
Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie. 

Notatkę poniżej  przepisz lub wydrukuj i wklej. 

1. Kilka słów o świecie przedstawionym 

 położenie wśród lasów i borów na terenach dawnych Słowian 

niewielki; drewniany i obronny, otoczony wałami, 

zabezpieczony bramą i mostem zwodzonym; znajdują się w nim chaty mieszkańców, dwór 

kasztelana Mirmiła i klubo-gospoda 

okolica 

lasy obfitujące w zwierzynę, w pobliżu jezioro 

i chata czarownicy Jagi oraz Łamignata, nieco 

dalej warownia Zbójcerzy 

gród 

 niewielki; drewniany i obronny, otoczony wałami, 

zabezpieczony bramą i mostem zwodzonym; znajdują się w nim chaty mieszkańców, dwór 

kasztelana Mirmiła i klubo-gospoda 

 

zagrożenia 

rycerze – rozbójnicy zwani 

Zbójcerzami, łupiący podróżnych 

i próbujący pod wodzą Hegemona 

zdobyć Mirmiłowo 

mieszkaocy 

dawni Słowianie pragnący prowadzić 

spokojny tryb życia 

woje 

obrońcy grodu 

kasztelan 

pan w grodzie, mąż Lubawy, 

łagodny, nieco nadwrażliwy, 

miły 

życie codzienne 

Życie codzienne w Mirmiłowie toczyło się 

spokojnie – mieszkańcy uczciwie pracowali, 

polowali w okolicznych lasach. Wolny czas 

spędzali w klubo-gospodzie, biesiadowali. 

Władzę sprawował kasztelan, którego 

rozkazy (takie jak np. zamykanie na noc 



bram lub trzymanie ich zawsze i dla wszystkich 

otworem) ogłaszano na placu i poprzedzano 

biciem w bębny. O bezpieczeństwo 

mieszkańców dbali wojownicy zwani wojami. 

obrońcy grodu 

 

Wątek główny: wyprawa Mirmiła na Łysą Górę 

 

Główni i tytułowi bohaterowie: 

Kajko : wierny woj Mirmiła 

i towarzysz Kokosza, 

drobny, czarnowłosy, 

odważny, rozsądny 

 

Kokosz: woj Mirmiła, przyjaciel Kajka, 

tęgi i potężny, wiecznie 

głodny, nieco roztargniony 

 

Wątek główny: wyprawa Mirmiła na Łysą Górę 

Wątki poboczne: wiosenne osłabienie i czarodziejska fujarka Łamignata 

próba zdobycia grodu przez Zbójcerzy 

2. Plan wydarzeń  

Ułóż poniższy plan wydarzeń według kolejności. 

….. Pierwsza nieudana próba latania na miotle. 

…… Upadek kasztelana 

…… Przybycie zbójcerza Hegemona podszywającego się za kupca. 

…… Podstęp Hegemona- próba namówienia Mirmiła do udania się do Wyższej Szkoły latania 

na Łysej Górze, gdzie spełniłby swoje marzenie i nauczył się latać. 

……… Wypowiedzenie magicznego zaklęcia. 

…… Wizyta kasztelana , Kajka i Kokosza u czarownicy Jag. 

……. Niezgoda Lubawy, żony Mirmiła, na wyjazd męża. 

……. Wzbicie się Mirmiła w powietrze. 

……. Zapewnienie kasztelana o zamiarze wstąpienia do Wyższej Szkoły Latania. 

……. Druga nieudana próba latania na miotle. 

……. Chęć pomocy kasztelanowi przez Kajka i Kokosza – pomysł zabrania Mirmiła na lekcje    

latania do czarownicy Jagi. 

…….. Posmarowanie miotły czarodziejską maścią przez czarownicę Jagę. 

……. Wizyta Hegemona przebranego za kupca u poszkodowanego kasztelana i kolejna próba 

namówienia go do udania się do Wyższej Szkoły Latania.  

  

 

 


