
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im.
Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
ul. Grunwaldzka 57
84-230, Rumia

Numer 29 02/22

Przedstawiamy 5 CZĘŚĆ przewodnika z JĘZYKA POLSKIEGO  dla NASZYCH
MATURZYSTÓW. W KAŻDYM NUMERZE 4 KOLEJNE LEKTURY ...

Dobrze zaplanuj swoją pracę i działaj, czyli
powtarzaj do egzaminu.

Co warto powtórzyć ...

Aby solidnie się
przygotować do egzaminu
maturalnego, trzeba mieć
dobry plan, który będzie
realny. To chyba jedna z
najtrudniejszych części
przygotowania. Jeśli już
wiesz, czego od Ciebie
wymagają oraz wiesz, co
umiesz, skup się na
zaplanowaniu tego, czego
musisz się nauczyć
(zdobyć nową wiedzę

lub umiejętności) oraz co
powinieneś powtórzyć.
Następnie zastanów się jak
często chcesz i możesz
przystępować do pracy
nad maturą z języka
polskiego, czy np. 3 razy w
tygodniu po 1 godzinie, czy
np. co drugi dzień po 30
min. Możesz zainspirować
się sposobami na
skuteczną naukę
opisanymi m.in.: w poście

5 sposobów na trening
pamięci i skuteczną naukę
czy poradami Jak
przygotować się do
egzaminu lub sprawdzianu.
Częstotliwość zależy
oczywiście od Ciebie,
pamiętaj jednak, by
osiągnąć zamierzone
efekty należy pracować
(uczyć się i powtarzać)
systematycznie. 

Oto cenne porady przed
egzaminem pisemnym:
Jeśli w temacie pracy
pojawia się termin –
zawsze objaśnij jego
znaczenie.
Jeśli w temacie występuje
słowo obraz, wizja, portret
– zawsze zestaw cechy
pojęcia, którego dotyczą.
Jeśli nie wiesz, jak zacząć
– usytuuj lekturę w czasie
i epoce lub przytoczoną
scenę w utworze.

Praca powinna być
trójdzielna – wstęp,
rozwinięcie i zakończenie.
Nigdy nie zapomnij o
kilkuzdaniowym
zakończeniu.
Unikaj pisania o własnych
odczuciach – rzetelnie
trzymaj się tekstu.
I praca będzie na sześć –
czyli maksimum punktów.
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„Inny świat ", Gustaw Herling –Grudziński 

Jako, że jestem
miłośniczką
 literatury
okresu II wojny
światowej, a
przede
wszystkim
tematyki losów
ludzi
przebywających
w obozach
koncentracyjnych
i obozach
pracy, polecam
przeczytanie
wspomnień
Gustawa
Herlinga –
Grudzińskiego
w „Innym

świecie’.
Dramat ten  jest
wspomnieniem
pobytu autora w
gułagu pod
Archangielskiem
,w latach
czterdziestych
minionego
wieku, a więc w
okresie
stalinizmu.
Akcja utworu
obejmuje
zarówno cykl
wspomnień
przeżyć samego
 autora, jak  i
opisy  doznań i
zachowań

innych
więźniów. Utwór
ten przedstawia
przypadki
degradacji
ludzkich istot
osaczonych w
łagrze. Nie stara
się osądzać
innych,
 odnośnie utraty
ich więzów
międzyludzkich,
w tym tych,
którzy nie
potrafią już być
solidarni,
usiłując przeżyć
najgorsze ,
nawet za cenę

kosztu innych,
wykorzystując
donosy, nie
rzadko nawet za
cenę  śmierci
swych
towarzyszy
niedoli.
Moralność w
łagrach staje się
sprawą obcą
dotyczy to
również kobiet.
Dopuszcza się
wszystko, by
tylko przeżyć.
Zanikły wszelkie
ludzkie uczucia,
całokształtem
rządzi

tylko instynkt
samozachowawczy,
dopuszczający
wszystko, nie
ważne,  czy
 kosztem
pozostałych
więźniów. 
Moim zdaniem
Grudziński w
swoim dziele,  w
sposób
wymowny,
przedstawił
proces
niszczenia
człowieka w
sowieckich
obozach pracy.

