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Publikacja konkursu
Scenariusz konkursu pt. „Uzale żnienia - precz”

Niniejsza publikacja to scenariusz konkursu gminnego dla szkół
gimnazjalnych, którego treścią jest profilaktyka uzależnień.

Konkurs ten przeprowadziłam w roku szkolnym 2002/2003 na terenie gminy
Alwernia.

Podaję te materiały Koleżankom i Kolegom do ewentualnego wykorzystania.
Maria Mąsior

Kwaczała, 31-03-2003

Regulamin gminnego konk ursu pod tytułem „Uzale żnienia - precz”
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum.
2. Konkurs obejmuje dwa etapy.
Etap pierwszy.
• Uczestnicy rozwiązują test z wiedzy o nałogach. Obejmuje on 22 pytania. Za

każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Całość testu to 22 punkty.
• Komisja szkolna oceni odpowiedzi i wybierze 3 przedstawicieli do drugiego etapu.

Będą oni tworzyli drużynę danego gimnazjum.
• Przed przystąpieniem do drugiego etapu każdy zakwalifikowany uczeń przygotuje

plakat na temat konkursu. Plakaty te mają być dostarczone do
............................................................................. w .........................., najpóźniej
trzy dni przed terminem finału konkursu.

Etap drugi
• Finaliści przystąpią do realizacji 3 zadań:

- rozwiązania krzyżówki na temat uzależnień,
- scenki sytuacyjnej z wykorzystaniem dramy,
- napisania artykułu związanego z tematem konkursu.

• Prace uczniów, wypowiedzi pisemne i ustne będzie oceniało niezależne jury.
Przedmiotem oceny będzie również doping publiczności.

3.Termin konkursu.
Etap szkolny odbędzie się dnia .................. o godz. ............
Zgłoszenia do udziału w etapie gminnym należy składać do dnia ........................ w
siedzibie .......................................................
Plakaty należy złożyć do dnia ....................do siedziby .................. .

Etap gminny odbędzie się w budynku ........................................... dnia ................... o
godz. ........... .

Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i pozostałych
uczestników.

4. Bibliografia.
a) Dodziuk A. Trudna nadzieja, PARPA, Warszawa 1998.
b) ”Es-O-eS” nr3/2002, Wydanie specjalne.
c) Narkotyki. Ich rodzaje, działanie, skutki nadużywania. Wyd. KAMA,

Warszawa 1999.



Test z wiedzy o uzale żnieniach
1. Marihuana wywołuje uzależnienie:
a) fizyczne,
b) psychiczne,
c) fizyczne - psychiczne.

2. Barbiturany to:
a) leki nasenne,
b) leki uspokajające,
c) środki przeciwbólowe.

3. Naturalne pochodzenie opium:
a) z maku,
b) z koki,
c) z konopi.

4. Narkotyki pochodzenia syntetycznego to:
a) opium, liście koki, konopie indyjskie, grzyby halucynogenne,
b) amfetaminy, extazy, LSD.

5. Kto był założycielem organizacji „Monar”?
a) Janina Ochojska,
b) Jerzy Owsiak,
c) Marek Kotański.

6. Który z nałogów należy do najbardziej uzależniających?
a) picie alkoholu,
b) palenie tytoniu,
c) barbiturany.

7. Dziennie bez szkody dla organizmu można wypalić:
a) 5 papierosów,
b) 20 papierosów,
c) każda ilość jest szkodliwa.

8. Palenie tytoniu:
a) może być przyczyną obumarcia komórek mózgowych,
b) może być przyczyną raka płuc,
c) może poprawić kondycję organizmu.

9. Picie alkoholu w postaci piwa jest:
a) nieszkodliwe, ponieważ piwo to nie alkohol, tylko napój chłodzący,
b) szkodliwe dla organizmu człowieka i uzależnia go od siebie,
c) tak samo szkodliwe jak wódka, lecz nie uzależnia i nie powodu-

je alkoholizmu.

10. Sprzedaż tytoniu jest dozwolona osobom:
a) powyżej 18 lat,
b) powyżej 16 lat,
c) wszystkim.



11. Dozwolone prawem stężenie alkoholu w krwi kierującego pojazdem wynosi:
a) do 0,2 promila,
b) do 0,5 promila,
c) do 0,19 promila.

