
 

„Latarnik” H. Sienkiewicza – propozycje zagadnień 

1. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 

Ćwiczenie w grupach z wykorzystaniem dyskusji wielokrotnej 

Uczeń lub uczniowie w dowolnej, ale wcześniej przygotowanej formie, przybliżają życie 

i twórczość Henryka Sienkiewicza. Nauczyciel uzupełnia informacje dotyczące sytuacji 

politycznej Polski za życia H. Sienkiewicza (można np. skorzystać ze strony internetowej 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku: http://mnki.pl/sienkiewicz/). 

Po prezentacji nauczyciel dzieli klasę na grupy i poleca wypisać w punktach jak najwięcej 

informacji na temat życia i twórczości autora „Latarnika” – czas pracy: 5 minut. Po 

upływie wyznaczonego czasu wyniki pracy prezentuje zespół, który wypisał najwięcej 

informacji. Pozostałe grupy dopowiadają to, czego nie było w zwycięskiej prezentacji. 

Nauczyciel komentuje odpowiedzi i podsumowuje pracę uczniów. 

 

2. Geneza „Latarnika” 

Ćwiczenie z wykorzystaniem tekstu lektury i dyskusji 

Nauczyciel w formie mini wykładu lub prezentacji przedstawia uczniom genezę 

„Latarnika” (np. można skorzystać z informacji zawartych w tekstach: J. Krzyżanowski, 

O Latarniku [w:] Pokłosie Sienkiewiczowskie, Warszawa 1973, s. 188–189; J. Horain, 

Listy z Kalifornii XIX, „Gazeta Polska”, 1877, nr 32, których fragmenty zamieszczono na 

stronie http://aczyzycka.wikidot.com/printer--friendly//henryk-sienkiewicz-latarnik). 

Zadaniem uczniów jest wypisanie w zeszycie podobieństw między losami Siellawy 

a życiem Skawińskiego (propozycja odpowiedzi znajduje się w Materiałach dla 

nauczyciela). Po upływie czasu wyznaczonego na zadanie uczniowie wymieniają się 

zeszytami. Nauczyciel przedstawia podobieństwa (lub wyświetla je na slajdzie albo 

podaje w innej formie), a uczniowie sprawdzają odpowiedzi kolegów. 

Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat celu artystycznego przetworzenia  

przez H. Sienkiewicza autentycznej biografii. Zwraca uwagę na wyraźną zmianę 

zakończenia losów bohaterów i funkcję tego zabiegu.  

Praca domowa: Który tekst dzisiaj mógłby pełnić taką samą funkcję jak „Pan Tadeusz”  

A. Mickiewicza dla Skawińskiego? Uzasadnij odpowiedź. 

3. Przebieg wydarzeń w noweli 

Ćwiczenie w grupach z wykorzystaniem tekstu lektury i karty pracy. 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy nr 1 „Wydarzenia w noweli Henryka 

Sienkiewicza”. Uczniowie w ciągu pięciu minut porządkują wydarzenia podane w zad. 1. 

Następnie nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Uczniowie w grupach 

porównują swoje ustalenia – w razie wątpliwości korzystają z tekstu. Następnie 

przedstawiają ostateczne rozwiązanie na forum klasy.  
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Po wykonaniu zad. 1. przechodzą do zad. 2., w którym mają punktom planu nadać 

jednolitą formę – równoważników zdań. Nauczyciel sprawdza poprawność zadania,  

po czym uczniowie przechodzą do zadania 3., czyli streszczenia noweli. Jeśli nie zdążą 

napisać go na lekcji, kończą pracę w domu. Propozycje odpowiedzi do zadań z karty 

pracy znajdują się w Materiałach dla nauczyciela. 

