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Co zrobić, aby uniknąć stresu przed
maturą? 

Cytaty, które mogą być
przydatne na maturze.

Matura 2022 również
zapadnie w naszych
pamięciach na długo.
Wszystko przez pandemię
koronawirusa, zdalne
nauczanie, czyli sytuację,
która namieszała na
świecie i w Polsce.  Matura
to bardzo stresujący okres
dla uczniów. Co zrobić,
aby uniknąć stresu przed
maturą? Oto cenne
wskazówki: 1) Poświęć

dzień przed maturą tylko
sobie. Wyluzuj się, wskocz
na rower, weź koc,
smakołyki i wybierz się w
odludne miejsce, aby
zaczerpnąć świeżego
powietrza. Wieczorem zrób
sobie domowe spa i
przyjemną kąpiel. 2)
Postaraj się nie korzystać z
urządzeń elektronicznych,
w tym z telefonu
przynajmniej 2 godziny

przed snem. Nie dość, że
łatwiej będzie ci usnąć to
jeszcze będziesz mieć
świeży i czysty umysł. 3)
Myśl pozytywnie! Matura to
taka większa klasówka :)
4) W dniu egzaminu wstań
wcześniej, napij się kawki ,
posłuchaj relaksującej
muzyki.
MYŚL POZYTYWNIE !

SZCZĘŚCIE:
"Najgłębszy smutek
szczęścia, że wszystko
przemija" - Leopold Staff
"To człowiek człowiekowi
najbardziej potrzebny jest
do szczęścia" - Paul
Holbach
"Celem życia ludzkiego jest
szczęście, które z nas
jednak wie, jak je
osiągnąć." Jean Jacques
Rousseau

"Są ludzie, którzy
nie zauważają małego
szczęścia, ponieważ
daremnie czekają na duże"
- Pearl Buck
"Jedno jest tylko w życiu
szczęście, kochać i być
kochanym" - George Sand
"Nie można
żyć szczęśliwie, nie żyjąc
godnie, moralnie
i uczciwie" - Epikur
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„Utopia’ Tomasza  Morusa 

„Utopia’ , utwór
Tomasza  Morusa
przedstawia
państwo idealne i 
takiż system
społeczny. Pod
pojęciem utopii 
należy rozumieć
wizję lepszego
społeczeństwa.
Twórcą utopii nie
był Tomasz Morus, 
a Platon. Pod
spodziewaną
treścią utopi z
reguły oczekuje się
wspaniałej
rzeczywistości.
Charakterystyczne
dla utopii jest to, że
panuje w niej 
sprawiedliwość,
równość i brak w
niej jest prywatnej
własności,

co spotkało się ze
szczególną
krytyką, jako że
autor ‘Utopii’ w tej
własności
dopatrywał się
głównego zła w
postaci różnic
klasowych i z tym
związanych
konfliktów.  O
ustroju  utopijnego
państwa Morusa
decydują posłowie
poszczególnych
miast w
periodycznych
obradach.  W
państwie tym
wszyscy pracowali
gwarantując sobie
byt, nie istniały
konflikty, każdy
posiadał
odpowiednie

wykształcenie.
Gwarantowano
tolerancję religijną i
poszanowanie
odmiennych
poglądów, ale
usuwano z wyspy
za fanatyzm
religijny, a ateizm
był zabroniony.
Szczególny nacisk
kładziono na
rolnictwo, kosztem
przemysłu,
uważanego za zło.
Ponadto nie
sprowadzano
kobiet ,jak do
tamtego czasy
czasu do roli
narzędzia
,przyznając im
 prawa równe
mężczyźnie.
Trudno jest dojść

początków 
znaczenia słowa
utopia, najbliższe
tego tłumaczenia
jest-‘ miejsce
najlepsze’, lub
nawet – ‘miejsce,
które nie istnieje’.
Należy może
jeszcze
wytłumaczyć
tęsknotę ludzką do
takiej idealnej
sytuacji zwanej
utopią, to życie
ludzkie pełne
przeciwności , jest
twórcą tak
schizofrenicznej
potrzeby zmian.
Człowiek nie będąc
w stanie spełnić 
swych marzeń w
narzuconej
rzeczywistości,

