
                       Klasa 8                                                  3.04.20 r. 

Temat:   „Tędy i owędy” – wędrówka śladami Melchiora Wańkowicza. 

                      (ostatni utwór z listy lektur obowiązkowych !!!) 

 Na liście lektur obowiązkowych w szkole podstawowej znalazł się wybrany reportaż 

Melchiora Wańkowicza ze zbioru zatytułowanego „Tędy i owędy”.                                         

                                                                                                                           

Książka ma charakter wspomnieniowy, wszystkie teksty łączy bohater, którym 

jest sam autor. Opowiadania mają charakter gawędy, można się w nich także 

doszukać podobieństwa do reportażu, bo są oparte na faktach.  

Melchior Wańkowicz – narrator, opisuje lata swojej młodości, czasy szkolne i studenckie, 

doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych tuż po wojnie i lata sześćdziesiąte w PRL-u.           

Autor jest postacią, którą wyróżnia wielka inteligencja, spryt, poczucie humoru                             

i wrażliwość. Czasem bywa złośliwy i nieprzewidywalny, pewny siebie. Bywało,                    

że posuwał się do kłamstw, aby osiągnąć swój cel.  

 Parę słów o autorze - powtórka ( Ten sam, który napisał „Ziele na kraterze”!)                                             

                  

Melchior Wańkowicz Pochodził z kresowej rodziny ziemiańskiej. Już podczas nauki 

w gimnazjum zaangażował się w działalność patriotyczną. Po odzyskaniu                    

przez Polskę niepodległości w 1918 r. pracował jako urzędnik, zajmował się 

reklamą, założył również największe w kraju wydawnictwo książkowe – Rój. 

Jednocześnie pisał reportaże oraz artykuły i felietony. We wrześniu 1939 r. 

przedostał się do Rumunii. Jako korespondent wojenny przeszedł z II Korpusem 

Polskim gen. Władysława Andersa cały szlak bojowy, od Iranu po północne 

Włochy. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Jedną z jego najbardziej 

cenionych książek jest „Monte Cassino”. W 1958 r. zdecydował się wrócić          

do kraju. Zamieszkał z żoną w Warszawie. Aż do śmierci dużo podróżował, 

wygłaszał odczyty i wydawał kolejne książki. „Tędy i owędy” to  utwór napisany          

po powrocie z emigracji. Autor zmarł 10 IX 1974 w Warszawie. 

 Zadania dla uczniów: 

Przeczytajcie fragment ze stron 249 - 251,  odpowiedzcie na pytania str.251 – zadanie 1.,            

zadanie 2. a, b; , zadanie 4 – napiszcie w 2-3 zdaniach odpowiedź na podany temat . 

Uzasadnijcie w kilku zdaniach(3-4), że tekst ma charakter felietonu . Definicję znajdziecie      

na  str. 359 podręcznika. Miłej pracy. 

Czekam na zdjęcia notatek  -   zdzislawa.janowska@sp6sanok.pl   


