
 

Klasa III HOT, TPS 
Zawód: 

- technik hotelarstwa 
- technik pojazdów samochodowych 

Przedmiot: język polski 
 

 

28.04.2020 r. (wtorek, 2 godz.) 

Temat: Trzeba kochad po majowemu… Kult życia w poezji Juliana Tuwima. 

Zapoznam się z: 

- postawą podmiotu lirycznego wierszy Tuwima wobec życia, 
- sposobem postrzegania natury w poezji Tuwima, 
- środkami stylistycznymi służącymi dynamizacji wypowiedzi,  
- objaśnieniem, na czym polega dostrzegana przez poetę wartośd codzienności. 
 

Proszę dokonad analizy i interpretacji wierszy Juliana Tuwima. 

Materiały do lekcji: podręcznik, str. 272 

29.04.2020 r. (środa, 1 godz.) 

Temat: A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę… Poeci Skamandra wobec historii. 

Zapoznam się z: 

- genezą grupy Skamander, jej programem i przedstawicielami,  
- wykorzystaniem kontekstu historycznego (odzyskanie przez Polskę niepodległości) do 
analizy programu poetyckiego skamandrytów, 
- utworami: j. Tuwima, do krytyków, j. Lechonia, Herostrates, 
- kreacją podmiotu lirycznego i adresata w wierszach, 
- elementami współczesności oraz objaśnieniem ich funkcji w utworze Tuwima’ 
- stosunkiem skamandrytów do tradycji romantycznej i młodopolskiej. 
 
1.Wprowadzenie kontekstu historycznego. Charakterystyka sytuacji, w jakiej znaleźli się 
pisarze po odzyskaniu niepodległości przez Polskę; wpływ odzyskania niepodległości na 
model kultury polskiej ukształtowanej w XIX wieku (np. na sytuację pisarza oraz literatury).  
 
Zagadnienie modelu kultury polskiej po odzyskaniu niepodległości pojawiło się m.in. w eseju 
Stefana Żeromskiego zatytułowanym Literatura a życie polskie (1915). Wyjątkowośd tego 
odczytu polega na tym, że autor Ludzi bezdomnych, traktujący działalnośd literacką jako 
jeden ze sposobów realizacji obowiązków obywatelskich w stosunku do kraju, stwierdził, iż w 
związku z odzyskaniem wolności literatura będzie zwolniona ze spłacania społecznego długu. 



  
2.Wprowadzenie kontekstu literackiego. 
- geneza grupy, skład,  
- informacje dotyczące poetów i poezji grupy 
 
3. Po zapoznaniu się z tekstem wiersza Juliana Tuwima Do krytyków wyjaśnić, w jaki sposób w 
utworze tym został zrealizowany model poezji skamandryckiej. 
 
4. Zapoznać się z fragmentem utworu Jana Lechonia Herostrates i wyjaśnić, co jest w nim 
zasadniczym problemem refleksji poetyckiej (np. stosunek do przeszłości / tradycji narodowej 
obywateli wolnego kraju). 
 


