
Tematy lekcji klasa VIII 

1. 

SKRAWKI CZASU. IDA FINK ZABAWA W KLUCZ 

s. 308–312 

1. Wobec Holocaustu 
PODRĘCZNIK s. 308 

antysemityzm – 
getto –  
Holocaust –  
nazizm - 
terror –  

2. Opowiadanie Idy Fink 
PODRĘCZNIK s. 308–311 

3. Bohaterowie 
PODRĘCZNIK s. 311–312, pol. 1., 3., 11., 12. 

4. W ciągłym zagrożeniu 
PODRĘCZNIK s. 311, pol. 2. 

5. Zabawa w klucz 
PODRĘCZNIK s. 311, pol. 4., 5., 6., 7. 

 

ZABAWA 

powtarzana co 
wieczór od dwóch 
tygodni 
na pozorowany przez matkę dźwięk dzwonka 
dziecko hałasuje, udaje, że długo szuka kluczy, aby 
dać ojcu czas na ukrycie się; po otwarciu drzwi 
pytane o ojca dziecko ma odpowiedzieć, że umarł 
emocje: niepokój, 
strach, ból, cierpienie, 
udręka, znużenie 
cel: przygotowanie dziecka i ojca do prawdziwej sytuacji zagrożenia (ojciec może być poszukiwany 
przez 
hitlerowców): „Ty przecież wiesz, że jeżeli za dnia […] naprawdę ktoś zadzwoni, wszystko będzie od 
ciebie 
zależało”. 

NAPRAWDĘ 

N A P R A W D Ę N A P R A W D ĘNNA 
Tytułowa „zabawa w klucz” to w rzeczywistości ćwiczenie, które ma ocalić życie ojca. Małe dziecko 
jest zagubione, nie rozumie do końca celu zabawy, nie umie wyznaczyć wyraźnej granicy między 

udawaniem i tym, co dzieje się naprawdę. Wpatruje się w drzwi łazienki, jakby się bało, że ojciec się 
nie pojawi – przecież musi o nim powiedzieć, że umarł. Emocje chłopca są prawdziwe, kiedy za 

każdym razem przeżywa na nowo utratę ojca. 

8. Zadanie domowe 
PODRĘCZNIK s. 312, pol. 14. 

 



2 lekcja 

 
 CZYM BYŁBY ŚWIAT, GDYBY NIE NAPEŁNIAŁA GO BEZUSTANNA KRZĄTANINA POETY... 
CZESŁAW MIŁOSZ, KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ 
 
 
s. 313–317  

 

1. Czesław Miłosz  
2. PODRĘCZNIK s. 313 – tekst wstępny 
 

2.Przeczytanie utworu 
       PODRĘCZNIK s. 314 – tekst utworu 

3. Postacie z wiersza  
4. PODRĘCZNIK s. 315, pol. 1., 2., 3., 4. 

4.Rola poety  
5. PODRĘCZNIK s. 315, pol. 7., 9., 10. 

6. NOTATKA 
7. NOTATKA 
Poeta:  
Stwierdza groźnie, że nie ma wybaczenia dla krzywdziciela. Oskarża go. Zwraca się z ostrzeżeniem 
bezpośrednio do tego, kto – nie zważając na prawa i potrzeby pojedynczego, zwykłego człowieka – w 
oparciu o terror buduje porządek polityczny i społeczny. W ostatniej zwrotce o charakterze klątwy 
przestrzega proroczo, że nadejdzie taki dzień, kiedy tyran zostanie ukarany – „Lepszy dla ciebie byłby świt 
zimowy/i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”. To właśnie poeta jest antagonistą dla krzywdziciela, nie 
zgadza się na tyranię, zbrodnie przeciwko ludzkości. Jest groźny dla tyrana sprawującego absolutną 
władzę. Potępia klakierów, dzięki którym krzywdziciel może sprawować swą władzę, gdyż to oni, sławiąc 
ciemięzcę („Cnotę i mądrość tobie przypisując,/Złote medale na twoją cześć kując”), dodają mu siły. 
Pogardza nimi. Współczuje „człowiekowi prostemu”, bierze go w obronę, spisuje nieprawości 
krzywdziciela i przypomina o nich wszystkim.  
Przyjmuje rolę sprawiedliwego i obiektywnego sędziego, zapisującego wszelkie akty terroru i przemocy. 
Jest zaangażowany, przejęty swoją rolą, wrażliwy na krzywdę ludzką, unosi się gniewem, widząc 
nieprawości i zło wyrządzane człowiekowi. Pamięta o niesprawiedliwościach i wierzy w moc swojego 
słowa. Broni ludzkiej godności i człowieczeństwa. Walczy o prawdę. Uważa, że zadaniem poety jest 
czujne i bezkompromisowe śledzenie zbrodni, stawanie w obronie poniżonych, świadczenie prawdy.  

