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matura 2015
Szanowni Państwo
Matura za pasem, stąd temat wiosennego numeru kwartalnika. Dzięki uprzejmości
Dyrekcji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przekazujemy materiały poświęcone
maturze w 2015 r. Przeczytacie Państwo nie tylko o języku polskim i matematyce, lecz także
o historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii i fizyce. Będziecie mogli także przeczytać
wywiad z Dyrektorem OKE, Lechem Gawryłowem. W rozmowie pojawia się ważna uwaga
o charakterze ogólnym. Rozmówca podkreśla, że „kształcenie w szkole powinno być sposobem
na poznawanie świata. Powinno też uczyć umiejętności samodzielnego odkrywania świata”.
W gruncie rzeczy wymogi merytoryczne dotyczące egzaminowania mają łączyć wiedzę przedmiotową z umiejętnościami potwierdzającymi jej funkcjonalne opanowanie.
Polecam Państwu również drugą część pisma. Ma ona inny charakter. Przeczytacie tu
uwagi o (nad)doniosłości egzaminu maturalnego z biologii, artykuł o roli polonisty w cywilizacji technopolu oraz opracowanie będące propozycją innej organizacji zajęć z języka polskiego.
Artykuł pierwszy stanowi przestrogę przed mechanizmem tzw. „efektu zwrotnego” w dydaktyce; polega on na zbyt dużym wpływie egzaminu końcowego na charakter pracy na lekcjach,
zubożający ich merytoryczną zawartość. Wypowiedź druga pokazuje polonistyczne zobowiązania
redagowane w duchu literackiej antropologii. Tekst trzeci jest propozycją metodyczną. Polecam
także artykuł Lekcja słuchania – świadectwo polonistycznej wyobraźni, wrażliwości i bardzo
dobrego warsztatu.
Mariusz Kalandyk
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Szanowni Państwo, przedstawiamy materiały otrzymane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Dotyczą one zmian w egzaminie maturalnym w roku 2015. Były one publikowane wcześniej w „Hejnale Oświatowym”,
krakowskim miesięczniku poświęconym edukacji.

Rzeczywistość się zmienia,
zmieniają się wymagania, szkoła
się zmienia, dlatego egzamin
maturalny wymagał modernizacji
wywiad z Lechem Gawryłowem,
dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
W maju 2015 r. do egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących
przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczą się zgodnie z nową
podstawą programową kształcenia ogólnego. Rok później maturę według
nowych zasad zdawać będą po raz pierwszy uczniowie techników. Czy obecni
drugoklasiści mają powody, by bać się nowej matury?
Zdający egzamin w roku 2015 i 2016 nie odczują tej zmiany. To jest ich
pierwszy egzamin maturalny, tak jak dla wszystkich roczników przystępujących do egzaminu maturalnego. Od początku swojej nauki w gimnazjum
i potem w liceum są kształceni zgodnie z nową podstawą programową. Wymagania zostały zaprezentowane w Informatorach o egzaminie maturalnym
w 2015 r., które ukazały się w lipcu ubiegłego roku. Z egzaminem zawsze
związany jest stres. Sposobem na jego zmniejszenie jest na pewno dobre
przygotowanie do egzaminu. Pomoże w tym zapoznanie się z wymaganiami
egzaminacyjnymi.

Jakie były przyczyny modyfikacji egzaminu maturalnego?
Kształcenie w szkole powinno być sposobem na poznawanie świata. Powinno
też uczyć umiejętności samodzielnego odkrywania świata. Rzeczywistość się
zmienia, zmieniają się wymagania, szkoła się zmienia, dlatego egzamin maturalny wymagał modernizacji. Bezpośrednią przyczyną modyfikacji egzaminu była
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zmiana podstawy programowej, celów kształcenia i szczegółowych wymagań.
Na egzaminie maturalnym sprawdzamy sprawność mówienia, umiejętność
wyszukiwania, weryfikacji i oceniania informacji.
Proszę pamiętać, że w liceum ogólnokształcącym i technikum dokonano już
zmiany organizacji kształcenia. Począwszy od klasy drugiej, uczniowie wybierają przynajmniej dwa przedmioty, których uczą się w zakresie rozszerzonym.
Dostosowujemy do tego egzamin z przedmiotów dodatkowych, który w nowej
formule będzie przeprowadzany tylko na poziomie rozszerzonym. Zmiana
zasad egzaminu maturalnego to także odpowiedź na propozycje społeczne, np.
dotyczące prezentacji z języka polskiego. Nauczyciele wnioskowali, że egzamin
powinien sprawdzać znajomość lektur i wymagać samodzielności od zdających.
Koncepcja egzaminu, zadania, a także informatory uzyskały pozytywną
opinię środowiska akademickiego. Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP) dobrze oceniła wprowadzane zmiany. Tym samym
jeszcze raz potwierdzono, że egzamin maturalny jest jednocześnie egzaminem
wstępnym na studia.
Jakie zasadnicze zmiany nastąpią w egzaminie maturalnym w 2015 r.?
Egzamin maturalny będzie odnosił się do wymagań zawartych w podstawie
programowej, a nie do standardów egzaminacyjnych. Nowością na egzaminie maturalnym jest obowiązek przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym. Ważne jest to, że warunkiem niezbędnym do otrzymania
świadectwa dojrzałości będzie nie tylko zdanie egzaminów z trzech przedmiotów
obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy), ale także przystąpienie do
egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
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Zmienia się egzamin ustny. Prezentację zastąpi wypowiedź zdającego na
temat tekstu kultury. Egzamin będzie składał się z dwóch części: odpowiedzi
zdającego i rozmowy dotyczącej jego wypowiedzi. Zasadnicza zmiana polega
na tym, że zdający losuje pytanie i przygotowuje odpowiedź podczas egzaminu,
a nie przed egzaminem jak to miało miejsce w przypadku prezentacji. Autorami
pytań nie będą nauczyciele ze szkoły zdającego. Zadania będą jednakowe w całym kraju. Czas na przygotowanie odpowiedzi to 15 minut. Na wygłoszenie
odpowiedzi zdający ma 10 minut, a później odbędzie się krótka pięciominutowa
rozmowa z członkami zespołu egzaminacyjnego. Egzamin ustny ma polegać

na dialogu ze zdającym, a nie zadawaniu serii pytań. Nowa forma egzaminu
może sprawiać pewną trudność nauczycielom, ponieważ rozmowa musi być
związana tylko z treścią wypowiedzi zdającego, wymaga to uważnego słuchania,
akceptowania także innej, spoza kanonu, interpretacji tekstu.
W egzaminie pisemnym wprowadzono stałą strukturę arkuszy. Test i wypracowanie na poziomie podstawowym, wypracowanie na poziomie rozszerzonym.
W przypadku wypracowania zdający wybiera jeden z dwóch tematów. Ta zasada
obowiązuje zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Nowe reguły egzaminowania, podobnie jak wymagania zawarte w nowej
podstawie programowej, mają zachęcać uczniów do czytania lektur obowiązkowych i innych utworów literackich. Bez przeczytania lektur zapisanych
w podstawie programowej trudno będzie zdać maturę.
Jakie zmiany pojawią się w egzaminie maturalnym z matematyki w 2015 r.?
Zadania w arkuszu na poziomie podstawowym niewiele będą się różnić od
zadań na egzaminach w latach 2010-2014. Natomiast w arkuszu na poziomie
rozszerzonym oprócz typów zadań już znanych, zadań zamkniętych, zadań
otwartych krótkiej odpowiedzi, zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi znajdą się zadania zupełnie nowe w polskim systemie egzaminacyjnym – zadania
z kodowaną odpowiedzią. W tych zadaniach będzie oceniany tylko wynik,
a nie sposób rozwiązania.
Natomiast zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi będą wymagały oceniania holistycznego, czyli oceny całego procesu dochodzenia do wyniku
i pokonywania trudności, jakie występowały w zadaniu. Arkusz na poziomie
rozszerzonym, z czterema typami zadań, nie tylko pokaże pełny obraz umiejętności uczniów, ale także będzie różnicować uczniów. Nauczyciele egzaminatorzy przejdą odpowiednie szkolenie i będą dobrze przygotowani do oceniania
według nowych reguł.
Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych (CZEM), działający już od
kilku lat, kontynuuje prace nad arkuszami na poziomie rozszerzonym. Przykłady
tych zadań można znaleźć w informatorze oraz w arkuszu prezentowanym na
stronie CKE i OKE w Krakowie.
Jakie są oczekiwania wobec tych zmian? Co spowodują te zmiany?
Zmiany w systemie egzaminacyjnym zawsze mają duży wpływ na sposób
kształcenia. I to jest główny cel tych zmian. Efektem tych zmian powinno być
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Jakie zmiany pojawią się w nowym egzaminie maturalnym z języka polskiego?

Rzeczywistość się zmienia...
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opanowanie tych umiejętności, które pomagają zarówno w pracy zawodowej,
jak i życiu codziennym. Egzaminy zewnętrzne powinny być „kołem zamachowym”, które spowoduje, że kształcenie się zmieni. Można zmienić podstawę
programową, ale jeśli nie zmieni się egzaminu zewnętrznego, to te zmiany nie
będą do końca konsekwentne.
Pozytywny efekt takiego procesu na poziomie gimnazjum potwierdziły
wysokie wyniki badań PISA.

Bogdan Kozak

Gdzie można znaleźć informacje o nowej maturze?

Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że zmieniła się podstawa programowa i to
ona spowodowała zmiany. Taka odpowiedź wymusza jednak powtórzenie pytania: dlaczego? Należę do osób, które wprowadzały aktualnie obowiązującą wersję
egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kilkanaście lat temu wprowadzenie
testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu czy kryterialnego oceniania
wypracowania były rewolucją w polonistycznym świecie. Kwestionowały indywidualny sposób oceniania, wypracowany przez każdego nauczyciela, zastępując
go kryteriami zapisanymi w punktach, według których miała być oceniana każda
praca. Wszystko zostało podporządkowane idei porównywalności wyniku egzaminacyjnego. Praca mogła być oceniana przez anonimowego egzaminatora, jej wynik
akceptowały wyższe uczelnie, a egzamin maturalny stał się egzaminem wstępnym.
Egzamin pisemny sprawdzał umiejętność pracy z tekstem literackim, rozumianą jako analiza będąca podstawą do interpretacji. Takie potraktowanie
tekstu literackiego wydaje się obecnie postępowaniem zawężonym, zamykającym drogę innym metodologiom pracy z dziełem.
W ciągu tych kilkunastu lat nastąpił rozwój metodologii polonistycznych
i preferowanie tylko poststrukturalistycznych sposobów postępowania z dziełem
wydaje się nieuprawnione. Model oceniania dostosowany do każdego tematu
wypracowania doczekał się komentarzy nawet w tabloidach, które traktowały
go jako klucz do sejfu. Jego stosowanie modelu miało jednak ważną zaletę:
nauczyciele poloniści zaczęli pracować podobnie, spotykać się, dokształcać,
wymieniać doświadczenia. Negatywną stroną istniejącej formuły egzaminacyjnej
stała się praca z fragmentem utworu bez odniesień do całości. Uczniowie szybko
zauważyli, że do zdania egzaminu dojrzałości wystarczą zdobyte na lekcjach
umiejętności pracy z fragmentem dzieła, więc po co czytać?
Oczywiście, naiwnością byłoby obarczanie modelu oceniania zanikiem
czytelnictwa. Największy wpływ mają przecież zmiany cywilizacyjne, które
się dokonały w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nie zdobywamy wiadomości,
czytając tylko słowo drukowane; otaczają nas obrazki, znaki, ikony. Dzisiejszy

Informacje o maturze znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.
OKE w Krakowie poszukuje również innych form przekazywania informacji o egzaminach. Przykładem jest uruchomienie portalu telewizyjnego:
http://www.okekrakow.tv oraz kanału na YouTube: https://www.youtube.
com/user/OKEKrakow, na którym publikowane są materiały filmowe o egzaminach oraz wykorzystaniu wyników egzaminu. Są tam również materiały
o zmianie egzaminów w 2015 r. Ponadto OKE w Krakowie organizuje szereg
konferencji i szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkół informacje o wynikach
oraz narzędzia do ich analizy. Jakie znaczenie dla szkół mają wnioski z tych analiz?
Informacje o wynikach egzaminów są ważne, bo dzięki temu szkoły mają
informację zwrotną i materiał do analizy. Aplikacja Diagnoza na wejściu
umożliwia zespołom nauczycielskim dostosowanie nauczania do poziomu
opanowania umiejętności przez uczniów na wcześniejszym etapie kształcenia.
Przekazane nauczycielom w systemie OBIEG wyniki poszczególnych zadań są
informacją o efektach pracy dydaktycznej nauczycieli oraz cennym materiałem
do doskonalenia pracy w tym zakresie.
Wyniki egzaminów publikowane na stronie internetowej OKE, tym samym
funkcjonujące w przestrzeni publicznej, mogą być wykorzystywane przez
samorządy w prowadzeniu polityki oświatowej, są materiałem do ewaluacji
prowadzonej przez kuratorów oświaty oraz pomagają uczniom, a także ich
rodzicom w wyborze szkoły.
Dziękuję za rozmowę,
Rozmawiała:
Daria Grodzka

Dlaczego zmiana w egzaminie
z języka polskiego?

matura 2015

matura 2015

Wywiad

7

8

uczeń nie jest w stanie zaakceptować podręcznika, z którego uczyło się pokolenie jego rodziców. Współczesny podręcznik, by przyciągnąć uwagę ucznia,
musi być kolorowy, z ilustracjami na każdej stronie. Czy egzamin dojrzałości
z języka polskiego należy dostosowywać do rzeczywistości, w jakiej przyszło
nam żyć? Odpowiedź brzmi: należy! Dlatego formuła egzaminu maturalnego
z języka polskiego musiała zostać zmodernizowana. Potrzebę zmian odczuwali
wszyscy zajmujący się egzaminem. Po wejściu w życie podstawy programowej
modernizacja stała się koniecznością.
Pozornie zmian w egzaminie pisemnym – o ustnym napiszę później – jest
niewiele. Zachowany został podział na poziomy (podstawowy i rozszerzony),
układ arkusza egzaminacyjnego (test i wypracowanie na poziomie podstawowym
i wypracowanie na poziomie rozszerzonym). Maturzyści mają tyle samo czasu,
co dotychczas, na napisanie zadań. Wprowadzono jednak stały układ arkusza
egzaminacyjnego; na poziomie podstawowym każdy uczeń wybiera spośród
dwóch tematów, z których jeden jest poleceniem napisania rozprawki inspirowanej fragmentem tekstu literackiego, a drugi interpretacją utworu lirycznego.
Na poziomie rozszerzonym też wprowadzono stały układ tematów: jeden
zawiera polecenie napisania wypracowania inspirowanego fragmentem tekstu
historyczno- lub teoretycznoliterackiego, a drugi dokonania interpretacji porównawczej tekstów lub ich fragmentów. W arkuszu na poziomie rozszerzonym zmian jest najmniej, dlatego zajmę się omówieniem arkusza na poziomie
podstawowym, ponieważ rozwiązuje go każdy maturzysta.
Test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu został zachowany. Dokonano zmian w konstrukcji testu. Składać się on będzie z dwóch tekstów
i związanych z nimi poleceń. Zdający musi rozwiązać oba testy, w których
poszerzono zakres zadań. Mogą one dotyczyć nie tylko zrozumienia całości,
czy poszczególnych akapitów, zdań i słów, ale także przekształceń tekstu i dokonywania na nim różnych operacji.
Rozprawka będzie prawdopodobnie najczęściej wybieraną formą wypracowania. Najważniejszą zmianą jest konieczność odwołania się autora pracy do
innych utworów, nie wystarczy sama analiza załączonego fragmentu utworu
literackiego. Należy sformułować tezę swojego wypracowania i dobrać do niej
właściwe przykłady z innych utworów. To powinno zachęcić (nie wiem, czy
nie powinienem napisać: zmusić) uczniów do czytania. W drugim temacie,
dotyczącym interpretacji tekstu poetyckiego, także wymaga się od piszącego
odwołania do innych utworów. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i na
rozszerzonym podstawą refleksji piszącego powinien być tekst.

Dlaczego zmiana w egzaminie z języka polskiego?

Tekstocentryzm, jak często określana bywa idea modernizacji egzaminu
maturalnego z języka polskiego, przyświeca także zmianom w egzaminie ustnym. Znów wypada przypomnieć początki obecnego egzaminu. Przygotowanie
samodzielnej prezentacji, dokonywanie poszukiwań naukowych, kwerend,
selekcjonowanie materiału było zamierzeniem popieranym przez autorytety
akademickie. Takich umiejętności wymaga się od studenta. Gdyby uczeń przygotowywał prezentację pod kierunkiem nauczyciela i był rozliczany z postępu
prac, sytuacja nie wyglądałaby tak źle. Jednak uczeń został sam z przygotowaniem do egzaminu.
Problem plagiatu wtedy nie istniał, nie było czego kopiować. Takie było
kilkanaście lat temu nasze przekonanie, a nie wszyscy byli posiadaczami telefonów komórkowych. W tamtym czasie nie było ściąg na stronach internetowych
i Internetu w telefonie. W pierwszych sesjach uczniowie z trudem przygotowywali
prezentacje, często jednak pisali wypracowania i na egzaminie recytowali napisany
tekst. Dlatego o wyniku egzaminu musiała decydować rozmowa. Po kilku latach
wiele się zmieniło: uczniowie mogą nie tylko znaleźć gotową prezentację na dany
temat, materiały i bibliografię, mogą też dowiedzieć się, jakie pytanie do takiego
tematu najczęściej zadawali nauczyciele. Technologia informatyczna przerosła
zamiary twórców obecnej formuły. Nauczyciele na spotkaniach zwracali uwagę
na taki stan rzeczy, nie bardzo mogąc cokolwiek zmienić.
Egzamin ustny został zmodernizowany. Uczeń nie będzie niczego przygotowywał poza salą egzaminacyjną, wypowiedź będzie powstawała w sali,
w krótkim czasie i komisja oceni wyłącznie kompetencje autora w zakresie mówienia. Zdający nie będzie wcześniej znał tematu wypowiedzi, ani kategorii, do
której należy. (Zagadnienia podzielono na trzy kategorie w zależności od tekstu
załączonego do tematu; są nimi: literatura, tekst ikoniczny, nauka o języku).
Wokół tego tekstu toczyć się będzie wypowiedź zdającego i rozmowa komisji
ze zdającym. Kolejną ważną zmianą jest fakt, że zadania egzaminacyjne będą
tworzone poza szkołą. Dotychczas tematy w każdej szkole układali nauczyciele
z tej szkoły, co roku zmieniając ich listę. Zdarzało się, że zagadnienia były zbyt
łatwe, niejasne lub zbyt ambitne.
W trakcie prac nad modernizacją egzaminu starano się, by uczeń mógł
wykorzystać zdobytą wiedzę w jak największym stopniu w swojej wypowiedzi
argumentacyjnej. Nie chodzi tu o cytowanie, czy przypominanie suchych teoretycznych wiadomości. Twórcom modernizacji zależało na sfunkcjonalizowaniu wiedzy ucznia, na praktycznym jej wykorzystaniu. Dlatego zdający musi
wykorzystywać wiedzę do uzasadnienia swojej tezy lub hipotezy. Jak do tego
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doprowadzić? To osobna kwestia, związana ze zmianami, które muszą nastąpić
w procesie nauczania, w sposobach prowadzenia lekcji i tworzenia ćwiczeń.
Na efekty wprowadzanej podstawy programowej przyjdzie nam trochę
poczekać. Na razie modernizujemy egzamin, nauczyciele i uczniowie muszą
w spokoju popracować. Szkoła, jeśli można ją do czegoś porównywać, jest
ogrodem, gdzie na owoce trzeba poczekać.

