
Zośka wita Was Śnieżynki:) 

Wyjdźcie z ciepłej już pierzynki. 

Ciepłe kurtki, kalesony, 

trochę smalcu, salcesony, 

stosuj często dla ochrony. 

Bo w sezonie - tym zimowym: 

katar, kaszel wnet gotowy. 

A infekcja w środku zimy - 

„zje” wiosenne witaminy. 

Nie zapadaj w sen zimowy, 

urządź kulig przebojowy,  

weź przyjaciół też ze sobą,  

aby zimy być ozdobą. 

Nos czerwony – zawsze w modzie! 

Zwłaszcza w obecnej pogodzie. 

Czapki modne też sprzedają, 

na straganach i ulicach 

ludzie w ciepłych rękawicach. 

Może też jak będziesz grzeczny, 

Mikołajek wszechobecny  

da Ci prezent wymarzony! 

Oby nie przyniósł Ci żony::::) 

Tylko coś, co Cię ucieszy 

i rozbawi, i rozśmieszy. 

Niech to będą kalesony 

bombonierki, salcesony! 

I perfumy tak pachnące, 

jak te kwiatki na tej łące. 

I skarpety, 

 choć te zniszczą się niestety! 

Rękawice i spódnice,  

dresy, koce i miednice. 

A jak wszystko to dostaniesz 

zjesz, ubierzesz i powstaniesz. 

Napisz list do Mikołaja,  

w którym grzecznie go poprosisz, 

o to, czego pozornie nie znosisz. 

Niech Ci sanie z reniferem 

staną pod kaloryferem. 

I wyrzucą tam ładunek: 

ZESTAW LEKTUR – TO PAKUNEK!!! 

Od tej chwili Twoje życie 

zmieni się nie tylko skrycie. 

Oddasz serce tej lekturze, 

nie polegniesz na maturze:) 

Po tej puencie uczniu drogi, 

czas pod kocyk włożyć nogi. 

 

 

  

 

 



  

 

 Jeśli chodzi o wysublimowaną, wyszukaną i oryginalną poezję Zośki, to oczywiście jej dogłębny i 

jakże trudny do odczytania sens, niejako tym razem pozwala na utożsamienie „podmiotu 

lirycznego” wiersza z autorem. Nie piszmy z autorką, bo od razu wielu mogłoby się zorientować, 

kto jest prototypem Zośki, a tego byśmy z Iwanką,( której też nikt nie zna), nie chciały, ponieważ i 

jej i Zośce zależy na zupełnej anonimowości. Otóż, moja droga Iwanko, witam Cię z odległej nie – 

nadniemeńskiej krainy i nawet nie wiesz jak się cieszę, że to właśnie Ty powitasz mnie tak szczerze 

i wylewnie w styczniowym numerze:). Kontynuując prywatę, muszę Ci powiedzieć, a raczej 

napisać, droga wpółredaktorko, że praca z Tobą to „dzika” przyjemność:) Wiem co chcesz 

powiedzieć, nie dziękuj:). 

A teraz do rzeczy !!! Dziś mój drogi, mam nadzieję, że w ogóle istniejący czytelniku, zapraszam 

Cię do „PODRÓŻY INTERPRETACYJNEJ” w świat może nie zawsze kochanej przez Ciebie 

poezji. Za tekst „pokazowy” niech posłuży może ten poemat:))))), inicjujący grudniowy nr „Zośki”,  

bo przecież najlepiej w prostych słowach mówić o wielkich uczuciach:)). 

Drogi uczniu, „potencjalny” maturzysto, jeżeli boisz się matury, (choć to pewnie po trzech czy 

czterech latach systematycznej edukacji jest zupełnie nieprawdopodobne), jeśli nie wiesz jak zabrać 

się do interpretacji utworu poetyckiego, bo jest np. : zbyt długi, zbyt krótki, „zaszyfrowany”, zbyt 

jednoznaczny, „dziwny”, „nie – dziwny”, to odpowiedz sobie na szereg pytań, które ułatwią Ci 

analizę tego, co z pozoru – niemożliwe. 

