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Klasa  VI - 10.06.20r. 

 

Temat: Poznajemy  twórczość  W. Szymborskiej  i  Cz. Miłosza. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  ostatniej  lekcji  zapoznaliście  się  z  biogramami                                    

W. Szymborskiej  i  Cz. Miłosza - mieliście  też  wykonać  notatkę  na  podstawie  

zamieszczonych  na  planszach  informacji.  

 Dzisiejsze  lekcje  chciałabym  poświęcić  twórczości  literackiej  tych  dwóch  osób. 

Wybrałam  dwa  wiersze, nad  którymi  się  wspólnie  zastanowimy. 

 

Ponieważ  Panie  mają  pierwszeństwo - zacznijmy  od  poezji  W. Szymborskiej :) 

"Nic dwa razy" - Wisława Szymborska 

Nic dwa razy się nie zdarza 

i nie zdarzy. Z tej przyczyny 

zrodziliśmy się bez wprawy 

i pomrzemy bez rutyny. 

 

Choćbyśmy uczniami byli 

najtępszymi w szkole świata, 

nie będziemy repetować 

żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 

nie ma dwóch podobnych nocy, 

dwóch tych samych pocałunków, 

dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 

ktoś wymówił przy mnie głośno, 

tak mi było jakby róża 

przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 

odwróciłam twarz ku ścianie. 

Róża? Jak wygląda róża? 

Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 

z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś - a więc musisz minąć. 

Miniesz - a więc to jest piękne. 
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Uśmiechnięci, współobjęci 

spróbujemy szukać zgody, 

choć różnimy się od siebie 

jak dwie krople czystej wody. 

2. Przeczytaj.  

 Zamieszczony  powyżej  wiersz    jest  jednym  z  najbardziej  rozpoznawalnych    

polskich  utworów  poetyckich. Słowa: "nic  dwa  razy  się  nie  zdarza"  czy  "różnimy  się  

od  siebie  jak  dwie  krople  czystej  wody"  trafiły  do  powszechnego  użycia.  

 Bardzo  modne  też  stało  się  cytowanie  przedostatniej  zwrotki  wiersza - zwłaszcza  

na  portalach  takich  jak  facebook - sama  kilkakrotnie  spotkałam  się  z  tym  cytatem, 

zwłaszcza  na  początku  epidemii  koronawirusa. Jak  zauważyliście  spełnia  on  rolę  

pocieszenia - to, co  złe  przecież  przeminie. 

 

3. Zapisz  do  zeszytu. 

 Wiersz  W. Szymborskiej  "Nic  dwa  razy"  mówi  o  niepowtarzalności  ludzkiego  

życia. Każda  chwila, każdy  człowiek  są  wyjątkowi - nie  ma  dwóch  identycznych. 

 Autorka  porównuje  życie  do  szkoły: nawet  jeśli  będziemy  mało  pojętnymi  

uczniami, to  i  tak  nie  grozi  nam  powtarzanie  klasy. W  życiu  nic  nie  dzieje  się  dwa  

razy  tak  samo. Wszystko  jest  nietrwałe, zmienia  się, nigdy  już  nie  powróci  w  tej  

samej  postaci.  

 Wiersz  Szymborskiej  nie  jest  jednak  tekstem  pesymistycznym. Udziela  

wskazówek, jak  poradzić  sobie  z  upływem  czasu. Przede  wszystkim  należy  się  z  nim  

oswoić, zaakceptować  go, nie  martwić  się  na  zapas. Z  drugim  człowiekiem  warto  

szukać  zgody, wspólnego  języka. 

 

4.Przeczytaj - twórczość  Cz. Miłosza. 

 Czy  wiecie, że  czytanie  twórczości  Miłosza  po  II  wojnie  światowej  aż  do  1980 

roku - czyli  roku, kiedy  otrzymał  literacką  nagrodę  Nobla -  było  zakazane?  

 Na  historii  będziecie  się  uczyć  o  komunizmie - opanował  on  nasz  kraj  po  II  

wojnie  światowej - nie   było  wolności  słowa, polityki, religii - chociaż  nie  było  

okupacji, Polska  znowu  była  "zniewolona". Na  taki  stan  rzeczy  Miłosz  się  nie  zgadzał, 

co  miało  odbicie  w  jego  utworach  i  tym, że  wyemigrował  z  Polski.  

 

"Z  okna" - Czesław  Miłosz 

 

Za polem, lasem i za drugim polem 

Ogromna woda białym lustrem lśni się. 

A na niej ziemia złotawym podolem 

Nurza się w morzu jak tulipan w misie. 
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Ojciec powiada, że to Europa. 

W dnie jasne całą widać jak na dłoni, 

Dymiącą jeszcze po wielu potopach, 

Mieszkanie ludzi, psów, kotów i koni. 

 

Miast kolorowych iskrzą się tam wieże, 

Jak nitki srebra plotą się strumienie 

I gór księżyce, niby gęsie pierze 

To tu, to ówdzie zaściełają ziemię. 

 

5. Przeczytaj. 

Poezja  Miłosza  znacznie  różni  się  od  twórczości  Szymborskiej - jest  poważniejsza, nie  

ma  w  niej  tyle  humoru  i  ironii. Nie  oznacza  to, że  Szymborska  nie  pisała  o  rzeczach  

poważnych.  

 

6. Zapisz  do  zeszytu: 

 Wiersza  Cz. Miłosza  "Z  okna"  jest  poetyckim  opisem  Europy, widzianej  przez  

bohatera  przez  okno. 

 Europa  jest  przedstawiona  jako  piękny  krajobraz, przyroda. Jest  to  wielkie  

mieszkanie  dla  każdego  stworzenia  na  ziemi. Tytuł  sugeruje, że  cała  obserwacja  

opisywanego  kontynentu  dokonuje  się  przez  okno - co  jest  metaforą, ponieważ  z  

perspektywy  okna  możemy  dostrzec  tylko  niewielki  wycinek  świata, a  nie  całą  

Europę.  

 W  tekście  pojawiają  się  też  aluzje  do  historii, która  nie  zawsze  była  łaskawa. 

Wskazuje  na  to  cytat  określający  Europę  jako  "dymiącą  jeszcze  po  wielu  potopach". 

Jest  to  z  pewnością  odwołanie  do  wojen, które  tutaj  miały  miejsce, siały zniszczenia,  a   

z  których  kontynent  powoli  się  odradza.     

 

  

 

 

 

 