10

Matematyka na maturze w 2015
roku
Rok 2015 jest rokiem zmian w egzaminie maturalnym z matematyki wynikających z zupełnie nowych uwarunkowań. Jednym z nich są zmiany w podstawie
programowej. W 2015 roku do egzaminu maturalnego przystąpią po raz pierwszy
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowywali się do tego egzaminu,
realizując nową podstawę programową. Inny sposób organizacji procesu dydaktycznego – wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym na początku
drugiej klasy, w istotny sposób determinuje wybory egzaminacyjne. Wybory te są
również spowodowane przez zmianę w formule egzaminu maturalnego – zdający
obowiązkowo przystępuje do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
W Komentarzu do podstawy programowej przedmiotu matematyka autorzy
– Zbigniew Semadeni, Marcin Karpiński, Krystyna Sawicka, Marta Jucewicz,
Anna Dubiecka, Wojciech Guzicki, Edward Tutaj napisali: „O tym, jaka będzie
wykładnia podstawy programowej, zadecyduje praktyka nauczania i praktyka
egzaminów maturalnych. Po kilku latach funkcjonowania nowej podstawy
programowej, w wyniku współdziałania szkoły, komisji egzaminacyjnych
i uczelni wyższych, ustali się pewien poziom interpretowania i realizowania
obowiązujących wymagań”.
Aby zrealizować ten zapis, w 2011 roku został powołany Centralny Zespół
Ekspertów Matematycznych, którego zadaniem było zaproponowanie zmian
w strukturze egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
i przedstawienie poziomu interpretowania i realizowania wymagań zapisanych
w podstawie programowej. Przez prawie trzy lata Zespół opracowywał propozycję zmian. Testowane były różne koncepcje struktury egzaminu i rodzajów
zadań. W wyniku analiz opracowań wyników testowania i wielogodzinnych
dyskusji zaproponowano koncepcję egzaminu, która znalazła odzwierciedlenie w Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego
2014/2015. Informator ten, oprócz opisu egzaminu maturalnego i podstawowych zasad, którymi kierować się będą egzaminatorzy oceniający rozwiązania
zadań otwartych, zawiera przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.
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Bogdan Kozak jest pracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie; należy do Zespołu Ekspertów Polonistycznych pracującego
nad modernizacją egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r.
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Dobre recenzje zmian wprowadzonych w 2010 roku w egzaminie maturalnym
z matematyki, zdawanym na poziomie podstawowym, skutkują zachowaniem struktury i formy tego egzaminu również w 2015 roku i w latach kolejnych. Zmienia
się tylko nieco zakres pojęć sprawdzanych w trakcie egzaminu, co wynika ze zmian
w podstawie programowej. Niezmienna forma egzaminu (20-30 zadań zamkniętych, 5-10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, 3-5 zadań otwartych rozszerzonej
odpowiedzi) pozwala na zastosowanie arkuszy z ubiegłych lat jako dobrego materiału do ćwiczeń. Warto z tych zasobów, dostępnych między innymi na stronach
internetowych CKE i OKE w Krakowie, korzystać, bo są to materiały starannie
przygotowane, wystandaryzowane i trafnie diagnozują umiejętności uczniów.
Istotna zmiana następuje natomiast w egzaminie maturalnym z matematyki
na poziomie rozszerzonym. Gdy otworzymy informator z opisem egzaminu na
tym poziomie, zobaczymy zupełnie nową strukturę arkusza egzaminacyjnego.
Składają się nań zadania czterech typów.
Podobnie jak w arkuszu dla poziomu podstawowego, pierwszą grupą są
zadania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Intencją autorów koncepcji arkusza jest wykorzystanie tego typu pytań do diagnozy
opanowania przez zdającego elementarnych treści i umiejętności wynikających
z nowej podstawy programowej. W szczególności zdający będzie mógł wykazać
się umiejętnością obliczenia granicy ciągu, znajomością twierdzenia pozwalającego
obliczyć pochodną wielomianu, interpretacją równania okręgu itp.
Drugi rodzaj zadań jest nowością w polskim systemie egzaminacyjnym. Są
to zadania otwarte z kodowaną odpowiedzią. Wprowadzenie tej formy diagnozy
umiejętności zdających jest efektem uwzględnienia postulatów przedstawicieli
wyższych uczelni i wielu nauczycieli praktyków, którzy wielokrotnie zwracali
uwagę na drastyczny spadek umiejętności rachunkowych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych. Pomimo możliwości korzystania w trakcie egzaminu
z kalkulatora zdający popełniają wiele błędów w obliczeniach, często uniemożliwiając tym samym ocenę swojej pracy w kontekście znajomości pojęć i algorytmów. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania otwarte rozszerzonej
odpowiedzi zamykają listę typów zadań budujących arkusz egzaminacyjny.
Poniżej przedstawię kilka zadań zamieszczonych w Informatorze, charakterystycznych dla nowej formuły egzaminu.
Zadanie zamknięte
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Jest to przykład typowego zadania, za pomocą którego bada się elementarną
znajomość twierdzeń związanych z wielomianami, konkretnie Twierdzenia Bézouta. Zdający wybiera poprawną odpowiedź i zaznacza ją na karcie odpowiedzi.
Zadanie z kodowaną odpowiedzią

Zadania kodowane będą oceniane w sposób „skwantowany”, to znaczy, że zdający otrzymuje albo dwa punkty, albo zero. Nie ma możliwości
otrzymania jednego punktu. Aby uzyskać punkty za rozwiązanie, zdający
musi przedstawić do oceny efekt swoich obliczeń w dokładnie takiej postaci,
jaka jest zapisana w poleceniu. Nie jest zatem oceniany sposób znalezienia
rozwiązania, lecz tylko ostateczny wynik. Przygotowanie się do egzaminu
będzie wymagało zwrócenia uwagi na sprawność rachunkową. Zadania
z kodowaną odpowiedzią będą najczęściej związane z zastosowaniem typowego algorytmu. Zamieszczenie w arkuszu egzaminacyjnym zadań tego
typu umożliwi otrzymanie punktów przez tych zdających, którzy dobrze
opanowali materiał teoretyczny i nie popełniają błędów w obliczeniach,
a być może mają kłopoty z rozwiązywaniem zadań wymagających mniej
typowego rozumowania.
Rozwiązanie zadania z kodowaną odpowiedzią
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Sposób kodowania nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Rozważane są
dwie wersje. Pierwsza, gdy odpowiedź zdającego ocenia egzaminator, wówczas
zdający zapisuje w arkuszu, w wyznaczonym miejscu wynik swoich obliczeń:

Matematyka na maturze w 2015 roku

Przykłady zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi

Gdyby ocenę wykonywał system informatyczny, zdający zakoduje wynik
na karcie odpowiedzi w odpowiedniej matrycy:

14

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi są najczęściej związane ze stosowaniem kilkuetapowych algorytmów lub przeprowadzaniem dowodów zarówno
algebraicznych, jak i geometrycznych. W zadaniach tego typu wyróżnia się
zgodnie z holistycznym sposobem oceniania kategorie rozwiązań i kwalifikuje
przedstawione rozwiązanie do odpowiedniej klasy, co łączy się z przyznaniem
odpowiedniej dla danej kategorii liczby punktów. W przypadku zadania trzypunktowego, wyróżnione są cztery kategorie:
Rozwiązanie, w którym brak jest postępu..................................... 0 p.
Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp................................... 1 p.
Pokonanie zasadniczych trudności zadania................................... 2 p.
Rozwiązanie pełne........................................................................ 3 p.
Oczywiście, w przypadku konkretnego zadania kategorie te są dokładnie
opisane w kontekście tego zadania.
Bardzo często „tworzywem” budowania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi są: kombinatoryka, stereometria, geometria analityczna i zastosowanie
rachunku pochodnych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Prawie zawsze zadania tego typu wymagają zbudowania odpowiedniego modelu,
starannego zaplanowania swoich czynności, często w dość złożonych sytuacjach.

W przygotowaniach do egzaminu maturalnego warto zwrócić uwagę na
zadania związane z problemami optymalizacyjnymi, które są wyraźnie uwypuklone w nowej podstawie programowej. Po raz pierwszy od wielu lat w trakcie
egzaminu maturalnego zdający będą musieli posłużyć się rachunkiem różniczkowym i to w kontekście praktycznym. Należy też pamiętać o następującym
zaleceniu autorów podstawy programowej:
W przypadku uczniów zdolnych, można wymagać większego zakresu umiejętności, jednakże
wskazane jest podwyższanie stopnia trudności zadań, a nie poszerzanie tematyki.

Zalecenie to można dobrze zilustrować, rozwiązując powyższe zadanie
(Zadanie 16.).
Przyjmując oznaczenia jak na rysunku
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Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi
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 d
=
P ( x) 14 x d 2 − 25 x 2 dla x ∈  0,  opisującą pole
otrzymujemy funkcję
 5
trapezu. Wydawać by się mogło, że do rozwiązania tego zadania – znalezienia
największej wartości funkcji P niezbędna jest znajomość sposobu obliczania
pochodnej funkcji złożonej, czyli pojęcia spoza podstawy programowej. Można jednak to ominąć, wykorzystując dostępne uczniowi pojęcia. Wzór tej
 d
funkcji zapiszemy w postaci
=
P ( x) 14 d 2 x 2 − 25 x 4 dla x ∈  0,  . Roz 5
ważmy funkcję pomocniczą określoną wzorem f=
( x) d 2 x 2 − 25 x 4 dla
 d
x ∈  0, 
 5 .
Z faktu, że funkcja g (t ) = t jest rosnąca w 0; +∞ ) wynika, że funkcje
P oraz f są rosnące (malejące) w tych samych przedziałach oraz mają ekstrema
lokalne (tego samego rodzaju) dla tych samych argumentów.
Wyznaczymy wartość największą funkcji f w przedziale
Obliczamy pochodną funkcji f:

(

f ′( x) =2d 2 x − 100 x3 =2 x d 2 − 50 x 2

 d .
 0, 
 5

).

d 2
 d
W przedziale  0,  pochodna ma jedno miejsce zerowe x =
,
10
 5
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d 2 d 
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f ′( x) < 0 dla x ∈ 
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5

d 2
Wynika stąd, że dla x =
funkcja f ma maksimum lokalne i jest to
10
jednocześnie

największe pole powierzchni bocznej to:

3d 2 2d 2
,
.
10
5

Gorąco zachęcam do wnikliwej i szczegółowej lektury Informatora
o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015. Warto
w szczególności zwrócić uwagę na różne metody rozwiązań, dostosowanie ich
do możliwości swoich uczniów, a w szczególności proponuję rozwiązywać te
same zadania formułowane na różne sposoby.
Przykładowe zadanie:
x+3
Wyznacz zbiór wartości funkcji f określonej wzorem f ( x ) = 2
dla każdej
x +7
liczby rzeczywistej x
warto rozwiązać w wersji:

x+3
dla każdej liczby rzex2 + 7
1 1
czywistej x. Uzasadnij, że zbiór wartości funkcji f jest przedziałem − 14 , 2 .

Dana jest funkcja f określona wzorem f ( x ) =

Taki sposób korzystania z informatora pozwoli uczniom, oprócz
głębszego zrozumienia istoty problemu, „odczarować” zadania na dowodzenie, pokazując, że to często tylko inne sformułowanie znanego
im zagadnienia.
Na portalu telewizyjnym (http://www.okekrakow.tv) na stronie
internetowej OKE w Krakowie oraz na Kanale YouTube (https://www.
youtube.com/user/OKEKrakow) prezentowane są wykłady ekspertów
OKE dotyczące nowej formuły egzaminu, ale również innych zagadnień
egzaminacyjnych, na przykład technik rozwiązywania różnych typów
zadań. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego serwisu, bo im więcej
wiadomo na temat egzaminu, tym łatwiej „oswoić” stres z nim związany.
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 d 2
f ′( x) > 0 dla x ∈  0,
 ,
10



 d 2
wartość największa, bo w przedziale  0,
funkcja f jest rosnąca, a w
10

d 2 
, 0 
10
 funkcja f jest malejąca.
przedziale
Odpowiedź: Długości krawędzi podstawy prostopadłościanu, który ma
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Jakie wskazówki warto przekazać swoim uczniom po egzaminie próbnym
z matematyki na poziomie rozszerzonym w grudniu 2014?
Jest już tradycją, że przed zmianą w formule egzaminu dojrzałości, Centralna
Komisja Egzaminacyjna przygotowuje pakiet materiałów do wykorzystania w procesie przygotowywania zdających do tego egzaminu, nazywany próbną maturą.
W niektórych placówkach odbył się egzamin ze wszystkimi „szykanami”, w innych korzystano z arkuszy egzaminacyjnych na lekcjach lub proponowano pracę
samodzielną. W każdym przypadku analiza zaproponowanych zadań pozwoliła
nieco „oswoić” zbliżający się egzamin. Takiego oswojenia wymaga w szczególności
egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, w którym, oprócz nowych
treści programowych, zmienia się struktura arkusza egzaminacyjnego.
Jedną z najważniejszych zmian, jeżeli chodzi o zakres pojęciowy, jest
wprowadzenie elementów analizy matematycznej. Nasycenie próbnego arkusza egzaminacyjnego zadaniami związanymi z tymi treściami (pięć zadań
z osiemnastu), było bardzo duże. Celem autorów było bowiem jak najszersze
przedstawienie możliwych typów zadań i sposobów rozwiązywania problemów
z tego nowego w historii egzaminów zewnętrznych działu.
Poniżej przedstawiony został wykres ilustrujący łatwości zadań związanych
treściowo z elementami analizy matematycznej, oszacowany na podstawie
wyników przekazanych przez kilkanaście szkół.
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Analizując problemy zawarte w zaprezentowanych zadaniach, warto zwrócić
uwagę na różnorodne aspekty rozumowań. Nawet zadania zamknięte dają do
tego okazję.
ZADANIE 3. (0-1)
Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem

f ( x) = x5 + 5 x − 1

A. ma więcej niż dwa minima lokalne.
B. ma dokładnie dwa minima lokalne.
C. ma dokładnie jedno minimum lokalne.
D. nie ma minimum lokalnego.
Najczęściej zadanie to było rozwiązywane standardowo (można to odczytać
x ) 5x4 + 5 .
z analizy brudnopisów). Została obliczona pochodna funkcji f: f ′ (=
Ponieważ pochodna f ′ dla każdej liczby rzeczywistej przyjmuje wartości dodatnie, funkcja f jest rosnąca w całej dziedzinie, nie ma zatem minimum lokalnego.
Omawiając rozwiązanie tego zadania, warto zwrócić uwagę na fakt, że
można go rozwiązać bez stosowania narzędzi analizy matematycznej. Wystarczy
zauważyć, że funkcja f jest sumą dwóch funkcji rosnących:

f=
( x ) f1 ( x ) + f 2 ( x ) , gdzie f1 ( x=) x5 ,

f 2 ( x=
) 5x − 1 .
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Zaskakująco nisko wypadła łatwość zadania 18. Problem optymalizacji
pola trapezu był przecież szczegółowo analizowany w informatorze maturalnym. Czyżby to oznaczało, że uczniowie nie zapoznali się z tym najważniejszym
przecież, bo opisującym egzamin, dokumentem?
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Suma funkcji rosnących jest funkcją rosnącą, zatem wskazanie odpowiedzi
D. jest natychmiastowe. Cenne w takim rozwiązaniu jest kształtowanie właściwych intuicji związanych z własnościami funkcji.
Kolejne dwa problemy są zadaniami, które w oryginale miały być pytaniami
z kodowaną odpowiedzią, jednak dla celów dydaktycznych zostały tak przeformułowane, by uczeń rozwiązywał je na sposób klasycznych zadań otwartych
krótkiej odpowiedzi.
ZADANIE 8. (0-2)
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W pracach kilku zdających można było jednak znaleźć następujący zapis:
4
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Z jednym ze zdających, którzy zaprezentowali takie rozwiązanie, udało się
przeprowadzić „mini wywiad”. Oto jak relacjonuje on swoje rozumowanie:
Po skorzystaniu z wzoru na kwadrat sumy, zgodnie ze znanym algorytmem, podzieliłem
licznik i mianownik obu ułamków przez najwyższą potęgę, w której „n” występuje w mianowniku. Następnie kolejno zastosowałem twierdzenia o granicy różnicy, ilorazu i sumy. Po-

2
4
444
→ 0, 4 → 4, → 0,
→ 0 , otrzymuję n − n − 4 =−4 .
n
n
n
Na ogół prezentacja na lekcji błędnych rozwiązań nie jest trafnym zabiegiem
dydaktycznym między innymi dlatego, że utrwala w pamięci ucznia niewłaściwe mechanizmy. Jednak pod koniec procesu szkolnej edukacji w kontekście
egzaminu maturalnego warto moim zdaniem odstąpić od tej zasady. Powyższy przykład ilustruje bowiem bardzo częsty błąd popełniany przez uczniów.
Polega on na stosowaniu twierdzeń bez sprawdzenia, czy sytuacja zadaniowa
na to pozwala. Inaczej mówiąc, czy spełnione są założenia twierdzenia, które
zamierza się stosować? W tym przypadku uczeń stosuje twierdzenia o działaniach na granicach, zapominając o tym, że zgodnie z założeniami cytowanych
twierdzeń granice te muszą istnieć.
Podobny problem pojawia się w kolejnym zadaniu.
nieważ 1 → 1,

ZADANIE 9. (0-2)
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=
f ′ (12 )

144 − 96 3
=
64
4

W jednej z prac pojawiło się inne rozwiązanie. Zdający nie znał twierdzenia
i pochodnej ilorazu (albo z jakiś powodów nie chciał go zastosować) i tylko
posługując się wzorami na pochodne funkcji elementarnych obliczył:
x2
x 2 − 16 + 16 ( x − 4 ) ( x + 4 ) 16
=
+
=
f=
( x) =
x−4
x−4
x−4
x−4

= x+4+

16
x−4

f ′ ( x ) =1 + 0 −

16

( x − 4)

2

=1 −

16

( x − 4)

2

16
1 3
=1 − =
2
8
4 4
Wynik jest poprawny, ale czy całość rozumowania również? Z przedstawionego zapisu nie sposób tego rozstrzygnąć. Newralgicznym punktem rozwiązania
16
jest obliczenie pochodnej wyrażenia
. Formalnie rzecz ujmując to funkcja
x − 4 16
złożona. Funkcją zewnętrzną jest f ( z ) = , a funkcją wewnętrzną funkcja
z
liniowa z ( x )= x − 4 . Z rozwiązania ucznia nie wynika, czy zdaje on sobie
z tego sprawę, ponieważ szczęśliwie pochodna funkcji wewnętrznej jest równa
1. Istotnym problemem dydaktycznym jest uzmysłowienie uczniom, że gdyby
x2
f
x
=
dana funkcja miała nieco inny wzór (np. ( ) 3 x − 4 ), to powyższa metoda może prowadzić do błędnego rozwiązania. Jak przekonać o tym uczniów,
którzy nie muszą, zgodnie z podstawą programową, znać wzoru na pochodną
funkcji złożonej?
Proponuję obliczenie pochodnej obu funkcji, tej danej i tej nieco zmodyfikowanej dwiema metodami, korzystając z wzoru na pochodną ilorazu oraz
tą zaproponowaną przez ucznia. Warto zastanowić się, nad możliwością obliczenia pochodnej tych funkcji, korzystając bezpośrednio z definicji pochodnej
funkcji w punkcie.
f ′ (12 ) =1 −

f ′ ( x0 ) = lim
h →0

f ( x0 + h ) − f ( x0 )
h

W przypadku danej funkcji mamy zatem:

matura 2015

x2
Funkcja f jest określona wzorem f ( x ) =
, dla każdej liczby rzeczyx−4
wistej x ≠ 4 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = 12 .
Najczęściej zdający rozwiązywali to zadanie zgodnie ze schematem oceniania, to znaczy stosowali twierdzenie o pochodnej ilorazu i obliczali wartość
otrzymanej funkcji:
2 x ( x − 4) − x2 x2 − 8x
=
f ′( x) =
2
2
( x − 4)
( x − 4)
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(12 + h )
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2

122
−
8 (144 + 24h + h 2 ) − 144 ( 8 + h )
12
+
h
−
4
12
−
4
=
= lim
=
f ′ (12 ) lim
h →0
h →0
h
8h ( h + 8 )
8h ( 6 + h ) 6 3
8h 2 + 48h
= lim
= lim
= =
h → 0 8h ( h + 8 )
h → 0 8h ( h + 8 )
8 4

x2
f
x
=
W przypadku funkcji ( )
proponuję wykonać analogiczny
3x − 4
rachunek samodzielnie.
Inny, również bardzo ciekawy dydaktycznie problem, niesie z sobą zadanie
dotyczące poszukiwania równania stycznej.
ZADANIE 10. (0-3)
Funkcja f określona jest wzorem f ( x ) = x 4 dla każdej liczby rzeczywistej
x. Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji f, która jest równoległa do prostej o równaniu =
y 4x + 7 .
Typowe rozwiązanie to zastosowanie gotowego wzoru:
Styczna do wykresu funkcji f w punkcie ( x0 , f ( x0 ) ) , jest prostą o rów) f ′ ( x0 )( x − x0 ) .
naniu y − f ( x0=
Obliczamy zatem pochodną funkcji f : f ′ ( x ) = 4 x 3
Ponieważ styczna jest równoległa do prostej o równaniu =
y 4 x + 7 więc
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Szkicowali wykres funkcji f ( x ) = x 4 oraz prostą o równaniu =
y 4x + 7 ,
a następnie „przesuwali” tę prostą tak, by otrzymać styczną. Następnie odczytywali wzór stycznej.

y 4x − 3
=

4
y = x
x4 − 4 x + 3 =
0
x 4 − x − 3x + 3 =
0

( x − 1) ( x3 + x 2 + x − 3) =0
( x − 1)

2

(x

2

+ 2 x + 3) =
0

Ponieważ ten układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie, prosta, której równanie zostało odczytane z wykresu, jest według niego szukaną styczną.
Warto wykorzystać ten przykład do uzmysłowienia uczniom, że pojęcie
styczności w analizie matematycznej ma inny charakter niż ukształtowane
wcześniej pojęcie styczności w geometrii (np. styczność prostej i okręgu). Po
pierwsze, prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji,
2
wcale nie musi być styczną. Elementarnym przykładem jest funkcja f ( x ) = x
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f ′ ( x0 ) = 4 .
1 4 ( x − 1) , czyli =
y 4x − 3 .
Zatem x0 = 1 i styczna ma równanie y − =
Duża grupa zdających próbowała rozwiązać to zadanie metodą graficzną.

Ze względu na oczywistą możliwość niedokładności odczytu (nawet
komputerowy rysunek nie daje pewności ze względu na rozdzielczość ekranu
monitora czy drukarki), rozwiązanie takie powinno być traktowane jako odgadnięcie i zdający nie może za nie otrzymać pełnej liczby punktów. Jednak jeden ze
zdających oprócz rysunku przedstawił następujące rozumowanie. Odczytał, że
y 4 x − 3 , a następnie rozwiązał układ równań:
szukana prosta ma równanie =
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i prosta o równaniu x = 0 . Po drugie styczna może wiele razy przecinać wykres
funkcji, pojęcie styczności jest bowiem definiowane lokalnie.
Na zakończenie zadanie związane z modelowaniem matematycznym.

