziś miedzy dworzany 
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy 
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mnichy”

„ Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, 
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.”
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Jan Kochanow
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Ignacy Krasicki

Człowiek i zdrowie

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Człowiek i zdrowie

W jedną drogą szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
«Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł jeszcze tym bardziej.
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,
Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył1 kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał, mając w pogotowiu
Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu.
«Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło;
Chciał człowiek odpowiedzieć… lecz zdrowie uciekło.
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Przypisy:

1zelżyć kroku — zwolnić; uczynić marsz lżejszym, tzn. 
mniej forsownym. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Dariusz Gałecki, Marta Niedziałkowska, Olga Sutkowska, 
Zbigniew Goliński.



Ignacy Krasicki

Człowiek i zdrowie
Człowiek i zdrowie szli razem drogą.
Na początku człowiek biegł.
Zdrowie powiedziało do człowieka:  
„Nie biegnij, bo się zmęczysz”.
Człowiek biegł jeszcze szybciej.
Zdrowie szło powoli za człowiekiem.
W połowie drogi człowiek zwolnił.
Człowiek i zdrowie znowu szli razem.
Człowiek zaczął się męczyć.
Powiedział do zdrowia: „Nie mogę iść. 
Prowadź mnie”.
Zdrowie odpowiedziało: 
„Trzeba było mnie słuchać na początku”.
I zdrowie uciekło od człowieka.
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ZDROWIE

Nie spiesz się!

„Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.”

Iść nie mogę, prowadź mnie. Trzeba było
mnie słuchać.
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1. Dopasuj definicję do rodzaju utworu.

2.  Utwór „Człowiek i zdrowie” to:
a) nowela
b) bajka
c) fraszka

fraszka 

Krótki utwór, pisany 
prozą, najczęściej 
jednowątkowy.  
W utworze bardzo 
ważny jest motyw.

bajka 

Krótki utwór 
liryczny, rymowany 
lub wierszowany, 
często zabawny. 
Kończy się puentą.

Krótki utwór pisany 
wierszem lub prozą. 
Bohaterami utworu 
są zwierzęta lub 
ludzie. Zawiera 
morał. 

nowela

3.  Utwór „Człowiek i zdrowie”:
a) Pokazuje, że należy myśleć o zdrowiu i przyszłości.
b) Omawia przyjemności w życiu człowieka.
c) Żartobliwie pokazuje młodość człowieka.
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4.  Połącz części utworu z określeniami wieku człowieka.

starość młodość wiek średni 

„ W jedną drogą szli razem i człowiek, i zdrowie. 
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie: 
«Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł jeszcze tym bardziej.”

„ Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu. 
«Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło; 
Chciał człowiek odpowiedzieć… lecz zdrowie uciekło.”

„ Przyszli na pół drogi: 
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi, 
Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem 
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.”
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Lis i osieł
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Lis i osieł

Lis stary, wielki oszust, sławny swym rzemiosłem,
Że nie miał przyjaciela, narzekał przed osłem.
«Sameś sobie w tym winien — rzekł mu osieł na to —
Jakąś sobie zgotował, obchodź się zapłatą».
Głupi ten, co wniść w przyjaźń z łotrem się ośmiela:
Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.



Ignacy Krasicki

Lis i osieł
Był sobie stary lis, który często oszukiwał inne zwierzęta.
Dlatego nie miał przyjaciół.
Narzekał do osła, że jest samotny.
Osioł odpowiedział: „To twoja wina.
Jesteś oszustem,
dlatego nikt nie chce być twoim przyjacielem”.
Żeby mieć przyjaciół, trzeba być dobrym dla innych.
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„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.”

Lis to wielki oszust.
On nie mówi prawdy...
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1. Przeczytaj określenia. Podpisz rysunki nazwami zwierząt.

mądry jak

�����������������������������������������������������

chytry jak

�����������������������������������������������������

uparty jak

�����������������������������������������������������

wolny jak

�����������������������������������������������������

cichy jak

�����������������������������������������������������

pracowity jak

�����������������������������������������������������

odważny jak

�����������������������������������������������������

dumny jak

�����������������������������������������������������
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2. Uzupełnij zdania określeniami z polecenia pierwszego w odpowiedniej formie.

Wojtek wygrał dzięki podstępowi. On jest chytry.

Kasia zawsze zna odpowiedź. Ona jest ������������������������������������ .

Ania znowu nie chce założyć czapki. Ona jest ������������������������������������ .

Paweł zwykle przegrywa w wyścigach. On jest ������������������������������������ .

Ania nie lubi głośnych zabaw. Ona jest ������������������������������������ .

Tomek zawsze wykonuje wszystkie zadania. On jest ������������������������������������ .

Krzysiek zawsze broni słabszych. On jest ������������������������������������ .

Hania wygrała konkurs gry na pianinie i wszyscy ją chwalą. Ona jest  

������������������������������������ .

Wzór:

3. Połącz nazwę zwierzęcia z określeniem przypisanej mu cechy.

dumny pracowita wolny chytry

odważny uparty cicha mądra

paw

żółw

lew

mysz

mrówka

lis

osioł

sowa

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

359Lis i osieł Pytania do lektury 

1.  Przeczytaj zdania. Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).  
Z liter obok zdań prawdziwych powstanie hasło. 

P F

Autorem bajki jest Jan Kochanowski. L

Bohaterami bajki są zwierzęta. P

Autorem bajki jest Ignacy Krasicki. R

Bohaterami bajki są ludzie. O

Lis był znanym oszustem. Z

Osioł jest samotny. S

Lis nie miał przyjaciół. Y

Lis ma wielu przyjaciół. I

Bajka kończy się morałem. J

Osioł był dobry i uczynny. A

Osioł miał wielu przyjaciół. C

Osioł skarżył się lisowi. Z

Lis skarżył się osłu. I

Osioł jest zadowolony z życia. E

Lis jest samotny. L

Bajka zaczyna się morałem. W

HASŁO:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.  Dokończ słowa bajki.

„Głupi ten, co wniść w przyjaźń z łotrem się ośmiela:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .”
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Pytanie 2
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Czego pragnął lis?
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Ignacy Krasicki

Słowik i szczygieł II

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Słowik i szczygieł II

Rzekł szczygieł do słowika, który cicho siedział:
«Szkoda, że krótko śpiewasz». Słowik odpowiedział:
«Co mi dała natura, wypełniam to wiernie.
Lepiej krótko, a dobrze, niż długo, a miernie1.»
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Przypisy:

1miernie — umiarkowanie, niewybitnie; tu: słabo. 
[przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Dariusz Gałecki, Marta Niedziałkowska, Olga Sutkowska, 
Zbigniew Goliński



Ignacy Krasicki

Słowik i szczygieł II
Szczygieł powiedział do słowika: 
„Szkoda, że śpiewasz tak krótko”.
Słowik odpowiedział: 
„Śpiewam tak, jak umiem.
Lepiej robić coś krótko i dobrze niż długo i źle”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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„...niż długo, a miernie.”

„Lepiej krótko, a dobrze,...”

Jeszcze, jeszcze...

Szkoda, że krótko śpiewasz.szczygieł

słowik
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1. Połącz w pary wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym.

2. Opowiedz o wyglądzie ptaków ze zdjęć.

wielokolorowy

ciekawy

pięknyjednobarwny

długo

głośno

dobrze

cicho

słabo

nudny

brzydki

krótko

słowik szary szczygieł



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

368Słowik i szczygieł II Podsumowanie wiedzy o lekturze 

3.  Uzupełnij informacje o ptakach. Wykorzystaj wyrazy z polecenia pierwszego  
w odpowiedniej formie.

4. Odpowiedz na pytania.

Kto napisał utwór „Słowik i szczygieł II”?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O którym ptaku mówi autor?

„Lepiej krótko, a dobrze…” –  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„…niż długo, a miernie.” –  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Słowik śpiewa: Szczygieł śpiewa:

������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

Słowik jest: Szczygieł jest:

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
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Ignacy Krasicki

Żółw i mysz

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Żółw i mysz

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział,
Żałowała mysz żółwia; żółw jej odpowiedział:
«Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny;
Prawda, nie jest wspaniały — szczupły1, ale własny2».
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Przypisy:

1szczupły — tu: ciasny, o niewielkiej przestrzeni. 
[przypis edytorski]

2ciasny, ale własny  — wyrażenie to weszło do przysłów. 
[przypis edytorski]



Ignacy Krasicki

Żółw i mysz
Mysz rozmawiała z żółwiem.
Mysz powiedziała: 
„Masz niewygodną skorupę. 
Na pewno jesteś smutny”.
Żółw odpowiedział: 
„Ty mieszkasz w pałacu, ale to nie jest twój własny dom.
Ja mam ciasną skorupę, ale to mój własny dom.
Ja nie chcę innego domu”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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„Prawda, nie jest wspaniały — szczupły, ale własny.”

„...ja mój domek ciasny;”

Mój dom jest tam, gdzie ja. Jestem wolny.

Wspaniały ten pałac.
Boję się, że mnie wygonią.

„Miej ty sobie pałace,....”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Odpowiedz na pytania.
 
Kto jest autorem bajki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim są bohaterowie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jak porozumiewają się zwierzęta w bajce?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie mieszkała bohaterka bajki?
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Gdzie mieszkał bohater bajki?
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Dlaczego mysz współczuła żółwiowi?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy żółw był szczęśliwy w swoim domku?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy mysz była szczęśliwa w cudzym pałacu?
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2. Znajdź odpowiedni wyraz/fragment w tekście bajki.
 
Domek żółwia był ������������������������������������ . 

Mysz miała ������������������������������������ . 

Mysz ������������������������������������ żółwia (współczuła żółwiowi).

Żółw zamknięty w skorupie ������������������������������������ .

3. Podkreśl zdanie prawdziwe.

Lepszy ciasny, ale własny. Lepszy wielki, choć cudzy.

4. Narysuj ilustrację do wybranego zdania.
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Adam Mickiewicz

Pani Twardowska

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Adam Mickiewicz
Ballady i romanse

Pani Twardowska

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha, cha! chi, chi! hejże! hola!

Twardowski siadł w końcu stoła,
Podparł się w boki jak basza:
„Hulaj dusza! hulaj!” woła,
Śmieszy, tumani, przestrasza.

Żołnierzowi, co grał zucha,
Wszystkich łaje1 i potrąca,
Świsnął szablą koło ucha:
Już z żołnierza masz zająca.

Na patrona2 z trybunału,
Co milczkiem wypróżniał rondel,
Zadzwonił kieską3, pomału:
Z patrona robi się kondel4.
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Szewcu5 w nos wyciął trzy szczutki,
Do łba przymknął trzy rureczki,
Cmoknął: cmok! i gdańskiej wódki
Wytoczył ze łba pół beczki.

Wtem, gdy wódkę pił z kielicha,
Kielich zaświstał, zazgrzytał;
Patrzy na dno: — „Co u licha?
Po coś tu, kumie, zawitał?”

Diablik to był w wódce na dnie:
Istny Niemiec, sztuczka kusa;
Skłonił się gościom układnie,
Zdjął kapelusz i dał susa.

Z kielicha aż na podłogę
Pada, rośnie na dwa łokcie,
Nos jak haczyk, kurzą nogę,
I krogulcze ma paznokcie.

„A, Twardowski… witam bracie!”
To mówiąc, bieży obcesem6:
„Cóż to, czyliż mię nie znacie?
Jestem Mefistofelesem.
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Wszak ze mnąś na Łysej Górze
Robił o duszę zapisy:
Cyrograf7 na byczej skórze
Podpisałeś ty, i bisy.

Miały słuchać twego rymu;
Ty, jak dwa lata przebiegą,
Miałeś pojechać do Rzymu,
By cię tam porwać jak swego.

Już i siedem lat uciekło,
Cyrograf nadal nie służy:
Ty, czarami dręcząc piekło,
Ani myślisz o podróży.

Ale zemsta, choć leniwa,
Nagnała cię w nasze sieci:
Ta karczma Rzym się nazywa…
Kładę areszt na waszeci”.

Twardowski ku drzwiom się kwapił
Na takie dictum acerbum8;
Diabeł za kontusz ułapił:
„A gdzie jest nobile verbum9?”
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Co tu począć? kusa rada,
Przyjdzie już nałożyć głową…
Twardowski na koncept wpada
I zadaje trudność nową.

„Patrz w kontrakt, Mefistofilu,
Tam warunki takie stoją:
Po latach tylu a tylu,
Gdy przyjdziesz brać duszę moją,

Będę miał prawo trzy razy
Zaprząc ciebie do roboty,
A ty najtwardsze rozkazy,
Musisz spełnić co do joty.

Patrz, oto jest karczmy godło,
Koń malowany na płótnie;
Ja chcę mu wskoczyć na siodło,
A koń niech z kopyta utnie.

Skręć mi przy tem biczyk z piasku,
Żebym miał czem konia chłostać;
I wymuruj gmach w tym lasku,
Bym miał gdzie na popas zostać.
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Gmach będzie z ziarnek orzecha,
Wysoki pod szczyt Krępaku10,
Z bród żydowskich ma być strzecha,
Pobita nasieniem z maku.

Patrz, oto na miarę ćwieczek,
Cal gruby, długi trzy cale:
W każde z makowych ziareczek
Wbij mnie takie trzy bretnale11”.

Mefistofil duchem skoczy,
Konia czyści, karmi, poi,
Potem bicz z piasku utoczy,
I już w gotowości stoi.

Twardowski dosiadł biegusa,
Probuje podskoków, zwrotów,
Stępa, galopuje, kłusa —
Patrzy, aż i gmach już gotów.

„No! wygrałeś panie bisie,
Lecz druga rzecz nie skończona:
Trzeba skąpać się w tej misie —
A to jest woda święcona”.
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Diabeł kurczy się i krztusi,
Aż zimny pot na nim bije:
Lecz pan każe, sługa musi,
Skąpał się biedak po szyję.

Wyleciał potem jak z procy,
Otrząsł się, dbrum! parsknął raźnie:
„Teraz jużeś w naszej mocy,
Najgorętsząm odbył łaźnię”.

„Jeszcze jedno, będzie kwita:
Zaraz pęknie moc czartowska! —
Patrzaj, oto jest kobiéta,
Moja żoneczka, Twardowska.

Ja na rok u Belzebuba
Przyjmę za ciebie mieszkanie;
Niech przez ten rok moja luba
Z tobą jak z mężem zostanie.

Przysiąż jej miłość, szacunek,
I posłuszeństwo bez granic;
Złamiesz choć jeden warunek,
Już cała ugoda na nic”.
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Diabeł do niego pół ucha,
Pół oka zwrócił do samki12,
Niby patrzy, niby słucha —
Tymczasem już blisko klamki.

Gdy mu Twardowski dokucza,
Od drzwi, od okien odpycha,
Czmychnąwszy dziurką od klucza,
Dotąd, jak czmycha, tak czmycha.
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Przypisy:

1łajać — strofować, ganić. [przypis edytorski]
2patron — adwokat. [przypis redakcyjny]
3kieska — woreczek z pieniędzmi. [przypis redakcyjny]
4kondel — kundel, pies. [przypis edytorski]
5Szewcu — dziś: Szewcowi. [przypis edytorski]
6obcesem — natrętnie, zuchwale. [przypis redakcyjny]
7Cyrograf — własnoręcznie spisany dokument zawierający 

zobowiazanie, tekst umowy itp. (zwłaszcza z diabłem); dziś 
używane żartobliwie. [przypis edytorski]

8dictum acerbum (łac.) — przykre powiedzenie. 
[przypis redakcyjny]

9nobile verbum (łac.) — słowo szlacheckie (którego trzeba 
dotrzymać pod groźbą utraty honoru).. [przypis redakcyjny]

10Krępak — (Krempak lub Krapak) nazwa używana 
dawniej na określenie szczytu Łomnicy (2634 m), ale także 
Karpat lub Tatr. [przypis redakcyjny]

11bretnal (z niem. Brettnagel) — duży gwóźdź do 
przybijania desek. [przypis redakcyjny]

12samka — samica, tu żartobliwie o pani Twardowskiej. 
[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Pani Twardowska
W karczmie „Rzym” jest zabawa.
Jest bardzo głośno. 
Ludzie tańczą, piją, żartują.
Twardowski siedzi przy stole i robi czarodziejskie sztuczki.
Zamienił żołnierza w zająca.
Zamienił prawnika w psa.
Nalał z głowy szewca wódki.
Twardowski pił wódkę, gdy nagle z kieliszka wyskoczył diabeł.
Diabeł powiedział do Twardowskiego: „Witam!
Jestem Mefistofeles. 
Mieliśmy umowę.
Ty sprzedałeś diabłom duszę, dlatego możesz czarować.
Ale miałeś dwa lata później pojechać do miasta Rzym  
i oddać nam duszę.
Minęło już siedem lat.
Oszukałeś mnie, nie pojechałeś do Rzymu.
Ale ta karczma też nazywa się Rzym.
Zabieram cię ze sobą”.
Twardowski próbował uciec, ale diabeł go złapał.
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Twardowski coś wymyślił, mówi do Mefistofelesa:
„Sprawdź naszą umowę.
Gdy przyjdziesz po moją duszę,  
musisz jeszcze zrobić trzy czarodziejskie sztuczki.
Zamień namalowanego konia w prawdziwego.
Zrób z piasku bicz  
i wybuduj z ziarenek orzecha w lesie duży budynek”.
Mefistofeles pobiegł i wszystko zrobił.
Twardowski powiedział: „Udało ci się.
Teraz drugie zadanie.
Wykąp się w wodzie święconej”.
Mefistofeles z dużym wysiłkiem wykonał to zadanie.
Twardowski powiedział: 
„Jeszcze ostatnie zadanie.
Zobacz, tam stoi moja żona, pani Twardowska.
Ja będę przez rok mieszkał w piekle,
a ty będziesz mieszkał z panią Twardowską.
Będziesz musiał się jej słuchać”.
Mefistofeles obejrzał panią Twardowską.
Potem szybko uciekł przez dziurkę od klucza.
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Witam, panie Twardowski! 
Ta karczma nazywa się Rzym, 

aresztuję pana! 

Dobrze, ale masz 
wykonać trzy prace.

Jeśli to zrobisz, 
możesz mnie zabrać.

Ożyw konia namalowanego, 
ukręć bicz z piasku 

i wybuduj dom z ziarenek orzecha.

Wykąp się w misie z wodą święconą.

Opiekuj się przez rok 
moją żoną – panią Twardowską.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz (poeta, tłumacz) urodził się  
24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka 
na Litwie. W 1815 roku ukończył szkołę średnią 
w Nowogródku i wyjechał na studia do Wilna. 
Studia skończył w 1819 roku, zaczął pracować jako 
nauczyciel w Kownie. W 1822 roku ukazał się zbiór 
„Ballady i romanse”. W 1824 roku został aresztowany 
i wysłany do Rosji. W 1829 roku wyjechał z Rosji 
do Berlina. Od tego czasu podróżował po Europie, 
wykładał na uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria)  
i w Paryżu (Francja). Dużo pisał, organizował 
także we Włoszech legion polski. W czasie wojny 
krymskiej (1855) wyjechał do Konstantynopola 
(Stambułu) i tam umarł. Został pochowany  
w Montmorency we Francji. W 1890 roku jego ciało 
zostało przeniesione do Krakowa na Wawel.

Adam Mickiewicz

Najważniejsze utwory: „Ballady i romanse” (1822), „Grażyna” (1823), „Dziady”, 
„Sonety krymskie” (1826), „Konrad Wallenrod” (1828), „Pan Tadeusz” (1834).
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

3. Przeczytaj biografię Mickiewicza. Zaznacz na osi ważne daty z jego życia. 
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Mapa Europy

4. Zaznacz na mapie Europy miejsca, w których przebywał Adam Mickiewicz. 
Połącz linią te miejsca, zobaczysz podróże Adama Mickiewicza.
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1  Nowogródek (Litwa)

2  Wilno (Litwa)

3  Kowno (Litwa)

4  Petersburg (Rosja)

5  Moskwa (Rosja)

6  Odessa (Rosja)

7  Krym (Rosja)

8  Berlin (Niemcy)

9  Rzym (Włochy)

10 Lozanna (Szwajcaria) 

11  Paryż (Francja)

12   Konstantynopol  
– Stambuł (Turcja)

13  Kraków (Polska)
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1. Podpisz ilustracje z ballady „Pani Twardowska”. 
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Twardowski pani TwardowskaMefi stofeles

karczma Rzym koń namalowany na płótnie
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1. Podkreśl nazwy zadań, które miał wykonać diabeł. 

Ożyw konia namalowanego na płótnie, zrób bat z piasku, wybuduj dom  

z ziarenek orzecha.

Pamiętaj o umowie podpisanej na Łysej Górze.

Dokuczaj gościom w karczmie. 

Wykąp się w święconej wodzie.

Uciekaj przez dziurkę od klucza.

Mieszkaj z panią Twardowską przez rok. 

Uciekaj z karczmy Rzym.
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Zabawa w karczmie.

