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Ptasia husaria: 

opowieść Katniss Everdeen. 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3)

Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line)
Powoli odwracam się plecami do szpitala i widzę Cressidę oraz kame-

rzystów owady po jej bokach. Stoi zaledwie parę metrów ode mnie 
i wydaje się kompletnie nieporuszona, wręcz zblazowana. 

– Katniss – odzywa się. – Prezydent Snow polecił nadać w telewizji transmi-
sję z bombardowania. Na żywo. Potem wystąpił, aby oznajmić, że chce 
w ten sposób dać rebeliantom do myślenia. A ty? Czy chciałabyś teraz 
coś im powiedzieć?

– Tak – szepczę. – […] Chcę powiedzieć rebeliantom, że żyję. Jestem tutaj, 
w Ósmym Dystrykcie, gdzie Kapitol właśnie zbombardował szpital 
pełen bezbronnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Nikt nie przeżył nalotu. 
– Szok, z którego dotąd nie mogłam się otrząsnąć, ustępuje pola fu-

rii. – Chcę się zwrócić do wszystkich ludzi: jeśli uwierzyliście Kapi-
tolowi i macie nadzieję na sprawiedliwe potraktowanie po rozejmie, 
tylko się oszukujecie. Wiecie, kim oni są i do czego są zdolni. – Ma-

chinalnie unoszę ręce, jakbym chciała zademonstrować otaczającą 
mnie grozę. – To właśnie robią! A my musimy odpowiedzieć na atak!

Podchodzę do kamery, zagrzewana własną wściekłością.
– Prezydent Snow mówi, że daje nam do myślenia? Więc i ja mu dam do 

myślenia. Możesz nas torturować, możesz nas zasypywać bombami i 
puszczać z dymem nasze domy, ale spójrz na to. – Jeden z kamerzystów 
wycelowuje obiektyw we wskazane przeze mnie samoloty, które płoną 
na dachu jednego z magazynów naprzeciwko. Emblemat Kapitolu na 
skrzydle wyraźnie jaśnieje wśród płomieni. – Ogień się rozprzestrze-

nia! – krzyczę, żeby nie umknęło mu ani jedno słowo. – Jeśli spłoniemy, 
ty spalisz się razem z nami! (Collins, 2010, s. 100–101). 

Urszula Wykurz
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Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12. (on-line)
– Jak poznałaś Peetę? – zaczyna.
I wtedy robię to, czego pragnął Haymitch od mojego pierwszego wy-

wiadu. Otwieram się. 
– Spotkaliśmy się, gdy miałam jedenaście lat i tkwiłam jed-

ną nogą w grobie. – Opowiadam o okropnym dniu, w któ-

rym usiłowałam sprzedać dziecięce ubranka, padał deszcz,  
a matka Peety odpędziła mnie od drzwi piekarni. Potem Pe-

eta dostał lanie za to, że wyniósł dla mnie bochenki chleba, 
które uratowały nam życie. – Nigdy nawet nie rozmawiali-
śmy. Po raz pierwszy odezwałam się do Peety w pociągu, 
który wiózł nas na igrzyska. 

– Ale już wtedy cię kochał – domyśla się Cressida.
– Chyba tak. – Pozwalam sobie na lekki uśmiech.
– Jak znosisz rozłąkę?
– Źle. Wiem, że Snow w każdej chwili może go zabić, zwłaszcza po 

tym, jak Peeta uprzedził Trzynastkę o bombardowaniu. […] 

– Prezydent Snow kiedyś wyznał w rozmowie ze mną, że Kapi-
tol jest kruchy. Wówczas nie wiedziałam, co ma na myśli, ży-

łam w takim strachu, że nie udawało mi się dostrzec pewnych 
spraw. Teraz już się nie boję. Kapitol opiera się na kruchych 
podstawach, bo pod każdym względem jest zależny od dystryk-

tów. Żywność, energia, nawet Strażnicy Pokoju, którzy nas 
kontrolują – wszystko pochodzi z dystryktów. Kapitol upadnie, 
jeżeli zadeklarujemy wolność. Panie prezydencie, dzięki panu 
mogę dzisiaj oicjalnie ogłosić, że jestem wolna (Collins, 2010, 
s. 166–167). 


