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Program
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1. Biografia Herberta i propozycje jej wykorzystania.

2. Wybrane wiersze Herberta – propozycje metodyczne.

3. Ciekawe materiały o życiu i twórczości Zbigniewa 
Herberta dostępne w internecie.



2018 Rok Zbigniewa Herberta – uchwała Sejmu

• W dniu 28 lipca 2018 roku minie dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta, 
jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług tego Artysty, postanawia oddać 
Mu hołd.

• W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po 
stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów 
etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności –
samemu sobie i słowu.

• Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. (…) Wprowadził do 
polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: 
„Bądź wierny Idź”.

• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu Jego 
twórczości, ogłasza rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Żródło: https://bn.org.pl/projekty/rok-herberta-2018/rok-zbigniewa-herberta-2018
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Biografia poety
• ur. 29 października 1924 we Lwowie
• Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z 

najpoważniejszych pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego książki zostały 
przetłumaczone na 38 języków.

• Pierwszych dwadzieścia lat życia, w tym okres okupacji,
spędził w rodzinnym, wielokulturowym Lwowie.
Następnie ukończył studia ekonomiczne
w Akademii Handlowej w Krakowie i prawnicze
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował też filozofię.
• W 1951 r. osiadł w Warszawie, skąd od roku 1958 wyruszał na kilkuletnie wyprawy do 

Europy Zachodniej. Pierwsze teksty publicystyczne ogłosił w roku 1948, pierwsze 
utwory poetyckie w roku 1951, ale za właściwy debiut poetycki uważał wydany w roku 
1956 tom „Struna światła”.
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Biografia poety

• Pierwszą podróż zagraniczną rozpoczął w 1958 r. Udał się przez Wiedeń do Francji (maj 
1958 – styczeń 1959), odwiedził Anglię (styczeń – marzec 1959), Włochy (czerwiec –
lipiec 1959), po czym ponownie Francję. Do Polski powrócił w maju 1960. Plonem tej 
podróży był „Barbarzyńca w ogrodzie”.

• W zimie 1968 osiadł w Berlinie. 29 marca 1968 wziął w paryskim konsulacie
ślub z Katarzyną Dzieduszycką.
• Herbert wrócił do Polski na początku 1981.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał
swoją osobą i nazwiskiem działania opozycji 
– uczestniczył w nielegalnych uroczystościach,
publikował w drugim obiegu.
Jego twórczość stała się, zwłaszcza dla młodego pokolenia, manifestem wolności i 
wyrazem oporu, a postać poety symbolem postawy bezkompromisowego sprzeciwu. 
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Biografia poety

• W 1986 r. Herbert przeniósł się do Paryża.
• W 1989 wstąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Rok później został członkiem 

Amerykańskiej Akademii i Instytutu Sztuki i Literatury.
• Przed 1989 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
• W 1991 poważnie już chory poeta wrócił do Warszawy. Ostatnie lata życia upłynęły mu 

na zmaganiu się z chorobą. Był chory na ciężką astmę – miał trudności z mówieniem, 
prawie nie opuszczał łóżka. Mimo to, wciąż intensywnie pracował – „Epilog burzy” 
ukazał się na kilka miesięcy przed jego śmiercią.

• Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie.
Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
Jest odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego.
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Herbert - osobowość
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Konteksty biograficzne – wspomnienia siostry 
Herberta („Mój ojciec”, „Rozmyślania o ojcu”)

• http://wdq.home.pl/html/herbert/rozmowy.htm
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Konteksty – „O dwóch nogach pana Cogito”
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Konteksty – Pan od przyrody
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Konteksty – Pan od przyrody
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Konteksty – Pan Cogito
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Lekcja biograficzna

Sposoby na przybliżenie sylwetki pisarza
• W oparciu o dostępne źródła wiedzy opracuj jedno z zadań:
 Co wspólnego z życiem i twórczością pisarza mają podane daty, miejsca, osoby, 

rekwizyty, tytuły? (Lwów, Bolesław i Maria, UJ, czasy PRL-u, Stanisław Barańczak, itp.)
 Zbigniew Herbert, czyli kto? Wyjaśnij podane określenia, np. poeta kultury, znawca i 

miłośnik sztuki, podróżnik, ofiara i świadek dwóch totalitaryzmów, wygnaniec ze 
Lwowa, poeta moralnego niepokoju, obrońca wartości, aktywny publicysta, uczeń 
Henryka Elzenberga).