12. Sprzedaż alkoholu jest dozwolona:
a) osobom nietrzeźwym,
b) osobom od 16. roku życia,
c) osobom trzeźwym, które osiągnęły pełnoletniość.

13. Alkohol szkodzi i uzależnia:
a) tylko nieletnich i młodzież do 20. roku życia,
b) tylko starców i kobiety,
c) wszystkich - niezależnie od wieku i płci.

14. Alkohol swoim działaniem uszkadza:
a) mózg, serce i organy wewnętrzne,
b) nic nie uszkadza,
c) cały organizm człowieka i jego psychikę.

15. Picie alkoholu w postaci wina jest:
a) nieszkodliwe, ponieważ wino bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia,
b) szkodliwe dla organizmu człowieka i uzależnia go od siebie,
c) tak samo szkodliwe jak wódka, lecz nie uzależnia i nie powoduje alkoholizmu.

16. Alkoholizm jako uzależnienie to:
a) choroba,
b) zboczenie,
c) przestępstwo.

17. W alkoholizm wpadają tylko:
a) ludzie biedni, niewykształceni i bezrobotni,
b) ludzie wykształceni, dobrze zarabiający o wysokim statusie

społecznym,
c) wszyscy, niezależnie od zarobków, wykształcenia i posiadanego majątku.

18. Pozwalanie dzieciom na picie nawet niewielkich ilości alkoholu
jest:

a) nieszkodliwe i nie ma przeciwskazań, dobrze wpływa na organizm dziecka,
b) bardzo szkodliwe, powoduje duże i poważne uszkodzenia organizmu i psychiki
dziecka, a także w dużym i szybkim stopniu powoduje uzależnienie od alkoholu,
c) pożądana, ponieważ niewielkie ilości alkoholu działają zdrowotnie

na dziecko.

19. Alkoholizm jest:
a) chorobą nieuleczalną, ponieważ po kuracji odwykowej pacjent nie

może pić, a nawet jednorazowe wypicie małej ilości alkoholu powoduje nawrót
choroby,
b) chorobą uleczalną, ponieważ po kuracji pacjent jest wyleczony

i może pić alkohol w sposób kontrolowany, jak człowiek, który nigdy



nie był alkoholikiem,
c) nie jest chorobą, tylko stylem bycia a pijący zawsze może przestać pić.

20. Stowarzyszenie, udzielające pomocy rodzinom alkoholików,
uczące jak żyć i postępować z alkoholikiem w rodzinie, to:

a) AL - Capone,
b) AL - Katraz,
c) AL - Anon.

21. Autorka książki pt. „Pamiętnik narkomanki” to:
a) Janina Ochojska,
b) Barbara Rosiek,
c) Małgorzata Musierowicz.

22. Opiaty to:
a) pochodne konopi indyjskich,
b) pochodne opium,
c) środki psychostymulujące.

TEST Z WIEDZY O NAŁOGACH

Karta odpowiedzi:
1-b), 2-a), 3-a), 4-b), 5-c), 6-c), 7-c), 8-b), 9-b), 10-a), 11-a), 12-c), 13-c), 14-c), 15-b),
16-a), 17-c), 18-b), 19-a), 20-c), 21-b), 22-b).

KRZYŻÓWKA
1. Narkotyk pochodny konopi indyjskich.
2. Działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom.
3. Wyrób tytoniowy do wąchania.
4. Roślina do produkcji papierosów, cygar itp.
5. Alkoholizm narkomania to ... .
6. Popularny napój alkoholowy.
7. W nim podaje się piwo.

1
2

3
4

5
6

7

Hasło;................................

KRZYŻÓWKA

Karta odpowiedzi:

1. marihuana,
2. profilaktyka,
3. tabaka,
4. tytoń,



5. choroba,
6. piwo,
7. kufel.

Hasło; Alkohol.

Punktacja

1. miejsce – 5 pkt.
2. miejsce – 3 pkt.
3. miejsce - 1 pkt.

PLAKATY

Punktacja

Ocenianie oryginalności pomysłu, techniki i staranności wykonania.
Każdy plakat 0 - 5pkt.
Punktacja w ramach drużyny 0 - 15 pkt.

ARTYKUŁ

Temat: Przyzwyczajenia są najpierw nićmi pajęczyny - potem drutami /przysłowie
hiszpańskie/ - uzasadnij słuszność tego przysłowia, odwołując się do problemu
uzależnień.