ZADANIE 18. (0-7)
Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, którego
krótsza podstawa i ramiona mają długość po 4dm. Oblicz, jaką długość
powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia przez
to okno wpadało jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było
największe. Oblicz to pole.
Najbardziej typowe są dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Oba prowadzą do znalezienia funkcji opisującej pole trapezu:
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Formalnie rzecz traktując obie te funkcje są funkcjami złożonymi, ale
w Informatorze maturalnym jest opisany sposób ominięcia tej trudności.
Wystarczy zauważyć, że ponieważ funkcja „pierwiastek” jest funkcją rosnącą,
to przyjmuje wartości ekstremalne dla tych samych argumentów co funkcja
podpierwiastkowa.
Co jednak powiedzieć zdającemu, który zbudował model matematyczny
do tego zadania następująco:

Życzę, by Państwa uczniowie, przygotowując się do egzaminu, wzięli sobie
do serca ostatnie zdanie.
Piotr Ludwikowski jest kierownikiem Pracowni Matur OKE
w Krakowie; członkiem Centralnego Zespołu Ekspertów
Matematycznych
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W przypadku takiej konstrukcji funkcji opisującej pole trapezu, bez znajomości twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej, nie ma możliwości sensownej
kontynuacji rozwiązania.
Być może jest to właściwa okazja do zwrócenia uczniom uwagi na fakt, że
nie zawsze poprawne działania prowadzą do znalezienia rozwiązania. Podobne
doświadczenia większość z osób przygotowujących się do egzaminu z matematyki może mieć w przypadku np. wykazywania prawdziwości tożsamości
trygonometrycznych. Często jest tak, że wszystkie przekształcenia wykonywane
są poprawnie, a nie uzyskuje się oczekiwanego efektu. Warto, by takie doświadczenie przeżyć wcześniej. Wtedy, zamiast wpadania w panikę, trzeba po prostu
poszukać innej metody rozwiązania. Co robić, by możliwie jak najrzadziej trafiać
w taką „ślepą uliczkę”? Po prostu trzeba rozwiązywać dużo zadań.
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Egzamin maturalny z historii od 2015 roku
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Do polskich szkół weszła kolejna reforma programowa kształcenia ogólnego,
która zmieniła sposób nauczania historii w polskich szkołach. W odniesieniu
do IV etapu edukacyjnego, kończącego się egzaminem maturalnym, podstawa
na nowo określiła cele kształcenia i treści nauczania na poziomie podstawowym
i rozszerzonym1. Podstawa programowa zjednoczyła cele i treści z wymaganiami,
gdyż cele kształcenia jednocześnie nazwała wymaganiami ogólnymi a treści nauczania – wymaganiami szczegółowymi, czyli opisała cele, treści i umiejętności
językiem wymagań. Ponadto podstawa programowa połączyła programowo III
i IV etap edukacyjny, tworząc z nich jedną spójną całość, chociaż realizowaną
w różnych szkołach.
W efekcie wprowadzania reformy w szkołach powstała konieczność dokonania zmian także w egzaminie maturalnym. Egzamin maturalny z historii
będzie nadal sprawdzał poziom spełnienia wymagań właściwych dla IV etapu
edukacyjnego na poziomie rozszerzonym. Zadania w arkuszu maturalnym będą
sprawdzać opanowanie wymagań ogólnych, czyli: chronologię historyczną,
analizę i interpretację historyczną oraz tworzenie narracji historycznej, które
stanowią podstawę myślenia historycznego. W zakresie wymagań szczegółowych
(czyli w rozumieniu podstawy – treści nauczania) sytuacja jest bardziej skomplikowana. Opisana konstrukcja podstawy programowej spowodowała, że egzamin
maturalny może odnosić się także do wymagań szczegółowych przypisanych do
wcześniejszych etapów edukacyjnych oraz wymagań z poziomu podstawowego
IV etapu nauczania.
W związku z wprowadzanymi zmianami od roku szkolnego 2014/2015 (dla
uczniów liceum a od 2015/2016 dla uczniów techników) egzamin maturalny
z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie
rozszerzonym2. Egzamin ma nadal formę pisemną i będzie trwał 180 minut.
Zachowano zasadę, że do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent,
Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008, Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 nr 4. poz.17; Podstawa
programowa z komentarzami, t. 4 Edukacja historyczna i obywatelska, MEN 2009, s. 34-48.
2
Informator umieszony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.
pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia.pdf [dostęp 30.01.2014].
1
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niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których
uczył się w zakresie rozszerzonym.
Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii nie
mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego (to dotyczy wszystkich przedmiotów dodatkowych).
Zadania z historii na poziomie rozszerzonym będą sprawdzać umiejętności
z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzenia
narracji historycznej na poziomie rozszerzonym IV etapu edukacyjnego, który integruje wszystkie poziomy edukacyjne oraz wymagania szczegółowe z różnych etapów
edukacyjnych. Zadania umieszczone w arkuszu egzaminacyjnym będą dobrane tak,
aby reprezentowały te wymagania ogólne i szczegółowe. Zadania będą przygotowywane w ten sposób, aby mogły sprawdzić głównie umiejętności złożone, do których
zaliczamy analizę informacji, ich porównywanie, klasyfikację, oraz wnioskowanie,
syntetyzowanie, uogólnianie. Natomiast ze względu na wymagania szczegółowe
zadania wybierane podobnie jak dotychczas, czyli tak, aby uwzględniać pięć epok
historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek
XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu
historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.
Arkusz egzaminacyjny z historii będzie zawierał około 30 zadań. Przy
numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą
można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania będą zróżnicowane
pod względem poziomu trudności. W arkuszu będą wykorzystane różne formy
zadań, czyli zadania zamknięte np. wielokrotnego wyboru, prawda / fałsz, na
dobieranie, w których zdający wybiera jedną z podanych propozycji odpowiedzi
oraz zadania otwarte, w których zdający samodzielnie tworzy własną odpowiedź.
W ten sposób zdający będzie mógł wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami,
udzielając odpowiedzi w różnej formie.
Zadania będą występowały pojedynczo lub w związkach tematycznych. Do
zadań będą dołączone różnorodne materiały źródłowe znane z dotychczasowych
egzaminów, czyli: teksty źródłowe i naukowe, mapy, diagramy, wykresy, tabele,
ilustracje, rysunki, tablice genealogiczne. Wobec tak bogatego wyposażenia
wszystkich zadań zdecydowano się na rezygnację z wydzielenia osobnej części
arkusza, czyli części źródłowej; ich funkcje znakomicie wypełnią wybrane zadania
z bogatym wyposażeniem źródłowym. Należy zwrócić uwagę na konstrukcję
polecenia, a w nim czasownik określający czynność, którą należy wykonać
w trakcie rozwiazywania zadania.
W informatorze wymieniono i krótko scharakteryzowano czasowniki przysparzające kłopotów. Należy zapoznać się z ich opisami, aby uniknąć niepotrzeb-
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nych nieporozumień. Czasowniki te często określają sposób postępowania przy
rozwiazywaniu zadań. Na przykład polecenie uzasadnij, umieszczone w poleceniu,
oznacza, że zdający musi przedstawić argumenty pokazujące jego sposób rozumowania, czyli powinien dowieść istnienia związków pomiędzy faktami lub zjawiskami, które opisuje. Natomiast polecenie wyjaśnij powinno skłonić zdającego do
przedstawienia rozumowania opartego na własnej wiedzy i załączonym materiale
źródłowym. Powinien zaprezentować fakty, związki, przyczyny czy skutki, które
odnoszą się do zjawiska lub problemu zawartego w poleceniu.
W arkuszu egzaminacyjnym z historii na końcu umieszczone zostaną zadania rozszerzonej odpowiedzi. Ten rodzaj zadań najpełniej sprawdza złożone
umiejętności historyczne, gdyż pozwala na odtworzenie procesu rozumowania
zdającego. Może on wykazać się wiedzą faktograficzną oraz wieloma umiejętnościami historycznymi. W nowej formule egzaminu z historii zwiększono do pięciu
liczbę tematów do wyboru. W praktyce obejmują wszystkie epoki występujące w
zadaniach egzaminacyjnych, wszystkie jej obszary (historia polityczna, społeczno-gospodarcza oraz historia kultury) oraz faktografię z zakresu historii Polski i
historii powszechnej. Powinno to sprzyjać zdającym, gdyż zwiększa możliwości
znalezienia problemu, którym się bardziej interesują. Zdający powinien wybrać
jeden z tematów, na który skonstruuje wypowiedź pisemną.
Odpowiedzi będą oceniane przez egzaminatorów zgodnie ze schematem
punktowania określonym dla każdego zadania, a skala będzie zależeć od rodzaju
zadania. Za odpowiedź można będzie przyznać wyłącznie pełne punkty. Egzaminator odwołuje się do rozwiązań opracowanych przez zespół ekspertów Centralnej
i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich, które
nie są ścisłym wzorcem. Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca
warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie. W informatorze umieszczono
szczegółowe informacje odnoszące się do sposobów oceniania zadań zamkniętych
i otwartych. W odniesieniu do oceniania wypracowania zachowano holistyczny
sposób oceniania z uwzględnieniem poziomów.
Przygotowując się do egzaminu maturalnego z historii, można już skorzystać
z przykładów umieszczonych w Informatorze oraz ze specjalnego zestawu zadań
wraz ze schematami oceniania3.
dr Henryk Palkij jest ekspertem OKE w Krakowie
3

Opublikowano je na stronie CKE: zadania: http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnoscileft/96-matura-2015/277-historia-poziom-rozszerzony; oraz model oceniania http://
www.cke.edu.pl/images/files/Matura_2015/ Matura2015_Przykladowe_zad/historia_PR/
historia_model_PR_A1_A2_A3_A4_A7.pdf [dostęp 30.01.2014].
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Egzamin maturalny z wiedzy
o społeczeństwie od 2014/2015
Ogólne zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego
2014/ 2015 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z 25 kwietnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 520). Z przepisów rozporządzenia wynika, że wiedza o społeczeństwie jest jednym z przedmiotów dodatkowych, zdawanym wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Celem egzaminu
z wiedzy o społeczeństwie jest sprawdzenie, w jakim stopniu zdający, będący
absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, spełnia wymagania w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego z tego przedmiotu.
W podstawie programowej zostały opisane wymagania ogólne i szczegółowe, które stanowią bazę tworzenia zadań egzaminacyjnych.
Koncepcja egzaminu z przedmiotów innych niż obowiązkowe, informatory
o egzaminie maturalnym oraz przykładowe zestawy zadań zostały opracowane
przez zespół w ramach projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych (komponent IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż
obowiązkowe na poziomie rozszerzonym), realizowanego przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną.
Zmiany w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie dotyczą jego
struktury i sposobu oceniania zadań. Zostały zaprezentowane w Informatorze
o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015.
Informatory o egzaminie maturalnym zostały opublikowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl oraz zamieszczone na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015 składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono
ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie,
arkusza egzaminacyjnego i oceniania odpowiedzi zdających. Część druga zawiera
przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz wskazaniem wymagań ogólnych
i szczegółowych z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
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Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego
2014/2015 będzie miał formę pisemną i będzie trwał 180 minut.
Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około
30 zadań dotyczących problematyki z zakresu społeczeństwa, polityki, prawa
i stosunków międzynarodowych dobranych w taki sposób, aby sprawdzały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe. Wystąpią w nim różne typy zadań zamkniętych (na dobieranie, prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru), ale dominować
będą zadania otwarte, wymagające od zdającego samodzielnego formułowania
odpowiedzi. Polecenie do każdego zadania będzie zawierało czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający w celu prawidłowego wykonania
zadania. Wykaz czasowników oraz ich przykładowe zastosowanie w zadaniach
z wiedzy o społeczeństwie zostały zamieszczone w informatorze na stronie 10
i 11. Do zadań dołączone będą różnorodne materiały źródłowe: fragmenty
tekstów publicystycznych, aktów prawnych, rysunki, wykresy, tabele z danymi
statystycznymi. Zadania egzaminacyjne będą miały na celu sprawdzenie wiedzy
i umiejętność jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów, rozumowania, argumentowania, wnioskowania oraz wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, a także dostrzegania współzależności we współczesnym świecie.
Przy numerze każdego zadania zostanie podana maksymalna liczba punktów,
którą będzie można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
Odpowiedzi udzielone przez zdającego będą oceniane przez egzaminatorów
zgodnie ze schematem punktowania określonym dla każdego zadania. Egzaminator, dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu
otwartym, będzie odwoływał się do przykładowego rozwiązania oraz schematu
oceniania opracowanego przez zespół ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich. Rozwiązanie to będzie
określało wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi, nie stanowiąc ścisłego
wzorca oczekiwanych odpowiedzi. Każda merytorycznie poprawna odpowiedź,
spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie.
Istotną zmianą na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od
roku szkolnego 2014/2015 będzie odmienny od dotychczasowego sposób oceny
zadania rozszerzonej odpowiedzi. Wykonanie zadania rozszerzonej odpowiedzi będzie polegało na napisaniu własnego, spójnego tekstu na jeden z trzech
podanych tematów.
Tematy mogą być sformułowane w postaci:
• samodzielnego pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania
lub omówienia,

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie od 2014/2015

•

pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia,
któremu towarzyszy dodatkowo materiał źródłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.
Kryteriami oceny wypracowania będą: wartość merytoryczna, poprawność
merytoryczna, selekcja informacji, umiejętność skonstruowania przejrzystej,
logicznej, spójnej wewnętrznie wypowiedzi. W przypadku tematu zawierającego
materiały źródłowe, przy ocenie stopnia realizacji zostanie wzięty pod uwagę
sposób ich wykorzystania.
Egzaminator, dokonując oceny wypracowania, będzie klasyfikował wypowiedź do jednego z trzech poziomów, przyznając za wartość merytoryczną
12, 8 lub 4 punkty. Ostateczna liczba punktów możliwych do uzyskania przez
zdającego będzie zależna także od realizacji pozostałych kryteriów. Za wypowiedź
pisemną zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 12 punktów. Egzaminator
będzie mógł także ocenić pracę na 0 punktów. Szczegółowe zasady oceny wypowiedzi zdających w zadaniach rozszerzonej odpowiedzi zostały zaprezentowane
na stronie 13 informatora.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich pozytywnie oceniła
zmiany proponowane w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie,
zwłaszcza położenie silniejszego akcentu na sprawdzanie umiejętności złożonych
na podstawie poszerzonego zasobu materiałów źródłowych.
Opracowano na podstawie:

Roz porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego
2014/2015
Magdalena Kubala jest ekspertem OKE w Krakowie
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Nowy egzamin maturalny z fizyki

Jan Sawicki
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Od roku szkolnego 2014/2015, a dla absolwentów techników od roku
szkolnego 2015/2016, egzamin maturalny z fizyki będzie zdawany wyłącznie
jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Modyfikacja egzaminu
maturalnego z fizyki wynika zarówno z nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku, jak i sugestii uczelni,
które oczekują od maturzystów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej
wybranego kierunku studiów.
Zmiany w egzaminie dotyczą nie tylko jego struktury i przeprowadzania, ale
także rodzaju zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania. Nowy egzamin
maturalny z fizyki będzie miał nadal formę pisemną i będzie trwał 180 minut.
Do egzaminu może przystąpić każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej,
niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których
uczył się w zakresie rozszerzonym. Egzamin będzie sprawdzał, w jakim stopniu
absolwent spełnia wymagania z zakresu fizyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym
i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić
się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. III (gimnazjum).
W czasie trwania egzaminu zdający będą mogli korzystać z Karty wybranych
wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii
i fizyki oraz z linijki i kalkulatora.
Wyniki egzaminu maturalnego będą wyrażane na świadectwie w procentach oraz na skali centylowej i podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych
– nie będą miały wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym będą
sprawdzać w szczególności:
• znajomość i umiejętność definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne,
• umiejętność przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego
tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentual-
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z fizyki

ne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej
językiem potocznym,
• umiejętność rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania
i analizowania,
• umiejętność tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu
w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł
matematycznych łączących kilka zjawisk,
• umiejętność planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz innych bezpośrednio związanych
z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej,
• umiejętność analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.
Arkusz egzaminacyjny z fizyki będzie zawierał od 20 do 30 zadań. Przy
numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą
można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. W arkuszu egzaminacyjnym
pojawią się zadania zamknięte i otwarte, ale będą w większym stopniu niż poprzednio sprawdzać umiejętności złożone, w tym np. rozumowanie wymagające
krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów
albo związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych.
Zadania w arkuszu będą występowały pojedynczo lub w wiązkach
tematycznych. Istotną nowością będą zadania doświadczalne lub związane
z doświadczeniami oraz zadania zawierające teksty popularnonaukowe.
Większy niż dotychczas nacisk zostanie położony na planowanie i opisywanie doświadczeń oraz umiejętność analizowania tekstów, wyciągania
wniosków i wyrażania opinii. Zadania będą odnosić się do różnorodnych
materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. zwartych fragmentów artykułów popularnonaukowych, wykresów, schematów, rysunków
i tabel z danymi.
W poleceniu do każdego zadania wystąpi co najmniej jeden czasownik
wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający. W przypadku zadań
zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak: „wybierz”, „podkreśl”,
„zaznacz”, „uzupełnij”.
Odpowiedzi udzielone przez zdającego będą oceniane przez egzaminatorów
zgodnie ze schematem punktowania określonym dla każdego zadania.
Wśród zadań zamkniętych, oprócz zadań wielokrotnego wyboru, pojawią się zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie, w których

33

Jan Sawicki

zdający, poza wybraniem właściwego stwierdzenia, dokończenia zdania,
dokończenia opisu sytuacji, będzie musiał dobrać do niego właściwe
uzasadnienie.
W przypadku zadań otwartych skala oceniania może być bardziej rozbudowana,
np. od 0 do 2 punktów lub nawet od 0 do 5 punktów. Za odpowiedź egzaminator
może przyznać wyłącznie pełne punkty (nie przyznaje się połówek punktu).
Ocena odpowiedzi zdającego w zadaniach otwartych zależy od tego, jak
istotnego postępu dokonał zdający i w jakim stopniu pokonał zasadnicze trudności na drodze do całkowitego rozwiązania zadania, bądź udzielenia w pełni
poprawnej odpowiedzi.
Podczas oceniania analizowane będą= kolejne etapy rozwiązania, za które
przyznawane są kolejne punkty. I tak np. dla zadania za 4 pkt. egzaminator
przyzna:
•
•
•
•
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Należy więc mieć nadzieję, że nowa formuła matury istotnie przyczyni się
do tego, by młodzież przekraczająca progi uczelni była lepiej przygotowana
do podjęcia studiów wyższych, oraz że matura będzie lepiej przygotowywała
do cywilizacyjnych wyzwań, dbała o wyższą jakość wykształcenia absolwenta,
słowem – stanowiła klucz do sukcesu zawodowego młodego Polaka.
Jan Sawicki jest ekspertem OKE w Krakowie

4 pkt – rozwiązanie prawidłowe,
3 pkt – pokonanie zasadniczych trudności zadania, które jednak nie
zostało rozwiązane w pełni poprawnie,
2 pkt – rozwiązanie, w którym jest istotny postęp w rozwiązaniu,
1 pkt – rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na
drodze do całkowitego rozwiązania zadania,
0 pkt – rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu lub brak rozwiązania.

Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu
otwartym, egzaminator będzie się odwoływał do przykładowego rozwiązania
oraz schematu oceniania opracowanych przez zespół ekspertów centralnej
i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich.
Rozwiązanie to określa wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest
ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw własnych
itp.). Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania,
zostanie oceniona pozytywnie.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich pozytywnie oceniła
wprowadzane zmiany w maturze z fizyki, zwracając uwagę, że nowy egzamin
zwiększa znaczenie zrozumienia istoty zjawisk oraz tworzenia formuł matematycznych łączących kilka zjawisk, a także mierzenie umiejętności planowania
i opisu prostych doświadczeń i umiejętności analizy wyników z uwzględnieniem
niepewności pomiarowych.
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Egzamin maturalny z geografii

Mieczysław Sowa
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Matura z geografii od roku 2015 zmienia nieco swoją formułę. Zmiana
ta jest modyfikacją dotychczasowego egzaminu, a nie nowym jego typem.
Informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć w Informatorze
o egzaminie maturalnym (część ogólna) i Informatorze maturalnym z geografii;
są one dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zakłada się, że każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będzie posiadał
pogłębioną wiedzę przedmiotową zgodnie z programem zajęć na poziomie rozszerzonym w klasie II i III. Pamiętać należy, że do egzaminu z geografii może
przystąpić każdy uczeń, również ten, który nie wybrał geografii jako przedmiotu
realizowanego w szkole w wymiarze rozszerzonym, lecz samodzielnie się do
niego przygotował. Wynik tego egzaminu nie wpływa na rezultat egzaminu
maturalnego. W interesie zdającego jest uzyskanie jak największej liczby
punktów, ponieważ to w procesie rekrutacji na studia zapewni mu przyjęcie
na wybrany kierunek.
Zasadniczym dokumentem wpływającym na modyfikację egzaminu
maturalnego jest nowa podstawa programowa, w tym wymagania ogólne
i szczegółowe IV etapu edukacyjnego z poziomu podstawowego i rozszerzonego, a także z zakresu III etapu edukacyjnego, czyli gimnazjalnego. Treść
zadań egzaminacyjnych będzie wynikać z wymagań ogólnych i szczegółowych
podstawy programowej, a nie stanowić jedynie ilustracji pojedynczych treści
szczegółowych.
Egzamin w nowej formule różni się od dotychczasowego kilkoma cechami.
Wszyscy uczniowie wybierający geografię będą ją zdawali na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu został wydłużony ze 150 do 180 minut. Zwiększy
się w związku z tym liczba zadań do około 50. Zdający za poprawne rozwiązanie
wszystkich zadań będą mogli uzyskać łącznie 60 punktów. W arkuszu znajdą
się zadania sprawdzające treści nauczania w gimnazjum, czyli na III poziomie
edukacyjnym, oraz na kolejnych w LO.
Najczęściej będą to jednopunktowe zadania sprawdzające złożone umiejętności zdających, np.: rozumowanie, formułowanie prawidłowości, wnioskowanie etc. Czasem będą występować w wiązce, ale każde z nich będzie
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funkcjonować oddzielnie, to znaczy, że wynik rozwiązania jednego z nich nie
będzie miał wpływu na rozwiązanie kolejnych. W arkuszu będą występowały
zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Rozwiązanie zadań będzie polegało
na zapisie poprawnej odpowiedzi, zaznaczeniu poprawnej spośród podanych,
uzupełnienia wykresu, rysunku etc. Zadania zamknięte będą zróżnicowane
pod względem formy i będą czasem wymagały przeprowadzenia toku myślenia, wymagającego wskazania właściwego wyboru odpowiedzi dwukrotnie
w jednym zadaniu.
Większość zadań będzie odwoływała się do różnych źródeł informacji.
Zadanie może wymagać przestudiowania jednego lub kilku źródeł. Dlatego
bardzo ważne jest, by uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego
potrafili interpretować różne źródła, dokonywać ich analizy, interpretować
informacje prezentowane w różnej formie. Nową formą materiału źródłowego
będą barwne zdjęcia satelitarne.
Integralną częścią arkusza będzie barwna (czterostronicowa) wkładka,
zawierająca oprócz mapy w skali co najmniej 1: 200 000 także inne materiały
źródłowe: zdjęcia, mapy tematyczne, wykresy itp. Materiał ilustracyjny będzie
wymagał przeprowadzenia podobnej analizy, jakiej uczeń dokonuje, korzystając
z atlasów, ilustracji w podręczniku szkolnym czy korzystając z zasobów Internetu. Poniżej podano przykłady takich materiałów.

37

Mieczysław Sowa

Egzamin maturalny z geografii

Poniżej zaprezentowano przykład zadania wymagającego przeprowadzenia
rozumowania i udzielenia dwukrotnie poprawnej odpowiedzi, aby uzyskać
jeden punkt. Tego typu zadania występowały już w arkuszach gimnazjalnych.

matura 2015

Przygotowanie do egzaminu wymaga znajomości aktualnych wydarzeń
społeczno-politycznych na świecie oraz zjawisk zachodzących w środowisku
geograficznym. Uczniowie powinni, oprócz wiedzy zawartej w podręcznikach
i atlasach, aktualizować wiedzę o nowe wydarzenia dotyczące np. klęsk żywiołowych, nowych obiektów na liście Światowego Dziedzictwa Kultury, obszarów
działań wojennych, tworzących się sojuszy etc.
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Wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej będą stanowiły
ramy tworzenia zadań. Przykładem interpretacji wymagań szczegółowych jest
poniższe zadanie.