Kąpiel w święconej wodzie.

Przypomnienie umowy z Łysej Góry.

Spotkanie z panią Twardowską.

Ucieczka Mefistofelesa.

Pojawienie się diabła.

Trzy  zadania dla Mefistofelesa.

Ucieczka Twardowskiego.

Zapowiedź aresztowania Twardowskiego przez Mefistofelesa.

Ożywienie konia, zrobienia bata z piasku i domu z ziarenek orzecha.

2. Ułóż wydarzenia w kolejności.
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Adam Mickiewicz

Powrót taty

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Adam Mickiewicz
Ballady i romanse

Powrót taty

„Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup, na wzgórek;
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.

Tato nie wraca: ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze;
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory,
I pełno zbójców na drodze”.

Słysząc to dziatki, biegą wszystkie razem,
Za miasto, pod słup, na wzgórek;
Tam przed cudownym klękają obrazem,
I zaczynają paciórek.

Całują ziemię, potem: w imie Ojca,
Syna i Ducha Świętego,
Bądź pochwalona przenajświętsza Trojca
Teraz i czasu wszelkiego.
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Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś i Wierzę,
Dziesięcioro i koronki1,
A kiedy całe zmówili pacierze,
Wyjmą książeczkę z kieszonki:

I litaniją do Najświętszej Matki
Starszy brat śpiewa, a z bratem:
„Najświętsza Matko, przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!”

Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą,
I wóz znajomy na przedzie;
Skoczyły dzieci, i krzyczą, jak mogą:
„Tato, ach tato nasz jedzie!”

Obaczył kupiec, łzy radośne leje,
Z wozu na ziemię wylata:
„Ha, jak się macie, co się u was dzieje?
Czyście tęskniły do tata?

Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?
A ot! rozynki w koszyku…”
Ten sobie mówi, a ten sobie mówi,
Pełno radości i krzyku.
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„Ruszajcie! kupiec na sługi zawoła,
Ja z dziećmi pójdę ku miastu”.
Idzie… aż zbójcy obskoczą dokoła,
A zbójców było dwunastu.

Brody ich długie, kręcone wąsiska,
Wzrok dziki, suknia plugawa;
Noże za pasem, miecz u boku błyska,
W ręku ogromna buława.

Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły,
Tulą się pod płaszcz na łonie,
Truchleją sługi, struchlał pan wybladły,
Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie:

„Ach! bierzcie wozy, ach! bierzcie dostatek,
Tylko puszczajcie nas zdrowo,
Nie róbcie małych sierotami dziatek,
I młodej małżonki wdową”.

Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga,
Zabiera konie, a drugi:
„Pieniędzy” krzyczy, i buławą sięga;
Ów z mieczem wpada na sługi.
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Wtem: „Stójcie, stójcie!” krzyknie starszy zbójca,
I spędza bandę precz z drogi,
A wypuściwszy i dzieci i ojca,
„Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi”.

Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie:
„Nie dziękuj! wyznam ci szczerze,
Pierwszybym pałkę strzaskał na twej głowie,
Gdyby nie dziatek pacierze.

Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało,
Darzą cię życiem i zdrowiem;
Im więc podziękuj za to, co się stało,
A jak się stało, opowiem:

Z dawna już słysząc o przejeździe kupca,
I ja i moje kamraty,
Tutaj za miastem, przy wzgórku, u słupca,
Zasiadaliśmy na czaty.

Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty:
Modlą się dziatki do Boga;
Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
A potem litość i trwoga.
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Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony,
Buława upadła z ręki:
Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
Jest synek taki maleńki2.

Kupcze, jedź w miasto; ja do lasu muszę.
Wy, dziatki, na ten pagórek
Biegajcie sobie, i za moją duszę
Zmówcie też czasem paciórek”.
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Przypisy:

1koronki — tu: rodzaj modlitwy polegający 
na powtarzaniu w określonej kolejności i określoną liczbę 
razy różnych modlitw. [przypis edytorski]

2maleńki — rymuje się z ręki stosownie do stałej wymowy 
Mickiewicza: panięka, skączyłem. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Powrót taty
Mama powiedziała do dzieci: 
„Tata długo nie wraca z podróży.
Boję się, że coś mu się stało.
Pobiegnijcie za miasto i pomódlcie się przed świętym 
obrazem”.
Dzieci pobiegły za miasto i modliły się, żeby tata wrócił.
Nagle słychać wozy na drodze.
To wraca tata.
Dzieci pobiegły do taty.
Tata je przytulił. 
Wszyscy byli szczęśliwi.
Tata i dzieci wracali do domu.
Nagle z lasu wyszli bandyci.
Byli bardzo groźni, mieli broń.
Zaczęli zabierać wozy i konie.
Chcieli zabić też tatę.
Wtedy dowódca bandytów krzyknął: 
„Przestańcie!”.
Dowódca uwolnił tatę i dzieci.
Powiedział do taty: 
„Chciałem ukraść ci pieniądze i cię zabić,  
ale usłyszałem modlitwy dzieci.
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Przypomniałem sobie swoją żonę i synka.
Bardzo za nimi tęsknię.
Jesteście wolni.
Dzieci, czasami pomódlcie się też za mnie”.
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Zabierzcie wszystko,
darujcie nam życie!

Modlitwa dzieci 
przypomniała mi rodzinę. 
Idźcie dalej bez strachu.

Stójcie! Stójcie!
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1. Podpisz rysunki wyrażeniami i zwrotami z ramek.

kupiec

dzieci modlą się pod figurą

wozy jadą drogą

dwunastu zbójców
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1 Prośba matki.

Napad zbójców.

Przyjazd ojca.

Wyjaśnienia starszego zbójcy.

Modlitwa dzieci na wzgórzu.

Prośba starszego zbójcy.

Interwencja starszego zbójcy.

1.  Ponumeruj zdania we właściwej kolejności.
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2.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Na prośbę mamy dzieci pobiegły modlić się na wzgórze.

Dzieci w domu czekały na powrót taty.

Tata bardzo ucieszył się, kiedy zobaczył dzieci.

Tata nie przywiózł prezentów.

Tata poszedł z dziećmi do domu.

Nagle z lasu wyskoczyło 10 zbójców.

Zbójcy mieli krótkie brody i ładne fryzury.

Zbójcy mieli długie brody, kręcone wąsiska i dziki wzrok.

Tata prosił o ocalenie życia dzieci i sług.

Starszy zbójca uratował kupcowi życie.

Starszy zbójca za uratowanie życia zażądał pieniędzy.

Modlitwa dzieci na wzgórzu przypomniała zbójcy jego rodzinę.

Zbójca poprosił o modlitwę za swoją duszę.

Rodzinę kupca łączyła miłość.
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1. Odpowiedz na pytania.
 
Na czyją prośbę dzieci pobiegły się modlić?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dokąd dzieci pobiegły się pomodlić? (za wieś do krzyża/za miasto na wzgórze 
do cudownego obrazu)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O co modliły się dzieci? (o szczęśliwy powrót wujka/o szczęśliwy powrót taty)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ilu rozbójników wyskoczyło z lasu? (jedenastu/dwunastu)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O co prosił ojciec? (o życie dla swoich dzieci i siebie/aby rozbójnicy nie 
zabierali towarów)
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Kto uratował kupca i dzieci? (starszy zbójca/kupiec sam się uratował)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dlaczego kupiec i dzieci zostali uratowani? (ponieważ rozbójnicy nie lubili 
dzieci/ponieważ rozbójnik przypomniał sobie swoją rodzinę, gdy zobaczył 
modlące się dzieci) 
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O co poprosił starszy rozbójnik? (o modlitwę/o pieniądze)
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Jakie uczucia były ważne w rodzinie kupca? (miłość, obojętność, wiara, 
szacunek, nienawiść)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czy historia kupca i jego dzieci dobrze się skończyła? (tak, zostali uratowani 
/nie, okradziono ich)
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Adam Mickiewicz

Śmierć  
Pułkownika

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Adam Mickiewicz

Śmierć  
Pułkownika1

W głuchéj puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze:
Wódz to był wiélkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.

Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdéj sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
Kazał przywieść do izby — do siebie.
Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
Swój kordelas i pas i ładunki;
Stary żołnierz, — on chce, jak Czarniecki,
Umierając, swe żegnać rynsztunki2.
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A gdy konia już z izby wywiedli,
Potém do niéj wszedł ksiądz z Panem Bogiem;
I żołnierze od żalu pobledli,
A lud modlił się klęcząc przed progiem.
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swéj i cudzéj wylali,
Łzy ni jednéj — a teraz płakali,
I mówili z księżami3 pacierze.

Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w téj okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza.
Na pastuszym tapczanie on leży —
W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
A u boku kordelas, dwururka.

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiéj odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? — Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica–bohater,
Wódz Powstańców — Emilija Plater!4
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Przypisy:

1Pułkownik — Pułkownikiem tym jest Emila hr. 
Platerówna (1806–1831), od dzieciństwa niemal marząca 
o odegraniu roli Joanny d’Arc. Umysłowo i fizycznie 
przygotowaną zastał ją listopad 1830 r. Na pierwsze hasło 
zapałem swym porywa mieszkańców Dusiat, organizuje 
z nich zastęp powstańców, stacza nieszczęśliwą (z powodu 
braku amunicji) walkę z Moskalami pod Jeziorasami, 
łączy się następnie z partią wolnych strzelców 
wilkomierskich, walczy z nadzwyczajnym męstwem w bitwie 
pod Prystawianami przy boku Potockiego. Gdy Chłapowski 
stanął na Litwie, zamianował ją kapitanem w 25. pułku 
liniowym; w tym charakterze bierze ona udział w zaciętych 
walkach pod Kownem i Szawlami. Kiedy zaś Chłapowski 
postanowił wycofać się do Prus, opuszcza go i usiłuje 
przedrzeć się do Warszawy; po dziesięciodniowym jednak 
marszu w chłodzie i głodzie, wyczerpana do cna z sił, została 
w chacie leśnika, skąd za staraniem krewniaka przeniesiona 
do dworu właściciela wsi, poczęła powoli przychodzić 
do sił. Na wieść o upadku Warszawy popadła w rozpacz; 
wielkie, gorące serce przestało bić, nie chcąc bić na grobie 
ojczyzny (J. Straszewicz, Emilie Plater, Sa Vie et sa Mort). 
[przypis redakcyjny]

2Pomysł żegnania się z koniem, towarzyszem bojów, 
przejęty, zdaje się, z Niemcewicza dumy o Czarnieckim, 
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w której poeta za Kochowskim wprowadził podobną 
wzruszającą scenę żegnania się wodza z ulubionym 
rumakiem. [przypis redakcyjny]

3księżami — dziś popr.: księżmi. [przypis edytorski]
4Śmierć pułkownika ukazała się po raz pierwszy drukiem 

w paryskim wydaniu z 1836 r. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Jan Bystrzycki, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Śmierć Pułkownika
W puszczy przed domem leśnika stoi bardzo dużo ludzi.
Jest oddział wojska, a przy drzwiach stoi straż Pułkownika.
Jest też dużo chłopów z okolicy.
W domu umiera Pułkownik.
Pułkownik był znanym, odważnym dowódcą.
Wszyscy są smutni.
Pułkownik kazał przyprowadzić swojego konia.
Chciał go zobaczyć przed śmiercią.
Pułkownik kazał przynieść też swój mundur i broń.
Potem do Pułkownika przyszedł ksiądz.
Całą noc żołnierze i chłopi modlili się i płakali.
Rano żołnierze musieli jechać na bitwę.
Chłopi weszli do domu. 
Chcieli obejrzeć ciało Pułkownika.
Okazało się, że Pułkownik był kobietą!
Znany, odważny dowódca, którego wszyscy szanowali,  
to Emilia Plater.
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„Tam w izdebce Pułkownik ich kona.”

„To Litwinka, ǳiewica–bohater, Wóǳ Powstańców — Emilĳa Plater!”
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1. Podpisz rysunki wyrazami z ramek.

mundur strzelecki

chatka leśnikaEmilia Plater

osiodłany końkordelas

pas
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ksiądz z Panem Bogiem
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1. Uzupełnij zdania: 

Autorem wiersza pt. „Śmierć Pułkownika” jest  �������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Głównym bohaterem wiersza jest  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autor napisał wiersz po upadku  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wiersz składa się z ������������������������������������ strof (zwrotek).

Strofy składają się z ������������������������������������ , ������������������������������������ , ������������������������������������ 
wersów. 

2. Kim była Emilia Plater? Uzupełnij tabelkę. 

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie znajduje się  
jej grób? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim była? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Umierającego żegnały tłumy szlachty.

Pułkownik umarł z powodu ran.

W ostatniej zwrotce dowiadujemy się, że Pułkownik to kobieta.

Opisane w wierszu wydarzenia dzieją się w puszczy.

Bohaterka wiersza walczyła w powstaniu styczniowym.

Bohaterka utworu pochodziła z Litwy.

Okolicę, w której umierał Pułkownik, zaatakowali Niemcy.

Pułkownik chciał umrzeć jak Stefan Czarniecki.

Bohaterka walczyła w powstaniu listopadowym.

Wiersz napisał Juliusz Słowacki.

Pułkownik kazał przyprowadzić do chaty konia.

Bohaterskim Pułkownikiem była Emilia Plater.
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4. Popraw zdania, które zaznaczyłeś jako fałszywe. Napisz je poprawnie. 
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Adam Mickiewicz

Świtezianka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Adam Mickiewicz
Ballady i romanse

Świtezianka1, 2

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi3 wody
Idą przy świetle księżyca.

Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiatki do wianka;
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
Pewnie to jego kochanka.

Każdą noc prawie, o jednej porze,
Pod tym się widzą modrzewiem.
Młody jest strzelcem w tutejszym borze;
Kto jest dziewczyna? ja nie wiem.

Skąd przyszła? darmo śledzić kto pragnie,
Gdzie uszła? nikt jej nie zbada.
Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie,
Jak ognik nocny przepada.
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— „Powiedz mi piękna, luba dziewczyno,
Na co nam te tajemnice —
Jaką przybiegłaś do mnie drożyną?
Gdzie dom twój, gdzie są rodzice?

Minęło lato, zżółkniały liścia4

I dżdżysta nadchodzi pora:
Zawsze mam czekać twojego przyścia
Na dzikich brzegach jeziora?

Zawszeż po kniejach jak sarna płocha,
Jak upiór błądzisz w noc ciemną?
Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha,
Zostań się, o luba, ze mną!

Chateczka moja stąd niedaleka
Pośrodku gęstej leszczyny;
Jest tam dostatkiem owoców, mleka,
Jest tam dostatkiem źwierzyny”.

— „Stój, stój, odpowie, hardy młokosie,
Pomnę, co ojciec rzekł stary;
Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary.
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Więcej się waszej obłudy boję,
Niż w zmienne ufam zapały;
Możebym prośby przyjęła twoje:
Ale czy będziesz mnie stały?” —

Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku5,
Piekielne wzywał potęgi,
Klął się przy świętym księżyca blasku…
Lecz czy dochowa przysięgi?

„Dochowaj, strzelcze, to moja rada:
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!” —

To mówiąc, dziewka więcej nie czeka,
Wieniec włożyła na skronie,
I pożegnawszy strzelca z daleka,
Na zwykłe uchodzi błonie.

Próżno się za nią strzelec pomyka,
Rączym wybiegom nie sprostał;
Znikła jak lekki powiew wietrzyka,
A on sam jeden pozostał.
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Sam został, dziką powraca drogą,
Ziemia uchyla się grząska.
Cisza wokoło, tylko pod nogą
Zwiędła szeleszcze gałązka6.

Idzie nad wodą, błędny krok niesie,
Błędnemi strzela oczyma:
Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie,
Woda się burzy i wzdyma.

Burzy się, wzdyma, pękają tonie,
O niesłychane zjawiska!
Ponad srebrzyste Świtezi błonie
Dziewicza piękność wytryska.

Jej twarz, jak róży bladej zawoje,
Skropione jutrzenki łezką:
Jako mgła lekka, tak lekkie stroje
Obwiały postać niebieską.

— „Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody,
Zanuci czule dziewica —
Po co wokoło Świteziu wody
Błądzisz przy świetle księżyca?
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Po co żałujesz dzikiej wietrznicy,
Która cię zwabia w te knieje,
Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy,
I może jeszcze się śmieje?

Daj się namówić czułym wyrazem:
Porzuć wzdychania i żale,
Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem
Po wodnym pląsać krysztale.

Czy zechcesz, niby jaskółka chybka,
Oblicze tylko wód muskać,
Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka,
Cały dzień ze mną się pluskać,

A na noc w łożu srebrnej topieli,
Pod namiotami źwierciadeł,
Na miękkiej wodnych lilijek bieli,
Śród boskich usnąć widziadeł”. —

Wtem z zasłon błysną piersi łabędzie…
Strzelec w ziemię patrzy skromnie,
Dziewica w lekkim zbliża się pędzie,
I — „do mnie, woła, pójdź do mnie!”
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I na wiatr lotne rzuciwszy stopy,
Jak tęcza śmiga w krąg wielki,
To znowu siekąc wodne zatopy,
Srebrnemi pryska kropelki.

Podbiega strzelec… i staje w biegu…
I chciałby skoczyć i nie chce;
Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu,
Z lekka mu w stopy załechce.

I tak go łechce i tak go znęca,
Tak się w nim serce rozpływa,
Jak gdy tajemnie rękę młodzieńca
Ściśnie kochanka wstydliwa.

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie,
Przysięgą pogardził świętą,
Na zgubę oślep bieży w głębinie,
Nową zwabiony ponętą.

Bieży i patrzy, patrzy i bieży,
Niesie go wodne przestworze,
Już z dala suchych odbiegł wybrzeży,
Na średnim igra jeziorze.
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I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni,
W pięknych licach topi oczy,
Ustami usta różane goni,
I skoczne okręgi toczy:

Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska,
Co ją w łudzącym krył blasku…
Poznaje strzelec dziewczynę z bliska…
Ach, to dziewczyna spod lasku!

— „A gdzie przysięga? gdzie moja rada?
Wszak kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!

Nie tobie igrać przez srebrne tonie,
Lub nurkiem pluskać w głąb jasną,
Surowa ziemia ciało pochłonie,
Oczy twe żwirem zagasną.

A dusza przy tem świadomem7 drzewie
Niech lat doczeka tysiąca,
Wiecznie piekielne cierpiąc zarzewie
Nie ma czem zgasić gorąca”. —
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Słyszy to strzelec, błędny krok niesie,
Błędnemi rzuca oczyma;
A wicher szumi po gęstym lesie,
Woda się burzy i wzdyma.

Burzy się, wzdyma i wre aż do dna,
Kręconym nurtem pochwyca.
Roztwiera paszczę otchłań podwodna,
Ginie z młodzieńcem dziewica.

Woda się dotąd burzy i pieni;
Dotąd przy świetle księżyca
Snuje się para znikomych cieni:
Jest to z młodzieńcem dziewica.

Ona po srebrnym pląsa jeziorze,
On pod tym jęczy modrzewiem.
Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w borze.

A kto dziewczyna? Ja nie wiem.
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Przypisy:

1Jest wieść, że na brzegach Świtezi pokazują się Ondiny, 
czyli Nimfy wodne, które gmin nazywa Świteziankami 
[przyp. poety]. [przypis autorski]

2Balladę tę przetłumaczył piętnastoletni Zygmunt 
Krasiński na łacinę, w której pełno było zwrotów 
z Owidiusza i Wergilego. [przypis redakcyjny]

3Mickiewicz używa obu form: Świteziu i Świtezi; obie były 
wówczas w użyciu. [przypis redakcyjny]

4liścia — lm od zbiorowej formy: liście. 
[przypis redakcyjny]

5przyklęknął, chwycił w dłoń piasku — zwyczaj ludowy 
kazał przysięgać w ten właśnie sposób. [przypis redakcyjny]

6Wersy 61–65 przypominają balladę Goethego Der 
Fischer. [przypis redakcyjny]

7Drzewo było „świadomym” przysięgi strzelca. 
[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, 
Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.



