
klasa II tg / ts 

język polski 

 
Tematem naszych ostatnich zajęć w szkole było wprowadzenie do epoki 

pozytywizmu. Przed wami dwa tematy, które są jego kontynuacją.  
 
 
 
Przypominam o lekturze, którą wkrótce będziemy omawiać - „Lalka”   

B. Prusa (całość). 
 
 
 
 
 
Temat 1.: Osiągnięcia drugiej połowy XIX w. 
 
 
Rozwiąż zadania z „Karty pracy” (potrzebne wiadomości znajdziesz w podręczniku - 

s. 118–123, 126). 
 
 
 
 
Temat 2.: Kult pracy w literaturze pozytywistycznej (Legenda 
                o Janie i Cecylii) 
 
 
Przeczytaj fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” (Legenda o Janie i    

Cecylii) i napisz jego plan wydarzeń (zredaguj 10 punktów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy 
Osiągnięcia drugiej połowy XIX w. 

 
1. Wypisz na podstawie fragmentu Historii filozofii Władysława Tatarkiewicza obszary, 
którymi – według Auguste’a Comte’a – powinna się zajmować filozofia. 
 
Comte, nadając filozofii swej miano „pozytywnej”, chciał wyrazić przez to, że po pierwsze, 
zajmuje się ona wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi, stroniąc od urojonych, bada rzeczy 
dostępne umysłowi, a nie tajemnice; że, po drugie, rozważa tylko tematy pożyteczne, unikając 
jałowych, chce bowiem służyć polepszeniu życia, a nie zaspokajaniu czczej ciekawości; że, 
po trzecie, ogranicza się do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną, stroniąc 
od tematów chwiejnych i prowadzących do wiecznych sporów; że, po czwarte, zajmuje się 
kwestiami ścisłymi, unikając mglistych; że, po piąte, pracuje pozytywnie, nie ograniczając się 
do negatywnej krytyki. 
 

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2001, s. 18. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
2. Przeczytaj wypowiedzi Aleksandra Świętochowskiego i Elizy Orzeszkowej. Określ, jaką 
rolę nauka odgrywała w światopoglądzie pozytywizmu. 
 
Pokochać zatem losy ludzkiej myśli, z jednej strony ukorzyć się przed tą potęgą, z drugiej 
starać się jakąś jej cząstką zawładnąć, uznać wszechmoc nauki, uczcić przeszłe, poddać się 
obecnym i ufać przyszłym jej wyrokom, z zapałem witać i sławić każdy jej triumf – wszystko 
to jest poszanowaniem wiedzy, które podstawą wychowania uczynić byśmy pragnęli. 
 

Aleksander Świętochowski, Nowe drogi, „Przegląd Tygodniowy” 1874, nr 6. 
 
Nauka [...] daje ludziom zwyciężenie potęg zewnętrznej natury; nauka, rozświecając pojęcia, 
wiedzie ludzi ku zgodzie, pokojowi, bogactwu, cnotom. 
 

Eliza Orzeszkowa [w:] Henryk Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2000, s. 19. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Zapoznaj się z tekstami omawiającymi ważne hasła pozytywistyczne, a następnie 
odpowiedz na pytania zamieszczone pod fragmentami. 
 
Ewolucja, której podlega cała rzeczywistość, stanowi proces ciągły, przebiegający stopniowo 
i jednokierunkowo, postępowo od stanów niższych do wyższych. Każda faza ewolucji po 
osiągnięciu określonego szczytu przechodzi w rozkład, który jest stadium wyjściowym do 
dalszego rozwoju. Egzystencja świata jest kolejnym rytmem okresów rozwoju i rozkładu. 
Człowiek i społeczeństwo jako część przyrody podlegają ogólnemu prawu ewolucji. 
Społeczeństwo stanowi ciało zbiorowe złożone z jednostek ludzkich połączonych 



strukturalnie i funkcjonalnie na wzór organizmów biologicznych, rozwijające się harmonijnie 
przez solidarne współdziałanie swoich części. Między społeczeństwem a organizmem istnieją 
liczne analogie, poza tym społeczeństwo tworzy samoistną formę bytu podporządkowaną 
dobru jednostki jako celowi swej egzystencji i ustroju. Idealnym stanem bytu społeczeństwa 
jest stan równowagi osiągalny przez maksymalne przystosowanie do środowiska 
przyrodniczego oraz do warunków życia. Postęp cywilizacyjny i kulturalny ma charakter 
kumulatywny, każdy następny etap przemian społeczeństwa, jego stanu i ustroju jest 
podsumowaniem dorobku poprzedniego. 
 

