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Kwiecień – Wrzesień 2 (80 – 81) 2021

  o egzaMinie MatuRalnyM
  o nadzoRze pedagogicznyM
  o edukacJi MedialneJ
  o ekologii W szkole
  pRopozycJe

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i siódma rocznica śmierci 
Tadeusza Różewicza, Sejm ogłosił go jednym z patronów 2021 roku.
Tadeusz Różewicz już za życia stał się klasykiem, wywarł ogromny 
wpływ na rozwój poezji i dramatu XX wieku. Jego twórczości 
warto poświęcić uwagę, bo rezonuje ze światem, w którym żyjemy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności
Ocalony, w: Niepokój, 1947

Czasy są niby duże, ludzie trochę mali
Kartoteka, 1960

Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze
na złotej monecie która dźwięczy

czysto
Kasztan, w: Czerwona rękawiczka, 1948

Dopóki nie poczujesz się nieszczęśliwy, nie narodzi się w tobie „poezja”
Przygotowanie do wieczoru autorskiego, 1971

zapominają
że poezja współczesna

to walka o oddech
Zdjęcie ciężaru, 1959, w: Zielona róża, 1961

Właśnie was szukam
w tym ogromnym mieście

co rośnie
przybywa

Was szukam
Na tej wyspie

bezludnej
nie omyliłem się

wy jesteście ludzie
moi bliźni

Obcy człowiek, w: Rozmowa z księciem, 1960

Kłamstwo zamienia się w prawdę, a ludzie mają opuszczone oczy. Między 
prawdą i kłamstwem zapanowała tu zgoda. Mają one jedno oblicze.

Mgła, w: Rozmowa z księciem, 1960

Mój wiersz
mnie tworzy

ja nie tworzę wierszy
***, w: Poezja, t. 2

Wybór: dr Mirella Zajega

Po wojnie nad Polską przeszła kometa poezji.
Głową komety był Różewicz, reszta to ogon.

S. Grochowiak: Poeci o Różewiczu. „Śląsk” 1996, nr 10.

Tadeusz Różewicz (1921 – 2014)