Adam Mickiewicz

Świtezianka
Codziennie wieczorem nad jeziorem Świteź  
spacerują chłopak i dziewczyna.
Są w sobie zakochani.
Chłopak jest myśliwym, mieszka w okolicy.
Nic nie wiadomo o dziewczynie.
Rano dziewczyna zawsze gdzieś ucieka.
Chłopak mówi do dziewczyny: „Powiedz, gdzie mieszkasz.
Znamy się długo.
Zawsze spotykamy się tylko nad jeziorem.
Ty potem uciekasz.
Zostań ze mną!
Będziemy razem mieszkać w moim domu”.
Dziewczyna odpowiada: 
„Nie ufam mężczyznom.
Nie wiem, czy zawsze będziesz mnie kochał”.
Chłopak obiecał, że zawsze będzie kochał tylko ją.
Dziewczyna ostrzegła, żeby pamiętał o obietnicy.
Kto kłamie, tego spotyka kara.
I uciekła.
Chłopak został sam.
Chciał wrócić do domu.
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Nagle zaczął wiać silny wiatr,  
na jeziorze pojawiły się duże fale,  
wyszła z nich piękna dziewczyna.
Powiedziała: „Zostaw tamtą dziewczynę.
Ona zawsze od ciebie ucieka.
Chodź do mnie.
Zamieszkamy razem w jeziorze.
Będziemy cały dzień się bawić.
Chodź do mnie”.
Dziewczyna zaczęła tańczyć po falach jeziora.
Chłopak zastanowił się przez chwilę.
Zapomniał o dziewczynie, której obiecał miłość.
Wszedł do jeziora i zaczął iść do pięknej nieznajomej 
dziewczyny.
Nagle ją rozpoznał!
To była ta sama dziewczyna, z którą spotykał się nad 
jeziorem.
Dziewczyna powiedziała: „Zapomniałeś o obietnicy.
Okłamałeś mnie.
Teraz spotka cię kara.
Zamienię cię w drzewo.
Będziesz przez wiele, wiele lat stał na brzegu jeziora.
Będzie ci bardzo gorąco”.
Od tej pory w nocy na jeziorze widać duchy chłopaka 
i dziewczyny.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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A będziesz mi wierny?

Zostań ze mną!

Chodź do mnie!

A gdzie przysięga, gdzie wierność?

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Odpowiedz na pytania.

O jakiej porze dnia spotykają się chłopak z dziewczyną?
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Gdzie się spotykają?
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Pod jakim drzewem się spotykają?
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Czy zakochani (chłopak i dziewczyna) znają się dobrze?
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Kim jest młody chłopak?
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Kim jest młoda dziewczyna?
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Kiedy (pora roku) chłopak prosi dziewczynę, aby z nim zamieszkała?
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Kim jest Świtezianka?
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Co chłopak przysięgał dziewczynie?
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Czy chłopak dotrzymał obietnicy?
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Jak został ukarany chłopak?
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1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1�  Autorem ballady „Świtezianka” jest:
a) Juliusz Słowacki
b) Adam Mickiewicz
c) Henryk Sienkiewicz

2�  Narratorem jest:
a) dziewczyna
b) chłopak
c) mieszkaniec okolic jeziora Świteź

3�  Świtezianka to:
a) motyl wodny
b) ryba żyjąca w tym jeziorze
c) nimfa wodna

4�  Chłopak spotykał dziewczynę:
a) wieczorem
b) rano, kiedy szedł do pracy
c) w południe

5�  Dziewczyna dawała chłopakowi:
a) maliny
b) jabłka
c) jagody 

6�  Chłopak i dziewczyna spotykali się pod:
a) świerkiem
b) jodłą
c) modrzewiem
 
7�  Chłopak był:
a) rolnikiem we dworze
b) rybakiem 
c) strzelcem w lesie
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8�  Dom młodego strzelca stał: 
a) niedaleko, pośrodku gęstej leszczyny
b) daleko, między sosnami
c) niedaleko, na łące

9�  Chłopak przysięgał dziewczynie:
a) wierność i miłość
b) zabawę i radość
c) smutek i płacz

10� Czy chłopak dotrzymał przyrzeczenia?
a) tak 
b) nie 
c) częściowo

11�   Młody strzelec spotkał nową dziewczynę:
a) nad jeziorem Świteź
b) na polach
c) na bagnach

12�   Za nową dziewczyną chłopak:
a) pobiegł do puszczy
b) pobiegł na pola
c) pobiegł w głębinę

13�   Dziewczyna niewiernego młodzieńca:
a) zaklęła w drzewo na tysiąc lat
b) zamieniła w żabę
c) zamieniła w polne kwiaty
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1. Podpisz ilustracje cytatami.

„ Ona mu z kosza daje maliny, 
A on jej kwiatki do wianka;”

„ Młody jest strzelcem w tutejszym borze; 
Kto jest dziewczyna? ja nie wiem.”

„ Chateczka moja stąd niedaleka 
Pośrodku gęstej leszczyny; 
Jest tam dostatkiem owoców, mleka, 
Jest tam dostatkiem źwierzyny”.

„ Ona po srebrnym pląsa jeziorze, 
On pod tym jęczy modrzewiem. 
Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w borze. 
A kto dziewczyna? Ja nie wiem.”

„ Jej twarz, jak róży bladej zawoje, 
Skropione jutrzenki łezką:   
Jako mgła lekka, tak lekkie stroje   
Obwiały postać niebieską.”
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Bolesław Prus

Katarynka

Na ulicy Miodowej co dzień około południa można 
było spotkać jegomościa1 w pewnym wieku, który chodził 
z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on 
wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od 
pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła 
— i — nieco wyszarzany cylinder2.

Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty3 
i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając ręce 
w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę; 
w pochmurny — dźwigał jedwabny parasol angielski.

Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się z wolna. 
Około Kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza 
i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć u Pika4, 
jak stoi barometr i termometr, potem znowu zawracał 
na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą 
Mieczkowskiego5, oglądał fotografie Modrzejewskiej6 — 
i szedł dalej.

W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał 
się życzliwie.
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Jeżeli kiedy spostrzegał ładną kobietę, zakładał binokle7, 
aby przypatrzeć się jej. Ale że robił to flegmatycznie, więc 
zwykle spotykał go zawód.

Ten jegomość był to — pan Tomasz.
Pan Tomasz trzydzieści lat chodził ulicą Miodową i nieraz 

myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica 
Miodowa pomyśleć by mogła o nim.

Gdy był jeszcze obrońcą8, biegał tak prędko, że nie 
uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu 
do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, 
miał czuprynę i nosił wąsy zakręcone ostro do góry. Już 
wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu 
im nie poświęcał, bo szalał — za kobietami. Co prawda 
miał do nich szczęście i nieustannie był swatany. Ale cóż 
z tego, kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy znaleźć ani jednej 
chwili na oświadczyny, będąc zajęty jeżeli nie praktyką, 
to — schadzkami9. Od Frani szedł do sądu, z sądu biegł do 
Zosi, którą nad wieczorem opuszczał, ażeby z Józią i Filką 
zjeść kolację.

Gdy został mecenasem, czoło, skutkiem natężonej 
pracy umysłowej, urosło mu aż do ciemienia, a na wąsach 
pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan Tomasz pozbył się 
już wówczas młodzieńczej gorączki, miał majątek i ustaloną 
opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż kochał, 
więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie 
z sześciu pokojów złożone, urządził w nim na własny koszt 
posadzki, sprawił obicia, piękne meble — i szukał żony.
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Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była 
za młoda, a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała 
wdzięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament, 
a czwarta posiadała wdzięki, wiek i temperament należyty, 
ale… nie czekając na oświadczyny mecenasa wyszła 
za doktora…

Pan Tomasz jednak nie martwił się, ponieważ panien 
nie brakło. Ekwipował się10 powoli, coraz usilniej dbając 
o to, ażeby każdy szczegół jego mieszkania posiadał wartość 
artystyczną. Zmieniał meble, przestawiał zwierciadła, 
kupował obrazy.

Nareszcie porządki jego stały się sławne. Sam nie wiedząc 
kiedy, stworzył u siebie galerię sztuk pięknych, którą coraz 
liczniej odwiedzali ciekawi. Że zaś był gościnny, przyjęcia 
robił świetne i utrzymywał stosunki z muzykami, więc 
nieznacznie zorganizowały się u niego wieczory koncertowe, 
które nawet damy zaszczycały swoją obecnością.

Pan Tomasz był wszystkim rad, a widząc w zwierciadłach, 
że czoło przerosło mu już ciemię i sięga w tył do białego jak 
śnieg kołnierzyka, coraz częściej przypominał sobie, że bądź 
co bądź trzeba się ożenić. Tym bardziej że dla kobiet wciąż 
czuł życzliwość.

Raz, kiedy przyjmował liczniejsze niż zwykle 
towarzystwo, jedna z młodych pań rozejrzawszy się 
po salonach zawołała:

— Co za obrazy… A jakie gładkie posadzki!… Żona pana 
mecenasa będzie bardzo szczęśliwa.
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— Jeżeli do szczęścia wystarczą jej gładkie posadzki — 
odezwał się na to półgłosem serdeczny przyjaciel mecenasa.

W salonie zrobiło się bardzo wesoło. Pan Tomasz także 
uśmiechnął się, ale od tej pory, gdy mu kto wspomniał 
o małżeństwie, machał niedbale ręką, mówiąc:

— Iii!…
W tych czasach ogolił wąsy i zapuścił faworyty. 

O kobietach wyrażał się zawsze z szacunkiem, a dla ich wad 
okazywał dużą wyrozumiałość.

Nie spodziewając się niczego od świata, bo już i praktykę 
porzucił, mecenas całe spokojne uczucie swoje skierował do 
sztuki. Piękny obraz, dobry koncert, nowe przedstawienie 
teatralne były jakby wiorstowymi słupami na drodze jego 
życia. Nie zapalał się on, nie unosił, ale — smakował.

Na koncertach wybierał miejsca odległe od estrady, ażeby 
słuchać muzyki nie słysząc hałasów i nie widząc artystów. 
Gdy szedł do teatru, obeznawał się wprzódy11 z utworem 
dramatycznym, ażeby bez gorączkowej ciekawości śledzić 
grę aktorów. Obrazy oglądał wówczas, gdy było najmniej 
widzów, i spędzał w galerii całe godziny.

Jeżeli podobało mu się coś, mówił:
— Wiecie, państwo, że jest to wcale ładne.
Należał do tych niewielu, którzy najpierw poznają się 

na talencie. Ale utworów miernych nigdy nie potępiał.
— Czekajcie, może się jeszcze wyrobi! — mówił, gdy inni 

ganili artystę.
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I tak zawsze był pobłażliwy dla niedoskonałości ludzkiej, 
a o występkach nie rozmawiał.

Na nieszczęście, żaden śmiertelnik nie jest wolny od 
jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także swoje. Oto — 
nienawidził kataryniarzy i katarynek12.

Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę, przyśpieszał 
kroku i na parę godzin tracił humor. On, człowiek 
spokojny — zapalał się, jak był cichy — krzyczał, 
a jak był łagodny — wpadał w gniew na pierwszy odgłos 
katarynkowych dźwięków.

Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy, 
nawet tłumaczył się.

— Muzyka — mówił wzburzony — stanowi 
najsubtelniejsze ciało ducha, w katarynce zaś duch ten 
przeradza się w funkcję machiny i narzędzie rozboju. Bo 
kataryniarze są po prostu rabusie!

— Zresztą — dodawał — katarynka rozdrażnia mnie, 
a ja mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić 
na słuchanie obrzydliwej muzyki.

Ktoś złośliwy, wiedząc o wstręcie mecenasa do grających 
machin, wymyślił niesmaczny żart — i… wysłał mu 
pod okna dwu kataryniarzy. Pan Tomasz zachorował 
z gniewu, a następnie odkrywszy sprawcę, wyzwał go 
na pojedynek.

Aż sąd honorowy trzeba było zwoływać dla zapobieżenia 
rozlewowi krwi o rzecz tak małą na pozór.
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Dom, w którym mecenas mieszkał, przechodził kilka razy 
z rąk do rąk. Rozumie się, że każdy nowy właściciel uważał 
za obowiązek podwyższać wszystkim komorne, a najpierwej 
panu Tomaszowi. Mecenas z rezygnacją płacił podwyżkę, 
ale pod tym warunkiem wyraźnie zapisanym w umowie, 
że katarynki grywać w domu nie będą.

Niezależnie od kontraktowych zastrzeżeń pan Tomasz 
wzywał do siebie każdego nowego stróża13 i przeprowadzał 
z nim taką mniej więcej rozmowę:

— Słuchaj no, kochanku… A jak ci na imię?…
— Kazimierz, proszę pana.
— Słuchajże, Kazimierzu! Ile razy wrócę do domu późno, 

a ty otworzysz mi bramę, dostaniesz dwadzieścia groszy. 
Rozumiesz?…

— Rozumiem, wielmożny panie.
— A oprócz tego będziesz brał ode mnie dziesięć złotych 

na miesiąc, ale wiesz za co?…
— Nie mogę wiedzieć, jaśnie panie — odpowiedział 

wzruszony stróż.
— Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał 

katarynek. Rozumiesz?…
— Rozumiem, jaśnie wielmożny panie.
Lokal mecenasa składał się z dwu części. Cztery większe 

pokoje miały okna od ulicy, dwa mniejsze — od podwórza. 
Paradna14 połowa mieszkania przeznaczona była dla gości. 
W niej odbywały się rauty16, przyjmowani byli interesanci 
i stawali krewni albo znajomi mecenasa ze wsi. Sam pan 
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Tomasz ukazywał się tu rzadko i tylko dla sprawdzenia, 
czy wywoskowano posadzki, czy starto kurz i nie 
uszkodzono mebli.

Całe zaś dnie, o ile nie przepędzał ich za domem, 
przesiadywał w gabinecie od podwórza. Tam czytywał 
książki, pisywał listy albo przeglądał dokumenty znajomych, 
którzy prosili go o radę. A gdy nie chciał forsować wzroku, 
siadał na fotelu naprzeciw okna i zapaliwszy cygaro zatapiał 
się w rozmyślaniach. Wiedział on, że myślenie jest ważną 
funkcją życiową, której nie powinien lekceważyć człowiek 
dbający o zdrowie.

Z drugiej strony podwórza, wprost okien pana Tomasza, 
znajdował się lokal wynajmowany osobom mniej zamożnym. 
Długi czas mieszkał tu stary urzędnik sądowy, który spadłszy 
z etatu17 przeniósł się na Pragę. Po nim najął pokoiki 
krawiec; lecz że ten lubił niekiedy upijać się i hałasować, więc 
wymówiono mu mieszkanie. Później sprowadziła się tu jakaś 
emerytka, wiecznie kłócąca się ze swoją sługą.

Ale od św. Jana, staruszkę, już bardzo zgrzybiałą i wcale 
zasobną, pomimo jej kłótliwego usposobienia, wzięli na wieś 
krewni, a do lokalu sprowadziły się dwie panie z małą, może 
ośmioletnią dziewczynką.

Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga 
wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Młodszą z nich 
i przystojniejszą dziewczynka nazywała mamą, a starszej 
mówiła: pani.
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I u mecenasa, i u nowych lokatorów okna przez cały dzień 
były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz usiadł na swoim fotelu, 
doskonale mógł widzieć, co się dzieje u jego sąsiadek.

Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach, 
na kanapie i na komodzie leżały tkaniny przeznaczone do 
szycia i kłębki bawełny na pończochy.

Z rana kobiety same zamiatały mieszkanie, a około 
południa najemnica18 przynosiła im niezbyt obfity obiad. 
Zresztą każda z nich prawie nie odstępowała od swojej 
turkoczącej maszyny.

Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to dziecko 
z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale blade i jakieś 
nieruchawe. Czasami dziewczynka za pomocą dwu drutów 
wiązała pasek z bawełnianych nici. Niekiedy bawiła się 
lalką, którą ubierała i rozbierała powoli, jakby z trudnością. 
Czasami nie robiła nic, tylko siedząc w oknie przysłuchiwała 
się czemuś.

Pan Tomasz nie widział nigdy, ażeby dziecię to śpiewało 
lub biegało po pokoju, nie widział nawet uśmiechu 
na bledziutkich ustach i nieruchomej twarzy.

„Dziwne dziecko!” — mówił do siebie mecenas i począł 
przypatrywać się jej uważniej.

Spostrzegł raz (było to w niedzielę), że matka dała jej 
mały bukiecik. Dziewczynka ożywiła się nieco. Rozkładała 
i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót 
w bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadłszy w swoim 
oknie rzekła:
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— Prawda, mamo, że tu jest smutno…
Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno w domu, 

w którym on od tylu lat miał dobry humor!
Jednego dnia mecenas znalazł się w swoim gabinecie 

około czwartej. W tej godzinie słońce stało naprzeciw 
mieszkania jego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało bardzo 
mocno. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę podwórza 
i widać zobaczył coś niezwykłego, gdyż z pośpiechem założył 
na nos binokle.

Oto co spostrzegł:
Mizerna dziewczynka oparłszy głowę na ręku położyła się 

prawie na wznak w swoim oknie — i — szeroko otwartymi 
oczyma patrzyła prosto w słońce. Na jej twarzyczce, zwykle 
tak nieruchomej, grały teraz jakieś uczucia: niby radość, 
a niby żal…

— Ona nie widzi! — szepnął mecenas opuszczając 
binokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach na samą 
myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało 
żywym ogniem.

Istotnie, dziewczynka była niewidoma od dwu lat. 
W szóstym roku życia zachorowała na jakąś gorączkę; przez 
kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, 
że leżała jak martwa, nie poruszając się i nic nie mówiąc.

Pojono ją winem i bulionami19, więc stopniowo 
przychodziła do siebie. Ale pierwszego dnia, kiedy ją 
posadzono na poduszce, zapytała matki:

— Mamo, czy to jest noc?…
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— Nie, moje dziecko… A dlaczego ty tak mówisz?
Ale dziewczynka nie odpowiedziała: spać się jej 

chciało… Tylko nazajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz, 
spytała znowu:

— Czy to jeszcze jest noc?…
Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz 

zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać.
Ale chora, im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej 

niepokoiła się swoim kalectwem…
— Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę?…
— Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie.
— Kiedy przejdzie?…
— Niedługo.
— Może jutro, proszę mamy?
— Za kilka dni, moja dziecino.
— A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie. Bo mi 

jest bardzo smutno!…
Mijały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. 

Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Nauczyła się 
chodzić po pokoju omackiem; sama ubierała się i rozbierała 
powoli i ostrożnie.

Ale wzrok jej nie wracał.
Jednego razu mówiła:
— Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę?…
— Nie, dziecko, masz popielatą.
— Mama ją widzi?
— Widzę, moje kochanie.
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— Tak jak i w dzień?
— Tak.
— Ja także będę widziała wszystko za kilka dni?…. Nie, 

może za miesiąc…
Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc 

mówiła dalej:
— Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień?… 

A w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej?… Czy do nas 
przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapami?… Prawda, 
mamo, że ja widziałam siebie w lustrze?… Nie ma 
tu lustra?…

Matka podaje jej lusterko.
— Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie — mówiła 

dziewczynka przykładając lustro do twarzy. — Nic nie widzę! 
— rzekła — Czy i mama nie widzi mnie w lusterku?

— Widzę cię, moja ptaszyno.
— Jakim sposobem?… — zawołała dziewczynka żałośnie. 

— Przecie jeżeli ja nie widzę siebie, to już w lustrze nie 
powinno być nic…

— A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy 
nie widzi?…

Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju.
Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma 

drobnych przedmiotów i poznawać je.
Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową, 

ładnie ubraną, za rubla. Dziewczynka nie wypuszczała jej 
z rąk, dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się nią.
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Poszła spać bardzo późno, wciąż myśląc o swej lalce, którą 
ułożyła w pudełku wysłanym watą.

W nocy zbudził matkę szmer i szept. Zerwała się 
z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła w kąciku swoją córkę, 
już ubraną i bawiącą się lalką.

— Co ty robisz, dziecino? — zawołała. — Dlaczego 
nie śpisz?

— Bo już przecie jest dzień, proszę mamy — 
odparła kaleka.

Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały zawsze…
Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła zacierać 

się w dziewczynce. Czerwona wiśnia stała się dla niej wiśnią 
gładką, okrągłą i miękką, błyszczący pieniądz był twardym 
i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś 
znaki w płaskorzeźbie. Wiedziała, że pokój jest większy od 
niej, dom większy od pokoju, ulica od domu. Ale wszystko to 
jakoś — skróciło się w jej wyobraźni.

Uwaga jej skierowała się na zmysł dotyku, powonienia 
i słuchu. Jej twarz i ręce nabrały takiej wrażliwości, 
że zbliżywszy się do ściany, czuła o kilka cali lekki chłód. 
Zjawiska odległe oddziaływały na nią tylko przez słuch. 
Przysłuchiwała się więc po całych dniach.

Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił piskliwym 
głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała, kiedy jedzie 
z drzewem chłopski wózek drabiniasty, kiedy — dorożka, 
a kiedy — kary20 wywożące śmiecie.
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Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo 
rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepojętą 
bystrością pochwytywała drobne te zjawiska i wysnuwała 
z nich wnioski.

Raz matka zawołała służącą.
— Nie ma Janowej — rzekła kaleka siedząc jak zwykle 

w kąciku. — Poszła po wodę.
— A skąd wiesz o tym? — zapytała zdziwiona matka.
— Skąd?… Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni, 

potem poszła na drugie podwórze i napompowała wody. 
A teraz rozmawia ze stróżem.

Istotnie zza parkanu dolatywał szmer rozmowy dwu 
osób, ale tak niewyraźny, że tylko z wysiłkiem można go 
było usłyszeć.

Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła 
kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń 
i zaczęła tęsknić.

Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco 
uspakajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu, dotknęła 
każdej rynny i beczki. Ale największą przyjemność robiły 
jej — podróże do dwu całkiem odmiennych światów: do 
piwnicy i na strych.