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 247. 
 
Składnikiem stałym programów [...] były hasła „pracy organicznej”, tj. legalnej działalności 
pomnażającej zasoby gospodarcze narodu, jego organizację wewnętrzną i poziom oświaty. 
 

Henryk Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2000, s. 19. 
 
a) Jak jest zbudowane i jakim procesom podlega, w myśl założeń ewolucjonizmu, 
społeczeństwo? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
b) Na czym polegał postulat pracy organicznej? W jaki sposób założenia pracy organicznej 
wiążą się z ideą ewolucjonizmu? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Przeczytaj tekst o Ignacym Łukasiewiczu i wykonaj podane polecenia. 
 
Jesienią 1852 r. do apteki Piotra Mikolascha we Lwowie zgłosili się kupcy żydowscy z 
Drohobycza, oferując sporą ilość destylowanej ropy naftowej. Określeniem farmaceutycznej 
przydatności tego produktu zajął się niezwykle sumienny i zdolny asystent, Ignacy 
Łukasiewicz.  

W połowie XIX w. aptekarze zajmowali się nie tylko przyrządzaniem środków 
leczniczych, ale również produkcją i sprzedażą artykułów drogeryjnych. Ówczesne studia 
farmaceutyczne, które Łukasiewicz kosztem wielkich wyrzeczeń ukończył na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, obejmowały szeroki zakres zagadnień, m.in. chemię, mineralogię, fizykę 
doświadczalną. [...] 

Po zbadaniu dostarczonej przez kupców substancji Łukasiewicz uzyskał bardzo drogi, 
sprowadzany dotąd jedynie z zagranicy specyfik leczniczy o nazwie Oleum Petrae album. 
Produkt ten różnił się jednak zapachem od importowanego leku i mimo rozesłania próbek do 
Wiednia, Pragi i Triestu zainteresował jedynie nabywców detalicznych. Rozczarowany 
Mikolasch wycofał się ze spółki, natomiast jego asystent postanowił dalej badać możliwość 
wykorzystania destylatów ropy naftowej. Nie mogąc korzystać z laboratorium apteki, 
prowadził doświadczenia w niezwykle prymitywnych warunkach, głównie nocą. Po wielu 
niepowodzeniach udało mu się uzyskać dobrze oczyszczoną naftę, którą pewnego razu wlał 
do lampy olejnej. Nagły wybuch o mało nie pozbawił go życia – dopiero metodą kolejnych 
prób i błędów udało mu się skonstruować odpowiednią lampę. 



Po tym sukcesie Łukasiewicz skoncentrował się na sposobach pozyskiwania ropy. 
Przeniósł się do Gorlic, a potem do Jasła, w okolice, gdzie od wieków znano ropę naftową z 
naturalnych wycieków, np. w postaci tłustych kałuż. Dopiero jednak Łukasiewicz opracował 
metody wydobywania tego surowca i jego obróbki na skalę przemysłową. [...] Wkrótce stał 
się człowiekiem zamożnym, ale nie miał w sobie nic z drapieżnego kapitalisty i ogromną 
część swoich dochodów przeznaczał na pomoc dla ubogich. Jako jeden z pierwszych 
przedsiębiorców wprowadził ubezpieczenia dla swoich robotników, gwarantując im 
dożywotnią rentę w razie nieszczęśliwych wypadków, które zdarzały się dość często, oraz 
wypłaty emerytalne. Nazywany przez robotników „Ojcem Ignacym”, sam ich wszystkiego 
uczył, gdyż „lud wiejski, pomimo dobrej zapłaty niechętnie pracował w zakładach, z powodu 
przykrej woni [...], aby go więc zachęcić, Łukasiewicz sam napełniał kotły, dźwigał konewki 
z ropą i wkrótce ten wstręt pokonał”.  

