
O Dzielnym Giewoncie

http://wyborcza.pl/1,75968,16917853,Polityczna_wojna_krzyzowa_pod_Giewontem.html?disableRedirects=true

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie żyły jeszcze bestie, wróżki i inne stwory, żył Smok i

jego piękna żona Magura. Mieli oni siedem córek - Świnica, Zolto, Niebiesko, Skrajna,

Pośrednia, Zadnio i Osobita* - i sześciu synów - Hawrań, Murań, Garłucha, Krywań,

Wołoszyn*. Kiedy dzieci były dorosłe, matka zaprosiła je do siebie i zapytała, kim chcą być

w życiu. Córki chciały zajmować się domem, szyć ubrania i gotować. Hawrań odpowiedział,

że chce być rybakiem, Murań murarzem, Garłuch śpiewakiem, Krywań kowalem,

Wołoszyn pasterzem, a Giewont, najmłodszy lecz

najsilniejszy z braci, powiedział:

- Ja będę rycerzem. Chcę, żeby moje rodzeństwo było

bezpieczne. Będę ich bronić.

Brat Giewonta - Krywań - zrobił dla niego piękną zbroję.

Giewont chodził wokół gospodarstwa i pilnował, żeby jego

wszyscy byli cali i zdrowi.

* to są nazwy szczytów (gór) w Tatrach



Osobita, najmłodsza siostra Giewonta, była bardzo piękna. Dowiedział się o niej Mróz

i z marszu zakochał. Bardzo chciał, aby Osobita była jego żoną. Chciał zabrać ją do swojego

pałacu, ale najpierw musiał pokonać Giewonta. Razem ze swoją siostrą Zimą uknuli plan.

Zima wystroiła się w piękne ubrania, żeby przykuć uwagę Giewonta. Kiedy Giewont

zobaczył Zimę nie mógł oderwać od niej oczu. Wykorzystał to Mróz i zamroził ziemię pod

stopami rycerza. Giewont przewrócił się i zapadł w magiczny sen.

Cała rodzina pogrążyła się w smutku. Osobita płakała dzień i noc a jej łzy wypełniły rzeki

i jeziora w okolicy. Zima, która miała wyrzuty

sumienia z powodu tego, co zrobiła, przykryła

Giewonta śniegiem.

Legenda mówi, że Giewont nadal śpi w Tatrach

i patrzy na Zakopane, a kiedy kraj będzie w

niebezpieczeństwie, olbrzym obudzi się z

magicznego snu. Profil śpiącego rycerza mogą

zobaczyć uważni turyści, którzy odwiedzają Zakopane.



1. Jakie zawody wybrali Giewont i jego bracia? Proszę dopasować słowa do obrazków.

murarz, rybak, kowal, śpiewak, rycerz, pasterz

................................. .................................... ........................................

........................................ ................................. ........................................

2. Co oznaczają te frazy? Proszę połaczyć słowa i definicje.

A) przykuć (czyjąś) uwagę 1. od razu, w tym momencie

B) cały i zdrowy 2. nie móc przestać patrzeć

C) z marszu 3. Czuć się fatalnie, bo zrobiłeś coś złego

D) wystroić się 4. zainteresować kogoś

E) nie móc oderwać oczu 5. ubrać się wyjątkowo, specjalnie

F) wyrzuty sumienia 6. bezpieczny (ang. safe and sound),

nie stało się nic złego



3. Uzupełnij zdania frazami z ćwiczenia 2.

A) Ale ................................................(use the verb in the past tense) dzisiaj! Masz jakieś

spotkanie? Wyglądasz bardzo elegancko!

B) Ten film był naprawdę interesujący. .......................................................... od telewizora!

C) Ona ma fantastyczną pamięć! .................................... potrafi wymienić wszystkie

końcówki miejscownika!

D) Adam miał mały wypadek samochodowy, ale nie martw się - jest ........................................

E) Powiedziałem mojej dziewczynie, że jestem chory, bo nie chciałem iść na kolację z jej

rodzicami, teraz mam ............................................................... .

F) Nowa ksiąka Gretkowskiej ............................. moją ......................................., wydaje się

być bardzo interesująca!