W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne. 
Przygłuszony turkot uliczny dolatywał z góry; inne odgłosy 
niknęły. To była noc dla ociemniałej.

Na strychu zaś, szczególniej w okienku, działo się całkiem 
inaczej. Tam hałasu było więcej niż w pokoju. Kaleka słyszała 
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turkot wozów z kilku ulic: tu skupiały się krzyki z całego 
domu. Twarz jej owiewał ciepły wiatr. Słyszała świergot 
ptaków, szczekanie psów i szelest drzew w sąsiednim 
ogrodzie. Tu był dla niej dzień…

Nie dość na tym. Na strychu częściej niż w pokoju 
świeciło słońce, a gdy dziewczynka skierowała na nie 
przygasłe oczy, zdawało jej się, że coś widzi. W wyobraźni 
budziły się cienie kształtów i barw, ale takie niewyraźne 
i pierzchliwe, że nic przypomnieć sobie nie mogła…

W tej właśnie epoce matka połączyła się ze swoją 
przyjaciółką i przeniosła się do domu, w którym 
mieszkał pan Tomasz. Obie kobiety cieszyły się z nowego 
lokalu, ale dla niewidomej zmiana miejsca była 
prawdziwym nieszczęściem.

Dziewczynka musiała siedzieć w pokoju. Na strych i do 
piwnicy nie wolno było chodzić. Nie słyszała ptaków ani 
drzew, a na podwórzu panowała straszna cisza. Nigdy tu 
nie wstępowali handlarze starzyzny ani druciarze21, ani 
śmieciarki. Nie puszczano bab śpiewających pieśni pobożne 
ani dziada, który grał na klarnecie22, ani kataryniarzy.

Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, 
które przecież nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo 
prędko kryło się za domami.

Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu 
kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz zniechęcenia 
i martwości, który tak dziwił pana Tomasza.
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Nie mogąc widzieć, kaleka chciała przynajmniej słuchać 
wciąż najrozmaitszych odgłosów. A w domu było cicho…

— Biedne dziecko! — szeptał nieraz pan Tomasz 
przypatrując się smutnemu maleństwu.

„Gdybym mógł dla niej coś zrobić?” — myślał widząc, 
że dziecko jest coraz mizerniejsze i co dzień niknie.

Zdarzyło się w tych czasach, że jeden z przyjaciół 
mecenasa miał proces i jak zwykle oddał mu do przejrzenia 
papiery z prośbą o radę. Wprawdzie pan Tomasz nie stawał 
już w sądach23, ale jako doświadczony praktyk umiał wskazać 
najwłaściwszy kierunek akcji i wybranemu przez siebie 
adwokatowi udzielał pożytecznych objaśnień.

Sprawa obecna była zawikłana. Pan Tomasz im 
więcej wczytywał się w papiery, tym bardziej zapalał 
się. W emerycie ocknął się adwokat. Nie wychodził już 
z mieszkania, nie sprawdzał, czy starto kurz w salonach, 
tylko zamknięty w swoim gabinecie czytał dokumenty 
i notował.

Wieczorem stary lokaj mecenasa przyszedł z codziennym 
raportem. Doniósł, że pani doktorowa wyjechała z dziećmi 
na letnie mieszkanie, że zepsuł się wodociąg, że odźwierny24 
Kazimierz zrobił awanturę ze stójkowym25 i poszedł 
na tydzień — do kozy26. Zapytał w końcu: czy pan mecenas 
nie zechce widzieć się z nowo przyjętym stróżem?…

Ale mecenas, pochylony nad papierami, palił cygaro, 
puszczał kółka dymu, a na wiernego sługę nawet nie spojrzał.
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Na drugi dzień pan Tomasz jeszcze siedział nad 
aktami; około drugiej zjadł obiad i znowu siedział. Jego 
rumiana twarz i szpakowate faworyty na szafirowym tle 
pokojowego obicia przypominały „studia z natury”27. Matka 
ociemniałej dziewczynki i jej wspólniczka robiąca pończochy 
na maszynie podziwiały mecenasa i mówiły, że wygląda 
na czerstwego wdowca, który ma zwyczaj od rana do 
wieczora drzemać nad biurkiem.

Tymczasem mecenas, choć przymykał oczy, nie drzemał 
wcale, tylko rozmyślał nad sprawą.

Obywatel X w roku 1872 zapisał swemu siostrzeńcowi 
folwark28, a w roku 1875 — synowcowi29 kamienicę. 
Synowiec twierdził, że obywatel X był wariatem w roku 1872, 
a siostrzeniec dowodził, że X oszalał dopiero w roku 1875. 
Zaś mąż rodzonej siostry nieboszczyka składał nie ulegające 
wątpliwości świadectwa, że X i w roku 1872, i w 1875 działał 
jak obłąkany, a cały swój majątek jeszcze w roku 1869, czyli 
w epoce zupełnej świadomości, zapisał siostrze.

Pana Tomasza proszono o zbadanie, kiedy naprawdę X 
był wariatem, a następnie o pogodzenie trzech powaśnionych 
stron, z których żadna nie chciała słuchać o ustępstwach.

Gdy tak mecenas nurzał się w powikłanych kombinacjach, 
zdarzył się dziwny, trudny do pojęcia wypadek.

Na podwórzu, pod samym oknem pana Tomasza, 
odezwała się katarynka!…

Gdyby zmarły X wstał z grobu, odzyskał przytomność 
i wszedł do gabinetu, aby pomóc mecenasowi 
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w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, z pewnością 
pan Tomasz nie doznałby takiego uczucia jak teraz, gdy 
usłyszał katarynkę!…

I żeby to przynajmniej była katarynka włoska, 
z przyjemnymi tonami fletowymi, dobrze zbudowana, 
grająca ładne kawałki! Gdzie tam! Jakby na większą szykanę30 
katarynka była popsuta, grała fałszywie ordynaryjne31 walce 
i polki, a tak głośno, że szyby drżały. Na domiar złego, 
trąba, od czasu do czasu odzywająca się w niej, ryczała jak 
wściekłe zwierzę.

Wrażenie było potężne. Mecenas osłupiał. Nie wiedział, 
co myśleć i co począć. Chwilami gotów był przypuścić, 
że przy odczytywaniu pośmiertnych rozporządzeń chorego 
na umyśle obywatela X jemu samemu pomieszało się 
w głowie i że uległ halucynacjom.

Ale nie, to nie były halucynacje32. To była rzeczywista 
katarynka, z popsutymi piszczałkami i bardzo głośną trąbą!

W sercu mecenasa, tego wyrozumiałego, tego łagodnego 
człowieka, zbudziły się dzikie instynkty. Uczuł żal do natury, 
że go nie stworzyła królem dahomejskim33, który ma prawo 
zabijać swoich poddanych, i pomyślał, z jaką rozkoszą 
położyłby w tej chwili kataryniarza trupem!

A ponieważ u ludzi tego temperamentu, co pan Tomasz, 
bardzo łatwo w gniewnym uniesieniu przechodzi się od 
zuchwałych projektów do najstraszniejszych czynów, 
więc mecenas skoczył jak tygrys do okna i postanowił — 
zwymyślać kataryniarza najgorszymi wyrazami.
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Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć: „Ty… 
próżniaku jakiś!…” — gdy wtem usłyszał dziecięcy głos.

Spojrzał naprzeciwko.
Mała niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, 

klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta śmiały 
się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grad.

Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym dawno już 
nie doświadczyła tylu wrażeń! Jak pięknym zjawiskiem 
wydawały się jej fałszywe tony katarynki! Jak wspaniałym 
był ryk trąby, która mecenasa mało nie przyprawiła 
o apopleksję34.

Na dobitkę, kataryniarz, widząc uciechę dziecka, zaczął 
przytupywać wielkim obcasem w bruk i od czasu do 
czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem 
się pociągów.

Boże! Jak on ślicznie gwizdał…
Do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj ciągnąc za sobą 

stróża i wołając:
— Ja mówiłem temu gałganowi, jaśnie panie, żeby 

natychmiast wygnał kataryniarza! Mówiłem, że od 
jaśnie pana dostanie pensję35, że my mamy kontrakt… 
Ale ten cham! Tydzień temu przyjechał ze wsi i nie zna 
naszych obyczajów.

— No, teraz posłuchaj — krzyczał lokaj targając za ramię 
oszołomionego stróża — posłuchaj, co ci sam jaśnie pan 
mecenas powie!
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Kataryniarz grał już trzecią sztuczkę tak fałszywie 
i wrzaskliwie jak dwie pierwsze.

Niewidoma dziewczynka była upojona.
Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą sobie 

flegmą, choć był trochę blady:
— Słuchaj no, kochanku… A jak ci na imię?…
— Paweł, jaśnie panie.
— Otóż, mój Pawle, będę ci płacił dziesięć złotych 

na miesiąc, ale wiesz za co?…
— Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał 

katarynek! — wtrącił śpiesznie lokaj.
— Nie — rzekł pan Tomasz. — Za to, ażebyś przez jakiś 

czas co dzień puszczał katarynki. Rozumiesz?
— Co pan mówi?… — zawołał służący, którego nagle 

rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz.
— Ażeby, dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał 

co dzień katarynki na podwórze — powtórzył mecenas 
wsadzając ręce w kieszenie.

— Nie rozumiem pana!… — odezwał się służący 
z oznakami obrażającego zdziwienia.

— Głupiś, mój kochany! — rzekł mu dobrotliwie 
pan Tomasz.

No, idźcie do roboty — dodał.
Lokaj i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że jego wierny 

sługa coś towarzyszowi swemu szepcze do ucha i pokazuje 
palcem na czoło…
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Pan Tomasz uśmiechnął się i jakby dla stwierdzenia 
ponurych domysłów famulusa36 wyrzucił katarynce dziesiątkę.

Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy 
i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. A że kataryniarz 
odwrócił się teraz do jego okna i za jego dziesiątkę począł 
przytupywać i wygwizdywać jeszcze głośniej, co już okrutnie 
drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami 
doktorów wyszedł mrucząc:

— Biedne dziecko!… Powinienem był zająć się nim 
od dawna…
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Przypisy:

1jegomość — mężczyzna. [przypis edytorski]
2cylinder — wykwintne nakrycie głowy; czarny, lśniący 

kapelusz, o wysokiej główce i sztywnym rondku, miękko 
wygiętym po bokach. [przypis redakcyjny]

3faworyty — obfite uwłosienie okalające twarz z obu stron; 
bokobrody. [przypis redakcyjny]

4Pik — Jakub Pik, właściciel sklepu, sprzedającego między 
innymi barometry i termometry, przyrządy do mierzenia 
ciśnienia i temperatury. [przypis redakcyjny]

5Mieczkowski — Jan Mieczkowski, właściciel znanego 
zakładu fotograficznego. [przypis redakcyjny]

6Modrzejewska Helena (1840–1909) — wielka polska 
aktorka. Występowała na scenach Bochni, Lwowa, 
Czerniowiec, Krakowa, Warszawy, Ameryki i Anglii. 
W roku 1876 wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych 
i występowała głównie za granicą. Przyjeżdżała także 
do kraju, grała na scenach Krakowa, Warszawy, Lwowa, 
Poznania, Łodzi i Lublina. Najwybitniejsze role zagrała 
w sztukach Szekspira i Słowackiego. [przypis redakcyjny]

7binokle (a. fr. pince-nez; czyt.: pęsné) — szkła bez oprawy 
trzymające się na nosie. [przypis redakcyjny]

8obrońca — mecenas, adwokat, prawnik broniący 
oskarżonego. [przypis redakcyjny]
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9schadzka — umówiona spotkanie; randka. 
[przypis redakcyjny]

10ekwipować się — wyposażać w różne rzeczy. 
[przypis redakcyjny]

11obeznawał się wprzódy — dziś: zapoznawał się najpierw. 
[przypis redakcyjny]

12katarynka — instrument muzyczny, zbudowany 
na zasadzie pokrytego kolcami wałka melodycznego, 
miechów i piszczałek wprawianych w ruch korbką. 
Kataryniarze chodzili po podwórkach, grali popularne 
melodie, na katarynkach umieszczali często papugi, które 
ciągnęły losy dla osób pragnących za małą opłatą otrzymać 
wróżbę i wygrać jakiś drobiazg. Katarynki były bardzo 
popularne w XIX w. i charakterystyczne dla obrazu miast 
oraz jarmarków w małych miasteczkach. Dziś rzadko je 
można spotkać. [przypis redakcyjny]

13stróż — dozorca. [przypis redakcyjny]
14paradny — odświętny. [przypis redakcyjny]
15raut — eleganckie przyjęcie dla wielu dostojnych osób. 

[przypis redakcyjny]
16forsować — wytężać, wysilać. [przypis redakcyjny]
17spadłszy z etatu — utraciwszy stałą posadę. 

[przypis redakcyjny]
18najemnica — osoba spełniająca określone posługi 

za pieniądze. [przypis redakcyjny]
19bulion — pożywny rosół z mięsa i jarzyn. 

[przypis redakcyjny]
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20kara — tu: wóz na dwu kołach ze skrzynką na śmieci 
na wierzchu. [przypis redakcyjny]

21druciarze — ludzie, którzy drutowali pęknięte garnki. 
[przypis redakcyjny]

22klarnet — dęty instrument muzyczny. Używany do 
dzisiaj w muzyce klasycznej, jazzowej a także w kapelach 
ludowych. [przypis redakcyjny]

23stawał (…) w sądach — występował w sądzie jako 
adwokat. [przypis redakcyjny]

24odźwierny — dozorca. [przypis redakcyjny]
25stójkowy — odpowiednik dzisiejszego milicjanta 

opiekującego się wyznaczoną dzielnicą. Stójkowy był 
Rosjaninem, gdyż rzecz dzieje się w czasie zaborów. 
Warszawa leżała w zaborze rosyjskim. [przypis redakcyjny]

26koza (pot.) — areszt, więzienie. [przypis edytorski]
27przypominały „studia z natury” — przypominały obrazy, 

portrety malowane z natury. [przypis redakcyjny]
28folwark — gospodarstwo rolne, część większego majątku. 

[przypis redakcyjny]
29synowiec — syn rodzonego brata. [przypis redakcyjny]
30szykana — utrudnienie, przeszkoda. [przypis edytorski]
31ordynaryjny — pospolity. [przypis redakcyjny]
32halucynacja — wizja, zwid, omam wzrokowy. 

[przypis redakcyjny]
33król dahomejski — król afrykańskich plemion 

z Dahomeju. [przypis redakcyjny]
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34apopleksja — uderzenie krwi do głowy, udar. 
[przypis redakcyjny]

35pensja — stała zapłata. [przypis redakcyjny]
36famulus — służący, lokaj. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Izabela Erdmann, 
Aleksandra Sekuła. 



Bolesław Prus

Katarynka
Pan Tomasz
Pan Tomasz mieszkał w kamienicy w Warszawie.
Kiedyś był adwokatem.
Przeszedł na emeryturę.
Nie miał żony, mieszkał sam.
Bardzo lubił sztukę.
Zbierał obrazy.
Kupował piękne meble.
Bardzo lubił muzykę.
Organizował w domu koncerty.
Nienawidził tylko katarynek i kataryniarzy.
Pan Tomasz zabronił dozorcy wpuszczać na podwórko 
kataryniarzy.

Nowi sąsiedzi
Do kamienicy pana Tomasza wprowadziły się nowe osoby.
Pan Tomasz mieszkał naprzeciwko i mógł obserwować 
nowych sąsiadów.
Były to dwie kobiety i mała dziewczynka.
Dziewczynka była niewidoma.
Straciła wzrok kilka lat wcześniej.
Nie pamiętała, jak wyglądają rzeczy.
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Nie wiedziała, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc.
Miała bardzo dobry słuch, węch i dotyk.
Dziewczynka była smutna.
Całymi dniami siedziała w oknie i słuchała dźwięków 
z podwórka.
Pan Tomasz chciał pomóc dziewczynce.
Nie wiedział, jak to zrobić.

Kataryniarz na podwórku
Pewnego dnia pan Tomasz czytał teksty sądowe.
Był skoncentrowany i zamyślony.
Nagle usłyszał dźwięk katarynki.
Katarynka grała głośno.
Była w dodatku popsuta i grała brzydko.
Pan Tomasz bardzo się zdenerwował.
Podszedł do okna.
Chciał nakrzyczeć na kataryniarza i wygonić go z podwórka.
Przy oknie usłyszał śmiech niewidomej dziewczynki.
Zobaczył, że dziewczynka tańczy po pokoju.
Dziewczynka była szczęśliwa.

Decyzja pana Tomasza
Pan Tomasz podjął decyzję.
Poprosił dozorcę, żeby zapraszał kataryniarzy na podwórko.
Pan Tomasz chciał, żeby dziewczynka była szczęśliwa.
Postanowił też, że znajdzie dla dziewczynki dobrego okulistę.
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Smutno tu, mamo...
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Wpuszczaj na podwórko
kataryniarza.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Bolesława Prusa
Bolesław Prus to polski pisarz. Naprawdę  
nazywał się Aleksander Głowacki. Urodził się 
20 sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie. Ukończył 
gimnazjum w Lublinie i rozpoczął studia  
w Warszawie. Od 1872 roku publikował artykuły  
w pismach pod pseudonimem Bolesław Prus.  
W latach 1885–1897 napisał najbardziej znane 
utwory: „Placówka”, „Lalka”, „Emancypantki”, 
„Faraon”. Pisał także nowele: „Katarynka”, 
„Kamizelka”, „Antek”. Nazywano go kronikarzem 
Warszawy, ponieważ opisywał bieżące wydarzenia 
stolicy. Przez 30 lat spędzał wakacje w Nałęczowie. 
W mieście tym jest Muzeum Bolesława Prusa  
i ławeczka z jego rzeźbą. Zmarł w Warszawie 19 maja 
1912 roku. Został pochowany na Powązkach.

Bolesław Prus

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko 
(pseudonim) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze  
utwory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

496Katarynka Bohaterowie lektury 

1. Podpisz postacie z noweli „Katarynka”.

kataryniarz

mama dziewczynki dziewczynka

pan Tomasz dozorca

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
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1. Uzupełnij zdania.

Autor noweli pt. „Katarynka” to ������������������������������������ ������������������������������������ .

Główny bohater noweli to ������������������������������������ ������������������������������������ .

Był on adwokatem, mieszkał samotnie i najbardziej nie lubił ������������������������������������ .

Niedaleko zamieszkały ������������������������������������ z ������������������������������������ .

Dziewczynka była ������������������������������������ .  

Często patrzyła w ������������������������������������ i była smutna.  

Pewnego razu na podwórko wszedł ������������������������������������ .  

Pan Tomasz chciał go wyrzucić, ale zobaczył, że dziewczynka się  

������������������������������������ i tańczy.  

Od tego czasu ������������������������������������ mógł przychodzić na podwórko i grać  

dla ������������������������������������ . 

Pan Tomasz postanowił pomóc i poszukał lekarzy dla ������������������������������������ 

dziewczynki.

katarynek

Bolesław Prus

głucha

niewidomej

pan Tomasz

dwie kobiety

śmieje

głuchej

kataryniarz niewidoma

słońce księżyc

kataryniarz dziewczynki

dziewczynkądwaj panowie
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2. Skreśl niepotrzebne wyrazy.

a) Pan Tomasz był adwokatem/sprzedawcą.

b) Mieszkał w Krakowie/Warszawie.

c) Pan Tomasz bardzo lubił katarynki/nie lubił katarynek.

d) Niedaleko pana Tomasza zamieszkały dwie/cztery kobiety i dziewczynka.

e) Dziewczynka była głucha/niewidoma.

f) Dziewczynka często była wesoła/smutna.

g) Matka dziewczynki robiła pończochy/skarpety.

h)  Dziewczynka, kiedy usłyszała katarynkę, śmiała się i tańczyła/płakała i była 
smutna.

i)  Pan Tomasz wyrzucił/nie wyrzucił kataryniarza, ponieważ zobaczył szczęśliwą 
dziewczynkę.

j) Pan Tomasz chciał/nie chciał pomóc dziewczynce.

k) Pan Tomasz dał stróżowi 10/20 zł, aby wpuszczał na podwórko kataryniarza. 



pan Tom
asz

T

chodzić
lubić

W
arszaw

a

W

cylinder
m

iły

adw
okat

być
nie lubić

m
eble

obrazy
bogaty

kobiety
w

ybierać
kupow

ać
sztuka

sztuka teatralna
spokojny

gość
urządzać dom

zapraszać
m

uzyka klasyczna
piękny

katarynka

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

499Katarynka Tablice komunikacyjne 



sąsiedzi
starzeć się

łysieć
podw

órko
gabinet

zadow
olony

stróż
zabraniać

w
chodzić

fotel
zły

kataryniarz
nienaw

idzić
m

ieszkać
okno

dokum
enty

starsza sąsiadka
patrzeć

słuchać

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

500Katarynka Tablice komunikacyjne 



m
łodsza sąsiadka

pracow
ać

szyć
m

aszyna do szycia
pończochy

cicho

dziew
czynka

siedzieć
ubierać się

lalka
słońce

chory

m
atka

w
idzieć

nie w
idzieć

dotyk
niew

idom
y

córka
zrozum

ieć
zm

artw
ić się

słuch
w
ęch

przygnębiony

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

501Katarynka Tablice komunikacyjne 



lokaj
cieszyć się

tańczyć
m

uzyka
katarynka

szczęśliw
y

okulista
klaskać

tupać nogam
i

łzy
zaskoczony

gw
izdać

chcieć
dobry

pom
agać

szukać
codziennie

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

502Katarynka Tablice komunikacyjne 



 
Kto napisał now

elę „Katarynka”?
Pytanie 1

Pytanie 2
Kim

 był pan Tom
asz?

