












tekst A tekst B

1. W jaki sposób, za pomocą 
jakich zabiegów literackich 
opisano Pałac Kultury 
w utworze?

2. Jakie cechy ma Pałac Kultury 
w danym tekście? Jak wygląda?

3. Co obraz Pałacu Kultury 
mówi o rzeczywistości 
opisywanej w obu utworach?

4. Jakie cele spełniają 
poszczególne teksty?



tekst A tekst B

1. W jaki sposób, za pomocą 
jakich zabiegów literackich 
opisano Pałac Kultury 
w utworze?

Wiersz o charakterze 
panegirycznym, pochwalnym. 
Podmiot liryczny wyraża uczucia 
zbiorowości. Podniosły, patetyczny, 
poetycki język (inwersja, anafory, 
powtórzenia, wyszukana 
metaforyka). Porównania do 
zamku z baśni. Odrealnienie 
i wyolbrzymienie obrazu Pałacu.
Gloryfikacja i idealizacja obrazu.

Proza z subiektywną, 
pierwszoosobową narracją.
Obraz Pałacu zdeformowany, 
nierealistyczny, przerysowany, 
czasem w karykaturalny sposób.
Kontrast między tym, czym Pałac 
był dawniej, a tym, czym jest teraz 
(budzący grozę pomnik pychy 
i rozsypujący się relikt epoki).
Absurd i groteska w opisie wyglądu 
Pałacu. Obecność wyrażeń 
potocznych jako sposób na 
krytyczną ocenę Pałacu.

2. Jakie cechy ma Pałac Kultury 
w danym tekście? Jak wygląda?

Niezwykła, baśniowa wręcz 
budowla. Wielkość i potęga 
gmachu. Jest potężniejszy niż 
wszystko, co człowiek do tej pory 
zbudował. Ucieleśnienie pragnień 
ludu. Realizacja marzeń. Symbol 
potęgi człowieka – sięga nieba. 
Symbol wolności i miłości 
do dzieci (Pałac Młodzieży).
Dar narodu rosyjskiego i symbol 
przyjaźni polsko-radzieckiej.

Dawniej Pałac budził lęk i grozę, 
imponował potęgą, w czasie, 
o którym opowiada narrator, 
zamienia się w ruinę. Groteskowe 
określenie go mianem „kamiennego 
tortu przestrogi” ilustruje tkwiącą 
w istocie wizerunku sprzeczność.
Przypomina „szalet” trawiony 
przez grzyb i pleśń – to symbole 
moralnego upadku, zepsucia 
świata. Symbol potęgi, ale 
i absurdalności systemu. 
Rozpadająca się budowla, która 
pokazuje schyłek komunizmu.
Rozpad Pałacu zestawiono 
z wewnętrznym kryzysem narratora.

3. Co obraz Pałacu Kultury 
mówi o rzeczywistości 
opisywanej w obu utworach?

W tekście przedstawiono 
optymistyczny, wykreowany 
przez propagandę obraz Polski 
początków komunizmu. To 
świat postępu i nowoczesności, 
nieograniczonych możliwości 
człowieka. Władze realizują 
marzenia prostego ludu, światem 
rządzą wolność i przyjaźń. 
Fundamentem sukcesu nowej 
Polski jest przyjaźń polsko-radziecka.

Konwicki pokazuje świat 
PRL-u pogrążony w głębokim 
kryzysie, dotknięty marazmem 
i chylący się 
ku upadkowi. Partia nie jest już 
w stanie utrzymać iluzji dobrobytu 
i szczęścia, kraj stoi u progu 
społecznych niepokojów.

4. Jakie cele spełniają 
poszczególne teksty?

Utwór o charakterze pochwalnym, 
panegirycznym – gloryfikacja 
Pałacu służy wychwaleniu systemu 
politycznego, dzięki któremu owa 
budowla powstała, szczególnie zaś 
doceniona i wywyższona została 
przyjaźń polsko-radziecka.

Utwór w groteskowy sposób 
krytykuje komunizm, który, 
podobnie jak Pałac Kultury 
przypomina kolosa na glinianych 
nogach. System zachowuje jeszcze 
pozory wielkości, ale już chwieje się 
w posadach i podlega rozpadowi.

















 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 










