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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Żywot bohatera – postawa romantycznego straceńca.     

1. Zacznijmy od genezy utworu - https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI 

  Utwór opowiada o obronie i wysadzeniu szańca w warszawskiej dzielnicy Woli przez Juliana 
Konstantego Ordona. Zdarzenie to poznał Mickiewicz z relacji swojego przyjaciela, Stefana Garczyńskiego, 
uczestnika powstania listopadowego i naocznego świadka opisywanych faktów. Przebywali wtedy obaj w 
Dreźnie, dokąd dotarła fala uchodźców po przegranym powstaniu. Według Garczyńskiego Ordon zginął w 
ruinach umocnień wysadzonych przez siebie w powietrze i tak to przedstawił Mickiewicz. W rzeczywistości 
bohaterski artylerzysta został ciężko ranny, lecz przeżył wybuch. Walczył później w powstaniu węgierskim 
pod dowództwem generała Bema, a także w wojnie narodowej we Włoszech w oddziałach Garibaldiego. 
Zmarł w 1886 r. we Florencji jako stary, zgorzkniały człowiek (popełnił samobójstwo). 

2. Wstępne informacje o utworze:  
Wiersz został napisany w Dreźnie w 1832 roku, wydany w Paryżu w 1833. 
Rodzaj literacki: liryka    
Gatunek literacki: wiersz, poemat opisowo-refleksyjny (łączący cechy epiki i liryki) 
Epoka: romantyzm           Czas akcji: 6 września 1831 r.          Miejsce akcji: Wola, Warszawa 
Narrator: Stefan Garczyński - adiutant generała Jana Umińskiego, dowodzący obroną Warszawy. Narrator 
jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń i opowiada o nich w pierwszej osobie 

3. Co to jest tytułowa reduta? - wojsk. dawn. zamknięte polowe umocnienie ziemne, z wałem 
i rowem. 

 

 

Reduta Ordona - fortyfikacja nr 54 na warszawskiej Woli 
 
Reduta Ordona (fort nr 54), zlokalizowana na Woli, była fortyfikacją ziemną na planie sześcioboku. Ze 
względów taktycznych (polskie dowództwo spodziewało się ataku od strony Mokotowa) placówka 
posiadała nikłe zabezpieczenia - płytka fosa, słabe palisady i praktycznie brak ochrony dla dział 
kanonierów. Reduta uzbrojona była w sześć dział starego typu (tzw. dział wałowych) o niewielkiej 
skuteczności, które obsługiwała kilkudziesięcioosobowa obsada. 

4. Wysłuchajcie wiersza  - https://www.youtube.com/watch?v=elFMfJqgVJg 
5. Oto propozycja planu wydarzeń do tekstu. Na jego podstawie podziel tekst na 10 

fragmentów. (Jeśli możesz wydrukuj plan wydarzeń i wklej do zeszytu)  



 



Dalsza praca z tekstem jutro, to jest 25.03 2020r. Temat jest przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. 