T

O
dpow

iedź a
Adam

 M
ickiew

icz.

AM

O
dpow

iedź a
Lekarzem

.

O
dpow

iedź b
Bolesław

 Prus.BP

O
dpow

iedź b
Adw

okatem
.

Odpow
iedź c

Henryk Sienkiew
icz.

HS

O
dpow

iedź c
Sklepikarzem

.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

503Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 3

Gdzie m
ieszkał pan Tom

asz?T

Pytanie 4

T

Jaki był pan Tom
asz?

O
dpow

iedź a
W

 W
arszaw

ie.

w

W

O
dpow

iedź a
Sm

utny i zam
yślony.

i

O
dpow

iedź b
W

 Krakow
ie.

w

K

O
dpow

iedź b
Pow

ażny i znudzony.

i

Odpow
iedź c

W
 Gdańsku.

w

G

O
dpow

iedź c
W

esoły, rozm
ow

ny i m
iły.

i

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

504Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 5

T

Dlaczego pan Tom
asz nie ożenił się?

Pytanie 6

T

Czym
 interesow

ał się pan Tom
asz?

O
dpow

iedź a
Nie lubił kobiet.

O
dpow

iedź a

i

Sztuką i m
uzyką klasyczną.

i

O
dpow

iedź b
Żadna kobieta nie zgodziła się.

O
dpow

iedź b

i

Film
em

 i w
yścigam

i konnym
i.

Odpow
iedź c

Nie m
ógł się zdecydow

ać.
O

dpow
iedź c

Podróżam
i.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

505Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 7

T

Czego nie lubił pan Tom
asz?

Pytanie 8
Kto nie w

puszczał kataryniarzy na podw
órko?

na

O
dpow

iedź a
M

uzyki katarynki.
O

dpow
iedź a

Gosposia.

O
dpow

iedź b
Sztuk teatralnych.

O
dpow

iedź b
Pan Tom

asz.
T

Odpow
iedź c

Rozm
ów

 z innym
i ludźm

i.

z

O
dpow

iedź c
Stróż.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

506Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 9

T

Gdzie pan Tom
asz lubił  siedzieć?

Pytanie 10
Kto m

ieszkał 
 

rzeciw
ko pana Tom

asza?

na
T

W
 gabinecie.

O
dpow

iedź a

w

O
dpow

iedź a
Dw

ie kobiety i dziew
czynka.

2
i

O
dpow

iedź b
W

 salonie.

w

O
dpow

iedź b
Staruszka.

Odpow
iedź c

W
 sypialni.

w

O
dpow

iedź c
Rodzina.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

nap

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

507Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 11

Gdzie siedziała dziew
czynka?

Pytanie 12

T

Co pan Tom
asz pom

yślał o dziew
czynce?

o

O
dpow

iedź a
Na podw

órku.

na

O
dpow

iedź a
Piękne dziecko.

O
dpow

iedź b
Przy oknie.

przy

O
dpow

iedź b
Dziw

ne dziecko.

Odpow
iedź c

Na kanapie.

na

O
dpow

iedź c
Nic.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

508Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 13

Dziew
czynka była...

Pytanie 14
Czy dziew

czynka w
iedziała, kiedy jest dzień, a kiedy noc?

a

O
dpow

iedź a
głucha.

O
dpow

iedź a
Tak.

O
dpow

iedź b
niew

idom
a.

O
dpow

iedź b
Nie.

Odpow
iedź c

niepełnospraw
na ruchow

o.
O

dpow
iedź c

Nie w
iem

.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

509Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 15

O
d kiedy dziew

czynka nie w
idziała?

od

Pytanie 16
Jakich zm

ysłów
 używ

ała dziew
czynka?

O
dpow

iedź a
Od urodzenia.

od

O
dpow

iedź a
Słuchu.

O
dpow

iedź b
Od dw

óch lat.

od 2

O
dpow

iedź b
Dotyku.

Odpow
iedź c

Od tygodnia.

od 1

O
dpow

iedź c
Pow

onienia.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

510Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 17

Dlaczego dziew
czynka śm

iała się i tańczyła?

i

Pytanie 18
Co teraz m

iał robić stróż?

O
dpow

iedź a
Usłyszała katarynkę.

O
dpow

iedź a
Nie w

puszczać kataryniarzy na podw
órko.

na

O
dpow

iedź b
M

am
a zaśpiew

ała jej piosenkę.
O

dpow
iedź b

Zapraszać kataryniarzy na podw
órko.

na

Odpow
iedź c

Usłyszała babcię.
O

dpow
iedź c

Otw
ierać bram

ę.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

511Katarynka Pytania do lektury 



 
Pytanie 19

Co zapisał pan Tom
asz na kartce?

T
na

Pytanie 20

O
dpow

iedź a
Adresy okulistów

.
O

dpow
iedź a

Tak.

O
dpow

iedź b
Adresy kataryniarzy.

O
dpow

iedź b
Nie.

Odpow
iedź c

Adresy teatrów
.

O
dpow

iedź c
Nie w

iem
.

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Czy podoba ci się now
ela „Katarynka”?

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

512Katarynka Pytania do lektury 



 Narysuj pana Tom
asza.

T

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

513Katarynka Portret pana Tomasza 



 
Pytanie 1

Co robiła m
am

a dziew
czynki?

Pytanie 2
Jak baw

iła się dziew
czynka?

Pytanie 3
Co podobało ci się w

 now
eli „Katarynka”?

w

 O
dpow

iedz na pytania, u żyw
ając tablic kom

unikacyjnych.

na

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi przez ucznia/nauczyciela.

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi przez ucznia/nauczyciela.

M
iejsce na zapisanie odpow

iedzi przez ucznia/nauczyciela.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

514Katarynka Samodzielne budowanie wypowiedzi 



Henryk Sienkiewicz

Janko Muzykant

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Henryk Sienkiewicz

Janko Muzykant

Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były zebrały 
przy tapczanie położnicy, kręciły głowami i nad matką, i nad 
dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która była najmądrzejsza, 
poczęła chorą pocieszać:

— Dajta — powiada — to zapalę nad wami gromnicę, 
juże z was nic nie będzie, moja kumo; już wam na tamten 
świat się wybierać i po dobrodzieja by posłać, żeby wam 
grzechy wasze odpuścił.

— Ba! — powiada druga. — A chłopaka to zara trza 
ochrzcić; on i dobrodzieja nie doczeka, a — powiada — 
błogo będzie, co choć i strzygą się nie ostanie.

Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy dziecko 
pokropiła je wodą, aż poczęło oczki mrużyć, i rzekła jeszcze:

— Ja ciebie „krzcę” w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
i daję ci na przezwisko Jan, a teraz–że, duszo „krześcijańska”, 
idź, skądeś przyszła. Amen!

Ale dusza chrześcijańska nie miała wcale ochoty iść, skąd 
przyszła, i opuszczać chuderlawego ciała, owszem, poczęła 
wierzgać nogami tego ciała, jako mogła, i płakać, chociaż tak 
słabo i żałośnie, że jak mówiły kumy: „Myślałby kto, kocię 
nie kocię albo co!”
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Posłano po księdza; przyjechał, zrobił swoje, odjechał, 
chorej zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty. 
Chłopak ledwo „zipał”, ale zipał; aż w czwartym roku 
okukała kukułka na wiosnę chorobę, więc się poprawił 
i w jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku życia.

Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym, 
a zapadłymi policzkami; czuprynę miał konopną, białą 
prawie i spadającą na jasne, wytrzeszczone oczy, patrzące 
na świat, jakby w jakąś niezmierną dalekość wpatrzone. 
W zimie siadywał za piecem i popłakiwał cicho z zimna, 
a czasem i z głodu, gdy matula nie mieli co włożyć ani do 
pieca, ani do garnka; latem chodził w koszulinie przepasanej 
krajką i w słomianym „kapalusie”, spod którego obdartej kani 
spoglądał, zadzierając jak ptak głowę do góry. Matka, biedna 
komornica, żyjąca z dnia na dzień niby jaskółka pod cudzą 
strzechą, może go tam i kochała po swojemu, ale biła dość 
często i zwykle nazywała „odmieńcem”. W ósmym roku 
chodził już jako potrzódka za bydłem lub, gdy w chałupie nie 
było co jeść, za bedłkami do boru. Że go tam kiedy wilk nie 
zjadł, zmiłowanie Boże.

Był to chłopak nierozgarnięty bardzo i jak wiejskie 
dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. 
Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze 
mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy, 
bo i do roboty był ladaco. Nie wiadomo, skąd się to takie 
ulęgło, ale na jedną rzecz był tylko łapczywy, to jest 
na granie. Wszędzie też je słyszał, a jak tylko trochę podrósł, 
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tak już o niczym innym nie myślał. Pójdzie, bywało, do boru 
za bydłem albo z dwojakami na jagody, to się wróci bez jagód 
i mówi szepleniąc:

— Matulu! Tak ci coś w boru „grlało”. Oj! Oj!
A matka na to:
— Zagram ci ja, zagram! Nie bój się!
Jakoż czasem sprawiała mu warząchwią muzykę. Chłopak 

krzyczał, obiecywał, że już nie będzie, a taki myślał, że tam 
coś w boru grało… Co? Albo on wiedział?… Sosny, buki, 
brzezina, wilgi, wszystko grało: cały bór, i basta!

Echo też… W polu grała mu bylica, w sadku pod chałupą 
ćwirkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły! Wieczorami 
słuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi, i pewno myślał 
sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do roboty, żeby gnój 
rozrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach.

Zobaczył go tak raz karbowy, stojącego z rozrzuconą 
czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych widłach… 
zobaczył i odpasawszy rzemyka dał mu dobrą pamiątkę. Ale 
na co się to zdało! Nazywali go ludzie „Janko Muzykant”!… 
Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki wedle strugi. Nocami, 
gdy żaby zaczynały rzechotać, derkacze na łąkach derkotać, 
bąki po rosie burczyć; gdy koguty piały po zapłociach, to 
on spać nie mógł, tylko słuchał i Bóg go jeden wie, jakie 
on i w tym nawet słyszał granie… Do kościoła matka nie 
mogła go brać, bo jak, bywało, zahuczą organy lub zaśpiewają 
słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodzą, jakby 
już nie z tego świata patrzyły…
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Stójka, co chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć, liczył 
gwiazdy na niebie lub rozmawiał po cichu z psami, widział 
nieraz białą koszulę Janka, przemykającą się w ciemności ku 
karczmie. Ale przecież chłopak nie do karczmy chodził, tylko 
pod karczmę. Tam przyczaiwszy się pod murem, słuchał. 
Ludzie tańcowali obertasa, czasem jaki parobek pokrzykiwał: 
„U–ha!” Słychać było tupanie butów, to znów głosy 
dziewczyn: „Czegóż?” Skrzypki śpiewały cicho: „Będziem 
jedli, będziem pili, będziewa się weselili”, a basetla grubym 
głosem wtórowała z powagą: „Jak Bóg dał! Jak Bóg dał!” 
Okna jarzyły się światłem, a każda belka w karczmie zdawała 
się drgać, śpiewać i grać także, a Janko słuchał!…

Co by on za to dał, gdyby mógł mieć takie skrzypki 
grające cienko: „Będziem jedli, będziem pili, będziewa 
się weselili.” Takie deszczułki śpiewające. Ba! Ale skąd ich 
dostać? Gdzie takie robią? Żeby mu przynajmniej pozwolili 
choć raz w rękę wziąć coś takiego!… Gdzie tam! Wolno mu 
tylko było słuchać, toteż i słuchał zwykle dopóty, dopóki głos 
stójki nie ozwał się za nim z ciemności:

— Nie pójdziesz–że ty do domu, utrapieńcze?
Więc wówczas zmykał na swoich bosych nogach do 

domu, a za nim biegł w ciemnościach głos skrzypiec: 
„Będziem jedli, będziem pili, będziewa się weselili”, 
i poważny głos basetli: „Jak Bóg dał! Jak Bóg dał! Jak 
Bóg dał!”.

Gdy tylko mógł słyszeć skrzypki, czy to na dożynkach, czy 
na weselu jakim, to już dla niego było wielkie święto. Właził 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

520Janko Muzykant Tekst oryginalny

potem za piec i nic nie mówił po całych dniach, spoglądając 
jak kot błyszczącymi oczyma z ciemności. Potem zrobił sobie 
sam skrzypki z gonta i włosienia końskiego, ale nie chciały 
grać tak pięknie jak tamte w karczmie: brzęczały cicho, 
bardzo cichutko, właśnie jak muszki jakie albo komary. 
Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć tyle za to 
odbierał szturchańców, że w końcu wyglądał jak obite jabłko 
niedojrzałe. Ale taka to już była jego natura. Dzieciaczyna 
chudł coraz bardziej, brzuch tylko zawsze miał duży, 
czuprynę coraz gęstszą i oczy coraz szerzej otwarte, choć 
najczęściej łzami zalane, ale policzki i piersi wpadały mu 
coraz głębiej i głębiej…

Wcale nie był jak inne dzieci, był raczej jak jego skrzypki 
z gonta, które zaledwie brzęczały. Na przednówku przy tym 
przymierał głodem, bo żył najczęściej surową marchwią 
i także chęcią posiadania skrzypek.

Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre.
We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich 

szarą godziną, aby się podobać pannie służącej. Janko czasem 
podczołgiwał się między łopuchami, aż pod otwarte drzwi 
kredensu, żeby im się przypatrzeć. Wisiały właśnie na ścianie 
naprzeciw drzwi. Więc tam chłopak duszę swoją całą wysyłał 
ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to niedostępna 
jakaś dla niego świętość, której niegodzien tknąć, że to jakieś 
jego najdroższe ukochanie. A jednak pożądał ich. Chciałby 
przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej przypatrzeć 
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się im bliżej… Biedne małe chłopskie serce drżało na tę myśl 
ze szczęścia.

Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo od 
dawna siedzieli za granicą, dom stał pustkami, więc lokaj 
przesiadywał na drugiej stronie u panny pokojowej. Janko, 
przyczajony w łopuchach, patrzył już od dawna przez 
otwarte szerokie drzwi na cel wszystkich swych pożądań. 
Księżyc właśnie na niebie był pełny i wchodził ukośnie przez 
okno do kredensu, odbijając je w kształcie wielkiego jasnego 
kwadratu na przeciwległej ścianie. Ale ten kwadrat zbliżał się 
powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie. Wówczas 
w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich biła światłość 
srebrna; szczególniej wypukłe zgięcia oświecone były tak 
mocno, że Janek ledwie mógł patrzeć na nie. W onym blasku 
widać było wszystko doskonale: wcięte boki, struny i zagiętą 
rączkę. Kołeczki przy niej świeciły jak robaczki świętojańskie, 
a wzdłuż zwieszał się smyczek na kształt srebrnego pręta…

Ach! Wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie; 
Janek też patrzył coraz chciwiej. Przykucnięty w łopuchach, 
z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi ustami 
patrzył i patrzył. To strach zatrzymywał go na miejscu, 
to jakaś nieprzezwyciężona chęć pchała go naprzód. Czy 
czary jakie, czy co?… Ale te skrzypce w jasności czasem 
zdawały się przybliżać, jakoby płynąc ku dziecku… 
Chwilami przygasały, aby znowu rozpromienić się jeszcze 
bardziej. Czary, wyraźne czary! Tymczasem wiatr powiał; 
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zaszumiały cicho drzewa, załopotały łopuchy, a Janek jakoby 
wyraźnie usłyszał:

— Idź, Janku! W kredensie nie ma nikogo… Idź, Janku!…
Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem 

słowik zaczął śpiewać i pogwizdywać cicho, to głośniej: „Idź! 
Pójdź! Weź!” Lelek poczciwy cichym lotem zakręcił się koło 
głowy dziecka i zawołał: „Janku, nie! Nie!” Ale lelek odleciał, 
a słowik został i łopuchy coraz wyraźniej mruczały: „Tam nie 
ma nikogo!” Skrzypce rozpromieniły się znowu…

Biedny, mały, skulony kształt z wolna i ostrożnie posunął 
się naprzód, a tymczasem słowik cichuteńko pogwizdywał: 
„Idź! Pójdź! Weź!”

Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowych. 
Już nie okrywają jej czarne łopuchy. Na progu kredensowym 
słychać szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila 
jeszcze, biała koszulka znikła, już tylko jedna bosa nóżka 
wystaje za progiem. Na próżno, lelku, przelatujesz jeszcze raz 
i wołasz: „Nie! Nie!” Janek już w kredensie.

Zarzechotały zaraz ogromnie żaby w stawie ogrodowym, 
jak gdyby przestraszone, ale potem ucichły. Słowik przestał 
pogwizdywać, łopuchy szemrać. Tymczasem Janek czołgał się 
cicho i ostrożnie, ale zaraz go strach ogarnął. W łopuchach 
czuł się jakby u siebie, jak dzikie zwierzątko w zaroślach, 
a teraz był jak dzikie zwierzątko w pułapce. Ruchy jego stały 
się nagłe, oddech krótki i świszczący, przy tym ogarnęła go 
ciemność. Cicha letnia błyskawica, przeleciawszy między 
wschodem i zachodem, oświeciła raz jeszcze wnętrze 
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kredensu i Janka na czworakach przed skrzypcami z głową 
zadartą do góry. Ale błyskawica zgasła, księżyc przesłoniła 
chmurka i nic już nie było widać ani słychać.

Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki 
i płaczliwy, jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął — i nagle…

Gruby jakiś, zaspany głos, wychodzący z kąta kredensu 
spytał gniewliwie:

— Kto tam?
Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos 

spytał powtórnie:
— Kto tam?
Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zrobiło się widno, 

a potem… Eh! Boże! Słychać klątwy, uderzenia, płacz 
dziecka, wołanie: „O! Dlaboga!” Szczekanie psów, bieganie 
świateł po szybach, hałas w całym dworze…

Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem u wójta.
Mieli–ż go tam sądzić jako złodzieja?… Pewno. Popatrzyli 

na niego wójt i ławnicy, jak stał przed nimi z palcem 
w gębie, z wytrzeszczonymi, zalękłymi oczyma, mały, chudy, 
zamorusany, obity, niewiedzący, gdzie jest i czego od niego 
chcą? Jakże tu sądzić taką biedę, co ma lat dziesięć i ledwo 
na nogach stoi? Do więzienia ją posłać czy jak?… Trzeba–ż 
przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi. Niech go 
tam weźmie stójka, niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie 
kradł, i cała rzecz.

— Bo pewno!
Zawołali Stacha, co był stójką:
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— Weź go ta i daj mu na pamiątkę.
Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzęcą głową, wziął 

Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka, i wyniósł ku 
stodółce. Dziecko, czy nie rozumiało, o co chodzi, czy 
się zalękło, dość że nie ozwało się ni słowem, patrzyło 
tylko, jakby patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią? 
Dopiero jak go Stach w stodole wziął garścią, rozciągnął 
na ziemi i podgiąwszy koszulinę machnął od ucha, dopieroż 
Janek krzyknął:

— Matulu! — i co go stójka rózgą, to on: „Matulu! 
Matulu!!”, ale coraz ciszej, słabiej, aż za którymś razem 
ucichło dziecko i nie wołało już matuli…

Biedne, potrzaskane skrzypki!…
— Ej, głupi, zły Stachu! Któż tak dzieci bije? Toż to małe 

i słabe i zawsze było ledwie żywe.
Przyszła matka, zabrała chłopaka, ale musiała go zanieść 

do domu… Na drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego 
wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie 
pod zgrzebnym kilimkiem.

Jaskółki świergotały w czereśni, co rosła pod przyzbą; 
promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością 
złotą, rozczochraną główkę dziecka i twarz, w której nie 
zostało kropli krwi. Ów promień był niby gościńcem, 
po którym mała dusza chłopczyka miała odejść. Dobrze, 
że choć w chwilę śmierci odchodziła szeroką, słoneczną 
drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. Tymczasem 
wychudłe piersi poruszały się jeszcze oddechem, a twarz 
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dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy wiejskie, 
które wchodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc 
dziewczęta wracające od siana śpiewały: „Oj, na zielonej, 
na runi!”, a od strugi dochodziło granie fujarek. Janek 
wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra… Na kilimku przy 
nim leżały jego skrzypki z gonta.

Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, 
a z bielejących warg wyszedł szept:

— Matulu?…
— Co, synku? — ozwała się matka, którą dusiły łzy…
— Matulu, Pan Bóg mi da w niebie prawdziwe skrzypki?
— Da ci, synku, da! — odrzekła matka; ale nie mogła 

dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła 
wzbierająca żałość, więc jęknąwszy tylko: „O Jezu! Jezu!”, 
padła twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła 
rozum albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze 
swego kochania…

Jakoż nie wydarła go, bo gdy podniósłszy się znowu 
spojrzała na dziecko, oczy małego grajka były otwarte 
wprawdzie, ale nieruchome, twarz zaś poważna bardzo, 
mroczna i stężała. Promień słoneczny odszedł także…

Pokój ci, Janku!

*

Nazajutrz powrócili państwo do dworu z Włoch wraz 
z panną i kawalerem, co się o nią starał. Kawaler mówił:
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— Quel beau pays que l’Italie1.
— I co to za lud artystów. On est heureux de chercher là-

bas des talents et de les protéger 2… — dodała panna.
Nad Jankiem szumiały brzozy…
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Przypisy:

1Quel beau pays que l’Italie (fr.) — Jakże pięknym krajem 
są Włochy. [przypis edytorski]

2On est heureux de chercher là–bas des talents et de les 
protéger (fr.) — Szczęściem jest wyszukiwać tam talenty i je 
popierać. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Aleksandra Sekuła. 



Henryk Sienkiewicz

Janko Muzykant
Narodziny Janka
Było to na wsi.
Biedna matka urodziła chłopca.
Chłopiec dostał na imię Janko.
Janko urodził się chory i słaby.
Wszyscy myśleli, że umrze.
Janko przeżył.
Długo chorował w dzieciństwie.
Był bardzo chudy.
Wyglądał inaczej niż inne dzieci we wsi.
On też inaczej się zachowywał.
Wszyscy mówili, że Janko nie nadaje się do żadnej pracy.
Nawet matka mówiła, że Janko jest dziwny.
Często go biła.

Janko i muzyka
Janko często słyszał muzykę.
Szum drzew brzmiał jak muzyka.
Śpiew ptaków brzmiał jak muzyka.
Dźwięki wsi też brzmiały jak muzyka.
Janko lubił stać i słuchać takich dźwięków.
Dlatego ludzie nazywali go „Janko Muzykant”.
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Janko bardzo lubił stać pod oknem karczmy.
W karczmie grała orkiestra.
Ludzie tańczyli.
Janko najbardziej lubił dźwięk skrzypiec.
Nie mógł mieć prawdziwych skrzypiec.
Zrobił swoje skrzypce z deseczki i końskich włosów.
Janko cały czas grał na swoich skrzypcach.
Skrzypce nie grały tak ładnie jak prawdziwe.
Wszyscy śmiali się z Janka i go bili.

Kradzież skrzypiec
Prawdziwe skrzypce wisiały we dworze na ścianie.
Janko często oglądał je przez okno.
Pewnego razu Janko stał pod oknem i oglądał skrzypce.
Nikogo nie było w pokoju.
Była noc.
Świecił księżyc, szumiały drzewa.
Janko zapragnął zagrać na prawdziwych skrzypcach.
Długo się zastanawiał, czy zabrać skrzypce ze ściany.
Skrzypce były piękne.
Janko wszedł do pokoju.
Do pokoju wrócił służący i złapał Janka.

Śmierć Janka
Janko stanął przed sądem.
Janko był małym, biednym chłopcem.
Sąd nie wiedział, jaka kara będzie odpowiednia.
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Sąd skazał Janka na bicie rózgą.
Janko został bardzo pobity.
Matka zabrała go do domu.
Janko był bardzo chory i słaby.
Janko zmarł.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Henryka Sienkiewicza 
Henryk Sienkiewicz (pisarz, działacz społeczny) 
urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej 
w rodzinie szlacheckiej. Od 1858 roku uczył się 
w Warszawie. Maturę zdał w 1866 roku. Rozpoczął 
studia, ale ich nie skończył. 
Jego pierwsza powieść „Na marne” ukazała się  
w 1872 roku. Pisał o trudnej sytuacji chłopów, 
jest autorem nowel „Bartek zwycięzca” i „Janko 
Muzykant”. Sienkiewicz był twórcą powieści 
historycznych: „Ogniem i mieczem” (1884),  
„Potop” (1886), „Pan Wołodyjowski” (1888), 
„Quo vadis” (1896), „Krzyżacy” (1900).
Sienkiewicz dużo podróżował. Opisywał to między 
innymi w „Listach z podróży do Ameryki”  
(1876–1878) oraz „Listach z Afryki” (1891–1892). 
O Afryce opowiada też powieść „W pustyni 
i w puszczy” (1911). Po wybuchu I wojny światowej 
przeniósł się do Vevey koło Lozanny w Szwajcarii. 
Tam zmarł 15 listopada 1916 roku. W 1924 roku jego 
prochy sprowadzono uroczyście do Polski.
Sienkiewicz należy do najpopularniejszych polskich 
pisarzy na świecie. W 1905 roku otrzymał Nagrodę 
Nobla w dziedzinie literatury.

Henryk Sienkiewicz 
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze 
utwory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Odpowiedz na pytania.
 
W którym roku H. Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla?	................................

Jacy inni polscy pisarze otrzymali Nagrodę Nobla?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� medal noblowski
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1. Wpisz brakujące informacje.

Tytuł utworu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autor ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Miejsce akcji ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Czas akcji ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bohaterowie

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2. Przeczytaj cytaty. Co to za osoba, rzecz, miejsce?

„ Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym, a zapadłymi 
policzkami; czuprynę miał konopną, białą prawie i spadającą na jasne, 
wytrzeszczone oczy (...).”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć, liczył gwiazdy na niebie lub 
rozmawiał po cichu z psami”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ biedna komornica, żyjąca z dnia na dzień niby jaskółka pod cudzą 
strzechą, może go tam i kochała po swojemu”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„ grywał czasem na nich szarą godziną, aby się podobać pannie służącej”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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„ z gonta i włosienia końskiego”, „deszczułki śpiewające”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„jakby od nich biła światłość srebrna”, „wcięte boki, struny i zagiętą rączkę”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

„Tam przyczaiwszy się pod murem, słuchał.”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Połącz zdania i równoważniki w pary. Ułóż je w odpowiedniej kolejności.

1 W biednej chacie  
urodził się chłopiec.

Śmierć Janka po 
przyjęciu kary.

Chłopiec zrobił własne 
skrzypce. 

Praca Janka przy 
pasieniu bydła.

Po przyjęciu kary 
chłopiec zmarł.

Powrót właścicieli do 
dworu.

Janek chodził pod 
karczmę słuchać muzyki.

Nocna wyprawa do 
dworu.

Janek stanął przed 
sądem i otrzymał  
wyrok chłosty.

Zrobienie przez chłopca 
skrzypiec.

Janek pasł bydło pod 
lasem.

Narodziny i szybki 
chrzest Janka. 1

Właściciele wrócili  
do dworu.

Wieczorne wyjścia Janka 
pod karczmę.

Janek poszedł w nocy 
popatrzeć na skrzypce 
we dworze.

Janek w sądzie i wyrok 
chłosty.
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2. Narysuj ilustrację do wybranej sceny. Podpisz ją jednym zdaniem.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Wybierz prawdziwe zakończenia zdań. 

1� Janko urodził się:
a) w dworze szlacheckim
b) w biednej karczmie
c) w biednej chacie

2� Chłopiec został szybko ochrzczony, bo:
a) taki był zwyczaj
b) tak chciała matka
c) mógł zaraz umrzeć

3� Matka Janka była:
a) żoną karczmarza
b) biedną wieśniaczką
c) służącą w dworze

4� Wieśniacy nazwali Janka Muzykantem, bo:
a) ładnie grał na flecie
b) pięknie śpiewał
c) wszędzie słyszał muzykę

5.	 Janek marzył o:
a) skrzypcach
b) flecie
c) szkole

6.	 Janek uciekał w nocy do karczmy, żeby:
a) tańczyć z kolegami
b) pomagać karczmarzowi
c) słuchać muzyki

7.	 Janek chodził do dworu, aby:
a) słuchać, jak lokaj gra
b) oglądać skrzypce wiszące na ścianie
c) prosić o jedzenie
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8.	Służący złapali Janka i oskarżyli o:
a) kradzież jedzenia
b) zniszczenie skrzypiec
c) kradzież skrzypiec

9.	Przed sądem wójt skazał chłopca:
a) na karę więzienia
b) na karę chłosty
c) na ciężkie roboty

10.	Po przyjęciu kary chłopiec:
a) poprawił się
b) zmądrzał
c) zmarł
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Juliusz Słowacki

W pamiętniku 
Zofii Bobrówny

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Juliusz Słowacki

W pamiętniku 
Zofii Bobrówny

Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi,
Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,
To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,
Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.
Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci,
Słuchaj — bo to są najlepsi poeci.

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone
Będą ci całe poemata składać.
Jabym to samo powiedział, co one,
Bo ja się od nich nauczyłem gadać;
Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną,
Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną.

Dzisiaj daleko pojechałem w gości
I dalej mię los nieszczęśliwy goni.
Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości,
Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni,
Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba.
Wróć mi więc z kraju taką — jakby z nieba.



Juliusz Słowacki

W pamiętniku  
Zofii Bobrówny
Autor wiersza pisze w pamiętniku dziewczynki:
„Zosiu, nie proś mnie o wiersz.
Kiedy wrócisz do ojczyzny,
kwiatki będą opowiadać ci wiersze.
Obserwuj tam kwiaty i gwiazdy.
To są najlepsi poeci.
Ja kiedyś też byłem dzieckiem.
Mieszkałem w ojczyźnie.
Tam nauczyłem się, jak pisać wiersze.
Nauczyłem się od przyrody.
Teraz jestem daleko od kraju.
Dużo podróżuję.
Bardzo tęsknię za ojczyzną.
Zosiu, gdy wrócisz z ojczyzny,
opowiesz mi, jak tam jest.
Wtedy poczuję się młody i szczęśliwy”.
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Dzisiaj daleko pojechałem w gości i bardzo tęsknię do ojczyzny.

„Bo tam gdzie Ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną.”

„To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.”
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Juliusza Słowackiego
Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku 
w Krzemieńcu na Wołyniu (obecnie Ukraina).  
Był poetą i dramaturgiem okresu romantyzmu.  
Po wybuchu powstania listopadowego zaczął 
pracować w powstańczym Rządzie Narodowym. 
W 1831 roku wyjechał do Londynu z misją 
dyplomatyczną. Nie mógł już wrócić do Polski. 
Zamieszkał w Paryżu i tam wydał pierwsze tomy 
poezji (wierszy). Pod koniec 1832 roku wyjechał  
do Szwajcarii. Napisał tam wiele wierszy i słynny 
dramat „Kordian” (w 1834 roku). 
Po opuszczeniu Szwajcarii podróżował do Grecji, 
Egiptu i Ziemi Świętej. Podróże miały wpływ na 
tematy wielu jego wierszy (takich jak „Hymn”  
i „Grób Agamemnona”). Po powrocie zamieszkał 
w Paryżu. Napisał dramat pod tytułem „Balladyna”. 
W 1848 roku, kiedy był już bardzo chory, wyruszył  
do Wielkopolski, aby wziąć udział w powstaniu 
„Wiosna Ludów”, wtedy też ostatni raz we Wrocławiu 
spotkał matkę. 
Zmarł 3 kwietnia 1849 w Paryżu. Został pochowany 
na paryskim Cmentarzu Montmartre. W 1927 roku 
prochy Słowackiego zostały przeniesione do Polski 
i pochowane w Krypcie Wieszczów Narodowych 
w Katedrze na Wawelu.

Juliusz Słowacki

Najbardziej znane utwory to: 

wiersze: „Hymn”, „Grób Agamemnona”, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”; 

poematy: „Beniowski”, „Anhelli”, „W Szwajcarii”, „Ojciec zadżumionych”; 

dramaty: „Balladyna”, „Fantazy”, „Kordian”.
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze  
utwory

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1�  Utwór „W pamiętniku Zofii Bobrówny” to:
a) wiersz
b) nowela
c) opowiadanie

1�  Zaznacz poprawną odpowiedź.

2�  Autorem utworu „W pamiętniku Zofii Bobrówny” jest:
a) Adam Mickiewicz
b) Zofia Bobrówna
c) Juliusz Słowacki

3�  Adresatem utworu (osobą, do której pisze autor) jest:
a) matka
b) dziewczynka o imieniu Zosia
c) przyjaciel

4�  Podmiotem lirycznym (osobą mówiącą w utworze) jest:
a) autor – Juliusz Słowacki
b) dziewczynka – Zosia Bobrówna
c) przyjaciel autora

5�  Zosia Bobrówna jedzie:
a) do Francji na wycieczkę
b) do Anglii do cioci
c) do Polski do domu

7�  Wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” ma:
a) 21 wersów i 3 zwrotki
b) 81 wersów i 4 zwrotki
c) 18 wersów i 3 zwrotki

6�  Zofia Bobrówna to:
a) postać historyczna – córka autora
b) postać wymyślona przez autora
c) postać historyczna – córka przyjaciółki autora
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8� Juliusz Słowacki był we Francji jako:
a) turysta
b) emigrant
c) pracownik

9� Wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” jest:
a) zaproszeniem do zabawy
b) ogłoszeniem
c) wpisem do pamiętnika

2. Dopasuj definicje do pojęć.

uosobienia 

Nazywanie rzeczy 
bliskich i młodych 
w sposób czuły.

epitety

Nadanie cech 
ludzkich rzeczom, 
roślinom, 
zjawiskom.

Wyrazy określające 
rzeczownik, 
najczęściej 
przymiotniki.

zdrobnienia

3. Podkreśl w wersach zdrobnienia.

„Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci”

„Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone”

„Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną”

4. Podkreśl w wersach epitety.

„Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone”

„Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną”

„I dalej mię los nieszczęśliwy goni”
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5. Podkreśl w wersach uosobienia.

„To każdy kwiatek powie wiersze Zosi”

„Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci”

[gwiazdy] „Będą ci całe poemata składać”
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Józef Wybicki

Mazurek 
Dąbrowskiego

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Józef Wybicki

Mazurek 
Dąbrowskiego
Polski hymn państwowy1 od 1927 roku

Jeszcze Polska nie zginęła2,
Kiedy my żyjemy3.

Co nam obca przemoc wzięła4,
Szablą odbierzemy5.

Marsz, marsz Dąbrowski6,
Z ziemi włoskiej7 do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym8 się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę9,
Będziem Polakami10.

Dał nam przykład Bonaparte11,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz… itd.
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Jak Czarniecki12 do Poznania
Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze13.

 Marsz, marsz… itd.

Już tam ojciec14 do swej Basi15

Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno16, pono17 nasi

Biją w tarabany18.
Marsz, marsz19… itd.
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Przypisy:

1Polski hymn państwowy — pierwotny tekst autorstwa 
Józefa Wybickiego powstał w Reggio nell’Emilia jako 
żołnierska piosenka śpiewana do popularnej melodii 
mazurka i po raz pierwszy został wykonany publicznie 
20 lipca 1797 r. na uroczystości na cześć twórcy Legionów 
Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Ogłoszony 
drukiem w Warszawie w 1806 r. uległ modyfikacji: 
zmieniono kolejność strof (trzecia znalazła się w miejscu 
drugiej) oraz usunięto strofę czwartą i szóstą. Szczególnie 
wymowa strofy czwartej, zaczynającej się od słów: „Niemiec, 
Moskal nie osiędzie (…)” byłaby nietaktem wobec przyszłego 
władcy tworzącego się właśnie Księstwa Warszawskiego, 
króla saskiego Fryderyka Augusta oraz posunięciem 
niedyplomatycznym w obliczu pertraktacji prowadzonych 
przez Napoleona z Aleksandrem I, uwieńczonych 
pokojem w Tylży w 1807 r. (Wybicki doskonale znał kulisy 
ówczesnych działań politycznych, będąc w nie zaangażowany 
osobiście). Zmieniony tekst, po dalszych poprawkach (m.in. 
w zakresie uwspółcześnienia form gramatycznych i pewnych 
zmianach leksykalnych) stał się podstawą dzisiejszej 
wersji hymnu narodowego; oficjalnie Pieśń Legionów 
Polskich we Włoszech stała się hymnem państwowym 
decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1927 roku. 
[przypis edytorski]
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2zginęła — w pierwotnej wersji: „umarła”. [przypis 
edytorski]  

3Jeszcze Polska nie zginęła,/ Kiedy my żyjemy — 
wprowadzona tu została idea (rewolucyjna na przełomie 
XVIII i XIX w.) utożsamiająca ojczyznę z narodem, nie zaś 
z zajmowanym terytorium czy instytucjami państwowymi. 
Zwrócił na to uwagę Adam Mickiewicz w swoich wykładach 
w Collège de France (26 kwietnia i 6 maja), wyrażając 
się z aprobatą o nowoczesnej, romantycznej koncepcji 
ojczyzny jako sumy wyobrażeń, stylu myślenia i sposobu 
odczuwania podzielanych przez pewną społeczność (naród). 
[przypis edytorski]

4przemoc wzięła — w pierwotnej wersji: „moc wydarła”. 
[przypis edytorski]

5odbierzemy — w wersji pierwotnej: odbijemy. 
[przypis edytorski]

6Dąbrowski, Jan Henryk (1755–1818) — generał, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej, twórca Legionów Polskich 
we Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich w 1813 r., 
generał jazdy armii Królestwa Polskiego w latach 1815–1816. 
Początkowo służył w wojsku saskim i gwardii elektorskiej, 
dopiero w 1792 r., na prośbę Stanisława Augusta zwolniony 
z powinności wobec Fryderyka II, przeszedł do wojska 
polskiego; nie będąc zorientowany w sytuacji polit. Polski, 
zanim przyłączył się do powstańców kościuszkowskich, 
złożył przysięgę na wierność konfederacji targowickiej, 
czego o mało nie przypłacił życiem: posądzony o zdradę, 
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stanął przed sądem wojskowym i tylko zręczności Józefa 
Wybickiego jako prawnika i mówcy zawdzięczał ocalenie; 
zapoczątkowało to przyjaźń na całe życie. [przypis edytorski]

7włoskiej — w autografie Wybickiego widnieje: „włoski”; 
jest to fonetyczny zapis daw. formy D. z tzw. e pochylonym: 
włoskiéj; w pierwotnej wersji pieśni wyrazy w tym wersie 
były ustawione w innej kolejności, a wers tworzył rym 
dokładny z poprzednim: „Marsz, marsz Dąbrowski,/ Do 
Polski z ziemi włoski”. [przypis edytorski]

8złączym — w wersji pierwotnej: „złączem”. 
[przypis edytorski]

9Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę (…) wrócim się przez 
morze — konkretny militarny plan wpisany w pieśń zakładał 
wkroczenie Legionów Polskich Dąbrowskiego na tereny 
Polski od południa, od Galicji, po wydostaniu się z Włoch 
przez Morze Adriatyckie i przemarszu przez Austrię. 
W wersji pierwotnej teksu strofa ta występowała jako trzecia 
w kolejności. [przypis edytorski]

10Polakami — w autografie Wybickiego: „Polakamy” (w tej 
postaci występuje rym dokładny z „mamy”); jest to być może 
regionalizm; autor pochodził z Pomorza (ur. w Będominie, 
wsi kaszubskiej). [przypis edytorski]

11Bonaparte, Napoléon (1769–1821) — pierwszy 
konsul Republiki Francuskiej 1799–1804, następnie cesarz 
Francuzów (jako Napoleon I) w l. 1804–1814 i w 1815 
r. (podczas tzw. Stu Dni Napoleona); wybitny dowódca 
wojskowy i strateg, reformator państwa i europejskiego 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

568Mazurek Dąbrowskiego Tekst oryginalny 

systemu prawnego (Kodeks Napoleona); swoją pozycję 
w rewolucyjnej Francji zdobył dzięki pomyślnemu 
przeprowadzeniu akcji militarnych, takich jak zdobycie 
Tulonu (1793), stłumienie rojalistycznej rewolty w Paryżu 
(1795), kampania włoska (1796–97) oraz kampania 
w Egipcie (1798); pod jego zwierzchnictwem zostały 
utworzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
Legiony Polskie we Włoszech. W okresie rozbiorów Polacy 
wiązali wielkie nadzieje z postacią Napoleona; stał się 
on uosobieniem silnego wodza, w sposób zdecydowany 
realizującego swoją wizję polit., kierującego się ideami 
demokratycznymi i sprzyjającemu narodom dążącym 
do niepodległości; był wcieleniem ideału jednostki 
zmieniającej bieg historii i porządek społ.-polit. świata 
(idea napoleońska); przeceniano często zaangażowanie fr. 
władcy w sprawy polskie (m.in. w związku z utworzeniem 
Księstwa Warszawskiego w 1807 r.); postawa wiążąca 
rachuby polityczne z przywódczą rolą Napoleona Bonaparte 
(a później członkami jego rodziny, księciem Reichstadtu 
i Napoleonem III) zyskała miano bonapartyzmu. 
[przypis edytorski]

