
27 maja 2020r. 

28 maja 2020r. 

 

Język polski 

klasa 8a, 8c 

 

Temat: „Pisanie o poezji nie jest moją namiętnością…” Przewrotność czy 

„wyznanie wiary”? Wisława Szymborska „Niektórzy lubią poezję”. 

  
 
Cele: 

- potrafię omówić poszczególne strofy utworu, 

- wyjaśniam, jakie znaczenie dla interpretacji utworu ma jego forma graficzna, 

- umiem przedstawić zdanie podmiotu lirycznego na temat poezji, 
- redaguję wywiad z poetką. 
 

 

Dzisiaj spotkanie w poezją Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska to 

laureatka Literackiej Nagrody Nobla.  

 

1. Przeczytajcie informacje o noblistce - podręcznik str. 174. Zapiszcie 

w zeszycie krótką notkę biograficzną o poetce. 

2. Przeczytajcie teraz wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Niektóry lubią 

poezję” –podręcznik str. 188. 

 Możecie też posłuchać: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJNrigNxhcU 

 

3. Przeczytajcie tekst poniżej. Pomoże Wam zinterpretować i zrozumieć 

wiersz. Czytając tę notatkę, zerkajcie do tekstu, szukajcie kolejno 

omawianych fragmentów. 
 

Przyjrzyjcie się uważnie kompozycji (budowie) wiersza. Zwróćcie uwagę, że 

utwór składa się z trzech zwrotek, a każda z nich rozpoczyna się kolejnym 

słowem z tytułu [„Niektórzy”, „Lubią”, „Poezję”], po którym znajduje się 

myślnik. Umieszczono go tak, jakby kolejne słowa w wersach strofy miały 

wyjaśnić znaczenie pierwszego, podawać jego definicję: 

 

 I zwrotka:  

 

„Niektórzy”- 

 „czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich ale 

mniejszość”,  

 niektórzy z obowiązku, np. uczniowie w szkole ;) 

 mniejszość- „będzie tych osób chyba dwie na tysiąc”, czyli niemal 

nikt. 

 

 II zwrotka:  

 

„Lubią”- 

https://www.youtube.com/watch?v=HJNrigNxhcU


słownikowa definicja wyrazu „lubić”-  

1. «czuć do kogoś sympatię» 

2. «znajdować w czymś przyjemność» 

3. «o roślinach, zwierzętach, rzeczach: wymagać, potrzebować czegoś» 

 

Znaczenie słowa „lubić” jest bardzo szerokie, używamy go, gdy mówimy 

o czymś dobrym, miłym, sympatycznym, radosnym, gdy chcemy wyrazić 

pozytywne opinie o kimś lub o czymś. 

 „lubi się rosół z makaronem”- smakuje nam, 

 „lubi się komplementy”- komplementy sprawiają nam radość, 

 „lubi się kolor niebieski”- podoba nam się ten kolor, 

 „lubi się stary szalik”- mamy sentyment dostanego szalika”, 

 „lubi się stawiać na swoim”- zawsze chcemy stawiać na swoim, 

 „lubi się głaskać psa”- głaskanie psa sprawia nam przyjemność. 

 

 III zwrotka:  

„Poezję” –  podmiot liryczny pyta: „co to takiego poezja?”, a potem 

stwierdza, że „Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła”. 

Chwiejna odpowiedź, czyli żadna definicja poezji nie oddaje jej istoty 

i okazuje się, że to jest właśnie najbardziej w poezji najważniejsze- 

„nieokreśloność” poezji decyduje o jej wartości. 

 

4. Korzystając z tekstu wiersza oraz notatki, uzupełnijcie poniższy wywiad. 

Odpowiedzi na pytania powinny nawiązywać do treści wiersza.  

  

– Jak Pani – jako świetna znawczyni ludzi – sądzi, czy wszyscy lubią poezję?  

 

– … 

 

– Czy potrafiłaby Pani powiedzieć, jak wielka jest grupa osób lubiących poezję?  

 

–… 

 

– A co znaczy „lubić”? 

 

 … 

 

 A czymże jest poezja?  

 

  … 

 

 

Uzupełniony wywiad przyślijcie do wtorku, 2 czerwca. 


