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PATRONI ROKU 2021

W piątek 27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021 r. Izba uhonorowała: 

• kard. Stefana Wyszyńskiego, 

• Stanisława Lema, 

• Cypriana Kamila Norwida, 

• Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

• Tadeusza Różewicza.



TADEUSZ RÓŻEWICZ

Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany

z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. 

Artysta urodził się 9 października 1921 przy ulicy Reymonta w Radomsku. Ukończył gimnazjum

im. F. Fabianiego. W czasie wojny, która przeszkodziła mu w kontynuowaniu nauki, pracował jako

goniec i magazynier w radomszczańskim Kreishauptmannschafcie. Następnie uczył się stolarstwa

w Fabryce Mebli Giętych „Thonet”.

Działał w Armii Krajowej pod pseudonimem „Satyr”. Walczył w oddziałach leśnych, redagował
pismo „Czyn Zbrojny”. Zadebiutował w 1944 r. tomikiem ,,Echa leśne”.



Po wojnie zdał maturę i rozpoczął studia na historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam poznał

wybitnych poetów, pisarzy, plastyków. Przyjaźnił się m.in.: z J. Przybosiem, L. Staffem, T. Borowskim, M. Porębskim, 

T. Kantorem, J. Nowosielskim. W 1949 r. zamieszkał w Gliwicach, gdzie spędził prawie 20 lat. Od 1968 r. aż do 

śmierci mieszkał we Wrocławiu.

Tadeusz Różewicz był laureatem wielu prestiżowych nagród. W latach 70. i początku lat 80. był poważnym

kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla. W 1999 r. został laureatem Nagrody Literackiej im. Władysława

Reymonta za „Twórczość całego życia”, w 2000 r. dostał Nagrodę Literacką NIKE za tom Matka odchodzi. Otrzymał

wiele nagród i tytułów honoris causa uznanych uniwersytetów.

Najbardziej znane tomy poetyckie to: Niepokój, Czerwona rękawiczka, Formy, Matka odchodzi, Szara strefa, Wyjście, 

Uśmiechy, Kup kota w worku. Chętnie czytane są również opowiadania, np.: Opadły liście z drzew, Przerwany egzamin, 

Śmierć w starych dekoracjach, Próba rekonstrukcji. Dramaty: Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, Białe małżeństwo, Pułapka, 

Kartoteka odrzucona. Różewicz wydał łącznie: 46 zbiorów wierszy i poematów, 8 zbiorów opowiadań, 18 dramatów, 

był współautorem 9 scenariuszy filmowych (do filmów brata Stanisława) oraz inne książki.



Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu, 

spoczął na cmentarzu przy kościele ewangelickim

Naszego Zbawiciela w Karpaczu znanym powszechnie

jako Kościół Wang lub Świątynia Wang.

Informację o życiu i twórczości T. Różewicza 

opracowała W. Łapacz



Mam dwadzieścia cztery lata

ocalałem

prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:

człowiek i zwierzę

miłość i nienawiść

wróg i przyjaciel

ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę

widziałem:

furgony porąbanych ludzi

którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:

cnota i występek

prawda i kłamstwo

piękno i brzydota

męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek

widziałem:

człowieka który był jeden

występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata

ocalałem

prowadzony na rzeź.

„Ocalony”



Kiedy już wszystkie kobiety

z transportu ogolono

czterech robotników miotłami

zrobionymi z lipy zamiatało

i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami

leżą sztywne włosy uduszonych

w komorach gazowych

w tych włosach są szpilki

i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło

nie rozdziela wiatr

nie dotyka ich dłoń

ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach

kłębią się suche włosy

uduszonych

i szary warkoczyk

mysi ogonek ze wstążeczką

za który pociągają w szkole

niegrzeczni chłopcy

„Warkoczyk”



Wiersz „Warkoczyk”                          

w wykonaniu M. Czajczyńskiej



Wiersz „List do ludożerców”                          

w wykonaniu W. Łapacz



KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Krzysztof Kamil Baczyński – Kim był? Co osiągnął?

