
Moi Drodzy Maturzyści. 

Biorąc pod uwagę nietypową sytuację (2 tygodnie z dala od szkoły i strata 18 h języka polskiego), 

proszę Was o wykorzystanie tego czasu na przygotowania do egzaminu dojrzałości. Wykonajcie 

pisemnie, w zeszytach przedmiotowych, poniżej podane polecenia. Rozliczymy się ( bardzo rzetelnie!) z 

Waszej sumienności tuż po powrocie do szkoły. Powodzenia  .  

Polecenie 1. 

Napisz streszczenie podanych niżej tekstów, stosując się do wymagań arkusza maturalnego  

( 40-60 słów).  

 
a) Ryszard Koziołek Szkopuł i koniektura3  

Powieść historyczna jest dzieckiem „wieku historii”, czyli wieku XIX. On rodzi nie tylko wielkich 

historyków […], ale także prawdziwych władców historycznej wyobraźni, jakimi byli Walter Scott 4 […] 

oraz Aleksander Dumas 5 […]. Scott był mistrzem przedstawienia kolorytu lokalnego, szczegółowej 

rekonstrukcji obrazu epoki. Dumas to fabuła przygodowa na tle historii sekretnej (romanse, wojna, 

szpiedzy). […] Za sprawą rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich historia weszła do domów setek 

tysięcy Europejczyków, którzy doświadczyli zerwania z ciągłością istnienia swoich przodków. Życie, 

które wiedli dotąd, stało się historią, czyli przeszło we władanie pamięci i dokumentu, ale nie było już 

powtarzane przez kolejne pokolenia. W Polsce było to zwłaszcza doświadczenie wszechogarniające za 

sprawą rozbiorów i utraty państwa. Wielkie wydarzenia fascynowały, ale zarazem gwałtownie 

ujawniały nietrwałość świata i rodziły reakcję obronną – zwrot ku przeszłości, i to od razu dwiema 

różnymi drogami, historii i powieści historycznej. Ta ostatnia wcale nie chce tylko służyć historii, ale 

rzuca jej wyzwanie. Zwrócił na to uwagę Arystoteles 6 , kiedy pisał w Poetyce o wyższości poezji nad 

historią. Poezja jest bardziej „filozoficzna”, bo zajmuje się tym, co możliwe i ogólne, w przeciwieństwie 

do historii, która zmierza do opisu tego, co rzeczywiste i jednostkowe. Proza historyczna, odpowiednik 

poezji u Arystotelesa, nie różni się zatem od historii tym, że jest lepiej napisana, tylko tym, że gdzie 

historii brakuje informacji, fikcja domyśla się ich lub po prostu je zmyśla. Kluczowa różnica wynika stąd, 

że powieść nie mówi o przeszłości, że była, ale że „jest”. […] Historia mówi nam, że jesteśmy jej 

skutkiem. To paraliżująca świadomość, aplikowana nam boleśnie zwłaszcza przez romantyzm, a potem 

przez jego spadkobierców (Wyspiańskiego, Żeromskiego) […]. Nie da się żyć, mając nieustannie takie 

brzemię historii na barkach. Na szczęście zdjął je nam na chwilę Sienkiewicz. „Cud Trylogii” wynika 

rzecz jasna przede wszystkim z jej nieprawdopodobnej sztuki opowiadania, ale równie istotne są inne 

terapeutyczne skutki jej lektury. Sienkiewicz nie kwestionował, że przeszłość określa kształt aktualnej 

rzeczywistości, ale chytrze pytał: która z twoich przeszłości ma większe znaczenie dla twojej 

przyszłości? I odpowiadał olśniewającym cyklem powieściowym o XVII-wiecznej Polsce. Przeniesienie 

akcji w wiek XVII uwalniało ówczesnych czytelników dzieła Sienkiewicza od nieodwracalnego 

determinizmu historii bieżącej, a także od odpowiedzialności za nią. Lektura Trylogii dawała szansę na 

wymianę doświadczenia historycznego. Miejsce świeżej wciąż pamięci o kresie państwa i klęsce trzech 

powstań zastępują obrazy klęski przezwyciężonej, która także jest własnością czytelnika. […] 

