
1 

Temat 2. 

Czytanie tekstu literackiego. Marek Hłasko „List”. Opowiadanie. 

I. Rozumiem, co czytam. 

Oczekiwałem na list. Nikt nie pisał do mnie listów, nie miałem nikogo bliskiego; ani w 

kraju, ani na całym świecie; byłem już starym, samotnym człowiekiem. „Ba! – myślałem sobie 

nieraz. – Przecież nie wszyscy mogą mieć bliskich: to naturalne; a ludzie samotni są także 

potrzebni, aby inni rozumieli, jak straszną rzeczą jest samotność, i starali się przed nią uchronić.” 

Lecz mimo to czekałem na list. Wiedziałem, że nie nadejdzie on nigdy, lecz niemożliwe wydawało 

mi się, aby nikt z żyjących na świecie pewnego dnia nie zechciał napisać do mnie listu. Ludzie 

najbardziej nawet nieszczęśliwi nie wierzą nigdy w całkowitość swojego nieszczęścia, potrzebna im 

jest maleńka szpareczka, dzięki której mogą oddychać; tak samo jest chyba z samotnymi; zawsze 

mamy maleńkie okienko, przez które kogoś wyglądamy. Ja czekałem na list.  

Dom, w którym zamieszkiwałem śmiesznie mały pokój, był jednym ze starych domów na 

przedmieściach naszego miasta. Był to dom o poczerniałych ścianach, wytartych schodach i 

zielonym od wilgoci podwórku. Na dachu tego domu kilku wyrostków założyło hodowlę gołębi; 

mniejsi chłopcy biegali po podwórku, bawiąc się, odkąd pamiętam, w tę samą zabawę – złodzieja i 

policjantów; dziewczynki skakały przez sznurek oraz grały w niebo i piekło; latem w słońcu śpią 

tłuste koty; zawsze pachnie kapusta i mokra bielizna. (...) Życie ma tutaj jedną twarz.  

Listonosz – pan Gołębiowski – zjawiał się tu około godziny dwunastej (...). Wszyscy 

odbierają swoje listy i odchodzą. Wtedy ja pytam:  

– Czy nie ma nic dla mnie?  

– Nie – odpowiada listonosz. – Nic dla pana dzisiaj nie było. Może jutro będzie.  

– Niech pan zobaczy jeszcze raz – proszę. – Wie pan, jak to jest; czasem się zapomina. Czasem się 

zdaje, że nie ma już nic, a potem dopiero spostrzega się przypadkowo, że jednak jeszcze coś 

pozostało. Niech mi pan wierzy, że tak doprawdy bywa. Proszę zobaczyć jeszcze raz.  

Listonosz sięgnął do torby, lecz twarz jego wyrażała bezgraniczne powątpiewanie. Długo grzebał, 

potem mówił:  

– Nie, dzisiaj nie było dla pana listu. Może jutro będzie. Czeka pan?  

– Tak – odpowiadałem. – Czekam. Oczywiście, że czekam.  

Salutował mi i odjeżdżał. Widywaliśmy się co dzień; widywaliśmy się co dzień przez wiele lat. (...)  

W końcu zauważyłem, że listonosz unika mnie. (...). Nie wiedziałem dlaczego i bałem się 

spojrzeć w twarz temu człowiekowi; zrozumiałem to dopiero wówczas, kiedy przypadkowo 

usłyszałem rozmowę, jaką prowadził on z pewną kobietą. Listonosz mówił:  

– Ja nie mogę jeździć do tego człowieka. On tak czeka na ten list. Ja mu nie przynoszę nadziei. Czy 

pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? (...)  

Za parę dni listonosz przywiózł mi list. Jechał tego dnia bardzo szybko po krzywym bruku 

naszej ulicy; wołał mnie już z daleka; niecierpliwie odepchnął innych i wręczył mi list. – (...) Ale 

czegóż pan płacze?  

– Do diabła! – rzekłem. – Do diabła! Czy nie wie pan tego, że zawsze czeka się na jakiś list?  

Odpieczętowałem go. Długo patrzyłem na rządki liter skaczące mi przed oczami, nim to 

wszystko ułożyło się w jakiś sens. „Nie przerywaj łańcucha szczęścia – czytałem – Przepisz ten list 

w dziesięciu egzemplarzach i poślij go swoim znajomym. (...)”  

Opuściłem rękę i osłupiałym wzrokiem patrzyłem na listonosza.  

– Grunt, że się pan doczekał – rzekł. – To najważniejsze. Przyjdę do pana po robocie.  

Wsiadł na rower i odjechał.  
M. Hłasko, List, [w:] Opowiadania, Warszawa 1976.  

 

Zadanie 1.  

Listonosz wobec słowa list to wyraz 

A. pochodny.  B. bliskoznaczny.  C. przeciwstawny.  D. podstawowy. 
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Zadanie 2.  

W tekście III narrator opowiada z pozycji 

A. świadka opisanej sytuacji.  

B. wszechwiedzącego narratora.  

C. bezstronnego obserwatora zdarzeń.  

D. uczestnika przedstawianych zdarzeń. 

 

Zadanie 3.  

