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Przedstawiamy 2 CZĘŚĆ przewodnika z JĘZYKA POLSKIEGO  dla NASZYCH
MATURZYSTÓW. W KAŻDYM NUMERZE 4 KOLEJNE LEKTURY ...

Jak przygotować się do matury? Porady dla maturzystów -
Matura 2022

Matura coraz bliżej, a Ty
nie masz pewności na
czym się skupić?
Zastanawiasz się nad tym
jak najlepiej wykorzystać
czas pozostały na
przygotowania do tego
najważniejszego
egzaminu? Sprawdź nasze
porady, a na pewno nie
pożałujesz.
Najważniejsze to zacząć
W dobie pandemii

znacznie trudniej jest nam
zmusić się do nauki. Nauka
zdalna oraz związana z
tym zmiana trybu życia
wywiera na nas ogromny
wpływ i bardzo często jest
tak, że mamy problem aby
nawet przysiąść do
książek. Te problemy
połączony ze stresem
przedmaturalnym nie
zachęcają do zajrzenia do
próbnych

arkuszy maturalnych i
rozpoczęcia poważnych
przygotowań do tego
egzaminu.
Postaraj się jednak zacząć
od małych rzeczy. 
Po każdym dniu lekcji
zdalnych poświęć 30 minut
na przejrzenie notatek i
spróbuj wybrać
najważniejsze informacje.
Pozwoli Ci to przejść do
kolejnego etapu w
przygotowaniach.

Regularność i sumienność 
jest jednym z ważnych
etapów w przygotowaniach
do matury. Pamiętaj o
codziennym powtarzaniu
małych ilości materiału.
Dzięki temu nie tylko
znacznie lepiej utrwalisz
sobie studiowane materiały,
ale również nie przeciążysz
swojego umysłu. Musisz
wiedzieć, że znacznie lepiej
jest uczyć się

w małych ilościach, ale
sumiennie i regularnie. Nie
zapomnij również o
postawieniu sobie jasnych
celów nauki. Na każdy
dzień wyznaczaj sobie małe
fragmenty do nauczenia, a
następnie  na zakończenie
każdego tygodnia
sprawdzaj jaki zakres
materiału udało Ci się
przyswoić. 
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IMIĘ RÓŻY, UMBERTO ECO

„Imię Róży”, to
powieść  kryminalna
Umberto Eco, której
akcja ma miejsce w
pierwszej połowie
XIV wieku w jakimś
włoskim opactwie
benedyktynów w
ciągu jednego
tygodnia. Gdzie
dochodzi do szeregu
nieszczęść.
Bohaterami tej
powieści są
franciszkanin
Wilhelm z
Baskerville i jego
uczeń Adso z Melku,
w którego relacji
napisana jest
powieść. Obaj oni
przybywają do
opactwa by wziąć
udział w dyskusji na
temat ubóstwa

Jezusa. Jako że
franciszkanie
zmierzali do
odbudowy cnót
zakonu.  Niemniej
Wilhelm stwierdza
,że w klasztorach
walczy się o wpływy,
a opaci mają
kontakty z władzami
świeckimi, a bunt
przeciw władzy
wyraża się
nawoływaniem do
ubóstwa, stąd
zorganizowaniem
takiej debaty.
Następnego dnia
znaleziono ciało
mnicha - Aldemusa,
na którym nie
stwierdzono żadnych
ran. Wkrótce po tym
ginie druga i trzecia
osoba w opactwie.

Franciszkanin stara
się dojść prawdy
śledząc wszystkie
ślady mogące
rozwiązać te
morderstwa.
Jednakże
każdorazowo, kiedy
prosił o wstęp do
biblioteki, spotykał
się z odmową, co
stało się wielce
wymowne ,jako że
ślady zbrodni
najwyraźniej
prowadziły do
biblioteki a
szczególnie w niej
Apokalipsy świętego
Jana.
Nie ulegało
wątpliwości, że
morderstwa miały
pewien związek z
jakąś księgą

z tej biblioteki. W
tym samym czasie
kiedy Wilhelm
stopniowo dochodzi
do rozwiązania
okrutnych morderstw
,księgi która zabija,
kiedy  stwierdza,  że 
ofiary mordów miały
czarne palce od
przewracania stron
księgi nasyconej
zabójczą trucizną,
śliniąc je  dla
łatwiejszego
przewracania stron, 
jego towarzysz
odkrywa inną
straszną prawdę
dowiadując się od
napotkanej
dziewczyny, że
świadczyła ona
zakazane usługi
mnichom za odpady 

jedzenia z opactwa
dla głodującej
wioski.
Wszystko to w tym
samym czasie kiedy
Wilhelm znajduje
tajemnicze przejście
do biblioteki, które
umożliwiło mu
rozwiązanie zagadki
morderstw.
Kłopotów w opactwie
nie koniec …. jeśli
jesteście ciekawi jak
potoczą się losy
bohaterów
zachęcam do
lektury.Tym bardziej,
że w powieści
znajdziemy także
filozoficzne
rozważania na temat
rożnych rodzajów
dobra i zła, pytania o
sens życia, które to

pytanie każdy z nas
prędzej czy później
rozważa. I z
pewnością można w
tej powieści znaleźć
na nie odpowiedz.

