
 

 

,,Ugryź lekturę’’ 

Ugryź lekturę, nie tylko na maturę. 

Bo lektura to dobra rzecz, ale trzeba tylko chcieć. 

Chcieć ją ugryźć, chcieć ją rozgryść, aby potem czekać cierpliwie i 

spożytkować ją właściwie. 

Ona odpłaci ci się sowicie, a ty będziesz jej wdzięczny za to przez cale 

swoje życie . 

Mam nadzieje należycie ! 

A jak już osiągniesz szczyty swoich możliwości, to wspomnij o lekturach 

dla ludzkości, dla potomności. 

                                                                                                 Grażyna Szymczyk 

 

Zmiana zaleceń lekarskich 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  

Recepta 

Biblioteka Szkolna w LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie:  Świadczeniobiorca 

Pacjent: Czytelnicy Biblioteki ze zdiagnozowanym bakcylem 

czytania 

PESEL 1234567890 

xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

Rp 

1 x dziennie ,,Ugryź książkę’’. 

1x Witamina Czytomix 500 mg 

1x łyżeczka syropu Bibloksol 250 mg.  

1X  łyżeczka syropu Lektuksol 250 mg. 

. 

Zalecenia lekarskie w celu: podtrzymania bakcyla stosować codziennie, 

witaminę i syrop od dziś do zawsze. W razie potrzeby zwiększyć ilość 

przeczytanych lektur. 

Nie przerywać kuracji. 

Data wystawienia: 

26.03.2020 r. 

Data realizacji ,, od dnia’’ 

26.03.2020 r.  

do zawsze 

Dane lekarza: 

Grażyna Szymczyk 



Powtórka przed maturą. 

Przeczytaj i powtórz sobie lektury! 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka 

   
Główni bohaterowie 

Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka 

Wybrane cytaty 

 Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do ognia, choć go boli i choć się w 
nim spali. Robi to jednak dopóty – dodał po namyśle – dopóki nie 
oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy… 

 Kto wie, czy śmierć jest takim złem, jak wyobrażają sobie ludzie. 

Właściwości tekstu 

   

Humor                   Ironia              Język ezopowy 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka


 

         Nieobecne                       Przypadek 

Dowiedz się więcej o ,, Lalce’’ Prusa dzięki leksykonowi  

http://nplp.pl/prus-plus/leksykon-lalki/ 

Tutaj znajdziesz ważne dla ciebie informacje na temat ,, Lalki’’. 

kategorie standardowe: Bohaterowie, Społeczeństwo, Miejsca, Cierpienie,  

Filozofia, Codzienność, Historia, Rozrywki, Cywilizacja. 

Kategorie niestandardowe: Kobiety i kobiece sprawki , Mężczyźni i męskie zabawki  

Koszmary, przeczucia, traumy, To, czego nie ma , Podróże w czasie i w przestrzeni,  

Ciało i duch , Żarty, swary, spory,  Pamięć i postęp,  Marzyciele i marzenia  

 

 

 

http://nplp.pl/prus-plus/leksykon-lalki/
http://nplp.pl/prus-plus/kobiety-i-kobiece-sprawki
http://nplp.pl/prus-plus/mezczyzni-i-meskie-zabawki
http://nplp.pl/prus-plus/koszmary-przeczucia-traumy
http://nplp.pl/prus-plus/to-czego-nie-ma
http://nplp.pl/prus-plus/podroze-w-przestrzeni
http://nplp.pl/prus-plus/cialo-i-duch
http://nplp.pl/prus-plus/zarty-swary-spory
http://nplp.pl/prus-plus/pamiec-i-postep
http://nplp.pl/prus-plus/marzyciele-i-marzenia


Wesele – St. Wyspiański 

 
Stanisław Kuczborski  "Taniec wokół Chochoła" - Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Jak wyglądałoby "Wesele" Stanisława 
Wyspiańskiego, gdyby zagrały w nim same dzieci? 

 

W Weselu autor przedstawia sytuację duchową narodu, nawiązując m.in. do rzezi 

galicyjskiej z 1846 r. Wyspiański zmierzył się z pytaniem: Czy Polacy mogą odzyskać 

niepodległość, czy możliwe jest zjednoczenie narodu? Jednym z zasadniczych 

problemów ukazanych w dramacie jest obraz różnic istniejących pomiędzy modelami 

życia i tendencjami panującymi w społeczeństwie polskim, tu podzielonym na 

chłopów i mieszczan. Chłopi mają świadomość swej przynależności narodowej i są 

gotowi podjąć walkę o niepodległość, brak im jedynie odpowiedniego przywódcy. 

Natomiast inteligencja ma bardzo sielankowy i nieprawdziwy obraz polskości, 

wyrażanej często w pustych symbolach i gestach. Wesele Wyspiańskiego to jeden z 

najwybitniejszych polskich utworów dramatycznych. 

