
Nel Rawlison

Córka jednego z dyrektorów spółki 

zajmujàcej si´ budowà Kanału Sueskiego. 

Jest jedynaczkà, ma osiem lat. Zostaje 

porwana razem z synem przyjaciela jej 

ojca – Stasiem Tarkowskim. Wspólnie 

z nim przemierza wschodnià Afryk´. 

W pewnym momencie dziewczynka  

zaczyna chorowaç na febr´, ale udaje si´ 

jà uratowaç. Przez całà wypraw´ Nel jest 

bardzo dzielna. Wra˝liwa na cierpienie  

nie pozwala krzywdziç ludzi ani zwierzàt – 

to ona oswaja słonia Kinga i prosi Stasia, 

aby go uratował.

Wymowa utworu

To podró˝nicza powieÊç dla młodzie˝y. Opowiada o losach dzieci porwanych przez 

Sudaƒczyków. Po ucieczce StaÊ i Nel wspólnie przemierzajà Afryk´. Podczas tej nieplano-

wanej i niebezpiecznej podró˝y mi´dzy innymi uciekajà z ràk Beduinów, ratujà wzi´tego  

do niewoli Kalego i spotykajà niezwykłego podró˝nika Lindego. 

Cechy powieÊci podró˝niczej

•  opowiada o podró˝ach, zazwyczaj  

do egzotycznych krajów

•  jej bohaterowie prze˝ywajà wiele przygód

•  pojawiajà si´ w niej opisy obcych ludów 

i ich kultury oraz przyrody

•  adresowana jest najcz´Êciej do młodzie˝y

Przyroda Afryki

Jest bardzo zró˝nicowana, pełna 

dziwnych stworzeƒ i nieznanych roÊlin. 

Dzieciom przemierzajàcym Czarny Làd 

zagra˝ajà zarówno chłód nocy, jak i goràco 

dnia, susza i wilgoç, pustynia i d˝ungla 

pełna dzikich zwierzàt. Palàce słoƒce, burze 

piaskowe i ulewne deszcze sà elementem 

afrykaƒskiego krajobrazu.

Afryka koƒca XIX wieku

Jest pi´kna, egzotyczna, ale zarazem bardzo 

niebezpieczna. Nie tylko dzika przyroda 

stanowi zagro˝enie. Mi´dzy poszczególnymi 

plemionami wcià˝ dochodzi do zamieszek. 

Ponadto trwa powstanie Mahdiego przeciwko 

Egiptowi i Wielkiej Brytanii. Paƒstwa ukazane 

w powieÊci sà skolonizowane – Egipt  

i podległy mu Sudan, Kenia i Etiopia  

znajdujà si´ pod wpływem Anglików.

Streszczenie wybranej przygody

„Znalezienie słonia”

Kiedy dzieci w´drowały z Kalim i Meà 

wzdłu˝ wàwozu, natkn´ły si´ na skał´, która 

uniemo˝liwiła im dalszà podró˝. Stasia 

zaniepokoiło zachowanie towarzyszàcego im 

Saby. Pies wcisnàł si´ w szczelin´ mi´dzy 

głazem a wàwozem, zje˝ył si´ i bardzo 

szybko wycofał. Wówczas Kali wspiàł si´ 

po łodydze pnàcza, aby zobaczyç, co 

tak zdenerowowało psa. Okazało si´, ˝e 

w wàwozie uwi´ziony jest słoƒ. W pierwszym 

odruchu StaÊ chciał go zabiç, ale Nel na to 

nie pozwoliła. Zacz´ła karmiç wygłodniałe 

zwierz´, a Stasiowi kazała obiecaç, ˝e je 

uratuje. 

Notatki z lektury

„W pustyni i w puszczy”

Henryk Sienkiewicz

Elementy Êwiata przedstawionego

•  czas akcji: grudzieƒ 1884 r. – sierpieƒ 

1885 r.

•  miejsce wydarzeƒ: Afryka – Port Said, 

Medinet, Kair, Asuan, Chartum,  

Omdurman, Faszoda, Mombasa,  

pustynia, step, sawanna, puszcza

•  bohaterowie: StaÊ Tarkowski, Nel  

Rawlison, Kali, Mea, Henryk Linde, 

Fatma, Smain, Idrys, Gebhr i Chamis, 

Dinah, Władysław Tarkowski,  

pan Rawlison, doktor Clary, kapitan 

Glen, Mahdi, pies Saba, słoƒ King
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