Sienkiewicz umiał tak przepisać historię, aby krzepiła jako obietnica nawrotu koniunktury. Jeśli 

przeszłość jest aktywna i odwracalna, jak chcieli romantycy, to lepiej niech się odnowi w wariancie 

sarmackim – pewnym siebie, suwerennym politycznie. Sienkiewicz używa literatury, aby zaaplikować 

czytelnikowi upojną używkę i rozkołysać fantazje skarłowaciałe przez życie w niewoli. Odbiorca 

poddany magii jego narracji odkrywał w sobie spadkobiercę triumfu lub sensownych ofiar 

Wołodyjowskiego, Kmicica i Skrzetuskiego7 .  

Na podstawie: Ryszard Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.  

3 Koniektura – odtworzenie i wypełnienie luk w uszkodzonym lub niepełnym tekście na podstawie analizy zachowanych jego fragmentów.  

4 Walter Scott (1771–1832) – angielsko-szkocki pisarz, twórca powieści historycznej.  

5 Aleksander Dumas (1802–1870) – francuski powieściopisarz, stworzył historyczną powieść przygodową.  

6 Arystoteles – starożytny filozof grecki.  



7 Wołodyjowski, Kmicic, Skrzetuski – bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza. 

 

b) Włodzimierz Wójcik Laudatio  
(mowa pochwalna z okazji otrzymania przez Tadeusza Różewicza tytułu doctora honoris causa 

Uniwersytetu Śląskiego)  

 

Panie Rektorze, Prześwietny Senacie, Dostojny Doktorancie, Panie, Panowie, […]  

Od ponad półwiecza twórczość literacka Tadeusza Różewicza wzbogaca krajobraz literatury polskiej i 

tym samym funduje sławę naszej narodowej kultury w wymiarze światowym. Jest więc w tym głęboki 

sens, że Prześwietny Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął inicjatywę nadania doktoratu honorowego 

wielkiemu pisarzowi. Manifestuje się też i moja wielka radość z tego powodu, iż powierzył mi 

zaszczytną rolę promotora-laudatora. […] W świetle […] tego, co o Tadeuszu Różewiczu mówi nauka o 

literaturze i krytyka literacka, jawi się nam autor Kartoteki jako przenikliwy i wrażliwy świadek 

dylematów naszej epoki. Należy do „rocznika Kolumbów”, a więc do tej generacji Polaków, którzy byli 

urodzeni u progu II Rzeczypospolitej. Sposobieni do życia mądrego i szczęśliwego, spotkali się 

nieoczekiwanie oko w oko z wojną, ciemną nocą okupacji oraz ogromem doznań, jakie niosły ze sobą 

systemy totalitarne. Właśnie te doświadczenia zdeterminowały kształt ideowy i artystyczny 

fenomenalnego debiutu Różewicza. W tomach poetyckich Niepokój i Czerwona rękawiczka 

wypowiadał się w imieniu swojego pokolenia, dokonując gorzkiego obrachunku z minioną wojenną 

przeszłością. Doszedł do prawdy, że po Oświęcimiu dawna poezja okazała się w wielu przypadkach 

anachroniczna w sferze treści, a w sferze formy – sztuczna. Rezygnował z patosu wojennego, z 

koncepcji poezji patriotyczno-tyrtejskiej. Wiedział dobrze, że w nowej sytuacji należy dążyć do 

przywracania słowom ich pierwotnych sensów i znaczeń. Mówimy, że stał się kreatorem wiersza 

pozbawionego nadmiernej metaforyki i zdobnictwa, zbliżonego do prozy, zwanego odtąd „wierszem 

różewiczowskim”. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiersz ten (odkrycie na miarę dokonań 

wersyfikacyjnych Kochanowskiego i Mickiewicza) ma swoją dyscyplinę i logikę – składniową i 

intonacyjną. Pozostanie on na trwałe w dziejach naszej literatury. […] Podkreślmy to wyraźnie: f e n o 

m e n e m systemu Różewiczowskiego jest n o w y sposób artykulacji zagadnień moralnych, od zawsze 

będących przecież istotą poezji, lecz po doświadczeniach II wojny światowej domagających się o d m i e 

n n y c h rozwiązań artystycznych. […] Poeta walczy […] z absurdem i dewiacjami współczesnej 

cywilizacji; sygnalizuje niebezpieczeństwa procesów dezintegracyjnych, zagubienia się w świecie 

chaosu i w złudach konsumpcyjnego życia, życia zuniformizowanego i nijakiego. Cierpliwie i 

konsekwentnie występuje z moralistyczną przestrogą. […] Nie słabnie zainteresowanie czytelnicze tym 

