
Klasa IV b TPS 
Zawód: technik pojazdów samochodowych 

Przedmiot: język polski 
 

15. 04. 2020 r. (środa, 2 g.) 
Temat: Ogłuszeni i ogłupiali doszczętnie… Poezja o rzeczywistości komunizmu. 

 
Zapoznam się z: 
- sylwetka twórczą S. Baraoczaka, 
- pojęciami: nowomowa, aliteracja, 
- najważniejszymi założeniami programowymi Nowej Fali, 
- wykorzystaniem kontekstu politycznego do interpretacji utworu, 
- analizą i interpretacją wiersza Baraoczaka Co tu jest grane, 
- rzeczywistością społeczną PRL-u ukazaną w wierszu. 
 
Proszę w notatkach: 
- scharakteryzowad pokolenie Nowej Fali, wypisad przedstawicieli 
- wyjaśnid w/w pojęcia 
- napisad o czym jest wiersz S. Baraoczaka Co jest grane 
 
Podręcznik, str. 312 
 
Temat: W tak osobliwej chwili… Refleksja o człowieku współczesnym. 
 
Poznam: 
- pojęcia: paradoks, relatywizm, epifania, 
- poetycką wizję katastrofy współczesnego świata w wierszu Cz. Miłosza Oeconomia Divina, 
- sposoby przedstawienia Boga i stosunku człowieka do Boga w utworze Oeconomia Divina, 
- koncepcję historiozoficzną przedstawioną w utworze. 
 
Proszę zwrócid uwagę na sens pesymistycznej refleksji zawartej w liryku, konfrontując 
katastroficzną wizję Oeconomia divina z obrazem kooca świata znanym z Apokalipsy św. Jana 
(obraz Boga, świata i ludzi) 
 
20. 04. 2020 r. (poniedziałek, 1 g.) 
Temat: Zdarzyło się wcześniej. Później. Bliżej… Dwugłos o przypadku i przeznaczeniu. 
 
Zapoznam się z: 
- sylwetka twórczą W. Szymborskiej i J. Hartwig, 
- utworami: Wszelki wypadek i Jasne niejasne, 
- refleksją o ludzkim losie wpisaną w poezję W. Szymborskiej i J. Hartwig, 
- paradoksami zawartymi w wierszu Szymborskiej oraz nawiązaniami biblijnymi w utworze 
Hartwig, 
- porównaniem refleksji poetek na temat sił rządzących ludzkim losem. 
 
1.Zdefiniowad pojęcia „przypadku” i „przeznaczenia”.  



Np.: 
– przeznaczenie nieunikniona przyszłośd i nieuchronna koniecznośd nadejścia jakichś 
wydarzeo, którym nie można zapobiec ani których nie można zmienid, 
– przypadek sytuacja lub zdarzenie, których nie można przewidzied, gdyż nie są logicznym 
następstwem żadnych zdarzeo ani nie wynikają z żadnych znanych praw, 
 
2.Przeczytad wiersze i określid podobieostwa między tekstami. 
Np.: 
– wiersze poetek należących do tego samego pokolenia literackiego (generacyjny związek z 
pokoleniem Kolumbów, późny debiut w latach 50.XX w.); 
– tytułowe wiersze tomów poetyckich (stanowią klucz interpretacyjny zbiorów); 
– refleksyjny charakter utworów; 
– problematyka egzystencjalna (próba rozpoznania tajemnic logiki ludzkiego życia); 
– wyrażenie zdziwienia fenomenem życia (np. życie człowieka jako coś obiektywnie 
istniejącego, a jednak niedającego się wyjaśnid). 
 
3.Określid, w jaki sposób poetki wyraziły swoje przeświadczenia na temat ludzkiej egzystencji 
oraz odczytad zawartą w wierszach koncepcję ludzkiego życia. 

 
22. 04. 2020 r. (środa, 2 g.) 
Temat: On patrzy… Poezja jako komentarz do współczesności. 
 
Zapoznam się z: 
- wierszami W. Szymborskiej Terrorysta, on patrzy…, Głos w sprawie pornografii, 
- refleksją o współczesnym człowieku wyrażoną w poezji Szymborskiej, 
- różnymi kreacjami podmiotu lirycznego w poezji Szymborskiej, 
- sytuacjami, w jakich został przedstawiony człowiek w omawianych utworach, 
- charakterystyką rzeczywistości opisanej w wierszach Szymborskiej,  
- odczytaniem wierszy Szymborskiej w ramach kontekstów interpretacyjnych. 
 
Interpretując wiersze, proszę zwrócid uwagę na: 
- typ liryki/ kreację podmiotu lirycznego 
- sytuację, w jakiej pokazani zostali ludzie 
- charakterystykę ludzi i otaczającą ich rzeczywistośd 
 
Temat: Tylko co nieważne jak krowa się wlecze…Poezja religijna ks. J. Twardowskiego. 
 
Zapoznam się z: 
- sylwetką twórczą ks. J. Twardowskiego, 
- charakterystyką języka współczesnej poezji religijnej, 
- interpretacją poezji ks. Twardowskiego jako wyrazu współczesnego franciszkanizmu, 
- światem ukazanym w poezji ks. Twardowskiego, 
- postawą podmiotu lirycznego omawianych wierszy wobec Boga, ludzi i natury, 
- najważniejszymi środkami stylistycznymi oraz ich funkcją. 
 
Wiersze J. Twardowskiego są współczesnym manifestem franciszkanizmu.  
Na czym polega „współczesny” franciszkanizm  jego poezji. 



Np.: 
– szacunek do natury jako tworu Boga; 
– natura jako łącznik człowieka z boskim ładem, porządkiem i harmonią; 
– fascynacja wszystkimi przejawami fenomenu życia widocznymi w rozmaitych formach 
flory, fauny i natury nieożywionej; 
– łagodny ton refleksji poetyckiej; 
– humor w mówieniu o sprawach transcendentnych; 
– obrazowośd 
 
Proszę zwrócić uwagę na obraz Boga, człowieka i natury w poezji ks. J. Twardowskiego 
 

Bóg człowiek Natura  

niewidoczny, 
– ukryty, 
– pełen majestatu, 
– tożsamy z miłością, 
– dobry, 
– dobrotliwy w stosunku do 
człowieka, 
– potężny, 
– twórca świata i człowieka. 

– niedoskonały twór Boga, 
– bywa nieposłuszny wobec 
nauk ewangelicznych, 
– ceni to, co materialne, 
– grzeszy, 
– słaby, 
– ulega pokusom świata 
doczesnego 

– różnorodna, 
– piękna, 
– pełna życia, 
– harmonijna, 
– oparta na ładzie i porządku 

 
 
 
 


