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

Uporządkuj swoją wiedzę z języka
polskiego.

Co warto powtórzyć?

Uporządkowanie
wiedzy na temat
języka polskiego z
pewnością pomoże Ci
nie tylko w pisaniu
rozprawki czy analizy
porównawczej
utworów, pozwoli Ci
także lepiej zrozumieć
czytane teksty czy
nawet polecenia.

Na maturze pisemnej
w zadaniach
dotyczących tekstów
sprawdzających Twoje
umiejętności z
czytania ze
zrozumieniem,
pojawia się jedno lub
dwa pytania, które
dotyczą wiedzy o
języku. Warto

zatem powtórzyć:
ortografię,
interpunkcję,
gramatykę. Przy
pisaniu wypracowań z
pewnością pomocną
się okaże wiedza
dotycząca środków
artystycznego wyrazu
oraz rodzajów i
gatunków literackich.

Oprócz wspomnianej
wiedzy o języku, warto
powtórzyć także epoki oraz
lektury, które do tej pory
zdążyliście omówić na
zajęciach z języka
polskiego. Powtórki
polecamy robić nie tylko z
własnym zeszytem, ale
również z podręcznikiem
bądź sprawdzoną stroną
internetową/portalem, by
móc pewne informacje

poszerzać, o ile to
konieczne. Nie musimy
chyba przypominać,
dlaczego wiedza o epokach
i lekturach jest ważna w
przypadku egzaminu
maturalnego z języka
polskiego ;)
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ŚWIETOSZEK, MOLIER

‘Świętoszek’ to
komedia  napisana
przez Moliera,
często uważana jako
utwór uniwersalny.
Molier należy do
najwspanialszych
komediopisarzy
okresu baroku.
Komedia to
obfitowała w wiele
kontrowersji
dotyczących ludzkich
zachowań
dotyczących
fałszywych postaw
człowieka,
pokrywającego swe
postępowanie
pozorami 
pobożności, czy
dewocji. Jako
takiego autor
przedstawia
głównego oszusta

swej komedii, którym
był Tartuffe, swój
fałsz pokrywając
swą rzekomą biedą.
Przedstawiał się
innym, niż nim był
naprawdę.  W tej
komedii Tartuffe
usiłuje się
przedstawić rodzinie
Orgona , jako
człowiek
bezgranicznie
pobożny. Swą
pozorną świętością
tak otumanił 
Orgona, że ten
wyrzucił z domu
swego syna,
Damisa, zapisując
cały swój majątek
Tartuffowi.
Tak więc to fałszywa
pobożność jest 
głównym punktem

tematu komedii
Moliera. Tartuffe
zaskarbił sobie
Orgona swoją  grą
pobożności i troski o
biednych kiedy
widział go
zatopionego w
modlitwie w kościele.
Taki obraz
świętoszka
spowodował to, że 
w nagrodę za taką
postawę Orgom
przyjął go do swego
domu, co miało jego
zdaniem zapewnić
komfort psychiczny
jego rodzinie.
Tartuffe  stał się
odtąd powiernikiem
przyjacielem jego
rodziny. Orgon
patrzał w niego jak w
tęczę, mimo że

Tartuff wykorzystując
sytuację do
realizacji  własnych
celów, w tym
zdobycia majątku i
pozycji, zyskując
zaufanie Orgona i
jego matki pani
Pernelle. Pozostali
członkowie rodziny
dostrzegli jednak
fałszywą pobożność
i obłudę  w postawie
Tarttuffa otwarcie go
krytykując, jednakże
bez wpływu na
Orgona.
W całości tej komedii
Molier odróżnia 
zasadnicze typy
pobożności obłudą
ziejący Tartuffa i 
pełen infantylnej
naiwności Orgona.
Mimo że utwór ten 

to komedia jest on
poważnym
ostrzeżenie przed
bezkrytyczną
łatwowiernością.
Dopiero podstęp
Damisa obnaża
właściwe oblicze
Tartuffa. Ukryty
Orgon, jest
świadkiem sytuacji
odkrywającej
prawdziwe, obłudne
oblicze Tartuffa.
Oburzony Orgon
wyrzuca Tartuffa z
domu. Komedia
kończy się
aresztowaniem
Tartuffa.
Autor „Świętoszka”
w swym utworze
krytykując obłudę i
zakłamanie potępia
popadanie

w skrajności. Utwór
ten, zaliczany do
arcydzieł komedii
charakterów, ma
niekwestionowane
cechy satyry
społecznej.