zaczął stwarzać
swe nierealne fikcje
przez siebie dotąd
nie osiągalnego, a
 upragnionego
świata , tworząc
utopią. 
 Przykładem takiej
tęsknoty
niespełnionej niech
będzie utwór  J.
Joyce’a , Ulisses,
gdzie jeden z
bohaterów utworu
poszukuje ojca,
mając  go.
Najwidoczniej nie
miał takiego ojca,
jakiego sobie
wymarzył.
 Podobnie jest ze
szklanymi domami
w powieści
Żeromskiego
‘Przedwiośnie’. 

 Do dnia
dzisiejszego
powstało wiele
nieistniejących
pojęć, w tym 
jednorożec, które w
rzeczywistości nie
istnieją, a jedynie
stanowią tęsknotę
człowiek za czymś,
czego oszczędził
mu los, tworząc
swój utopijny , lub
nawet
schizofreniczny
świat , jako
istniejący w
rzeczywistości.
Ania
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‘Wojna i pokój’ , powieść historyczna, rosyjskiego
pisarza  Lwa Tołstoja.

 ‘Wojna i pokój’ ,
powieść
historyczna,
rosyjskiego
pisarza  Lwa
Tołstoja, pisana w
okresie polskiego
powstania
styczniowego.
Należałoby
uwzględnić 
przypadek ,że  w
rosyjskim
tłumaczeniu  tego
tytułu,  bardziej by
odpowiadało słowo
świat, a nie pokój,
bo z takim
zamysłem napisał
tę powieść jej
autor, opisując
przebieg wojen
napoleońskich  z
położeniem
nacisku na udział

w nich narodu
rosyjskiego. 
Postawa autora
powieści wskazuje
na to, że uważa on,
że dobrym władcą
narodu jest tylko
ten, który zespół ze
społeczeństwem,
integrując się z
nim, potrafi
zrealizować misję
dziejową, co
między liniami
utworu można
wyczytać. Pobyt
niektórych osób
pochodzenia
rosyjskiego  w
niewoli francuskiej
też ma wpływ na
rewizję wcześniej
ustalonych i 
zmianę  ich
poglądów. Tołstoj

występuje tu , jako
przeciwnik
samolubnych
marzeń jedynie o
karierze. Odnośnie
samej wojny
ukazanej w tym
utworze, to autor
jej, oparł swoje
poglądy na Biblii,
twierdząc ,że tylko
wojna toczona  w
obronie ludu jest
uzasadniona, a nie
w celu ekspansji 
lub  zaspokojenia
dumy i pychy
władcy.
Autor utworu 
zręcznie łączy w
swym opisie losy
czterech rodów u
progu wojen
napoleońskich,
gdzie m.in.

młodzież do
niedawna toczyła
życie próżniacze,
miłostkami
hulankami
wypełniała swój
czas, teraz , jedynie
stawiając czoła
pokusom,  kiedy
starsi oddają się
wojnie, musiała się
zając
poważniejszymi
sprawami.  Poza
opisem pola bitwy,
w utworze tym
podziwiać można
wspaniałe przyjęcia
, bale, a i swoisty
humor autora tej
powieści. „Wojna i
pokój’ , to utwór
bardzo wysoko
oceniony również
poza granicami

jego Kraju, jako
rzucający różne
światło na te same
sprawy w
zależności od
przynależności
społecznej  - nie
tylko w czasie
wojny- które by
poznać trzeba,
czytając ten utwór. 
   
Agata
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„Cesarz”, książka Ryszarda
Kapuścińskiego.