Nicole
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STARY CZŁOWIEK I MORZE, ERNEST
HEMINGWAY

‘Stary człowiek i
morze’ to powieść 
Ernesta
Hemingwaya, za
którą otrzymał on
nagrodę Nobla.
Powieść zaczyna się
od charakterystyki
głównego bohatera
tej powieści
Santiago. Jest nim ,
jak sam tytuł
wskazuje stary
człowiek, zniszczony
ciężką pracą
łowienia ryb na
morzu i pracą i
słońcem
meksykańskiego
Golfsztromu. Ostatni
niecały kwartał roku
był dla niego
szczególnie
niekorzystny,

nie złowił bowiem
żadnej ryby. Z tego
to powodu rodzice
jego
wspomagającego
chłopca Manolina ,
zakazali mu
wypływać w morze z
tym starym
człowiekiem.
Santiago wypłynął
sam w morze. Lubił
morze i żyjące w nim
stworzenia, mimo że
musiał je zabijać.
Następnie zarzucił
przynęty na ryby.
Zawsze kiedy
wypływał w morze
sam, mówił do
siebie, by zabić
samotność. W
pewnej chwili
stwierdził po drganiu
przynęty,  że próbuje

ją połknąć jakiś duży
merlin, kiedy to się
stało, Santiago
stwierdził ,że była to
bardzo wielka ryba,
zaczęła ona holować
łódź. Po
wielogodzinnych
trudach walki z
merlinem, Santiago
odczuwał  zarówno
swą starość jak i 
samotność. Kiedy
marlin wynurzył się
Santiago ujrzał
wspaniały okaz,
jakiego dotąd nie
widział. Mimo
osłabienia, i głodu
postanowił  go
złowić. Stary
człowiek czuł, że
opuszczają go siły,
już po dotychczas

poniesionych
trudach.  Dla
zyskania większej
siły zjadł latającą
rybę, ale czuł się
coraz gorzej. Ryba
po wynurzeniu się,
zaczęła już po raz
kolejny okrążać łódź.
Rybak mimo ,że czuł
się słabo postanowił,
za wszelką cenę nie
dać za wygraną.
Postanowił zabić
rybę nawet za cenę
gdyby miał zapłacić
życiem. Czuł że ryba
odczuwa to samo do
niego , co on do niej
w tej sprawiedliwej
walce o życie.
Harpunem ugodził
słabnącą rybę,
zabijając ją.
Przywiązał

ją do łodzi tak by
umożliwić swobodne
jej holowanie do
brzegu, które
rozpoczął
przeżywając chwile
osłabienia. I wtedy to
pierwszy rekin
zaatakował rybę,
odgryzając jej kawał
mięsa. Santiago
zabił go harpunem.
W następstwie tego
rekiny zaatakowały,
dwa z nich zabił
Santiago, ale
wyczerpał już
wszystkie zapasy
broni .Kiedy nastąpił
ponowny atak
rekinów i był
przekonany że w
takiej sytuacji nie
obroni resztek
marlina.

Kiedy ponownie
rekina zaatakowały,
do bólu wyczerpany
Santiago miał
świadomość
bezcelowości dalszej
walki, ale bił rekiny
czym miał pod ręka,
w końcu zorientował
się ,że ustąpiły, bo
już nic z merlina nie
pozostało.
Sumując całość
utworu, którego nie
można  nie
przeczytać , kwitując
tę  powieść, jako
całokształt zmagań
Santiago, jego
własnymi słowami:
„Człowieka można
zniszczyć, ale nie
pokonać” . podobnie
jak w polskiej noweli
H.Sienkiewicza
”Latarnik”.