 

 

MAGICZNE PYTANIA 

PRZED INTERPRETACJĄ 

DO ZADANIA: 

1. CO ? 

2. KTO? 

3. JAK? 

4. DO KOGO ? (DO MISIA GOGO:)) - RYM UŁATWIAJĄCY ZAPAMIETYWANIE, 

NIESTETY NICZEGO NIE WNOSZĄCY DO INTERPRETACJI :( 
 

  

AD. 1) Co jest tematem utworu? - To pytanie, którego formułę śmiało możemy zmienić na 

elementarne: „O czym ten wiersz jest?”, „O czym opowiada, co jest jego treścią?”. Otóż nie po 

pierwszej, no ale już po drugiej lekturze utworu, autorstwa ZOSI, możemy stwierdzić, że tematem 

tego wiersza jest przedświąteczne oczekiwanie na nadejście Mikołaja. Oczywiście nie sam proces 

czekania jest kwintesencją utworu. Na początku wiersza, nie posiadającego tytułu, nakreślony 

został obraz pory roku, którą jest zima. Czas ten niesie ze sobą tak pozytywne; „Nos czerwony – 

zawsze w modzie!”, jak i negatywne skutki; „ (…) katar, kaszel wnet gotowy”.  Po analizie 

symptomów zimowej aury, podmiot liryczny poprzez niezwykle plastyczny, opis potęguje napięcie, 

związane z oczekiwaniem na nadejście św. Mikołaja. Wylicza całą masę mniej i bardziej 

przydatnych przedmiotów, które być może staną się przyczyną radości obdarowanego, m.in. ; 

„perfumy tak pachnące”. Podmiot mówiący w tekście, pozwala sobie wspomnieć o zgoła nie 

materialnym, ale niejako „personalnym” prezencie, jakim mogłaby być „żona”; „Oby Ci nie 

przyniósł żony”. Jednak niewątpliwie perspektywa otrzymania „rzeczowych” upominków jest 

bardziej kusząca. Wreszcie przychodzi upragniony moment, w którym obdarowany otrzymuje 

podarunek, którego być może nie oczekiwał, ale zdaniem podmiotu lirycznego, da mu wiele 

satysfakcji i korzyści. Tym czymś jest zestaw lektur, niezbędny każdemu, „potencjalnemu” 

maturzyście. Prezent ten ma nie tylko sprawiać radość, ale przy okazji nakreślić optymistyczną 

wizję zdanego egzaminu dojrzałości: „ (…) nie polegniesz na maturze”. Jednak, aby, przełamać 

nieco może zbyt scjentystyczne przesłanie utworu, autorka pozwala sobie w sposób sielankowy, 

stosowny do atmosfery zimowej aury, zakończyć wiersz słowami; „Po tej puencie uczniu drogi,/ 



czas pod kocyk włożyć nogi”. 

Ad. 2 Kto? Pytanie dotyczy tego, kto jest, albo kto mógłby być podmiotem lirycznym, inaczej 

podmiotem mówiącym w utworze. Najlepiej w sposób ostrożny podchodzić to tego rodzaju prób 

identyfikacji podmiotu lirycznego, które odsyłałyby go do prototypu, za który młodzież często 

błędnie uznaje autora tekstu. Nigdy bowiem nie wiemy tego czy np. może już nieżyjący dziś autor 

wiersza, życzyłby sobie, aby go utożsamiać z podmiotem w nim mówiącym. Być może jego 

przekonania są zupełnie odmienne. Oczywiście są uzasadnione przypadki, w których możemy 

dokonywać takiego utożsamienia, ale tylko w przypadku, kiedy biograficzne momenty z życia 

poety, są przez nas znane doskonale i stosunkowo wyraźnie widać je w utworze (K.K. Baczyński w 

swoich utworach postrzega swoją osobę w perspektywie reprezentanta Pokolenia Kolumbów – 

Pokolenia czasów Apokalipsy spełnionej – wojny).  

W utworze obecnie przez nas interpretowanym, wiele sformułowań i sposób prowadzenia 

lirycznego wywodu, wskazuje na to, że podmiot liryczny jest optymistycznie nastawiony do świata, 

który go otacza. Niemniej jednak ma świadomość tego, co w życiu jest ważne i o czym należy 

zawsze pamiętać, podążając za tym co praktyczne i wygodne. Podmiot liryczny potrafi dostrzec 

urok zimy w „szczegółach”, które czyni niezbędnym elementem świata przedstawionego w 

wierszu. 

