Karta pracy – lekcja muzealna, liceum
Drodzy Uczniowie, witamy Was na lekcji muzealnej w Muzeum Miejskim Dom
Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniątkowie.
Dzisiejsza lekcja, poświęcona jest Leopoldowi Staffowi wybitnemu poecie,
którego zapewne zdążyliście poznać podczas lekcji języka polskiego. Ta lekcja i
zwiedzanie wystawy ma na celu poznanie poety z innej strony, jako wybitnego
tłumacza oraz osobę, która przynajmniej z dwóch powodów jest związana z tym
domem jak również z postacią Gerharta Hauptmanna.
To już druga wystawa z cyklu „Polscy tłumacze Gerharta Hauptmanna”.
W poprzednim roku bohaterką wystawy była wybitna polska pisarka, podróżniczka
i tłumaczka – Maria Konopnicka.

Imię i nazwisko……………………………………….. klasa………..

1. Proszę uzupełnij zdania wpisują odpowiednie określenia w miejsce kropek.
a. Z tomu ………………………………………. pochodzi wiersz „Pierwsza
przechadzka”.
b. Odsłonięcie pomnika Leopolda Staffa w 100 rocznicę urodzin poety
miało miejsce w (podaj nazwę miejscowości)……………………………
c. Leopold Staff napisał dla swojej bratanicy Elżbiety bajkę, proszę podaj
jej tytuł……………………………………………….
d. Leopold Staff obok poezji zajmował się również twórczością
dramatyczną. Proszę podaj tytuł jednego z jego dramatów
…………………………………………………………
e. Poeta w 1949 roku otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa uczelni
……………………………………………………………..
f. Jedynym utworem Gerharta Hauptmanna, który przetłumaczył Leopold
Staff jest nowela pod tytułem ………..………………………………….
g. Z okazji 50-lecia pracy twórczej, Leopold Staff został odznaczony
medalem ……………………………………………
h. Odsłonięciu pomnika Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej,
towarzyszyła sesja naukowa z udziałem wielu osobistości, w tym
przedstawicieli literatury, najbardziej znanym poetą biorącym w niej
udział był ……………………………………………..

Opracowała: Katarzyna Trembecka
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i.

Leopold

Staff,

będąc

gościnnie

u

zaprzyjaźnionego

księdza

Boratyńskiego umiera, proszę podaj w którym roku………………………..
2. Proszę, podaj trzy tytuły ówczesnych gazet, na łamach których były drukowane
artykuły poświęcone Leopoldowi Staffowi.
a. ………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………
3. Proszę wyjaśnij kiedy, do kogo i w jakich okolicznościach Leopold Staff pisał te
słowa: „…Grożono mi wprawdzie willą w Jagniątkowie, po Hauptmannie, ale
trudno mi na starość być kustoszem 20 pokoi i pamiątek po znakomitym pisarzu
i „polakożercy”.”………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………..…………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4. W Hali Rajskiej możesz podziwiać wyeksponowane w gablotach akcesoria
literackie. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu. Wyjaśnij proszę pojęcie „kałamarz” i napisz do czego służył
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………….
5. Leopold Staff nazywany jest „poetą trzech pokoleń” Wymień proszę epoki
literackie w których tworzył:
a. …………………………………………………………….
b. …………………………………………………………….
c. ……………………………………………………………...

Opracowała: Katarzyna Trembecka