5. Wymowa utworu  
PODRĘCZNIK s. 315, pol. 5., 6. 

Wiek  Krzywdziciel  Ofiara  
VII p.n.e.  Nabuchodonozor  Izraelici  

 
I n.e.  Neron  pierwsi chrześcijanie  

 
V  Attyla  ludy Europy  

 
XII/XIII  Czyngis-chan i następcy  ludy Europy i Azji  

 
XVI  konkwistadorzy (Cortés, Pizarro)  Majowie, Aztekowie, Inkowie  

 
XVII  Cromwell  Irlandczycy  

 
XVIII  Robespierre  nękani terrorem jakobińskim  

 
XIX  Anglicy  Burowie w południowej Afryce  

 



XX  zbrodniczy władcy totalitarni: 
Stalin, Hitler, Mao Tse-tung (Mao 
Zedong), Pol Pot, Kim Ir Sen, 
Saddam Husajn  

narody rządzone przez despotów  

 

6. Ćwiczenia leksykalne 
prawo – jakie? – odwieczne, nieubłagane, słuszne, nieprzedawnione, administracyjne, autorskie, handlowe, 
zwyczajowe, międzynarodowe, państwowe, wyborcze  
 
prawa (kogo lub czego dotyczące?) natury, prawo gościnności, prawo starszeństwa, prawo życia i śmierci,  
prawo łaski, prawo pracy  
 
prawo można dyktować, łamać, naruszyć, narzucać, ograniczać, deptać, przekraczać, znieść 
 
 wyrazy bliskoznaczne: prawodawstwo, ustawodawstwo, normy prawne, legislacja; sądownictwo, sąd, trybunał, 
sprawiedliwość; moc prawna, obowiązywanie prawa, legalność; akt prawny, zarządzenie, przepis 
 

3 TEMAT 

 
 TO NIE SNY SĄ SZALONE, SZALONA JEST JAWA. WISŁAWA SZYMBORSKA KONIEC I POCZĄTEK 
 
 s. 318–319  

 

1. Korespondenci wojenni 
 Ryszard Kapuściński,  
Krzysztof Miller, 
 Maria Wiernikowska, Waldemar Milewicz,  
Wojciech Jagielski,  
 Ernest Hemingway,  
Melchior Wańkowicz,  
Ksawery Pruszyński 

Czas końca i początku opisany przez poetę 
Koniec                                                              Początek  
„gruzy”  
„krwawe szmaty”  
„drzazgi szkła”  
„popiół”  
„wozy pełne trupów”  

„ktoś musi posprzątać”  
„oszklić okno”  
„osadzić drzwi na zawiasach”  
„dworce na nowo”  
„z miotłą w rękach”  

 
 
Obrazowe metafory, np. drzazgi szkła to nie to samo, co odłamki szkła – kłują boleśniej i dłużej. 
Poetka zastosowała synekdochę – figurę, która polega na nazwaniu zjawiska, przedmiotu, osoby 
nazwaniem ich części; pojęcie użyte w metaforze ma zakres węższy niż to, o które w 
rzeczywistości chodzi – najczęściej jest to użycie liczby pojedynczej zamiast mnogiej (tu: belka 
zamiast belki, ściana zamiast ściany, okno zamiast okna itd.). Na obrazowość utworu wpływają 
też zmodyfikowane frazeologizmy, np. „przeżarte rdzą – argumenty”, „ktoś przytakuje nie urwaną 
głową”. W wierszu pojawia się sarkazm, np. „po każdej wojnie musi ktoś posprzątać, jaki taki 
porządek sam się przecież nie zrobi”. Obraz bałaganu kojarzony z wojną poprzez nazwanie 
usuwania skutków sprzątaniem to tradycyjna u Szymborskiej ironia, są też inne, np. „fotogeniczne 
to nie jest”. Powtarzające się słowo ktoś wskazuje na anonimowość ludzi, którzy – w różnym 
czasie, miejscu – doświadczają podobnych przeżyć. Wykorzystane zostały elipsy, np. „ktoś 
oszklić okno, mosty trzeba z powrotem i dworce na nowo” – to wpływa na prostotę języka, 
emocjonalne wyciszenie, uczuciową dyskrecję, powściągliwość, wyważoną lakoniczność. 

 
 
 



Czas powojenny – prace niefotogeniczne 
 
Reporterzy wojenni przedstawiają fakty z kolejnych wojen, bo te bardziej przyciągają widza. 
Okrucieństwo, śmierć pokazane na ekranie zwracają uwagę. Są to obrazy dramatyczne, 
emocjonalne, ukazują przeżycia najbardziej bolesne. Żmudne prace sprzątania, odbudowy po 
zniszczeniach nie interesują ludzi. Te przemyślenia skłaniają do gorzkich refleksji na temat natury 
człowieka, którego najłatwiej zaintrygować sensacyjnymi, tragicznymi wydarzeniami, dlatego też 
kamery telewizyjne częściej towarzyszą śmierci, spektakularnym widowiskom grozy niż 
„niefotogenicznemu”, cichemu odbudowywaniu, prozie życia. 
 

Wojna nie kończy się, ona odpoczywa 
             PODRĘCZNIK s. 319, pol. 8., 10., 12. 