 

4. Skawiński – zbliżenie bohatera 

 

Ćwiczenie z wykorzystaniem karty pracy i tekstu lektury 

Nauczyciel rozdaje karty pracy nr 2 „CV Skawińskiego”. Uczniowie, posługując się 

tekstem noweli, wypełniają formularz CV. Następnie dzielą się na grupy, w których 

weryfikują uzupełnione informacje. Nauczyciel monitoruje pracę w zespołach, w razie 

potrzeby przypomina o właściwej kolejności wpisów w CV. Po upływie wyznaczonego 

czasu nauczyciel wskazuje grupę, która najlepiej wykonała zadanie. Prezentuje ona 

wyniki swej pracy na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje zadanie, wyjaśnia 

ewentualne wątpliwości. 

Ćwiczenie z wykorzystaniem metody dramy (wywiad) 

Uczniowie pracują w tych samych grupach. Wybierają spośród siebie osobę, która wcieli 

się w Skawińskiego. Pozostali członkowie zespołu będą dziennikarzami. Drużyny 

przygotowują wywiad ze Skawińskim, który stracił posadę latarnika. Ich zadaniem jest 

sformułowanie pytań i odpowiedzi wynikających z treści tekstu, ukazujących sytuację  

oraz motywy postępowania bohatera. Po przygotowaniu wywiadu przedstawiciele grup 

kolejno prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje 

zadanie. Następnie pomaga uczniom sformułować wnioski dotyczące omawianych 

zagadnień. Przykładowy wywiad zamieszczono w Materiałach dla nauczyciela. 

Praca domowa: Napisz wywiad ze Skawińskim. Nadaj tytuł swojej pracy. Zredaguj 

krótką zapowiedź wywiadu. Wykorzystaj propozycje z lekcji. 

5. Znaczenie latarni 

 

Ćwiczenie w grupie z wykorzystaniem analizy SWOT  

 

Uczniowie w grupach metodą analizy SWOT rozpatrują, czym jest praca latarnika  

dla Skawińskiego. Uczniowie przyjmują punkt widzenia bohatera w momencie, w którym 

Skawiński stara się o pracę. Wyniki swoich ustaleń zapisują na arkuszu papieru 

z narysowaną tabelą do uzupełnienia. Po upływie wyznaczonego czasu prezentują swoje 

rozwiązania. Nauczyciel komentuje je i podsumowuje pracę. 

  

Ćwiczenie z wykorzystaniem tekstu lektury i karty pracy 

Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy nr 3 „Znaczenie latarni w życiu 

Skawińskiego”. Najpierw uczniowie pracują z tekstem, wypisując cytaty ukazujące 
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znaczenie latarni w życiu Skawińskiego – zad. 1. Nauczyciel kontroluje poprawność 

cytowania. Zwraca uwagę nie tylko na trafność doboru, lecz także na zapis (ze 

szczególnym uwzględnieniem interpunkcji). Następnie uczniowie wyciągają wnioski 

wypływające z tych cytatów – zad. 2. Nauczyciel pomaga w formułowaniu wniosków. 

6. „Latarnik” Henryka Sienkiewicza jako nowela 

Ćwiczenie z wykorzystaniem karty pracy i tekstu lektury 

Uczniowie otrzymują kartę pracy nr 4 „Cechy gatunkowe noweli” i na podstawie 

zawartych tam zadań analizują cechy „Latarnika” jako noweli. Uzasadniają swoje 

wybory, posługując się tekstem. Nauczyciel kontroluje prace i poprawia ewentualne 

błędy. Propozycja uzupełnienia karty pracy znajduje się w Materiałach dla nauczyciela. 

 

Materiały dla nauczyciela 

 

Podobieństwa między Siellawą (postacią autentyczną) a Skawińskim (postacią fikcyjną): 

– narodowość: Polacy, 

– emigranci polityczni, 

– obaj wierzyli, że ich życiem kierowała jakaś potężna siła (Siellawa – rząd jednego 

z państw europejskich, Skawiński – „mściwa ręka”), 

– tułali się po świecie, 

– ukojenie znaleźli, wykonując obowiązki latarnika niedaleko Panamy (Siellawa w Colon-

Aspinwall, Skawiński w Aspinwall), 

– otrzymali paczkę z polskimi książkami, 

– zaczytali się w polskiej książce, 

– nie dopełnili obowiązku,  

– stracili posadę.  

