
 
 

 

Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie 
zachwycać nas, a więc zachwyca. 

Witold Gombrowicz - Ferdydurke  

 

 

 

 

 

 

 

Czytamy poezję, bo należymy do gatunku ludzkiego. A gatunek 
ludzki przepełniony jest namiętnościami. Oczywiście, medyczne 
prawa, bankowość, to dziedziny niezbędne, by utrzymać nas 
przy życiu. Ale poezja, romans, miłość, piękno? To wartości, dla 
których żyjemy?  

Nancy H. Kleinbaum - Stowarzyszenie umarłych poetów  

 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/5951/witold-gombrowicz
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/37164/ferdydurke
https://lubimyczytac.pl/autor/17677/nancy-h-kleinbaum
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/25308/stowarzyszenie-umarlych-poetow


Era bez książek – czy to możliwe ? 

Nie ! To niemożliwe! 
 

 

https://www.polityka.pl/niezbednik/1753136,1,era-bez-ksiazek--czy-to-mozliwe.read 

 

 

Wszyscy jesteśmy czytelnikami. Mamy swoje ulubione książki, miejsca do 

czytania, sposoby układania na półkach i wspomnienia związane z czytaniem. 

Ale sama ̨ „anatomia ̨ czytania” nie zaprzątamy sobie głowy zbyt często. Bardziej 

zajmuje nas treść książek. Tymczasem nasze zwyczaje czytelnicze, sposoby 

ustawiania książek, zakładania stron, ulubione miejsca do czytania - wszystko 

to mówi o nas wiele. A książki, które czytaliśmy przez całe życie, w naszej 

pamięci układają się w rodzaj autobiografii. Pamiętamy o pewnych 

wydarzeniach, uczuciach, przełomach właśnie w związku z lekturami, które 

wtedy czytaliśmy.  

https://www.legimi.pl/ebook-ksiazka-o-czytaniu-justyna-sobolewska,b146040.html 

 

 

 

 

https://www.polityka.pl/niezbednik/1753136,1,era-bez-ksiazek--czy-to-mozliwe.read
https://www.legimi.pl/ebook-ksiazka-o-czytaniu-justyna-sobolewska,b146040.html


SALON POEZJI ONLINE 
 

 
Seria "Okna" - Aleksander Volkov,  

http://alexandervolkovfineart.com/                                                          JEAN HONORE FRAGONARD - DZIEWCZYNA CZYTAJĄCA KSIĄŻKĘ 

https://strefalivingu.pl/product-pol-7751-JEAN-HONORE-FRAGONARD-DZIEWCZYNA-CZYTAJACA-KSIAZKE-obraz-50x70-cm.html 

#ZostańwDomu #TeatrPolskiwTwoimDomu #TeatrOnline 

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 

Posłuchaj 
https://www.youtube.com/watch?v=eam8zb6Fsus 

Jan Kochanowski „Pieśni” Czyta: ANDRZEJ SEWERYN 

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

Zuzanna Ginczanka "Przepis na prostotę życia" Czyta: ELIZA BOROWSKA 

https://www.youtube.com/watch?v=_xO3SgLvyYI 

Krzysztof Kamil Baczyński „Rzeczy niepokój” Czyta: JAKUB KORDAS 

https://www.youtube.com/watch?v=kcO7QZIgRck 

Adam Mickiewicz „Sonety krymskie” Czyta: KRYSTIAN MODZELEWSKI 

 

http://alexandervolkovfineart.com/
https://strefalivingu.pl/product-pol-7751-JEAN-HONORE-FRAGONARD-DZIEWCZYNA-CZYTAJACA-KSIAZKE-obraz-50x70-cm.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Zosta%C5%84wDomu
https://www.youtube.com/results?search_query=%23TeatrPolskiwTwoimDomu
https://www.youtube.com/results?search_query=%23TeatrOnline
https://www.youtube.com/watch?v=eam8zb6Fsus
https://www.youtube.com/watch?v=OLAeiFUtjKM
https://www.youtube.com/watch?v=_xO3SgLvyYI
https://www.youtube.com/watch?v=kcO7QZIgRck


 

Co ci  w duszy gra… 

Wszystko jest poezją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ból zasnął - Adam Asnyk  
Ból zasnął we mnie już z cicha, 
Jak dziecię krzykiem zmęczone; 
Łzy na dno duszy kielicha 
Spływają niepostrzeżone. 
 
Wszystkie żywota gorycze 
Zamknąłem w sercu jak w grobie; 
Niech drzemią w nim tajemnicze. 
Nie mówiąc światu o sobie. 
 
Lecz jeszcze męczarnia cudza 
Łzę wydobywa spod powiek, 
Do gorzkiej myśli pobudza 
Przybity rozpaczą człowiek. 
 
Jęk, który w ciemnościach słyszę, 
Paląca nędzarzów skarga, 
Jeszcze przerywa mi ciszę 
I żalem pierś moją targa. 
 