 Spośród podanych pytań wybierz 5 i przygotuj na nie ustną odpowiedź: Czym się 
wsławił? Co go uformowało jako poetę i człowieka? Co było dla niego ważne? Jakie były 
jego pasje, zainteresowania? Czym sobie zasłużył na sławę? Jakie znosił przeciwności 
losu? Jakie były główne tematy jego twórczości? Jakie podróże odbył? itp.
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Lekcja biograficzna

 Wyobraź sobie, że masz  przygotować do czasopisma młodzieżowego rubrykę 
przybliżającą życie i twórczość Z. Herberta. Redagując tekst, weź pod uwagę odbiorcę 
oraz wybrane spośród podanych zagadnienia: Bóg, literatura, podróże, anioły, muzyka 
pop, cierpienie itp.

 Herbert powiedział… Wynotuj krótkie fragmenty wypowiedzi poety, które można 
potraktować jako złote myśli, sentencje, maksymy (mogą być cytaty z utworów).

 Ułóż logiczną wypowiedź z podanych wyrazów i zdań (tzw. technika pociętego tekstu), 
np.

Mówienie bez myślenia to jak strzelanie bez celowania.
Ocalałeś nie po to, by żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo.
Bądź wierny. Idź.
Naród, który traci pamięć, traci sumienie.
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Lekcja biograficzna

 Znajdź w internecie strony poświęcone Herbertowi. Dokonaj ich opisu i oceny.
 Stwórz katalog tematów, motywów, rekwizytów, określeń kojarzonych z Herbertem, 

np.:
• Rekwizyty: kamień, muszla, krzesło, pióro, pomnik Nike itp.
• Rzeczowniki: ironia, wyobraźnia, filozofia, historia, pamięć, dystans
• Czasowniki: szuka prawdy, demaskuje zło, strzeże wartości, ocala pamięć
• Źródła inspiracji: Biblia, tradycja antyczna, mitologia, sztuka, podróże, zabytki, historia, 

dzieła literackie.
 Zredaguj biogram Herberta, w którym wykorzystasz podane zwroty i pojęcia, np.: 

szacunek dla tradycji, wierność postawie wyprostowanej, wiersze, eseje, dramaty, Pan 
Cogito, problemy moralno-filozoficzne, podróże, zmagania z chorobą.

 Realizację podanych zadań można poprzedzić wykładem lub prezentacją o Herbercie, 
pokazaniem różnych materiałów o nim, np. filmu.
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2. Wybrane wiersze Herberta – propozycje metodyczne



Kamyk
• Temat: Na czym polega „doskonałość” kamienia?
• Ćwiczenie wstępne przed poznaniem wiersza: ankieta w postaci karty pracy:
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 Czy zwykły kamyk może być tematem wiersza?
 Czy kamyk może budzić uczucia? Jakie?

 Jaki jest kamień sam w sobie: zimny czy ciepły?
 Jakie cechy można przypisać kamykowi, który 

leży na ławce i milczy?
 Co poczujesz, jeśli będziesz dłużej trzymać 

kamyk w ręce? Jaki stąd płynie wniosek?
 Porównaj kamyk z człowiekiem. Jakie cechy 

posiada kamyk, a jakie człowiek? Czy są to te 
same cechy?



Kamyk
 Dokładne obejrzenie okazów kamieni przyniesionych przez uczniów i zapisanie cech 

charakterystycznych kamienia (np. spokojny, obojętny, nieczuły, bez zapachu, twardy, 
bezużyteczny sam w sobie)

 Stworzenie mapy myśli do pojęcia doskonałość (korzystanie ze słowników , np. symboli, 
wyrazów bliskoznacznych) - ćwiczenie w grupach, z wykorzystaniem arkuszy do 
późniejszej prezentacji.

