
Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, 
uczucie,  pomagać w czasie teraźniejszym  pokoleniom 
przyszłym. 

Władysław Stanisław Reymont

1867-1925 
pisarz, laureat Nagrody Nobla (1924)
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Wysłuchaj dwukrotnie tekstu. 
W trakcie słuchania uzupełnij kwestionariusz osobowy.

Ćwiczenie 1.
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• Dwie powieści
• Chłopi - powieść na miarę Nobla
• Pierwsza powieść i pierwsze sukcesy
• Samorodny geniusz

• Zanim Władysław Reymont został pisarzem...
• Zanim Władzio Rejment 

stał się Władysławem Reymontem...
• Zmiana nazwiska

Władysław Stanisław Reymont urodził się 7 maja 1867 roku jako syn Antoniny Rejment (z domu 
Kupczyńskiej) i Józefa Rejmenta. Dlaczego więc nie nazywał się tak samo, jak jego rodzice? Są dwie 
hipotezy: pierwsza mówi, że zmiana nazwiska była gwarancją bezpieczeństwa i pozwoliła uniknąć konse-
kwencji politycznych z powodu opublikowanych bez cenzury carskiej tekstów. Według drugiej hipotezy, 
zmiana miała na celu zatarcie skojarzeń ze słowem rejmentować, w gwarach polskich znaczącym tyle, 
co przeklinać. 

  0. Zmiana nazwiska

1.

2.

Władzio pochodził z rodziny wielodzietnej, był jednym z dziewięciorga rodzeństwa. Urodził się 
we wsi Kobiele Wielkie koło Radomska. Rodzina przeprowadziła się potem do Tuszyna koło Łodzi (tu 
Władzio spędził swoje dzieciństwo). Ojciec Władysława dużo pracował i dzięki temu był w stanie zapewnić 
dzieciom godziwe życie i wykształcenie. Cóż z tego, kiedy mały Władzio niespecjalnie chciał się uczyć 
i po paru latach przestał chodzić do szkoły. Marzył mu się wielki świat! Dlatego, kiedy rodzice za karę 
wysłali go do Warszawy, gdzie zajmowała się nim starsza siostra i jej mąż, niespecjalnie się zmartwił. 
Udało mu się skończyć krawiecki kurs zawodowy i w 1885 roku zdał egzamin końcowy, który polegał na 
samodzielnym uszyciu fraka. Dostał nawet dokument potwierdzający kwalifi kacje w zawodzie krawca 
– jedyne w życiu przyszłego noblisty formalne świadectwo jakiegokolwiek wykształcenia. W zawodzie 
krawca nie przepracował ani jednego dnia. I jako krawiec nie zarobił złamanego gorsza. Aby uniknąć 
konfl iktu z rodziną wyruszył w świat. 

W latach 1885-1888 Władysław dużo podróżował (po Polsce i po Europie), zmieniał miejsce zamiesz-
kania, źródła utrzymania, środowiska. Był między innymi aktorem w teatrze wędrownym i medium na 
pokazach spirytystycznych. Jednak brak perspektyw na stabilizację i przyzwoite zarobki zmusił go do 
powrotu do Tuszyna. Ojciec przyjął syna marnotrawnego, który wrócił do domu bez grosza. Dzięki protekcji 
ojca, Władysław został zatrudniony jako dróżnik na kolei, pracując w okresie od 1889 do 1892 roku między 
innymi w Rogowie i w Lipcach – małych wsiach, przez które przetaczały się pociągi Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej, jedyny powiew „wielkiego świata”. Monotonna praca na kolei, w rytmie odmierzanym przez 
rozkład jazdy pociągów, obudziła uśpiony dotychczas talent literacki Władysława. Niewykształcony, ale – 
jak czas pokaże – utalentowany pisarz rzucił kolejową posadę, gdy w roku 1892 w warszawskim „Głosie” 
przyjęto do druku jego Korespondencje z Rogowa, Koluszek i Skierniewic. Wielki świat uchylił drzwi – 
Władysław ponownie wyjechał do Warszawy. Tym razem po sukces.