K.K. Baczyński ur. 22 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1944. Polski poeta czasu wojny, 

podchorąży Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. 

Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. 

W 1933 roku Baczyński rozpoczął naukę w warszawskim Gimnazjum im. Stefana Batorego. Z tego też okresu 

pochodzi pierwszy znany jego wiersz - "Wypadek przy pracy" (1936). Był średnim uczniem, nawet język polski nie 

był jego mocną stroną. Świetnie natomiast rysował, co stało się wówczas jego największą pasją. Hobby zdradzało 

też niewątpliwy talent, który już wkrótce miał rozkwitnąć.

W 1939 roku zdał maturę. Radość przyćmiła śmierć ojca - 27 lipca. Gdyby nie to, oraz wybuch wojny, z 

pewnością studiowałby we Francji, dokąd miał się udać. Pisał coraz więcej. Tragiczne doświadczenia ukształtowały 

jego charakter i poezję. Zmieniła się tematyka wierszy Krzysztofa na bardziej mroczną. Cały czas w jego życiu 

najważniejszą osobą pozostawała matka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podharcmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szare_Szeregi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_Kolumb%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EParasol%E2%80%9D


Dorywczo pracował, aby utrzymać siebie i matkę. 1 grudnia 1941 

roku miał odmienić życie młodego poety na zawsze. Krzysztof poznał 

wtedy Barbarę Drapczyńską, z którą pobrał się 3 czerwca 1942 roku. 

W czasie II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego 

ruchu oporu. Nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji, jaką była 

liryka. Przez cały okres okupacji aktywnie tworzył, a warszawscy 

literaci, którzy mieli okazję zapoznać się z wierszami Krzysztofa, 

szybko docenili jego talent. Był uczestnikiem tajnych kompletów, 

Harcerskich Grup Szturmowych i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych 

Rezerwy. Od jesieni 1942 do lata 1943 roku kształcił się na 

Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował polonistykę. Zdecydował 

się jednak przerwać naukę na rzecz działalności konspiracyjnej. 

Krzysztof mocno angażował się w konspirację, brał 

udział w wielu szkoleniach, nierzadko ryzykując aresztowaniem. W 

lipcu 1944 roku wstąpił do batalionu "Parasol" i został zastępcą 

dowódcy III plutonu 3. kompanii, w której służył w momencie wybuchu 

Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku. W czwartym 

dniu walk poległ od wrogiej kuli niemieckiego snajpera na posterunku 

w Pałacu Blanka. Miał zaledwie 23 lata...

http://www.sww.w.szu.pl/
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=bitwa_powstanie_warszawskie


W czasie okupacji Baczyńskiemu udało się wydać 

cztery tomiki wierszy - w 1940 roku ukazały się drukiem 

"Zamknięty echem" i "Dwie miłości", następnie w 1942 

roku "Wiersze wybrane" i wreszcie w 1944 roku "Arkusz 

poetycki Nr 1". Jako poeta reprezentował nurt pokolenia 

Kolumbów, do którego należeli również Tadeusz Gajcy 

czy Tadeusz Borowski. W utworach Baczyńskiego było 

pełno metafor, barwnych epitetów. Dominuje tematyka 

przygnębiająca, co w pewnym sensie było 

odzwierciedleniem stanu psychiki młodego poety, 

naznaczonej wojną i otaczającym go cierpieniem.                      

W sumie napisał ponad 500 wierszy, zachowały się 

również jego opowiadania oraz poematy. Do 

najważniejszych utworów Baczyńskiego należą: "Elegia... 

o [chłopcu polskim]", "Deszcze", "Z głową na karabinie" 

czy "Na moście w Avinion". Stał się inspiracją dla wielu 

twórców kolejnych pokoleń. Do jego utworów odwoływała 

się chociażby Wisława Szymborska. 
Informację o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego opracowała

J. Rybarczyk



Deszcz jak siwe łodygi, szary szum

a u okien smutek i konanie.