Ćwiczenia językowe jako wprowadzenie do analizy i interpretacji wiersza 
 Stwórz synonimy słowa „doskonały” (idealny, najlepszy, znakomity itp.) lub rodzinę 

wyrazów (doskonalić, udoskonalić, doskonale, doskonałość)
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Kamyk

 Wpisz do tabeli związki wyrazowe ze słowem „kamień” (skorzystaj ze „Słownika języka 
polskiego”), wyjaśnij znaczenie:
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zwroty frazeologiczne Znaczenia dosłowne/przenośne

mieć kamień z serca,
stać jak kamień,
kuć w kamieniu,
siedzieć kamieniem,
spać jak kamień,
przepaść jak kamień,
zdjąć komuś kamień z serca,
kamień na kamieniu nie zostanie,
coś idzie jak z kamienia,
rzucić w kogoś kamieniem
zimny jak głaz

kamienna pustynia,
kamień polny, przydrożny, 
ciosany, milowy, młyński, 
węgielny
kamień obrazy
kamień czystej wody (brylant)



Kamyk

 Które z frazeologizmów oznaczają człowieka pozbawionego uczuć, niezdolnego do 
współczucia, miłości?

 Odczytanie wiersza lub odtworzenie recytacji Herberta.
 Pytania do wiersza:

a) Na jakie części podzielisz wiersz ze względu na budowę i treść?
b) Z jakim rodzajem wiersza (pod względem budowy) mamy do czynienia?

Wiersz można podzielić na dwie części: 
a) I cześć składająca się z pięciu dystychów dotyczących cech kamyka, w której jest mowa 
o istocie kamienia;
II część – dwie ostatnie strofy, (trzy wersy, cztery wersy), w których ujawnia się „ja” i w 
których porównuje się kamyk z istotą ludzką.
b) Jest to wiersz wolny.
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Kamyk

Elementy poetyckiej definicji Cytaty (kamyk jest): Znaczenie określeń

Klasyfikacja

wielkość
objętość
budowa
woń, zapach

przeznaczenie

jakość, wartość

„stworzeniem”
„stworzeniem doskonałym”

„równym samemu sobie”
„pilnujący swych granic”
„wypełniony dokładnie”
„zapach jego niczego nie 
przypomina”
„niczego nie płoszy”
„nie budzi pożądania”
„jego zapach i chłód słuszne , pełne 
godności”, „ciało jego szlachetne”
„wypełniony kamiennym sensem”

stworzony jak człowiek
odznacza się najwyższą jakością, 
swoisty fenomen, najlepszy
z niczym nieporównywalny
zdyscyplinowany
wzorowy

nie wyróżnia się 

dumny, idealny
martwy, obojętny, nieczuły
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Tworzenie poetyckiej definicji „kamyka”.



Kamyk

 Poszukaj w utworze elementów charakterystycznych dla typowej wypowiedzi 
argumentacyjnej (rozprawki):

a) tezy,
b) argumentacji.
Teza: Kamyk - stworzenie doskonałe.
Argumenty: „równy samemu sobie”- np. pogodzony ze sobą, znający swoje możliwości,
„pilnujący swych granic”, „wypełniony dokładnie kamiennym sensem”, „jego zapał i chłód 
są pełne godności”, „ciało jego szlachetne”
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Kamyk

Kamień Człowiek
pogodzony ze sobą, znający swoje 
możliwości, zamknięty, 
niedostępny, znający sens 
swojego istnienia, nie rodzi 
żadnych emocji, brak mu 
namiętności, pasji,  
zaangażowania, ciało bez skazy, 
doskonałe                                                   

nie znający do końca siebie, 
można go zranić, nie jest 
samowystarczalny
poszukuje sensu, budzi pożądanie, 
ujawnia emocje, jest ułomy, jego 
ciało się starzej, umiera
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 Zinterpretuj słowa „kamyk jest stworzeniem doskonałym?” Jaka jest
intencja osoby mówiącej w tekście?