Przeczytaj biografię W.S. Reymonta. Dopasuj tytuły do poszczególnych 
fragmentów. Uwaga: w ramce znajduje się jeden zbędny tytuł.

Ćwiczenie 2.
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Rok przed ślubem Władysław Reymont zaczął pracę nad powieścią Chłopi, która miała przynieść 
mu największą sławę. Pracował nad nią we Francji. W roku 1908 powieść ta ukazała się drukiem. W okresie 
pisania Chłopów Reymont narzucił sobie dużą dyscyplinę pracy, codziennie pisząc zaplanowaną część 
powieści. Akcję umiejscowił we wsi Lipce, którą znał z okresu pracy na kolei. Życie społeczności wiejskiej 
wyznacza rytm przyrody i tradycji. Poszczególne tomy są zatytułowane nazwami pór roku. Pierwszy tom 
nosi tytuł Jesień. Powieść zawiera realistyczny obraz życia wsi polskiej. Główną osią akcji powieści jest 
romans młodej Jagny, żony bogatego i starego gospodarza Macieja Boryny, z jego synem Antkiem. Powieść 
została napisana specyficznym, potoczystym językiem, z wykorzystaniem elementów gwarowych.

W listopadzie 1924 roku Władysław Stanisław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla właśnie 
za powieść Chłopi. Chory na serce autor nie mógł osobiście przyjechać na uroczystość do Szwecji, 
dlatego dyplom i czek na 116 718 koron szwedzkich (równowartość 257 000 złotych) przesłano mu do 
Francji, gdzie nadal mieszkał. Wrócił do kraju rok później. Lato 1925 roku spędził w Kołaczkowie. Stan jego 
zdrowia pogarszał się. Zmarł w wieku 58 lat. Został pochowany na Powązkach w Warszawie. 

Ten genialny pisarz nie miał przygotowania filozoficznego i nie czytał w obcych językach. Nigdy 
też nie sformułował założeń estetycznych i teoretycznych swojej twórczości. Unikał wypowiedzi, które 
by mogły go narażać na zarzut niekompetencji. Rozumiał, że jego mocną stroną jest wiedza o rzeczy-
wistości, a nie teoria twórczości. Jego zdolność pamiętania szczegółów i wybitny zmysł obserwacyjny 
budziły powszechny podziw.

Dorobek pisarski Reymonta obejmuje około 30 obszernych tomów prozy. Są to i reportaże, i nowele, 
i szkice powieściowe i powieści. Wśród powieści dwie najwybitniejsze: powieść o mieście, czyli Ziemia 
obiecana i powieść o wsi – Chłopi. 

Samorodny talent zwrócił uwagę dziennikarzy i pisarzy. Władysław Reymont pisze, publikuje 
i podbija serca czytelników oraz krytyków. Poprawiła się też jego sytuacja finansowa. Dzięki hono-
rariom mógł zwiedzić Berlin, Londyn, Paryż i Włochy. Przyjął też do realizacji zamówienie warszawskiego 
„Kuriera Codziennego” – powieść o Łodzi. Po rocznym pobycie w tym mieście powstała powieść Ziemia 
Obiecana, którą opublikował w roku 1897. Jest to jedna z najwybitniejszych powieści Reymonta, studium 
miasta kapitalistycznego, miasta – monstrum, które niszczy i biednych i bogatych. Łódź nazwana została 
przez autora ironicznie „ziemią obiecaną”. Barwna i dynamiczna opowieść o mechanizmie „robienia 
pieniędzy” przyniosła Reymontowi sławę i… pieniądze. To dzięki nim Reymont mógł ponownie wyjechać 
do Francji. Będąc w podróży, 13 lipca 1900 roku, jako pasażer uległ wypadkowi kolejowemu. Trafił do 
szpitala, w którym jeden z lekarzy sfałszował notatkę szpitalną wyolbrzymiając szkody, jakie pisarz 
poniósł w wypadku. Wypłacone Reymontowi wysokie odszkodowanie dało mu niezależność finansową. 
Podczas rehabilitacji poznał swoją przyszłą żonę. Ożenił się w roku 1902. W 1920 roku kupił olbrzymią 
posiadłość w Kołaczkowie koło Wrześni. Bardzo lubił mieszkać tu latem wraz z żoną. 