Ad. 3 Jak? Aby właściwie przejść przez kolejne stadium interpretacyjne utworu, należy przede 

wszystkim rozwinąć to krótkie, póki co pytanie. Jego forma właściwa brzmieć może następująco: 

„W jaki sposób, przy pomocy jakich środków językowego wyrazu, przedstawiona została treść 

utworu?”, „Jakie środki artystyczne, stylistyczne uwypuklają sens wiersza?” Wypada znać 

przynajmniej te, które najczęściej, choć nie zawsze wszystkie naraz:) pojawiają się w utworze.  

Najłatwiej znaleźć: metafory, epitety, powtórzenia, porównania, wykrzyknienia, zdrobnienia i np. 

antytezy. Rzecz jasna, nie wystarczy samo ich wyliczenie, ale trzeba napisać kilka zdań na temat 

tego w jakim celu, każdy z nich został wprowadzony.  

Wracając do naszej interpretacji, także spróbujemy się doszukać tego w jaki sposób środki 

językowego wyrazu łączą się z wymową ideową, analizowanego przez nas wiersza. Wspomniany 

optymizm podmiotu lirycznego, wyrażony poprzez niezwykle prosty, „nienaszpikowany” środkami 

stylistycznymi, język, uwypukla to co w nim najważniejsze, a mianowicie – nieco ironiczne 

podejście do rzeczywistości. Fakt oczekiwania na Mikołaja, a więc proces zarezerwowany przede 

wszystkim dla najmłodszej części populacji, urasta przed oczyma czytelniczej wyobraźni do rangi 

niezwykle istotnego. Owa pozorna powaga tematu, połączona z ironicznym jego przedstawieniem, 

pozwala w sposób subtelny, aczkolwiek konkretny i rzeczowy wprowadzić imperatyw czytania – 

jako czynności, warunkującej ewentualny sukces na egzaminie maturalnym. Zastosowanie przez 

autorkę trybu warunkowego; „Oddaj serce tej lekturze/ nie polegniesz na maturze”, dyskretnie, 

aczkolwiek dobitnie kieruje uwagę czytelnika na to co, w poezji uznawane jest za „przesłanie 

tekstu”. Z kolei liczne wykrzyknienia i wyliczenia: „bombonierki, salcesony”, pozwalają apoteozę 

codzienności, kreować w sposób dynamiczny, ale jednocześnie (dzięki regularnym rymom), 

„melodyjnie – monotonny”. 

Ad 4. Zbliżamy się do ostatniego etapu interpretacji, w którym określić mamy adresata wiersza. 

Czasami widoczny jest on już w tytule („Oda do młodości” A. Mickiewicza), ale zazwyczaj jest on 

ukryty w wersach utworu. Nie wolno nam zapominać i o tym, że istnieją wiersze, w których nie da 

się odnaleźć docelowego odbiorcy, zatem tekst jest wtedy „prezentem” dla wszystkich czytelników. 

Wracając do naszej mozolnej, ale jakże wciągającej czynności:), nie mamy wątpliwości, że 

adresatem „świątecznego utworu”, jest człowiek młody, być może mężczyzna, który, mógłby już 

jasno określić swą sytuację matrymonialną; „Oby Ci nie przyniósł żony”. Jednak może być to 

przecież młoda kobieta, bo taka szczególnie doceniłaby; „ (…) perfumy tak pachnące, /jak te 

kwiatki na tej łące”. Oczywiście nie możemy wykluczyć i tej hipotezy interpretacyjnej, wedle której 

przywołane porównanie, pozwala w takich perfumach gustować także panom:::::::) 

  ******* 

P.S. 

 



Problem określony w formule tematu maturalnego, często odsyła nas do kontekstów, związanych z 

wymową analizowanego utworu. Dobrym odniesieniem dla tekstu, inicjującego grudniowy nr 

„Zośki” będą np. utwory Juliana Tuwima – reprezentującego skamandrycką afirmację świata oraz 

wiersze Mirona Białoszewskiego, wyrażające ekstatyczny zachwyt nad codziennością, bez typowo 

lingwistycznej ich prezentacji. Ironiczne, aczkolwiek niesarkastyczne prezentowanie prostych 

tematów, przypomina niedościgniony w tej kwestii wzór  - reprezentowany przez poezję Wisławy 

Szymborskiej. Szukając odniesień epokowych, należy pamiętać, o tym, że „optymizm poznawczy” 

nie zawsze był w modzie::::) 

 

 


