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1.W puste pola wpisz rzeczowniki utworzone od czasowników podanych w nawiasach 

W świadomości Francuzów zapisał się pewien więzień. Głównie za sprawą talentu 
pisarskiego i autoreklamy. Henri Charrière, zwany od charakterystycznego 
tatuażu na piersi Motylem (fr. Papillon), został oskarżony o zabicie/ zabójstwo 
paryskiego sutenera. Nie przyznawał się do winy proces miał charakter 
poszlakowy, ale sąd skazał go na dożywocie i 10 lat ciężkich robót. Karą miał odbyć 
w więzieniu Saint-Laurent-du-Maroni, we francuskiej Gujanie. 

Dotarł tam w październiku 1933 r. i natychmiast przyłączył się do grupy zesłańców 
kończących przygotowania do ucieczki. Już miesiąc później uprowadzili niewielki 
statek rybacki, spłynęli rzeką Maroni do morza i pożeglowali na zachód. Marzył im 
się rejs do USA, lecz u wybrzeży Kolumbii statek się rozbił. Zostali zatrzymani przez 
straż graniczną. 

Specjalnie ich nie pilnowano, więc Charrière czmychnął przy pierwszej okazji 
i pomaszerował do dżungli. Zaopiekowali się nim Indianie, znalazł sobie nawet 
kobietę, gotową zostać jego żoną, ale nie zamierzał spędzić reszty życia w lesie. 
Gdy wyszedł z głuszy, wpadł prosto w ręce kolumbijskiej policji, która odesłała go 
do Gujany. 

Za ucieczkę ukarano go zsyłką na Diabelską Wyspę (Île du Diable), z której 
wydostać się było jeszcze trudniej niż z Alcatraz. Od lądu nie dzieliły jej bowiem 2 
km, lecz ponad 14. Strażnicy byli przekonani, że nikt nie ma szansy pokonać takiej 
odległości wśród wzburzonych fal, więc pozwalali więźniom włóczyć się po 
wysepce (mającej za-ledwie 1200 m długości i 400 m szerokości). Charrière 
spostrzegł jednak coś, na co nikt wcześniej nie zwrócił uwagi: co siódma fala była 
dużo potężniejsza od pozostałych. Cofając się, mogła zabrać tratwę daleko od 
brzegu. Sprawdzał to, zrzucając z klifu sieci wypełnione orzechami kokosowymi. 
Faktycznie odpływały. 

Swoim odkryciem podzielił się ze współwięźniem o imieniu Sylvain i obaj 
rozpoczęli przygotowania do ucieczki. Największym wyzwaniem było zbudowanie 
w ukryciu tratwy z kokosów. Znaleźli jednak bezpieczne miejsce, sklecili 
prowizoryczne wiosła i w połowie 1941 r. odpłynęli z Diabelskiej Wyspy. 

Po czterech dniach dobili do brzegu. Wyczerpany Sylvain zbyt wcześnie zsunął się 
z tratwy, ugrzązł w mule i utonął. Papillon odczekał, aż fala wyrzuci go na brzeg. 
Już nie dał się złapać. Z pomocą znajomych przedostał się do Wenezueli, ożenił 
się, otworzył w Caracas knajpę. Po II wojnie światowej został objęty amnestią 
i wrócił do Francji. 
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2.Odpowiedz na pytania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego 

1. Tekst opowiada o mężczyźnie, który 

a) został skazany za napad. 

b) umiał świetnie pływać. 

c) był recydywistą. 

2. O „Motylu” można powiedzieć, że 

a) był w czepku urodzony. 

b) nie miał głowy na karku. 

c) stracił twarz. 

3. Henri Charrière uciekł z wyspy 

a) na prowizorycznej łodzi z drzewa kokosowego. 

b) przepływając odległość z wyspy na ląd wpław. 

c) i już nigdy nie wrócił. 

 

3.Znajdź w tekście synonimy słów 

Uciec - czmychnąć 

Przypuszczenie - poszlaka 

Porwać - uprowadzić 

Zbudować coś bylejak - sklecić 

Las z dala od cywilizacji - głusza 

Chodzić bez celu – włóczyć się 

Bezwiednie i powoli spaść z czegoś – zsunąć się 
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