Egzamin maturalny z geografii

ficznej”. Ważne, aby sprawdzić odpowiednio wcześniej właściwe rozumienie
czynności, które uczniowie mają wykonać, przystępując do rozwiązania zadań,
np. podaj różnice, porównaj, wyjaśnij itp. W trakcie egzaminu, podobnie jak
dotychczas, uczeń będzie miał możliwość korzystania z linijki, lupy i kalkulatora.
Od roku 2015 wyniki egzaminu będą podawane w procentach i ze wskazaniem pozycji zdającego na centylowej skali wyników wszystkich zdających
w danym roku.
Mieczysław Sowa jest ekspertem OKE w Krakowie
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Wiele kolejnych przykładowych zadań zawiera Informator maturalny z geografii. Częściej niż dotychczas będą sprawdzane zagadnienia demograficzne ze
względu na wyróżnienie tego zagadnienia w wymaganiach ogólnych podstawy
programowej. Spośród czterech wymagań największą wagę będą miały zadania
związane z IV punktem podstawy programowej: „Pozyskiwanie, przetwarzanie
oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geogra-
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Numeracja i przykłady zadań pochodzą z Informatora maturalnego
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Co nowego w egzaminie maturalnym z biologii od 2015 roku?

Małgorzata Jagiełło

Co nowego w egzaminie
maturalnym z biologii od 2015
roku?*
Egzamin maturalny z biologii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu biologii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół oraz z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające stare rozporządzenie z 2007 roku
w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zasadniczo zmieniły
sposób przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego od roku 2015.
Dla jednych są to zmiany tylko „kosmetyczne”, a dla innych znaczące, ale
na pewno warto się z nimi zapoznać, aby nie były zaskoczeniem zarówno dla
maturzystów, jak i dla przygotowujących ich do tego egzaminu nauczycieli.
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Zmienia się zakres merytoryczny egzaminu, ponieważ tzw. stara podstawa programowa (obowiązująca do 2014 roku) zakładała współistnienie dwóch
poziomów egzaminu – podstawowego i rozszerzonego, wynikających bezpośrednio z jej zapisów. Wymagania, zawarte dodatkowo w standardach wymagań
egzaminacyjnych, dla poziomu podstawowego oparte były na znajomości tylko
4 podstawowych działów biologii, w tym głównie anatomii i fizjologii człowieka,
natomiast do poziomu rozszerzonego aż 11 działów.
Egzamin maturalny od roku 2015 będzie zdawany na jednym poziomie,
w praktyce nieco szerszym niż obecny zakres rozszerzony, tzn. obejmującym
całą podstawę programową biologii zarówno gimnazjów, jak też szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Jest to zgodne
z zasadą kumulatywności wiedzy i umiejętności, zapisaną w założeniach nowej
podstawy programowej.
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Podstawowe zmiany w porównaniu z egzaminem do roku 2014

Zmienia się czas trwania egzaminu oraz liczba zadań, nie zmieni się
natomiast całkowita liczba możliwych do uzyskania punktów. Dotychczasowy
egzamin był rozdzielony na poziomy, które się wybierało i w zależności od
tego wyboru można go było zdawać albo na poziomie podstawowym, albo
rozszerzonym. Ten pierwszy trwał 120 minut i dawał możliwość uzyskania 50
punktów za około 30 zadań; poziom rozszerzony trwał 150 minut, umożliwiał
uzyskanie 60 punktów za około 40 zadań.
Egzamin maturalny z biologii od roku 2015 trwać będzie 180 minut, arkusz
umożliwi uzyskanie 60 punktów, a liczba zadań wyniesie około 25.
Tylko nieznacznie zmienia się sposób zapisu zadań w arkuszach egzaminacyjnych. W arkuszach dotychczasowych poszczególne zadania bardzo
często zawierały materiał źródłowy, ale nawet jeśli zadanie było z podpunktami,
można było za nie uzyskać maksymalnie 3 punkty. W planowanych arkuszach,
które z założenia mają mniejszą liczbę zadań, za zadanie będzie można uzyskać
znacznie więcej punktów, np. 7 (przykład zadania nr 16 z Informatora), gdyż do
jednego materiału źródłowego może być przygotowanych dużo więcej poleceń.
Nie zmienia się sposób zapisu poleceń. Podobnie jak w dotychczasowym
egzaminie w poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie
dane zadanie wykonać. W przypadku zadań zamkniętych są to najczęściej
czasowniki takie jak: „wybierz”, „podkreśl”, „zaznacz”. W przypadku zadań
otwartych katalog czasowników jest dużo szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie
warunkuje poprawną realizację polecenia. Przykładowy spis takich czasowników
wraz z odpowiednią interpretacją ich znaczenia znajduje się w nowym Informatorze maturalnym. Podobnie, jak w obecnych arkuszach całe zadania (lub ich
części w podpunktach) mogą być otwarte, zamknięte lub otwarto-zamknięte.
Nowością organizacyjną egzaminu od 2015 roku jest to, że w czasie jego
trwania zdający może korzystać z zestawu tablic, wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora
(komunikat dyrektora cke o wyposażeniu). W tablicach, w części biologicznej
znajdują się m.in. wzory chemiczne aminokwasów, czy tabela kodu genetycznego. Dotychczas zdający biologię nie mieli możliwości korzystania z takich
pomocy.
Zmienia się sposób ogłoszenia wyników egzaminu. Do 2014 roku
wyniki podawane były na świadectwie tylko w punktach procentowych, a dodatkowo można było na stronach CKE sprawdzić, w którym staninie mieścił
się dany wynik. Od roku 2015 wyniki egzaminu będą wyrażane w procentach
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i ze wskazaniem miejsca zdającego na centylowej skali wyników wszystkich
zdających w danym roku, co ułatwi ich porównywanie z roku na rok.
W sposób istotny zmienia się zakres wymaganych treści i umiejętności.
W arkuszach do 2014 roku polecenia były tworzone do treści zawartych w podstawie programowej oraz zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych,
które były oddzielnym dokumentem do obowiązującej podstawy. Standardy te
podzielono na trzy grupy wymagań, sprawdzających odpowiednio: I. posiadane przez maturzystę wiadomości, II. umiejętność korzystania z i umiejętność
przetwarzania informacji podanych w zadaniu, oraz III. umiejętność tworzenia
własnych informacji (w tym planowania działań praktycznych, interpretacji
podanych informacji oraz wnioskowania na ich podstawie, czy formułowania
odpowiednich argumentów).
Obowiązująca już dziś w nauczaniu nowa podstawa programowa zapisana
jest w jednym dokumencie, wyłącznie w języku wymagań, które dzieli na ogólne
i szczegółowe. Wymagania ogólne – jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów
kształcenia – informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności.
Nowa podstawa programowa składa się z dwóch części. W części pierwszej zapisane są ogólne cele kształcenia: cele I. i II. dotyczą wiedzy zdającego
o świecie żywym, z człowiekiem włącznie, cel III. dotyczy znajomości podstawowych dla biologii metod badawczych, jakimi są: obserwacja, pomiar
i doświadczenie, cel IV. dotyczy umiejętności odczytywania, porównywania
i przetwarzania informacji podanych zdającemu w różnej formie, cel V. dotyczy
umiejętności prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych,
a cel VI. – wiedzy zdającego w zakresie znaczenia ochrony przyrody i praw istot
żywych oraz zasad zrównoważonego rozwoju i pożądanych zachowań ludzkich
w odniesieniu do przyrody.
W drugiej części zapisane zostały cele szczegółowe, w których w zakresie
podstawowym i rozszerzonym wymienia się łącznie dziewięć działów i dokładnie
opisuje obowiązujący zakres wiadomości z każdego z tych działów. Dodatkowo na każdym poziomie edukacji zapisano obowiązujące zestawy obserwacji
i doświadczeń.
Powyższy zapis powoduje, że każde zadanie może sprawdzać różne wymagania ogólne i szczegółowe (por. omówienie zadania nr 16 z Informatora).
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym, w kilku poleceniach do jednego materiału
źródłowego, będą poruszały rozmaite aspekty danego zagadnienia, odnosząc się
do różnych zakresów treści szczegółowych. Dodatkowo zadania będą:
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•

sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, np. prowadzenia
rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym objaśniania
i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków
w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń;
• zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania
odpowiedzi.
Rozwiązanie wielu zadań będzie wymagało wnikliwej analizy i przetwarzania informacji zawartych w materiale źródłowym.
Od 2015 roku w arkuszu egzaminacyjnym będzie występowało nieco więcej
niż dotychczas zadań przekrojowych, sprawdzających jednocześnie zarówno
wiedzę, jak i różne, często złożone, umiejętności zdającego; w wielu wypadkach
w zakresie różnych treści kształcenia w jednym zadaniu.
Poniżej przedstawiam jedno z takich zadań – zadanie 16 (pochodzące
z Informatora maturalnego), które jest reprezentatywne dla omówionych zmian.
W tym zadaniu z sześcioma poleceniami za łącznie 7 punktów zdający
musiał dokładnie zanalizować treść materiału źródłowego, a następnie, wykorzystując swoją wiedzę z kilku różnych obszarów biologii, rozwiązać kolejne
polecenia. Istotny jest fakt, że o opisanej w materiale źródłowym chorobie nie
musiał wcześniej nic wiedzieć.
Całe zadanie sprawdza następujące wymagania ogólne:
II. Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Zdający objaśnia funkcjonowanie organizmu ludzkiego na różnych poziomach złożoności […].
IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
Zdający odczytuje […] i przetwarza informacje.
V. Rozumowanie i argumentacja.
Zdający […] wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe […],
oraz wybrane wymagania szczegółowe
I. Zagadnienia ogólne. Zdający:
2) […] omawia znaczenie […] wybranych mikroelementów ([…] Fe […]).
V. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
4. Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych. Zdający:
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2) podaje źródła, funkcje i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu […].
13. Układ rozrodczy. Zdający:
4) przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego.
VI. Genetyka i biotechnologia.
5. Genetyka mendlowska. Zdający:
1) […] stosuje podstawowe pojęcia genetyki klasycznej […];
3) zapisuje i analizuje krzyżówki jednogenowe […] oraz określa prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach
potomnych.
6. Zmienność genetyczna. Zdający:
5) rozróżnia mutacje genowe: punktowe […] i określa ich możliwe skutki.
IX. Ewolucja.
3. Elementy genetyki populacji. Zdający:
2) przedstawia prawo Hardy’ego-Weinberga i stosuje je do rozwiązywania
prostych zadań (jeden locus, dwa allele).
Przyporządkowanie do wymagań szczegółowych zostanie omówione pod
każdym rozwiązaniem do danego polecenia.
Zadanie 16. (0–7)
Hemochromatoza pierwotna jest chorobą dziedziczną spowodowaną mutacją genu HFE, który znajduje się w chromosomie 6. i odpowiada za kontrolę
wchłaniania żelaza w komórkach nabłonka jelit. Efektem mutacji jest recesywny
allel genu HFE, kodujący łańcuch białkowy enzymu, w którym tyrozyna została zastąpiona przez cysteinę. Skutkuje to zwiększonym pobieraniem żelaza
z pokarmu i jego stopniowym gromadzeniem się w niektórych narządach,
szczególnie w wątrobie, co może po latach wywołać uszkodzenia tych narządów.
Choroba ujawnia się przeważnie dopiero pomiędzy 40. i 60. rokiem życia. U niektórych chorych może pozostać nierozpoznana, gdyż nie daje istotnych objawów.
Częściej i we wcześniejszym okresie życia diagnozowana jest u mężczyzn niż u kobiet.
Hemochromatozę leczy się objawowo: chorym 1–2 razy w tygodniu upuszcza się krew
w celu zmniejszenia ilości zgromadzonego żelaza. Chorzy powinni także ograniczyć
spożywanie mięsa oraz nie mogą stosować preparatów zawierających witaminę C.
Na podstawie: www.prometeusze.pl/hemochromatoza.php [dostęp z dnia
12.10.2012]
a) Oceń, które stwierdzenia dotyczące hemochromatozy są prawdziwe,
a które fałszywe. Wpisz obok zdania literę F, jeżeli jest fałszywe, lub literę P,
jeżeli zdanie jest prawdziwe.
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P/F
1.

Przyczyną hemochromatozy jest mutacja chromosomowa.

2.

Hemochromatoza jest chorobą sprzężoną z płcią.

3.

Na wystąpienie objawów choroby wpływa dieta.

(0–1)
Rozwiązanie

1. – F

2. – F

3. – P

Schemat punktowania

1 pkt – za poprawną ocenę wszystkich sformułowań.
0 pkt – za błędną ocenę nawet jednego sformułowania lub brak
odpowiedzi.

Tylko dokładna analiza materiału źródłowego, jego zrozumienie i przetworzenie pozwala na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Poszczególne informacje
do podanej oceny dotyczą genetyki klasycznej (1. i 2.) oraz fizjologii (3.).
b) Podaj, na czym polega mutacja powodująca zmianę w budowie
białka kodowanego przez gen HFE. (0–1)
………………………………………………………………...………
Rozwiązanie W triplecie kodującym tyrozynę (w określonym miejscu tego genu)
doszło do takiej zamiany jednego nukleotydu (najprawdopodobniej
drugiego), że nowa trójka koduje cysteinę. (Jest to mutacja genowa /
punktowa / substytucja / tranzycja lub transwersja).
Schemat
1 pkt – za wyjaśnienie uwzględniające zmiany w DNA, które spowodopunktowania wały zmianę kodowanych aminokwasów.
0 pkt – za odpowiedź błędną lub nieodnoszącą się do zmian w DNA
lub brak odpowiedzi.
Przykłado- Mutacja polega na zmianie ami0 pkt; odpowiedź błędna, zdający zawe ocenione nokwasu tyrozyny na cysteinę.
miast podać, na czym polega mutacja
odpowiedzi
(czyli zmiana w materiale genetycznym), opisuje jej efekt, którym jest
zmiana kodowanego aminokwasu.
Mutacja powoduje zmianę odczy- 0 pkt; odpowiedź niepoprawtu ramki genowej, co powoduje
na – w przypadku, kiedy efektem
kodowanie innego białka.
jest zmiana jednego aminokwasu,
mutacja nie może polegać na zmianie
ramki odczytu (do tego zdający stosuje błędną terminologię).

Polecenie to dotyczy genetyki molekularnej. Wymaga znajomości zasad
transkrypcji i translacji oraz zastosowania prawidłowej terminologii odnoszącej
się do rodzajów mutacji punktowych.
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c) Określ, jakie jest prawdopodobieństwo (w %), że osoba chora na hemochromatozę przekazała zmutowany allel swojemu potomstwu. Odpowiedź uzasadnij.
…………………………………………………………………………
(0–1)
Rozwiązanie

Prawdopodobieństwo wynosi 100%, ponieważ osoba chora jest homozygotą recesywną, a więc wszystkie jej gamety będą posiadały zmutowany allel i zawsze przekaże go potomstwu.
Schemat
1 pkt – za określenie, że prawdopodobieństwo wynosi 100% lub 1
punktowania i poprawne uzasadnienie.
0 pkt – za określenie prawdopodobieństwa innego niż 100% lub 1,
albo prawidłowe podanie prawdopodobieństwa, ale błędne uzasadnienie, lub brak odpowiedzi.
Przykłado- Prawdopodobieństwo może wyno- 0 pkt; zdający nie zrozumiał
we ocenione sić 100% lub 50% w zależności od polecenia – przekazanie allelu przez
odpowiedzi genotypu drugiego rodzica.
chorego lub nosiciela nie zależy od
genotypu drugiego rodzica.
U kobiet 100%, u mężczyzn 50%, 0 pkt; zdający błędnie zinterpretoponieważ jest to choroba sprzężo- wał informacje dotyczące sposobu
na z płcią.
dziedziczenia tej choroby.
Prawdopodobieństwo jest niewiel- 0 pkt; błędna interpretacja danych
kie (5%), gdyż częstość allelu wy- przedstawionych w tekście zadania.
wołującego chorobę wynosi 0,05.
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Rozwiązanie 2 x 0,05 x (1 – 0,05) = 0,1 x 0,95 = 0,095
Prawdopodobieństwo bycia nosicielem allelu hemochromatozy w tej
populacji wynosi 0,095 / 9,5%.
Schemat
2 pkt – za poprawne zastosowanie wzoru Hardy’ego-Weinberga i oblipunktowa- czenie wartości prawdopodobieństwa.
nia
1 pkt – za poprawne zastosowanie wzoru Hardy’ego-Weinberga (obliczenie częstości drugiego allelu i podstawienie danych), ale błędne
obliczenie wartości lub brak obliczeń.
0 pkt – za zastosowanie niewłaściwego wzoru lub brak odpowiedzi.
Przykłado- (p + q)2 = p2 + q2 + 2pq = 1 1 pkt; odpowiedź częściowa, zdający wykazał, że zna wzór Hardy’ego-Weinberga i rowe ocenione p = 0,05,
zumie stosowane w nim oznaczenia częstości
odpowiedzi q = 1 – 0,05 = 0,95
alleli, ale nie wykonał dalszych obliczeń.

To przykład zadania z genetyki populacji. Należy wykorzystać wzór Hardy’ego-Weinberga, który należy sobie przypomnieć i na jego podstawie zrobić
obliczenia.
e) Podaj cechę fizjologii kobiet, która jest przyczyną rzadszego niż
u mężczyzn ujawniania się u nich hemochromatozy. Odpowiedź uzasadnij.
…………………………………………………………………………
(0–1)
Rozwiązanie

Miesiączkowanie / menstruacja. Kobiety tracą żelazo wraz z krwią menstruacyjną, dlatego gromadzenie nadmiaru tego pierwiastka w narządach jest u nich znacznie mniejsze niż u mężczyzn.
Schemat
1 pkt – za wskazanie menstruacji oraz poprawne wyjaśnienie, uwzględpunktowania niające utratę żelaza tą drogą, zmniejszające gromadzenie nadmiaru
tego pierwiastka w narządach.
0 pkt – za wskazanie innej cechy lub wyjaśnienie nieodnoszące się
do występowania menstruacji lub wyjaśnienie niepełne, nieuwzględniające związku jej występowania z mniejszym odkładaniem się żelaza
w narządach lub brak odpowiedzi.
Przykładowe Organizm kobiety ma większe
1 pkt; zdający jako cechę fizjologii
ocenione
zapotrzebowanie na żelazo niż
kobiet podał większe zapotrzebowaodpowiedzi organizm mężczyzny. Kobiety tracą nie na żelazo, wynikające z mieżelazo z krwią podczas menstruacji, siączkowania.
dlatego żelazo słabiej gromadzi się
w ich organizmie niż u mężczyzn.
Menstruacja u kobiet jest natural- 1 pkt; odpowiedź poprawna,
nym, comiesięcznym „upustem
chociaż nietypowa – zdający nie
krwi”, dlatego objawy choroby
odniósł się bezpośrednio do utraty
pojawiają się u nich rzadziej.
żelaza, ale do opisanego w tekście
sposobu leczenia objawów choroby,
zapobiegającego gromadzeniu się
tego pierwiastka w narządach.
Mężczyźni jedzą więcej mięsa niż
0 pkt; odpowiedź nie odnosi się
kobiety, dlatego w ich organizmie do fizjologii kobiet.
gromadzi się więcej żelaza.

Jest to polecenie z zakresu fizjologii człowieka. Ograniczenie odpowiedzi
do słowa „menstruacja” nie zapewnia punktu, bo z uwagi na jego punktowanie
konieczne jest uzasadnienie, dlaczego menstruacja zmniejsza objawy choroby
u kobiet.
f ) Uzasadnij, dlaczego chorym na hemochromatozę zaleca się ograniczenie
spożywania pokarmów mięsnych.
(0–1) …………………………………………………………………
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Polecenie to dotyczy genetyki klasycznej. Wymaga znajomości zasad dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią, tworzenia i interpretacji krzyżówek genetycznych oraz określania prawdopodobieństwa pojawiania się układów alleli.
d) Oblicz, korzystając z prawa Hardy’ego-Weinberga, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba jest nosicielem hemochromatozy, jeżeli
w jej populacji częstość zmutowanego allelu genu HFE wynosi 0,05.
…………………………………………………………………………
(0–2)
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Rozwiązanie

Mięso jest ważnym źródłem żelaza, dlatego jego ograniczenie w pożywieniu spowoduje mniejsze odkładanie się tego pierwiastka w narządach.
Schemat
1 pkt – za uzasadnienie uwzględniające mięso jako źródło żelaza w pożypunktowania wieniu.
0 pkt – za uzasadnienie nieodnoszące się do żelaza lub brak odpowiedzi.
Przykładowe Mięso, zwłaszcza czerwone, jest
1 pkt; odpowiedź poprawna,
ocenione
dobrym źródłem żelaza.
świadcząca o zrozumieniu zależnoodpowiedzi
ści przez zdającego.
Pokarmy mięsne bardzo mocno
0 pkt; odpowiedź nieodnosząca
obciążają pracę wątroby, gdyż są się do żelaza – zdający przytacza
tłuste i kaloryczne.
potoczne sformułowania dotyczące wpływu pokarmów na pracę
wątroby.

matura 2015

Uzasadnienie jest wyjaśnieniem, w którym musi się pojawić odwołanie
do posiadanych informacji dotyczących żelaza znajdującego się w pożywieniu,
w tym wypadku w mięsie oraz informacja o jego odkładaniu się w narządach
na skutek hemochromatozy.
Podsumowując można jeszcze dodać, że nowa podstawa programowa zawiera dokładnie opisane szczegółowe cele kształcenia, co bardzo ułatwia pracę
autorom zadań, nauczycielom i uczniom. W poleceniach będzie używana bardzo ograniczona liczba czasowników operacyjnych (por. tabela w Informatorze
maturalnym), co powinno zwiększyć dokładność ich zrozumienia.
Szukając informacji o nowym egzaminie od 2015 roku, należy kierować
się do odpowiednich stron internetowych, które powinny odpowiedzieć na
takie pytania jak:
Co będzie sprawdzane?– www. gov.pl. Jak będzie sprawdzane? – www. cke.edu.
pl. oraz przeglądać strony poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Przedstawione różnice nie oznaczają, że Matura 2015 wprowadzi zmiany
rewolucyjne w stosunku do egzaminów maturalnych z biologii z lat 2005–2014,
nie mniej jednak koniecznie należy się z nimi zapoznać wcześniej, aby nie
stanowiły potem żadnego zaskoczenia.
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Małgorzata Jagiełło jest ekspertem OKE w Krakowie
*W artykule wykorzystano materiały przedstawione 4.09.2014 r. przez dr. W. Wójcika
(lidera grupy przedmiotowej biologów w IV Projekcie EFS) na konferencji w Warszawie pt.
Matura 2015 z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos. Nowe reguły,
zmienione wymagania, nowa jakość. Wykorzystano też Informator o egzaminie maturalnym
z biologii od roku 2014/2015.