Natalia
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CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA, 
J.W. GOETHE

 „Cierpienia
młodego
Wertera”,
powieść
Johanna
Wolfganga  von
Goethego,
widziana  jako
jego
najważniejsze
dzieło końca
XVIII wieku.
Cała powieść
jest napisana w
formie listów
przez Wertera,
głównego
bohatera, który
analizuje swoje
wewnętrzne

uczucia w
spędzonej
wiosce
Wahlheim,
gdzie zakochał
się  w Lotcie.
 Lotta była już
jednak 
zaręczona z
kimś innym.
Werter mimo
rozpaczy, stara
się tego nie
okazywać.
Wyjeżdża on z
Wahlheim w
związku z pracą.
Kiedy
dowiaduje się,
że Lotta wyszła

za mąż za
Alberta, kończy
swą pracę i
wyjeżdża do
miejsca swego
urodzenia.. Po
pewnym czasie,
trawiony
tęsknotą za
Lottą, wraca do
Wahkheim.
Nawiązuje
romans z Lottą,
która jednak
prosi go by nie
spotykał się z
nią. Kiedy
Werter
dowiaduje się,
że Albert

wyjechał,
przybywa do
niej, zaczyna ją
całować, ona
ucieka
,zamykając się
w pokoju. Od
tego czasu
Werter odczuwa
to boleśnie,
jako jej brak. W
końcu
postanawia
popełnić
samobójstwo.
Werter wysyła
gońca po
pistolet do
Alberta, ten
prosi Lottę

o
przygotowanie
pistoletów. Ale
ta znając cel
zapędów
Wertera ma
pewne opory w
wydaniu broni.
W tym czasie
Werter pisze list
pożegnalny,
twierdząc, że to
miłość
doprowadziła
go do
samobójstwa.
Strzela sobie w
głowę.
Utwór ten
przede

wszystkim
wyraża dramat
ludzkiej
egzystencji,
który gdy nie
jest w stanie
uwolnić się
spod pęt
dominującej jej
natury, może
szukać
drastycznych
środków
uwolnienia się
od niej.
Czy takiej
książki można
nie czytać?

Agata
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CUDZOZIEMKA, MARIA
KUNCEWICZOWA

‘Cudzoziemka’, jest
to powieść Marii
Kuncewiczowej,
stanowi studium
psychologiczne
kobiety 
nieprzystosowanej
do rzeczywistości,
wszędzie czującej
się wyobcowana, jak
gdyby była
cudzoziemką. W
obawie przed
teraźniejszością
stale ucieka do
przeszłości. Powieść
ta opiewa życie
głównej bohaterki tej
powieść , Róży
Żabczyńskiej, która
powróciła z Rosji do
Polski ,
pozostawiając tam
wszystko, co było jej
najdroższe,

w tym miłość do
Michała  Badskiego i
muzyki. Wyszła
ponownie za mąż w
Polsce za Adama
Żabczyńskiego, co
jednak nie przyniosło
jej zadowolenia.
Mimo, że darzyła
dużym uczuciem
swego syna
Władysława, nie
zezwoliła mu  ożenić
się z dziewczyną.
Kiedy jednak
Władysław się ożenił
ze swoją wybranką
stosunki między jego
matką a nową jego
rodziną była raczej
oschłe.
Odtąd Róża
poświęcała całe swe
życie utalentowanej
muzycznie córce ,