Wielkim Współczesnym, który stał się już za życia prawdziwym klasykiem literatury polskiej. […] Strona 

3 z 18 MPO_1P Dzieło Różewicza – klasyka i jednocześnie nowatora – jest dorodnym, zdrowo 

uformowanym drzewem, mocno osadzonym w pejzażu literatury i kultury polskiej, europejskiej i 

światowej. […] Autor Równiny w roku 1955 napisał – w stulecie zgonu twórcy Liryków lozańskich1 – 

jeden z najpiękniejszych w naszej literaturze wierszy pod znaczącym tytułem Chleb: Chleb który żywi i 

zachwyca który się w krew narodu zmienia poezja Mickiewicza sto lat nas karmi ten sam chleb siłą 

uczucia rozmnożony Wsłuchując się w te cudowne wersy, wyrażamy ich twórcy, Tadeuszowi 

Różewiczowi, wdzięczność za to, że owym chlebem-poezją karmi nas szczodrze przez ponad 

półwiecze… […] Przeto w uznaniu dla Twych wybitnych zasług i osiągnięć Prześwietny Senat 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach postanowił przyznać i nadać Tobie, Dostojny Doktorancie, 

prawomocną uchwałą z dnia 8 grudnia 1998 roku tytuł Doktora honoris causa.  

 

Na podstawie: Włodzimierz Wójcik, Laudatio, [w:] Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa 

Universitatis Silesiensis, oprac. Marian Kisiel, Dariusz Rott, Włodzimierz Wójcik, Katowice 1999. 

 

c) Mój dziwny Sienkiewicz 

 Od prawie 150 lat niemal każdy uczestnik kultury literackiej w Polsce odczuwa imperatyw1 , aby coś 

powiedzieć, a często i napisać o Sienkiewiczu. Skutek: sam spis tytułów tekstów o nim będzie liczył 

ponad tysiąc stron! W nadchodzącym roku2 dołożymy do tego zestawu parę setek tytułów. Nie mam 



nic przeciwko temu, a nawet raduje się moje serce sienkiewiczologa, z jednym wszelako zastrzeżeniem, 

aby przed napisaniem lub powiedzeniem czegoś o nim przeczytać na nowo którąś z powieści. […] [Jego 

twórczość to] niezastąpione laboratorium polskości, w którym możemy oglądać, jak tworzą się 

narodowe mity, testować na sobie ich czarujący wpływ, ćwiczyć się w krytycznym demaskowaniu 

kompensacyjnej fikcji3 , i znów od nowa. Nie zapominajmy też o Sienkiewiczu intymnym, zakochanym, 

zmysłowym; elegancie i estecie. Wreszcie pamiętać trzeba o nowoczesnym Europejczyku, który 

znaczną część swego życia spędził w Ameryce, Austrii, Francji i we Włoszech, a po sukcesie Quo vadis 

stał się celebrytą używającym w hotelach pseudonimów z obawy przed natrętami. Wyłania się nam z 

listów i wspomnień swobodny światowiec, ceniący wygody cywilizacji, prawo, kulturę techniczną, 

higienę i kondycję fizyczną. Pozostaje wciąż Sienkiewicz absolutnym fenomenem kultury polskiej, jeśli 

idzie o wpływ rodzimy i zagraniczny. Dla Polaków był i dla wielu nadal jest „naprawdę czytany i czytany 

z rozkoszą” (Gombrowicz). W kanonach literatury światowej Quo vadis jest często jedyną książką, która 

reprezentuje literaturę polską. […] No tak, ale to wszystko już wiemy. Po stu latach wywoływania 

krańcowych emocji powieści Sienkiewicza stały się klasyką oczywistą – jak Mona Lisa4 – nie zaskakują. 