Taki deszcz kochasz, taki szelest strun,

deszcz - życiu zmiłowanie.

Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej

bez ciebie. Cóż? Bez ciebie. Cóż?

w ogrody wód, w jeziora żalu,

w liście, w aleje szklanych róż.

I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz?

Deszcz jest jak litość - wszystko zetrze:

i krew z bojowisk, i człowieka,

i skamieniałe z trwóg powietrze.

A ty u okien jeszcze marzysz,

nagrobku smutny. Czasu napis

spływa po mrocznej, głuchej twarzy,

może to deszczem, może łzami.

I to, że miłość, a nie taka,

I to, że nie dość cios bolesny,

a tylko ciemny jak krzyk ptaka,

i to że płacz, a tak cielesny.

I to, że winy niepowrotne,

a jedna drugą coraz woła,

i to, jakbyś u wrót kościoła

widzenie miał jak sen samotne.

I stojąc tak w szeleście szklanym,

czuję, jak ląd odpływa w poszum.

Odejdą wszyscy ukochani,

po jednym wszyscy - krzyże niosąc,

a jeszcze innych deszcz oddali,

a jeszcze inni w mroku zginą,

staną za szybą jak ze stali

i nie doznani miną, miną.

I przejdą deszcze, zetną deszcze,

jak kosy ciche, i bolesne,

i cień pokryje, cień omyje.

A tak kochając, walcząc, prosząc

stanę u źródeł - studni ciemnych,

w groźnym milczeniu ręce wznosząc;

jak pies pod pustym biczem głosu.

Nie pokochany, nie zabity,

nie napełniony, niedorzeczny,

poczuję deszcz czy płacz serdeczny,

Że wszystko Bogu nadaremno.

Zostanę sam, ja sam i ciemność.

I tylko krople, deszcze, deszcze

coraz to cichsze, bezbolesne.

„Deszcze”



„ELEGIA O…” [CHŁOPCU POLSKIM] 

Odǳielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,

wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć 

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z luǳkich dróg. 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut — zło.

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?



Wiersz „Elegia o …”                          

w wykonaniu                       

K. Bisiorek



CYPRIAN KAMIL NORWID

Cyprian Kamil Norwid był jednym z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych polskich artystów. Norwid to

pisarz, a także malarz urodzony 24 września 1821 roku w wiosce Laskowo-Głuchy pod Radzyminem. Był

najmłodszym dzieckiem Jana Norwida i Ludwiki Zdzieborskiej. Wcześnie osierocony został wzięty na

wychowanie do dalekich krewnych. Norwid ukończył warszawskie gimnazjum, lecz przerwał swoją naukę

w piątej klasie i wstąpił do szkoły malarskiej. Cyprian pobierał nauki rysunku u jednego z warszawskich malarzy.

Jego zainteresowanie sztuką było na tyle duże, że studiował malarstwo w Krakowie, we Włoszech i w Belgii.

Przez przerywaną naukę Norwid stał się samoukiem. Podczas pobytu we Włoszech Cyprian zakochał się w Marii

Kalergis. Mimo nieszczęśliwego zakochania i braku środków poeta podróżował za swoją sympatią po Europie.

W Berlinie przez kontakty z emisariuszami polskiego ruchu niepodległościowego trafił do więzienia na kilka

tygodni. Wtedy też zaczęły się jego problemy ze słuchem.



Norwid miał okazję spotkać i poznać wybitnych poetów

m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego,

Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina.

Niedostatek i bieda zmusiły go do przyjęcia intratnej

posady w pracowni graficznej w USA. Jesienią po

wybuchu wojny krymskiej podjął decyzję o powrocie do

Europy. Na chwilę osiedlił się w Londynie, a ostatecznie

zamieszkał w Paryżu. Życie artysty nie było usłane

różami: nie doczekał się jakiegokolwiek uznania i przyszło

mu umrzeć w paryskim przytułku dla bezdomnych.