3.

4.

5.

Na podstawie:
http://literat.ug.edu.pl/autors/rejmont.htm]

122

W
Ł

A
D

Y
S

Ł
A

W
 S

T
A

N
IS

Ł
A

W
 R

E
Y

M
O

N
T

B2  POZIOM



 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

 0.  ___________________________________________ - ani złotówki, ani jednego grosza, nic; pasujące 
czasowniki: nie dać/nie zarobić/nie dostać/nie mieć

 1.  ___________________________________________ - zarabiać; mieć dochodowy biznes, interes, fi rmę

 2.  ___________________________________________ - frazeologizm pochodzenia biblijnego; dziecko, 
które straciło wszystko i wraca bez majątku do rodziców; człowiek nawrócony, próbujący odpoku-
tować swoje błędy

 3.  ___________________________________________ - opuścić dom rodzinny, udać się w długą podróż 
w poszukiwaniu lepszego życia; wyruszyć w drogę; pasujące czasowniki: udać się/iść/ruszyć

 4.  ___________________________________________ - biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził 
Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone; miejsce najbar-
dziej pożądane, wydające się rajem; kraj szczęśliwości i bogactwa

 5.  ___________________________________________ - spodobać się komuś; zdobywać/zdobyć czyjąś 
sympatię, miłość; zdobyć czyjeś serce; rozkochać kogoś w sobie; rozmiłować się czymś

 6.  ___________________________________________ - wrodzony, naturalny; rozwijający się bez stymu-
lacji typu edukacja, trening, ćwiczenia

 7.  ___________________________________________ - wyższe sfery, salony towarzyskie; z perspektywy 
wsi może to być miasto, z perspektywy człowiek biednego – świat ludzi bogatych, z perspektywy 
człowieka bez znaczącej pozycji społecznej – świat ludzi władzy, wielkiego biznesu itp.

wdowi grosz/grosik

zbierać grosz do grosza

rozliczyć się co do grosza

nie śmierdzieć groszem

wtrącić/wtykać swoje trzy grosze

wydać wszystko do ostatniego grosza

nie dać na coś złamanego grosza

liczyć się z każdym groszem

nie mieć za grosz wstydu

bez grosza przy duszy

groszowa różnica

dusigrosz 

Ćwiczenie 3a.

Ćwiczenie 3b.

Grosz i pieniądz w języku polskim występują często w związkach 
frazeologicznych. Czy wiesz  jakie jest znaczenie tych związków frazeologicznych? 
Jeśli nie, sprawdź, jak należy je rozumieć. Objaśnij trzy wybrane. 

Ćwiczenie 4.

złamany grosz  wyruszyć w świat  syn marnotrawny  wielki świat  samorodny 
talent  podbijać/podbić serca  ziemia obiecana  robić pieniądze

Znajdź i zaznacz w tekście podane zwroty i wyrażenia. Czy wiesz, co one znaczą? 

Dopasuj zaznaczone zwroty i wyrażenia do definicji.

W języku 
pot ocznym, 
zwłaszcza 

młodzieżowym, 
zdarza się, że 
w niektórych 

powyższych 
frazeologizmach 
wyraz grosz jest 

zastępowany 
przez wyraz cent

Złamany grosz
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za psie pieniądze/za psi pieniądz

zarabiać śmieszne pieniądze

pieniądze nie śmierdzą 

mieć pieniędzy jak lodu

szastać pieniędzmi

czas to pieniądz

prać brudne pieniądze

pieniądze to nie wszystko

wyrzucać pieniądze w błoto

grube/ciężkie/ładne pieniądze

siedzieć/leżeć/spać na pieniądzach

kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi 

o pieniądze

 0.  Miłości nie można kupić za _____________________________________________________________.

 1.  Bertold Brecht napisał utwór pod tytułem Opera za trzy __________________________________„.

 2.  Prawo Kopernika-Greshama mówi, że gorszy _________________________________ wypiera lepszy.

 3.  W 1995 Narodowy Bank Polski postanowił dokonać denominacji ______________________________. 
„o cztery zera” (tj. w stosunku 10 000 : 1).