W 1854 r. Łukasiewicz wybudował w Bóbrce pod Krosnem pierwszy na świecie szyb 
naftowy. Dopiero pięć lat później dokonano pierwszego odwiertu w Ameryce. [...]  

Jako wykształcony farmaceuta Łukasiewicz przez całe życie zajmował się również 
leczeniem ludzi. W czasie epidemii cholery w Gorlicach w 1855 r. wykazał się tak niezwykłą 
ofiarnością, że gdy dwa lata później rozeszła się pogłoska o jego przenosinach do Jasła, kahał 
(rada żydowska) zaproponował mu pokrywanie czynszu za dzierżawioną aptekę, by 
zatrzymać go w miasteczku. [...] 

Nafta okazała się produktem o wiele tańszym od stosowanego jedynie w wielkich 
miastach oświetlenia gazowego. Była dostępna nawet dla ubogich chłopów galicyjskich, 
którzy dotąd używali głównie kaganków oliwnych i świec z łoju. 
 

Joanna Knaflewska, Ignacy Łukasiewicz [w:] Sławni Polacy. Ilustrowane biografie znanych 
postaci. Naukowcy i badacze, pod red. Bogumiły Kaniewskiej, Agnieszki Menzel, Poznań 

2005, s. 34–35. 
 
a) Napisz, kim z zawodu był Łukasiewicz i jaki jest jego wkład w naukę światową. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
b) Określ, w jaki sposób polski wynalazca realizował hasła utylitaryzmu. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
c) Podaj argumenty potwierdzające, że Łukasiewicz był społecznikiem. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



5. Uzupełnij tabelę na podstawie informacji zamieszczonych w podrozdziale Wiek pary i 
elektryczności (podręcznik, s. 119). 
 

Zagadnienie Data Zmiana 
ceny    

 
 

płace robotników   

spożycie żywności   

budowa linii 
kolejowych 

  

rozwój Łodzi   

 
6. Skorzystaj z wiadomości podanych w podrozdziale Przemiany społeczne (podręcznik, s. 
120) i wskaż właściwe dokończenia każdego ze zdań. 
 
a) W XIX w. zwiększyła się mobilność ludności, co oznacza, że w społeczeństwie wzrosła 
A. liczba posiadanych samochodów. 
B. skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. 
C. możliwość dobrego zarobku. 
D. jakość życia. 
 
b) Emigracja zarobkowa Polaków odbywała się głównie do 
A. Rosji, Austrii i Niemiec. 
B. USA, Brazylii i Rosji. 
C. USA, Niemiec i Brazylii. 
D. Niemiec, USA i Kanady. 
 
c) Ruch emancypacji kobiet postulował 
A. ułatwienie kobietom godzenia obowiązków domowych z pracą. 
B. łatwiejszy dostęp do dóbr materialnych. 
C. stworzenie kobietom możliwości studiowania za granicą. 
D. równouprawnienie, m.in. w dostępie do praw obywatelskich, uczelni, pracy zarobkowej. 
 
d) Klasa społeczna, która w drugiej połowie XIX w. znacznie zyskała na znaczeniu, to 
A. ziemiaństwo. 
B. arystokracja. 
C. inteligencja. 
D. mieszczaństwo. 
 
 
 
 