Była to
rozpaczliwa 
walka o
zachowanie
godności.
Dzieło to w
moim odczuciu
jest wspaniałym
studium
psychologicznym
człowieka
walczącego o
przeżycie,
nawet kosztem
utraty
człowieczeństwa. 

Oliwia
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"TANGO", Sławomir Mrożek

Każdemu
miłośnikowi 
twórczości 
Sławomira Mrożka
polecam dramat 
„Tango’ mówiący o
walce pokoleń,
sprzeczności
między
ugodowością, a
anarchią, szukając
odpowiedzi  w
środowisku.   
Akcja dramatu
toczy się wokół
rodziny Stolimów,
których życie jest
całkowicie
pozbawione
wartości
moralnych oraz
różnego rodzaju
praw życiowych,
ponieważ ich
pokolenie,

doprowadziło do
anarchii, tzn. każdy
może robić co
chce, łamanie
zasad jest
zaszczytem. Syn
Stomilów, Artur ,
nie ma już z czym
walczyć, ale
podejmuje próbę
uporządkowania
takiego świata. Na
marne jednak
poszły jego wysiłki.
Dramat kończy się 
tytułowym tangiem,
ukazując
zwycięstwo 
prymitywnej
kultury. Prostak
Edek  przejmuje
władzą,
oświadczając, że
wszyscy mają go
słuchać.

Moim zdaniem
sztukę Mrożka
można traktować
nie tylko jako
ostrzeżenie przed
zniszczeniem
wartościowej
jednostki przez
bezwzględną siłę
totalitarną, ale
 również, jako
przestrogę przed
siłami niszczącymi
ludzkie wartości, 
nihilizmem i
anarchią. Podjęte
przez Artura  próby
uporządkowania
otoczenia  nie
powiodły się,
poniosły klęskę ,
zwycięża  tępy
Edek, zabijając
Artura. Nakazuje on
podporządkowanym

sobie obywatelom
bezgraniczne
posłuszeństwo.
Wymownym
obrazem klęski
Artura, pomimo, że
już nie żył,  jest
wymuszony przez
Wuja Eugeniusza
taniec tanga
z Edkiem - co
oznacza, że do
domu Stomila
powrócił
wszechwładny chaos
moralny.  Uważam,
że to ostrzeżenie
autora utworu
przed groźbą
zniszczenia
wrażliwości,
inteligencji i
zastąpienia jej 
brutalnością, po
prostu tępotą 

i zwykłym chamstwem.
Utwór ten jest
godny
przeczytania, gdyż
można odczytać go
jako przypowieść
o niszczeniu ludzi
wybitnych,
zagubionych
w rzeczywistości, a
usiłujących
odbudować świat
wartości
moralnych
i etycznych. 
Amelia
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 „Folwark Zwierzęcy”, George Orwell

Miłośnikom
twórczości
angielskiego
pisarza George’a
Orwella polecam
powieść „Folwark
Zwierzęcy’’. Jest to
powieść
przedstawiająca
zwierzęta z
hodowli, które
wypędziły ludzi i
same zajęły się
rządzeniem
folwarku. Utwór ten
to satyra na
rewolucję rosyjską.
Orwell w swej
powieści, jak gdyby
w białych
rękawiczkach, pod
tarczą pięknego,
delikatnego języka
przeprowadził
potępienie

totalitarnego
reżimu, jak i 
ówczesnej polityki,
podważając
również mit kultu
Stalina jak i  całej
Sowieckiej Rosji..   
Autor powieści
potępił też  środki,
jakimi posłużyli się
twórcy tego
systemu w drodze
do władzy. Całość
tak
skonstruowanej 
powieści jest
również 
ostrzeżeniem 
przed skutkami
rządów
zdegenerowanych 
i w pewnym sensie
rozrachunek z nimi.
Treść utworu
sprowadza się do 

tego że: na
folwarku wybucha
bunt zwierząt
domagających się
wolności i
przyzwoitego
traktowania.
Wypędzone zostają
stare władze,
ustalone zostają
nowe prawa.
Napoleon, rosły
knur staje się
dyktatorem, przy
pomocy psów
terroryzuje 
mieszkańców
folwarku. Folwark 
zostaje
doprowadzony do
ruiny. Zwierzęta
nawiązują również
współpracę z
ludźmi, zwierzęta
głodują, nie widzą

wyjścia z tej
sytuacji. Na
pewnym etapie
takiej sytuacji 
wkraczają ludzie,
którzy opanowują 
folwark, przejmując
w nim władzę.
Wspólnie ludzie i
świnie ucztują, a
podglądające ich
zwierzęta
folwarczne
zaszokowane  są
tym, że nie daje się
już odróżnić, kto
jest człowiekiem, a
kto świnią.
Orwell w tej
powieści
wykorzystał 
tradycję bajkową
na temat zwierząt,
za którymi kryją się
konkretne osoby. 