A nie tych żal mi najbardziej, 
Co cierpią niezasłużenie: 
Ci, jako rycerze twardzi, 
Znieść mogą każde cierpienie: 
 
Ci, chociaż los ich przygniata, 
Chociaż nieszczęścia dłoń kruszy, 
Mają współczucie od świata 
I spokój własnej swej duszy. 
 
Lecz żal mi tych, którym cięży 
Poczucie spełnionej winy, 
Co w sercu noszą kłąb węży 
I cierpią z własnej przyczyny. 

 

Jacek Malczewski - Portret Adama Asnyka - 1899 

 

https://malowane-wierszem.blogspot.com/2012/07/bol-zasna-adam-asnyk.html


 

Wyzwolenie ( frag.) – Stanisław Wyspiański 

Zagram waszą skrytą myśl,  

zagram waszej duszy sen 

i tamten świat, i światek ten. 

Przelotem lećcie hen. 

Kłońcie się do moich lic, 

[...] 

Zakołyszę tęskny żal, 

jak się czepia szumnych brzóz, 

jak się czepia szumnych fal 

i zbóż, i traw, i łóz. 

Zasłuchani w śpiewek mój, 

patrzcie do różanych lic. 

Lotny sen... pszczelny rój... 

Na tych strunach  (fragment "Wyzwolenia" Akt I)  Stanisław Wyspiański 

Na tych strunach nanizanych 

serce moje gram; 

śmiej się do mych lic 

rumianych,       

duszę twoją znam. 

[...] 

Hej, wy struny moje złote, 

grajcie szumny gaj; 

włosy moje w harfę splotę... 

Harfo, duszę graj. 

[...] 

 

 

 

 



Deszcz jesienny – Leopold Staff 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni 
jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle 
mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni 
jesienny... 

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 

Na próżno czekały na słońca oblicze... 

W dal poszły przez chmurną pustynię 
piaszczystą, 

W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i 
mglistą... 

Odziane w łachmany szat czarnej żałoby 

Szukają ustronia na ciche swe groby, 

A smutek cień kładzie na licu ich miodem... 

Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem 

W dal idą na smutek i życie tułacze, 

A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...  

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni 
jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle 
mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień 
słotny... 

Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny... 

Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię... 

Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie... 

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się 
zlękło. 

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło, 

Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno... 

Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną... 

Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą... 

Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą... 

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle 
mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie 

I zmienił go w straszną, okropną pustelnię... 

Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem 

I kwiaty kwitnące przysypał popiołem, 

Trawniki zarzucił bryłami kamienia 

I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia... 

 



O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

  

Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu 

Położył się na tym kamiennym pustkowiu, 

By w piersi łkające przytłumić rozpacze, 

I smutków potwornych płomienne łzy płacze... 

  

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

 

 

Mów do mnie jeszcze - Kazimierz 

Przerwa-Tetmajer  

 

Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową  

tęskniłem lata... Każde twoje słowo  

słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -  

mów do mnie jeszcze...  

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,  
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,  
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę  
mów do mnie jeszcze...  

 



Na skalnym Podhalu - Kazimierz 

Przerwa-Tetmajer  

 

Tam - - tam nie zgaśnie nigdy ducha mego gwiazda,  
wypełniła otchłanie tęczą swego lotu,  
wstała tam na wieczność, jak ów "e;halny  gazda"e;,  
cień wieczny, wyplatany z epok kołowrotu:  
trwa, kto mocą swej wolnej, samowładnej siły  
posągi pokoleniom stawił na mogiły.  
 
Lecz ja sam? los się zmylił, a ja życiem całem  
płacę za tę omyłkę, co nie ludzką duszę,  
lecz natury dech wiatrem mieciony dostałem  
i z tym w piersi człowiekiem jestem i być muszę. 

 

 

 

 



Zainteresuj się możliwością przeczytania 

lub posłuchania. 

Możesz być na bieżąco z poezją. 

DARMOWE EBOOKI: https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe 

 

 

 

https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe


               Dies Irae - Jan Kasprowicz [Audiobook PL] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnBBEfA33_4 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-dies-irae.html 

Leopold Staff - Deszcz jesienny 

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

Leopold Staff - Kowal 

https://www.youtube.com/watch?v=SanI-SVfj2Y 

Kazimierz Przerwa – Tetmajer – Mów do mnie 

jeszcze 

Piosenka: Grechuta, Natalia Przybysz 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm6eifDeeqA 

Kazimierz Przerwa – Tetmajer – Na skalnym 

Podhalu. – Przedmowa- autora. 

https://www.youtube.com/watch?v=06QZS3PTigw&list=OLAK5uy_mrf03XethbnHfhL
PZTS_kQR3DtijUl_I0 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=lnBBEfA33_4
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymny-dies-irae.html
https://www.youtube.com/watch?v=mkcmaMySSdg
https://www.youtube.com/watch?v=SanI-SVfj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jm6eifDeeqA
https://www.youtube.com/watch?v=06QZS3PTigw&list=OLAK5uy_mrf03XethbnHfhLPZTS_kQR3DtijUl_I0
https://www.youtube.com/watch?v=06QZS3PTigw&list=OLAK5uy_mrf03XethbnHfhLPZTS_kQR3DtijUl_I0