Punktacja dłuższej formy wypowiedzi:
- Treść - 0 - 5 pkt.
- Forma - 0 - 5 pkt.
- Bogactwo językowe - 0 - 5 pkt.
- Poprawność językowa - 0 - 5 pkt.

Razem - 0 - 20 pkt.

DRAMA

Temat: Preferujesz zdrowy styl życia. Zaproponuj sposób spędzania wolnego czasu.
Musisz to zrobić przekonująco.

Punktacja za dramę:

- Sposób prezentacji - 0 - 10 pkt.
- Siła perswazji - 0 - 10 pkt.
Razem - 0 - 20 pkt.

DOPING PUBLICZNOŚCI
Kultura dopingu, hasła, rekwizyty - 0 - 10 pkt.

Punktacja całości etapu gminnego; 0 - 70 pkt.



Członek jury ............................

TABELA OCEN

Punktacja
Publiczne

Gimnazjum
..............................

Publiczne
Gimnazjum

..............................

Publiczne
Gimnazjum

..............................

Plakaty
Oryginalność pomysłu,
technika i staranność

wykonania.
Każdy plakat 0 - 5 pkt

Krzyżówka
1. miejsce - 5pkt
2. miejsce - 3 pkt
3. miejsce - 1 pkt

Drama
Sposób prezentacji - 0

- 10 pkt
Siła perswazji - 0

- 10 pkt

Artykuł
Treść - 0 - 5 pkt
Forma - 0 - 5 pkt

Bogactwo językowe -
0 - 5 pkt

Poprawność językowa -
0 - 5 pkt

Doping publiczności
Kultura dopingu, hasła,

rekwizyty -
0 - 10 pkt

Razem:

....................................
/podpis członka jury/

miejscowość, data ..................... .



ZESTAWIENIE ZBIORCZE OCEN

Punktacja
Publiczne

Gimnazjum
..............................

Publiczne
Gimnazjum

..............................

Publiczne
Gimnazjum

..............................

Plakaty
Oryginalność pomysłu,
technika i staranność

wykonania.
Każdy plakat 0 - 5 pkt

Krzyżówka
1. miejsce - 5pkt
2. miejsce - 3 pkt
3. miejsce - 1 pkt

Drama
Sposób prezentacji - 0

- 10 pkt
Siła perswazji - 0

- 10 pkt

Artykuł
Treść - 0 - 5 pkt
Forma - 0 - 5 pkt

Bogactwo językowe -
0 - 5 pkt

Poprawność językowa -
0 - 5 pkt

Doping publiczności
Kultura dopingu, hasła,

rekwizyty -
0 - 10 pkt

Razem

.....................................
/podpis przewodniczącego jury /

miejscowość, data ..................... .



Protokół

eliminacji gminnych konkursu „Uzależnienia - precz”, które odbyły się dnia ............... r.
w ............................................ .
Wystąpienia uczniów oceniało jury w składzie:

Przewodniczący komisji:
.................................................

Członkowie komisji:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Komisja oceniła wykonane plakaty, prace pisemne, wystąpienia uczniów i doping
publiczności.
W wyniku obliczenia uzyskanych punktów stwierdzono, że poszczególne drużyny zajęły
następujące miejsca:
1. ........................................................ (...... pkt)

...................................

...................................

...................................
2. ........................................................ (...... pkt)

...................................

...................................

...................................
3. ........................................................ (...... pkt)

...................................

...................................

...................................
W przerwie konkursu uczn iowie szkoły . . . . . . . . . . . . . . . wystąpi l i ze

spektak lem pt . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” .
Ponadto, starszy sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w .................. zapoznał
uczniów z problemami uzależnień wśród młodzieży na terenie powiatu.

Komisja i organizatorzy stwierdzili rzeczowe podejście młodzieży do tematu
konkursu, którego celem bylo przypomnienie i uświadomienie uczniom i nauczycielom,
że sięganie po używki niesie za sobą ryzyko poważnych szkód - wypadków,
samobójstw, stania się ofiarą przestępstwa utraty szans w szkole czy później pracy,
utraty czyjegoś zaufania, zerwania cennych kontaktów wreszcie strat rozwojowych tzn.
spłycenia i zaburzenia rozwoju intelektualnego i uczuciowego. Liczny udział młodzieży
pozwolił zrealizować zasadę głoszoną przez Janusza Korczaka: „Wszystkie problemy
dotyczące młodzieży powinny być rozwiązywane tylko z jej uczestnictwem”.
Podpisy jury:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
..................................... -

Protokołowała:
Organizator konkursu

Miejscowość, data ...................