 

Dyskusja 

Pytanie: Dlaczego Henryk Sienkiewicz artystycznie przekształcił autentyczne losy? 

Dlaczego zmienił zakończenie? 

Potencjalne odpowiedzi: W ten sposób zwrócił uwagę na typowość losów polskich 

emigrantów – Skawiński staje się symbolem takiego emigranta. Podkreślił znaczenie 

literatury narodowej / rolę Adama Mickiewicza w budowaniu tożsamości narodowej / na 

obczyźnie w czasach trudnych dla Polaków.  

Przebieg wydarzeń w noweli 

Propozycja odpowiedzi do karty pracy nr 1„Wydarzenia w noweli Henryka 

Sienkiewicza” 

1. i 2.  

Numer Wydarzenia 

7. Niedzielne wyprawy Skawińskiego do kościoła. 
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1. Wakat na stanowisku latarnika w Aspinwall niedaleko 

Panamy. 

5. Bohater wspominał swój tułaczy los. 

6. Życie codzienne w latarni. 

2. Skawiński zgłosił swoją kandydaturę na latarnika. 

9. Skawiński otrzymał paczkę z polskimi książkami. 

11. Zaniedbanie obowiązków przez latarnika. 

4. Powierzenie Skawińskiemu posady latarnika. 

3. Rozmowa bohatera z Falconbridgem. 

12. Łódź z San-Geromo rozbiła się na mieliźnie. 

10. Zaczytanie się w „Panu Tadeuszu”. 

8. Bohater pogrążał się w mistycyzmie. 

13. Dalsza tułaczka Skawińskiego. 

2. a) Wspomnienie tułaczego losu. 

b) Zgłoszenie swojej kandydatury na latarnika. 

c) Otrzymanie paczki z polskimi książkami. 

d) Rozbicie się na mieliźnie łodzi z San-Geromo. 

e) Pogrążenie się bohatera w mistycyzmie.  

3. W Aspinwall niedaleko Panamy zwolniło się miejsce na stanowisku latarnika. 

Skawiński – emigrant z Polski, który właśnie przebywał w tamtej okolicy, zgłosił swoją 

kandydaturę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Falconbridgem – konsulem Stanów 

Zjednoczonych – wspominał swoje tułacze, niespokojne, pełne przygód życie. 

Kompetencje i postawa Skawińskiego były odpowiednie, dlatego też został bezzwłocznie 

zatrudniony. Tego samego dnia udał się na wyspę, na której znajdowała się latarnia – jego 

nowe miejsce pracy. Odtąd życie Skawińskiego upływało jednostajnie: codziennie odbierał 

żywność  i wodę, zapalał latarnię, obserwował otaczającą go przyrodę, napawał się 

spokojem i ciszą. Tylko w niedziele odświętnie ubrany opuszczał swoją wyspę, wyprawiał 

się wtedy do kościoła. Z czasem Skawiński zamknął się w sobie, pogrążył się w 

mistycyzmie. Z tego stanu wyrwała go paczka z polskimi książkami od polskiego 

Towarzystwa w Nowym Yorku, któremu przesyłał połowę swej miesięcznej pensji. 

Oszołomiony starzec tak zaczytał się w „Panu Tadeuszu”, że zapomniał o zapaleniu 

latarni. Przez jego zaniedbanie łódź z San-Geromo rozbiła się na mieliźnie. Skawiński 

stracił posadę i udał się tułaczkę. Zabrał ze sobą swój skarb: książkę A. Mickiewicza – 

namiastkę ojczyzny.  