Poeta umarł we śnie 23 maja 1883 roku.



Twórczość

Powstanie styczniowe ożywiło twórczość artysty, w tym czasie rozpoczął pracę nad najobszerniejszym

poematem "Quidam". Trzy lata później zakończył pracę nad "Vade-mecum", niestety utwór nie został

opublikowany. W późniejszym okresie powstał cykl impresji "Czarne kwiaty", które były połączeniem eseju

i pamiętnika. Był to jedyny utwór wydany za życia. Podobnie jak u wielu artystów twórczość Norwida nie

została doceniona przez krytyków i czytelników. Pomimo porażek w literaturze zdobył popularność jako

mówca i deklamator, a także jako twórca szkiców i akwarel. W następnych latach postępowała ślepota

i pogorszenie stanu zdrowia przez gruźlicę. Przez zły stan zdrowia trafił do Domu św. Kazimierza na

peryferiach Paryża. To tam poeta pod koniec życia napisał dramat "Miłość czysta u kąpieli morskich",

a także nowele "Stygmat", "Ad leones!", "Tajemnica lorda Singelworth".

Informację o życiu i twórczości C.K. Norwida opracowała
Julia Grzegorzewska



MOJA PIOSNKA

Źle, źle zawsze i wszędzie

Ta nić czarna się przędzie:

Ona za mną, przede mną i przy mnie,

Ona w każdym oddechu,

Ona w każdym uśmiechu,

Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie...

*

Nie rozerwę, bo silna,

Może święta, choć mylna,

Może nie chcę rozerwać tej wstążki;

Ale wszędzie - o! wszędzie,

Gdzie ja będę, ta będzie:

Tu w otwarte zakłada się książki,

Tam u kwiatów zawiązką,

Owdzie stoczy się wąsko

By jesienne na łąkach przędziwo:

I rozmdleje stopniowo,

By ujednić na nowo,

I na nowo się zrośnie w ogniwo.

*

Lecz, nie kwiląc jak dziecię,

Raz wywalczę się przecie.

Niech mi puchar podadzą i wieniec!...

I włożyłem na czoło,

I wypiłem, a wkoło

Jeden mówi drugiemu: "Szaleniec!!"

*

Więc do serca, o radę,

Dłoń poniosłem i kładę,

Alić nagle zastygnie prawica:

Głośno śmieli się oni,

Jam pozostał bez dłoni,

Dłoń mi czarna obwiła pętlica.

*

Źle, źle zawsze i wszędzie

Ta nić czarna się przędzie:

Ona za mną, przede mną i przy mnie,

Ona w każdym oddechu,

Ona w każdym uśmiechu,

Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie.

*

Lecz, nie kwiląc jak dziecię,

Raz wywalczę się przecie;

Złotostruna nie opuść mię lutni!

Czarnoleskiej ja rzeczy

Chcę - ta serce uleczy!

I zagrałem...

...i jeszcze mi smutniej.



MOJA PIOSNKA II

Do kraju tego, gdzie kruszynę 

chleba

Podnoszą z ziemi przez 

uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...

*

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy 

bocianie,

Bo wszystkim służą...

Tęskno mi, Panie...

*

Do kraju tego, gdzie pierwsze 

ukłony

Są, jak odwieczne Chrystusa 

wyznanie,

"Bądź pochwalony!"

Tęskno mi, Panie...

*

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,

Której już nie wiem, gdzie leży 

mieszkanie,

Równie niewinnej...

Tęskno mi, Panie...

*

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,

Do tych, co mają tak za tak -

nie za nie,

Bez światło-cienia...

Tęskno mi, Panie...

*

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o 

mnie stoi?

I tak być musi, choć się tak nie 

stanie

Przyjaźni mojéj...

Tęskno mi, Panie...