Np. Kamyk to niewzruszoność i chłód, a więc obojętność. Człowiek jest żywy,
zdolny do odczuwania, obdarzania uczuciem. Może nie zawsze postępuje
właściwie, nie jest do końca pewien swych celów, dręczy go niepewność, ciągły
niepokój, ale on żyje, a kamień jest martwy. Słowa te ujawniają ironię
podmiotu.
 Zestaw poszczególne cechy kamienia z cechami człowieka.



Pan od przyrody

1. Trzykrotne odczytanie wiersza:
- cicha lektura tekstu, numerowanie kolejnych wersów,
- głośne odczytanie wiersza przez ucznia,
- ponowne ciche czytanie.
2. Wewnętrzna architektura wiersza:
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wersy znaczenie etapy życia/słowa - klucze

1-29 Portret pana od przyrody oraz 
charakterystyka jego dokonań

Życie i czyny

30-32 Wojna, śmierć pana od 
przyrody

Śmierć

33-53 Alternatywa pośmiertna: 
niebo (droga religii) lub 
powrót do przyrody (droga 
natury)

Życie po śmierci



Pan od przyrody

 Wniosek: wiersz strukturalnie upodabnia się do wspomnienia.
 Zapisanie tematu: Heraklit czy Darwin – który z nich był pradziadkiem pana od 

przyrody z wiersza Herberta? (temat uatrakcyjnia wiersz, czyni z uczniów tropicieli 
szyfru)

 Portret pana od przyrody (elegancki, wytworny, nienaturalnie wysoki, w surducie, z 
zegarkiem na łańcuszku, z „krawatem” przyszpilonym jak biologiczny eksponat, twarz 
nie została zapamiętana)

 Dokonania (jest człowiekiem niezwykłym, pokazuje cuda natury, odkrywa  świat 
pradziadka pantofelka (darwinowska ewolucja), zaraża magią terminów przyrodniczych, 
uczy, że człowiek jest cząstką przyrody)

 Jest to wizerunek nauczyciela-czarodzieja, który oczarowuje przedmiotem i upodabnia 
się do niego.

 Analiza momentu śmierci: „w drugim roku wojny zabili pana od przyrody łobuzy od 
historii”:
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Pan od przyrody

• Pytanie: Dlaczego w drugim roku wojny? (kontekst biograficzny)
 Pola skojarzeniowe określeń: „pan od przyrody” (personifikuje życie, trwanie, 

harmonię), „łobuzy od historii” (śmierć jako nienaturalna zmiana, dysharmonia)
• Wprowadzenie heraklitejskiego „panta rhei”-wszystko płynie , jest nietrwałe, zmienne 
 Dalsze życie pana od przyrody: alternatywa nieba i leśnej ścieżki
 Wnioski: pan od przyrody, a zatem człowiek znajduje się zawsze między biologią a 

historią, pytanie z tematu jest więc retoryczne, pradziadkiem jest zarówno Darwin jak i 
Heraklit. 

 Heraklit (historia, woda, wszystko płynie, gwałtowna zmiana, dysharmonia)
• Darwin (biologia, ewolucjonizm, przemiana, harmonia)
 Praca domowa: Mój portret pana/pani od… (prozą lub wierszem)
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Pan od przyrody

Co osiągnęliśmy: 
 Elementy filozofii: uczniowie poznali dwie teorie rozwoju świata, dzięki czemu 

dostrzegli biologiczne trwanie człowieka i jego historyczną ulotność.
 Kształcenie kulturowe:  (Darwin, Heraklit, panta rhei). 
 Kształcenie językowe (słownictwo przyrodnicze)
 Konteksty biograficzne
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Pudełko zwane wyobraźnią

Temat: Co może wyobraźnia – szukanie odpowiedzi w wierszu Zbigniewa Herberta.
1. Ćwiczenie na wyobraźnię i uważne słuchanie: rozdajemy tekst wiersza , w którym 

opuszczone zostaje kilka wyrazów (wykropkowane miejsca). Można też pominąć tytuł.
2. Zadaniem klasy będzie najpierw przeczytanie wiersza i wpisanie domyślnych 

wyrazów, a potem wysłuchanie recytacji i wpisanie brakujących słów. Można też nie 
podać tytułu, wtedy proponujemy zabawę w wymyślanie go (burza mózgów).
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Pudełko zwane wyobraźnią

