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Wśród prezentowanych w niniejszej antologii utworów dominują teksty
omawiane przez polonistów na różnych etapach kształcenia w szkole
średniej, poczynając od pierwszej klasy, aż do samej matury.
Dokonany w sposób syntetyczny i przekrojowy wybór liryków –
różnorodnych tematycznie i najciekawszych pod względem formalnym –
pozwala na wstępną orientację w całokształcie zjawisk
historycznoliterackich, jak również w kierunkach i stylach, które
zmieniały się w poszczególnych epokach – od czasów średniowiecza do
szeroko pojętej współczesności. Wybór ten uwydatnia zarazem
najważniejsze osiągnięcia poetyckie, jakie stały si�udziałem
kolejnych pokoleń naszych poetów od momentu powstania pierwszych
tekstów w języku narodowym.
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Miłośnicy poezji, uczniowie i nauczyciele, studenci historii
literatury, a także czytelnicy niemający ukształtowanych
zainteresowań humanistycznych znajdą tu, oprócz reprezentatywnych
tekstów kultowych wieszczów, również dzieła twórców niemal
zapomnianych. (...) Wszystkie utwory prezentowane w niniejszej
antologii zostały przedstawione w ujęciu chronologicznym, a listę
nazwisk twórców zamykają poeci najnowsi, tworzący po 2000 roku.
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Oddając książkę do rąk czytelników, mamy nadzieję, że przyczyni się
ona do lepszego poznania i pokochania krainy polskiej poezji, a
także wzbogacenia wiedzy o znanych i lubianych autorach. Na kartach
"Antologii poezji polskiej" znajdują się wiersze m.in.: Mikołaja
Reja, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Daniela
Naborowskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Wespazjana Kochowskiego,
Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Adama Mickiewicza,
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Kornela Ujejskiego,
Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego, Bolesława Leśmiana,
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Leopolda Staffa, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana
Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Władysława Broniewskiego, Juliana
Przybosia, Bruno Jasieńskiego, Czesława Miłosza, Jana
Twardowskiego, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Julii Hartwig, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Krystyny
Miłobędzkiej, Haliny Poświatowskiej, Ryszarda Krynickiego, Rafała
Wojaczka, Bohdana Zadury, Stanisława Barańczaka, Andrzeja
Sosnowskiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Marcina Barana,
Jacka Podsiadły, Jacka Dehnela.

Cena : 45,60 zł Brutto ( 43,43 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 May 2019
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