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 Działo się na maturze 

 Co nas czeka w czerwcu 

 Nie-porady;) 

 Jacek Malczewski 

 Czerwiec 56’ 

 Dzień Kadeta  

Warsztaty dziennikarskie 

5 „NIE - PORAD” :) 

NA SPOKOJNE WAKACJE;) 

 

1. Ucz się pilnie cały rok, a na wakacje 

nie będziesz miał już sił. 

2. Jeśli nie uczyłeś się cały rok, nadal 

się nie ucz, nagła zmiana byłaby podej-

rzana, a tak, istnieje szansa, że nikt nie 

zauważy. 

3. Jeśli przypadkiem, ale tylko całkiem 

przypadkiem zachciałoby Ci się nagle 

uczyć, szybko odsuń tą myśl, szkoda 

psuć nastroju przed wakacjami. 

4. W przypadku nieklasyfikacji tłu-

macz się czapką niewidką. 

5. Jeśli nic nie pomoże - wakacje będą 

spokojne - spokojnie będziesz zakuwał 

dwa miesiące do poprawki w sierpniu. 

Tegoroczny egzamin maturalny 
przeszedł do historii. Prawie 300 
tysięcy licealistów z całej Polski od 
4 do 6 maja zmagało się z matura-
mi z przedmiotów obowiązkowych: 
języka polskiego, matematyki i języ-
ka angielskiego. W kolejnych 
dniach zdawano pozostałe przed-
mioty: języki, biologię, chemię, geo-
grafię, wos, historię i inne. 

Po skończonych egzaminach pytaliśmy naszych abiturientów o wrażenia.  
Opinie na temat trudności pytań były jak zawsze podzielone, ale przeważały te 
pozytywne. Dla większości uczniów matura okazała się raczej przystępna.  
Tematami rozprawki z języka polskiego były: "Czym dla człowieka jest tradycja". 
Punktem wyjścia do rozważań był fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewi-
cza. Drugi temat brzmiał: "Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem 
szczęścia". Punktem wyjścia do rozprawki był fragment "Nocy i dni"  
Marii Dąbrowskiej. W naszym liceum większość zdających wybrała temat numer 
2 i wychodziła z sali z uśmiechem na twarzy. Matematyka, choć jak zawsze wy-
magająca, nie była dla naszych uczniów zaskoczeniem i nastroje po egzaminie 
także były pozytywne. 
W tym roku matura odbyła się bez niespodzianek i zakłóceń. Złagodzono także 
reżim sanitarny, więc egzamin odbył się bez rękawiczek i maseczek. 
Dla naszych maturzystów w końcu rozpoczęły się zasłużone wakacje. Na wyniki 

matur trzeba czekać do 5 lipca. Mamy nadzieję, że wszystkim się powiodło na 

egzaminach. Trzymamy kciuki! 



Str. 2 
Maj 2022 „Poeta malarstwa i malarz poezji”. 

" Żyć będę wiecznie – żyć będę długo 

W melodii, co kraj okala 

Czy to się błąka nad wiejską strugą 

Czy w burzy, co bór obala." 

Jacek Malczewski (1854–1929) – to jeden z najbardziej oryginalnych malarzy w dziejach polskiej 
sztuki – stworzył około 2000 obrazów (do dziś przetrwało 1200), a ile rysunków i szkiców, tego 
chyba nikt nie zliczył. Wystawa cieszy się ogromną popularnością. W ciągu czterech dni od otwar-
cia odwiedziło ją już 2,5 tysiąca osób. Wśród zwiedzających znalazła się klasa 3b z opiekunami pa-
niami Anną Żądło i Małgorzatą Kubarek. 
 
Na wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie zobaczyliśmy ponad 170 
prac, w tym 20 szkiców oraz szkicowniki. Kluczem do nich jest romantyzm. Znalazły się tam wątki 
sybirskie inspirowane poezją Juliusza Słowackiego, portrety i autoportrety, tematy baśniowe ilu-
strujące podania ludowe. Dopełnienie stanowią rozważania o natchnieniu, roli Muzy, miejscu 
Sztuki i znaczeniu warsztatu-pracowni. W tematykę wystawy wprowadzają teksty autorstwa Ur-
szuli Kozakowskiej-Zauchy omawiające romantyczne fascynacje i inspiracje artysty, a także obecne 
w jego dziełach postaci ze świata fantazji oraz mitologii. 
Młodzieży przypomniano, że Jacek Malczewski był malarzem, który w swoim ogromnym dorobku 
artystycznym pozostawił dzieła o treściach krążących wokół problemów ojczyzny, życia i śmierci. 
Inspirował się sztuką antyku, stosował młodopolską symbolikę. Był „poetą malarstwa i malarzem 
poezji”. Nie znajdziemy tu najsłynniejszych obrazów "Melancholii" i "Hamleta polskiego" , nie brak 
jednak kilku wersji równie reprezentatywnych dla dorobku artysty „Śmierci Ellenai”.  
Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowana została przy okazji trwającego Roku 
Romantyzmu Polskiego, ogłoszonego z okazji dwustulecia pierwszego wydania Mickiewiczowskich 
„Ballad i romansów”. Malczewskiemu jednak najbliżej nie do Mickiewicza a właśnie do Słowackie-
go. Kuratorka wystawy Urszula Kozakowska-Zaucha romantycznych tropów w dorobku artysty 
poszukuje w trzech wątkach: „Pierwszy to inspirowany Słowackim mesjanizm […], drugi to fascy-
nacja folklorem i ludowymi legendami, baśniami z rusałkami, chimerami, faunami i aniołami, trzeci 
– rozważania Malczewskiego o sztuce, natchnieniu, odpowiedzialności i wyjątkowości Artysty”. 
Była to wspaniała lekcja z historii sztuki i przypomnienie najważniejszych wątków płynących z ob-
razów Malczewskiego. 