Ćwiczenia językowe związane z wyrazem „wyobraźnia”:
 -Samodzielne definiowanie abstrakcyjnego pojęcia i konfrontowanie tej wersji ze 

słownikową definicją
 Szukanie wyrazów bliskoznacznych do słowa wyobraźnia, a także związanych z nim 

frazeologizmów i określeń.
 Stworzenie opisu kogoś, kto ma lub nie ma wyobraźni:
- Ktoś, kto ma wyobraźnię…
- Ktoś, kto nie ma wyobraźni…
 Kształcenie kulturowe: ekspozycja obrazów będących świadectwem działania 

wyobraźni, np. Hieronima Boscha, Salvadora Dali, Edwarda Muncha, Marca Chagalla 
(wyzwolona wyobraźnia, świat fantazji), opisanie jednego z obrazów, który ma np. tytuł 
abstrakcyjny, stworzenie własnego obrazu szczęścia, prawdy, ciszy itp.
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Pudełko zwane wyobraźnią

 Ćwiczenie stylistyczne: odnajdywanie i tworzenie metafor.
 Po rozpoznaniu i omówieniu tych z wiersza można rozdać podzielonym na grupy 

uczniom zestawy wyrazów, z których tworzyliby własne metafory, niezwykłe 
zestawienia słów (słowa mogą być zapisane na białych  i kolorowych paskach):

 Praca domowa (przekład intersemiotyczny, kształcenie wyobraźni):
Dzielimy klasę na 5-osobowe grupy. Każda osoba z grupy ma przygotować kolorową 
ilustrację na kartce z bloku do jednej z czterech zwrotek (wraz z tekstem zwrotki) oraz 
kartę tytułową (z tytułem wiersza). Na następnej lekcji każda grupa zszywa swoje kartki 
tak, aby powstała mała książeczka pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”.
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morze drzewa obłoki promienie spojrzenie

nadzieja kwiaty serce dobroć piękno



Historia Minotaura

Herbertowskie gry z tradycją – znana opowieść mityczna znajduje odmienny, całkiem 
nowy wymiar, zaskakującą wymowę.
Temat: SOS dla Minotaura.
1. Odtwórcze przypomnienie pierwotnej wersji mitu.
2. Odczytanie wiersza
3. Kreacja głównych elementów opowieści:
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W mitologii Elementy wspólne W utworze Herberta

Gmach bez wyjścia, 
miejsce odosobnienia, 
izolacji

labirynt Rodzaj szkoły myślenia,
miejsce wyzwalające 
poczucie zagubienia, 
goryczy, bezradności

Heros, triumfator, 
pogromca monstrum

Tezeusz „zręczny morderca”, 
podstępny, nieludzki, 
bezlitosny, okrutny



Historia Minotaura

W podobny sposób można omówić inny wiersz Herberta inspirowany mitem, np.: 
Apollo i Marsjasz, Stary Prometeusz, Dedal i Ikar.
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W mitologii Elementy wspólne W utworze Herberta