 

Skawiński – zbliżenie bohatera 

Propozycja uzupełnienia karty pracy nr 2 „CV Skawińskiego” 

 

CURRICULUM VITAE 

Imię i nazwisko: (brak informacji o imieniu) Skawiński 

Data i miejsce urodzenia/ wiek: brak danych, ale można przyjąć, że ur. się około 1800 

roku/ około 70 lat 

Stan cywilny: wolny 
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Miejsce zamieszkania: tymczasowo niedaleko Panamy, brak stałego miejsca pobytu 

Narodowość: polska 

 

WYKSZTAŁCENIE 

brak informacji 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

– producent cygar w Hawanie na Kubie 

– harpunnik na wielorybniku 

– majtek na statku kursującym między Bahią w Brazylii a Bordeaux we Francji 

– kowal w Helenie w stanie Arkansas w USA 

– handlarz w Brazylii 

– farmer w Kalifornii 

– strzelec rządowy w Indiach 

– poszukiwacz diamentów w Afryce 

– kopacz złota w Australii 

SŁUŻBA WOJSKOWA 

1861–1865 – udział w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych 

1848–1849 – udział w Wiośnie Ludów, powstanie na Węgrzech 

– udział w walkach we Francji  

1833–1840 – udział w hiszpańskiej wojnie domowej 

1830–1831 – udział w powstaniu listopadowym 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

– język angielski (w tym języku rozmawia z Falconbridgem) 

– język hiszpański (w tym języku czyta „Heralda”) 

 

ZAINTERESOWANIA 

– sytuacja w Europie (wynika to z informacji, których szuka w Heraldzie) 

 

Propozycja wywiadu 

Dziennikarz: W jakiej sytuacji dostał pan posadę latarnika Aspinwall? 

Skawiński: Akurat przebywałem niedaleko Panamy, gdy dowiedziałem się, że zwolniło 

się miejsce latarnika w Aspinwall. Dlatego też niezwłocznie zgłosiłem swoją kandydaturę  

i odbyłem rozmowę kwalifikacyjną z konsulem Stanów Zjednoczonych. 

Dziennikarz: Jakie ma pan kwalifikacje do pełnienia służby latarnika? 

Skawiński: Przede wszystkim pełniłem służbę wojskową. Walczyłem w powstaniu 

listopadowym, brałem udział w walkach na Węgrzech i podczas wojny secesyjnej 

w Stanach. Jestem zatem karny, zwyczajny do służby. Poza tym jestem uczciwy, wytrwały 

i zdrowy. 

k.wojciechowska
Umieszczony obraz



 

Dziennikarz: Co było dla pana najbardziej pociągające w pracy latarnika? 

Skawiński: Poczucie spokoju, bezpieczeństwa. Po latach tułaczki potrzebowałem 

wytchnienia. 

Dziennikarz: Jak czuł się pan jako latarnik na wyspie? 

Skawiński: Przede wszystkim spełniony i szczęśliwy jak nigdy dotąd. Czułem, że wyspa 

jest moim domem. Z przyjemnością i bez trudu zapalałem latarnię.  

Dziennikarz: Dlaczego mimo to nie dopełnił pan swoich obowiązków? 

Skawiński: Tego dnia otrzymałem paczkę z polskimi książkami. Z pochodzenia jestem 

Polakiem. Nie widziałem kraju od 40 lat, Aż tu niespodziewanie w moje ręce trafiła 

książka naszego wieszcza – Adama Mickiewicza. Poczułem się wzruszony i jakby 

obudzony ze snu, w którym trwałem. Kiedy zacząłem czytać „Pana Tadeusza”, straciłem 

z oczu cały świat. Przeniosłem się duchem do Polski. Przez to nie zapaliłem latarni. 

Dziennikarz: Jak pan zareagował na wieść o rozbiciu statku na mieliźnie? 

Skawiński: Byłem niezwykle zdumiony, bo nie zauważyłem upływu czasu. Zmartwiłem 

się, że doszło do wypadku. Jednocześnie dowiedziałem się, że nikt nie utonął, więc 

poczułem ulgę.  

Dziennikarz: Jakie ma pan plany na przyszłość? 

Skawiński: Cóż, czeka mnie dalsza tułaczka. Tym razem jednak z książką – namiastką 

ojczyzny w sercu. 