Powieść  ‘Folwark
Zwierzęcy’ ma
charakter
polityczny,
obrazując dzieje
państwa, w którym 
obalono stary
porządek, usunięto
dotychczasowych
władców.  Z
czasem
demokracja
zaczyna się
ograniczać poprzez
wyłonienie się elit
rządzących.
Przywódca takiego
państwa staje się
bożyszczem,
utrzymuje się przy
władzy przy
pomocy mu
oddanych.
Tak przedstawiony 
system władzy

w „Folwarku
Zwierzęcym’’
stanowi
ostrzeżenie nas
wszystkich przed
tendencjami 
utworzenia 
podobnego ustroju
. Nabiera znaczenia
nadrzędnego,
przestając być 
tylko doraźną
satyrą. Polecam
przeczytanie tego
utworu.   
Wiktoria
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 ‘Władca much”, William Golding 

Gorąco polecam
powieść Williama
Goldinga  ‘Władca
much”.  Jest to
książka o grupie
chłopców
dwunastolatków,
nie tak niewinnych
, jak by się
wydawać  mogło
.Po ucieczce
samolotem przed
niebezpieczeństwem
z terenów walki,
podczas wojny,
samolot awaryjnie
ląduje przy brzegu
bezludnej wyspy.
Ginie pilot i załoga
samolotu,
pozostają tylko
małoletni
rozbitkowie.
Chłopcy robią
wszystko

aby zorganizować
się na dłuższy
pobyt na wyspie. 
Ustalają przebieg
spotkań, decydując
o tym ,że prawo ma
ten kto ma muszlę
znalezioną na
plaży. Rozpalają
ognisko , które ma
skierować uwagę
ewentualnej
pomocy. Wodzem 
tej grupy zostaje
Ralf.
Chłopcy powoli
przyzwyczajają się
do nowej
rzeczywistości.
Niestety na wyspie
zaczyna się robić
niebezpiecznie.
Chłopcy
zapominają
przestrzegania

ustalonych zasad ,
gaśnie ognisko ,
jeden z chłopców
dopuszcza się
zbrodni. W grupie
zapanowała
niezgoda, przestają
ufać sobie, rodzą
się w nich okropne
żądze , część z
nich usiłuje przejąć
władzę, by spełnić
swe ciche
marzenie.
Golding w powieści
tej ukazał w sposób
paraboliczny
deklasację  grupy
ludzi  zmuszonych
do egzystowania w
niecodziennych
warunkach,
przedstawiając
pewne
ponadczasowe

zagadnienia, Sam
tytuł książki jest
wielce wymowny,
jako że po
przetłumaczeniu go
z języka
hebrajskiego brzmi 
on  -‘Belzebub’.
Książka ta jest jak
gdyby repliką na
„Buszujący w
zbożu’ 
J.D.Salingera, w
której młodzież
przypisuje całe zło
dorosłym.’ Lord of
the Flies’  jest tego
zaprzeczeniem,
gdyż we wręcz
doskonałych
warunkach,
możliwości
potwierdzenia
swej  opinii,
młodzież poszła 

tą samą droga,
którą przypisywała
dorosłym.
Warto przeczytać tę
ambitną w treści
swej  książkę , wy
wzbudzić refleksje ,
na temat gdzie leży
wyważona prawda.

