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23 (24?) Sierpnia
Więc to było popołudnie. Staliśmy pod filarami chyba dość długo. Bo samoloty zlatywały jedne za 

drugimi. I waliły. I następne. I bomby. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje w naszych blokach. W co już tam 
trafili. Co przebite. Chyba to wtedy zasypało w bloku A, od Rybaków. Wiem, że nie było ani śpiewów 
– wtedy. Ani liczenia „raz, dwa”. Mama Swena oparta głową o filar, koło mnie, modliła się po cichu. 
Światło wtedy się paliło – to pamiętam. Tak, to na pewno wtedy przebiło blok A. Bo samoloty wciąż 
zlatywały. Z wyciem. Potem to wycie bomby. Jednej, drugiej. I waliło się. Coś się obrywało. Coraz bliżej. 
Wtedy, przy ostatnim filarze chyba, pod żarówką – stanęła nagle kobiecina w jasnym, takim zwykłym 
płaszczu. Nie znał jej nikt. I nagle w tej ciszy zaczęła mówić:

– Ludzie módlmy się, przetrwamy. Ludzie módlmy się do świętego Krzysztofa – wyjęła szybko z to-
rebki obrazek. Znów coś się obsypało.

I znów wj-j-j-u-u. 

1.  Przeczytaj fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Zaznacz 
fragmenty dialogowe i zaproponuj przez kogo mogły być wypowiadane poszczególne kwestie.
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Podniosła obrazek do góry.
– Ludzie, święty Krzysztof nas z tej toni wyprowadzi. 
Nowe samoloty.
Kobieta w płaszczu zaczęła mówić, monotonnie, ale tak, że dochodziło do mnie każde słowo, z ca-

łym sensem:
Kto się w opiekę odda panu swemu […]
Swen ukucnął. Obok mnie. Pod filarem. Wycie. I wtedy usłyszeliśmy, że trafiło w nas. Huk. Zgasło 

światło. Coś drgnęło. Zaczęło się trząść nad nami. I sklepienie drugiego piętra oberwało się na pierwsze.
On ciebie z łowczych obieży wyzuje […]

Coś szumiało. Osypywało się jeszcze.
Tylko cały czas kobieta w płaszczu mówiła:

Aniołom swoim każe cię pilnować […]
Nad nami coś się posypało.
Chwila przerwy. 

Na rękach nosić, abyś idąc drogą 
na ostry krzemień nie ugodził nogą…

Chyba w tym miejscu urwała.
Znów zaczął się dygot. Osuwanie się z szumem. Coraz większym. Swen ściskał mnie ręką za kola-

no. Ja wciskałem w siebie oczy i wtulałem w kołnierz głowę: „Więc już? to już? tak, trudno, tylko czy 
ściśnie od głowy? do nóg? spłaszczy? i żeby tylko prędko”. Dwa sklepienia razem runęły z pierwszego 
piętra na parter, więc teraz my. Swen wciskał głowę gdzieś pod moje kolano. Matka Swena stała bez 
zmiany. Było cichutko. Była kompletna cisza.
Tylko coś szumiało, osypywało się, jeszcze osypało się, osypało…

Było czarno, z tym, że się kłębiło.
Nagle… zrozumieliśmy, że nas nie zmiażdży. I dopiero wtedy ludzie zaczęli się krztusić, dusić, ka-

słać, ktoś krzyknął:
– Drzwi! Są drzwi?!
– Drzwi! Zobaczcie! Czy nas nie zasypało? Drzwi!
– Zapałki! Kto ma zapałki?
– Drzwi?! Chyba zasypało! Okienko zasypało! Zapałki!
Zbyszek, kaszląc, zapalił pierwszą zapałkę:
– Nic nie widać…
Drugą, podchodzi:
– Nie, chyba nie ma drzwi – zasypało! Nie! Są! Są! Otwierają się… w porządku, w porządku…

2.  Zatytułuj zamieszczony powyżej fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego.

3.  Przedstaw realia życia w mieście opanowanym przez powstanie. Podaj kilka przykładów.
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7.  Wyjaśnij, czym jest kolokwializm. Podaj przykład z tekstu.

8.  Wypisz z tekstu przykłady środków stylistycznych.

● powtórzenia wyrazowe i składniowe:

● wykrzyknienia: 

● wyrazy dźwiękonaśladowcze:

W jaki sposób użyte słownictwo oddziałuje na wyobraźnię czytelnika?

9.  Podkreśl w tekście przykłady zdań zbudowanych bez respektowania reguł składniowych 
i interpunkcyjnych. Przekształć jedno z nich tak, aby było zgodne z zasadami gramatyki. Wyjaśnij,  
czemu służy użycie takich konstrukcji składniowych.

4.  Uzupełnij informacje o osobie opowiadającej zdarzenia opisane we fragmencie.

● człowiek przeżywający koszmar powstania

● 

● 

● 

5.  Nazwij emocje osób opisanych w pamiętniku.

6.  Zaznacz w tekście fragment, w którym opisano zderzenie sfer sacrum i profanum. 
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11.  Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

12.  Opisz sytuację przedstawioną na zdjęciu (s. 58). Użyj rozmaitych środków językowych 
wzmacniających grozę wydarzenia.

10.  Uzupełnij schemat dotyczący pamiętnika jako gatunku literackiego. Wykorzystaj określenia z ramki.

naocznym świadkiem ● pierwszoosobowej ● prozą ● uczestnikiem ● z pewnego dystansu czasowego

utwór pisany przedstawione są zdarzenia, których autor był

 lub 

w narracji opowiada o zdarzeniach

PAMIĘTNIK

Pamiętnik różni się od autobiografii tym, że 

A. koncentruje się na analizie intymnego świata autora.
B. stanowi przede wszystkim relację wydarzeń.
C. przedstawia zdarzenia z pewnego dystansu czasowego.
D. opiera się na faktach i pomija fikcję.