„Cesarz”,
książka
Ryszarda
Kapuścińskiego,
traktuje o
dworze
cesarskim Heile
Selassie oraz za
czasów
monarchii
konstytucyjnej
,jak i w
momencie
samej rewolucji.
Powieść ma
charakter fikcji
literackiej.  W
sumie głównym
tematem
reportażu

autora są
opisami  władzy
totalnej ,w
okresie
panowania
dyktatora Hajle
 Selasie, jak i
jego upadek.
Część opisów
poświęcona jest
dworskim
rytuałom i życia
codziennego
cesarza. Autor
utworu niejako
zrywa maskę z
wypaczonej
 opinii  o
cesarzu, jako
‘wybrańcu

’i  niezwykłym
władcy,
przedstawiając
jego właściwe
oblicze, jako
człowieka
bazującego na
donosach,
podejmującego
nieodpowiedzialne,
posunięte do
absurdu
decyzje, często
na szkodę
własnego
państwa
Etiopii.   
Druga część
tego reportażu
obejmuje

rozruchy
pogrążonej w
nędzy i głodzie
Etiopii. Autor 
również obnaża 
posuniętą do
ignorancji
niewiedzę,
państw 
europejskich ,
uznających
rządy tego
dyktatora ,
mającego na
sumieniu 
śmierć głodową
wielu tysięcy
obywateli tego
kraju.

Kapuściński
ukazuje  w
swym utworze
zakłamanie , grę
pozorów,
tłamszenie
prawdy,
pławiących się
w dobrobycie
prominentów
cesarza , z
jednej strony, 
podczas gdy
głodują tysiące
obywateli tego
kraju. Absurd i
śmieszność
wynika  z
sytuacji ,  w
której

, tak wyniesiona
na piedestał
postać cesarza
 okazuje się
osobą , która
nie umie czytać.
Niestety nie
była ,to jedyna
osoba o takich
walorach  i nie
musimy uciekać
się aż do
Etiopii, by o tym
przypomnieć.
Zuzia
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‘Nie-boska komedia’ Zygmunta
Krasińskiego.

Ostatnio
przeczytaną przeze
mnie książką była
‘Nie-boska komedia’
Zygmunta
Krasińskiego, która
stanowi zarówno
dramat rodzinny jak i
społeczny. Odnośnie
tego pierwszego:
mąż bierze ślub  z
kobietą, żyjąc
marzeniami , a kiedy
Szatan opętał jego
duszę, porzuca swą
żonę wiążąc się z
Dziewicą podesłaną
mu przez Szatana.
Ta zamiana stawia
go na krańcu ruiny, z
której wybawia go
anioł , a kiedy mąż
wrócił do swego
domu w chwili ,kiedy
żona jego umierała

w szpitalu dla
obłąkanych. Orcio,
syn jego, utrzymuje
kontakty ze światem
niezwykłym , widząc
ducha matki,
przewidując
przyszłość. W miarę
upływu czasu traci
jednak wzrok.  Inny
obraz tej komedii
sprowadza się do
tego, że autor boleje
nad tym, że
podstawowe
wartości , jakie
wniósł zanikają,
tradycja – zanikają ,
przewidując ,że
walka starego o
nowe będzie będzie
zacięta i mordercza.
Wybucha rewolucja,
Mąż, już
występujący

jako Hrabia Henryk,
staje na czele jednej
ze stron –
arystokracji ,której
ostrze skierowane
jest  przeciw
rewolucjonistom, na
czele których stoi
Pankracy. Do tego
obozu należą
również Przechrzty,
Żydzi, którzy przyjęli
wiarę
chrześcijańską, ale
tylko, by pokonać
wroga, bo sami po
pokonaniu wroga
mają zamiar
zniszczyć
chrześcijaństwo .
Hrabia Henryk
decyduje się na
odwiedziny obozu
Pankracego, by
poznać 

przeciwnika.
Dochodzi do
wniosku, że jego
przeciwnicy,
rewolucjoniści,
chcieliby urządzić
sobie życie na wzór
arystokracji. Po
spotkaniu z
Pankracym upewnia
go, że rewolucjoniści
nie eksponują
żadnymi nowymi
ideami, chcą tylko
pieniędzy i żywności
i żyć jak arystokraci.
W wyniku rozmowy
tych przeciwnych
sobie idei Pankracy
krytykuje szlachtę,
uważa ją za naiwną,
pełną dumy, chociaż
bez pieniędzy,.
Natomiast Hrabia
zarzuca