z warsztatu badawczego · innowacje
Dariusz Witowski

(Nad)doniosłość egzaminów
maturalnych przyczyną
negatywnego efektu zwrotnego
w przedmiotach przyrodniczych
Konteksty zmian
Zmieniające się bardzo dynamicznie zadania stojące przed nauczycielami
na różnych etapach kształcenia w świetle obowiązujących podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych rodzą refleksje nad kontekstami zmian,
zachodzącymi w postrzeganiu kompetencji nauczyciela. Mowa tu głównie
o zmianach dotyczących polskiego nauczyciela szkoły średniej, ale również
nauczycieli i uczniów wszystkich państw Europy dawnego bloku wschodniego,
wchodzących po 1989 roku w realia europejskiego czy amerykańskiego sposobu
postrzegania zadań edukacji. Zmiany te na wielu płaszczyznach determinują
przedmiot badań pedagogicznych oraz tworzenie wzorca nauczyciela kształtującego wiedzę i umiejętności uczniów w obliczu nowej szkolnej rzeczywistości.
Wpływają na intensyfikację poszukiwań kierunków badań w zakresie doskonalenia efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Od roku 2005 do polskiej szkoły średniej wszedł nowy zreformowany
egzamin maturalny (tzw. Nowa Matura), który okazał się swoistym przełomem
i stał się przykładem (lepszym lub gorszym) dla wielu europejskich systemów
edukacji. Nastąpiło odejście od egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.
Zastąpił je zewnętrznie oceniany egzamin zdawany w macierzystych szkołach.
Była to spora zmiana, wywołała poruszenie tej części społeczeństwa, która była
mocno zainteresowana stopniem przygotowań polskiej szkoły na nadchodzące
„nowe”. Mowa tu głównie o uczniach i ich rodzicach, nauczycielach, ale też
i środowiskach akademickich, które z niedowierzaniem i pewnym sceptycyzmem podchodziły do pomysłów Ministerstwa Edukacji, oddającego większość
Kwartalnik Edukacyjny 1 (80) wiosna 2015
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kompetencji w ręce Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Niepokój budziła
nowa podstawa programowa, a przede wszystkim taka jej realizacja, by sprostać nowemu testowaniu, nowej formie egzaminu i nieznanej dotąd formule
sprawdzania arkuszy uczniowskich.
Po wejściu reformy oświaty na czwarty poziom edukacji, a więc do szkół
średnich, bardzo szybko stało się jasne, że kluczowym momentem i dla ucznia
(jego rodziny), i dla nauczyciela (i jego środowiska: własnej szkoły, organu prowadzącego) jest egzamin maturalny. Egzamin ten od zawsze słusznie uznawany
był za doniosły1. Jednak dla wielu doniosłość matury od tego momentu stała
się wręcz toksyczna.
Qi nazywa egzaminem doniosłym taki, którego wynik jest postrzegany
przez uczniów, nauczycieli, rodziców, a także ogólnospołecznie jako podstawowy, elementarny, który bezpośrednio determinuje decyzje życiowe ucznia2.
W odczuciu piszącego te słowa jest to definicja najbliższa prawdy. Każdy
egzamin cechuje się swoją doniosłością dla zdającego, gdyż w jakimś zakresie
wpływa na mniej lub bardziej ważne dalsze decyzje życiowe egzaminowanego. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że egzamin maturalny jest egzaminem
doniosłym, szczególnie jeśli przyjąć definicję Qi. Jednak należy pamiętać, że
słowa „zdać maturę” oznaczają zdanie jedynie trzech przedmiotów na poziomie
podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Przy czym język
polski i obcy dodatkowo zdaje się ustnie. Suma doniosłości tylko tych egzaminów nie daje wartości zbyt wysokiej, jeśli przyjąć, że mowa jest o uczniach
liceów ogólnokształcących, posiadających określone aspiracje co do dalszych
planów życiowych.
Prawdziwa doniosłość, obciążona zjawiskiem washback (efektu zwrotnego),
zaczyna się w momencie egzaminowania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, wymaganym przy rekrutacji na wyższe uczelnie. Poczucie trudności
tych egzaminów w połączeniu z parametrami statystycznymi co do wymagań
rekrutacyjnych sprawia, że aby dostać się na wymarzone studia, należy wykazać
się bardzo wysokim wynikiem maturalnego egzaminu testowego.
Celem sekwencyjnie prowadzonych przeze mnie dwufazowych badań
z zastosowaniem technologii mieszanej było ustalenie, jak bardzo na przestrzeni
trwania Nowej Matury doniosłość egzaminu maturalnego z chemii i biologii
wpływa na strategie nauczania przez nauczycieli i uczenia się uczniów oraz jak
1
2

B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
L. Qi, Has a high-stakes test produced the intended changes?, [w:] L. Cheng, Y. Watanabe, &
A. Curtis (eds.), Washback in language testing: Research contexts and methods, Mahwah, NY
2004, Lawrence Erlbaum Associates, s. 171-190.
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bardzo nasilające się zjawisko washback odkształca procesy nauczania-uczenia
się w polskiej szkole średniej. Do opracowania wniosków wykorzystałem dane
z trzyletnich badań dynamicznych nauczycieli i uczniów z wielokrotnym wykorzystaniem sondaży. Zostały one przeprowadzone na reprezentatywnej grupie
nauczycieli polskich liceów ogólnokształcących, uczących w klasach o profilu
biologiczno-chemicznym oraz na grupie maturzystów (uczniów ostatnich klas
o profilu biologiczno-chemicznym) ze szkół, w których uczą badani nauczyciele.
Próba nauczycieli została wybrana tak, aby znalazły się w niej osoby na wszystkich stopniach awansu zawodowego, mający doświadczenie w poprawianiu prac
maturalnych OKE. Nauczycieli dobrano również ze względu na wielkość szkoły,
w jakiej uczą i liczbę mieszkańców miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Do dalszych badań wykorzystano informacje uzyskane od podgrupy
nauczycieli – egzaminatorów OKE oraz uczniów z podkarpackich liceów,
z którymi przeprowadzono kilkakrotnie wywiady, na przestrzeni lat 20102013. Trzeba dodać, że walorem badań jest prowadzenie ich na wąskiej grupie
pedagogów i uczniów tylko klas biologiczno-chemicznych, gdzie z założenia
presja na egzaminacyjny sukces z chemii i biologii jest największa. Bowiem
wśród przedmiotów programowych w liceum, tylko te dwa (obok matematyki)
wykazują najwyższym poziomem doniosłości egzaminacyjnej. Dzieje się tak,
gdyż wynik egzaminu maturalnego z chemii i biologii na poziomie rozszerzonym
daje przepustkę np. na uniwersytety medyczne, od zawsze traktowane jako elitarne, w których studiowanie i perspektywa zdobycia prestiżowego w odbiorze
społecznym i bardzo dobrze opłacanego zawodu lekarza dla ogromnej grupy
zdających jest, szczególnie na początku XXI wieku, wręcz celem i marzeniem
życiowym. A osiągnięcie tego celu to poruszanie się po drodze, na której dwa
procesy: uczenie się i nauczanie muszą współgrać. Niestety, badania dowodzą, że
na przestrzeni blisko dziesięciu lat Nowej Matury oba procesy ulegały nieustannym deformacjom, negatywnym wstrząsom będących skutkiem narastającego
zjawiska efektu washback. M. Dudzikowa3 wraz z zespołem przeprowadziła
ciekawe i bardzo szerokie badania nad studentami – maturzystami (2005) pierwszego rocznika Nowej Matury. Ja zaś skupiłem się na maturzystach z ostatnich
roczników tejże, gdyż od 2015 roku będziemy świadkami nowej Nowej Matury.
U podstaw badania tkwił fakt, że jeśli blisko 10 lat temu dla środowiska szkoły
średniej Nowa Matura była czymś absolutnie nieznanym, tak teraz nauczyciele
zaadaptowali się do nowych warunków, wypracowali nowe strategie nauczania,
3

M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy
edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2010.
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zgodne z oczekiwaniami środowisk szkoły. Badania wykazały negatywne strony
wpływu nowego egzaminowania na nauczanie i uczenie się. Niniejszy artykuł
jest jedynie omówieniem pewnego wycinka badań autorskich. Całość znajdzie
się w przygotowywanej dysertacji doktorskiej autora oraz książce.

Wpływ testowania na proces uczenia się i nauczania to bardzo krótka
definicja zjawiska, jakim jest efekt zwrotny (ang. washback effect). O ile w literaturze zagranicznej znajdujemy grupę artykułów opisujących zjawisko, o tyle
w literaturze polskiej tych prac jest niewiele. Większość publikacji odnosi się
głównie do występowania washback w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
Bardzo ciekawej (jednej z pierwszych w Polsce) próby opisu zjawiska
dokonała Elżbieta Zawadowska-Kittel4, odnosząc się właśnie do washback
w obrębie nauczania języków. Praktyka egzaminów doniosłych, takich jak matura, i przeprowadzone badania przynoszą nowe fakty, które otwierają zupełnie
nowe pole badań. Otóż zjawisko efektu zwrotnego pojawia się z dużą mocą
w przedmiotach przyrodniczych: chemii, biologii, a więc tam, gdzie podczas
testowania wymaga się np. projektowania doświadczeń.
W dydaktyce brytyjskiej termin washback jako zjawisko, w którym model
testowania wpływa na proces nauczania pojawił się za sprawą Alderson i Wall5.
Inna wybitna badaczka washback L. Cheng6 uznała, że modyfikacje systemu
egzaminów państwowych (a więc tu: matura – egzamin doniosły) prowadzą
do efektu zwrotnego będącego kierunkiem i funkcją występujących zmian
programowych.
Analiza przedstawionych poniżej wyników badań pozwala zarzucić zadaniom testowym stosowanym w egzaminie doniosłym z przedmiotów doświadczalnych, że mają deformujący wpływ na uczenie się i nauczanie. Wskazuje się
wtedy jako na ewentualny problem tzw. ujemny washback. Już P.E. Vernon7
przeszło pół wieku temu zwrócił uwagę, że nauczyciele nie przykładają należytej
wagi do tych zagadnień, tematów i ćwiczeń, które nie mają bezpośredniego
4

5
6

7
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E. Zawadowska-Kittel, Efekt zwrotny (washback) – próba opisu zjawiska, [w:] The
Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies, Roczniki Naukowe
Lingwistycznej Szkoły Wyższej, Warszawa 2012, nr 2, s. 65-101.
J.C. Alderson, D. Wall, Does washback exist?, Applied Linguistics 1993, nr 14, s. 115-129.
L. Cheng, Washback studies: Methodological considerations. Curriculum Forum, 2001, nr
10(2), s. 17-32.
P.E. Vernon, The measurement of abilities (2nd ed.), London 1956, University of London
Press.

wpływu na wynik egzaminu. Przykładem niech będzie odrzucenie (całkowite
lub częściowe) potrzeby wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z chemii podczas zajęć lekcyjnych, mimo programowej ich obligatoryjności. S. Wiseman8
natomiast zauważył, że czas szkolnych lekcji nie jest właściwie wykorzystywany
przez nauczycieli, gdyż uczniowie zbyt dużo tracą go na doskonalenie technik
potrzebnych do zdania egzaminu testowego, a nie na samą naukę przedmiotu.
J.C. Alderson i D. Wall9 uznali, że takie działania zubożają i ucznia, i nauczyciela. A. Hughes10 wykazał, że zjawisko washback pojawiające się w momencie
wprowadzania nowego sposobu testowania (w polskich szkołach średnich od
2005 r.) obejmuje swoim zasięgiem wszystkich bezpośrednich i pośrednich
uczestników tej zmiany: uczniów, nauczycieli, organy prowadzące szkoły i kuratoria, ale także wydawnictwa i osoby odpowiedzialne za tworzenie pomocniczych materiałów dydaktycznych.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat potwierdzono więc istnienie
i wpływ efektu washback na procesy nauczania i uczenia się, ale nie ustalono
jednoznacznie, czy przeważa efekt zwrotny negatywny czy ten o charakterze
pozytywnym. Wstępnie ten sam dylemat pojawił się przy omawianiu skutków
washback w obrębie testowania przedmiotów przyrodniczych, doświadczalnych.
Uznaje się washback za ujemny w sytuacji, gdy blokuje on obraz prawdziwych
celów nauczania, ale efekt ten może być dodatni, jeśli wywołuje mimo wszystko
korzystne działania i pożądane zmiany. Dlatego ze względu na złożoność i niejednoznaczność przyczyn tego zjawiska w projektowaniu badań, za radą J.C.
Alderson i D. Wall11, usiłowano ogarnąć jak największy kontekst edukacyjny
prowadzonego egzaminowania. I S.P. Heyneman zgadza się z tą radą, wyjaśniając, że mogą istnieć inne czynniki, np. społeczne, przekreślające pojawienie się
washback12. Bowiem w rzeczywistości odbiór washback dla danego egzaminu
z użyciem testów będzie w dużej mierze zależeć, gdzie i jak wynik egzaminu
będzie wykorzystywany w danym kontekście edukacyjnym.
Istnieje grupa badań, które opisują czynniki wpływające na podnoszenie
rangi doniosłości egzaminu. L. Taylor13 uzależnia wzrost doniosłości egzaminu
8
9
10
11
12

13

S. Wiseman,(Ed.), Examinations and English education, Manchester, England 1961.
J.C. Alderson, D. Wall, op.cit., s. 120.
A. Hughes, Backwash and TOEFL 2000. Tekst nieopublikowany, Educational Testing Service, 1994.
J.C. Alderson, D. Wall, op.cit., s. 123.
S.P. Heyneman, Uses of examinations in developing countries. “Selection, research, and
education section management. International Journal of Educational Department” 1987,
nr 74, s. 251–253.
L. Taylor, Washback and impact, ELT Journal Volume 59/2, , Oxford 2005, Oxford
University Press.
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od zasięgu wartości wyniku w przestrzeni geopolitycznej. Poszerzanie się zasięgu doniosłości wyniku egzaminu wiąże się jednak natychmiast ze wzrostem
kontroli w przestrzeni publicznej. Doniosłość matury z chemii czy biologii
domaga się wręcz natychmiastowego publikowania arkuszy egzaminacyjnych,
kluczy odpowiedzi, szczegółowej informacji o wynikach na poziomie kraju,
województwa, powiatu, szkoły. Te zaś materiały są bardzo dokładnie analizowane
przez całe środowisko szkoły: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, dyrekcje,
organy prowadzące, media i inne.
Na przestrzeni czasu, z każdym rokiem trwania Nowej Matury, świadomość
nauczycieli co do strategii nauczania rośnie, a zdobywane z każdym rokiem doświadczenie powoduje, że pozorne nastawienie do nowej formuły egzaminu doniosłego, maturalnego, jest pozytywne. Zmiany, jakie mają zaistnieć podczas matury w 2015 roku, choć wydają się niezbyt rewolucyjne, wywołują w środowisku
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (innych również) niepokój. Wszystko
wskazuje, że kolejna reforma matury wprowadzi bardziej pozorne niż rzeczywiste
zmiany w egzaminie maturalnym, ale jednak badani nauczyciele chemii i biologii
zachłannie poszukują informacji o nadchodzących zmianach. Dzieje się tak, bo
na przestrzeni ostatnich 10 lat nauczyciele skutecznie wypracowali własną metodologię na potrzeby egzaminu. Z tego względu nowe, które ma nadejść, musi
wzbudzać niepewność i powodować stawianie pytań o zmianę. Badania wykazały,
że mniejszy niepokój towarzyszy nauczycielom doświadczonym. Do podobnych
wniosków doszedł Y.-C. Pan14 dodając, że łatwiej jest przestawić się na „nowe”
doświadczonym nauczycielom niż ich młodszym kolegom.

Washback motorem przystosowań do (nad)doniosłości egzaminu
Wyniki badań jednoznacznie wskazują na ogromny związek matury jako
egzaminu doniosłego z nasilającym się zjawiskiem washback, w większości negatywnym, który oddziałuje na procesy uczenia się i nauczania. Oto okazuje
się, że oceny szkolne nie mają dla zdecydowanej większości badanych uczniów
żadnego lub większego znaczenia. Ewentualny wysoki końcowy wynik opisywany szkolnym świadectwem uprawnia jedynie do otrzymania tzw. świadectwa
z czerwonym paskiem, który podczas rekrutacji do wyższej uczelni nic nie
znaczy. Podobnie jak średnia ocen, czy najwyższe stopnie z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji. Ocena szkolna może mieć znaczenie jedynie
14
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Y.-C. Pan, A review of washback and its pedagogical implications, VNUJournal of Science,
Foreign Languages, nr 25, 2009, s. 257-263.
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w sytuacjach ambicjonalnych – dla podniesienia swojego prestiżu w środowisku
społecznym, a więc w klasie, szkole, w miejscu zamieszkania ucznia, wobec
rodziny, kolegów itp. Często ocena szkolna generuje otrzymanie stypendium
czy innej nagrody rzeczowej czy finansowej. Jednak z racji niewielkiej dostępności takich nagród większość uczniów odrzuca wartość ocen, skupiając się
bezpośrednio na egzaminie maturalnym – doniosłym.
Można więc założyć, że dla ucznia ocena szkolna nie ma wartości doniosłej.
Nawet otrzymując same oceny dopuszczające, uczeń teoretycznie może zdać
maturę i osiągnąć bardzo wysoki wynik z egzaminu zewnętrznego. Oczywiście,
oba te czynniki w praktyce wykluczają się, bowiem uczeń przygotowujący się do
egzaminu maturalnego – doniosłego – nie jest w stanie zanegować swojej wiedzy podczas szkolnych sprawdzianów i innych form sprawdzania generujących
oceny szkolne. G.F. Madaus15 uznał, że te egzaminy, które nie mają wpływu
na środowisko, nie są społecznie uznawane jako doniosłe. Po wprowadzeniu
Nowej Matury, gdy przy rekrutacji na wyższe uczelnie brany jest wyłącznie
wynik egzaminu zewnętrznego ze wskazanych przez uczelnie przedmiotów,
doniosłość egzaminu maturalnego z tych przedmiotów została zwielokrotniona wręcz geometrycznie. Szczególnie na uczelnie społecznie postrzegane
jako elitarne, np. uniwersytety medyczne, nastąpiła na przestrzeni ostatnich
lat niebywała eskalacja doniosłości egzaminu maturalnego, co w niektórych
przypadkach ma wręcz szkodliwy charakter. Eskalacji nie przeszkodził również
niż demograficzny, który wszedł do szkół średnich już w drugiej dekadzie XXI
wieku, gdyż kierunki takie, jak np. medyczne nie mają i wszystko wskazuje, że
w najbliższej perspektywie nie będą mieć kłopotów z rekrutacją.
D. Wall opisuje, jak wielki wpływ może wywierać testowy egzamin na
pojedynczych uczniów, nauczycieli, a także strategie kształcenia na poziomie
klasy, szkoły czy lokalnych społeczeństw16. Od wielu lat każda szkoła średnia
przeprowadza analizę wyników egzaminu maturalnego. Najczęściej analizę tę
zleca dyrektor szkoły nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Coraz częściej
i chętniej do tych wyników sięgają sami uczący. Wówczas dyrekcja i wszystkie
podmioty szkoły, ale przede wszystkim sam nauczyciel, którego uczniowie w danym roku zdawali egzamin maturalny, otrzymują sygnał o sukcesie lub porażce.
15
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G.F. Madaus, The influence of testing on the curriculum. [w:] Tanner, L.N. (ed.), Critical
Issues in Curriculum: 87th Yearbook of The National Society for The Study of Education
(Part 1), Chicago 1988, s. 83-121.
D. Wall, Test Impact and Washback. C. Clapham, D. Corson, eds. Language Testing and
Assessment, 7 of The Kluwer Encyclopedia of Language and Education. Dordecht: Kluwer
Academic, 1997, s. 291–302.
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Nawet gdy jednego przedmiotu, np. chemii czy biologii, uczy w szkole dwóch
nauczycieli, i w danym roku uczniowie jednego z nich przystępują do egzaminu,
zaś w przyszłym roku nauczyciela drugiego to obecnie i tak analizy wyników
dokonują jednocześnie wszyscy nauczyciele danego przedmiotu. Dzieje się
tak, bowiem taka analiza odnosi się bezpośrednio do praktyki dydaktycznej
wszystkich pedagogów i wpływa na ich działania. Wynik egzaminu maturalnego – doniosłego to jeden z najważniejszych wskaźników, komunikatów dla
nauczyciela, gdyż jego wartość wpisuje się w społeczne oczekiwania środowiska lokalnego, przede wszystkim uczniów i ich rodziców, ale również często
organów prowadzących szkoły. I tu rodzi się wspomniane wcześniej zagrożenie
wynikające z eskalacji znaczenia doniosłości egzaminu. Bowiem, jeśli analiza
wyników matur dokonywana jest każdego roku z myślą o znalezieniu sposobu
na zmianę sposobu nauczania w celu osiągnięcia wyższych wyników w roku
następnym, ale w kolejnych latach nie widać poprawy, to w świetle możliwości
wyboru innych szkół średnich (np. w większych miastach) może pojawić się
spadek zainteresowania daną szkołą, gorsza rekrutacja, a w konsekwencji dalej
utrata miejsc pracy przez nauczycieli.
Wzorem G.F. Madausa17 w przeprowadzonych badaniach na temat wpływu
wyników egzaminu (zewnętrznego, doniosłego, jakim jest matura) na strategie
uczenia do egzaminu z chemii i biologii w kontekście realizacji wybranego
programu nauczania, oparto się na siedmiu zasadach, które sformułował
G.F. Madaus, i które stanowiły podstawę do badań.
Ze względu na ograniczenia wielkością artykułu poniżej podano tylko
najważniejsze wnioski płynące z badań. Oznaczono je w tekście wytłuszczeniem.
Istnieje coraz większa presja lokalnych środowisk społecznych wobec
szkoły, nauczycieli, korepetytorów, kursów itd. na osiągnięcie sukcesu na
egzaminie doniosłym. Sukcesu mierzonego liczbami czy punktami procentowymi; sukcesu, który jest celem tak ambitnym, że często przekracza możliwości
intelektualne, a nawet psychiczne nauczanego. Cel, któremu podporządkowuje się wszystkie działania nazywa się: jak najwyższy wynik egzaminu
doniosłego. I na bok idzie zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
życia, umiejętności potrzebnych do zwykłej ludzkiej egzystencji. Rozpoczyna się
wręcz tytaniczna praca nad rozwiązaniem setek, jak nie tysięcy zadań testowych.
Bo liczy się tylko jeden, doniosły cel – wynik egzaminu.
Wszyscy uczniowie potwierdzają, że egzamin maturalny z chemii i biologii
jest dla nich egzaminem doniosłym, a jego wyniki bardzo istotne. Podobne
17
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G.F. Madaus, op. cit., s. 83-121.
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odczucia mają nauczyciele, choć tu zrozumienie istoty doniosłości ma raczej
kierunek „do ucznia” niż do nich samych. Zdają sobie sprawę, jak bardzo determinujący wpływ ma doniosłość egzaminu maturalnego na decyzje życiowe
ich uczniów. W kontekście rzeczywistej, lecz nie zawsze bezpośrednio wyrażanej
słownie presji oczekiwań środowiska szkoły, pojawia się silny efekt zwrotny
do nauczyciela, aby dopasował do zaistniałej sytuacji swoje działania
dydaktyczne. Pierwszym i najważniejszym, potwierdzonym efektem tej świadomości jest nauczanie pod test. Po dziesięciu latach reformy istnieje zgoda
środowiska szkolnego na takie nauczanie. Nauczyciele przystosowali się do
nowych warunków egzaminowania, zaś uczniowie i ich rodzice wybierają na
korepetytorów tych, którzy najszybciej umieli zaadaptować się w środowisku
powszechnie akceptowanego uczenia do testu, z testem i pod test. Skutkiem
tej zgody jest np. zjawisko dysmutacji empirycznej18, o której nigdy by nie
napisano, gdyby nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, głównie chemii,
realizowali podstawę programową, w skład której wchodzi ponad sto doświadczeń laboratoryjnych do wykonania podczas zajęć w szkole, a które to zwykle
sprowadzają się do działań zeszytowo-testowych. Jak więc uczeń ma zapisywać
obserwacje czy projektować doświadczenia, jeśli nigdy ich nie prowadził podczas zajęć szkolnych. Właśnie dysmutacja to efekt szerzącego się negatywnego
zjawiska washback. Zjawiska, które przed wejściem w życie Nowej Matury
praktycznie nie dotyczyło przedmiotów przyrodniczych, doświadczalnych.
Wpływ doniosłości egzaminu na sposób uczenia się i nauczania przybrał
pewien rodzaj destrukcji. Sam fakt świadomości nauczycieli, że uczą pod
test i za zgodą uczniów i ich rodziców, jest dowodem na stan odkształceń w procesach uczenia się i nauczania. Ale implikuje to kolejne zmiany.
Większość nauczycieli sięga po zadania z arkuszy egzaminacyjnych (z lat
poprzednich) jako po jedynie słuszne źródło prawdziwej wiedzy. Używa
tych testów nie tylko do przygotowania sprawdzianów, ale przygotowując się
do lekcji z konkretnego zagadnienia przegląda, jakie treści w tym temacie były
na egzaminach poruszane oraz poszukuje kolejnych zadań w zbiorach, przygotowanych przez komercyjnych wydawców. Uzyskuje w ten sposób ogromną
bazę do megatestowania permanentnego siebie i uczniów.
Presja na testowanie spowodowała, że nauczyciele nauczyli się tworzyć
zadania testowe, analogiczne do tych używanych na egzaminie maturalnym.
18