Zuzia


	Co warto powtórzyć ...
	„Inny świat ", Gustaw Herling –Grudziński
	Jako, że jestem miłośniczką  literatury okresu II wojny światowej, a przede wszystkim tematyki losów ludzi przebywających w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, polecam przeczytanie wspomnień Gustawa Herlinga –Grudzińskiego w „Innym
	świecie’. Dramat ten  jest wspomnieniem pobytu autora w gułagu pod Archangielskiem ,w latach czterdziestych minionego wieku, a więc w okresie stalinizmu. Akcja utworu obejmuje zarówno cykl wspomnień przeżyć samego  autora, jak  i opisy  doznań i zachowań
	innych więźniów. Utwór ten przedstawia przypadki degradacji ludzkich istot osaczonych w łagrze. Nie stara się osądzać innych,  odnośnie utraty ich więzów międzyludzkich, w tym tych, którzy nie potrafią już być solidarni, usiłując przeżyć najgorsze , nawet za cenę
	kosztu innych, wykorzystując donosy, nie rzadko nawet za cenę  śmierci swych towarzyszy niedoli. Moralność w łagrach staje się sprawą obcą dotyczy to również kobiet. Dopuszcza się wszystko, by tylko przeżyć. Zanikły wszelkie ludzkie uczucia, całokształtem rządzi
	tylko instynkt samozachowawczy, dopuszczający wszystko, nie ważne,  czy  kosztem pozostałych więźniów.  Moim zdaniem Grudziński w swoim dziele,  w sposób wymowny, przedstawił proces niszczenia człowieka w sowieckich obozach pracy.
	Była to rozpaczliwa  walka o zachowanie godności. Dzieło to w moim odczuciu jest wspaniałym studium psychologicznym człowieka walczącego o przeżycie, nawet kosztem utraty człowieczeństwa.
	Oliwia

	"TANGO", Sławomir Mrożek
	Każdemu miłośnikowi  twórczości  Sławomira Mrożka polecam dramat  „Tango’ mówiący o walce pokoleń, sprzeczności między ugodowością, a anarchią, szukając odpowiedzi  w środowisku.    Akcja dramatu toczy się wokół rodziny Stolimów, których życie jest całkowicie pozbawione wartości moralnych oraz różnego rodzaju praw życiowych, ponieważ ich pokolenie,
	doprowadziło do anarchii, tzn. każdy może robić co chce, łamanie zasad jest zaszczytem. Syn Stomilów, Artur , nie ma już z czym walczyć, ale podejmuje próbę uporządkowania takiego świata. Na marne jednak poszły jego wysiłki. Dramat kończy się  tytułowym tangiem, ukazując zwycięstwo  prymitywnej kultury. Prostak Edek  przejmuje władzą, oświadczając, że wszyscy mają go słuchać.
	Moim zdaniem sztukę Mrożka można traktować nie tylko jako ostrzeżenie przed zniszczeniem wartościowej jednostki przez bezwzględną siłę totalitarną, ale  również, jako przestrogę przed siłami niszczącymi ludzkie wartości,  nihilizmem i anarchią. Podjęte przez Artura  próby uporządkowania otoczenia  nie powiodły się, poniosły klęskę , zwycięża  tępy Edek, zabijając Artura. Nakazuje on podporządkowanym
	sobie obywatelom bezgraniczne posłuszeństwo. Wymownym obrazem klęski Artura, pomimo, że już nie żył,  jest wymuszony przez Wuja Eugeniusza taniec tanga z Edkiem - co oznacza, że do domu Stomila powrócił wszechwładny chaos moralny.  Uważam, że to ostrzeżenie autora utworu przed groźbą zniszczenia wrażliwości, inteligencji i zastąpienia jej  brutalnością, po prostu tępotą
	i zwykłym chamstwem. Utwór ten jest godny przeczytania, gdyż można odczytać go jako przypowieść o niszczeniu ludzi wybitnych, zagubionych w rzeczywistości, a usiłujących odbudować świat wartości moralnych i etycznych.  Amelia

