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Ucz kogoś innego (lub tylko udawaj, że to
robisz)

Rób odręczne notatki

Jeśli wyobrażasz sobie,
że musisz nauczyć kogoś
innego materiału, który
próbujesz opanować do
matury lub zadania, które
próbujesz wykonać,
możesz przyspieszyć
naukę i zapamiętać
więcej, zgodnie z
badaniami
przeprowadzonymi na
Washington University w
St. Louis. Oczekiwania

zmieniają sposób
myślenia, dzięki czemu
angażujesz się w bardziej
efektywne podejście do
uczenia się niż ci, którzy
po prostu uczą się, aby
zdać egzamin. Kiedy
nauczyciele
przygotowują się do
lekcji, zwykle szukają
kluczowych punktów i
organizują informacje w
spójną strukturę.

Wyniki sugerują, że
uczniowie również
przyjmuję tę efektywną
strategię, kiedy choćby
tylko udają, że będą
kogoś uczyć.

Notowanie na laptopie
jest szybsze, ale
korzystanie z długopisu i
zwykłej kartki papieru
pomoże Ci się efektywniej
uczyć i lepiej rozumieć
omawiany materiał.
Naukowcy z Uniwersytetu
Princeton i UCLA odkryli,
że kiedy studenci robili
notatki odręcznie,
słuchali aktywniej i byli w
stanie z łatwością

zidentyfikować ważne
pojęcia. Według badań,
robienie notatek na
laptopie może prowadzić
do bezmyślnej
transkrypcji, a także
stanowić okazję do
rozpraszania uwagi, na
przykład przez
wiadomości e-mail.
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‘Pigmalion’, Bernard Shaw.

Miłośnikom
twórczości 
irlandzkiego
pisarza
Bernarda
Shawa  polecam
działo
‘Pigmalion’.
Utwór ten
otwiera spacer
fonetyka
 Profesora
Higginsa, który
 bawi się na
ulicy Londynu,
jako specjalista
akcentów,
odgadywaniem 
pochodzenie
przechodniów.

 Kiedy jednak
drwi sobie z
ubogiej
kwiaciarki
,zakładając się,
że jest w stanie
zrobić z niej
księżniczkę  w
ciągu 6
miesięcy, ona
przychodzi do
jego domu
następnego
dnia ,by
urzeczywistnić
ten
eksperyment. 
Eliza,
kwiaciarka, z
własnej

woli  staje się
przedmiotem
zakładu. Po
udanym 
eksperymencie
profesora
Higginsa
przemiany  jej
 w damę  nie
mogą powrócić
do dawnego
życia , jako
sprzedawca, już
tylko  jako dama
przygotowana
do życia w
wyższym
towarzystwie.
Stanowi to dla
niej początek

nowej tragedii.
‘Pigmalion’
należy do
ścisłego grona
utworów
Bernarda
Shawa, jako
sztuka 
obfitująca w
cyniczny
humor,
skierowany
przeciwko
panujących
stosunków pod
rządami
królowej
Wiktorii,
potępiając
obłudę klas

wyższych , nie
dostrzegających
przepaści
swojej w
stosunku do
niższych klas 
społecznych.
Tytuł utworu
zaczerpnął
Shaw  z mitu o
Pigmalionie ,
króla Cypru, w
którym
wyrzeźbiony
przez niego
posąg –Galatea,
w którym
Pigmalion
zakochał się,
Afrodyta

zamieniła  w
żywą kobietę.
Tak więc
mityczna
Galatee odżywa
w utworze
autora w
postaci Elizy, a
Higgins jest tu
Pigmalionem.
Zakończenie 
powieści
 Shawa w
stosunku do
mitu jest nieco
inne a jakie
dowiecie się po
przeczytaniu … 
Aga



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 30 02/2022 | Strona 3 

www.juniormedia.pl NEWSY Z HIPOLITA

‘Zdążyć przed P. Bogiem’, Hanna Krall

Polecam
przeczytanie
‘Zdążyć przed P.
Bogiem’, książki
napisanej przez
Hannę Krall po jej
wywiadzie z
Markiem
Edelmanem, 
odtwarzającym swe
wspomnienia  z
powstania w getcie
o bardzo
wymownym tytule,
obejmującym  dwa
problemy:
 powstanie  w
getcie oraz
postawę samego
Edelmana, w
wyścigu z Bogiem
o lepsze.
Powstanie to trwało
cztery tygodnie po
którym czasie