E.ORZESZKOWA NAD NIEMNEM  Tom I - Rozdział VI 

[…] 
- Było to w starych czasach, w sto lat albo może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród 
przyjął świętą Chrześcijańską wiarę, kiedy w te strony przyszła para ludzi. Niewiadomego oni 
byli nazwiska, niewiadomej kondycji, i to tylko można było poznać i z mówienia ich, i z 
ubioru, że przyszli z Polszczy. Dla jakiej przyczyny porzucili oni swój kraj rodzony i aż tu 
przywędrowali, zarówno niewiadomym było. Kiedy spotykający ich podczas ludzie pytali ich 
o nazwisko, odpowiadali, że przy chrzcie świętym nadano im imiona: Jan i Cecylia. A kiedy 
ktokolwiek chciał wiedzieć, dokąd i dla jakiej przyczyny wędrują, mówili: "Szukamy 
puszczy!" Widać było ze wszystkiego, że bali się jakiegoś pościgu i żądali skryć się przed 
ludźmi, a żyć tylko pod boskim okiem. Całej pewności co do tego nie má, ale takie o nich 
chodziły głosy, że kondycja ich była nierówna, bo on był ciemnej twarzy i bardzo w sobie 
silny, tak jak to rzadko pomiędzy panami, a najczęściej w pospólstwie bywa, a ona, czy to 
szła, czy to stała, czy mówiła, czy milczała, wydawała z siebie pańską wspaniałość i piękność. 
Ale jak tam było z ich początkiem wszystko jedno, dość że nietrudno znaleźli to, czego 
szukali. Cały tutejszy kraj zalegała podtenczas nieprzebyta puszcza, w której Pan Bóg nasiał 
co niemiara jezior błękitnych i łąk zielonych, a ludzie pobudowali troszkę osad, w których 
trudnili się sobie różną przemyślnością. W jednych miejscach, nad jeziorami lub nad 
rzeczułkami, siedzieli rybaki i bobrowniki; w inszych, tam gdzie stały lipowe lasy, 
pszczelniki miód i wosk pracowitym zwierzątkom odbierali; niektórym król nakazał, aby dla 
niego hodowali sokoły, i od tego poszło, że nazywali się sokolnikami, a inszych wolnością 
obdarował, aby tylko wszelkie posyłki jemu sprawiali, i dla tej przyczyny mieli oni nazwanie 
bojarów, czyli ludzi wolnych. O uprawianie ziemi było im bynajmniej; ogrody mieli, ale 
najwięcej rzepę w nich sadzili i len w wielkiej obfitości sieli, bo owiec nie mając i wełny nie 
znając odzieży płótnianej tylko używali. Zboże zaś rzadko gdzie zobaczyć można było i to 
przy miastach, a w głębokiej puszczy jeszcze gdzieniegdzie nikt i nie słyszał o nim. Ale za to 
byli tacy, co w dębowych lasach żyjąc trzody świń na żołędziach hodowali, i od tego dane im 
było brzydkie przezwisko świniarów, i tacy, co przy łąkach mieszkając bawoły obłaskawiali i 
dla tej przyczyny nazywali się bawolniki. O pieniądzach to jeszcze gdzieniegdzie i nic nie 
wiedzieli, a jak kto chciał co sobie potrzebnego kupić, dawał skóry zdarte z ubitych bobrów, 
niedźwiedzi, lisów, kun i inszych zwierząt albo troszkę miodu i wosku, albo przyswojonego 
bawoła, karmną świnię i co tam zresztą kto miał. Chaty ich nazywały się numy i były bardzo 
biedne i smrodliwe, bez pieców i komi1lów, bo tym leśnym ludziom nieznajoma jeszcze była 
mularka. W Boga chrześcijańskiego niby to wszyscy już uwierzyli, a jednakowoż w 
głębokościach puszczy wiele jeszcze kłaniało się bałwanom i żyło z kilkoma żonami. Jan i 
Cecylia wzdłuż puszczę przeszedłszy poznali różne jeziora i łąki, zachodzili do rybaków, do 
bobrowników, do sokolników i do bojarów; zachodzili takoż do świniarów i do bawolników, 
ale nigdzie im nie podobało się tak, jak tutaj, nad brzegiem tego Niemna, i na tym właśnie 
miejscu, gdzie teraz ten pomnik stoi... Widać zobaczyli, że tu najmniej ludzie doścignąć ich 
mogą, a najlepiej im będzie pod jednym boskim okiem pozostawać. Może już tak im było 
przeznaczone, ażeby właśnie ten kawał ziemi zaludnić i nasz ubogi, ale długowieczny ród 
ufundować... 



