
TEMATY LEKCJI KLASA VII. 

1. Człowiek nie kamień… W. Broniewski ,, Listy do córki”. 

2. Życie jest cudem. 

3. 4. Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… imiesłów przysłówkowy. 

5. Spieszmy się kochać ludzi. J. Twardowski. 

 

Człowiek nie kamień… W. Broniewski ,, Listy do córki”. 

Podr. s. 310–312  

 
 

1. Portret podwójny 

– na obrazie ukazano tę samą dziewczynę „podwójnie”: np. postać po lewej stronie ma nieco opuszczone 
kąciki ust i pochyloną głowę, natomiast ta po prawej – uniesione kąciki ust i nieco podniesioną głowę; 
dziewczyna po lewej wygląda na bardziej smutną; widać także różnicę w wysokości i sposobie wiązania 
kremowej wstążki we włosach); – ważnym elementem obrazu są kwiaty, róża widoczna po lewej stronie 
ma intensywny kolor, jest świeża; im dalej w prawo – kwiaty są coraz bardziej zwiędnięte, tracą kolor 
(można ten element obrazu określić jako „zegar kwiatowy”, znak upływu czasu) – malarz ukazał 
dziewczynę podwójnie, aby oddać prawdę o portretowanej, przyjrzeć się jej jakby z różnych punktów 
widzenia, udokumentować jej różne nastroje, podkreślić, że człowiek wciąż się zmienia wraz z upływem 
czasu  

 

2. Listy do córki 
Władysław Broniewski – poeta i tłumacz żyjący w XX w., jego życie było związane z zawirowaniami historii; 

pisał utwory bardzo emocjonalne; ukochana córka poety zmarła tragicznie w młodym wieku 

 

1. Uwolnienie (Ojciec opisuje swój wygląd po uwolnieniu z więzienia, cieszy się z wolności, cytuje wiersz 

napisany w niewoli)  

2. Polskość (Ojciec przypomina córce o potrzebie kochania swojego kraju, szanowania polskiego języka, 

czytania polskich książek) 

 3. Życzenia urodzinowe (Ojciec zwraca uwagę na trudne czasy wojenne, wyraża chęć rozmowy z córką, 

składa jej życzenia na trzynaste urodziny, aby postępowała zgodnie z sumieniem) 

 

3. Wiersz-płacz 
W utworze osobą mówiącą jest cierpiący ojciec-poeta, który składa (komu?) swojej zmarłej córce 

obietnicę, że nie będzie rozpaczał i zaniesie swoją poezję ludziom, aby dawać im radość i nadzieję. 

Środek stylistyczny  Przykład  Funkcja w utworze  
przenośnia  Ta noc straszliwym ptaszydłem / 

siadła na mnie i kracze  
noc to czas żałoby po śmierci 
córki, a uczucia targające ojcem 
(rozpacz, ból po stracie dziecka) 
zdają się go  
szarpać jak olbrzymie ptaki 
dziobiące ciało  

powtórzenie  pusto, pusto koło mnie  

Oberwę, oberwę jej skrzydła / 
Wyrwę się, wyrwę rozpaczy.  

powtarzanie słów ma charakter 
bardzo emocjonalny, niemal 
modlitewny, podkreśla rozpacz 
ojca, jest dowodem próby 
poradzenia sobie z cierpieniem 
(jakby ojciec chciał sam siebie 



przekonać)  

zgrubienie  ptaszydło  podkreśla rozpacz ojca, 
wprowadza ponury, pełen 
rozpaczy nastrój  

zdrobnienie  córeczko  zwiększa emocjonalność utworu, 
zwraca uwagę na uczucia ojca do 
córki: miłość i czułość; potęguje 
nastrój smutku i przygnębienia  

apostrofa  Córeczko moja daleka  podkreśla bliskie relacje ojca i 
córki oraz bolesność oddalenia  

 

 

Zadania poezji 

 
Osoba mówiąca nie chce się poddać rozpaczy, mobilizuje się do przezwyciężenia bólu. 

 

 
wiersz mój odniosę ludziom By dawał pokój i światło, / miłość, nadzieję, radość  
Zadaniem poezji jest przynoszenie ludziom nadziei, dodawanie siły w trudnych chwilach, wspieranie w 
cierpieniu.  