część powstańców
 popełniła
samobójstwo, a
pozostali zginęli w
powstaniu w
getcie. Jednym a
przywódców 
powstania  był M.
Edelman. 
Propagowane przez
Niemców poglądy
antysemickie,
głoszące niższość
rasy żydowskiej
stosunku do
aryjskiej,
doprowadziły do
masowego
eliminacji tej rasy.
Palono ich
świątynie, sklepy, 
tworzono getta
żydowskie, a sami
Żydzi zmuszani byli
do noszenia

przepasek z
gwiazdą Dawida.
Mordowano  na
ulicach, w końcu 
powstały komory
gazowe, robiące to
samo na większą
skalę. Decyzją
władz niemieckich
warszawskie Getto
miało być
zrównane z ziemią 
równolegle  z
wymordowaniem
jego mieszkańców.
Niecodzienna
wydaje się
wypowiedz samego
Edelmana,
tłumacząca tytuł
tego dramatu
‘Zdążyć przed 
Panem Bogiem’,
którą on sam
wyjaśniał

następująco:   „Pan
Bóg już chce
zgasić świeczkę, a
ja muszę szybko
osłonić płomień,
wykorzystując
Jego chwilową
nieuwagę. Niech
się pali choć trochę
dłużej, niż On by
sobie życzył”.
Edelman,
tłumacząc
powyższą
wypowiedź,
wyjaśnia  w czym
tkwiła jego rola,
jako lekarza,
sprowadzając ją do
 nieustannego
 ścigania się z
Bogiem,  co
stanowiło  próbę
 ochrony  i
przedłużenia

ludzkiego życia
choćby na chwilę.
Nie zawsze udaje
mu się z nim
wygrać , mówi
Edelman, nigdy nie
wiedząc, kiedy 
zada on
 niespodziewany
cios. Z powyższego
wynika, że praca
zawodowa
Edelmana
stanowiła  sens
jego życia, bo
dzięki niej  miał
możliwość
 walczyć o życie
pacjentów , lub
 chociaż pozwolić
im umrzeć bez
bólu.Mimo
wszystko naraził
się Edelman
reporterom,

skromnością
wypowiedzi na
temat powstania,
przyzwyczajeni do
przesady i patosu, i
nie wybaczyli mu –
ich zdaniem-
 pomniejszenia roli
powstania, i jego
prawda o
powstaniu nie była
możliwa do
przyjęcia jako
pozbawiająca go
 wielkości.
Karola
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„Chłopi”, Władysław Reymont 

 „Chłopi”, powieść
Władysława
Reymonta
opisująca  cztery
pory roku życia
społeczeństwa
wiejskiego, za
którą otrzymał
Nagrodę Nobla,
jest kolejną
polecaną przeze
mnie książką.
Początek powieści
ma miejsce w
jesieni, w tym
czasie bogaty
rolnik we wsi
Lipice, decyduje
się żenić
spotykając się ze
sprzeciwem swych
dzieci , którzy
żądają od niego
podziału ziemi im
należnej. Boryna

starając  się o rękę 
Jagny
Paczesiówny,
uzyskuje jej zgodę
na ślub. Jagna  jest
dziewczyną
wrażliwą ze
szczególnym ,
różniącym ją od
innych dziewcząt
spojrzeniem na
życie.. Z
przeciwnych temu
małżeństwu
,wyróżnia się
Antek, syn Boryny
w sytuacji, kiedy
Jagna jest jego
kochanką, nie 
wyrażając sobie
mieszkania we
wspólnym domu. 
Ostatecznie i on  i
jego żona z
dzieckiem

wyprowadzają się z
domu Boryny.
Boryna, uzyskując
pozwolenie od
matki Jagny,
Dominikowej,
wysyła swatów do
jej domu i jego
oświadczyny
zostają przyjęte,  w
czym nie bez 
znaczenia  było  to
poparcie w
sytuacji  zapisu
ziemi dla Jagny .
Pod koniec jesieni
odbyło się huczne
wesele. Trzeba
nadmienić, że
podstawą oceny
każdego przez
Borynę była jego
pracowitość.
W powieści swej
poza wątkiem

rodzinnym,
przekazuje wiedzę
na temat
tamtejszych
obrzędów
ludowych,
zwyczajów i
tradycji polskiej,
jak i opisy  i
nastroje  wsi
polskiej  pod
zaborem rosyjskim
pod koniec 19
wieku.
Niepowtarzalne
dzieło,
Wyspiańskiego,
jako
przedstawienie
nam obrazu
Chłopów tamtego
okresu  obrazuje
trzy pasma zdarzeń
i zagadnień na
które składają

się: obraz wsi
polskiej, obyczaje i
obrzędy,  i  rytm
przyrody, zgodny
ze zmiennością pór
roku , związany z
praca  chłopa na
swej ziemi .
’Chłopi’, to
wspaniałe dzieło
przybliżające nam
problemy wsi , pod
zaborem rosyjskim 
tamtego okresu  i
tylko przeczytanie
go może dać nam
pełną satysfakcję
,tak wspaniale
opisanego utworu.
Nadia
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„Ludzie bezdomni’, Stefan Żeromski