Powolny i przyciszony głos opowiadającego brzmiał na wysokim stoku góry, monotonnością 
swą podobny do mruczącego u dołu strumienia. Czasem jednak zatrzymywał się i szukał w 
pamięci wyrazu lub nazwy, których w życiu codziennym nie używał prawie, ale jak słowa z 
pacierza, ze starej gadki wyrzucić nie mógł. Teraz z widocznym naprężeniem rysów wiązał 
przez chwilę w swej głowie wątek opowiadania bojąc się splątać go albo część jego uronić.  
 
- Podtenczas - zaczął znowu - nie było na tym miejscu żadnego kawałka zoranej ziemi ani 
żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki i z tamtej strony rzeki, na prawo i na lewo, 
naprzód i w tył, rosła jedna tylko puszcza. Jan i Cecylia upatrzyli sobie właśnie te miejsce, 
gdzie teraz ten pomnik stoi, a gdzie podtenczas stał dąb taki stary, co może i tysiąc lat miał 
wieku, bo w jego wydrążeniu bawoła skryć byłoby można, i pod tym dębem zbudowali sobie 
najpierwej chatę, czyli takąż numę bez pieca i komina, nędzną i smrodliwą. Od razu inszej 
zbudować nie mogli. Lepiej mówiąc, on zrąbywał drzewa, oprawiał kłody i budował, a ona 
zbierała orzechy i dzikie jabłka, gotowała rybę, doiła bawolicę, którą on rychło sobie 
obłaskawił, naprawiała odzież, a gdy wieczór przyszedł i on położył się pod dębem, z 
oszczepem i łukiem napiętym przy boku, by zawsze od dzikiego zwierza się obronić, siadała 
przy jego głowie śpiewając i grając na harfie. Z wysokiego domu pewno była, bo po anielsku 
grała i śpiewała i ręce z początku miała takie białe, by lilie. Ale krótko tego było, bo pracując 
ciężko, w niewygodach i niebezpieczeństwach straszliwych, prędko pociemniała na twarzy i 
rękach, wyrosła, zmężniała w sobie, że podobną stała się do płowej łani, której trudności i 
samotności leśne najmilsze. Jak pierwsza matka ludzkiego rodu miała ona podobno włosy 
złociste i takie długie, że pokryć nimi mogła siebie i swoją harfę: gdy też późnym wieczorem 
nad senliwym mężem śpiewała, on, choć senliwy, pieścił się z jej włosami, a potem o 
wschodzie słonka zdrowv i wesół do roboty wstawał, bo siły miał wzmocnione i serce 
pocieszone przez nią. Jednakowóż pomimo kochania i wszelakich jego rozkoszy nachodziły 
ich takie potrzeby i strachy, że inszym ludziom i pomyśleć o nich byłoby trudno. Wszystko tu 
było nie tak, jak teraz, ale okropniej i dziczej. Po puszczy chodziły stada żubrów, turów, 
niedźwiedziów, dzików i wilków, w gałęziach czaiły się drapieżne jastrzębie i krogulce, 
szerokimi skrzydłami łopotały krzywodziobe orły. Nocami wyły puszczyki i po drzewach 
wieszały się rysie, w ciemności oczami jak latarniami świecące. Czasem kruki i kawki czarną 
chmurą zakrywały niebo, a dzikie konie napełniały zaciszności leśne grzmotem swoich kopyt 
i przeraźliwym wiżdżeniem. Nad rzeką i na wszelakich mokrych miejscach lęgło się wielkie 
mnóstwo obrzydłych żab, tarakanów, wężów i jaszczurek. I rzeka ta nie była taka jak teraz. 
Głębinę i prędkość miała ogromniejsze. Wody były wtedy nadmiar silne i gniewliwe. 
Rozlewały się daleko i o ziemię biły koryta w niej sobie prując, czego do dzisiejszego dnia te 
parowy pamiątką ostały. A po zimie wiosenną porą kry szły ogromne, by stada koni dęba 
stających albo szklane góry przez słonko, co się w nich przeglądało, tęczami nalane. Jak oni 
to wszystko znieśli i przemogli, Bogu świętemu wiadomo, dość że znieśli i przemogli. Już to 
jest pewne, że żaden człowiek siły swojej nie zna, nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. 
Prawda i to, że wiele rzeczy i stworzeń podtenczas człowiekowi do pomocy stało. Narzędzia 
do wszelakich robót i myślistw przynieśli z sobą albo różnym sposobem zrobili sobie, dobre i 
mocne. Las dawał dzikie jabłka, orzechy, jagody i grzyby; do rzeki po napój przybiegały 
jelenie, daniele i sarny, które ze stad wielkich łatwo ubijać było; u góry żył lud wiewiórek, a u 
dołu w gęstwinach skrywała się mnogość zajęcy, łasic i kun; w wodach mieszkały wydry i 