Wpisz poprawne formy brakujących rzeczowników:
 grosz (x3)/złoty (x3)/pieniądz (x4).

Ćwiczenie 6.

grosz, złoty, pieniądz

Możemy: emitować pieniądze • mieć pieniądze na coś • wydawać/zbierać/oszczędzać pieniądze na coś • 
płacić pieniędzmi • inwestować w coś pieniądze • zarabiać pieniądze • mieć dużo/mało pieniędzy • marzyć 
o pieniądzach • liczyć pieniądze • przelewać pieniądze  

Uzupełnij brakujące formy przypadków. Ćwiczenie 5.

Wyraz pieniądz 
używany 

jest głównie 
 w liczbie mnogiej 

 – pieniądze. 
 W języku pot ocznym, 

zwłaszcza 
młodzieżowym, 
ma bardzo dużo 
synonimów. Oto 
niektóre z nich: 
banknot , dutki, 

moneta, miedziak, 
got ówka, waluta, 

forsa, szmal, 
mamona, kasa, 

bilon, drobniaki, 
grosz, groszaki, 

kapitał, sałata, 
hajs, kapusta, fl ot a, 

siano, fundusze, 
dewizy, kaszanka

PRZYPADEK LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

mianownik  grosz  złot y  pieniądz  grosze  złot e  pieniądze

dopełniacz       

celownik     groszom  złot ym  
pieniądzom

biernik  grosz  złot y  pieniądz  grosze  złot e  pieniądze

narzędnik    

miejscownik  groszu  złot ym  pieniądzu

wołacz   

złot ówka - 
pot oczna nazwa 
polskiej waluty, 

złot ego

pieniądze
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 4. Tu coś kupi, tam coś kupi - ma w zwyczaju szastać ___________________________________, niestety. 

 5. Ten kryzys może zaszkodzić walutom nowych krajów Unii, w tym także _______________________ . 

 6 Brakuje mi kilku ________________________________________________________________ na bilet. 

 7.  Najchętniej nie przejmowałabym się __________________________________________________ , 
ale przy moich zarobkach to raczej niemożliwe.

 8. Ówczesna złotówka była warta około piętnastu obecnych ___________________________________ .

 9. Dawniej o studencie mówiło się, że nie śmierdzi ___________________________________________ .

Informacje o powieści Chłopi i Ziemia obiecana zostały wymieszane. Oddziel 
teksty (na przykład zaznaczając innym kolorem).

Ćwiczenie 7a.

