
 

 

Co mi w duszy gra... 

Wszystko jest poezją. 

 

,,Szkoła życia’’ 

Co ci w duszy gra?  Czy wszystko jest poezją? 

Poezja jest jak skarb, który odkryty jest wiele wart. 

Czasami ludzie czytają wiersze i płaczą, a ich dusza się otwiera i z góry na nich 

spoziera. 

Wszystko ich boli, jakby to były nie tylko słowa i znów chcą czytać, dalej od nowa. 

Czytaj więc poezję, a odkryjesz co ci  w sercu i duszy wciąż gra. 

Ty też możesz być poetą, chociaż powtarzasz uparcie ,,nie’’. 

Spróbuj !  Czy z poezją będzie ci naprawdę źle?  

Czytanie wierszy życie ci polepszy, bo czytanie wierszy jest szkołą życia najlepszą! 

                                                                                             

                                                                                                        Grażyna Szymczyk 
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Co mi w duszy gra... Wszystko jest poezją. 

 

 

                  Seria "Okna" Aleksander Volkov                                                                                                   Andrew Atroshenko 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań w domu  

wyluzuj się i czytaj! 
 

 

 

 

 

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 ,,Spotkanie z poezją to szkoła życia’’. 

1x Witamina Czytomix 500 mg 

1x łyżeczka syropu Biblioksol 250 mg.  

Zalecenia lekarskie w celu: podtrzymania bakcyla czytania stosować codziennie, 

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

wierszy. 

NIE STRESUJ SIĘ ! WYLUZUJ ! 
 

Nie przerywać kuracji. 

Data wystawienia: 

20.03.2020 r. 

Data realizacji ,, od dnia’’ 

20.03.2020 r.  

do zawsze 

Dane lekarza: 

Grażyna Szymczyk 



Wyluzuj się i uśmiechaj się ! 

 

 

Seria "Okna" autorstwa Aleksandra Volkova                                                     autor:  Sylwia Kalinowska           

 

 

 

 



 

W uśpieniu – Wisława Szymborska 

Przyśniło mi się, że czegoś szukałam,  

gdzieś chyba schowanego albo zgubionego  

pod łóżkiem, pod schodami,  

pod starym adresem.  

 

Grzebałam w szafach, pudłach i szufladach  

pełnych na próżno rzeczy nie do rzeczy.  

 

Wyciągałam z walizek  

poodbywane lata i podróże.  

 

Wytrząsałam z kieszeni  

uschnięte listy i nie do mnie liście.  

 

Przebiegałam zdyszana  

przez swoje, nieswoje  

niepokoje, pokoje.  

 

Grzęzłam w tunelach śniegu  

i niepamiętaniu.  

 

Wikłałam się w kolczastych krzakach  

i domysłach.  

 

Rozgarniałam powietrze  

i dziecinną trawę.  

 

Usiłowałam zdążyć  

zanim zapadnie zeszłowieczny zmierzch,  

klamka i cisza.  

 

W końcu przestałam wiedzieć  

czego szukałam tak długo.  

 

Zbudziłam się.  

Spojrzałam na zegarek.  

Sen trwał niecałe dwie i pół minuty.  

 

Oto do jakich sztuczek zmuszony jest czas,  

odkąd zaczął natrafiać  

na uśpione głowy. 

 

 



 

 

 

 

                             Seria "Okna"  autorstwa Aleksandra Volkova 

 

ABC -  Wisława Szymborska 

 

Nigdy już się nie dowiem, 

co myślał o mnie A. 

Czy B. do końca mi to wybaczyła. 

Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku. 

Jaki był udział D. w milczeniu E. 

Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał. 

Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała. 

Co H. miał do ukrycia. 

Co I. chciała dodać. 

Czy fakt, że byłam obok, 

miał jakiekolwiek znaczenie 

dla J. dla K. i reszty alfabetu. 

Miłość od pierwszego wejrzenia – Wisława Szymborska  

https://www.youtube.com/watch?v=c2T1uR8zeNA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=c2T1uR8zeNA&feature=youtu.be


Śpij dobrze .  

Niech zły sen cię nigdy nie obudzi ! 

 

 

Seria "Okna"  autorstwa Aleksandra Volkova 

                                                                Jan Vermeer van Delft - Mleczarka 

Vermeer – Wisława Szymborska 
Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum 

w namalowanej ciszy i skupieniu 

mleko z dzbanka do miski 

dzień po dniu przelewa, 

nie zasługuje Świat 

na koniec świata. 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 