bobry domki sobie budowały. A trzeba było tylko wędę, sieć albo oszczep w rzekę zanurzyć, 
ażeby z niej wyłowić tyle ryb różnych, jakich już teraz wcale ona nie ma. Do tego i lubości 
bywało tu nadmiar. Słowicze śpiewy umilały noce, a jaskółcze i gołębie gminy same przez się 
szukały przytułku pod dachem numy. Podczas ze sznura żurawi spadł jeden i łaskawie ostał 
już towarzyszem człowieka; podczas płochliwa sarna ugłaskać się pozwoliła, wiernie potem 
chodząc przy boku swej pani. Wszelako tam bywało: ciężko i mile, straszno i bezpiecznie. To 
tylko jest pewne, że nacierpieli się oni nadmiar, głodu, chłodu, strachu i zasępu najedli się do 
sytości; że wiele razy od upału i mozołu skóra z rąk i z nóg im złaziła, a od wiatrów i mrozu 
piekące bąble obsiadały ciała. Może dwadzieścia roków minęło im w tej męce, kroplami 
rozkoszy słodzonej, aż po puszczy puściły się pogłosy o tej parze ludzi, że przemyślnością 
swoją i krwawą pracą kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i inszych różnych roślin 
nasadzili; że dom sobie zbudowali widny i czysty, z którego też dym przez komin wychodził; 
że nabyć u nich można niektórych takich rzeczy, których na szeroki okół nikt jeszcze nie 
miał. Poszli tedy do nich ludzie z różnych dalszych osad dowiedzieć się, jakże tam czyniły się 
takie cuda. A jak raz przyszli, to już na długo przy nich ostawali przypatrując się różnym 
niewiadomym do tego czasu dziełom i przemysłom. Niektórzy prosili się, aby ze wszystkim 
już ostać przy nich dla wspólności i pomocy, ale Jan i Cecylia wprędce rodzonych doczekali 
się pomocników. Sześciu synów i sześć córek urodziło się im i wyhodowało nad brzegiem tej 
wody, w cienistościach tej puszczy, pod okiem jednego Boga. Jeden z tych synów pojął sobie 
żonę u rybaków, drugi ją wybrał pomiędzy sokolnikami, trzeciemu przeznaczenie dało 
bojarkę, czwartemu bobrowniczkę, piątemu pszczelarkę, a szósty handlując rybami, do 
których łapania wielką miał ochotę, przywiózł sobie dozgonną towarzyszkę aż z miasta 
Grodna, które podtenczas, dla przyczyny mnóstwa rosnących tam ogrodów, po rusińsku 
Horodnem zwano. Rusinką też dziewka owa była, ale podtenczas dwie krwie na jednej ziemi 
mieszkające nierzadko mieszały się z sobą i nie wynikała z tego nikomu żadna obraza ani 
ujma. Skąd synowie pojmowali żony, stamtąd przybywali mężowie dla córek i poślubiwszy je 
nie odjeżdżali nigdzie, tylko tu sobie budowali chaty, a tnąc las coraz dalej uprawiali pola. 
Tak przeminęło lat osiemdziesiąt albo może i więcej od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia 
pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili... 
- Osiemdziesiąt lat albo może i więcej przeminęło od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy 
raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samemu 
królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieściś, w kraju litewskim, w najgęstszej puszczy 
nad samym brzegiem Niemna. Panował podtenczas ostatni Jagiellon, dwoma imionami: 
Zygmunt i August nazywany. Zapalczywy był on myśliwiec i właśnie w tej porze, kiedy mu 
to doniesienie zrobionym było, bawił się polowaniem w swoich knyszyńskich lasach. 
Zmiarkował zaraz, że od Knyszyna do tego miejsca, o którym jemu rozpowiadali ludzie, 
droga była nie bardzo daleka. Łowczym na apel zatrąbić, a panom jechać za sobą rozkazał i 
puścił się w drogę. Jechał i jechał, jechał i jechał, a panowie za największym z panów jechali, 
aż raptem zobaczyli jakoby koniec puszczy. Drzewa rzedniały i rozstępowały się, jakoby 
jadącym z drogi ustępując. Król pojrzał przez te szerokie otwory, krzyknął aż z zadziwienia i 
żartobliwie do panów swoich zawołał:  
 