Pazerne monstrum, 
potwór, budzi grozę

Minotaur Książę, niedorozwinięty, 
nieszczęśliwy, zagubiony, 
bezbronny

Genialny artysta, 
wynalazca, budowniczy 
labiryntu

Dedal Modny inżynier, twórca 
miejsca tragedii Minotaura

Rozumny król, chroni 
poddanych

Minos Chce zgładzić szkaradnego, 
nieudanego syna, 
bezwzględny



Historia Minotaura

• Konteksty:
Literackie - Wiersz Herberta „Głowa”(refleksja nad zabójcą Minotaura –
Tezeuszem),utwór Jacka Kaczmarskiego: Starość Tezeusza (heros doświadcza losu 
Minotaura)
Biograficzne - Wypowiedź autora:
Biedny Minotaur! Miałem dla niego, od zamierzchłego dzieciństwa, więcej czułości niż dla Tezeusza, Dedala 
czy innych spryciarzy. Kiedy pierwszy raz ojciec opowiadał mi tę bajkę, uczułem bolesny skurcz serca i 
współczucie dla pół zwierza, pół człowieka, spętanego labiryntem i obcą sobie ludzką historią, pełną 
podstępów i toporów (…)
Także sztuka grecka nie przedstawia Minotaura w postaci odrażającej czy budzącej lęk i przerażenie. 
Pamiętam dobrze piękną amforę w stylu attyckim, czarnofigurowym, na której wyobrażona jest nierówna 
walka Tezeusza ze zwierzęciem: łatwe zwycięstwo człowieka. Minotaur jest na kolanach. Tezeusz obejmuje 
lewą ręką, zapaśniczym gestem, szyję przeciwnika, prawą zaś wbija mu w szyję krótki miecz. Minotaur jest 
piękny i bezbronny. Ma kształtne ciało młodzieńca o głowie byka. Z jego karku spływa na ziemię warkocz 
krwi. (Z. Herbert)
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Program
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3. Ciekawe materiały o życiu i twórczości Zbigniewa 
Herberta dostępne w internecie.



Herbert czyta Herberta

• …Zbyszek bardzo już znany, miał w Paryżu jeden jedyny wieczór 
autorski u Pallotynów, gdzie czytał w sposób wysmakowany 
swoje wielkie wiersze...  Joanna Siedlecka

https://bn.org.pl/projekty/rok-herberta-2018/herbert-czyta-
herberta

35

Kamyk Tarnina Przemiany 
Liwiusza

17 września

Fotografia Bajka o 
gwoździu Wóz Domysły na 

temat Barabasza



Materiały o Herbercie

• Zbigniewa Herberta wehikuł pasji i cnoty. Scenariusze imprez bibliotecznych
https://static.wbp.poznan.pl/att/x-archiwum/5_26_pl_p_dodatek5_porad_32008.pdf
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Materiały o Herbercie

• materiały o Herbercie ze strony Biblioteki Pedagogicznej We Wrocławiu
https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/1724-rok-zbigniewa-herberta#fakty-z-życia
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Materiały o Herbercie
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Materiały o Herbercie

• materiały o Herbercie – Pedagogiczna Biblioteka Wojew. W Katowicach
https://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/216-rok-2018/rok-herberta
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Materiały o Herbercie

• materiały o Herbercie – Pedagogiczna Biblioteka Wojew. W Katowicach
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Ninateka – platforma 
internetowa, na której 
udostępniane są 
zasoby Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego. 
W jej zasobach znajduje się 
ponad sześć tysięcy filmów, 
spektakli, koncertów, 
słuchowisk i programów 
publicystycznych, 
dostępnych legalnie i 
bezpłatnie.
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Materiały o Herbercie
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Herbertiada w Roku Herberta
http://wdq.home.pl/html/herbert/herbertiada.htm



Pani Herbert
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Materiały o Herbercie – Fundacja Herberta
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Materiały o Herbercie – Fundacja Herberta
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Materiały o Herbercie - OZE

• materiały z Biblioteki WOM
https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2018/02/Herbert_zestawienie.pdf

• Scholaris
http://scholaris.pl/zasob/56332
Zbigniew Herbert – poeta kultury. Analiza wybranych wierszy
http://scholaris.pl/zasob/51710
Humanizm w poezji Zbigniewa Herberta
http://scholaris.pl/zasob/47976
Radość życia i wierność wartościom, czyli "O dwu nogach Pana Cogito" Zbigniewa Herberta.

• konspekt lekcji II gimnazjum
http://ids.uni.lodz.pl/gimkonst/dokumenty/dla_nauczyciela/herbert.pdf

• Dobra praktyka "Kamyk" Zbigniewa Herberta - wiązka zadań
http://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/128

• Zbigniew Herbert – biografia i twórczość
https://eszkola.pl/jezyk-polski/zbigniew-herbert-2547.html
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Oprac. Agnieszka Grudzińska - konsultant Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
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