12Czarniecki, Stefan (ok. 1599–1665) — żołnierz 
(karierę wojskową zaczynał w oddziałach lisowczyków), 
doświadczony dowódca, słynący z brawury, 
niestandardowych posunięć i osobistej odwagi, wielokrotnie 
ranny w walce; w 1652 r. został oboźnym wielkim 
koronnym i kasztelanem kijowskim, w 1655 r. starostą 
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kowelskim, w 1656 r. regimentarzem, następnie w 1657 
r. wojewodą ruskim, w 1659 r. starostą tykocińskim, 
a w 1664 r. wojewodą kijowskim; na łożu śmierci, w 1665 
r. otrzymał buławę hetmana polnego koronnego. Stronnik 
króla Jana Kazimierza, uznanie i sławę zyskał w czasie 
potopu szwedzkiego, prowadząc wojnę partyzancką 
przeciw wojskom Karola Gustawa; aktywnie uczestniczył 
w pacyfikacji powstania Chmielnickiego i późniejszych 
buntów kozackich; zginął z powodu ran odniesionych 
podczas walk w wojnie polsko-rosyjskiej. [przypis edytorski]

13Jak Czarniecki (…) wrócim się przez morze — nawiązanie 
do wydarzeń z czasów potopu szwedzkiego; w grudniu 
1658 r. Stefan Czarniecki wyprawił się na czele wojsk 
polskich do Danii, by wesprzeć ją w walce z siłami Karola 
Gustawa; udało mu się m.in. odbić wyspę Als, ważny punkt 
strategiczny, dzięki brawurowej przeprawie przez cieśninę 
o tej samej nazwie, oddzielającą wyspę od lądu stałego. 
Dzięki przywołaniu tego epizodu postać Czarnieckiego 
zostaje tu ukształtowana jako wzorzec wodza niewahającego 
się podejmować odważne decyzje i realizować swoje 
posunięcia z powodzeniem. W wersji pierwotnej tekstu 
strofa ta występowała jako druga, nie zaś trzecia i brzmiała: 
„Jak Czarnecki [!] do Poznania/ Wracał się przez morze,/ Dla 
ojczyzny ratowania/ Po szwedzkim rozbiorze”; następująca 
po niej strofa zaczynająca się słowami „Przejdziem Wisłę 
(…)” stanowiła wówczas ciąg dalszy rozpoczętego tu 
(od słowa „jak”) porównania działań wojsk polskich 
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pod wodzą hetmana Czarnieckiego oraz legionów generała 
Dąbrowskiego. [przypis edytorski]

14ojciec — w wersji pierwotnej tekstu: „ociec”. 
[przypis edytorski]

15Już tam ojciec do swej Basi — w wersji pierwotnej strofę 
tę poprzedzała następująca: „Niemiec, Moskal nie osiędzie 
[nie zatrzyma a. nie utrzyma się],/ Gdy jąwszy pałasza, / 
Hasłem wszystkich zgoda będzie/ I ojczyzna nasza”. Dziś 
to ostatnie zdanie byłoby niepoprawne gramatycznie, 
ponieważ imiesłów przysłówkowy („jąwszy”) powinien 
odnosić się do tego samego podmiotu („zgoda”), do którego 
odnosi się w najbliższym zdaniu czasownik („będzie”); 
w czasach, w których powstał tekst pieśni reguły te nie 
były ani tak rygorystycznie określone, ani przestrzegane. 
[przypis edytorski]

16jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
17pono (daw.) — ponoć, podobno. [przypis edytorski]
18taraban — duży, podłużny bęben używany w kapelach 

janczarskich, a także w daw. wojsku polskim; w czasie bitwy 
bębny te służyły do wydawania komend. [przypis edytorski]

19Marsz, marsz — w pierwotnej wersji tekst kończył się 
strofą następującą: „Na to wszystkich jedne głosy:/ «Dosyć tej 
niewoli/ mamy racławickie kosy,/ Kościuszkę, Bóg pozwoli»”. 
Jest to niejako odpowiedź na kwestię wypowiedzianą 
przez „ojca Basi”. Przywołanie postaci Kościuszki, obok 
Dąbrowskiego, Czarnieckiego i Napoleona Bonaparte służy 
wpisaniu w tekst pieśni idei wodzowskiej. [przypis edytorski]
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Opracowanie redakcyjne i przypisy: Marta 
Niedziałkowska, Aleksandra Sekuła. 



Józef Wybicki

Mazurek Dąbrowskiego
„Mazurek Dąbrowskiego” to hymn Polski.
Hymn to specjalna, ważna pieśń.
Śpiewamy hymn w ważnych momentach, 
np. podczas rocznic wydarzeń historycznych.
Każdy kraj ma swój hymn.

Hymn Polski powstał dawno temu.
Wtedy Polska nie istniała.
Inne kraje zaatakowały Polskę
i podzieliły jej ziemie między siebie.
Część Polaków uciekła do Włoch.
Ci Polacy stworzyli wojsko.
Chcieli walczyć, żeby uratować Polskę.
Jeden z Polaków, Józef Wybicki, napisał specjalną pieśń.
Ta pieśń potem stała się hymnem Polski.

Polska nie zniknęła, skoro żyją cały czas Polacy.
Inne kraje zaatakowały Polskę.
Będziemy walczyć, żeby ją uratować.
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Maszeruj, maszeruj, generale Dąbrowski,
z Włoch do Polski.
Pod twoim dowództwem wrócimy do kraju.

Przejdziemy przez Wisłę.
Przejdziemy przez Wartę.
Wrócimy do Polski, będziemy Polakami.
Napoleon Bonaparte pokazał nam, jak zwyciężać.

Popłyniemy przez morze z powrotem do ojczyzny,
bo chcemy ją ratować.
Tak samo zrobił kiedyś dowódca Stefan Czarniecki.

Tam w Polsce ojciec mówi do swojej córki Basi:
„Posłuchaj.
Podobno nasi rodacy biją w bębny i wzywają do walki”. 
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Polska po 3 rozbiorze
zniknęła z mapy Europy.

Polska po 3 rozbiorze 
zniknęła z mapy Europy.

Polacy nie pogodzili się z utratą ojczyzny.
Wielu wyjechało do Francji, Włoch

i innych krajów Europy,
aby organizować własną armię.

Prusy

Austria

Rosja

W miejscowości Reggio (Włochy) powstały
Legiony Polskie pod dowództwem

generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

W 1797 roku Józef Wybicki odwiedził
obóz Legionów Polskich w Reggio.

Postanowił napisać dla nich
podnoszącą na duchu pieśń marszową.

192719181797

III rozbiór
Polski

powstanie
Pieśni Legionów

Polska
odzyskuje

niepodległość

Mazurek Dąbrowskiego
hymnem Polski

1795
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Józefa Wybickiego
Józef Rufin Wybicki urodził się 29 września  
1747 roku w Będominie. Był polskim politykiem, 
a także autorem utworów literackich i pism 
politycznych. Józef Wybicki z wykształcenia był 
prawnikiem. W wieku 20 lat był posłem na sejm  
w I Rzeczypospolitej. Brał udział w ważnych dla 
historii Polski wydarzeniach: konfederacji  
barskiej i insurekcji Tadeusza Kościuszki.  
Był współpracownikiem oraz przyjacielem  
gen. Henryka Dąbrowskiego — razem działali  
na rzecz Legionów Polskich we Włoszech. W roku 
1797 podczas pobytu we włoskim mieście Reggio 
nell’Emilia Wybicki napisał Pieśń Legionów, która  
26 lutego 1927 roku stała się hymnem narodowym  
— dziś znana jest jako „Mazurek Dąbrowskiego”.  
W roku 1807 brał czynny udział w powstaniu 
Księstwa Warszawskiego. Organizował obronę 
Wielkopolski przed wojskami austriackimi  
w 1809 roku. Później działał przy tworzeniu 
Królestwa Polskiego. Od 1815 roku był  
senatorem-wojewodą Królestwa Polskiego,  
a w latach 1817–1820 – prezesem Sądu Najwyższego. 
W roku 1807 otrzymał Order Orła Białego oraz Order 
Legii Honorowej. Zmarł w Manieczkach 10 marca 
1822 roku.

Obecnie w Będominie w rodzinnym domu 
Józefa Wybickiego znajduje się Muzeum Hymnu 
Narodowego. Jest jedynym takim muzeum  
na świecie.

Józef Wybicki 
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2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejszy utwór ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze 
odznaczenia

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Odpowiedz na pytania.
 
Kim był Józef Wybicki? Jakie miał wykształcenie?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W jakich ważnych dla Polski wydarzeniach brał udział Wybicki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jakie pełnił funkcje?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������

������������������������������������

Jaki tytuł nosi jego najbardziej znane dzieło?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

W którym kraju Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kiedy i gdzie zmarł Józef Wybicki?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Co znajduje się w domu rodzinnym Józefa Wybickiego?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Zaznacz na mapie miejsce narodzin i śmierci Józefa Wybickiego.

mapa Polski

1
2

3
4

1  Gdańsk
 

2  B

3  Poznań

4  M
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1. Zaznacz dobrą odpowiedź.

1�  Słowa polskiego hymnu napisał:
a) Jan Henryk Dąbrowski
b) Józef Wybicki
c) Tadeusz Kościuszko

2�  Muzykę do hymnu napisał:
a) Józef Wybicki
b) autor nieznany
c) Jan Henryk Dąbrowski

3�  Pierwsza nazwa hymnu Polski to:
a) Marsz Legionów
b) Pieśń Legionów
c) Mazurek Legionów

4�  Pieśń Legionów Polskich powstała:
a) 16-19.07.1797 r. w Reggio
b) 26.02.1927 r. w Reggio
c) 19.07.1795 r. w Radomiu

5�  Jan Henryk Dąbrowski był:
a) twórcą Legionów Polskich we Włoszech
b) twórcą Pieśni Legionów
c) twórcą hymnu

6�  Pieśń Legionów została hymnem Polski:
a) 16.07.1797 r.
b) 19.07.1927 r.
c) 26.02.1927 r.

7�  Hymn Polski ma:
a) 2 zwrotki i refren
b) 4 zwrotki i refren
c) 5 zwrotek i refren
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8�  Pierwsza zwrotka hymnu przypomina o:
a) rozbiorach Polski
b) powstaniu Warszawskim
c) o długim życiu

9�  W drugiej zwrotce mowa jest o:
a) rzekach (Wisła i Warta)
b) górach (Karpaty i Sudety)
c) miastach (Poznań i Warszawa)

10� W refrenie wspomniany jest:
a) Józef Wybicki
b) Jan Henryk Dąbrowski
c) Stefan Czarniecki

11� Miasto w trzeciej zwrotce to:
a) Warszawa
b) Kraków
c) Poznań

12� Dziewczyna w czwartej zwrotce hymnu miała na imię:
a) Beata
b) Basia
c) Bożena

13� W czasie grania hymnu należy:
a) stać w postawie szacunku
b) siedzieć wygodnie
c) mężczyźni powinni założyć czapkę
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1. Znajdź i skreśl błędy w tekście hymnu. Zapisz obok prawidłowy tekst.

Jeszcze Polska nie umarła, 

Póki my żyjemy.

Co nam obca władza wzięła, 

Siłą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski,
 
Z ziemi wolnej do Polski.
 
Za jego przewodem
 
Zwiążem  się z narodem.

Przepłyniemy Wisłę, przepłyniemy Wartę,

Będziem Polakami.
 
Dał nam pomoc Bonaparte,
 
Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarnkowski do Poznania
 
Po szwedzkim zabraniu,
 
Dla ojczyzny powstrzymania
 
Rzucim  się przez morze.

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

581Mazurek Dąbrowskiego Znajomość tekstu 

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

Stary ojciec do swej Basi
 
Woła zapłakany –
 
Słuchaj panna, pono nasi

Biją w tamburyny.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…
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Ignacy Krasicki

Bryła lodu 
i kryształ

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Bryła lodu i kryształ

Bryła lodu spłodzona z kałuży bagnistéj
Gniewała się na kryształ, że był przeźroczysty.
Modli się więc do słońca. Słońce zajaśniało,
Szklni się bryła, ale jej coraz ubywało;
I tak, chcąc los polepszyć niewczesnym kłopotem1,
Stajała, wsiąkła w bagno i stała się błotem.
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Przypisy:

1niewczesnym kłopotem — niefortunnym zabiegiem. 
[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Bryła lodu i kryształ
Był sobie kawałek lodu.
Lód był zamarzniętym, brudnym błotem.
Zazdrościł kryształowi.
Kryształ był czysty i błyszczący.
Lód też chciał być czysty i błyszczący.
Poprosił słońce o więcej światła, aby błyszczeć.
Słońce zaczęło mocno świecić.
Lód zaczął błyszczeć,
ale też roztapiać się.
Zamienił się w końcu w kałużę błota.
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1. Przeczytaj życiorys pisarza.

Życiorys Ignacego Krasickiego 
Ignacy Krasicki herbu Rogala urodził się  
3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem. 
Poeta i publicysta, był biskupem warmińskim 
i arcybiskupem gnieźnieńskim. Jest autorem 
pierwszej polskiej powieści pt. „Mikołaja 
Doświadczyńskiego przypadki”, pisał także bajki, 
satyry i poematy heroikomiczne. W czasie Sejmu 
Wielkiego popierał stronnictwo patriotyczne  
i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ignacy Krasicki 
brał udział w słynnych obiadach czwartkowych 
organizowanych przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Zmarł 14 marca 1801 roku  
w Berlinie, został pochowany w katedrze Świętej 
Jadwigi Śląskiej. Dzięki staraniom Juliana Ursyna 
Niemcewicza w 1829 roku jego prochy zostały 
przeniesione do katedry gnieźnieńskiej.

Ignacy Krasicki 

Najbardziej znane utwory to: poemat „Monachomachia” (1778),  
powieść „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” (1776),  
„Bajki i przypowieści” (1779), „Satyry” (1779).



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

594Ignacy Krasicki Notatka o autorze lektury 

2. Wpisz do tabelki brakujące informacje.

Imię i nazwisko ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce 
urodzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Data i miejsce  
śmierci ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kim był? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Najważniejsze  
utwory
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1. Podkreśl poprawną odpowiedź.

1� Ile lat obradował Sejm Wielki?
a) pięć
b) cztery
c) trzy 

2� Kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja?
a) 1788 r.
b) 1792 r.
c) 1791 r.

3� Kto wydawał obiady czwartkowe?
a) biskup Ignacy Krasicki
b) król Stanisław August Poniatowski
c) Adam Mickiewicz

4� Obiady czwartkowe to spotkania:
a) pisarzy i artystów
b) uczonych i lekarzy
c) ludzi głodnych

5� Czy biskup Ignacy Krasicki brał udział w obiadach czwartkowych?
a) tak
b) nie 

6� Czy biskup Ignacy Krasicki popierał uchwalenie Konstytucji 3 maja?
a) tak 
b) nie 

Sejm Wielki obradował w latach 1788–1792.
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1. Podkreśl poprawną odpowiedź.

1� „Bryła lodu i kryształ” to:
a) bajka
b) fraszka
c) nowela 

2� Bohaterami utworu są kryształ i:
a) kamień
b) kula śnieżna
c) zamarznięte błoto 

3� Co dzieje się z kawałkiem lodu, kiedy świeci słońce?
a) twardnieje
b) topi się 
c) zamienia się w kryształ

4� Jakie uczucie pasuje do zdania poniżej?

a) przyjaźń 
b) miłość 
c) zazdrość

 
2. Napisz, co jest bardziej trwałe: kawałek lodu czy kryształ.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.  Bryła lodu myślała, że słońce pomoże jej stać się podobną do kryształu. 
Przepisz wers, w którym autor napisał, co się stało z kawałkiem lodu.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bryła lodu gniewała się na kryształ, że był przezroczysty.
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Pytanie 2
Bryła lodu zniknęła, bo:bo
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Ignacy Krasicki

Człowiek i suknia

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Człowiek i suknia

Brał się pewien do pręta chcąc wytrzepać suknię;
Ta, widząc się w złym razie1, żwawie2 go ofuknie:
«A, takaż to jest pamięć na usługi — rzecze —
Bijesz tę, co cię zdobi, niewdzięczny człowiecze!»
Rzekł człowiek: «Ja nie biję, lecz otrząsam z prochu.
Zakurzyłaś się wczoraj, dziś trzepię po trochu,
Wybacz, z przykrych sposobów, kto musi, korzysta;
Gdybyś nie była bita, nie byłabyś czysta».
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Przypisy:

1w złym razie — w trudnej sytuacji. [przypis redakcyjny]
2żwawie (daw. forma przysłów.) — żwawo, szybko. 

[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Człowiek i suknia
Pewnego dnia człowiek wziął ubranie 
i chciał je wytrzepać kijem.
Ubranie powiedziało: „Ja ci pomagam,
a ty chcesz mnie bić!”.
Człowiek odpowiedział: „Nie biję cię.
Jesteś brudne.
Chcę cię wyczyścić z kurzu.
Przepraszam, nie znam innego sposobu.
Czasami trzeba robić nieprzyjemne rzeczy,
aby osiągnąć coś dobrego”.
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„Brał się pewien do pręta chcąc wytrzepać suknię;”

„Bĳesz tę, co cię zdobi, 
niewǳięczny człowiecze!” „Ja nie bĳę, lecz otrząsam z prochu. 

Gdybyś nie była bita, nie byłabyś czysta.”
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1. Wybierz właściwy odpowiednik znaczenia wyrazów i zdań. 

„ Brał się pewien do pręta chcąc wytrzepać suknię;”

„ «A, takaż to jest pamięć na usługi — rzecze — 
Bijesz tę, co cię zdobi, niewdzięczny człowiecze!»”

„ Ta, widząc się w złym razie, żwawie go ofuknie:”

„ z przykrych sposobów, kto musi, korzysta;”

a) pogrzebacz
b) kij
c) piłka

a) Bijesz mnie, chociaż ładnie we mnie wyglądasz!
b) Czy bijesz mnie za to, że źle wyglądałeś?
c) Nie pamiętam usług tego człowieka!

a) Suknia widzi, że jest w kłopotach, więc szybko krzyczy na człowieka.
b) Suknia jest zadowolona z zainteresowania swoim wyglądem.
c) Suknia spogląda na siebie kilka razy i otrzepuje z kurzu.

a) Nikt nie musi robić przykrych rzeczy.
b) Jeśli nie odnosimy korzyści, jest nam przykro.
c) Jeśli musimy, robimy czasem przykre rzeczy.
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2. Jak nazywa się przedstawienie przedmiotów, jakby były ludźmi?
a) porównanie
b) epitet
c) uosobienie

3.  Poszukaj informacji o Konwencji Praw Dziecka. Jednym z praw dziecka jest 
prawo do wolności od przemocy.
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Ignacy Krasicki

Dąb i małe 
drzewka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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609Dąb i małe drzewka Tekst oryginalny 

Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Dąb i małe drzewka

Od wieków trwał na puszczy dąb jeden wyniosły;
W cieniu jego gałęzi małe drzewka rosły.
A że w swojej postaci był nader wspaniały,
Że go doróść nie mogły, wszystkie się gniewały.
Przyszedł czas i na dęba1 pełnić srogie losy2;
Słysząc, że mu fatalne3 zadawano ciosy,
Cieszyły się niewdzięczne. Wtem upadł dąb stary,
Połamał małe drzewka swoimi konary.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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610Dąb i małe drzewka Tekst oryginalny 

Przypisy:

1na dęba (daw. forma B. lp rodz. m.) — dziś: na dąb. 
[przypis edytorski]

2pełnić srogie losy — dopełnić srogie przeznaczenie; 
tj. przen. zakończyć życie. [przypis redakcyjny]

3fatalne — złowieszcze, złowróżbne, tu: zgubne. 
[przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Dąb i małe drzewka
W dużym lesie rosły dąb i małe drzewka.
Dąb był bardzo wysoki.
Małe drzewka rosły wokół dębu.
Drzewka zazdrościły dębowi wysokości.
Nie lubiły go.
Też chciały być takie wysokie, 
ale nie mogły urosnąć.
Pewnego dnia drwale przyszli ściąć dąb.
Małe drzewka cieszyły się.
Ścięty dąb upadł na małe drzewka
i je zniszczył.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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611Dąb i małe drzewka Tekst łatwy do czytania (ETR) 



„W cieniu jego gałęzi małe drzewka rosły.”

„Że go doróść nie mogły, wszystkie się gniewały.”

„Słysząc, że mu fatalne zadawano ciosy, cieszyły się niewdzięczne.”

„Połamał małe drzewka swoimi konary.”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

612Dąb i małe drzewka Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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613Dąb i małe drzewka Podsumowanie wiedzy o lekturze 

1. Uzupełnij tekst określeniami starego dębu.

„na puszczy dąb jeden ....................................”