Polecam „Ludzi
bezdomnych’
,powieści napisanej
przez Stefana
Żeromskiego, w
której autor opisuje
przebieg pracy
społecznej lekarza
Tomasza Judyma i
jego  miłość do 
Joanny
Podborskiej.
Problem tej
powieści autor
zamyka w  ramach
opisu
niesprawiedliwości 
społecznej i
szlachetnej
jednostki, która
zmierza do
naprawy
środowiska, przy
jednoczesnym
wyalienowaniu

jej, skazując ją na
samotność[i].
Tak więc  ‘Ludzie
bezdomni  zajmują
w twórczości
Żeromskiego jedno
z naczelnych
miejsc. Stanowisko
autora tej powieści 
niepodważalnie
sugeruje ,że
konflikt między
społecznym 
obowiązkiem a
osobistym
szczęściem, jest 
jak gdyby
zaprogramowany 
w życiorysie
podobnych
,głównemu
bohaterowi
postaci, czego
symbolem tak
sprzecznego

konflikt zarówno
uczuć  jak i
obowiązków jest
pesymistyczny
obraz rozdartej
sosny  ,rozdartej
duszy Judyma,
symbolicznie
kończący ten
utwór. Autor
przedstawia w
utworze swym jak
trudno wybierać co
właściwe , między
różnymi racjami, a
jego sytuacji wybór
ten jest
dramatycznym
gdyż 
czegokolwiek, by
nie wybrał nie da
mu szczęścia.
Judym pochodził z
nizin społecznych,
za młodu

bity i szykanowany
przez rodzinę, co 
w wyniku stało się
źródłem
kompleksów i
niewiary w samego
siebie, chociaż z
drugiej strony
stanowiło jego
atuty, dając mu
 niezwykłą
wrażliwość na
niesprawiedliwość
społeczną. A to z
kolei  powoduje
konflikty z
obojętnym jego
samolubnym
otoczeniem,
potęgując jego
dotkliwe poczucie
samotności i lęku
przez życiem.
Osobowość
Judyma, z czasem

stała się jedną z
najpopularniejszych
i najpiękniejszych
postaci w polskiej
literaturze,
nazywając 
Judymami ludzi
bez reszty
poświęcających się
pracy społecznej
dla ogółu.
Ludzie bezdomni 
to pełna
symbolizmu
książka od od
Postaci Wenus z
Milo do rozdartej
sosny ,o znaczeniu 
najlepiej
wyrażonym przez
samego autora w
tym utworze
„Człowiek
 stworzony jest do
szczęścia!

Cierpienie trzeba
zwalczać  i
niszczyć  jak tyfus i
ospę”
Czy przy takim
wyzwaniu można
nie czytać ,tak
sformułowanego 
dzieła? 

 Natalia
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	Rób odręczne notatki
	Jeśli wyobrażasz sobie, że musisz nauczyć kogoś innego materiału, który próbujesz opanować do matury lub zadania, które próbujesz wykonać, możesz przyspieszyć naukę i zapamiętać więcej, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Washington University w St. Louis. Oczekiwania
	zmieniają sposób myślenia, dzięki czemu angażujesz się w bardziej efektywne podejście do uczenia się niż ci, którzy po prostu uczą się, aby zdać egzamin. Kiedy nauczyciele przygotowują się do lekcji, zwykle szukają kluczowych punktów i organizują informacje w spójną strukturę.
	Wyniki sugerują, że uczniowie również przyjmuję tę efektywną strategię, kiedy choćby tylko udają, że będą kogoś uczyć.