"Hej! hej! Waszmoście panowie, widzi mi się, że ktoś tu dla mnie nowe królestwo gotuje!" 
 



Aż tu wszyscy wyjechawszy z lasu stanęli oczom własnym wiary nie dając. Tam, kędy 
dawniej panowała dzicz drzewiasta, bezludna i głucha, srogim zwierzom tylko przytułek 
dająca, leżała wielka równina, żółtością ścierniska po zżętym zbożu pozostałego okryta. Na 
ściernisku, by wysokie domy lub też by słupy z pozwężanymi wierzchołkami, stały sterty 
wszelkiego zboża; sto par wołów orało pole pod przyszły zasiewek, a śród pola na gładkich 
łąkach hasały stada obłaskawionych koni, pasły się trzody krów ryżych i białych owiec. Na 
dwóch pagórkach dwa wietrzne młyny łopotały swymi wielkimi skrzydłami, lipowe gaje 
rozlegały się od bączenia nieprzeliczonych rojów pszczelnych, a w olszynach i brzoźniakach 
na wszystkich gałęziach wisiały wielkie jak czapki gniazda gawronie. Sto domów, 
przedzielonych ogrodami, sznurem wyciągało się w podłuż rzeki, a z ich kominów, by z 
kościelnych kadzielnic, sto złotnych dymów podnosiło się prosto do nieba. Na jabłoniach i 
śliwach liścia widać nie było za czerwonością i liliowością owocu; po zielonych trawach 
suszył się len i bieliły się sztuki płócien, w chatach krośna stukały i huczały terlice, przed 
domami na gałęziach i płotach wysychały ufarbowane przędziwa wełny, a na dachach po 
stronach do słońca wystawionych dojrzewały żółte, ogromne dynie. Ptastwo domowe, ziemne 
i wodne, grzebało się w piasku lub z hałasem leciało nad rzekę, od której powracający rybacy 
wychodzili zza góry niosąc po kilku siecie i niewody z rzucającymi się w nich rybami. Co do 
rzeki, tej w dole płynącej król z oddali zobaczyć nie mógł, ale .rozpoznał, gdzie ona płynęła, 
po wysokiej, piaszczystej ścianie, nad którą stał bór, przez nikogo nie ruszany... ten sam! 
- Tymczasem - mówił dalej - król jechał naprzód, oglądając się wokół i wesoło dziwiąc się 
wszystkiemu, co tu obaczył. Młody był podonczas i tylko co na tron swój wstąpił. Koń był 
pod nim arabski, ognisty, z rzędem kapiącym od złota i drogich kamieni. Nad czołem 
królewskim świeciło na kołpaku brylantowe pióro, a drogie purpury i gronostaje spadały z 
królewskich ramion aż prawie po końskie pętlice. Wokół niego i za nim jechali hetmany , 
senatory i insze panowie, a każden z koni, które pod sobą mieli, piękniejszy był od drugiego, 
a od kolorów ich szat i drogocenności siodeł aż ćmiło się w oczach. Za nimi jechali także 
sokolniki, na dłoniach trzymając zakapturzone sokoły, pieściwe pazie z różami na licach, 
hardonosa służba i bystrookie strzelce. A łowczowie złotne trąby wciąż do ust swych 
przykładali i rozgłośnym graniem rozgłaszali królewskie przybycie szerokiej równinie, 
długiemu Niemnu i aż zaniemeńskim głębokościom boru... Jako też ze stu domów i ze stu 
ogrodów, z pola, z łąk, z rzeki pozbiegali się wszyscy ludzie patrząc na nie widziane rzeczy i 
nie lękając się prawie, tylko podziwiając i oczekując: co z tego będzie? A król ich zapytuje:  
 
"Czy żywie jeszcze rodziciel was wszystkich?" 
 