D. Witowski, Dysmutacje empiryczne w nauczaniu chemii, [w:] Współczesne tendencje
w edukacji i resocjalizacji – profilaktyka, diagnoza i terapia, PAN KBP, Bielsko-Biała 2014,
s. 120-126 (w przyg.).
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I przez krótką chwilę można odnieść wrażenie, że w zjawisku washback pojawia
się pozytywna strona omawianych wpływów. Pozornie umiejętność tę powinni
szybciej opanować nauczyciele z większym doświadczeniem. Jednak ta grupa
od wielu lat przygotowywała do egzaminu wstępnego na akademie medyczne,
używając obowiązujących tam testów zamkniętych wielokrotnego wyboru.
Więc mentalne przestawienie się na „nowe”, a co dopiero na tworzenie zadań
otwartych, wymaga pewnego czasu. Przyznać jednak należy, że osiągany postęp
w uczeniu się tworzenia testów otwartych z chemii czy biologii przez nauczycieli
tych przedmiotów ma charakter (r)ewolucyjny. Powszechna więc i ze wszech
miar akceptowana jest wśród uczniów świadomość, że ich nauczyciele przygotowują testy analogiczne do maturalnych lub używają zadań użytych wcześniej
w arkuszach. Ale ponieważ sami oczekują takiego sposobu sprawdzania wiedzy,
mamy do czynienia z akceptacją i uznaniem dla tych działań, gdyż są one postrzegane jako właściwe.
Deformacje, pęcznienie, rozgałęzianie, to słowa, które odnieść można
do zmian, jakim ulega program nauczania w wyniku publikacji treści zadań
testowych w arkuszach egzaminacyjnych. Wystarczy jedno zadanie testowe
sprawdzające wiedzę spoza podstawy programowej, a już podczas następnego
egzaminu temat ten znany jest większości zdających a współczynniki zdawalności w tym temacie mocno szybują ponad średnią. Również cytowania używane
w arkuszu egzaminacyjnym wymuszają nowe zachowania nauczycieli i wydawców, którzy czują, że treści zawarte w tej czy innej publikacji mogą ponownie
znaleźć się wśród testowanych. Mocno negatywnym efektem washback jest
odsuwanie na dalszy plan, jako niepotrzebnych tych elementów programu
nauczania, których od lat nie ma wśród pytań egzaminacyjnych lub nie da
się ich sprawdzić testem. Zarówno nauczyciele, jak też uczniowie dokonują
tym samym korekt w programie nauczania. Dzieje się tak jednak nie przez
przemyślane działanie podmiotów szkoły, ale jest to odpowiedź na nie do końca
przemyślaną pracę nad kolejnymi arkuszami grup eksperckich z Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Wyłania się obraz braku spójności w działaniach
MEN i CKE. Przykładem niech będzie wspomniany wcześniej obowiązek
wykonywania przez uczniów i nauczycieli chemii kilkudziesięciu doświadczeń
laboratoryjnych, gdyż znajomość tychże wymagana jest w arkuszach egzaminacyjnych układanych przez CKE. Niestety – MEN robi listę doświadczeń,
CKE układa doświadczalne zadania testowe, a pozorne współbrzmienie w wielu
nutach brzmi fałszywie, bo nikt nie sprawdza, czy doświadczenia wykonano
rzeczywiście, czy tylko na papierze i tablicy, choć współczynniki zdawalności

(Nad)doniosłość egzaminów maturalnych...

tych testów i komentarze ekspertów CKE po kolejnym roku egzaminacyjnym
wskazują na to ostatnie. Bardzo ciekawie określił sposób pracy na lekcjach
z przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka) M. Piotrowski19, który
zauważa, że w miejsce logicznego, ścisłego myślenia pojawia się działanie związane z pewnym kodem, który nazywa kodem bezmyślności. Kod ten sprawia,
że nauczanie sprowadza się wyłącznie do przygotowania do zdania egzaminu
testowego. Pojawiający się negatywny efekt zwrotny (washback) egzaminów
zewnętrznych na strategie nauczania ma charakter destrukcyjny, a tym samym
wywołuje sprzeczny z przyjętymi celami przebieg i wspiera tworzenie kodów
bezmyślności.
Najwłaściwszym podejściem powinno być wpasowywanie uczniów
w heurystyczny sposób kształcenia poprzez początkowo częstsze użycie mniej
złożonych działań, dzięki którym nauczyciel upewni się, że materiał jest znany
uczniom, zaś ci w konsekwencji będą w stanie bez problemu rozwiązać bardziej
złożone, problemowe, doświadczalne zadanie maturalne, a jednocześnie nie
zgubią nic z wiedzy ogólnej, jaką powinien posiąść.
Nauczyciela postrzega się i ocenia na podstawie sukcesu egzaminacyjnego,
a to powoduje ciągłe uszkadzanie umiejętności nauczania. Z drugiej jednak
strony, paradoksalnie, umiejętność przystosowania się do nowych okoliczności, jeśli ma ona charakter szybkiego postępu i przynosi zamierzony skutek,
wypełnia oczekiwania wszystkich stron: uczniów, rodziców, ale i nauczyciela
oraz szkoły. Mamy erę jawnego i oczekiwanego uczenia pod test, test, który
wpływa na wybiórcze podejście do programów nauczania, test, który rządzi
programem nauczania. I raczej wątpliwe jest, by nowa Nowa Matura od 2015
roku miała cokolwiek w tej kwestii zmienić.
Zapowiedzi reformatorów oświaty zawsze odnosiły się do poprawy jakości
kształcenia umiejętności heurystycznych i systematyzowania wiedzy. Umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między nimi,
zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez, przyzwyczajanie do problemu prowadzenia badań naukowych to podstawy nauczania problemowego, umożliwiające
przeniesienie całokształtu działań z nauczyciela na ucznia. Niestety wieloletnie
deklaracje zmian i tak wciąż sprowadzają się do rozwiązywania obowiązkowych
testów i zadań rachunkowych. Bo te, a nie inne zagadnienia ćwiczone w tychże
zeszytowych zadaniach są w arkuszach egzaminów doniosłych i należy je nie19

M. Piotrowski, Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny,
[w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych
w edukacji szkolnej, Warszawa 2013, s. 240-254.
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ustająco ćwiczyć. Ale jak nabyć umiejętność nauczania problemowego, laboratoryjnych działań praktycznych i wnioskowania na ich podstawie, obserwacji
naukowej metodologii badań, gdy społeczna potrzeba sukcesu na egzaminie
doniosłym powoduje odsuwanie na dalszy plan konstruktywistyczną koncepcję
pracy. Dlatego nauczanie problemowe wymaga w wypadku takich przedmiotów jak chemia czy biologia modyfikacji programów nauczania i takich
działań kontrolnych, które spowodują, że nauczyciele obligatoryjnie będą
realizowali wspomniane wcześniej ćwiczenia laboratoryjne.
Washback w przedmiotach przyrodniczych po 2005 roku to skutek
wpływu (nad)doniosłości egzaminu maturalnego na procesy uczenia się
i nauczania, a tym samym na wszystkich uczestników tych procesów. Badania
jednoznacznie potwierdzają, że jego wpływ to jedynie negatywne oddziaływanie, bowiem w świadomości uczniów i nauczycieli celem nauczania staje
się wynik egzaminu, wynik testów. A ci pedagodzy, którzy chcieliby ambitnie
realizować autorskie projekty dydaktyczne stają przed murem czasu. Bariera
niewielkiej ilości godzin na realizację podstawy programowej w połączeniu
z presją na wynik egzaminu, determinuje konieczność przeznaczenia wszystkich jednostek lekcyjnych na przygotowanie do matury, a nie na innowacje.
Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że uczniowie w razie niepowodzeń i niemożliwości realizacji ich planów spory żal, zarzut czy ciężar winy zechcą zrzucić
na nauczycieli i szkołę. Stąd presja na wysoki wynik egzaminu ma charakter
multiwektorowy. Sumuje się bowiem oddziaływania na i od samych zdających
i uczących, ale pracuje też mocny wektor presji społecznej środowiska szkoły,
najbliższych społeczności lokalnych, aż po wymiar ogólnonarodowy. Wszyscy mają świadomość, że słabo napisana matura to porażka całego systemu
edukacyjnego. Wzrost doniosłości egzaminu i wynikający z tego washback
znajduje się w centrum zainteresowań, wywołuje silne przeciążenia między
uczestnikami systemu edukacji, którzy za wszelką cenę usiłują osiągnąć oczekiwany wynik egzaminu, ulegając przy tym wyłącznie negatywnym wpływom
efektu zwrotnego.
Definicja washback wg P. Showcrossa20 jest opisana jednym prostym pytaniem: czy to będzie na egzaminie? W sytuacji obecnej formy testowania, moim
zdaniem, to najlepsza definicja, bowiem oddaje kontekst efektów wynikających
z wszelkich zakłóceń w obszarze uczenia i nauczania pod presją celu, jakim jest
jak najwyższy wynik egzaminu doniosłego.
20
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P. Shawcross, What do we mean by washback effect of testing?, JALT. Aviation English Services,
2002.
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Prestiżowe studia, jak np. medycyna, powodują, że w świadomości ucznia,
rodzica, nauczyciela, już na progu edukacji licealnej, nadchodzący egzamin
maturalny z chemii i biologii, choć widziany dopiero w sporej perspektywie
czasowej, staje się egzaminem coraz bardziej (nad)doniosłym.
Dariusz Witowski jest doktorantem w Dolnośląskiej Szkole
Wyższej we Wrocławiu, wieloletnim nauczycielem chemii w liceum
ogólnokształcącym, egzaminatorem OKE w Krakowie, autorem
i wydawcą zbiorów zadań dla maturzystów z chemii i biologii.
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Polonista w technopolu...

Wiesław Setlak

Polonista w technopolu. Rzecz
o tym, co może i o tym, co musi
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Dzisiejszy polonista, nawet jeśli odznacza się średnią tylko wrażliwością
na „znaki czasu”, pytać musi sam siebie, co już ipso facto jest oznaką kryzysu
autorytetów, nie tyle o metodę, co teleologię edukacji językowej, literackiej,
a tym bardziej literaturoznawczej. Cele edukacyjne zwykło się formułować
w kontekście możliwości ich realizacji, co niejako „legitymizuje” metodykę
nauczania. Jeśli natomiast nauczyciel zakłada apriorycznie niemożność zainteresowania uczniów językiem jako drogą do samookreślenia, co można nazywać
„tworzeniem autoportretu”, i powiązanej z tym celem pełniejszej komunikacji
z innymi (nie – Obcymi), to mówiąc po prostu – powinien on zmienić zawód.
Nauczyciel, o którym mowa, wydaje się zgadzać z założeniem, że przyszło
nam żyć w czasach „normalizacji kryzysu”, w którym pojęcie „postępu” zostało wyparte przez „ideę chronicznego kryzysu”1 charakteryzującą status świata
końca „wielkich narracji”, jak to nazwał Jean-François Lyotard. Wielkie narracje
z pewnością zostały powstrzymane, ale nie można wykluczać, że jest to stan
swoistej „hibernacji”, po czym, już zrewitalizowane i mocniejsze, odzyskają
budowaną przez wieki pozycję. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego wieku
Stanisław Lem, racjonalista i profeta in unum personam, wieszczył renesans
humanistyki w cywilizacji ponowoczesnej.
1

Skutkiem zgody na tę pesymistyczną tezę jest konstatacja Roberta Holtona, który stwierdza,
że „doświadczenie społeczne jest w coraz mniejszym stopniu częścią dzieła epickiego, a w coraz
większym serialu telewizyjnego […]. Jednym z najbardziej uderzających symptomów epoki
stale zaprzątniętej kryzysem, czyniącym go zjawiskiem normalnym, jest upadek optymistycznej
narracji zmiany społecznej i ewolucji historycznej”. Zob.: R. Holton, Problems of crisis and
normalcy in the contemporary world, [w:] Rethinking Progress, J. Alexander, P. Sztompka
(red.), Boston 1990, s. 43-44. Cyt. Za P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, tłum.
J. Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 47. O postępie rozumianym poza
przyjętą tradycyjnie konwencją pisze Ch. Lasch, The Truly and Only Heaven, Norton, New
York 1991, s. 48 i nast.

2

3

Określenie Emmanuela Lévinasa charakteryzujące sposób, w jaki podmiot (w języku
personalizmu: osoba ludzka) „odcina się od bycia” po to, aby uzyskać faktyczną (tu: wolną od
metafizyki) podmiotowość. Por. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości,
przeł. D. Leszczyński, Wrocław – Warszawa – Kraków 2001, s. 256-257. Dla Lévinasa
zerwanie z immanencją w celu pełniejszego uczestnictwa w świecie (skuteczności) wydaje się
być tym, czym dla Gabriela Marcela i Ericha Fromma był wybór pomiędzy modusem „być”
a modusem „mieć”, z tym że francuski filozof dostrzega możliwość konsensusu, przestrzegając
jednocześnie przed „złudzeniem humanizmu” i „błędem antyhumanizmu”. Szerzej: ibidem,
s. 257-261.
Rola ta w polskim systemie edukacyjnym przypada głównie polonistom; nauczyciele języków
obcych (glottodydaktycy) rzadko zwracają uwagę na inny niż komunikacyjny wymiar języka,
a jeśli już, to nie odnosi się to do komunikacji literackiej.
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Chaos i metoda. Ustalanie korelatów

Jak na razie przeważają koncepcje finalistyczne. Mówi się o końcu historii,
końcu nauki, krachu antropocentryzmu, a w wymiarze bardziej jednostkowym
o „zerwaniu immanencji”2 czy rozmazywaniu się w magmie nowoczesności
oznaczonego jeszcze przez Kanta, horyzontu transcendencji. W naukach
politycznych już od czasu II wojny światowej oraz procesów integracyjnych
zainicjowanych w latach 50. dwudziestego stulecia, będących zaczynem globalnej unifikacji i standaryzacji, spotyka się głosy podkreślające koniec ideologii
w cywilizacji okcydentalnej, ufundowanej wszak na humanistycznej „triadzie
genetycznej”, jak pozwolę sobie nazwać to zjawisko. Ową triadę tworzą wartości, które wyznaczyły kształt, bieg i trwanie naszej cywilizacji, a są to: rzymskie
prawo, grecki ideał (kanon) piękna i chrześcijańska idea miłości bliźniego. Miały
one zasadniczy wpływ na literaturę, i to nie tylko na tą, którą określamy jako
„klasyczną”, ale i – chociaż niejako „podskórnie” – na te jej rewiry, które wchodzą jednak w rzeczywiste konotacje z klasyką. Nauczyciel literatury (określenie
„polonista” jest zbyt wąskie) powinien umieć wytropić i wskazać te wpływy
nawet w literaturze popularnej, co jest w moim przeświadczeniu rozwiązaniem
bardziej realistycznym, bo w większej mierze przystającym do doświadczeń egzystencjalnych i czytelniczych uczniów. Cel ten nie może być jednak osiągnięty
poza jakąkolwiek formułą metodyczną. Należy wyjaśnić, że nie chodzi tutaj
o jakąkolwiek rehabilitację metodyki „improwizowanej”, szybko reagującej na
zmiany w sytuacji edukacyjnej, nad konwencjonalną metodyką. Rzecz w tym,
że osiągnięcie celu zależy tu także od doboru środków wpływu dydaktycznego
przez nauczyciela literatury rodzimej czy obcej3. O różnicy przesądza dłuższy
zazwyczaj czas konceptualizacji zadania oraz czynniki, które można określać
zbiorczym mianem „ryzyka innowacyjnego”.
Racjonalny plan nie może być kalką analogicznych projektów wykorzystanych czy wykorzystywanych przez innych nauczycieli. W dydaktyce grupowej,
gdy podmiotem działań edukacyjnych jest w każdym wypadku (mimo licznych
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cech wspólnych) zbiór uczniów specyficzny, bo zindywidualizowany, efektywność planu zależy od jego cech. Należy zgodzić się z Tadeuszem Kotarbińskim,
który w Traktacie o dobrej robocie podaje katalog cech koniecznych dla skuteczności planu. Ma więc on być:

Chociaż od chwili pierwszego wydania5 wspomnianego wyżej dzieła Tadeusza Kotarbińskiego dzieli nas już sześćdziesiąt lat, a jego prakseologia jest
wciąż nauką niezmiernie wpływową, to pewne ustalenia uczonego wymagają
korekty, z czym on sam zgodziłby się na pewno. Mam w tym przypadku na
myśli zalecenia autora co do właściwości planu, czy może raczej planowania
pojmowanego jako czynność mieszcząca się w ramach procesu dydaktycznego. Jest to tym bardziej zasadne, że Tadeusz Kotarbiński pisał raczej o planie
(planowaniu) sensu largo, a przedmiotem jego zainteresowania była analiza
aktywności ekonomicznej, nie zaś dydaktycznej.
Otóż dzisiejszy dydaktyk literatury może co najwyżej w zarysie określić
„długodystansowość” postępowania dydaktycznego. Zbyt duża emergentność
świata przedstawionego współczesnych reprezentacji literackich wyklucza
w zasadzie budowanie szczegółowej, nazwę to, „procedury wpływu”. Logiczną
propozycją wydaje się metoda zakładająca konfrontowanie na bieżąco poglądów, opinii i odczuć lekturowych uczniów w luźnym rygorze pogadanki
heurystycznej. Są przesłanki natury psychologicznej uprawniające taką strategię, ponieważ organizuje ona szeroką stosunkowo przestrzeń dla ekspresji
sprzeciwu czy buntu – postaw warunkujących emocjonalną percepcję zjawisk
literackich, co można z kolei postrzegać jako warunek sine qua non poznania,
czyli epistemologicznego celu nauczania.
Jeżeli zaś chodzi o postulat ugruntowania poznawczego w konstrukcji planu
nauczania literatury, to jest on trudny do zrealizowania z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, kultura literacka dzisiejszej młodzieży jest uboższa niż przed „przełomem demokratycznym” 1989 roku (to cezura „wygodna”) i bardziej zatomizowana (z przewagą zainteresowania uczniów literaturą popularną), natomiast
nauczyciele mają mniejsze pole manewru, jako że programy w ograniczonym
zakresie uwzględniają owo zjawisko, wskutek czego rychło stają się nieadekwatne
do poziomu i oczekiwań poznawczych uczniów. Po wtóre, nauczyciel preferu4

5
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Cyt. za A. Biernacka, Sposoby angażowania uczniów w proces dydaktyczny, czyli o planowaniu,
[w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2005, s. 105.
W 1955 roku.

jący heurezę, a co za tym idzie dopuszczający interdyscyplinarność w oglądzie
badanych wespół z uczniami zagadnień literackich, nie zawsze jest w stanie
określić, na jakim etapie poznawania pozostaje w danej chwili prowadzony
przez niego zespół uczniów. W tych okolicznościach dużej wagi nabiera kwestia
wyboru efektywnej metody pomiaru dydaktycznego. Najczęściej nauczyciel
reprezentujący omawianą orientację skłania się ku pomiarowi związanemu ze
strategią holistyczną, co wydaje się być wyborem ze wszech miar słusznym.
Jednakże, na co zwraca uwagę Bolesław Niemierko, sprawa ta nie przedstawia
się prosto, jeśli rozważyć argumenty wynikające z następującej charakterystyki:
Strategia holistyczna w pomiarze sprawdzającym jest budowaniem obrazu osiągnięć
uczniów przez rozpoznawanie struktur tych osiągnięć. Jest testowaniem osiągnięć uczniów
za pomocą niewielkiej liczby złożonych zadań, dających okazję do ujawnienia i zastosowania
schematów poznawczych, to jest indywidualnych modeli poznawania i działania. Liczba
tych zadań w teście wynosi co najwyżej kilka, a interpretacja wyników zadań wymaga
rozbudowanych schematów punktowania i zwykle budzi wątpliwości6.