Powieść ukazała się drukiem w 1899 r. w Warszawie. Za ten utwór pisarz otrzymał Nagrodę Nobla 
w 1924 roku. Materiały do powieści Reymont zaczął zbierać w 1896 r. podczas pobytu w Łodzi. Duża część 
powieści pisana była w czasie pobytu pisarza w Paryżu. Celem Reymonta było przedstawienie różnych 
warstw społecznych oraz zbiorowości ludzkich w przestrzeni miejskiej. Akcja powieści dzieje się we wsi 
Lipce i obejmuje 10 miesięcy – rozpoczyna się pod koniec września, a kończy pod koniec lipca. Reymont 
wybrał Łódź, ponieważ z końcem XIX wieku było to miasto wielokulturowe, zamieszkane między innymi 
przez Polaków, Żydów, Niemców, Rosjan i Czechów. W to tło wpleciona jest główna oś akcji powieści: 
romans młodej, urodziwej i namiętnej Jagny – żony bogatego gospodarza Macieja Boryny, z jego synem 
Antkiem oraz postawy społeczności chłopskiej wobec tego zdarzenia. Autor, tytułem powieści, nawiązał 
do tradycji biblijnej. W przypadku dzieła Reymonta pozornie lepszym światem jest miasto, do którego 
przybywało się w nadziei na zbicie fortuny. W rzeczywistości dla wielu mieszkańców cel ten był niemożliwy 
do zrealizowania. Nie jest znany dokładny rok, w którym dzieje się akcja (musi mieć ona jednak miejsce po 
1890 roku, ponieważ bohaterowie używają kosy, która dopiero wtedy zaczęła w Polsce zastępować sierp). 
Dynamicznie rozwijające się miasto dało pisarzowi możliwość zaobserwowania zmian zachodzących 
w społeczeństwie. Miasto okazywało się dla nich molochem, w którym trudno było przetrwać. Tytuł jest 
więc ironiczny. Powieść o życiu ludzi na wsi podzielona jest na cztery pory roku, w każdej z części znajdują 
się opisy charakterystycznych dla tego okresu świąt liturgicznych, zwyczajów i prac gospodarskich. 
Plastyczny i naturalistyczny obraz Łodzi i jej mieszkańców jest przykładem antyurbanizmu Reymonta, 
jego umiłowania przyrody oraz przeciwstawiania „naturalnego” środowiska chłopskiego i wiejskiego (jego 
obyczajów, systemu wartości) „patologicznemu” środowisku miejskiemu. Powieść „Chłopi” nawiązuje do 
fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia, charakterystyczną dla wielu dzieł początków 
XX wieku, nazywanej niekiedy „chłopomanią”. Tematem powieści jest mechanizm „robienia pieniędzy” 
przez jej trzech bohaterów, z których jeden jest Polakiem (Karol Borowiecki), drugi Niemcem (Max Baum), 
a trzeci Żydem (Moryc Welt). Życie społeczności wsi Lipce z jednej strony wyznacza rytm przyrody oraz 
związane z nim zajęcia i prace na roli, a także zwyczaje i obrzędy, z drugiej zaś, przemiany społeczno-
-ekonomiczne dokonujące się  na wsi i związane z tym spory (rozwarstwienie ekonomiczne wsi, konfl ikty 
z dworem). Autor porównał ją do monstrum, niszczącego zwykłych ludzi, a z drugiej strony wykrzy-
wiającego psychicznie właścicieli wielkich fortun. Razem zakładają fabrykę, łączy ich wspólny interes. 
Rzeczywistym bohaterem tego studium jest drapieżne miasto kapitalistyczne, jakim wtedy stawała się 
Łódź. Pisana jest specyfi cznym, potoczystym językiem, z wykorzystaniem elementów gwarowych. 
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________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Zapisz informacje na temat powieści Chłopi, tak aby powstał spójny 
kompozycyjnie i logicznie tekst. 

Chłopi- 
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5. treść 
a kompozycja

czas i miejsce akcji  czas i miejsce powstania  główny wątek  język powieści
kontekst kulturowy  tematyka powieści  treść a kompozycja

Ćwiczenie 7b.
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Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy poprawnie wykonałeś ćwiczenie 7a i b. 

Wykorzystując schemat kompozycyjny tekstu z ćwiczenia 7b, napisz krótką 
notatkę na temat wybranego utworu literackiego.  

Ćwiczenie 8.

Polecamy: 
W. S. Reymont, Chłopi (powieść dostępna w całości na stronie www.wolnelektury.pl, fragmenty 
także jako audiobook)
W. S. Reymont, Ziemia obiecana (powieść dostępna w całości na stronie www.wolnelektury.pl) 
Ekranizacja powieści Ziemia obiecana (reż. A.  Wajda, 1974) - w całości dostępna tutaj: 
http://vod.pl/fi lmy/ziemia-obiecana/s936mgk
Muzeum Regionalne im. W. S. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
Pomnik W.S. Reymonta w  Łodzi, ulica Piotrkowska 137
Izba Pamięci Władysława Reymonta w Kołaczkowie

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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