Główni bohaterowie 
Postacie autentyczne: Gospodarz, Gospodyni, Ojciec, Pan Młody, Panna Młoda, Marysia, 
Poeta, Dziennikarz, Radczyni, Haneczka, Czepiec, Isia, Rachela, Żyd, Nos, Maryna i Zosia, 
Klimina. 

Postacie symboliczne: Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman Rycerz Czarny , Upiór, 
Wernyhora.Przedmioty symboliczne: Złoty róg, Chata bronowicka, Czapka z piór, Krzak róży, 
Kaduceusz,Dzwon Zygmunt, Złota podkowa 

Sceny symboliczne:Chocholi taniec – symbolizuje zniewolenie, uśpienie i marazm narodu, 
Zasłuchanie – bezczynne czekanie na cud, Zgromadzenie chłopów z kosami – nawiązanie 
do bitwy pod Racławicami, symbol gotowości chłopów do walki. 

http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated1087073/2/0/12/7/9/importDate/desc?query=referenceId:%22


Wybrane cytaty 

 Tak, by nam się serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy. A tu pospolitość 
skrzeczy… 

Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś 

,chamie, czapkę z piór, czapkę wicher 

niesie ,róg huka po lesie, ostał ci się 

ino sznur, ostał ci się ino sznur. 

Obejrzyj 
Premiera "Wesela" odbyła się  16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. 

Zajrzyjcie też do Teatru Telewizji, w którym obejrzycie najnowszą realizację dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńska Kostrzewskiego. W 

przedstawieniu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, m.in. Grzegorz Małecki, 
Dominika Kluźniak, Halina Łabonarska czy Daniel Olbrychski. 

 

Ponad czterdzieści lat temu „Wesele“ Stanisława Wyspiańskiego w interpretacji Lidii Zamkow 

wywołało spore poruszenie. Nic w tym dziwnego, skoro w przedstawieniu zabrakło chociażby 

Chochoła. 
https://ninateka.pl/film/wesele-lidia-zamkow 

https://www.youtube.com/watch?v=1oXxIU8ir9E 

https://vod.tvp.pl/video/wesele,wesele,41103356 

Przeczytaj  

polona.pl 

 

https://vod.tvp.pl/website/wesele,40987862
https://ninateka.pl/film/wesele-lidia-zamkow
https://www.youtube.com/watch?v=1oXxIU8ir9E
https://vod.tvp.pl/video/wesele,wesele,41103356


Sofokles - Antygona 

 

      Seria "Okna" Aleksander Volkov                   Frederic Leighton - Antygona – 1882 

Antygono, patronko sióstr - Kazimiera Iłłakowiczówna 

 
Antygono, patronko nas, biednych, 

powtarza mi się sen; wybiegam, 

leży mój brat zabity na śniegu. 

 

Oddala się - już krok słychać słabiej - 

drugi brat, co tamtego zabił. 

Las, mrok, zasadzka, karabin. 

 

Suche rączki drogowskazu na słupie; 

padam we śnie płacząca na trupie; 

szepce ktoś: "Rzuć! Kto inny odkupi!" 

 

A ja mam go na sercu i szlocham, 

bo i tego, i tamtego kocham, 

tamtego, co uszedł w popłochu. 

 

Zginie z głodu i mrozu w zawieję... 

Co mu dam jeść i w co go odzieję? 

Antygono, patronko sióstr bez nadziei! 

 

Wzięłaś brata ciało nieostygłe, 

wydarłaś je psom, wilkom i strzygom. 

Antygono, patronko ścigłych. 

 

Przyjmij sen mój. Niech to będzie ostatni 

brat, który padł z ręki bratniej, 

i ostatni syn morderca u matki. 

 

Przyjmij życie moje za okup, 

Antygono, święta garstko prochów. 

Antygono, siostra nasza z mroków. 

 



Dowiedz się więcej o lekturze Antygona  

 

https://www.youtube.com/watch?v=93CFHR5w0v4 

https://www.youtube.com/watch?v=OMFLWMk-NpU 

https://www.youtube.com/watch?v=TV9nQ7vc83k 

 

Obejrzyj film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlrX-rZRL0M 

 

Czytamy lektury na: 

 

www.wolnelektury.pl  

http://lektury.gov.pl  

polona.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93CFHR5w0v4
https://www.youtube.com/watch?v=OMFLWMk-NpU
https://www.youtube.com/watch?v=TV9nQ7vc83k
https://www.youtube.com/watch?v=VlrX-rZRL0M
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/27,30
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/89111,30


Szekspir  - Romeo i Julia 

Główni bohaterowie 
Julia Capuleti, Romeo Montecchi 

Myśl przewodnia 
Miłość jest cenniejsza niż życie – nienawiść rujnuje życie. 