Nie można bowiem matematyzować czy choćby tylko strukturyzować
efektów jedynie na podstawie wąskiego zasobu kryteriów przydatnych raczej
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych niż w określaniu postępów ucznia
w rozumieniu literatury. Chcę podkreślić, że rozumienie nie jest tożsame z nadzwyczajną znajomością faktograficznego aspektu literatury: biografii autorów,
okoliczności powstawania dzieł, dat, ale już ze znajomością recepcji wyrażającej
się w interkulturowej dyfuzji przejawów tej aktywności z filozofią czy socjologią,
psychologią, teoriami wychowania – zdecydowanie tak! Świadomy swojej misji
polonista będzie dążył raczej do zbudowania formacji będącej kompleksem
czucia i rozumienia niż zasobu informacyjnego, którego zawartość nie odznacza się nawet – w świecie przemienionym w technopol – przydatnością na
„targowisku próżności” czy „rykowisku”. Znajomość literatury zdaje się dziś
nie mieć nawet tak nikczemnej rangi.
Literatura powstaje poza centrum współczesnego dyskursu kulturowego, niektórzy nawet mogą jej przypisywać charakter lokalny; według mnie
6

B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999, s. 63. Wydaje się, że zjawisko,
którego pojedynczy przykład podaje autor jest pochodną zalewu metodycznych nowinek
wynikających z przeceniania roli scjentyzmu w metodyce. Dotyczy to, jak słusznie wskazuje
Marta Rusek, „metod i technik nauczania, sposobów zaciekawiania ucznia i uatrakcyjniania
lekcji. To zjawisko powoduje, że na plan dalszy schodzą pytania najważniejsze, dotyczące
koncepcji kształcenia, stylu, w jakim uprawia się zawód. Styl nauczania nie jest jedynie
wynikową cech osobowości oraz pewnej wiedzy metodycznej i merytorycznej. Jego podstawą
i źródłem jest wyraźnie uświadomiony cel, filozofia kształcenia”. Zob. M. Rusek, Kwestia stylu.
Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela
polonisty, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2005, s. 208.
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celowy, wykonalny, operatywny, czytelny, jednolity, ciągły, dokładny, giętki (elastyczny),
ekonomiczny, długodystansowy, ugruntowany poznawczo4.
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Cała światowa literatura,
to jedna wielka rozmowa,
wszystkich
ze wszystkimi […]
Bierzemy w niej udział wszyscy:
zarówno zmarli,
jak i żyjący.
A więc i ja,
któremu wydaje się,
że jest młodym pisarzem,
poetą.
7

8

Z. Melosik, Modernizm, postmodernizm, feminizm. Teoretyczne konfrontacje, [w:] Teoretyczne
perspektywy badań nad edukacją rodzajową, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2007,
s. 14. O normalizującej funkcji dyskursów szerzej M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny
więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, s. 90-96.
Podobnie rzecz postrzega Mariusz Kalandyk, stwierdzając: „Kryzys czytania jest faktem;
kryzys czytania utworów kanonicznych jest faktem szczególnie doniosłym. Szkoła przestaje
być miejscem, w którym dokonuje się, usankcjonowany nie tylko prawnie, ale przede
wszystkim niezbędny społecznie, sprawny proces przekazywania określonego kodu, a co za
tym idzie – określonych uniwersaliów i kompetencji”. M. Kalandyk, Literatura. Nieszczęśliwy
polonista i płynna nowoczesność, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8), s. 291. Nie można
uczniów (studentów) obdarowywać wiedzą wyabstrahowaną z wartości potencjalnie przez nich
rozpoznawalnych. Mówiąc nieco kolokwialnie, muszą oni „wiedzieć, po co mają wiedzieć”. Nie
można więc, i nie chodzi tutaj wyłącznie o kształcenie literackie, uczyć chociażby „o atomie
bez Demokryta, o elektryczności bez Faradaya”, nie można tłumaczyć teorii politologicznych,
nie sięgając do myśli politycznej Arystotelesa czy Niccolo Machiavellego albo wykładać
o muzyce, pomijając przykłady klasyków, gdyż byłoby to nic innego, jak zamykanie uczniom
(studentom) „dostępu do Wielkiej Rozmowy”. Zob. N. Postman, Technopol. Triumf techniki
nad kulturą, tłum. A. Dulęba-Tanalska, Warszawa 1995, s. 226.

Także Faulkner,
którego ciało
połknęła ziemia w Oxfordzie
6 lipca 1962 roku
(stan Missisipi).
Oraz początkujący czytelnik9.

Wiersz Jana Rybowicza to poetycka definicja literatury, w której zrozumienie może angażować się praktycznie każdy uczeń nieobciążony upośledzeniem
percepcji. Zaletą potraktowania literatury jako Wielkiej Rozmowy jest czytelność tej metafory niewymagająca od ucznia wiedzy teoretycznoliterackiej czy
kulturoznawczej niezbędnej do dekodowania komunikatów bardziej wyrafinowanych. Polonista z kolei nie musi posiłkować się np. metodą hermeneutyczną, co niekiedy zagraża anarchizmem interpretacyjnym, bo ma do czynienia
z przekazem o niezwyczajnej klarowności, mówiąc inaczej – z „tekstem z ludzką
twarzą”10. Po wtóre – nauczyciel może efektywnie współpracować z uczniami,
skłaniając ich do wspólnego odkrywania znaczeń, a stąd już o krok może nie
tyle do dyskursu, ale owocnej heurezy.
Dużym utrudnieniem może być tutaj osiągnięcie przez polonistę stanu
zrozumienia przez uczniów aksjologicznej konieczności czytania dzieł kanonicznych w dobie agresywnej ekspansji liternetu. W generalnym ujęciu
różnicę pomiędzy „literaturą dziedzictwa” a spontaniczną, „niecenzurowaną”
produkcją quasi-literacką przeważającą (choć nie wyłączną) w Internecie można
przedstawić, przeciwstawiając „trawienie” – „wchłanianiu”. Literatura kanonu
wymaga namysłu i intelektualno-moralnych zobowiązań, natomiast liternet
oczekuje entuzjazmu i (z pozoru) zdaje się być przyjazny, z czasem jednak jego
iluzjotwórcza moc okazuje się być hochsztaplerką, gdyż tak naprawdę jest
czymś w rodzaju nagonki na Józefa K. czy inwigilacji przez Wielkiego Brata.
We współczesnych teoriach wychowania „cyfrowy obraz świata” poddawany
jest ostrej weryfikacji i prowokuje do pytania, co może, ale i o to, co musi
J. Rybowicz, Cała światowa literatura (1978), [w:] J. Rybowicz, Wiersze, Kraków-Wrocław
1986, s. 7.
10
Określenie to można kojarzyć z pojęciem „rzeczywistość z ludzką twarzą”, które wprowadził
Hilary Putnam, odnosząc je do takiego tekstu, który w każdym wypadku „odpowiada na
pytania jakiejś społecznie i kulturowo umiejscowionej ludzkiej wspólnoty interpretacyjnej”.
A. Szahaj, O interpretacji, Kraków 2014, s. 40. O tzw. lokalnej legitymizacji interpretacji
funkcjonującej w domenie praktyki pisze także R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm
a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 94. Wydaje się, że kategorię „wspólnoty
interpretacyjnej” można stosować w opisie zbiorowości poddanej kształceniu literackiemu;
w interesującym nas przypadku będą to uczniowie. Co do granic liczebności takiej grupy
trudno się wypowiadać, konieczna byłaby gruntowna analiza problemu z wykorzystaniem
danych z badań empirycznych.
9
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literaturę należy sytuować w niszy, czyli miejscu tradycyjnie przynależnym
wszelkim elitaryzmom. Zgadzam się ze Zbyszkiem Melosikiem co do tego, że
poststrukturalizm zaprzecza prawomocności wielkich centralnych metanarracji,
które dają do zrozumienia, że może mieć rację bytu kumulatywnie racjonalne
rozumienie człowieka, takoż i natury oraz społeczeństwa7. Należałoby zatem
mówić o osłabieniu, jeśli już nie o zniesieniu normalizacyjnych potencjałów
dyskursu. Mogę też przyznać – by dać odpór posądzeniom o lekceważenie
pryncypiów obiektywności – że literatura, zwłaszcza ta kanoniczna, pozostając
poza powszechną recepcją, niedomaga również w edukacji szkolnej8.
Pomimo rozlicznych zastrzeżeń i rozpoznań o negatywnym wydźwięku zalecałbym jednak wszystkim polonistom, aby poczynając od III klasy gimnazjum
próbowali wraz z uczniami poszukiwać istoty literatury przez pryzmat interpretacji znakomitego wiersza Jana Rybowicza zatytułowanego Cała światowa
literatura, którego obszerne fragmenty pozwolę sobie przedstawić:
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czynić polonista, by w epoce oczywistego kryzysu literatury i mającego w nim
źródło kryzysu czytania (nie mylić z rejestrowanym metodami statystycznymi
czytelnictwem) pomniejszać skutki owej zapaści. Ergo, czas na tezy.

Teza pierwsza: kryzys literatury nie jest kryzysem czytania
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O zwrocie humanistyki ku postmodernizmowi, który jest reprezentowany przez liberalizm
(i anarchizm) oraz jego woluntarystyczno-permisywistyczną wizję człowieka, świadczą
pospołu: debata metahumanistyczna i płynąca z niej praktyka dydaktyczna. W sporze o humanistykę najgłośniejsi są zwolennicy humanistyki tzw. otwartej, zwanej także humanistyką
kognitywną czy obiektywnie „relatywistyczną”. Ich koncepcja poznania humanistycznego
zawiera się w zawołaniu: „Istnieją tylko interpretacje!”, a więc humanistyka jest wyłącznie
rodzajem praktyki badawczej i jej rozmaitych procedur, które bazują na tzw. kompetencji
lingwistycznej i są otwarte na to, co ciekawe, inspirujące, pouczające12. […] programy
N. Postman, op. cit., (Technopol…), s. 87. Technopol jako stan umysłu większości
„beneficjentów” infosfery „trzeciej fali” można łączyć z przeciążeniem informacyjnym
jako skutkiem coraz szybszego przepływu różnorakich danych koniecznych do utrzymania
skoordynowanych systemów społecznych. Por. A. Toffler, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło,
Warszawa 1986, s. 205. Istotną cechą „naszej” (?) zachodniej kultury w infosferze „trzeciej”
(a może już „czwartej”) fali, jest to, iż zdaje się zapominać, że „stoi ona na dwóch fundamentach:
na kulturze żydowskiej i greckiej”; to moim zdaniem jedna z ważniejszych przyczyn kryzysu
humanistyki i dewaluacji idei postępu. Por.: E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, tłum.
A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1996, s. 63.
12
Praktycy poloniści mogą zanegować to stwierdzenie, powołując się na niedostatki w formule
propozycji lekturowych, na co większego wpływu nie mają. Zarówno w szkole jak i poza
reżimem edukacyjnym można spotkać – i tu należy przyznać rację Erichowi Kahlerowi
– „poezję zdegradowaną do poziomu czysto rzeczowego stwierdzenia, do wyklętej przez
Mallarmégo narracji i do posiekanej prozy – a przez to prozy złej, gdyż pęta owe nie pozwalają
jej biec swoistym rytmem”. E. Kahler, Dezintegracja form w sztuce, tłum. U. Niklas, [w:]
Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. 1, Wybór i wstęp. S. Morawski, Warszawa
1987, s. 221. Autor ma na myśli przede wszystkim nieostrość genologiczną i niekontrolowany
11

zreformowania edukacji humanistycznej bazują niewolniczo na ideologii postmodernizmu, proponując liberalną wizję człowieka i humanistykę „otwartą”. Ta ostatnia ma być
źródłem tzw. wiedzy niepoznawczej, która jest wyrazem ideologii tolerancjonizmu jako
koniecznego warunku globalizacji kultury. Wspomniana „wiedza poznawcza” to narzędzie
polityki i pedagogiki społecznej, której celem jest „Nowy Ład”13.

Z niektórymi stwierdzeniami autora powyższej wypowiedzi, nota bene
polonisty z wykształcenia, można polemizować, niemniej jednak instrumentalne traktowanie humanistyki – jeśli kwestię tę rozważamy w szerszym
polu znaczeniowym – jest w wielu wypadkach faktem. Postmodernizm
w nauczaniu literatury wydaje się być, mimo ustrojenia w szaty „politycznej poprawności” wywiedzionej z powszechnie obowiązującej akceptacji
doktryny liberalizmu jako fundamentu nowoczesnego państwa (systemu
politycznego, systemu społecznego), niemal tak roszczeniowy i opresywny,
jak niegdysiejszy socrealizm. W pewnym momencie dziejów idei następuje
zniekształcenie przekazu, owego swoistego „pasa transmisyjnego”, służącego
do transferu treści przesądzającej o strategiach interpretacyjnych obowiązujących w danym, skądinąd dobrze speriodyzowanym, czasie historycznym.
Nie jest moim zadaniem oznaczenie (nazwanie) tego okresu w dziejach
literatury polskiej, który oddziela czas „absolutystycznych rządów” doktryny socrealizmu, odpornej niczym Kościół na wpływy modernizmu14,
synkretyzm pozbawiający spójności struktury wiele współczesnych utworów literackich. Nie
stawia takich zarzutów dziełom z kanonu.
13
H. Kiereś, Błąd antropologiczny a humanistyka, [w:] Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk,
K. Stępień (red.), Lublin 2003, s. 301-302. Zgodnie z linią interpretacyjną przyjętą
przez redaktorów cytowanego dzieła błąd antropologiczny to spiritus movens wszelkich
zniekształceń i zaburzeń w naukach, kulturze, w tym przede wszystkim depersonalizacji
człowieka (osoby ludzkiej). Błąd antropologiczny jako kategoria pojawił się w encyklice Jana
Pawła II Centessimus annus i zrobił niemałą „karierę” w humanistyce, stając się pojęciem
określającym fundamentalny błąd w koncepcji człowieka; polega on na redukcji osoby do
jednostki „jednowymiarowej”, pozbawionej perspektywy metafizycznej. Szerzej na ten temat
A. Maryniarczyk, Wprowadzenie, [w:] ibidem, s. 7-10. O roszczeniowych zapędach wszelkiego
rodzaju „humanizmów” w kwestii ontycznego objaśniania istoty człowieka mówi (z pozycji
personalizmu) I. Dec, Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka, [w:] ibidem,
s. 49-72.
14
Kościół rzymskokatolicki był bodaj pierwszą instytucją, która zdecydowanym sprzeciwem
zareagowała już na pierwsze symptomy modernizmu. Stosunkowo szybko wątki kontestujące
modernizm stały się integralną częścią doktryny społecznej Kościoła (tzw. nauczania
społecznego). Modernizm, choćby z racji skłonności jego przedstawicieli do relatywizmu,
był nie do przyjęcia nawet dla tak „ugodowych” personalistów, jak Emmanuel Mounier
czy Jacques Maritain (choć w ich przypadku można by mówić o „ukąszeniu Heglowskim”,
a tym bardziej dla doktryny społecznej Kościoła. Chodziło głównie o kwestię źródeł wolności
i sposób rozporządzania tym najistotniejszym atrybutem podmiotowości ludzkiej. I tak Kościół
– w przeciwieństwie do modernizmu z jego dekadentyzmem i aksjologicznym antyfideizmem
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Według jednego z bardziej błyskotliwych diagnostów cywilizacji Neila
Postmana, pojęcia „technopol” nie należy utożsamiać li tylko z określonym
stanem kultury w global village, degradowanej przez ubóstwienie techniki,
co oznacza, że kultura znajduje uprawomocnienie w technice, godząc się na
jej dyktat. To także „stan umysłu” – powiada amerykański badacz11. W przestrzeni humanistyki taki stan umysłu wykształcił się tym rychlej, że jeszcze
przed rozkwitem cywilizacji technologicznej (technokratycznej) ujawnił się
spór pomiędzy dwoma formacjami kulturowymi, mianowicie modernizmem
a postmodernizmem. Nauczyciel o bogatszym doświadczeniu zgodziłby się
z twierdzeniem, że również na gruncie edukacji doszło do transmisji następstw
tego konfliktu. Warto w tym miejscu oddać głos Henrykowi Kieresiowi:
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od czasu, gdy w rewiry rodzimej twórczości wkroczyła z impetem antymodernistyczna kontra.
W każdym razie, współcześni poloniści mogą już dzisiaj całkiem inaczej
interpretować wiele utworów klasycznych naszej literatury (obcej również).
I tak np. Kordianowi z dramatu Juliusza Słowackiego przywrócono niejako wymiar bohatera romantycznego, którego bunt przeciwko Bogu i jego
urządzeniu świata nie ma już znamion buntu społecznego, podobnie jak nie
znajduje głębszego uzasadnienia opozycja pomiędzy jego postfiguracją, czyli
bohaterem powieści Leona Kruczkowskiego Kordian i cham, a instrumentalnie
przezeń traktowanym, z gruntu poczciwym chłopem, co miało ilustrować
„walkę klas”.
Na różnice, o których mowa, zwraca uwagę Henryk Kiereś, pisząc o swojej
rozmowie z polonistkami. Przedmiotem dyskusji był sposób interpretowania
w praktyce dydaktycznej powieści Ziemia obiecana Władysława S. Reymonta.
Z pewnym ubolewaniem autor stwierdza, że nie wiedzą one zgoła nic o „oficjalnej wykładni” tego utworu przed wdrożeniem reformy systemu oświaty.
A powinny były wiedzieć, że epokowe dzieło Reymonta odczytywano jako
świadectwo walki klasowej, ucisku proletariatu przez sycący się jego krwią
kapitalizm w międzynarodowej (Polak, Niemiec, Żyd) obsadzie personalnej.
Sam tytuł dzieła – Ziemia Obiecana, interpretowano jako ironiczną metaforę
zawiedzionych mas chłopskich decydujących się w obliczu totalnej nędzy ówczesnej wsi na proletaryzację w metropolitalnym Lewiatanie, że przypomnę
znaną metaforę państwa (tu: miasta) autorstwa Thomasa Hobbesa. W dzisiejszej
edukacji polonistycznej, zgodnie z „zalecaną administracyjnie interpretacją”15,
wybijającą się figurą w świecie przedstawionym powieści Reymonta jest samo
miasto, czyli Łódź, postrzegane jako:
Symbol nowych czasów, ważnych przemian społeczno-gospodarczych, rewolucji przemysłowej i narodzin kapitalizmu, miejsce spotkania się wielu kultur w ich wzajemnym
wysiłku zbudowania nowego świata – zwraca uwagę idea tolerancji, współpracy Polaka,
Niemca i Żyda realizujących uniwersalne, ponadnarodowe cele […]16.

15
16
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– stoi niezmiennie na stanowisku, że „korzystanie z wolności zakłada odwoływanie się do
naturalnego prawa moralnego o charakterze uniwersalnym, które łączy w sobie wszystkie prawa
i obowiązki”. Zob. Kompendium nauki społecznej Kościoła Papieskiej Rady „IUSTITIA ET
PAX”, tłum. D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, K. Ryczan, J. Ostrowski, L. Skorupa,
T. Gorlowski (oprac.), Kielce 2005, s. 90. O nauczaniu społecznym Kościoła obszernie
K. Chojnicka, Nauczanie społeczne Kościoła, [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku,
K. Chojnicka , W. Kozub-Ciembroniewicz (red.), Kraków 2000, s. 265-329.
Określenie H. Kieresia.
H. Kiereś, Błąd antropologiczny…, s. 302.
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Powyższa charakterystyka koresponduje z treściami trendów będących
określnikami zglobalizowanej, zatem zmierzającej ku unifikacji, kultury
próbującej tworzyć katalog nowych uniwersaliów i poddawać je dogmatyzacji. Kompetentny polonista może jednak uniknąć tej perfekcyjnie pomyślanej pułapki i czynić to skutecznie mimo ogromnej presji technopolu,
a jednocześnie być na tyle przebiegłym, by jego „wallenrodyzm” nie został
zdemaskowany przez heroldów Nowego Ładu, czyli administratorów systemu
oświaty i twórców obowiązujących programów nauczania. Jest zatem potencjalnie zdolny do zaprzeczenia tezie, w myśl której kryzys literatury, głównie
w jej wymiarze aksjologicznym, nie musi być sprzężony z realnym kryzysem
czytania. Wystarczy przy tym, że zatroszczy się on o jakość czytania w małej
wspólnocie interpretacyjnej, którą stworzy wespół z uczniami. Kumulacja
takich postaw i implikowanych przez nie działań mogłaby przynieść pożądane
efekty w makroskali, na co jednak, przynajmniej w najbliższej przyszłości,
liczyć nie można.