	‘Pigmalion’, Bernard Shaw.
	‘Pigmalion’, Bernard Shaw.
	Miłośnikom twórczości  irlandzkiego pisarza Bernarda Shawa  polecam działo ‘Pigmalion’. Utwór ten otwiera spacer fonetyka  Profesora Higginsa, który  bawi się na ulicy Londynu, jako specjalista akcentów, odgadywaniem  pochodzenie przechodniów.
	Kiedy jednak drwi sobie z ubogiej kwiaciarki ,zakładając się, że jest w stanie zrobić z niej księżniczkę  w ciągu 6 miesięcy, ona przychodzi do jego domu następnego dnia ,by urzeczywistnić ten eksperyment.  Eliza, kwiaciarka, z własnej
	woli  staje się przedmiotem zakładu. Po udanym  eksperymencie profesora Higginsa przemiany  jej  w damę  nie mogą powrócić do dawnego życia , jako sprzedawca, już tylko  jako dama przygotowana do życia w wyższym towarzystwie. Stanowi to dla niej początek
	nowej tragedii. ‘Pigmalion’ należy do ścisłego grona utworów Bernarda Shawa, jako sztuka  obfitująca w cyniczny humor, skierowany przeciwko panujących stosunków pod rządami królowej Wiktorii, potępiając obłudę klas
	wyższych , nie dostrzegających przepaści swojej w stosunku do niższych klas  społecznych. Tytuł utworu zaczerpnął Shaw  z mitu o Pigmalionie , króla Cypru, w którym wyrzeźbiony przez niego posąg –Galatea, w którym Pigmalion zakochał się, Afrodyta
	zamieniła  w żywą kobietę. Tak więc mityczna Galatee odżywa w utworze autora w postaci Elizy, a Higgins jest tu Pigmalionem. Zakończenie  powieści  Shawa w stosunku do mitu jest nieco inne a jakie dowiecie się po przeczytaniu …  Aga

	‘Zdążyć przed P. Bogiem’, Hanna Krall
	Polecam przeczytanie ‘Zdążyć przed P. Bogiem’, książki napisanej przez Hannę Krall po jej wywiadzie z Markiem Edelmanem,  odtwarzającym swe wspomnienia  z powstania w getcie o bardzo wymownym tytule, obejmującym  dwa problemy:  powstanie  w getcie oraz postawę samego Edelmana, w wyścigu z Bogiem o lepsze. Powstanie to trwało cztery tygodnie po którym czasie
	część powstańców  popełniła samobójstwo, a pozostali zginęli w powstaniu w getcie. Jednym a przywódców  powstania  był M. Edelman.  Propagowane przez Niemców poglądy antysemickie, głoszące niższość rasy żydowskiej stosunku do aryjskiej, doprowadziły do masowego eliminacji tej rasy. Palono ich świątynie, sklepy,  tworzono getta żydowskie, a sami Żydzi zmuszani byli do noszenia
	przepasek z gwiazdą Dawida. Mordowano  na ulicach, w końcu  powstały komory gazowe, robiące to samo na większą skalę. Decyzją władz niemieckich warszawskie Getto miało być zrównane z ziemią  równolegle  z wymordowaniem jego mieszkańców. Niecodzienna wydaje się wypowiedz samego Edelmana, tłumacząca tytuł tego dramatu ‘Zdążyć przed  Panem Bogiem’, którą on sam wyjaśniał
	następująco:   „Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie życzył”. Edelman, tłumacząc powyższą wypowiedź, wyjaśnia  w czym tkwiła jego rola, jako lekarza, sprowadzając ją do  nieustannego  ścigania się z Bogiem,  co stanowiło  próbę  ochrony  i przedłużenia
	ludzkiego życia choćby na chwilę. Nie zawsze udaje mu się z nim wygrać , mówi Edelman, nigdy nie wiedząc, kiedy  zada on  niespodziewany cios. Z powyższego wynika, że praca zawodowa Edelmana stanowiła  sens jego życia, bo dzięki niej  miał możliwość  walczyć o życie pacjentów , lub  chociaż pozwolić im umrzeć bez bólu.Mimo wszystko naraził się Edelman reporterom,
	skromnością wypowiedzi na temat powstania, przyzwyczajeni do przesady i patosu, i nie wybaczyli mu – ich zdaniem-  pomniejszenia roli powstania, i jego prawda o powstaniu nie była możliwa do przyjęcia jako pozbawiająca go  wielkości. Karola