Wybrane cytaty 

 Bo miłość nie zna żadnych tam i granic. 
 Miłość, przyjacielu, To dym, co z parą westchnień się unosi; To żar, co w oku 

szczęśliwego płonie; Morze łez w którym nieszczęśliwy tonie. Czymże jest więcej? 
Istnym amalgamem, Żółcią trawiącą i zbawczym balsamem (tłum. Józefa 
Paszkowskiego) 

 Dzieląc za życia, złączmy ich po zgonie. 

 

Romeo i Julia – Frank Bernard Diksee 1884 r. 

Miłość jako uczucie czyste, piękne, któremu nie powinny zagrażać żadne konwencje świata 

ani kłótnie rodów. Miłość jako symbol dobra, siły budującej, podczas gdy waśnie kłótnie to 

symbol zła, prowadzący do katastrofy. Miłość wielka, nieszczęśliwa. 

Obejrzyj 

https://www.cda.pl/video/9003040 

Przeczytaj 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia/ 

https://www.cda.pl/video/9003040
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia/


Szekspir - Hamlet 

 

Aleksander Gierymski - Hamlet – 1870 

Główni bohaterowie 
Hamlet, Ofelia, Klaudiusz, Horacy, Poloniusz, Laertes, Gildenstern (Guildenstern), 
Rozenkranc (Rosencrantz), duch ojca, Gertruda, Fortynbras 

Główne wątki 
zemsta, ludzkie zachowania w momentach granicznych 

Pojawienie się ducha Hamleta, zamordowanego ojca młodego Hamleta, staje się dla bohatera 

przyczyną konieczności rozwiązania zagadki jego śmierci i dokonania zemsty na Klaudiuszu. Hamlet, 

by rozwiązać zagadkę śmierci ojca, wynajmuje trupę aktorów, którzy na zamku odgrywają dramat 

wskazujący, w jaki sposób król Hamlet został zamordowany. Widzami są mieszkańcy zamku w 

Elsynorze. Hamlet udaje szaleństwo, by rozwiązać zagadkę śmierci ojca. Nie możemy być jednak do 

końca przekonani, czy rzeczywiście nie zwariował. Ofelia popada w obłęd i popełnia samobójstwo po 

tym, jak została odrzucona przez Hamleta. 

Obejrzyj 

https://ninateka.pl/film/hamlet-stanislawa-wyspianskiego-teatr-jerzy-grzegorzewski 

Wybrane cytaty 

 Dla mnie Dania jest więzieniem.  

 Źle się dzieje w państwie duńskim. 

 Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się naszym filozofom. 

 Słabości, imię twe kobieta. 

 W tym szaleństwie jest metoda.  

 Być albo nie być, oto jest pytanie.  

 Niech ryczy z bólu ranny łoś, 

 Zwierz zdrów przebiega knieje, 
Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś 
To są zwyczajne dzieje. 

 Jak doskonałym tworem jest człowiek! 
Jak wielkim przez rozum! 

 Reszta jest milczeniem. 

https://ninateka.pl/film/hamlet-stanislawa-wyspianskiego-teatr-jerzy-grzegorzewski


 Cóż to czytasz, mości książę? 
Słowa, słowa, słowa. 

 Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą. 

 On sam jest rodu swego niewolnikiem. 

 W swoich nadziejach, popadł najprzód w smutek 
Potem w bezsenność, potem w wstręt do jadła 
Następnie w niemoc, następnie w gorączkę, 
I tak stopniami aż w szaleństwo, które 
Trawi go teraz z wielkim naszym żalem.  

 Być uczciwym w dziejach tego świata na jedno wychodzi, 
co być wybranym między tysiącami. 

 O, daj mi człowieka, 
Nie będącego żądz swych niewolnikiem, 
A w głębi mego serca go umieszczę,  

 Sztylety w ustach mam, ale nie w dłoni. 

 Chcąc być łagodnym, okrutnym być muszę. 

 Wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie. 

 Ten nonsens więcej wart niż sensowność. 

 Szaleństwo jego, było jego wrogiem. 

Monolog Hamleta ( fragment) – Szekspir przeł. Stanisław Barańczak 

Być albo nie być - oto jest pytanie. 

Kto postępuje godniej: ten, kto biernie 

Stoi pod gradem zajadłych strzał losu, 

Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść 

I w walce kładzie im kres? Umrzeć - usnąć - 

I nic poza tym - i przyjąć, że sen 

Uśmierza boleść serca i tysiące 

Tych wstrząsów, które dostają się ciału 

W spadku natury. O tak, taki koniec 

Byłby czymś upragnionym. Umrzeć - usnąć - 

Spać - i śnić może? ……. 

