
Język polski 

Dziennik jako forma wypowiedzi 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z języka polskiego przypomnisz sobie, w jaki sposób 

napisać dziennik. Najbardziej znanym autorem tej formy wypowiedzi był Stefan 

Żeromski i o nim Ci dzisiaj także opowiem.  

Na początku przekażę Ci kilka ważnych informacji z życia Stefana 

Żeromskiego, który żył w latach 1864-1925. Pochodził z biednej rodziny 

szlacheckiej. Zadebiutował jako pisarz w „Tygodniku Miód i Powieści”. Po 

ślubie z Oktawią z rodziny Radziwiłłowiczów, wyjechał do Szwajcarii. Potem 

wrócił do Warszawy i pracował jako pomocnik bibliotekarza. Napisał takie 

książki , jak: „Syzyfowe prace” i „Ludzie bezdomni” i to właśnie dzięki tym 

dwóm dziełom literackim Żeromski stał się sławny. Od tej pory mógł robić to, 

co kochał najbardziej, czyli pisać. Swoje „Dzienniki” pisał przez 9 lat swojego 

życia, pomiędzy 18 a 27 rokiem życia. Opisywał w nich swoje emocje i 

przemyślenia. Dzienniki miały charakter prywatny. Żeromski pisał o swojej 

tęsknocie za domem i lęku o swoje życie. Opisywał trudne warunki, w których 

żyli biedni ludzie. 

 

Teraz przypomnę Ci, czym jest dziennik. 

Dziennik to forma wypowiedzi, w której zapisuje się w sposób 

chronologiczny, czyli po kolei, to co przeżyliśmy, co nam się wydarzyło.  

Wskazówki, jak napisać dziennik: 

 Zaczynamy od napisania daty, możemy też napisać godzinę 

wydarzenia 

 Piszemy go w czasie teraźniejszym lub przeszłym 

 Piszemy go w pierwszej osobie liczny pojedynczej, np. Ja myślę, że…, 

Poczułem, że… 

 

Po latach dziennik może być pamiątką i wspomnieniem. 



Oto przykład dziennika: 

W nocy obudził mnie łoskot.Wstałem i wszystko działo sie jakoś dziwnie 

szybko.Niespodziewanie zaskoczył nas Tajfun.Wiatr wiał z ogromną prędkością i 

padał deszcz.Podczas burzy na statku załoga była podenerwowana.Jukesa 

ogarnął strach i przerażenie,ja zaś zachowałem zimną krew,ale bałem się o los 

ludzi,którzy przebywali w tym czasie na statku.Każdy ruch był 

zagrożeniem,ponieważ kiedy się poruszaliśmy,statek ruszał się na różne strony,a 

my mogliśmy wypaść za burtę.Musiałem szybko podejmować 

decyzje,wydawałem rozkazy,które skutkowały.Moje doświadczenie pozwoliło 

przewidywać następne ruchy,a jednocześnie umiem wyciągnąć z tego 

wnioski.Byłem spokojny i podtrzymywałem marynarzy na duchu.Z burzą 

walczyliśmy dzielnie.Gdy przybiliśmy do brzegu Jej Królewska Mość przyznała 

mi order za odwagę,za przemyślane decyzje i rozkazy,a także za moje 

doświadczenie na morzu. 

 

Zadanie dla Ciebie 

 

Proszę napisz kartkę z dziennika, czyli opisz wybrany dzień lub 

wydarzenie, które było dla Ciebie ważne.  

 

 

Powodzenia 

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 

 

 

 

 