Opracowała: mgr Maria Mąsior
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Zespół Szkół nr 3
Kwaczała

Kazimierz Wyka a Ignacy Kras ick i

Bajka narodziła się w starożytnym Wschodzie. Genezę bajkopisarstwa wiązać
trzeba z pierwotnym życiem rozmaitych ludów, z potrzeby ujęcia obrazowego i
uogólnienia życiowych doświadczeń.
W starożytnym Wschodzie, w Indiach, gdzie rozpowszechniony był pogląd na zwierzęta
jako istoty czujące i posiadające duszę taką samą jak ludzie, zwierzęta weszły do fabuł
bajkowych jako równoprawni z ludźmi bohaterowie. I tak pozostało do naszych czasów.

Bajka wyrastała z baśni jako gatunek literacki, który pozwalał ostro i zwięźle
uogólniać ludzką wiedzę i różnorodne doświadczenia.

W bajce chodzi o zwięzłe przedstawienie myśli pod postacią alegorii, której
zastosowanie pozwalało zdjąć z przedstawionych postaci i treści ich piętno
indywidualne na rzecz uogólnienia.
W związku z tym w sferze treści bajka ogranicza się zazwyczaj do przedstawienia
jednej tylko myśli, jednej sprawdzonej doświadczeniem prawdy.

Zwierzęta są symbolami określonych cech ludzkich. Skoro ludzie spostrzegli, że
dominującą cechą naturalną, np.

lisa jest chytrość,
wilka - okrucieństwo,
pszczoły - pracowitość itd.,

a poznając naturę ludzką przekonali się, że i ludzie bywają chytrzy, okrutni i pracowici,
stało się możliwe przedstawianie spraw ludzkich pod postacią alegorii osnutych na tle
życia zwierząt.

Celem bajki jest pouczenie, odwołuje się ona do umysłu człowieka, odbija
stosunki rzeczywiste w całej surowości i gorzkiej nieraz prawdzie.

Z czasem funkcja bajki rozszerzyła się. Wyrażano w niej krytykę, umieszczano
praktyczne pouczenia moralne, ostrzeżenia, wypowiadano refleksje filozoficzne i
polityczne oraz osobiste zwierzenia liryczne.

Najstarsze zbiory baśni i bajek pozostawiły starożytne Indie. Utwory te żyły w
ustnym podaniu póki ich Pilpaj nie utrwalił i nie zgromadził w wielkim zbiorze. Z Indii
bajki Pilpaja przeszły do Persji, z perskiego przetłumaczono je na arabski.

Bajki Pilpaja tworzą gatunek różny od późniejszych bajek greckich i łacińskich,
różny od powstałych później odmian bajki nowożytnej. W zbiorach bajek indyjskich
znajdujemy legendy i przypowieści z ksiąg świętych, prawodawczych kodeksów i
zbiorów poezji. Dominują w nich motywy baśniowo-fantastyczne, fabuła jest szeroko
rozbudowana.

Wschodnie motywy bajkowe szlakami handlowymi przeszły do starożytnej Grecji
i stały się źródłem powstania zasadniczego dla bajkopisarstwa europejskiego zbioru
bajek przypisywanych Ezopowi/ VI w. p.n.e. - niewolnikowi z Frygi, którego życie znane
jest raczej z legendy niż z wiarygodnych przekazów. Prawdopodobnie jak przed nim
Pilpaj zebrał rozproszone i niezapisane bajki. Opracował je prozą i dodawszy swoje
własne, stworzył wielki zbiór. Fabuły Ezopa przejął rzymianin Fedrus I w. n.e. -
wyzwoleniec cesarza Augusta. Bajce Ezopa nadał on zwięzłą i wytworną formę
poetycką. Ezop i kontynuator jego dzieła - Fedrus stworzyli kanon tematów i sposób ich
literackiego opracowania niemal nienaruszony przez wiele wieków.

W okresie odrodzenia Europa zapoznała się z nowo odnalezionym zbiorem bajek
Fedra.

Nowy okres dziejów bajki rozpoczyna wielki poeta francuski La Fontaine (1621-
1695). Przepoił on bajkę poezją. Nadał jej tok swobodnej narracji, opartej na



przeplatających się wierszach różnej długości. Oprócz zwierząt wprowadził motywy
roślinne jako istoty żywe i czujące.

