
 1 

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III 
GIMNAZJUM 

 
 
 
TEMAT :Mistrz słowa i gry językiem – Stanisław Barańczak „Pan tu                  
               nie stał.”   
 
Lekcja przeprowadzona przy wykorzystaniu podręcznika „Świat w słowach i 
obrazach” 
 
Cele lekcji:  

• Uczeń zna biografię S. Barańczaka,  kontekst 
historyczny jego utworów; 

• poprawnie wskazuje, określa frazeologizmy i cel 
wykorzystania ich w utworze; 

• dokonuje analizy i interpretacji utworu; 
• rozumie pojęcia :slogan, poezja 

lingwistyczna,parafraza. 
 
 
Pomoce dydaktyczne: 

• kaseta wideo –repertuar teatru Buffo(fragment piosenki „Za 
czym kolejka ta stoi?”) 

• Słownik frazeologizmów; 
wycinki z gazet – slogany, hasła reklamowe; 

• Film „Alternatywy 13” 
 
                          PRZEBIEG LEKCJI: 
 

1. Informacje o twórczości S. Barańczaka z uwzględnieniem 
kontekstu historycznego utworów(obraz Polski lat 
osiemdziesiątych)- tekst str.261.; 

2. Odtworzenie piosenki z kasety wideo „Za czym kolejka ta 
stoi?”- uwzględnienie satyrycznego charakteru wykonania 
piosenki, odwołanie się do rzeczywistości Polski epoki 
komunizmu;  
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3. Analiza utworu: 
 
Objaśnienie frazeologizmów z wiersza- wykorzystanie motywu 
stania 
 
ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE WYJAŚNIENIA
ZE SŁOWEM ,,STAĆ"

1.stać murem za kimś 1.popierać kogoś,być z nim solidarnym
2.stać na czele 2.przewodzić komuś lub czemuś
3.stać na stanowisku
4.nas(mnie)nas na to nie stać 4.coś jest zza drogie lub niemożliwe do  

realizacji
5.stać nogami na ziemi 5.być realistą
6. Stać otworem 6.być osiągalnym ,dostępnym
7.stać na uboczu 7.nie wychylać się
8.stać w miejscu 8.nie rozwijać się,np..zawodowo,umysłowo
9.stawiać się 9.sprzeciwiać się
10.stać na szarym końcu 10.gdzieś daleko, z tyłu, być ostatnim

 
-Wszystkie te sformułowania pochodzą z języka potocznego , 
gazetowego(stać na czele – to slogan) 
-”stać na stanowisku”, „stać w miejscu”- w utworze zwroty te 
nabrały nowego znaczenia –zajmować stanowisko zgodne z 
myślą partii, odrzucenie osób , których światopogląd jest różny 
od światopoglądu komunistycznego. 

4.  Określenie celu wykorzystania(nagromadzenia)frazeologizmów                   
w  utworze –jest to typowa dla Barańczaka zabawa słowem 

   5.   Język mediów –czemu służą hasła reklamowe, slogany 
        zamieszczone w prasie? 

 
Barańczak w swojej  twórczości wykorzystywał: 

• Język gazet; 
• Hasła reklamowe: 
• Potoczne zwroty: 
• Wypowiedzi urzędowe 
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Barańczak język poetycki              wiersze(poezja)           
 

 GRA  JĘZYKIEM-ZABAWA JĘZYKIEM 
 
 
 

 
 

6.. Scenki dramowe obrazujące stanie w kolejkach(wyraz twarzy, 
zachowanie osób stojących długo w kolejce, przepychanki) 
 
7. Emisja fragmentu filmu „Alternatywy 13”- robot stojący w kolejce 
8. Wyjaśnienie tytułu wiersza: 
 
„PAN TU NIE STAŁ”- określenie używane w latach 80-tych -okresie 
długich kolejek , w których spędzało się czasem całą noc.  W wierszu 
Barańczaka zwrot ten odnosi się do człowieka, który nie stoi razem z 
walczącymi, a „stoi z boku” , „stoi w miejscu”, „stoi na szarym 
końcu”,który do tej pory ignorował zwykłych , przeciętnych ludzi. 
 
9.Symbolika w wierszu - „stanie w kolejce” – symbolizuje ludzi 
„stojących” po wolność(słowa) ,prawdę, uczciwość polityczną. 
10. Notatka: 
 
Wiersz Barańczaka pt.: „Pan tu nie stał” jest aluzją do rzeczywistości 
lat 80-tych, ale także grą językową. W trakcie czytania utworu na plan 
pierwszy wysuwa się potoczny, gazetowy język utworu. Cały tekst 
utworu składa się ze znanych zwrotów i wyrażeń, które w ujęciu 
Barańczaka odzyskują pierwotne znaczenie –rysują obraz 
„komunistycznej” rzeczywistości. Podmiot liryczny (bohater wiersza) 
jest człowiekiem ,który nie poddaje się reżimowi komunistycznemu, 
w życiu postępuje etycznie i moralnie. 
     Swój wiersz oparł Barańczak na koncepcie poetyckim- gra 
znaczeniem słowa „stać”, wydobycie bogactwa jego treści, 
nagromadzenie związków frazeologicznych, wydobycie ich nowych 
znaczeń – to wszystko powoduje , że wiersz Barańczaka można 
zaliczyć do POEZJI LINGWISTYCZNEJ. 
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 POEZJA LINGWISTYCZNA (łac. lingua- język) – tematem poezji 
staje się sam język, często codzienny, sloganowy, banalny; 
na pierwszym miejscu stawia się słowo, jego znaczenie lub grę 
znaczeń. 
 
11.Praca domowa 
 
A. Wykorzystując hasła gazetowe(slogany) ułóż własny wiersz –
wyklejankę. 
 
B. Dokonaj parafrazy dowolnego utworu Barańczaka. 
 
 
 
 
                                   Opracowała : Małgorzata Żulińska 
                                   nauczyciel PG w Ciciborze Dużym 


