
Temat: Łukasz Borski- charakteryzujemy głównego bohatera powieści  „Za 

niebieskimi drzwiami”. 

Przeczytajcie uważnie, co napisałam ( nie przepisujecie tego) i na końcu 

wykonajcie polecenie.  

DANE OSOBOWE: 

Imię: Łukasz 

Nazwisko: Borski 

Wiek: 12 lat 

Miejsce zamieszkania: Warszawa 

 

RODZICE/RODZINA 
Mama: Krystyna Borska, pracuje w wydawnictwie, dobrze zarabia, ale nie ma 

dużo czasu dla syna; niechętnie mówi o tacie Łukasza. Nie utrzymuje kontaktu z 

siostrą. 

Tata: Łukasz nigdy go nie poznał, nie wiadomo, co się z nim stało. Mama 

poznała go, gdy pracował w Wysokim Klifie, zaginął w dniu ślubu. Wysoki, 

miał ciemne włosy, mało się uśmiechał i był uparty. Łukasz jest do niego 

podobny. 

Ciotka Agata: siostra mamy Łukasza, mieszka w Brzegu i prowadzi rodzinny 

pensjonat. Wysoka, szczupła kobieta, o gładko zaczesanych do tyłu i lekko 

posiwiałych włosach. Nosi okrągłe okulary w brązowych oprawkach i ubiera się 

niemodnie. Jest samotna, nie ma męża ani dzieci. 

ŻYCIE PRZED WYPADKIEM 
 Łukasz mieszkał z mamą w ładnym mieszkaniu w Warszawie, miał wszystko 

to, co jego rówieśnicy chcieliby mieć (iPhona, laptopa, telewizor plazmowy, 

Playstation). Był zdrowym chłopcem potrafiącym sobie poradzić w różnych, 

nawet trudnych sytuacjach. 

ŻYCIE PO WYPADKU 

Życie Łukasza po wypadku drastycznie się zmienia. Chłopiec musi sobie radzić 

z niepełnosprawnością i ciągle dokuczającym bólem kolana. Jest samotny, 

brakuje mu mamy, musi się przeprowadzić do nieznajomej ciotki w innym 

mieście, gdzie nie ma przyjaciół, a także różnych gadżetów technicznych, gdyż 

opiekunki nie stać na to, na co mogła pozwolić sobie jego mama. 

CECHY CHARAKTERU  
Silny, wytrwały, odważny, łatwo wpada w gniew, współczujący, pomocny. 

 

ZACHOWANIE 



Łukasz się nie poddawał, wytrwale ćwiczył, żeby wyzdrowieć. Potrafił pokonać 

swój strach i wsiąść do samochodu po wypadku, a także zdecydował się na 

ratowanie ciotki Agaty. Miał problemy z opanowaniem złości, nie panował nad 

sobą – kłócił się z ciotką, krzyczał na nią bądź się obrażał, na przykład wtedy, 

gdy nie chciała mu dać 10 zł na doładowanie telefonu, kiedy się wtrąciła, gdy 

poznał Monę, Pchełkę i Zgryza lub gdy przywieziono rzeczy z jego dawnego 

mieszkania. Potrafił też okazać serce i współczucie – był chętny, żeby pomóc 

cioci w prowadzeniu pensjonatu. 

 

Zadanie dla Was: 

Pod tematem narysuj postać Łukasza (możesz też wydrukować i wkleić), na 

przykład taką:  

 
 

Napisz w co najmniej pięciu zdaniach swoją opinię na temat Łukasza– co 

myślisz o jego zachowaniu, czy chciałbyś go poznać itp. Pamiętaj, aby 

uzasadnić swoje zdanie. 

 

Wasze wypowiedzi  lub zdjęcia zadania proszę przesłać na mojego maila: 

a.jureczko.jpol@gmail.com  W tytule wiadomości podajcie imię, nazwisko i 

klasę. Zadania zostaną ocenione. 

 

Pozdrawiam! 
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