W oświeceniu największy kontynuator zdobyczy poetyckich La Fontaine´a -
Ignacy Krasicki zgodnie z prądami epoki, w swoich bajkach starał się oddziaływać na
bieg spraw społecznych, propagować program obozu reform, wychowywać szlachtę na
światłych obywateli, karcić występek.

Ignacy Krasicki w swoich krótkich utworach podjął zadanie uczenia mądrości
praktycznej. Opisywał życie codzienne wśród zmagań, zasadzek, oszustw. Widząc
więcej niż przeciętny człowiek, postanowił podjąć się naprawy świata przy pomocy
pióra.

Bajki I. Krasickiego uczą kierowania się w życiu zdrowym rozsądkiem, mówią o
potrzebie zachowania ostrożności w stosunkach z ludźmi. Ostrzegają przed
zarozumialstwem, wskazują na wzajemne zależności i związki jakie zachodzą między
zjawiskami społecznymi.

Świat przedstawiony przez poetę w bajkach jest światem złożonym i
wielopostaciowym.

Oprócz I. Krasickiego na uwagę zasługuje także S. Trembecki i jego bajki.
Ignacy Krasicki stworzył własną odmianę bajki epigramatycznej, którą

znamionuje krańcowa zwięzłość, zależne od tematu zróżnicowanie wielkości utworu,
precyzyjna konstrukcja układu fabularnego, opartego na zasadzie symetrii oraz
filozoficzna perspektywa ujmowania sądu ogólnego.

Ignacy Krasicki był mistrzem jeśli chodzi o bajkę zwierzęcą. Pisał krótkie
wierszowane powiastki (prozą także).

Bohaterami swoich utworów uczynił zwierzęta, którym przydał cechy ludzkie.
Osadził ich w rzeczywistości charakterystycznej dla człowieka. Ukazując stosunki
panujące w społeczności zwierząt, pokazywał stosunki społeczne w świecie ludzi.
Bohater zwierzęcy zatraca wyobrażenie zwierzęcia i staje się znakiem umownym, a
jego nazwa-desygnat ma sugerować zespół pewnych ludzkich cech moralno-
psychologicznych, np.

lew - uosobienie odwagi,
mrówka - uosobienie pracowitości,
lis - uosobienie przebiegłości,
zając - uosobienie tchórzliwości,
paw - nadętości, napuszenia i dumy w znaczeniu pejoratywnym,
słowik - uosobienie perlistych dźwięcznych treli, pięknego głosu.

Pisarz poprzez zastosowanie w bajkach zwierzęcych stałego przyporządkowania
określonej masce zwierzęcej, mającej dosłowne znaczenie sensu ukrytego,
domyślnego, uczynił z niej utwór alegoryczny.

Maska zwierzęca była wspaniałym chwytem autorskim, zabiegiem pisarskim,
gdyż chroniła tych, którzy za pośrednictwem bajki poddawali krytyce współczesny świat,
ustrój, stosunki międzyludzkie, przywary możnych.

Pouczał o szkodliwości czy pożyteczności zachowań. Najwyższa wartość bajki
zawiera się w puencie, czyli w morale umieszczonym zwykle na końcu utworu. Można z
niego wyprowadzić jakąś naukę lub zanalizować, rozwiązać zagadkę w nim
sformułowaną.

W zbiorze „Bajki” opracowanym przez Jacka Sokolskiego zamieszczono w części
„Bajki i przypowieści” 122 utwory. 38 utworów wykorzystuje motyw bohatera
zwierzęcego jako bohatera literackiego, z czego w 4 pojawia się topos pawia lub
słowika.

Analizując bajki Krasickiego, nie sposób zwrócić uwagi na oszczędność słowa,
precyzję i celność języka, na tematykę i na toposy pojawiających się w wielu utworach
ptaków, wśród których wyróżniają się słowik i paw.

Podobnie Kazimierz Wyka wykorzystał w swoim pastiszu motywy tych samych
postaci. Na pewno zwróciła jego uwagę częstotliwość występowania akurat tych
bajkowych bohaterów.



Ignacy Krasicki w bajce „Paw i orzeł„ (cz. IV, 8), doceniając urodę pawia, gani go
za chęć przesadnego imponowania głosem, którym przecież natura nie jego obdarzyła
a słowika.