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowana 
została przy okazji trwającego Roku Romantyzmu Polskiego. 
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Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56) – 

pierwszy w PRL strajk generalny i demon-

stracje uliczne, które miały miejsce  

w końcu czerwca 1956 w Poznaniu. Pro-

testy zostały krwawo stłumione przez 

wojsko i milicję, a samo wydarzenie było 

przez propagandę PRL bagatelizowane 

jako „wypadki czerwcowe” lub przemil-

czane. Obecnie przez część historyków  

i uczestników Czerwiec ’56 bywa określa-

ny także jako poznański bunt, rewolta 

oraz powstanie poznańskie. 

Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. czarny czwartek ) w Zakładach Przemysłu Metalowego  

H. Cegielski Poznań (ówcześnie noszących imię Józefa Stalina). Strajk rozpoczął się pod hasłami poprawy 

sytuacji materialnej i warunków pracy robotników, lecz szybko przerodził się w spontaniczny protest Wiel-

kopolan przeciw władzy. 

Do stłumienia powstania użyto 10 tys. żołnierzy i 400 czołgów. To właśnie z tego okresu pochodzą słynne 

słowa Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z przemówienia radiowego do mieszkańców Poznania: 

„każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie 

pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie (...)” W 2006 roku dr Łukasz Jastrząb ogłosił zweryfikowaną 

listę 57 zabitych i zmarłych w wyniku odniesionych ran. Jego badania potwierdził w 2007 roku Instytut Pa-

mięci Narodowej, który ponadto uzupełnił listę Łukasza Jastrząba o nazwisko Andrzeja Styperka zmarłego 

w 1964 roku w wyniku postrzału kręgosłupa, do którego doszło w Czerwcu 1956. 80% ofiar śmiertelnych 

nie brało czynnego udziału w zajściach – ich śmierć spowodowana była bezładną strzelaniną, także ze stro-

ny osób cywilnych, które weszły w posiadanie broni. 

Historycy do dziś rozmaicie definiują Poznański Czerwiec 1956 r., często spierając się, która nazwa jest naj-

bardziej trafna – bunt, powstanie, czy rewolta ? Każde z tych pojęć ma swoich zwolenników jak i oponen-

tów. Z pewnością każde z tych pojęć bardziej oddaje istotę tego co wydarzyło się w Poznaniu w dniu 28 

czerwca 1956 r., niż stosowane latami przez komunistyczną propagandę określenia, które miały umniejszyć 

rangę Czerwca’56 takie jak: „wypadki poznańskie” lub „wydarzenia poznańskie”. 

Źródło:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec 

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/czerwiec-1956/historia/112625,Historia.html 

Kartka z historii – Poznański czerwiec`56 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec
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Str. 4 Maj 2022 V Powiatowy Dzień Kadeta  

Doświadczanie siebie poprzez wirtualne  przeżycia - warsztaty dziennikarskie na UJP II w Krakowie 

W ramach projektu dziennikarskiego grupa 15 uczniów uczestniczyła w zajęciach przeprowadzonych przez pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 
Wyjazd ten przyprawił nas o nowe niesamowite przeżycia. Na spotkaniu z panem Dawidem Kaczmarczykiem- wy-
kładowcą Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych, mieliśmy możliwość doświadczenia wirtualnej 
rzeczywistości na własnej skórze. Każda z osób, która podjęła próbę odnalezienia się w wirtualnej rzeczywistości 
wykazywała inne odczucia i emocje. Część z nas miała za zadanie wjechać windą na 10 piętro wieżowca w dużym 
mieście , a następnie odważyć się na brawurowe przejście po desce i skok... - to wspieranie lęków wysokości. 
Wszystko odbywało się przy użyciu wcześniej wspomnianej technologii VR. Wirtualna rzeczywistość pozwala na 
wejście we wnętrze człowieka i może stać się dla niego również terapią. Należy zatem świadomie i odpowiedzialnie 
podchodzić do technologii. 
Druga część projektu to warsztaty z asystentką panią Bernadettą Drąg, które dotyczyły reportażu. Za zadanie otrzy-
maliśmy nagranie reportażu o Krakowskich Sukiennicach. Podzieleni na czteroosobowe grupy udaliśmy się na Kra-
kowski Rynek. I tu pierwszy raz nastąpiło zetknięcie z obcymi ludźmi. 
Z jednej strony chcieli z nami rozmawiać i nie mieli tremy. Z drugiej 
bali się konfrontacji z kamerą. Okazało się, że niektórzy pracujący tam 
ludzie nie znali żadnych informacji dotyczących Sukiennic. Dużą część 
czasu zajęło znalezienie osoby chętnej do przeprowadzenia wywiadu, 
jak również skonstruowania pytań do rozmówców. Większość z nas 
postanowiła nagrać również inne wydarzenia (przemarsz studentów 
uczestniczących w Juwenaliach) oprócz zdarzeń z Sukiennic. Kolejna 
część obejmowała pracę nad materiałem. Pod kierunkiem pani Berna-
detty importowaliśmy nagrania, które mogliśmy zmontować w profe-
sjonalnym programie. Dla każdego z nas był to wyjazd budujący  
i wnoszący wiedzę na dany temat. Każdy z nas miał inną perspektywę 
poglądu na odbytą praktykę. Do października zatem, bo wtedy kolej-
ne spotkanie. 

Gładys Amelia, Filipek Wiktor, Niemiec Gabriel,  
Barczyk Jakub, Nowakowska Oliwia 