Wiem, że niesłusznie. […] Dlatego mój projekt na stulecie jego śmierci brzmi: „Zdziwić się 

Sienkiewiczem”. […] Można zacząć się dziwić w dowolnym miejscu, ot np. tuż przed końcem. W chwili 

śmierci Sienkiewicz będzie pisarzem spełnionym. Ze wszystkim zdążył. Sława przychodzi na czas, nikt 

nie musi wydobywać go z zapomnienia, nie trzeba też czekać, aby wiadome było, że zmienił historię 

kultury polskiej. Kawaler Legii Honorowej, Członek Akademii Krakowskiej, Belgradzkiej, Piotrogrodzkiej, 

Praskiej etc., doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, laureat Nagrody Nobla. 

Milionowe nakłady jego 12 powieści przyniosły mu pokaźny majątek i kult czytelników, jakiego nie 

doczeka się już żaden polski pisarz. Pełnia. Wcale niełatwo jednak odpowiedzieć, jak sam postrzegał 

swoje życie i dzieło. Mniej więcej na dwa miesiące przed jego śmiercią […] młoda Felicja Kęszycka- -

Schnaydrowa wypowiedziała w obecności mistrza słowa uwielbienia dla jego twórczości, na co w 

odpowiedzi usłyszała zadziwiające zdanie: „A ja teraz, przeglądając przeze mnie napisane książki, 

spaliłbym je wszystkie”. Kokieteria? Wyraz rozczarowania swoimi ostatnimi utworami? Zmiana 

priorytetów w obliczu nadchodzącej śmierci? Przez ostatnie dwa miesiące życia Sienkiewicz nic nie 

spali, co zresztą nie miałoby sensu – jest prawie w każdej bibliotece świata. 

 
1 Imperatyw – nakaz. 2 W nadchodzącym roku – tzn. w roku 2016, w którym obchodzono setną rocznicę śmierci Henryka 

Sienkiewicza. 3 Kompensacyjna fikcja – tu: wyrównywanie, powetowanie strat. 4 Mona Lisa – jeden z najsłynniejszych 

obrazów namalowanych przez malarza włoskiego renesansu, Leonarda da Vinci.  

 

Na podstawie: Ryszard Koziołek, Mój dziwny Sienkiewicz, „Polityka” 2016, nr 1/2. 

 

d) O Lalce 

Na długiej liście przygnębiających metafor formułowanych przez bohaterów Lalki znajdziemy ludzi-

marionetki, ludzi-mrówki, nawet – pierwotniaki. Rzecki dodaje do niej ludzi-liście: „Ludzie są jak liście, 

którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie…”. Po 

tym zdaniu następuje wprawdzie pocieszający opis triumfu sprawiedliwości (sądowego zwycięstwa 

pani Stawskiej nad baronową Krzeszowską), ale i wyraźna wygrana szlachetności z intrygami nie 

uśmierza niepokoju – w ostatecznym rachunku po dobrych i złych pozostaje to samo: „A jednakże 

ciężko żyć na świecie. I nieraz myślę sobie: czy naprawdę jest jaki plan, wedle którego cała ludzkość 

posuwa się ku lepszemu, czyli też wszystko jest dziełem przypadku, a ludzkość czy nie idzie tam, gdzie 

ją popchnie większa siła?... Jeżeli dobrzy mają górę, wówczas świat toczy się ku dobremu, a jeżeli 

gałgany są mocniejsi, to idzie ku złemu. Zaś ostatecznym kresem złych i dobrych jest garść popiołu”. 

Stary subiekt doświadcza trwogi, że świat jest chaosem, że ludzie na próżno próbują się w nim 

dopracować ładu, zwłaszcza we wzajemnych relacjach, że brak im woli lub że wola ta nic nie znaczy, że 

dzieje Polski układają się tak, jakby nimi rządziło jakieś fatum słabości i małości. Odpowiedzią na te 

wszystkie trwogi w Lalce jest przyjaźń, troska o drugiego człowieka, miłość – zwłaszcza miłość 

matczyna. Nie przypadkiem znajdujemy w powieści tak wiele serdecznych rozmów między 

przyjaciółmi; nie przypadkiem moglibyśmy ułożyć małą antologię serdecznych powitań i pożegnań (Jan 