rewolucjonistom
ateizm, deptanie
tradycji.
W wyniku walki ,na
polu bitwy ginie
Henryk, ale walkę
przegrywa również
Pankracy, który na
gruzach starego
chciał zbudować
nowe, na gruzach,
zniszczonego przez
buntowników panuje
jedynie Chrystus,
jako niepokonany.
Pankracy ma wizję
Chrystusa stojącego
nad przepaściami,
wspartego na krzyżu
przestraszony
wypowiada te słowa:
„Galilaee, vicisti!” -
Galilejczyku
zwyciężyłeś!,osunął 
się i skonał. – słowa

te wyrzec miał
konający cesarz
rzymski –Julian
Apostata, wieku n.e.
po klęsce
odniesionej w wojnie
z Persami. w IV n.e.
Powieść ta, nawet
jako komedia
zawsze wywoływała
wielkie kontrowersje
i chociażby tylko
dlatego, by
stwierdzić po czyjej
stronie jest prawda
warto ją przeczytać.
Amelia
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	SZCZĘŚCIE: "Najgłębszy smutek szczęścia, że wszystko przemija" - Leopold Staff "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia" - Paul Holbach "Celem życia ludzkiego jest szczęście, które z nas jednak wie, jak je osiągnąć." Jean Jacques Rousseau
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	„Utopia’ Tomasza  Morusa
	„Utopia’ , utwór Tomasza  Morusa przedstawia państwo idealne i  takiż system społeczny. Pod pojęciem utopii  należy rozumieć wizję lepszego społeczeństwa. Twórcą utopii nie był Tomasz Morus,  a Platon. Pod spodziewaną treścią utopi z reguły oczekuje się wspaniałej rzeczywistości. Charakterystyczne dla utopii jest to, że panuje w niej  sprawiedliwość, równość i brak w niej jest prywatnej własności,
	co spotkało się ze szczególną krytyką, jako że autor ‘Utopii’ w tej własności dopatrywał się głównego zła w postaci różnic klasowych i z tym związanych konfliktów.  O ustroju  utopijnego państwa Morusa decydują posłowie poszczególnych miast w periodycznych obradach.  W państwie tym wszyscy pracowali gwarantując sobie byt, nie istniały konflikty, każdy posiadał odpowiednie
	wykształcenie. Gwarantowano tolerancję religijną i poszanowanie odmiennych poglądów, ale usuwano z wyspy za fanatyzm religijny, a ateizm był zabroniony. Szczególny nacisk kładziono na rolnictwo, kosztem przemysłu, uważanego za zło. Ponadto nie sprowadzano kobiet ,jak do tamtego czasy czasu do roli narzędzia ,przyznając im  prawa równe mężczyźnie. Trudno jest dojść
	początków  znaczenia słowa utopia, najbliższe tego tłumaczenia jest-‘ miejsce najlepsze’, lub nawet – ‘miejsce, które nie istnieje’. Należy może jeszcze wytłumaczyć tęsknotę ludzką do takiej idealnej sytuacji zwanej utopią, to życie ludzkie pełne przeciwności , jest twórcą tak schizofrenicznej potrzeby zmian. Człowiek nie będąc w stanie spełnić  swych marzeń w narzuconej rzeczywistości,
	zaczął stwarzać swe nierealne fikcje przez siebie dotąd nie osiągalnego, a  upragnionego świata , tworząc utopią.   Przykładem takiej tęsknoty niespełnionej niech będzie utwór  J. Joyce’a , Ulisses, gdzie jeden z bohaterów utworu poszukuje ojca, mając  go. Najwidoczniej nie miał takiego ojca, jakiego sobie wymarzył.  Podobnie jest ze szklanymi domami w powieści Żeromskiego ‘Przedwiośnie’.
	Do dnia dzisiejszego powstało wiele nieistniejących pojęć, w tym  jednorożec, które w rzeczywistości nie istnieją, a jedynie stanowią tęsknotę człowiek za czymś, czego oszczędził mu los, tworząc swój utopijny , lub nawet schizofreniczny świat , jako istniejący w rzeczywistości. Ania
	‘Wojna i pokój’ , powieść historyczna, rosyjskiego pisarza  Lwa Tołstoja.
	‘Wojna i pokój’ , powieść historyczna, rosyjskiego pisarza  Lwa Tołstoja, pisana w okresie polskiego powstania styczniowego. Należałoby uwzględnić  przypadek ,że  w rosyjskim tłumaczeniu  tego tytułu,  bardziej by odpowiadało słowo świat, a nie pokój, bo z takim zamysłem napisał tę powieść jej autor, opisując przebieg wojen napoleońskich  z położeniem nacisku na udział
	w nich narodu rosyjskiego.  Postawa autora powieści wskazuje na to, że uważa on, że dobrym władcą narodu jest tylko ten, który zespół ze społeczeństwem, integrując się z nim, potrafi zrealizować misję dziejową, co między liniami utworu można wyczytać. Pobyt niektórych osób pochodzenia rosyjskiego  w niewoli francuskiej też ma wpływ na rewizję wcześniej ustalonych i  zmianę  ich poglądów. Tołstoj
	występuje tu , jako przeciwnik samolubnych marzeń jedynie o karierze. Odnośnie samej wojny ukazanej w tym utworze, to autor jej, oparł swoje poglądy na Biblii, twierdząc ,że tylko wojna toczona  w obronie ludu jest uzasadniona, a nie w celu ekspansji  lub  zaspokojenia dumy i pychy władcy. Autor utworu  zręcznie łączy w swym opisie losy czterech rodów u progu wojen napoleońskich, gdzie m.in.
	młodzież do niedawna toczyła życie próżniacze, miłostkami hulankami wypełniała swój czas, teraz , jedynie stawiając czoła pokusom,  kiedy starsi oddają się wojnie, musiała się zając poważniejszymi sprawami.  Poza opisem pola bitwy, w utworze tym podziwiać można wspaniałe przyjęcia , bale, a i swoisty humor autora tej powieści. „Wojna i pokój’ , to utwór bardzo wysoko oceniony również poza granicami
	jego Kraju, jako rzucający różne światło na te same sprawy w zależności od przynależności społecznej  - nie tylko w czasie wojny- które by poznać trzeba, czytając ten utwór.      Agata