Wiktoria
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FARAON, BOLESŁAW PRUS

„Faraon”, to powieść
Bolesława Prusa , w
której autor
przedstawia
wydarzenia
związane z losami
egipskiego władcy
Ramzesa XIII w XI
wieko prze naszą
erą. Wydarzenia
tego władcy są
przedstawione w
kontekście
tamtejszych
stosunków
społecznych i
politycznych.  Akcja
powieści, kiedy
władca Egiptu,
Ramzes XII umiera,
a zastąpić go ma ,
jego syn Ramzes
XIII. Jednakże
istnieje jeszcze
jeden potężny

pretendent do takiej
władzy, są, nim
kapłani.
Przekonującym tego
argumentem jest to ,
że z pominięciem
Ramzesa XIII
starszych braci
został om następcą
tronu, tylko jako
wnuk arcykapłana.
To stanowi pretekst 
do walki o władzę 
nad  państwem w
ramach konfliktu
politycznego,
stanowiąc  jeden z
tematów tej
powieści.
W pierwszym etapie
walki o władzę,
Ramzes uczy się
dysponować
wojskiem,
postępować

z podwładnymi .
Wysiłki poznania 
poznać kulis
administracji, kończą
się niepowodzeniem
i Ramzes zmuszony
jest zwrócić się o
pomoc do kapłanów.
W drugim etapie
zmagań  o władzę
,rozpoczyna się
walka  kapłanów i
Fenicjan z przyszłym
władcą. Ramzes
przekonany o tym
,że kapłani mający
ogromne bogactwa i
wielką wiedzę
przyczyniają się do
upadku państwa.
Ramzes podejmuje z
nimi walkę, chcąc
przywrócić
ekonomiczną i
militarną władzę

państwa. Etap ten
kończy się śmiercią
Ramzesa XII i
potwierdzeniem
autorytetu Ramzesa
XIII , który  zostaje
władcą Egiptu.
Ponieważ, Ramzes
mimo swej
ostrożności,
pokochał Żydówkę, a
nie chcąc dopuścić
do obcych wpływów
politycznych na
swoje decyzje
stworzył tym samym
skomplikowaną
sytuację, ważąc to,
że jego syn ,dla
którego
przygotowywał
wysoką pozycję w
wojsku , był synem
Żydówki. Słabostki
Faraona do kobiet,

wykorzystali
Fenicjanie
rozkochując go w
Kamie , kapłance,
której miłość była
zabroniona. Miłość 
Ramzesa do Kamy,
jako nie zwolnionej
od ślubów
kapłańskich, nadaje
mu miano  i piętno
kryminalisty, Kamę
wykorzystując w
swym  ręku. Od tego
momentu Ramzes
staję się
przedmiotem gry ze
strony postępowania
łajdaków.
Herhor, najwyższy w
hierarchii kapłan
egipski , organizuje 
walkę polityczną z
faraonem. Jak się
ona zakończy?

Odpowiedz
znajdziecie w
książce… 
 ‘Faraon’, to dzieło
uniwersalne,
przystające do
każdej epoki, gdyż
wszędzie  toczy  się
walka o władzę.
Gorąco polecam
przeczytanie jej,
chociażby, aby
przekonać się o
powtarzającej się
historii, niezależnie
od czasu i miejsca
jej występowania.    

Karolina.     
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LALKA, BOLESŁAWA PRUSA

‘Lalka’, jest
powieścią
społeczno
obyczajową,
napisaną przez
Bolesława
Prusa. I chociaż
głównym
wątkiem
powieści jest
miłość
Stanisława
Wokulskiego,
zubożałego
szlachcica  do
arystokratki,
Izabeli Łęckiej
,bezuczuciowej,
gotowej się
sprzedać

tylko za
pieniądze, 
historia ta 
kończy się dla
Wokulskiego
niepowodzeniem.
Celem tej
powieści było
’ukazanie
polskich
idealistów  na
tle społecznego
rozkładu,
przedstawiając
moment tego
wielkiego
przełomu i
całość
przemian 

światopoglądowych.
Wokulski
wzbogacił się
podczas wojny
rosyjsko
tureckiej. I w
takiej to sytuacji
bohater utworu
przybył do
Warszawy by
starać się o
rękę  panny
Łęckiej.
Był to okres w
którym polskie
społeczeństwo
żyło w
lekceważeniu
pracy,
odmiennie jak

na zachodzie
rozwijał się kult
pracy i
twórczości. W
powieści tej
występują
rozgrywki 
między światem
feudalnym, a
nowo
nastającym
kapitalizmem, a
nie jakby się
wydawać mogło
, między
romantyzmem a
pozytywizmem.
Utwór ten
obejmuje  opis

dwóch światów 
arystokracji  i
drugiego
reprezentowanego
przez Żydów i
 Wokulskiego,
obozy te są
obojętne dla
sprawy
narodowej.
Wokulski
doszukuje się
równowagi
między
romantyzmem a
pozytywizmem,
w obu tych
dziedzinach
ponosi on
klęskę.

Zakończenie
powieści  nie
jest wyraźne, 
sugeruje, że
Wokulski mógł
popełnić
samobójstwo,
jako tak
potraktowany
przez los.
Wielce
wymowne są
jego słowa,
„chciałbym
zginąć ale pod
gruzami tego
świata”.
Kapryśna
Izabela
wstępuje

do klasztoru.
Powieść ta
warta
przeczytani.
Polecam. 
Nadia.
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