śpiewaczce –
Marcie.  Sama  Róża
w tak
ukształtowanej 
rodzinnie
rzeczywistości  czuła
się wyalienowaną,
„cudzoziemką” w tym
nowym kontekście. A
zaczęło sie to w
Rosji gdzie, jako
Polkę traktowano ją
jako cudzoziemkę , a
w Warszawie , z
powodu Jej
wschodniego
akcentu , podobnie
była cudzoziemką.
Taka sytuacja nie
pozostaje bez
wpływu na
osobowość
człowieka  i na jego
zachowanie wobec
tak

niemiłego
środowiska ,
wytwarzają jako
samoobronę 
poprzez
podejrzliwość do 
agresywności,
stwarzają
bezpodstawnie
mylną opinię o
jedynie odpierającym
ciosy, ciągle
dyskryminowanym
człowieku. Mimo że 
tak ustawiona osoba
jest ambitna i takie
chce aby  były jej
dzieci ,to w końcu ,
jak w tej powieści,
zaczyna narażać się
swą agresywnością.
Kiedy otoczenie jej
zabiło w niej
wszelkie pozytywne
uczucie, naraża

się swemu mężowi
swym brakiem
takowych 
,obciążając go nawet
śmiercią młodszego
syna .
Niestety temat
autorki nie jest tak
niezwykły  jak go
widzą niektórzy ,
jako że  począwszy
od okresu drugiej
wojny światowej , roi
się  od podobnych
‘obcokrajowców ‘w
naszym kraju.
Niech książka ta 
jednak posłuży nam ,
dla samoobrony,
którzy stwarzają taki
stan  bezpodstawnej
niezgody.

Nadia
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KORDIAN, JULIUSZ SŁOWACKI

‘Kordian’ to dramat
napisany przez
J.Słowackiego
dotyczący
interpretacji  jednego
z powstań polskich,
zorganizowanego w
myśl
mickiewiczowskiego
, ‘mierz siły na
zamiary, a nie
zamiar podług  sił’.
Akcja tej powieści
ma swój początek
pod koniec grudnia
1799 roku. W tym
czasie różne
diabelskie siły
spotykają się by
podjąć decyzje
tworzenia
przywódców
polskiego powstania
narodowego.
Miejscem akcji

na samym początku
dramaty jest jeden z
zaściankowych
dworków
szlacheckich .
Bohaterem tego
utworu jest postacią
tytułową tego utworu
,romantyczna postać
Kordiana, który
przeżywa
charakterystyczne
dla tamtego okresu
ból samego już
istnienia. Jedną z
przyczyn tego jest to,
że jest zakochany w
Laurze, która  nie
podziela jego uczuć.
Następnym aktem
tego dramatu to
wędrówki Kordiana
po Europie, podczas
których przekonuje
się on ,że wszystko

można kupić,
włącznie z miłością.
W tym czasie papież
Grzegorz  XVI,
sympatyzujący z
zaborcami  potępia
powstanie Polaków,
grożąc za zbrojne
wystąpienie
przeciwko
okupantom.
W następstwie tego ,
na górze Mont Blanc
decyduje się nadejść
w rolę patrioty
walczącego o
niepodległość swego
kraju.
Tworzy tu także
hasło dotyczące roli
Polski brzmiące
‘Polska
Winkelriedem
narodów’, mocno
odbiegające

od mesjanistycznej
koncepcji
Mickiewicza ‘Polska
Chrystusem
narodów’. Widząc
Polskę w takim
świetle Słowacki
widzi podobieństwo
między szwajcarskim
rycerzem, który
skierował włócznie
wroga we własną
pierś, tworząc wyłom
w szeregach wroga,
dzięki czemu
Szwajcarzy wygrali
bitwę. Za hasłem
tym kryło się
braterstwo o wolność
narodów nie
wyłączając ceny
istnienia. Kordian
wraca do Warszawy,
w której na króla
Polski ukoronowano

Mikołaja I  i tu
zostaje spiskowcem
zgodnie z jego
decyzją na Mont
Blanc.
Widząc  słabość i
niezdecydowanie
spiskowców
decyduje się
dokonać zamachu
na cara. Ma jednak
zbyt wiele skrupułów
by tego dokonać, to
taki polski Hamlet,
któremu
przeszkadzają
dokonać czynu jego
słabości. W wyniku
tego zostaje
aresztowany i trafia
di szpitala
obłąkanych, Tam
spotyka go …. no
właśnie,  jeśli
interesuje

Was zakończenie
zachęcam do
przeczytania.
Książka ta jest
niezmiernie ciekawa.
Polecam !

Marta
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