	„Cesarz”, książka Ryszarda Kapuścińskiego.
	„Cesarz”, książka Ryszarda Kapuścińskiego, traktuje o dworze cesarskim Heile Selassie oraz za czasów monarchii konstytucyjnej ,jak i w momencie samej rewolucji. Powieść ma charakter fikcji literackiej.  W sumie głównym tematem reportażu
	autora są opisami  władzy totalnej ,w okresie panowania dyktatora Hajle  Selasie, jak i jego upadek. Część opisów poświęcona jest dworskim rytuałom i życia codziennego cesarza. Autor utworu niejako zrywa maskę z wypaczonej  opinii  o cesarzu, jako ‘wybrańcu
	’i  niezwykłym władcy, przedstawiając jego właściwe oblicze, jako człowieka bazującego na donosach, podejmującego nieodpowiedzialne, posunięte do absurdu decyzje, często na szkodę własnego państwa Etiopii.    Druga część tego reportażu obejmuje
	rozruchy pogrążonej w nędzy i głodzie Etiopii. Autor  również obnaża  posuniętą do ignorancji niewiedzę, państw  europejskich , uznających rządy tego dyktatora , mającego na sumieniu  śmierć głodową wielu tysięcy obywateli tego kraju.
	Kapuściński ukazuje  w swym utworze zakłamanie , grę pozorów, tłamszenie prawdy, pławiących się w dobrobycie prominentów cesarza , z jednej strony,  podczas gdy głodują tysiące obywateli tego kraju. Absurd i śmieszność wynika  z sytuacji ,  w której
	, tak wyniesiona na piedestał postać cesarza  okazuje się osobą , która nie umie czytać. Niestety nie była ,to jedyna osoba o takich walorach  i nie musimy uciekać się aż do Etiopii, by o tym przypomnieć. Zuzia

	‘Nie-boska komedia’ Zygmunta Krasińskiego.

