
Literacki przewodnik 
uczestnika projektu eTwinning 

,,W labiryncie książek”  
 

Słów kilka o polskiej literaturze 



O prezentacji 

Prezentacja jest wprowadzeniem do części projektu poświęconego polskim książkom. 

Jej celem jest przypomnienie największych twórców polskiej literatury od zarania 

dziejów po współczesność. 

Oczywiście nie jest naukowym, poważnym opracowaniem. W założeniu ma pokazywać 

dokonania, uświadamiać piękno i wielkość tego, co po polsku i o Polsce napisano.  

    



JAN KOCHANOWSKI  

Twórca z okresu renesansu. Zasłynął jako autor pieśni, w 

których uczył życia i przekazywał wiele mądrości. Śmierć 

ukochanej córeczki opłakiwał w trenach. Piewca przyrody, 

mędrzec i nauczyciel niepozbawiony poczucia humoru we 

fraszkach.  

Dzięki niemu rozsławiono Czarnolas i sprzyjającą 

odpoczynkowi lipę.  

Autor ,,Odprawy posłów greckich”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kochanowski 



MIKOŁAJ REJ 
Uznawany za ojca literatury polskiej. Twórca szesnastowieczny. 

Przedstawiciel renesansowy.  

Myśląc o nim, nie sposób zapomnieć o ,,Krótkiej rozprawie 

między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”. Dziś 

można by powiedzieć, że to polityczna wypowiedź w obronie 

chłopów, kopalnia wiedzy o ówczesnych stosunkach społecznych, 

jakich niemało w parlamentowych kuluarach i różnorodnych 

mediach. 

Człowiek poczciwy – czy łatwo nim być, czy warto nim być – w 

XXI wieku ? Odpowiedź trudna, odpowiedź niejednoznaczna. 

Jedno jest pewne, o człowieku poczciwym w  dawnym, 

Rejowskim rozumieniu  dowiadujemy się z ,,Żywota człowieka 

poczciwego”. 

 

•   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Rej#Krótka_rozprawa_między_trzema_osobami,_Panem,_Wójtem_a_Plebanem 



IGNACY KRASICKI 

Kolejny wielki. Tym razem z okresu oświecenia. Biskup! 

Pisał sobie BAJKI, krótkie, wierszowane mądre utworki. Jego 

zwierzęta wskazywały błędy w ludzkim zachowaniu i pouczały, jak 

postępować i żyć. Podziwia się go za świetne podsumowania i 

niezapomniane morały. 

Ludzkie wady wyśmiewał w SATYRACH. 

Warto sięgnąć po ,,Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – rzecz 

bez wątpienia  o wychowaniu”; inne cenne  dzieła tegoż Pana to 

chociażby ,,Monachomachia” czy ,,Antymonachomachia”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Krasicki#Ważniejsze_dzieła 



ADAM MICKIEWICZ 

Ten ADAM to nie tylko najbardziej znany ADAM wśród poetów, 

pisarzy. Wymieniany zaraz po tym BIBLIJNYM, albo razem z nim.  

Wielki Polak. Z dumą mówi się o nim WIESZCZ NARODOWY.  

Nawet niezbyt wprawny znawca literatury, czy kiepski czytelnik, wie 

o Mickiewiczowskim ,,Panu Tadeuszu”, a uczone w szkole na pamięć 

fragmenty pamiętane są do końca życia.   

Tworzył w czasie, gdy Polska była pod zaborami i ten temat ściśle był 

obecny w tym, co wychodziło spod jego pióra. Przedstawiciel 

pięknego i wdzięcznego ROMANTYZMU. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz 



HENRYK SIENKIEWICZ 

Noblista. Jego twórczość przynależy do POZYTYWIZMU. 

Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i 

XX w. Pisarz ,,ku pokrzepieniu serc”. Spod jego pióra 

wychodziły i krótkie utwory – NOWELE, i długie obszerne - 

POWIEŚCI.  

Głośno o nim za sprawą TRYLOGII ( cyklu powieści 

historycznych ) i opowieści o początkach chrześcijaństwa - 

,,Quo vadis”. Jego książki na półkach w wielu prywatnych 

polskich biblioteczkach Polaków.  

Prócz tego mógłby się szczycić licznymi ekranizacjami swoich 

dzieł.  

Z jego powieścią ,,W pustyni i w puszczy” spotyka się każdy 

uczeń szkoły podstawowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz 



STEFAN ŻEROMSKI 

Przypisywany do dwóch epok literackich: MŁODEJ POLSKI i 

DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. Zajmował się 

między innymi problemami związanymi z zakazem mówienia po 

polsku w czasie rozbiorów ( to w ,,Syzyfowych pracach” ) i z 

kłopotami po odzyskaniu niepodległości ( o tym na przykład w 

,,Przedwiośniu” ). 

Czytany, omawiany, opisywany przez polskich uczniaków właściwie 

na wszystkich etapach kształcenia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski 



WŁADYSŁAW REYMONT 

Kolejny noblista. Nagrodzony za czterotomowe dzieło o życiu na 

wsi w rytmie zmieniających się pór roku; pod tytułem ,,Chłopi”.  

Inne jego wytwory zasługujące na czytelniczą uwagę to na 

przykład ,,Ziemia obiecana” czy ,,Komediantka”. 

Pierwsza książka to coś dla współczesnych przedsiębiorców czy 

biznesmenów. Rzecz o robieniu pieniędzy w Łodzi na początku 

dwudziestego wieku. 

Po ,,Komediantkę” chętnie sięgną miłośnicy teatru i aktorskiego 

życia. 

Wszystko do obejrzenia na dużym lub małym ekranie. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont 



ZOFIA NAŁKOWSKA 

Przywoływana przede wszystkim gdy mowa lub pisanie o literaturze 

wojny i okupacji. Nie sposób pominąć jej ,,Medalionów” o 

prześladowaniach hitlerowskich w Polsce, powstałych tuż po 

zakończeniu II wojny światowej. 

Wcześniej popularna chociażby za sprawą ,,Granicy”; tym razem 

powieści trochę o relacjach społecznych, także o miłości; nieco 

psychologicznej czy kryminalnej; w każdym razie wartej 

przeczytania i w literackiej wędrówce zasłużonej na wspomnienie.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Na%C5%82kowska 



CZESŁAW MIŁOSZ 

Podążył tropem noblistów. W 1980 roku zdobył Literacką 

Nagrodę Nobla. Wielbiony za bogaty dorobek, w którym i 

poezja, i proza. 

Tworzył przed wojną i po wojnie.  

Twórca ciekawy, tłumaczony na wiele języków, piszący w 

Polsce i poza jej granicami. Swego czasu niewydawany. 

Zmarł w 2004 roku w Krakowie. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz 



WISŁAWA SZYMBORSKA 

Jedna z najwspanialszych poetek. Laureatka Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury z 1996 roku. Niezwykle skromna, drobna,  

osoba; przesympatyczna kobieta unikająca tłumów i rozgłosu. 

Perfekcjonistka słowa zawierająca w swych strofach cudowne  

refleksje i trafne stwierdzenia. 

Związana z  Krakowem. Przez lata jej sekretarzem był Michał 

Rusinek.  

Recytatorom - czytającym poezję ( ale nie tylko ) - wyjątkowe bliskie 

są jej: ,,Chwila”, ,,Kot w pustym mieszkaniu”,  ,,Niektórzy lubią 

poezję”, ,,Nienawiść” czy ,,Rozmowa z kamieniem” lub ,,Nic dwa 

razy się nie zdarzy”. 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska 