Mincel wita Rzeckiego, a Rzecki – ćwierć wieku później – Wokulskiego powracającego z wojny; Rzecki i 

inni subiekci po zaledwie kilkutygodniowej nieobecności – Mraczewskiego, Szuman żegna Wokulskiego 

wyjeżdżającego do Bułgarii); nie przypadkiem Rzecki-pamiętnikarz zmarłego kolegę przywołuje po 

dziesiątkach lat żarliwą, liryczną apostrofą („pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu?”). Nie 

przypadkiem Węgiełek, o którego troszczy się matka, sam niepokoi się w liście o losy swego 

dobroczyńcy Wokulskiego, a Izabela, która matki od dawna nie ma, traktuje tego samego Wokulskiego 

z zimnym wyrachowaniem. Nie przypadkiem też to Rzeckiemu, który jest żywym ogniskiem życzliwości 

wobec bliźnich, powierzył Prus spisywanie pamiętnika stanowiącego drugie skrzydło powieściowej 

narracji. Sam stary subiekt jednak umrze, nie doczekawszy spełnienia żadnego ze swoich marzeń. A 

jednak – jak mimochodem głosi kartka wystająca po śmierci z jego kieszeni – „nie wszystek umrze”. Po 

pierwsze: jako pisarz, a więc w ścisłej zgodzie z pierwotnym sensem dumnej przepowiedni Horacego. 

Po drugie: będzie trwać we wszystkich słowach, gestach i uczynkach swojej życzliwości, 

porozdawanych między ludzi. Ten rodzaj nieśmiertelności nie jest niedostępny dla żadnego z nas – o 

czym Prus przypomina uroczyście, bo na ostatniej stronie powieści, ale bez natarczywego patosu, aż w 

potrójnym cudzysłowie przytaczając słowa Ochockiego cytującego Węgiełka, który przepisał w swoim 

liście zdanie starożytnego poety. Cudzysłowów jest nawet więcej! Bo przecież Węgiełkowi słowa 

Horacego „poradził […] wyciąć […] na krzyżu” postawionym na ruinach ruin zasławskiego zamku 

„Ksiądz proboszcz jegomość”. Tak niekończący się szereg osób przekazuje sobie w trzech drogocennych 

wyrazach nadzieję, że nie tylko życie Rzeckiego, ale niczyje życie nie jest daremne, obojętne dla innych 

ani bezwartościowe. Nie jesteśmy lub nie jesteśmy tylko „jak liście, którymi wiatr ciska”.  

 

Na podstawie: Stanisław Falkowski, Paweł Stępień, Ciężkie norwidy czyli subiektywny 

przewodnik po literaturze polskiej, Warszawa 2009. 

 

Polecenie 2. 

Wypisz po 3 propozycje tekstów kultury ( autor, tytuł ), które realizują następujące motywy: 

1) ojczyzna, 

2) konflikt pokoleń, 

3) dom, 

4) bunt, 

5) człowiek wobec zła, 

6) tragizm bohatera, 

7) rodzina, 

8) praca, 

9) tęsknota, 

10) zbrodnia. 

 

Polecenie 3. 

Zapoznaj się z podanymi niżej utworami ( odszukaj w Internecie, przeczytaj, przemyśl). Zredaguj 

hipotezę interpretacyjną adekwatną do przesłania tychże tekstów poetyckich: 

1) Tadeusz Różewicz Ocalony 

2) Czesław Miłosz Campo di Fiori 

3) K.K. Baczyński Z głową na karabinie 

4) Wisława Szymborska Na wieży Babel 

5) Zbigniew Herbert U wrót doliny 

6) Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata 

 

UWAGA! 

 Przypominam, wszystkie zadania wykonujecie pisemnie w zeszytach przedmiotowych.  

 Polecenia 1 i 2 realizują wszyscy uczniowie klasy IV TŻ/TA, niezależnie, czy złożyli deklarację 

maturalną, czy nie.  

 Polecenie 1, 2, 3 wykonują uczniowie kl. IV TŻ/TA, którzy  podchodzą do matury w maju br. 



 

Życzę owocnej pracy. W razie trudności jestem dostępna na FB    

Iwona Gajewska 