– słowa nieść wiersz i pod nim upadać odwołują się do ewangelicznego obrazu Chrystusa w czasie drogi 

krzyżowej [aluzja literacka podkreśla cierpienie ojca, uświęca je przez porównanie do cierpienia Chrystusa] 

– tematyka i nastrój wiersza stanowi nawiązanie do Trenów Jana Kochanowskiego [poeta wpisuje się w 

tradycję poezji żałobnej, podkreśla wspólnotę przeżyć, uniwersalność trenów] 

– wyrażenie smutku po śmierci jakiejś osoby, wskazanie jej zasług, poetyckie świadectwo radzenia sobie z 

rozpaczą 

 

 

Życie jest cudem. 

 
s. 313–319  

 

1. Plakat fundacji „Mam Marzenie”  

W mrocznym, ciemnym świecie duży ptak-drzewo, na którego gałęziach płonie wiele ogników, przekazuje 
jeden z nich małemu ptaszkowi. Ptak to symbol wolności. Płomyk może oznaczać nadzieję, iskrę radości 
możliwą do podarowania drugiemu człowiekowi, marzenie, które można spełnić. Duży ptak, złożony jakby 
z wielu gałęzi, może oznaczać wspólnotę wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy mogą pomóc komuś 
słabemu.  
 
 

2. Bohater 

Imię i wiek pacjenta  Oskar, 10 lat  
Choroba i rokowania  nowotwór złośliwy (białaczka) pacjenta poddano 

leczeniu chemioterapią i przeszczepowi szpiku, 
jednak dostępne metody leczenia nie odniosły 
spodziewanego skutku – brak pozytywnych 
rokowań, chłopiec jest z każdym dniem coraz 
słabszy  



Samopoczucie  chłopiec zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, 
jednak nie poddaje się rozpaczy, pragnie jak 
najlepiej wykorzystać każdy dzień, jest wesoły, 
dowcipny, zaskakuje dojrzałością przemyśleń; 
bardzo pomagają mu spotkania z wolontariuszką  

Cechy osobowości  inteligentny, mądry, dowcipny, nad wiek dojrzały, 
uparty, wytrwały, wrażliwy  

Przyjaciele i znajomi  młodzi pacjenci: Ives (Bekon) i Peggy Blue 
wolontariuszka: pani Róża (którą Oskar nazywa 
ciocią)  

 

3. Opowieść Oskara 
Oskar pisze listy, ponieważ:  

• chce w pewien sposób uporządkować swoje myśli,  

• potrzebuje kogoś, przed kim mógłby się szczerze otworzyć, być zrozumiany,  

• szuka kontaktu z Absolutem,  

• pragnie wierzyć, że istnieją inne wymiary rzeczywistości,  

• daje mu to pewne poczucie bezpieczeństwa... 

 

Narracja prowadzona w pierwszej osobie przez tytułowego Oskara jest pogodna, często żartobliwa, 

ironiczna. Chłopiec opowiada o swoich doświadczeniach z pewnym dystansem i przymrużeniem oka. 

W tekście znajdują się również fragmenty poważne – zawierające przemyślenia bohatera na temat 

życia. Taki charakter narracji potęguje dramatyzm ukazanych scen, sprawia, że historia umierania 

Oskara jest niezwykle przejmująca. 

 

4. Szpitalna rzeczywistość 
atmosfera w szpitalu – przyjazna pacjentom, sprzyja nawiązywaniu między nimi kontaktów, jednak 

wszyscy unikają tematu śmierci 

 Bekon (Ives) – chłopiec bardzo ciężko poparzony, ale dowcipny, w rozmowie zdystansowany do 

swojego cierpienia 

 Peggy Blue – „niebieska” dziewczynka z rzadką chorobą krwi, która sprawia, że jej skóra nabiera 

niebieskiej barwy; cicha, spokojna, miło się uśmiecha, lubi delikatną muzykę, Oskar darzy ją wielką 

sympatią  

pani Róża – starsza pani, wolontariuszka opiekująca się Oskarem; osoba wrażliwa i szczera; pragnie 

pomóc chłopcu w najtrudniejszych chwilach, opanowana, serdeczna, traktuje go poważnie, rozmawia 

z nim o najtrudniejszych sprawach 

 

5. Białe kłamstwo 
białe kłamstwo  

– zatajenie części prawdy dla dobra drugiej osoby, kłamstwo np. w celu ochronienia kogoś przed 

cierpieniem. 