Drugi akapit tekstu III jest 

A. sprawozdaniem.  B. streszczeniem.  C. opisem.  D. opowiadaniem. 

 

Zadanie 4.  

W kontekście wydarzeń przedstawionych w opowiadaniu wypowiedzenie: Widywaliśmy się co 

dzień; widywaliśmy się co dzień przez wiele lat. podkreśla 

A. upływ czasu.  

B. znudzenie bohaterów.  

C. serdeczne związki międzyludzkie.  

D. chęć powrotu do dawnych czasów. 

 

Zadanie 5.  

Unikanie przez listonosza spotkań z bohaterem jest wynikiem 

A. współczucia dla starości.  

B. pośpiechu w pracy.  

C. poczucia bezradności.  

D. niezrozumienia jego potrzeb. 

 

Zadanie 6.  

Życie ma tutaj jedną twarz.  

W kontekście drugiego akapitu tekstu III wyjaśnij przenośne znaczenie powyższego 

fragmentu.  

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

Zadanie 7.  

Na podstawie treści poniższych zdań jednym rzeczownikiem nazwij emocje bohaterów: 

narratora i listonosza.  

– Niech pan zobaczy jeszcze raz – proszę. – Wie pan jak to jest; czasem się zapomina.  

rzeczownik określający emocje narratora - .....................................................  

Jechał tego dnia bardzo szybko po krzywym bruku ulicy; wołał mnie już z daleka (...).  

rzeczownik określający emocje listonosza - ....................................................  

Zadanie 8.  

Przekształć fragment tekstu III z narracji pierwszoosobowej w narrację trzecioosobową. 

Zastosuj mowę zależną zamiast przytoczenia wypowiedzi bohatera.  

 

Nikt nie pisał do mnie listów, nie miałem nikogo bliskiego; ani w kraju, ani na całym świecie; byłem 

już starym, samotnym człowiekiem. „Ba! – myślałem sobie nieraz. – Przecież nie wszyscy mogą 

mieć bliskich (...).”  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 
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II. Opowiadanie jako forma wypowiedzi 

 

Jedną z podstawowych form wypowiedzi jest opowiadanie. Opowiadamy od dziecka. 

Opowiadamy, co wydarzyło się jakiegoś dnia, mówimy, co przydarzyło się koledze, koleżance. 

Wyznacznikiem opowiadania jest mówienie o wydarzeniach, łączenie ich w ciąg powiązany 

przyczynowo-skutkowo i czasowo. Opowiadanie o wydarzeniach wymusza używania dużej liczby 

czasowników, co powoduje, że tekst opowiadania ma naturę dynamiczną. 

Wydarzenia da się uporządkować w plan. Jeśli piszemy opowiadanie, tworzymy je – 

redagujemy plan twórczy. Jeśli natomiast przeczytaliśmy jakieś opowiadanie i chcemy je dla 

ułatwienia jakoś „ogarnąć", sporządzamy plan odtwórczy. 

Ze względu na to, jak drobiazgowy jest nasz plan, mówimy o planie ramowym i 

szczegółowym. 

 

PLAN RAMOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY 

  

1. Oczekiwanie na list. 1. Oczekiwanie na list. 

2. Dom.    a. Samotne życie starego człowieka.  

3. Przyjście listonosza.    b. Nadzieja. 

4. Otrzymanie listu. 2. Dom. 

    a. Codzienne zabawy dzieci. 

    b. Monotonia życia dorosłych. 

 3. Przyjście listonosza. 

 .............. 

  

 

Bardzo często w opowiadanie wplatamy opisy: przedmiotów, krajobrazu, przeżyć, a także 

elementy charakterystyki. Wówczas opowiadanie zyskuje na sugestywności, staje się ciekawsze. 

Główną osobą w opowiadaniu jest narrator. To od niego dowiadujemy się o wszystkich 

wydarzeniach, on prezentuje nam świat przedstawiony1. Dzięki niemu poznajemy myśli, czyny, 

słowa bohaterów opowiadania. 

Jeśli narrator nie bierze udziału w przedstawionych przez siebie wydarzeniach, mamy do 

czynienia z narracją trzecioosobową, np. „Jacek czyta ciekawy artykuł w gazecie”. (czyta – 3 os. l. 

poj.). 

Jeśli narrator jest jednym z bohaterów, bierze udział w wydarzeniach, o których opowiada, 

mówimy o narracji pierwszoosobowej, np. „Czytam ciekawy artykuł w gazecie”. (czytam – 1 os. l. 

poj.) 

Przebieg wydarzeń w opowiadaniu ze względu na sposób przedstawienia zdarzeń może być 

chronologiczny – zgodny z czasem – lub niechronologiczny2 – wtedy poznajemy wydarzenia w 

innej kolejności niż one zachodziły. Czasem, aby poinformować o zdarzeniach wcześniejszych niż 

                                                 
1  Świat przedstawiony – całokształt zjawisk zaprezentowanych w utworze (postacie, 

wydarzenia, czas, miejsce itp.) 
2  Chronologia – gr. chronos ‘czas’ – następstwo, kolejność dat, okresów, wydarzeń w czasie. 