Jak wam się podoba - William Szekspir  

Łucja Prus - Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną 
https://www.youtube.com/watch?v=cRSbEKn07CM&feature=youtu.be 

 
Akt V Scena III (fragment) przełożył Czesław Miłosz 

 
 

Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną, 
a hej, a ho, a hej no, ni, no, 
szli piękną zieloną doliną, 

a hej, a ho, a hej no, ni, no, 
wiosenny był czas, 
weselny był czas, 

a hej, a ho, a hej no, ni, no, 
gdy śpiew ptaków brzmi - 

la, la, li, li, li - 
to wiosna kochanków tak wita! 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2013/11/jak-wam-sie-podoba-v3-fragment-william.html
https://www.youtube.com/watch?v=cRSbEKn07CM&feature=youtu.be


Miłość dojrzała ?  

Jak wszystko, tak i to wymaga pracy – zwyczajnej, codziennej. Nawet 

miłości nie można puszczać bez steru, na wiatr. Nic nie jest tak 

omylne, jak tak zwane "nieomylne instynkty". 

                                                                                           Andrzej Bobkowski 

 
Ilustracja z "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza: Ligia i Winicjusz,, fot. Biblioteka Narodowa, Polona.pl 

Żródło: https://culture.pl/pl/artykul/najciekawsze-aforyzmy-o-milosci 

Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli 

ją ściśniesz za mocno, umrze.  Tom T. Hall 

Źródło: https://www.zamyslenie.pl/kategorie/milosc/ 

Ten malarz wcale nie chciał odkrywać swoich tajemnic. 

 

„The Lovers” - René Magritte 1928 r.  

 

http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-bobkowski
https://culture.pl/pl/artykul/najciekawsze-aforyzmy-o-milosci
https://www.zamyslenie.pl/kategorie/milosc/


Co możecie powiedzieć  o tym obrazie?  

Każdy może go zinterpretować go inaczej, a to zależy od życiowych doświadczeń.  

Czy to jest ślepa miłość? 

 Miłość zaślepia nam wszystko inne. 

A może w miłości ważne jest wnętrze, a nie wygląd 

zewnętrzny ?  

Ich twarze są zasłonięte, bo nie liczy się to co na zewnątrz, ale to co jest w środku. 

A może to, miłość platoniczna ? 

Rozumieją się, nawet gdy się nie widzą. 

A może, to miłość pełna przeszkód ?  

Może coś stoi im na przeszkodzie, aby mogli być razem. 

A może to miłość toksyczna?  

Gdy wzajemnie obwiniamy się o wszystko i zawłaszczamy  sobie drugą osobę, którą 
niby kochamy.  

Źródło: https://okonakulture.pl/2017/03/15/kochankowie-niczym-dementorzy-wysysaja-szczescie-
obraz-the-lovers-rene-magritte/ 

 

 

 

 

 

https://okonakulture.pl/2017/03/15/kochankowie-niczym-dementorzy-wysysaja-szczescie-obraz-the-lovers-rene-magritte/
https://okonakulture.pl/2017/03/15/kochankowie-niczym-dementorzy-wysysaja-szczescie-obraz-the-lovers-rene-magritte/


Spotkanie z pisarzami online 

 

https://www.facebook.com/unia.literacka/photos/p.177317580481381/177317580481381/?type=1&the

ater 

Pisarze i dziennikarze zrzeszeni w stowarzyszeniu Unia Literacka przez cały tydzień 

organizować będą spotkania z czytelnikami online. To pomysł na organizację życia 

kulturalnego w czasie kwarantanny. 

Wystawa interaktywna — Obrazośnienie 
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/wystawa-interaktywna-obrazosnienie/ 

Zwykle, zbyt zajęci „realnością”, przeoczamy to, co dla nas naprawdę istotne. 

Jeśli nie oddzielilibyśmy się od śnienia, 

to do rozumienia snów nie musielibyśmy 

stosować skojarzeń. 
                                           Arnold Mindell 

Wejrzyj w siebie. Jaki sen śnisz? A może to pewien sen śni Ciebie? 

 
                  il. Patrycja Mastej                                                                               il. Patrycja Mastej 

6 obecnie już zamkniętych wystaw, które można 

jeszcze oglądać.  

Żródło: https://artsandculture.google.com/entity/romantyzm/m06hsk?categoryId=art-

movement 

Żródło: https://muzeumwspolczesne.pl 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://www.facebook.com/unia.literacka/photos/p.177317580481381/177317580481381/?type=1&theater
https://www.facebook.com/unia.literacka/photos/p.177317580481381/177317580481381/?type=1&theater
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/wystawa-interaktywna-obrazosnienie/
https://artsandculture.google.com/entity/romantyzm/m06hsk?categoryId=art-movement
https://artsandculture.google.com/entity/romantyzm/m06hsk?categoryId=art-movement
https://muzeumwspolczesne.pl/