	„Folwark Zwierzęcy”, George Orwell
	Miłośnikom twórczości angielskiego pisarza George’a Orwella polecam powieść „Folwark Zwierzęcy’’. Jest to powieść przedstawiająca zwierzęta z hodowli, które wypędziły ludzi i same zajęły się rządzeniem folwarku. Utwór ten to satyra na rewolucję rosyjską. Orwell w swej powieści, jak gdyby w białych rękawiczkach, pod tarczą pięknego, delikatnego języka przeprowadził potępienie
	totalitarnego reżimu, jak i  ówczesnej polityki, podważając również mit kultu Stalina jak i  całej Sowieckiej Rosji..    Autor powieści potępił też  środki, jakimi posłużyli się twórcy tego systemu w drodze do władzy. Całość tak skonstruowanej  powieści jest również  ostrzeżeniem  przed skutkami rządów zdegenerowanych  i w pewnym sensie rozrachunek z nimi. Treść utworu sprowadza się do
	tego że: na folwarku wybucha bunt zwierząt domagających się wolności i przyzwoitego traktowania. Wypędzone zostają stare władze, ustalone zostają nowe prawa. Napoleon, rosły knur staje się dyktatorem, przy pomocy psów terroryzuje  mieszkańców folwarku. Folwark  zostaje doprowadzony do ruiny. Zwierzęta nawiązują również współpracę z ludźmi, zwierzęta głodują, nie widzą
	wyjścia z tej sytuacji. Na pewnym etapie takiej sytuacji  wkraczają ludzie, którzy opanowują  folwark, przejmując w nim władzę. Wspólnie ludzie i świnie ucztują, a podglądające ich zwierzęta folwarczne zaszokowane  są tym, że nie daje się już odróżnić, kto jest człowiekiem, a kto świnią. Orwell w tej powieści wykorzystał  tradycję bajkową na temat zwierząt, za którymi kryją się konkretne osoby.
	Powieść  ‘Folwark Zwierzęcy’ ma charakter polityczny, obrazując dzieje państwa, w którym  obalono stary porządek, usunięto dotychczasowych władców.  Z czasem demokracja zaczyna się ograniczać poprzez wyłonienie się elit rządzących. Przywódca takiego państwa staje się bożyszczem, utrzymuje się przy władzy przy pomocy mu oddanych. Tak przedstawiony  system władzy
	w „Folwarku Zwierzęcym’’ stanowi ostrzeżenie nas wszystkich przed tendencjami  utworzenia  podobnego ustroju . Nabiera znaczenia nadrzędnego, przestając być  tylko doraźną satyrą. Polecam przeczytanie tego utworu.    Wiktoria

	‘Władca much”, William Golding
	Gorąco polecam powieść Williama Goldinga  ‘Władca much”.  Jest to książka o grupie chłopców dwunastolatków, nie tak niewinnych , jak by się wydawać  mogło .Po ucieczce samolotem przed niebezpieczeństwem z terenów walki, podczas wojny, samolot awaryjnie ląduje przy brzegu bezludnej wyspy. Ginie pilot i załoga samolotu, pozostają tylko małoletni rozbitkowie. Chłopcy robią wszystko
	aby zorganizować się na dłuższy pobyt na wyspie.  Ustalają przebieg spotkań, decydując o tym ,że prawo ma ten kto ma muszlę znalezioną na plaży. Rozpalają ognisko , które ma skierować uwagę ewentualnej pomocy. Wodzem  tej grupy zostaje Ralf. Chłopcy powoli przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości. Niestety na wyspie zaczyna się robić niebezpiecznie. Chłopcy zapominają przestrzegania
	ustalonych zasad , gaśnie ognisko , jeden z chłopców dopuszcza się zbrodni. W grupie zapanowała niezgoda, przestają ufać sobie, rodzą się w nich okropne żądze , część z nich usiłuje przejąć władzę, by spełnić swe ciche marzenie. Golding w powieści tej ukazał w sposób paraboliczny deklasację  grupy ludzi  zmuszonych do egzystowania w niecodziennych warunkach, przedstawiając pewne ponadczasowe
	zagadnienia, Sam tytuł książki jest wielce wymowny, jako że po przetłumaczeniu go z języka hebrajskiego brzmi  on  -‘Belzebub’. Książka ta jest jak gdyby repliką na „Buszujący w zbożu’  J.D.Salingera, w której młodzież przypisuje całe zło dorosłym.’ Lord of the Flies’  jest tego zaprzeczeniem, gdyż we wręcz doskonałych warunkach, możliwości potwierdzenia swej  opinii, młodzież poszła
	tą samą droga, którą przypisywała dorosłym. Warto przeczytać tę ambitną w treści swej  książkę , wy wzbudzić refleksje , na temat gdzie leży wyważona prawda.
	Zuzia