W cytacie „wrzasnął paw” - czasownik określający głos wydany przez pawia
nacechowany jest pejoratywnie.

W kolejnym utworze „Słowik i szczygieł„ (cz.II, 23) pojawia się nowa pozytywna
cecha słowika, jako umiejącego sprawiedliwie i obiektywnie ocenić innych a także
siebie.
Jest przekonany o wartości swojego głosu, więc nie smuci go fałszywy werdykt, a
martwi głupota sędziego czyżyka.

Z bajki o tym samym tytule z ( III cz., 23) wynika, iż słowik jest mądrym ptakiem,
który ceni sobie dar, jaki otrzymał od natury, a także ma świadomość obowiązku, jaki z
tego daru wynika. Zna wartość swego głosu i wie, że i inni go cenią, więc zarzuty
szczygła dotyczące krótkiego śpiewu przyjmuje z cynizmem i spokojem, mówiąc iż:

„lepiej krótko a dobrze
niż długo a miernie”
W wyżej wymienionych bajkach Krasicki spostrzega coraz to inne pozytywne

cechy słowika.
Jesli chodzi o pawia to jego wizerunek jest jednoznaczny. Krytyka dotyczy jego
prostoty, pychy i dumy z powodu urody oraz chęci imponowania głosem, którego nie
posiada.

K. Wyka, bawiąc się słowem zapożyczonym od I. Krasickiego, stworzyl
doskonałą bajkę o „Pawiu i słowiku”. Bohaterów bajki wyposażył w cechy zauważone
wcześniej przez mistrza.

Paw charakteryzuje się urodą, dumą, chęcią imponowania czymś innym -
głosem, co ilustruje cytat;

„Paw również gardło rozwarł i zawrzasnął szpetnie”.
Aż cztery wyrazy nacechowane sa pejoratywnym znaczeniem:

„gardło” - miejsce wydobywania się dźwięku,
„rozwarł„ a nie otworzył,
„zawrzasnął„ a nie zaśpiewał,
i wreszcie „szpetnie” - w którym to słowie zawarta jest negatywna ocena.

Zarzuca mu więc przywłaszczenie cech właściwych innym. Wyrzuca także, że jest łasy
na wszelkie pochwały i ma potrzebę splendoru.

Natomiast słowika utożsamia z pięknym śpiewem, skromnością. Przedstawia go
jako małego niepozornego ptaszka, kryjącego się w gęstwinie, nie wystawiającego się
na pokaz. Słowik nie czeka na pochwały, zachwyt nad sobą. Jest rozsądny. Ma
poczucie własnej wartości i umie docenić innych, zauważyć ich wartości jak i ułomności.

Zarówno w pastiszu K. Wyki jak i w bajkach I. Krasickiego nie jest dokładnie
określone miejsce rozgrywania się akcji utworu.

Utwór K. Wyki jest czterowersową miniaturą epigramatyczną, napisaną
trzynastozgłoskowcem, jakże często wykorzystywaną przez I. Krasickiego.
Występują rymy parzyste, klasyczne (świetnie szpetnie, gęstwinie słynie).

I wers ma budowę zdania złożonego okolicznikowego czasu.
Na II wers składa się zdanie współrzędnie złożone łączne, rzadziej występujace u I.
Krasickiego.
III i IV wers tworzy zdanie wielokrotnie złożone, przy czym w ostatnim wersie zawarta
jest ponadczasowa prawda-morał będąca przytoczeniem słów słowika:

„głupi, kto pragnie więcej nad to,
z czego słynie”

K. Wyka, podpatrując I. Krasickiego, rozmieścił akcenty tak, aby dawały efekt jasności i
precyzji oraz matematycznej nieomal lapidarności opowiadania.
Wydaje się, że K. Wyka nie bez powodu sięgnął po pastisz i jakby za przyzwoleniem I.
Krasickiego udowodnił ponadczasowość bajek mistrza, bo i współczesne



społeczeństwo ma podobne problemy, nie wyzbyło się przywar charakterystycznych dla
człowieka wieku XVIII.

Utwór napisany przez K. Wykę odpowiada czasom, epoce w jakiej narodziły się
bajki I. Krasickiego, jest odzwierciedleniem stylu pisarskiego poety, charakteryzuje się
oszczędnością słowa, niezwykłą precyzją, celnością i jest doskonałym pastiszem bajki I.
Krasickiego „Paw i słowik”.
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