Wiersz „Moja piosnka II”                                  

w  wykonaniu Noemi Piaseckiej



STANISŁAW LEM

Stanisław Herman Lem (ur. 13 września 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006

w Krakowie) – polski pisarz gatunku hard science fiction, filozof, futurolog

oraz krytyk.

Jego debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść Astronauci. Kolejne powieści fantastycznonaukowe 

jego autorstwa to: Obłok Magellana, Eden, Pamiętnik znaleziony w wannie, Powrót z gwiazd, Solaris, Niezwyciężony,

Głos Pana, Wizja lokalna, Fiasko i Pokój na Ziemi. Był również autorem trylogii Czas nieutracony oraz cyklu 

groteskowych opowiadań fantastycznonaukowych: Dzienniki gwiazdowe, Księga robotów, Bajki robotów, Cyberiada, 

Opowieści o pilocie Pirxie. 

Jego twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się istot 

inteligentnych czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego 

społeczeństwa i refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat.



II wojna światowa

Po wybuchu II wojny światowej w zaanektowanym przez Związek Radziecki Lwowie rozpoczął w 1940 studia 

medyczne na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Lwowskiego. Wcześniej próbował dostać się na 

Politechnikę Lwowską, jednak mimo zdanego egzaminu nie został przyjęty na wymarzone studia ze względu 

na niewłaściwe w ustroju sowieckim pochodzenie społeczne – powiązania ze średnią burżuazją. Wstąpił 

zatem na medycynę, wykorzystując znajomości ojca, by uniknąć poboru do Armii Czerwonej.

Naukę przerwała w 1941 inwazja Niemiec na ZSRR i niemiecka okupacja, podczas której zamknięto 

wszystkie lwowskie uczelnie. Pomimo żydowskiego pochodzenia, wykorzystując fałszywe dokumenty jego 

rodzina uniknęła osadzenia w getcie. Dzięki tym dokumentom Lem zdobył pracę jako pomocnik mechanika 

i spawacz w garażach niemieckiej firmy, która zajmowała się odzyskiem metali.



Początki kariery pisarskiej

W lipcu 1945 w ramach akcji repatriacyjnej wraz z całą rodziną wyjechał do Krakowa, tracąc w wyniku wojny 

cały dobytek. Ojciec Lema, w celu zdobycia środków do życia zaczął pracować w szpitalu, ponieważ nie mógł 

prowadzić prywatnej praktyki lekarskiej. Lem przyszedł wtedy z pomocą rodzinie publikując efekty swojej pracy 

w prasie, nadal jednak nie traktował w tym czasie pisarstwa jako poważnego zajęcia. Sytuacja materialna 

rodziny Lema była tak zła, że przyszły pisarz myślał nawet o podjęciu pracy spawacza, nie zgodził się na to jednak 

ojciec. Zatem Lem podjął przerwane studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął trzeci rok 

nauki. Po otrzymaniu absolutorium przez miesiąc odbywał obowiązkową praktykę lekarską w szpitalu. Widok 

krwawych scen był jednym z powodów, aby ostatecznie porzucić medycynę, której nie lubił, a na studia wstąpił 

pod wpływem woli ojca. Kolejnym powodem rozbratu z zawodem lekarza była chęć uniknięcia służby 

wojskowej, do której w tym czasie kierowano wszystkich absolwentów studiów medycznych. Lem postanowił 

nie składać końcowych egzaminów i w rezultacie nie otrzymał dyplomu lekarskiego. Pobyt na uczelni medycznej 

dał mu jednakże solidne wykształcenie przyrodnicze i z nauk ścisłych, które Lem wykorzystywał w swojej 

twórczości. Pierwszymi utworami Lema, które publikował jako student medycyny, były opowiadania o tematyce 

wojennej, okupacyjnej oraz zawierające elementy fantastyki naukowej.

Informację o życiu i twórczości S. Lema opracowała Noemi Piasecka



Bajki robotów – zbiór groteskowo-baśniowych 

opowiadań Stanisława Lema wydany po raz 

pierwszy w roku 1964. 

