
 

,, Co ci w duszy gra’’ 

Co ci w duszy gra ? Nie wiesz nawet Ty ! 
Może radość, smutek, tęsknota, nadzieja, marzenia ? 
Może piosenka zadziorna lub dziewczyna przekorna ? 
Może zazdrość i nienawiść niezdrowa lub sprawa honorowa ? 
Odpowiedzieć na to musisz sobie TY ! Nawet gdy polecą Ci łzy. 
Powiedz co ci w duszy gra, a piękniejszy i lepszy będzie świat ! 
Powiem!, że to co mi w duszy gra, niech w ukryciu się ma. 
Masz do tego pełne prawo, bo to twoja dusza. Brawo! 
                                                                                                                Grażyna Szymczyk 

 

 

Milcząca spowiedź – Rafał Olbiński 



Co Ci w duszy gra ? 

 
Interaktywne wspomnienia – ikonografia Rafał Olbiński 

 



Wiosna, wiosna, wiosna - ach to Ty ! 

 

Edward Okuń (1872-1945) "Upojenie wiosenne 

Tajemnicza kobieta-paw i rycerz w czarnej zbroi - to nietypowe przedstawienie 
wiosny "Upojenia wiosenne" to jeden z wielu zaginionych obrazów Edwarda 
Okunia. Dzieła artysty znajdowały się w piwnicy jego kamienicy przy Rynku Starego 
Miasta w Warszawie, która została zniszczona w powstaniu warszawskim.  

Posłuchaj piosenki 

Marek Grechuta / Anawa - Wiosna - ach to ty. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFi5vd7qroAhXvxIsKHeOIBtgQyCkwAHoECAYQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3NQnnhlRWmc&usg=AOvVaw2BM8l_W-aX9joE5ML9tJCB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFi5vd7qroAhXvxIsKHeOIBtgQyCkwAHoECAYQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3NQnnhlRWmc&usg=AOvVaw2BM8l_W-aX9joE5ML9tJCB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFi5vd7qroAhXvxIsKHeOIBtgQyCkwAHoECAYQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3NQnnhlRWmc&usg=AOvVaw2BM8l_W-aX9joE5ML9tJCB
https://www.youtube.com/watch?v=3NQnnhlRWmc


Rozmowa liryczna 

 

K. I. Gałczyński – Rozmowa liryczna 
https://www.youtube.com/watch?v=KE1C-VmVROo 

Rozmowa liryczna - Konstanty Ildefons Gałczyński 
 

- Powiedz mi jak mnie kochasz.  
- Powiem. 
- Więc? 

- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec. 
Kocham cię w kapeluszu i w berecie. 

W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie. 
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach. 

I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona. 
I gdy jajko roztłukujesz ładnie - 

nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. 
W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku. 

I na końcu ulicy. I na początku. 
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. 

W morzu. W górach. W kaloszach. I boso. 
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. 

I wiosną, kiedy jaskółka przylata. 
- A latem jak mnie kochasz? 

- Jak treść lata. 
- A jesienią, gdy chmurki i humorki? 
- Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. 
- A gdy zima posrebrzy ramy okien? 
- Zimą kocham cię jak wesoły ogień. 
Blisko przy twoim sercu. Koło niego. 
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu. 

https://www.youtube.com/watch?v=KE1C-VmVROo


Miła moja 

 

Miła moja – K. I. Gałczyński 

 
Prawda: na auto nie stać nas, 

miła moja. 

Lecz spójrz: tylko durnie się spieszą - 

ileż dostojniej chodzić pieszo, 

miła moja. 

 

Na Londyn także brak funduszów, 

miła moja. 

Lecz po co Londyn? Londyn - nora: 

W "Paris-Soir" czytałem wczoraj, 

że markiz Q., to jest baronet, 

psim makaronem otruł żonę... 

Jasna cholera z tym Londynem, 

miła moja! 

