
„Wiek XIX w literaturze polskiej” 

 

W ramach projektu „ Z Romualdem przez XIX wiek” podczas lekcji języka 

polskiego w klasach szóstych zabrałam uczniów w świat literatury XIX 

wieku. Po lekcji poprosiłam o krótkie refleksje na temat tego, co 

przedstawiłam. Oto niektóre wypowiedzi. 

 

 „Z dzisiejszej lekcji najbardziej utkwiło mi w pamięci, że w XIX wieku wielu pisarzy 
wyrażało swoje uczucia oraz emocje związane z wydarzeniami w Polsce w swoich 
utworach literackich.” 
 
„Uważam, że tamte czasy były dla nas bardzo trudne. Do refleksji skłonił mnie fakt, 
że Polacy żyjący w tamtych czasach przeżywali ogromne tragedie, nie mogli mówić 
w ojczystym języku, kontynuować swoich tradycji oraz żyć jako obywatele wolnej 
Polski. W obecnych czasach zapominamy o tym, a za to przejmujemy się 
błahostkami. Kiedy myślę o naszej strasznej historii - jestem przerażona.”  
 

„Eliza Orzeszkowa była polską pisarką, która urodziła się 10 lat po powstaniu 
listopadowym. Napisała nowelę pt. ,,A…B…C…”o walce z narzucaniem języka i 
kultury przez zaborcę.”  
 
„Najbardziej z lekcji zapamiętałam, że Eliza Orzeszkowa napisała książkę pt. “Gloria 
victis”, której bohaterem był Romuald Traugutt.” 
 
 
„Z lekcji najbardziej zapamiętałem, że Cyprian Kamil Norwid napisał utwór pt. 
,,Fortepian Szopena’’. Autor opisuje jak Rosjanie wyrzucili przez okno fortepian, na 
którym grał polski kompozytor Fryderyk Chopin. Poruszyło mnie to, że Rosjanie tak 
bardzo chcieli zniszczyć polską kulturę, że dokonali tak złego czynu.” 
 
 
„Romuald Traugutt jest bohaterem noweli pt. „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. Jest 
dla niej wcieleniem ideału patriotycznego. Również zapamiętałam, że Henryk 
Sienkiewicz jest autorem: “Krzyżaków”, “Quo vadis” oraz “W pustyni i w puszczy”.” 
 
 
„Najbardziej z lekcji zapamiętałem historię opisaną przez Henryka Sienkiewicza w 

noweli pt. „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”.  Bardzo się nią zaciekawiłem i 

skłoniła mnie do refleksji”. 

 

„Pan Tadeusz powstał w XIX wieku.  
Eliza Orzeszkowa w swoim dziele Gloria victis napisała o Romualdzie Traugucie. 
Fryderyk Chopin popierał powstanie i sam chciał wrócić do kraju, ale rodzina go 
powstrzymała.” 
 
 



„Z dzisiejszej lekcji zapamiętałam, że historia XIX wieku, np. powstanie listopadowe i 
styczniowe, wpłynęła znacznie na literaturę tych czasów. Tematykę patriotyczną w 
swoich dziełach poruszali poeci tacy jak Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki.”   
 
„Najbardziej zapamiętałem to, że Traugutt występował w noweli autorstwa Elizy 
Orzeszkowej. 
Zapamiętałem również, że Szopen był nazywany “poetą fortepianu”, ponieważ 
wyrażał siebie (swoje myśli, uczucia) za pomocą dźwięków.” 
 

„Bardzo zaskoczył mnie fakt, iż w tym wieku zabroniono prowadzenia lekcji polskim 
nauczycielom, a lekcje mogli prowadzić tylko nauczyciele niemieccy. Prowadzenie 
zajęć w języku niemieckim dyskryminowało polskie dzieci.”  
  
„Zdziwił mnie wygląd dawnej sali lekcyjnej w szkole. Nie wiedziałam o tym, że kiedyś 
język niemiecki albo rosyjski był obowiązkowy od najmłodszych lat.  
Poznałam bliżej starych, polskich poetów.” 
 
„Zainteresował mnie konkurs muzyczny na cześć Fryderyka Chopina, młodzi artyści 
z całego świata mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w nim! Nie wątpię, iż 
gdybym interesowała się muzyką chętnie chciałabym wziąć w nim udział. Z racji, że 
Fryderyk Chopin był bardzo utalentowany  - jego muzyka jest genialna!” 
 
„Z dzisiejszej lekcji zapamiętałem dzieło Adama Mickiewicza pt. “Pan Tadeusz” 
(wiele razy już o nim słyszałem), o wyrzuceniu fortepianu Fryderyka Chopina przez 
Rosjan, o książce Elizy Orzeszkowej pod tytułem “Gloria victis” oraz o wierszu 
Władysława Bełzy pod tytułem “Katechizm polskiego dziecka”.” 
 
„Bardzo zaciekawiło mnie to, że po upadku powstania listopadowego na Polaków 
spadły liczne represje. 
Zmartwiło mnie bardzo, że przegraliśmy powstanie listopadowe. 
Bardzo dziwna rzecz mnie zastanawia. Jak wielu Polaków uciekało do innych krajów,  
do jakich?” 
 

Powyższe wypowiedzi skłaniają mnie, nauczycielkę języka polskiego, która 

pracuje w XXI wieku, do refleksji na temat wdzięczności polskim 

bohaterom, dzięki którym mogę uczyć języka ojczystego i szacunku do niego 

w wolnej Polsce. Cieszę się, że są takie projekty jak ten, by móc przenieść 

się w czasie i otrzeć o zdarzenia sprzed lat, które miały tak duży wpływ 

na naszą teraźniejszość. Dziękuję moim uczniom za zaangażowanie i chęć 

poznawania naszej historii i kultury. 

                                                                       Agnieszka Bożek 

 

 

 