Utwory zostały napisane w konwencji baśni ludowej

i osadzone w świecie futurystyczno-kosmicznej 

technologii, w którym bohaterami i narratorami 

są roboty.

Pierwsze wydanie Bajek robotów zawierało także trzy 

opowiadania, które zostały później dołączone do 

odrębnego cyklu Cyberiada.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://pl.wikipedia.org/wiki/1964_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberiada


TRZEJ ELEKTRYCERZE fragm.

— Oho! — rzekł sobie Kwarcowy — niedobrze! Nic po tym, byle tylko nie myśleć, a będzie dobra nasza!

I postanowił sobie tę jedną frazę powtarzać, cokolwiek się stanie, bo nie wymagała wysiłku umysłowego, a dzięki temu

wcale go nie rozgrzewała. Ruszył tedy pustynią śnieżną Kwarcowy, bezmyślnie i byle jako, aby chłód zachować. Szedł

tak, aż doszedł do murów lodowych stolicy Kryonidów, Frygidy. Rozpędził się, głową w blanki uderzył, aż skry poszły,

lecz nic nie wskórał.

— Spróbujemy inaczej! — rzekł sobie i zastanowił się, ile to też będzie: dwa razy dwa? A kiedy rozmyślał nad tym,

głowa mu się nieco rozgrzała, więc drugi raz mury roziskrzone taranował, ale tylko dołek uczynił niewielki.

— Mało było! — rzekł sobie. — Spróbujemy czegoś trudniejszego. Ile to też będzie: trzy razy pięć?

Teraz to już głowę jego otoczyła chmura skwiercząca, bo śnieg w zetknięciu z tak gwałtownym myśleniem od razu kipiał,

więc cofnął się Kwarcowy, nabrał rozpędu, uderzył i na wylot przeszedł mur, a za nim jeszcze dwa pałace i trzy domy

pomniejszych Grafów Mroźnych, wypadł na wielkie schody, chwycił się poręczy ze stalaktytów, ale stopnie były jak

ślizgawka. Zerwał się szybko, bo już wszystko wokół niego tajało i mógł w ten sposób przewalić się przez całe miasto w

głąb, w przepaść lodową, gdzie by na wieki zamarzł.



JAK ERG SAMOWZBUDNIK BLADAWCA POKONAŁ fragm.

O wypadkach tych dowiedziała się córka królewska, Elektrina. Odziedziczyła widać ciekawość po ojcu, nie bała się

bowiem zbliżać do klatki, w której stwór pędził czas na drapaniu się lub wchłanianiu takich ilości wody i popsutego

oleju, jaka by stu poddanych królewskich na miejscu uśmierciła.

Homos nauczył się rychło rozumnej mowy i ważył się nawet zagadywać Elektrinę.

Spytała go raz królewna, co też takiego białego świeci mu się w gębie.

— Nazywam to zębami — rzekł.

— Podaj mi choć jeden ząb przez kratę! — poprosiła k rólewna.

— A co mi za to dasz? — spytał.

— Dam ci mój złoty kluczyk, ale tylko na chwilę.

— A co to za kluczyk? .

— Mój osobisty, którym się co wieczór rozum nakręca. Przecież i ty musisz go mieć.

— Mój kluczyk jest inny od twego — odparł wymijająco. — A gdzie go masz?

— Tu, na piersi, pod złotą klapką.

— Daj migo...

— A dasz mi ząb?

— Dam...

Królewna odkręciła złotą śrubkę, otwarła klapkę, wyjęła złoty kluczyk i podała przez kraty.



PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY
- OBRAZY DO TEKSTÓW LITERACKICH

przekład intersemiotyczny jest ekwiwalentem innego dzieła

Przekład jest metodą analizy utworu ze względu na ucznia, 

wyzwala aktywność podmiotu poznającego.

W materialnym rezultacie odbioru zawarty jest element 

kreatywności, który jest prezentacją odczytania, rezultatem 

wnikliwej interpretacji.
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