	„Chłopi”, Władysław Reymont
	„Chłopi”, powieść Władysława Reymonta opisująca  cztery pory roku życia społeczeństwa wiejskiego, za którą otrzymał Nagrodę Nobla, jest kolejną polecaną przeze mnie książką. Początek powieści ma miejsce w jesieni, w tym czasie bogaty rolnik we wsi Lipice, decyduje się żenić spotykając się ze sprzeciwem swych dzieci , którzy żądają od niego podziału ziemi im należnej. Boryna
	starając  się o rękę  Jagny Paczesiówny, uzyskuje jej zgodę na ślub. Jagna  jest dziewczyną wrażliwą ze szczególnym , różniącym ją od innych dziewcząt spojrzeniem na życie.. Z przeciwnych temu małżeństwu ,wyróżnia się Antek, syn Boryny w sytuacji, kiedy Jagna jest jego kochanką, nie  wyrażając sobie mieszkania we wspólnym domu.  Ostatecznie i on  i jego żona z dzieckiem
	wyprowadzają się z domu Boryny. Boryna, uzyskując pozwolenie od matki Jagny, Dominikowej, wysyła swatów do jej domu i jego oświadczyny zostają przyjęte,  w czym nie bez  znaczenia  było  to poparcie w sytuacji  zapisu ziemi dla Jagny . Pod koniec jesieni odbyło się huczne wesele. Trzeba nadmienić, że podstawą oceny każdego przez Borynę była jego pracowitość. W powieści swej poza wątkiem
	rodzinnym, przekazuje wiedzę na temat tamtejszych obrzędów ludowych, zwyczajów i tradycji polskiej, jak i opisy  i nastroje  wsi polskiej  pod zaborem rosyjskim pod koniec 19 wieku. Niepowtarzalne dzieło, Wyspiańskiego, jako przedstawienie nam obrazu Chłopów tamtego okresu  obrazuje trzy pasma zdarzeń i zagadnień na które składają
	się: obraz wsi polskiej, obyczaje i obrzędy,  i  rytm przyrody, zgodny ze zmiennością pór roku , związany z praca  chłopa na swej ziemi . ’Chłopi’, to wspaniałe dzieło przybliżające nam problemy wsi , pod zaborem rosyjskim  tamtego okresu  i tylko przeczytanie go może dać nam pełną satysfakcję ,tak wspaniale opisanego utworu.


	„Ludzie bezdomni’, Stefan Żeromski
	Polecam „Ludzi bezdomnych’ ,powieści napisanej przez Stefana Żeromskiego, w której autor opisuje przebieg pracy społecznej lekarza Tomasza Judyma i jego  miłość do  Joanny Podborskiej. Problem tej powieści autor zamyka w  ramach opisu niesprawiedliwości  społecznej i szlachetnej jednostki, która zmierza do naprawy środowiska, przy jednoczesnym wyalienowaniu
	jej, skazując ją na samotność[i]. Tak więc  ‘Ludzie bezdomni  zajmują w twórczości Żeromskiego jedno z naczelnych miejsc. Stanowisko autora tej powieści  niepodważalnie sugeruje ,że konflikt między społecznym  obowiązkiem a osobistym szczęściem, jest  jak gdyby zaprogramowany  w życiorysie podobnych ,głównemu bohaterowi postaci, czego symbolem tak sprzecznego
	konflikt zarówno uczuć  jak i obowiązków jest pesymistyczny obraz rozdartej sosny  ,rozdartej duszy Judyma, symbolicznie kończący ten utwór. Autor przedstawia w utworze swym jak trudno wybierać co właściwe , między różnymi racjami, a jego sytuacji wybór ten jest dramatycznym gdyż  czegokolwiek, by nie wybrał nie da mu szczęścia. Judym pochodził z nizin społecznych, za młodu
	bity i szykanowany przez rodzinę, co  w wyniku stało się źródłem kompleksów i niewiary w samego siebie, chociaż z drugiej strony stanowiło jego atuty, dając mu  niezwykłą wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną. A to z kolei  powoduje konflikty z obojętnym jego samolubnym otoczeniem, potęgując jego dotkliwe poczucie samotności i lęku przez życiem. Osobowość Judyma, z czasem
	stała się jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych postaci w polskiej literaturze, nazywając  Judymami ludzi bez reszty poświęcających się pracy społecznej dla ogółu. Ludzie bezdomni  to pełna symbolizmu książka od od Postaci Wenus z Milo do rozdartej sosny ,o znaczeniu  najlepiej wyrażonym przez samego autora w tym utworze „Człowiek  stworzony jest do szczęścia!
	Cierpienie trzeba zwalczać  i niszczyć  jak tyfus i ospę” Czy przy takim wyzwaniu można nie czytać ,tak sformułowanego  dzieła?    Natalia