 

Znaczenie latarni 

Przykładowa analiza SWOT do zagadnienia „Praca latarnika dla Skawińskiego” 

Mocne strony Słabe strony 

– praca wprost stworzona dla niego 

– stała praca 

– samodzielność w wykonywaniu 

obowiązków 

– miejsce stałego pobytu po latach 

tułactwa 

– osiągnięcie szczęścia 

– niemożność opuszczania wysepki 

– poczucie uwięzienia 

– samotność 

– konieczność pokonania ponad 

czterystu schodów prowadzących na 

wieżę (nawet kilka razy dziennie) 

Szanse Zagrożenia 

– osiągnięcie stabilizacji życiowej 

ukojenia, spokoju 

– poczucie bezpieczeństwa  

– kres poniewierki życiowej 

– oderwanie się od rzeczywistości 

– niepodołanie obowiązkom na 

skutek np. wieku, choroby, innej 

niedyspozycji i przyczynienie się do 

morskiej katastrofy 
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Propozycja odpowiedzi do karty pracy nr 3 „Znaczenie latarni w życiu Skawińskiego” 

1. Przykładowe cytaty (pochodzą z tekstu zamieszczonego na stronie 

http://literat.ug.edu.pl/hsnowel/001.htm): 

 

a) „Potrzebuję sobie powiedzieć: tu już będziesz siedział, to jest twój port”. 

b) „Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś 

niewysłowioną tęsknotą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu 

tułactwu. Dawnym nieszczęściom i niepowodzeniom”. 

c) „Skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był”. 

d) „Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale że człowiek łatwo oswaja się  

z lepszym losem, stopniowo nabierał wiary i ufności, myślał bowiem, że jeśli ludzie 

budują domy dla inwalidów, to dlaczegóżby Bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego 

inwalidy? Czas upływał i utrwalał go w tym przekonaniu. Stary zżył się z wieżą,  

z latarnią, z urwiskiem, z ławicami piasku i samotnością”. 

e) „Wszystkiego sam doznał, sam doświadczył, wszystko sam przecierpiał; toteż tym 

większą mu teraz sprawiało rozkosz patrzeć z wysokości na owe matos, podziwiać ich 

piękność, a być zasłoniętym od zdrad. Jego wieża chroniła go przed wszelkim złem”. 

f) „Cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył się na jego wysepce. Zżył się już  

z myślą, że nie opuści wieży do śmierci, i po prostu zapomniał, że jest jeszcze coś poza 

nią”. 

 

2. Proponowane wnioski: Latarnia stała się dla Skawińskiego domem. Miejscem,  

w którym (zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami) odnalazł szczęście, spokój, błogie 

ukojenie, poczucie bezpieczeństwa, kontakt z Bogiem.  

 

„Latarnik” jako nowela 

Propozycja odpowiedzi do karty pracy nr 4 „Cechy gatunkowe noweli” 

1.  

 

 

 

2. 

Cecha utworu Uzasadnienie 

epika np. przynależy do tego rodzaju, ponieważ 

najważniejsze w utworze są wydarzenia - 

obsługiwanie latarni, zaczytanie się i niedopełnienie 

obowiązków. 

niewielu bohaterów Skawiński, Falconbridge, Johns 

długi utwór literacki, dramat, niewielu bohaterów, wielowątkowość, punkt kulminacyjny, 

epika, jednowątkowość, krótki utwór literacki, podmiot liryczny, forma wiersza, akty  

i sceny, proza, narrator, liryka, obecność głównego motywu, wielu bohaterów 
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punkt kulminacyjny zaczytanie się w „Panu Tadeuszu” i niezapalenie 

latarni 

jednowątkowość akcja toczy się wokół obowiązków Skawińskiego 

w latarni 

krótki utwór literacki kilkanaście stron 

proza „Latarnik” napisany jest mową niewierszowaną  

i bezrymową 

narrator wydarzenia opowiedziane są przez 

trzecioosobowego, wszechwiedzącego narratora 

obecność głównego 

motywu  

głównym motywem w noweli H. Sienkiewicza jest 

latarnia 

 