"Żywie i w zdrowiu przebywa" - odpowiedział najstarszy syn Jana i Cecylii, który przed króla 
wystąpił, sam zmarszczkami cały poorany i siwy jak gołąb. 
 
"A rodzicielka czy żywie?" - pyta znów król. 
 
"Żywie i w zdrowiu przebywa". 
 
Król podonczas rzekł: 
 



"Rad bym na nich pojrzał!" 
 
Wedle królewskiego żądania wnet stać się musiało. Z najpiękniejszego domu synowie i córki, 
wnuki i prawnuczki wyprowadzili parę rodzicielów. Więcej niźli stuletnie te starce. szli same 
przez się, niczyjej pomocy nie potrzebując, w śnieżystych płótnianych sukniach, by dwa białe 
gołębie, jedno przy drugim. On opierał się na toporze w długim kiju oprawionym; ona 
zsiwiałe włosy po pas rozpuściwszy głaskała biegnącą przy niej sarenkę. Kiedy już wobec 
króla stanęli, wszyscy zdumieli się, bo król kołpak swój zdjąwszy z głowy powiał nim przed 
starcami tak nisko, że aż z brylantowego pióra sypnęły się gwiazdy. 
"Kto ty, starcze? - zapytał Jana - odkąd przyszedłeś? jak zowiesz się i z jakiej kondycji 
pochodzisz?" 
 
Starzec, jak przystało, pokłoniwszy się królowi śmiele odpowiedział: 
 
"Przyszedłem tu od stron onych, którymi przepływa Wisła; nazwisko swoje oznajmię tylko 
jednemu Bogu, kiedy przed świętym sądem Jego stanę, a kondycja moja niską była, pokąd do 
puszczy tej nie zaszedłem, gdzie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi powszechnej 
matki ziemi. Z gminu pochodzę i pospolitakiem na ten świat przybyłem; ale oto ta pani i 
małżonka moja z wysokiego domu zstąpiła, aby moje wygnańcze życie podzielać".  
 
Odpowiedź tę posłyszawszy król myślał długo, aż odwróciwszy się do panów, co wokół 
zgromadzeni byli, rzekł: 
 
"Dufam, że waszmościowie uprzejmie pochwalicie, a przyszły sejm sprawiedliwie zatwierdzi 
dekret, który zaraz chcę tu ogłosić". 
 
Panowie myśl królewską odgadując i potakując głowami razem krzyknęli: 
 
"Inaczej nie może być, miłościwy panie! Sami tego żądamy i o to waszą królewską mość 
upraszamy". 
 
Wtedy król odwrócił się do Jana: 
 
"Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jakeś się urodził, tak w grobie 
legniesz pospolitakiem. Ale żeś był bohatyrem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i 
srogim zwierzom odebrał, a zawojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem, piersi 
jej dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa przymnażając: przeto 
dzieciom twoim, wnukom i prawnukom, aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia 
rodu twego nadaję nazwisko od bohatyrstwa twego wywiedzione". 
 
Tu z prawicą wyciągniętą nad zdumiałym ludem król donośnym głosem wypowiedział: 
 
"Oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze 
szlachtą rodowitą krajową i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednich odtąd aż do 



wygaśnięcia swego używać má i takowe wykonywać. Nobilituję was i nakazuję, abyście 
nosili nazwisko Bohatyrowiczów, a pieczętowali się klejnotem Pomian, który jest żubrzą 
głową na żółtym polu osadzoną, jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego 
jego siedliska uczynił to wdzięczne i obfitością ciekące pole..." 
 
- Działo się to w roku, na tym pomniku wypisanym, tysiącznym pięćsetnym czterdziestym 
dziewiątym... 
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