
20.04.2020r.
Temat: Jan Kochanowski ( 1530 – 1584 ) - najwybitniejszy polski poeta doby renesansu.

Ten tydzień poświęcamy Janowi Kochanowskiemu oraz jego pieśniom i fraszkom. Każdy temat 
będzie wymagał od Was wykonania poleceń, sporządzenia notatek, ale nie będzie prac domowych 
jako takich. Realizacja danej lekcji przewidziana jest nie na więcej niż 45 minut. Notatek na razie 
nie przesyłajcie, poproszę o nie w piątek wg określonego klucza.

Przepisz:
1. Ojciec Jana Kochanowskiego był średniozamożnym szlachcicem, dobrze gospodarował 

majątkiem; Jan miał dziesięcioro rodzeństwa.
2. Można przypuszczać, że przyszły poeta, wzrastając na wsi, dobrze zapoznał się z 

miejscowymi pieśniami ludowymi.
3. Jan otrzymał klasyczne wykształcenie z łaciny; mając lat 14 został studentem uniwersytetu

krakowskiego.
4. Następnych piętnaście lat spędził na studiach i podróżowaniu; był idealnym przykładem 

młodego szlachcica, wolnego od finansowych kłopotów, utrzymywanego przez rodzinę albo
dobroczynnych możnych opiekunów  - mecenasów – młodych humanistów.

5. Jako 22-letni młodzieniec opuścił Polskę, by kontynuować studia we Włoszech – filologię 
klasyczną ( łacina i greka ) na uniwersytecie w Padwie.

6. Po okresie życia wędrownego studenta zaczął się następny – dworzanina. Kochanowski 
zdobywał posady na dworach magnatów, był nawet przez pewien czas sekretarzem samego 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

7. Po skończeniu 40-tu lat stał się ziemianinem i osiadł w Czarnolesie ( koło Lublina ) – 
majątku, który otrzymał za zasługi dla kraju. Czarnolas był spokojnym, bezpiecznym 
azylem, schronieniem przed zgiełkiem publicznego życia. Czas poświęcał pisaniu, w 
Czarnolesie powstały jego najlepsze, dojrzałe utwory.

8. W roku 1580 został wydany cykl ''Trenów'' – dzieje osobistego bólu, subiektywny opis 
tego, co przeżywa człowiek, który stracił dziecko.

9. Jan Kochanowski zmarł nagle w wieku 54 lat. 
Zatem życiorys J. Kochanowskiego to trzy główne etapy: studencki, dworski i ziemiański.
                                                      ( za: Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej ) 

Uwaga ! W notatce jest jeden celowy, bardzo poważny błąd. Proszę wskazać go i zapisać poprawną
informację.

21.04.2020r.
Temat: Jan z Czarnolasu – mistrz fraszek.

Przepisz:
Nazwa gatunkowa – fraszka – pochodzi od włoskiego słowa frasca, czyli gałązka: coś drobnego, 
delikatnego, świeżego. Fraszki wyróżniają się zwięzłością, krótkością, lekkością formy. Ale myliłby
się ten, kto sądziłby, że za lekkością formy idzie nieznaczność podejmowanych w nich tematów. Na
tym polega mistrzostwo fraszkopisarzy umiejących, nieraz w kilku, kilkunastu słowach, zawrzeć 
ważne treści, filozoficzne myśli, uniwersalne i ponadczasowe prawdy.

Odszukajcie w Internecie fraszkę J. Kochanowskiego pt. '' Na lipę '', a następnie kilkakrotnie ją 
przeczytajcie. Teraz przepisujcie wszystko i udzielajcie odpowiedzi na pytania.

1. We fraszce poeta wprowadza ciekawą figurę podmiotu lirycznego. Kto jest podmiotem 
lirycznym w omawianym utworze?

2. Powołując taki podmiot liryczny, jakim środkiem poetyckim posłużył się poeta?
3. Osławiona lipa rosła w Czarnolesie, to pod jej koroną spływało na poetę natchnienie i 



powstawały kolejne utwory. Wskaż za Janem Kochanowskim min. 5 korzyści, które były 
darem lipy.

4. Lipę uważa się w tym utworze za przedstawicielkę całego świata naturalnego, 
przyrodniczego. Poeta zwraca uwagę przede wszystkim na wartości niematerialne, które 
płyną do nas z tego świata. Od wczoraj otwarte są dla nas parki i lasy. Co mają nam do 
zaoferowania ( podaj 5 wartości ) w kontekście kwarantanny?

5. Treść fraszki określa się czasami jako formę autoreklamy lipy. Jesteś teraz copywriterem 
(wyjaśnij znaczenie terminu),ułóż hasło reklamujące miód lipowy. Nie chodzi o prosty rym: 
''Kto je miód lipowy, zawsze będzie zdrowy.'' (hasło zastrzeżone :) ), aczkolwiek czemu nie. 
Pomysłów na pewno Wam nie zabraknie.

  Kolejne materiały, jak zawsze, we wtorek.

Pozdrawiam
B. Rybka   