 

Na kawior z Kremla, na jesiotra 

również nie mamy miła moja. 

Lecz na cóż Kreml, gdy mam twoje biodra? 

biodra są złote, a noc modra. 

A jeszcze mamy lampkę wina 

i konto w niebie u serafina. 

Więc gwiżdż na auto, Kreml i Londyn, miła moja. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-x_-WUeHp-Ck/Ve96WISsZrI/AAAAAAABESA/dHtRRRGen-U/s1600/Marie-Anne+Foucart91249018_2382183_16.jpg


Mały Koncert Skrzypcowy 

 

                                                                          Ferjo Fidder 

Mały Koncert Skrzypcowy (fragment poematu „Niobe”) – K. I. Gałczyński 

 

Te okna oświetlone... Kto tam teraz mieszka? 

Te okna, pelargonie, mostek, mała rzeczka, 

stara studnia z Neptunem, jabłoń, zieleń, ścieżka - 

a gdzie to jest?  

 

Firanki wiatr kołysał, konwalią pachnący. 

W lichtarzu stała świeca. Słowik grał na skrzypcach. 

Dzwoniło ciężko srebro gwiazd w warkoczach nocy - 

a gdzie to jest?  

 

Niebieskim cyferblatem świecił z wieży zegar, 

po niebie zapóźniony wolno obłok płynął - 

a potem księżyc wschodził i okna otwierał - 

a gdzie to jest?  

 

W talerze cyrulika dął wiatr południowy, 

uliczką pies przechodził, niósł w zębach latarnię, 

bukiety, iskry, szepty spadały do wody - 

a gdzie to jest?  

 

Zaręczyny w altanie. Perła. Szmaragd. Rubin. 

"Ballady i romanse". Imiona. Wiatr w polu. 

A księżyc, on do ucha mówił, mówił, mówił - 

a gdzie to jest? 

 

https://2.bp.blogspot.com/-bSqX9F4tDIg/T--mucjgOWI/AAAAAAAAmwU/2ju0zJkG5yk/s1600/Ferjo+-fidder.jpg


2-aj maturzyści 

 
Joao Figueiredo 

2-aj maturzyści - Konstanty Ildefons Gałczyński  

Gdy księżyc stęchłym "Sidolem" 

złe miejskie niebo wyczyści, 

wychodzą na głupi spacer 

dwaj maturzyści. 

 

Postacie prawie bliźniacze, 

jak wałek podobny do wałka, 

przystając, jeden zapłacze, 

a drugi załka. 

 

Bo cóż, że skończyli szkoły, 

cóż, że w kieszeniach matury? 

Jeden z nich niewesoły, 

drugi ponury. 

 

Dzień cały stukali-pukali - 

niestety: wszystko zajęte... 

Żebyż chociaż zostać kelnerem 

lub konfidentem! 

 

Nazajutrz, kiedy się ściemni, 

bez celu znów i korzyści 

w noc ciemną wyjdą jak cienie 

dwaj maturzyści. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-9eUytciDWqk/T6A972k-nsI/AAAAAAAAkSg/2hD9_H17CMY/s1600/Joao+Figueiredo86647519_large_26ak.jpg


,,Ocalić od zapomnienia’’. 

 

Posłuchaj 

Pieśni (I) - Konstanty Ildefons Gałczyński 

https://www.youtube.com/watch?v=de0H_WqxZIQ&feature=youtu.be 

Marek Grechuta  
 

 

Posłuchaj 

 

,,Liryka, liryka, tkliwa dynamika". 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1H5TEhAfWg&feature=youtu.be 

Grzegorz Turnau 
 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/08/piesni-i-konstanty-ildefons-gaczynski.html
https://www.youtube.com/watch?v=de0H_WqxZIQ&feature=youtu.be
https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/08/piesni-i-konstanty-ildefons-gaczynski.html
https://www.youtube.com/watch?v=z1H5TEhAfWg&feature=youtu.be