„w swojej postaci był nader ....................................”

2. Przeczytaj definicje.

3. Wpisz brakujące określenia.

dumny, nieprzystępny to.................................... wyrazu wyniosły

niezwykły, doskonały to.................................... wyrazu wspaniały

skromny, bezpośredni to.................................... wyrazu wyniosły

zwykły, niedoskonały to.................................... wyrazu wspaniały

Antonimy to wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym do innych wyrazów, 
np.  ciepło – zimno, mało – dużo, dobrze – źle.

Synonimy to wyrazy, których znaczenie jest zbliżone lub identyczne,  
np. auto – samochód.
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w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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614Dąb i małe drzewka Podsumowanie wiedzy o lekturze 

4. Odpowiedz na pytania.
 
Kim są bohaterowie bajki?

.............................................................................................................................................................................

Jaki był dąb?

.............................................................................................................................................................................

Jakie były drzewka?

.............................................................................................................................................................................

Dlaczego drzewka były zazdrosne?

.............................................................................................................................................................................

Co czuły drzewka, gdy dąb był ścinany?

.............................................................................................................................................................................

Co się stało z drzewkami?

.............................................................................................................................................................................
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616Dąb i małe drzewka Pytania do lektury 



Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Doktor



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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618Doktor Tekst oryginalny

Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Doktor

Doktor widząc, iż mu się lekarstwo udało,
Chciał go często powtarzać; cóż się z chorym stało?
Za drugim, trzecim razem bardzo go osłabił,
Za czwartym jeszcze bardziej, a za piątym zabił.



Ignacy Krasicki

Doktor
Doktor podał choremu lekarstwo. 
Lekarstwo było skuteczne.
Doktor chciał dalej podawać to samo lekarstwo.
Podawał je kilka razy.
Chory był coraz słabszy.
Doktor dalej podawał lekarstwo.
Chory zmarł.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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619Doktor Tekst łatwy do czytania (ETR) 
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620Doktor Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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621Doktor Podsumowanie wiedzy o lekturze 

1. Odpowiedz na pytania.

1.  Utwór „Doktor” to:
a) bajka
b) fraszka
c) tren

2.  Autorem utworu jest:
a) Jan Kochanowski
b) Adam Mickiewicz
c) Ignacy Krasicki

3. Bohaterem utworu jest:
a) pielęgniarz
b) lekarz
c) naukowiec

4. Co wymyślił doktor?
a) napój
b) płyn
c) lekarstwo

5. Czy dobre, skuteczne lekarstwo można podawać bez ograniczeń?
a) Tak, bo dużo lekarstwa bardziej pomoże.
b) Organizm zawsze sam musi zwalczyć chorobę. Lekarstwa są niepotrzebne.
c)  Zawsze trzeba zachować umiar, odpowiednia ilość leku pomoże, za dużo leku 

zaszkodzi.

6. Morał utworu to:
a)  Doktor musi zachować umiar w leczeniu, aby nie zaszkodzić choremu.
b) Lekarz decyduje o twoim życiu, on decyduje, jakie leki podać.
c) Chory sam decyduje o tym, czym się będzie leczył.
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Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Ignacy Krasicki

Groch przy drodze
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625Groch przy drodze Tekst oryginalny 

Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Groch przy drodze

Oszukany gospodarz turbował1 się srodze2:
Zjedli mu przechodzący groch zeszły3 przy drodze.
Chcąc wetować4 i pewnym cieszyć się profitem5,
Drugiego roku wszystek groch posiał za żytem.
Przyszło zbierać; gdy mniemał mieć korzyść6 obfitą,
Znalazł i groch zjedzony, i stłoczone żyto7.

Niech się miary trzymają i starzy, i młodzi:
I ostrożność zbyteczna częstokroć zaszkodzi.
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Przypisy:

1turbować się (daw.) — martwić się. [przypis edytorski]
2srodze — tu: bardzo. [przypis edytorski]
3zejść (daw.) — wzejść; tu forma imiesłowowa: groch 

zeszły, czyli taki, który wzrósł. [przypis redakcyjny]
4wetować — wyrównać, powetować stratę. 

[przypis redakcyjny]
5profit — korzyść, zysk. [przypis redakcyjny]
6mniemał mieć korzyść (daw. składnia) — sądził, że będzie 

miał korzyść. [przypis edytorski]
7stłoczone żyto — zdeptane żyto. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Groch przy drodze
Rolnik zasadził groch blisko drogi.
Drogą chodzili ludzie i zjedli cały groch.
Rolnik bardzo się zmartwił.
Wymyślił rozwiązanie.
Przy drodze zasadził zboże,
a za zbożem zasadził groch.
Tym razem ludzie też zjedli groch.
W dodatku zdeptali zboże.
Rolnik stracił zboże i groch.
Dobrze być ostrożnym.
Ale czasami za duża ostrożność może być szkodliwa.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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„Zjedli mu przechodzący groch zeszły przy drodze.”

„Drugiego roku wszystek groch posiał za żytem.”

„I ostrożność zbyteczna częstokroć zaszkodzi.”

„Oszukany gospodarz turbował się srodze.”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

628Groch przy drodze Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

629Groch przy drodze Podsumowanie wiedzy o lekturze 

1. Wybierz dobrą odpowiedź. Zapisz zdanie.
 
1.  Kto jest autorem bajki?
a) Józef Kraszewski
b) Ignacy Krasicki
c) Ignacy Kowalewski

.............................................................................................................................................................................

2.  Kto jest bohaterem?
a) robotnik
b) nauczyciel
c) gospodarz

.............................................................................................................................................................................

3.  Jakie miejsce opisuje bajka?
a) pole przy drodze
b) pole w górach
c) wiejskie podwórko

.............................................................................................................................................................................

4.  Co rosło przy drodze w pierwszym roku?
a) żyto
b) ziemniaki
c) groch

.............................................................................................................................................................................

5.  Co stało się z grochem?
a) zwierzęta zdeptały groch
b) przechodnie zjedli groch
c) gospodarz zebrał groch

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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2. Znajdź w tekście morał i przepisz do zeszytu.

3. Podkreśl zdanie odpowiadające morałowi bajki.

Ostrożność jest zawsze dobra. Zbytnia ostrożność może zaszkodzić.

6.  Co rosło przy drodze w drugim roku?
a) groch, za nim żyto 
b) tylko żyto
c) żyto, za nim groch

.............................................................................................................................................................................

7.  Co stało się ze zbiorami?
a) ludzie zdeptali groch
b) ludzie zdeptali żyto
c) ludzie zdeptali żyto i groch

.............................................................................................................................................................................
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Jagnię i wilcy

Zawżdy1 znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali2 jagnię;
Już go mieli rozerwać; rzekło: «Jakim prawem?»
«Smacznyś, słaby i w lesie!» — Zjedli niezabawem3.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Przypisy:

1zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis edytorski]
2nadybać — zdybać, przyłapać. [przypis edytorski]
3niezabawem — niebawem, nie zwlekając. 

[przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska.



Ignacy Krasicki

Jagnię i wilcy
Kto bardzo chce coś zrobić,
zawsze znajdzie wytłumaczenie.
W lesie wilki spotkały owcę.
Złapały ją i chciały zjeść.
Owca spytała: „Dlaczego to robicie?”
Wilki odpowiedziały: „Jesteś w lesie sama i słaba.
Jesteś smaczna”.
I wilki zjadły owcę.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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„Zjedli niezabawem.”

„Jakim prawem?”

„Smacznyś, słaby i w lesie!”

„Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

637Jagnię i wilcy Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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1. Który wers w bajce „Jagnię i wilcy” to morał?
a) „Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.”
b) „Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię;”
c) „Już go mieli rozerwać; rzekło: «Jakim prawem?»”
d) „«Smacznyś, słaby i w lesie!» — Zjedli niezabawem.”

2. Które zwierzę jest symbolem łagodności i bezbronności?
a) wilk
b) słoń
c) jagnię
d) lis

3. Które zwierzę jest symbolem dzikości i siły?
a) lis
b) wilk
c) jagnię
d) słoń

4. Kiedy Krasicki pisał „Bajki i przypowieści”?
a) W XVIII wieku, w czasie rozbiorów Polski.
b) W XVII wieku, w czasie wojen polsko-szwedzkich.
c) W XX wieku, w czasie I wojny światowej.

5. Które zwierzę jest w bajce Krasickiego symbolem Polski?
a) wilki
b) jagnię

Bajka to krótki utwór z morałem.

Morał to pouczenie, jakie wynika z bajki. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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6. Które zwierzę jest symbolem zaborców?
a) wilki
b) jagnię

7.  Wymień państwa, które dokonały rozbiorów Polski.

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki

Lis i wilk

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Lis i wilk

Wpadł lis w jamę, wilk nadszedł, a widząc w złym stanie,
Oświadczył mu żal szczery i politowanie.
«Nie żałuj — lis zawołał — chciej lepiej ratować».
«Zgrzeszyłeś, bracie lisie, trzeba pokutować».
I nadgroda, i kara zarówno się mierzy:
Kto nikomu nie wierzył, nikt temu nie wierzy.



Ignacy Krasicki

Lis i wilk
Lis wpadł do głębokiego dołu.
Obok przechodził wilk i zobaczył lisa.
Wilk powiedział: „Bardzo mi przykro.
Współczuję ci”.
Lis odpowiedział: „Nie trzeba.
Pomóż mi!”.
Wilk odpowiedział: „Lisie, robiłeś złe rzeczy.
Teraz spotkała cię kara”.
Wilk nie uratował lisa.
Nikt nie chce pomagać osobom, 
które oszukują i robią złe rzeczy.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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„Zgrzeszyłeś, bracie lisie, trzeba pokutować.”

Jaka szkoda...

„Nie żałuj – chciej lepiej ratować!”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
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1. Podkreśl poprawną odpowiedź.

1. Bohaterami tej bajki Krasickiego są: 
a) ludzie
b) rośliny
c) zwierzęta

2. W bajce „Lis i wilk” zwierzęta mówią. Jest to:
a) uosobienie
b) morał
c) przenośnia

3.  Wilk jest (podkreśl kilka cech):
a) łagodny
b) wesoły 
c) silny 
d) przebiegły
e) dziki
f) mądry

4. Lis jest (podkreśl kilka cech):
a) podstępny
b) przebiegły
c) cwany
d) wesoły
e) łatwowierny
f) łagodny

2.  Czy lis i wilk to zwierzęta domowe czy dzikie? Czy można się z nimi 
zaprzyjaźnić?

.............................................................................................................................................................................

3.  Przepisz z bajki zdanie z prośbą lisa.

.............................................................................................................................................................................



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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4.  Przepisz odpowiedź wilka.

.............................................................................................................................................................................

5.  Przepisz z bajki morał.

.............................................................................................................................................................................
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Ignacy Krasicki

Papuga i wiewiórka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Papuga i wiewiórka

Młoda jedna papuga, piękna, okazała,
Lepiej jeszcze od pani swojej szczebiotała.
Stąd plotki: bo co tylko zdrożnego1 postrzegła,
Zaraz z nową powieścią2 do jejmości3 biegła.
Była tam i wiewiórka wychowana z ptaszki4,
Ta tylko pilnowała skoków i igraszki.
Żyły w zgodzie, co rzadka5, zwłaszcza przez czas długi,
Pani ptaka kochała, a wiewiórkę sługi.
Widząc, że jej nie lubią, raz papuga rzekła:
«Rada bym tej niechęci przyczyny dociekła».
Rzecze na to wiewiórka: «Przyczyny nie badaj,
Tak rób jak ja: baw panią, a niewiele gadaj».



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Przypisy:

1zdrożny — nieprawidłowy, niemoralny. 
[przypis edytorski]

2powieść — tu: opowieść, informacja. [przypis redakcyjny]
3jejmość (przestarz.) — pani. [przypis edytorski]
4z ptaszki (daw. forma N. lm) — z ptaszkami. 

[przypis redakcyjny]
5co rzadka (daw.) — co rzadkie, co się rzadko zdarza. 

[przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska.



Ignacy Krasicki

Papuga i wiewiórka
Pewna pani miała papugę i wiewiórkę.
Papuga bardzo dużo mówiła.
Lubiła plotkować.
O wszystkim opowiadała pani.
Wiewiórka tylko się bawiła.
Pani kochała papugę.
Służący pani kochali wiewiórkę.
Kiedyś papuga spytała wiewiórkę:
„Dlaczego służący mnie nie lubią?”.
Wiewiórka odpowiedziała:
„Nie zastanawiaj się.
Rób tak jak ja.
Zabawiaj panią.
Nie plotkuj”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Dlaczego służba mnie nie lubi?

Nie pytaj, dlaczego cię nie lubią. 
Rób to, co ja. Baw panią i mało mów.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1. Podpisz rysunki wyrazami z ramek.

.....................................................

.....................................................

..................................................... .....................................................

papuga jejmość (pani) wiewiórka

służący



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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2. Bajka ma .................................................. wersów.

3. Wypisz z bajki pary wyrazów, które się rymują.

.................................................. – ..................................................

.................................................. – ..................................................

.................................................. – ..................................................

.................................................. – ..................................................

.................................................. – ..................................................

.................................................. – ..................................................

4. Bohaterami bajki są:

.................................................. ,

.................................................. ,

.................................................. ,

.................................................. .

5. Papuga była (poszukaj w tekście) .......................................... .

6. Papugę lubiła .......................................... .

7. Wiewiórkę lubili .......................................... .



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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2. Dlaczego słudzy nie lubili papugi?

.............................................................................................................................................................................

3. Dlaczego wiewiórka nie była ulubienicą pani?

.............................................................................................................................................................................

4. Przepisz morał z bajki „Papuga i wiewiórka”.

.............................................................................................................................................................................

1.  Zaznacz zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F).

P F

Wiewiórka była ulubienicą pani, bo nie plotkowała.

Papuga była ulubienicą pani, bo wszystko pani mówiła.

Papuga dużo plotkowała.

Wiewiórka skakała i bawiła się, nie zajmowała się plotkami.

Wiewiórkę lubili słudzy, bo nie plotkowała. 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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5. Dopasuj cechy do zwierząt.

papuga

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

wiewiórka

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

energiczna

gadatliwa

wścibska

zgodna

zabawna

uważna

lubiąca plotki



Dlaczego?
m
ów

ić, gadać
baw

ić
papuga

w
iew

iórka
dobrze

skarżyć
skakać

klatka
źle

pani
lubić

nie lubić
dużo

służba
pytać

odpow
iadać

m
ało

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

659Papuga i wiewiórka Tablice komunikacyjne



Pytanie 2
Co w

iew
iórka poradziła papudze?

 
Pytanie 1

Dlaczego służba nie lubiła papugi?

O
dpow

iedź a
Bo była głośna.

bo

O
dpow

iedź a
Żeby była cicho.

żeby

O
dpow

iedź b
Bo skarżyła.

bo

O
dpow

iedź b
Żeby nie w

yfruw
ała z klatki.

żeby
z

Odpow
iedź c

Bo śm
ieciła.

bo

Odpow
iedź c

Żeby była m
iła dla pani.

żeby
dla

Zaznacz w
łaściw

ą odpow
iedź.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ignacy Krasicki

Potok i rzeka

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Potok i rzeka

Potok z wierzchołka góry lecący z hałasem,
Śmiał się z rzeki; spokojnie płynęła tymczasem.
Nie stało wód u góry, gdy śniegi stopniały,
Aż z owego potoka1 strumyk tylko mały.
Co gorsza: ten, co zaczął z hałasem i krzykiem,
Wpadł w rzekę i na koniec przestał być strumykiem.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Przypisy:

1potoka — dziś popr.: potoku. [przypis edytorski]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Potok i rzeka
Potok płynął z wierzchołka góry.
Był głośny.
Na górze leżał śnieg,
dlatego potok miał dużo wody.
Na dole płynęła rzeka.
Rzeka była spokojna.
Płynęła powoli.
Potok śmiał się z rzeki.
Pewnego dnia śnieg na górze roztopił się.
Potok zmienił się w malutki strumyk.
Zaczął znikać.
W końcu połączył się z rzeką.
Zniknął całkowicie.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
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„Potok z wierzchołka góry lecący z hałasem, śmiał się z rzeki.”

„Spokojnie płynęła tymczasem.”

„Aż z owego potoka strumyk tylko mały.”

„Wpadł w rzekę i na koniec przestał być strumykiem.”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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665Potok i rzeka Komiks 



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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1. Wybierz właściwą odpowiedź. Przepisz zdania do zeszytu.

1.  Skąd płynął potok?
a) ze szczytu góry
b) ze zbocza góry
c) z dalekiego kraju

2.  Jak płynął potok?
a) wolno i cicho
b) szybko i cicho
c) szybko i głośno

3. Jak płynęła rzeka?
a) wolno i cicho
b) szybko i cicho
c) szybko i głośno

4.  Jak zachowywał się potok?
a) śmiał się z rzeki
b) szanował rzekę
c) zazdrościł rzece

5. W co zmienił się potok?
a) w szeroką rzekę
b) w jezioro
c) w wąski strumyk

6. Dlaczego potok się zmienił?
a) zabrakło wody
b) zabrakło czasu
c) zabrakło miejsca

7.  Co stało się ze strumykiem?
a) wpadł do morza
b) wysechł
c) wpadł do rzeki



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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8. Potok można porównać do:
a) młodego człowieka
b) dojrzałego człowieka
c) starca

9. Rzekę można porównać do:
a) młodego człowieka
b) dojrzałego człowieka
c) niemowlęcia

2. Dokończ zdanie. Dopasuj właściwe określenia.

Młody człowiek jest  .................................................................................................................................

Dojrzały człowiek jest .............................................................................................................................

hałaśliwy

rozważny

spokojny

szybki

 konsekwentny

cierpliwy

niecierpliwy

głośny
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Pytanie 2
Dlaczego potok śm

iał się z rzeki?

z

 
Pytanie 1

Dlaczego duży i głośny potok zm
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

669Potok i rzeka Pytania do lektury 



Ignacy Krasicki

Potok i rzeka II

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się  
i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  

intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące  
utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej  

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Ignacy Krasicki
Bajki i przypowieści

Potok i rzeka II

Potok szybko bieżący po pięknej dolinie
Wymawiał wielkiej rzece, że pomału płynie.
Rzekła rzeka: «Nim zejdą porankowe zorza1,
Ty prędko, ja pomału wpadniemy do morza»



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Przypisy:

1zorza — lm od daw. formy lp: zorze. [przypis redakcyjny]

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Dariusz Gałecki, 
Zbigniew Goliński, Marta Niedziałkowska, Aleksandra 
Sekuła, Olga Sutkowska. 



Ignacy Krasicki

Potok i rzeka II
Potok i rzeka płynęły razem w dolinie.
Potok śmiał się z rzeki: „Płyniesz bardzo powoli”.
Rzeka odpowiedziała: „Ty płyniesz bardzo szybko.
Ja płynę powoli.
Ale do rana i ty, i ja wpadniemy do morza”.

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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„Potok szybko bieżący po pięknej dolinie 
  wymawiał wielkiej rzece, że pomału płynie.”

„Rzekła rzeka: «Nim zejdą porankowe zorza,
  Ty prędko, ja pomału wpadniemy do morza».”

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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1. Wybierz wyjaśnienie podkreślonych wyrazów.

a) potok szybko bieżący —  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b) wymawiał rzece —  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

c) pomału płynie —  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

d) nim zejdą porankowe zorza —  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

wyśmiewał się

płynący

zanim wzejdzie słońce

powoli

2. Odpowiedz na pytania.
 
Jaki był potok? Jak płynął?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Jaka była rzeka? Jak płynęła?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gdzie spotkały się potok i rzeka?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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3. Przeczytaj definicję.

5. Przeczytaj definicję.

4. Podaj antonimy wyrazów.

szybko – ������������������������������������ 

piękna – ������������������������������������ 

mały – ������������������������������������ 

pomału – ������������������������������������ 

6. Podaj synonimy wyrazów.

olbrzymia – ������������������������������������ 

prędko – ������������������������������������ 

powolnie – ������������������������������������ 

niewielki – ������������������������������������ 

Antonimy to wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym do innych wyrazów, 
np.  ciepło – zimno, mało – dużo, dobrze – źle.

Synonimy to wyrazy, których znaczenie jest zbliżone lub identyczne,  
np. auto – samochód.



Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją 
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7.  Rzekę i potok można porównać do życia człowieka. Dopasuj właściwe 
określenia.

Potok oznacza człowieka  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rzeka oznacza człowieka  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Morze symbolizuje koniec ludzkiego życia.

statecznego/spokojnego

żyjącego szybko

nieuważnego

energicznego

żyjącego powoli

cieszącego się każdym dniem



ja
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aw
iać

płynąć
potok

rzeka
szybko

ty
pow

iedzieć
w

padać
ujście

m
orze

pow
oli

łączyć się
dolina

Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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Pytanie 2
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Materiał ćwiczeniowy dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, 
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