6. Dwanaście proroczych dni 
1. 15 lat – rozmowa z Peggy Blue, wyjawienie jej swoich uczuć 

 2. 20 lat – wiek młodzieńczego buntu: „przejścia z kumplami, z rodzicami, a wszystko z powodu 

dziewczyn”  

3. 30 lat – ślub z Peggy Blue  

4. 40 lat – troski i obowiązki wieku dojrzałego, opieka nad operowaną Peggy Blue  

5. 50 lat – zerwanie z Peggy Blue, pocałunki z innymi dziewczynami  

6. 60 lat – ponowne wyznanie miłości Peggy Blue 



 7. 70 lat – odpoczynek w łóżku, spotkanie z Peggy Blue, wspólne wysłuchanie Dziadka do orzechów, 

wspominanie dawnych czasów  

8. 80 lat – obserwacja jednodniowego życia rośliny z Sahary – prezentu od cioci Róży  

9. 90 lat – doświadczenie przyjścia Boga w stwarzanym na nowo dniu, obserwacja świtu, jakby 

widziało się go po raz pierwszy  

10. 100 lat – dużo snu, osłabienie, rozmyślania nad sensem życia  

11. 110 lat – śmierć, odejście  

12. rozpacz i ból bliskich, wdzięczność pani Róży za chwile spędzone z Oskarem 

 

 

Mając lat dziesięć, przeżywszy lat sto… imiesłów przysłówkowy. 

 s. 318, 320–322  

 
Proszę wykonać ćwiczenia z podręcznika. 
 
 
 

Spieszmy się kochać ludzi. J. Twardowski. 

 s. 323–325  

 
 

 Hipotezy interpretacyjne 
 
 
 
Wiersz ten mówi o ... odejściu bliskiej osoby /śmierci kogoś bliskiego /utracie więzi z drugą osobą /poczuciu 

pustki po odejściu kogoś kochanego itp.  

Osoba mówiąca przekonuje, że ... nie można zwlekać z ujawnieniem swoich uczuć względem drugiej osoby /w 

życiu mamy mało czasu na okazanie miłości /w życie wpisana jest strata bliskich itp. 

Kluczowe słowa 

 
słowa klucze  

 
kochać miłość to największy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi  

 
odchodzą zawsze przychodzi czas rozstania; nie wiemy, kiedy bliskie nam osoby odejdą  
 
 

 
• „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.  
• „Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje”.  
• „Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna”.  
• „Kochamy wciąż za mało i stale za późno”.  
• „Nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą”.  
 



 

Odejścia 

 
odchodzić:  
• oddalać się – opuszczać jakieś miejsce  
• umierać – opuszczać ten świat, kończyć życie  
• rozstawać się – opuszczać kogoś  

• przemijać – przestawać istnieć, kończyć się  
• zrywać z czymś – tracić zainteresowanie czymś, 
przestać się czymś zajmować  
• zwalniać się – przestawać gdzieś pracować  
 
 

„żeby widzieć naprawdę zamykają oczy” eufemizm  

Śmierć jest przejściem do innego świata, prawdziwego, lepszego – gdyż człowiek nie ma tam żadnych 

ograniczeń w poznaniu. Jest to wizja optymistyczna. 

Poeta wykorzystuje wieloznaczność słowa odchodzić, aby wzbogacić tekst znaczeniowo („szybko 
odchodzą”; „najważniejsze tak prędkie że nagle się staje”; „myślimy o kimś zostając bez niego”). Użyte 
porównania podkreślają, że odejścia, mimo iż spodziewane, zawsze w pewien sposób nas zaskakują („tak 
szybko odchodzą jak drozd milkną w lipcu”), wydają się zaburzać harmonię naszego życia („jak dźwięk 
trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon”).  

 

Elementy symbolizujące krótkość i kruchość życia: 

 • piękne kwiaty w wazonie, które szybko zwiędną;  

• goździk leżący na parapecie z uciętą łodygą;  

• muszle (symbol śmierci, pustki);  

• owady (mucha, gąsienice, ważka) szybko ginące;  

• wazon, który może łatwo wypaść przez okno i stłuc się. 

To, co pozostaje 

„zostaną po nich buty ” 

• przedmioty osobiste, dotykające ich ciała, które nie pełnią już swoich funkcji, stoją nieruchome  

• buty mogą symbolizować drogę, wędrówkę, przemierzanie drogi życia, ruch, życie 

i telefon głuchy” 

 

• symbolizuje kontakt z drugim człowiekiem, ze światem, codzienność  

• epitet głuchy podkreśla brak, utratę kontaktu, jest znakiem pustki i ciszy, potęguje odczucie straty 

Pewność niepewna – poetyckie przesłanie 

Nawet najpewniejsze, najważniejsze dla nas rzeczy mogą nagle zniknąć, zostać utracone, nie ma na świecie nic 

pewnego („tylko to co nieważne jak krowa się wlecze najważniejsze tak prędkie że nagle się staje”). 



 
życie człowieka obfituje w wiele paradoksów, przeciwieństw, różnorakich doznań, które często wydają się 
ze sobą sprzeczne, trudne do pojęcia  

 