Chronologiczny – ułożony wg następstwa wydarzeń, kolejności dat. 
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te, które są na początku opowiadania, łamiemy chronologiczny tok narracji, wprowadzając 

retrospekcję3. 

Opowiadanie ucznia gimnazjum powinno zawierać opis postaci, opis sytuacji, opis tła 

wydarzeń, a także elementy charakterystyki. Warto też popisać się erudycją i dowcipem. 

 

Zadanie 9. 

Po przeczytaniu tekstu wykonaj notatkę, w której znajdą się najważniejsze informacje na 

temat opowiadania jako formy wypowiedzi. Wskaż jego cechy.  

Zastosuj zwięzłą formę (np. plan lub schemat graficzny). NIE CYTUJ! 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

III. Opowiadanie – krok po kroku. 

 

ZADANIE 

Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz, jak zmieniło się życie bohatera-narratora z 

tekstu Marka Hłaski  po otrzymaniu listu. Odwołaj się do charakterystyki postaci zawartej w 

pierwszym akapicie tego tekstu.  

 

1. Ułóż plan zadanego opowiadania, w którym uwzględnisz: 

1. Okoliczności zdarzeń – nawiązanie do opowiadania M. Hłaski. 

2. Czas, w którym wydarzyła się opowiadana historia. 

3. Kolejne etapy opisywanych wydarzeń.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

                                                 
3  Retrospekcja – łac. retro ‘wstecz’ – nawrót do przeszłości zakłócający chronologiczny tok 

opowieści. 
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2. Spośród podanych propozycji wybierz tytuł do zadanego opowiadania lub dopisz 

swój pomysł. 

a) Spełnione marzenie. 

b) Łańcuszek szczęścia. 

c) Przyjaciel. 

................................................................................................................................................... 

3. Zredaguj wstęp (zawiązanie akcji) do zadanego opowiadania. Nie musi być on 

długi, wystarczy krótkie: dwu- albo trzyzdaniowe „zagajenie”, dzięki któremu 

wprowadzisz czytelnika w problematykę opowiadania. Możesz skorzystać z 

podanych przykładów. 

 To, co chcę opowiedzieć, zdarzyło się w ostatnią niedzielę... 

 Pewnego dnia... 

 Nie spodziewałem się, że od tego spotkania tak wiele będzie zależało... 

 Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co mi się wczoraj przydarzyło... 

4. Wybierz trzy elementy, którymi możesz wzbogacić opowiadanie. Dodaj swoją 

propozycję. 

a) Opis pokoju bohatera. 

b) Opis podwórka. 

c) Opis przeżyć bohatera. 

d) Opis przeżyć listonosza.  

e) Rozmowa z listonoszem. 

f) Charakterystyka bohatera. 

g) Inne ................................................................................................................ 

5. Kilka wskazówek dotyczących rozwinięcia akcji. 

a) Każde wydarzenie (punkt planu) rozwiń w kilku zdaniach. Pamiętaj, że jednemu 

punktowi odpowiada akapit. 

b) Opowiadanie powinno być dynamiczne. Stosuj czas teraźniejszy zamiast przeszłego. 

Podobny efekt osiągniesz, budując zdania pojedyncze zamiast złożonych. 

c) Opowiadanie musi być obrazowe, bogate w informacje, więc wpleć w nie elementy 

opisów, charakterystyki, własnego komentarza. 

d) Rozmowy bohaterów ożywią opowiadanie. Najlepiej, jeśli będą miały formę 

dialogu, który wykorzystuje elementy języka potocznego i można pozwolić sobie na 

stylistyczną swobodę. Użycie dialogu daje możliwość indywidualizacji języka 

bohaterów – każda z postaci mówi inaczej. 

6. Jak napisać zakończenie? 

Zakończenie opowiadania może pełnić różne funkcje: być podsumowaniem opowiedzianej 

historii, jej puentą4, dopowiedzeniem brakujących wątków, np.: 

 I tak wyjaśniła się zagadka listu. Moje życie wróciło do normy. 

 Wspomnienie tamtego spotkania długo jeszcze pozostanie w mej pamięci. 

Można także zostawić opowieść otwartą, by sprowokować czytelnika do rozmyślań, jak 

potoczyły się losy bohatera opisywanej historii np.: 

 Nigdy nie zapomnę tego spotkania ani tajemniczego nieznajomego. Od tamtej pory nie 

widziałem go więcej, ale nadal mam nadzieję, że może kiedyś się spotkamy. 

 Powoli rozchodziliśmy się do swoich zajęć. Wszystko odchodziło w niepamięć. 

 

                                                 
4  Puenta – franc. pointe ‘ostre zakończenie’ – dowcipne, celne, zaskakujące sformułowanie 

uwydatniające sens utworu literackiego. 
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Wygląd graficzny opowiadania. 
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A teraz napisz opowiadanie na zadany temat. Uwzględnij wskazówki z poprzednich 

ćwiczeń. Powodzenia! 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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