Teza druga: polonistyka szkolna pozostaje w zapaści
Mówi się ostatnio dużo, w literaturze przedmiotu i debacie publicznej,
o coraz słabszej jakości pracy polonistów, przypisując temu stanowi rzeczy różne
przyczyny. Najbardziej wyrazistymi wydają się być:
• obniżenie progu dostępu do formalnego akademickiego wykształcenia
w związku z komercjalizacją – w dużym zakresie – podmiotów edukacyjnych (uczelnie – przedsiębiorstwa),
• kryzys czytania17, dotyczący również niemałej liczby polonistów,
• osłabienie rangi klasyki literatury polskiej i obcej,
• konkurencyjny wpływ mediów masowych, zwłaszcza na dzieci i młodzież18,
degradujący czytelnictwo uczestników procesu edukacyjnego,
• rozchwianie tradycyjnych paradygmatów kulturowych, skutkujące kryzysem aksjologicznym i dezorientacją jednostki,
• upadek wspólnot językowych wskutek unifikacji języka,
• globalizacja kultury i wynikająca z niej unifikacja zachowań i wyborów
estetycznych etc.
Zob. M. Kalandyk, Literatura…, s. 289-290. Autor przedstawia alarmującą statystykę stanu
czytelnictwa w Polsce pochodzącą z raportu z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę
Narodową.
18
Ostatnio na ten temat A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń wirtualnych
i realnych, Warszawa 2014.
17
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Przedstawiona lista nie jest zestawieniem pełnym. Każda z wymienionych
przyczyn kryzysu szkolnej polonistyki mogłaby być jednak przedmiotem
osobnego (i całkiem obszernego) omówienia. Zbliżając się do końca mojej
wypowiedzi, skupię uwagę na paru spośród tych czynników.
Przed pięciuset niemal laty Andrzej Frycz Modrzewski w De republica
emendanda wykazał związek pomiędzy jakością szeroko rozumianej edukacji
młodzieży a dobrostanem narodu i państwa. W XVII wieku Jan Amos Komenský podobny do Fryczowego (co do intencji) projekt poszerzył na cały świat19.
W dwudziestym stuleciu obserwujemy szereg wolt od tradycyjnego wyobrażenia
edukacji pojmowanej jako narzędzie wpływu na jednostkę i społeczeństwo,
w tym teorię descholaryzacji Ivana Illicha postulującą „społeczeństwo bez
szkoły”. Współczesne modele edukacyjne są wypadkową wzorów pedagogiki
klasycznej, mającej sankcję w rozwiązaniach wypróbowanych, „przepracowanych”, oraz postulatów formułowanych przez przedstawicieli różnych odmian
tzw. pedagogiki alternatywnej.
Jeżeli dany model staje się wskutek chwalebnego skądinąd dążenia do
konsensusu zanadto eklektyczny, mogą w jego strukturze pojawić się dysfunkcje
mające źródło w zaburzeniach swoistej „homeostazy” porządku teleologicznego,
co z kolei przekłada się na niewydajność praktyki edukacyjnej. Nie można np.
przymuszać polonisty – a często tak się dzieje w ramach projektów edukacji
nauczycieli mających na celu usprawnienie ich kompetencji w zakresie przygotowywania uczniów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie (szerzej
– cywilizacji) informacyjnym – jeżeli jego prymarnym celem jest kierowanie
uwagi uczniów w stronę Tradycji. Praktyka taka może rozmontować warsztat
dydaktyczny nauczyciela i zniechęcić do kreatywności w sferze wykształcenia
u uczniów preferencji kulturoznawczych o profilu mniej skonwencjonalizowanym i bardziej odpornym wobec przejawów dyktatury technopolu.
Jeśli mówimy o kryzysie polonistyki praktycznej, tzn. realizowanej głównie
w szkołach nieakademickich (szkół wyższych dotyczy on w mniejszym stopniu),
to należy dodać, że jest to refleksem zjawiska, które można określać jako globalny
kryzys edukacji i w ogóle nauki. Zdaniem Alana Blooma, autora eseistycznej
opowieści „o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację
19

Jan A. Komenský projektował reformę ludzkości w drodze tzw. edukacji pansoficznej. Miała
ona obejmować wszystkich ludzi w optymalnie szerokim zakresie, przez całe życie mające być
przykładem respektu dla idei humanistycznych i tolerancji. Czeski reformator podkreślał
konieczność organizacji szkolnictwa, proponując jednolity ustrój szkolny i radykalną, jak na
owe czasy, modyfikację procesu nauczania. Por.: B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika.
Leksykon PWN, Warszawa 1999, s. 99.
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i zubożyło dusze dzisiejszych studentów”, kryzys ów wynika z „dialektycznego”
spięcia w przekazie transgeneracyjnym, inaczej mówiąc – antagonizmu pomiędzy „starym” a „nowym”, czy też tradycją (będącą wyborem) a ponowoczesnością
(opisywaną jako wolność, a w istocie będącą zamaskowanym zniewoleniem).
Przeczytajmy:
Moi dziadkowie żywili szacunek dla prawdziwej nauki, ponieważ odczuwali jej związek
z ich własnym życiem. Takie jest właśnie znaczenie wspólnoty i historii20: wspólne doświadczenie łączące wielkich i maluczkich w jednym ciele wiary.
Nie wierzę, żeby moje pokolenie, moi kuzyni, którzy zdobyli wykształcenie na sposób
amerykański (wszyscy mają stopień doktorski), posiadali choćby porównywalną wiedzę.
Kiedy mówią o niebie i ziemi, o związkach pomiędzy mężczyznami i kobietami, rodzinami
i dziećmi, o kondycji ludzkiej, słyszę tylko powierzchniowe frazesy, doskonały materiał dla
satyryka. […] bez wszelkich objawień, eposów i systemów filozoficznych jako składników
naturalnego widzenia świat zewnętrzny jest pusty, a i wewnątrz wkrótce nic nie pozostaje”21.

Świat, w którym nie dostaje rozjaśniających mrok i wskazujących drogę
epifanii, za to ponad miarę wypełniony artefaktami i epifenomenami, świat,
w którym hierofanci zeszli do katakumb zastąpieni przez menedżerów i liderów
manipulacji, to świat chłodny, pusty, szary, to Elliotowska „ziemia jałowa”.
Musi to wiedzieć polonista, o tym musi mówić literatura, ale uczniów należy
o tym informować oszczędnie, metodą „wolnych kroków”, kierując przede
wszystkim ich uwagę na wartości rudymentarne. Edukacją ekonomiczną czy
politechniczną zajmują się nauczyciele innych przedmiotów, ale i oni – należy
to z całą mocą podkreślić – nie powinni świata przeobrażonego w technopol
przedstawiać jako pozbawionego alternatywy. Nauczanie zasad kultury językowej i literackie kształcenie skojarzone z równolegle prowadzoną i mającą
„Wspólnota” i „historia” to kategorie o szczególnej doniosłości w ewolucji naszej kultury
i tożsamości narodowej. Z tego też względu od dzisiejszego polonisty zajmującego się
kształceniem językowym i literackim należałoby oczekiwać, więcej nawet – domagać się, by
uczulał na nie swoich uczniów. Postulat ten można traktować szerzej, gdyż jak radzi Neil
Postman, każdy przedmiot może być uczony jako historia, bo każdy ma swoją historię. A skoro
ma historię biologia, chemia, muzyka czy sztuka, to ma ją również literatura i języki jako jej
podstawowe tworzywo. Por. N. Postman, Technopol…, s. 226. Język jest też warunkiem sine
qua non wszelkich wspólnot pomyślanych jako wspólnoty duchowe. Zdaniem niemieckiego
filozofa i teologa Paula Tillicha, wszelkie akty życia duchowego człowieka charakteryzują się
zależnością od języka, a tym samym od wspólnoty używającej tego kodu, jedynie „bowiem
we wspólnocie istot duchowych żyje język. Bez języka […] nie ma religijnego doświadczenia!
Odnosi się to do języka w ogóle i do poszczególnych języków w każdym aspekcie życia
duchowego człowieka”. Zob. P. Tillich, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987,
s. 48.
21
A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację
i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997, s. 67.
20
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charakter propedeutyczny historią oraz filozofią, ma jednak znaczenie o wiele
donioślejsze, gdyż odsłania metafizyczny wymiar życia, dostarczając uczniom
narzędzi temu pomocnych. Tyle może zrobić polonista w dobie kryzysu polonistyki. Tym bardziej, że kryzys niekoniecznie musi być zapowiedzią katastrofy.
Jeżeli nawet nauczyciel nie wytrzymuje presji technopolu i popada w rozpacz,
widząc nikłe plony swej pracy na „ziemi jałowej”, to jeszcze nie powód, by
larum czynić. Albowiem Søren Kierkegaard powiada:
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Polonista powinien być świadomy potencjalnej względności stanu bieżącego edukacji polonistycznej, określanej głównie przez poziom zainteresowań
językowych, a zwłaszcza literackich uczniów. Nowoczesność, w której raz po raz
natrafiamy na „dziury negatywności” (określenie Kierkegaarda niekoniecznie
musi ewoluować, przeciwnie – jej tempo może ulec zmniejszeniu wbrew temu, co
próbują nam sugerować zwolennicy progresywistycznego uzasadnienia nowoczesności. Zresztą już od dość dawna, jak zauważa Ágnes Heller, nowoczesność zdaje
się być dotknięta procesami erozji, która na domiar tego – nie ustaje23. I chociaż
niezmiernie trudno w danych nam realiach weryfikować teorię uniwersalnego
rozwoju, to jednak można powiedzieć, że powolne wkraczanie w epokę ponowoczesną, połączone z odcinaniem się od modernistycznych korzeni nowoczesności,
nabiera wyrazistości, aczkolwiek może jeszcze jest to proces in statu nascendi.
S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 1996, s. 24. Znamienna dla
myśli S. Kierkegaarda jest opozycja bytu (Vœren) i stawania się (Vorden). Jeżeli przez pryzmat
tej opozycji spojrzymy na dzisiejszą rzeczywistość pojmowaną jako wciąż „dziejącą się” (tak
twierdzą progresywiści), to obserwując jej niedługą historię można powiedzieć, że „stająca
się rzeczywistość bywała często estetycznie (zmysłowo, empirycznie) urokliwa i mogła nęcić
i kusić, pozostawała jednakże w swej istocie zmienna, niespełniona i względna. Tkwiła w niej
dziura negatywności, której nie można było w żaden sposób szusnąć. Nie dawała z tego względu
punktu oparcia, ani ontologicznie, ani poznawczo, ani etycznie. Zaufanie do niej, lekkomyślne
uznanie jej za rzeczywistość ostateczną – zwłaszcza jej nierozważne »ubóstwienie« - owocowało
nieuchronnie objawami »choroby na śmierć«: zwątpieniem, troską, melancholią, rozpaczą.
Ta dziura negatywności […] stwarzała ogromne kłopoty z określeniem ludzkiej tożsamości”.
E. Kasperski, Tożsamość bez maski. W kręgu Punktu widzenia i autobiografii Kierkegaarda, [w:]
Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi, A. Szwed (red.), Kęty
2006, s. 62.
23
A. Heller, Eseje o nowoczesności, tłum. J. P. Hudzik, W. Bulira, T. Markiewka, R. Kubicki, Toruń
2012, s. 107. Ágnes Heller reprezentuje post-Lukacsowski kierunek w filozofii społecznej,
notabene jest uczennicą węgierskiego mistrza, uznawanego za najwybitniejszego marksistę
w XX wieku.
22

Na tym etapie rozważań, tyleż osobistych, co wspieranych odwołaniami nie
tyle do klasyków pedagogiki, ale przede wszystkim przedstawicieli innych nauk
społecznych celem optymalnie holistycznego oglądu określonego w temacie
problemu, można już pokusić się o sformułowanie paru wniosków.

Konkluzja
Pracujący w realiach zglobalizowanej kultury technopolu polonista powinien postawić na antropologię. Dydaktyka językowa i literacka, skorelowana
z „nauką o człowieku”24, może dać rezultaty w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej. Jest to założenie optymistyczne, ale wynika z przekonania, że
postawienie postaci bohatera w centrum czynności interpretacyjnych rozbudza
naturalne zaciekawienie uczniów, jeśli zostanie poparte sugestią porównywania
się z nim i jego doświadczeń z własnymi. Przybliżenie problemu człowieka
w literaturze jest na tyle istotne, że na drugi plan schodzą kwestie poetyki dzieła
czy problematyka teoretycznoliteracka, co nie oznacza wszak marginalizacji
tych zagadnień.
Funkcje dzieła literackiego są rozliczne i żadna z nich nie abstrahuje od jego
antropologicznej natury25, chociaż nie w każdym przypadku związek ten jest
jednakowo bezpośredni i oczywisty. Nauczyciel języka i literatury musi umieć
wskazywać uczniom owe funkcje na przykładach konkretnych utworów. Dają
się one ująć w porządku następującym:
• funkcja afirmacji bytu,
• funkcja uobecnienia wszelakich wartości, takich jak: estetyczne i artystyczne, absolutne, obiektywne oraz względne, estetyczne i nadestetyczne;
wartości znajdują – w różnych formach – reprezentacje w dziele i jego
immanentnej wartości,
• funkcja poznawcza, która oznacza wsparcie w świadomościowym odnajdywaniu się osoby ludzkiej w realiach nowoczesności,
Postulat „nauki o człowieku” przedstawił amerykański badacz zajmujący się psychologią
nauczania Jerome S. Bruner i opracował projekt kursu „nauki o człowieku”. Szerzej zob. J. S.
Bruner, W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Krasińska, Warszawa 1974, s. 110-146.
25
Jeżeli dzieła literackie dzięki swoim funkcjom są zdolne do uaktywnienia oczekiwań
uczniów i zaciekawieniu ich, a w konsekwencji chociażby częściowego osiągnięcia takiego
efektu czy przynajmniej samego uświadomienia uczniom, że takie funkcje dają się odnaleźć
w materii wiersza czy prozy, to fakt ten oznacza, że odwołują się one „do koncepcji człowieka
i rzeczywistości nieporównanie pełniejszych niż te, których wyrazem była autoteliczność
w pojmowaniu i uprawianiu literatury”. A. Stoff, Pokusa błędu antropologicznego w literaturze,
[w:] Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Lublin 2003, s. 329.
24
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Nie jest rzadkością, że ktoś jest zrozpaczony, przeciwnie, rzadkością jest, i to wielką, że
ktoś naprawdę nie jest zrozpaczony. […] Wulgarne rozumowanie zna się jednak mało na
rozpaczy. Między innymi nie zauważa ono wcale, […] że formą rozpaczy jest nie zauważać
jej wcale, nie być świadomym swojej rozpaczy22.

Polonista w technopolu...
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funkcja integracyjna, odwzorowująca dwuwymiarowość człowieka, tj.
wymiar osobowy i wymiar społeczny26.
Polonista, któremu przyszło żyć i działać w technopolu, powinien mieć
cierpliwość i determinację Syzyfa, a na domiar tego pasję Herkulesa uprzątającego stajnie Augiasza. Zachowując się racjonalnie, czyli ściśle tak, jak nakazuje
dyscyplina metody dydaktycznej, może osiągnąć co najwyżej poczucie przetrwania w zawodzie, ale nie dające faktyczną satysfakcję poczucie spełnienia.
A stąd już tylko krok do wypalenia zawodowego.
W technopolu archetypalna niemal figura nauczyciela podobnego „siłaczce”
z opowiadania Stefana Żeromskiego doczekała się znamiennej repliki. Jeszcze
więcej do myślenia daje fakt, że znalazła ona uosobienie nie w nauczycielu
informatyki czy wychowania fizycznego, ale w nauczycielu poloniście, którego
pracę w dzisiejszych realiach można, bez większego ryzyka, porównywać do
„pracy u podstaw”.

26
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Ibidem.

Język polski – w obszarze idei
dydaktycznych
W jakim miejscu jesteśmy?
Rok 2015 przyniesie – jesteśmy tego już pewni – znaczne zmiany w tym
wszystkim, co stanowi swoistą „infrastrukturę nauczania języka polskiego”.
Można się zastanawiać, czy strategia wymuszenia zmiany poprzez wprowadzenie
nowych reguł przeprowadzania egzaminu maturalnego w czasie trwania procesu buduje zaufanie, przyniesie jednak określone praktyczne skutki. Wiemy
dobrze, że wymagania egzaminacyjne kształtują pedagogiczną praktykę; bardzo często zawężają zakres nauczycielskich działań po to, by zintensyfikować
trening przedegzaminacyjny. Wypaczyło to – w przypadku „starej matury” –
w znaczącym stopniu idee nauczania języka polskiego. Uczyniło z przedmiotu
rodzaj propedeutyki, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy i poziom wymagań
egzaminacyjnych wyraźnie obniżono.
Nowa matura będzie trudniejsza zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Egzamin budzi uzasadnione obawy, ponieważ wprowadza istotne zmiany
w sposobie i technice jego prowadzenia oraz w obszarze wymaganych kompetencji polonistycznych. Dominujący styl uczenia, preferujący bierny model
przetwarzania treści, zarówno tych artystycznych, jak i ogólnokulturowych czy
też naukowych, nie przysłuży się temu, o czym myślą twórcy nowego projektu
egzaminacyjnego: zmianie paradygmatu.
Pojawiają się głosy, że ze względu na późną informację o zasadach przeprowadzenia matury styl pracy w klasie szkolnej w dużym stopniu rozminie
się z realiami egzaminu. Zakres uczniowskich kompetencji w przypadku dużej
liczby abiturientów nie będzie przystawał do wymagań egzaminacyjnych. Co
ciekawe – owa opinia jest szczególnie mocno artykułowana przy okazji rozmów
dotyczących słuchaczy szkół nielicealnych.
W przedstawionych uwagach chodzi nie tylko o parametry mierzalne. Chodzi o coś ważniejszego: modus kształcenia będący efektem naszej polonistycznej
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świadomości. Statystycznie lekcja polskiego ciągle jeszcze w całej Polsce jest do
siebie bardzo podobna. Na jej kształt wpływa zarówno wybrany podręcznik, jak
i zestaw scenariuszy lekcyjnych. Rzeczona przewidywalność ma również swoje
odzwierciedlenie w wymogu formalnym. Otóż zapis tematu lekcji w dzienniku
jest ściśle związany z terminarzem lekcyjnego zdarzenia. Nauczyciel, który nie
zdąży z lekcją, ma kłopoty z formalnym zapisem, chociaż jakoś radzić sobie musi…
Jaki system wartości polonistycznych dominuje w świadomości polonistów?
Jestem pewien, że bardzo szlachetny. Ciągle jest to przekonanie, iż szkoła średnia ma odzwierciedlać paradygmat kształcenia polonistycznego o nachyleniu
stricte uniwersyteckim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie otaczająca,
zmieniająca się jak w kalejdoskopie, rzeczywistość.
Cele nauczania języka polskiego, dekretowane w dokumentach prawa (np.
w podstawie programowej), próbują łączyć w kształceniu szczegółowe treści edukacyjne z treściami ogólnorozwojowymi lub ogólnokulturowymi. Oba zestawy
oczekiwań nie powinny wchodzić ze sobą w konflikt, przeciwnie – powinny się
uzupełniać. Wiemy od dawna, że tak się jednak nie dzieje. Nadmiar szczegółów
zabija kompetencje, encyklopedyzm – ekspresję poznawczą1.
Nauczyciel polonista jest zadowolony z tego, że zrealizował na lekcjach dużą
liczbę lektur. Spotkania miały, niestety, często charakter informacyjno-podawczy
lub prosto – instruktażowy. W tym drugim przypadku pojawiała się wówczas
informacja: „Może się przydać na egzaminie”. W rozumieniu polonisty owe
działania są źrenicą polonistycznych celów, realizowanych „od zawsze”, wpajanych kiedyś na uczelnianych kursach metodyki, powielanych przez wiele lat
jako działania wzorcowe i na dodatek skrupulatnie rozliczane – gdy myślimy
o efektach egzaminowania – przez dyrektorów i organy prowadzące.
1

Agnieszka Kłakówna, odnosząc się do podstawy programowej, podkreśla, że proponowane
zadania „nie są nastawione […] na kształcenie samodzielności, czy krytycznego myślenia,
lecz wręcz odwrotnie – na mechaniczny dryl, na reprodukcję bez możliwości odniesień do
problemów otaczającego świata.[…] Taka metodyka pracy nie nadaje się w sytuacji, gdy
dominantę ma stanowić dążenie do podmiotowego traktowania społeczeństwa. Deklaracje
na temat nowej metodyki maskuje się rozwiązaniami o charakterze naskórkowym,
gadżetopodobnym”. Por.: Z. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły, Gdańsk
2011, s. 20. Krzysztof Biedrzycki dodaje: „Zrozumienie tekstu informacyjnego na ogół nie
sprawia im (uczniom – M.K.) trudności, ale interpretacja utworu literackiego i jej uzasadnienie
bywają wyzwaniem ponad siły. Sformułowanie prostej wypowiedzi jest dla nich łatwe, bardziej
skomplikowane przekształcenia językowe czy napisanie tekstu argumentacyjnego okazują się
dla wielu barierą nie do pokonania”. […] szkoły ponadgimnazjalne w dużej mierze konserwują
stan umiejętności uczniów, których wyselekcjonowano w procesie rekrutacji. Szkoła tylko
po części wpływa na sukces ucznia”. Idem, Nasi uczniowie. Co o nich wiemy?, [w:] Polonistyka
dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska
(red.), Kraków 2014, s. 162.

Z kolei dyskusja nad kanonem jest dyskusją rytualną. Broniąc zestawu
lektur, bronimy bardzo często naszej wygody2. Po co zmieniać to, co poloniście
znane? Uczniowie mają przyswoić teksty czytane przez pokolenia, bo dzięki nim
buduje się świadomość kulturową społeczeństwa i tworzy pamięć o tradycji3.
Jest to jednak sąd często stanowiący samousprawiedliwienie. Pisał o tym sarkastycznie Stanisław Bortnowski, przypominając anegdotę o uczennicach, które
przynosiły autorowi zeszyty do „polskiego”: swoje i matek. Zapiski różniły się
od siebie właściwie tylko datami odbytych lekcji. Dziewczęta uczęszczały do
tych samych szkół, co matki4. Uczyły je te same nauczycielki. Wiemy dobrze,
iż trudno jest budować świadomość historycznoliteracką i kulturową na fundamencie powtarzanych od lat schematów i gotowców mentalnych, włączając
nieustannie ten sam pas transmisyjny...
Co zrobić z kanonem? Tworzyć nieustannie na nowo, podmieniać jego
elementy, gdy zajdzie taka konieczność, zamienić liczbę „czytanych” przez
uczniów lektur na rzecz jakości ich szkolnej analizy. Wymaga to gruntownej
zmiany myślenia o roli nauczania literatury oraz o relacjach między tematami
stricte literackimi i językowymi5.
Do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powoli dociera świadomość, że
przedmiot język polski ma być w dużej mierze poświęcony językowi. Sugestia,
która każe traktować kurs „polskiego” jako w znacznym zakresie zajęcia poświę2

3

4
5

Marta Rusek podkreśla: „odpowiedzią na kryzys czytelnictwa nie jest rezygnacja z lektury
na lekcjach języka polskiego, ale takie reorganizowanie przedmiotu, by umożliwić lekturę
indywidualną i zespołową, zapewnić okazję do czytania i pisania w szkole, skoro poza nią
kurczy się przestrzeń i czas, w których mogą się dokonywać te czynności. Uruchamianie
przejść między indywidualnym doświadczeniem tekstu a zbiorowym aktem interpretacji to
jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed polonistą. Jego realizacji towarzyszy – bardzo
obecnie wyostrzona – świadomość, że ramy kulturowe mogą w zasadniczy sposób wpłynąć
na sposób i charakter lektury, zmienić jej naturę […]”. Eadem, Język polski jako hybryda,
[w:] Polonistyka dziś. Kształcenie dla jutra, t. 1, K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz,
R. Przybylska (red.), Kraków 2014, s. 450.
Por.: S. Bortnowski, O kanonie sygnał (s. 60) oraz Lektury w stanie podejrzenia (s. 139-177),
[w:] Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.
Por.: ibidem, s. 225.
Warto w związku z tym przypomnieć opinię Krystyny Koziołek: „Alternatywą nudnego
i opresywnego czytania w szkole nie jest lektura intymna, dokonywana w zaciszu domowym;
introspektywna, samozadowalająca, monodramiczna. Tworzy ona bowiem czytelnika
resentymentu, który celebruje własną alienację wobec nieczytających barbarzyńców. Alternatywą
jest czytanie, które wywołuje potrzebę rozmowy, wymiany myśli i wrażeń, polemiki, a więc
czytanie, które nas socjalizuje najpierw ze społecznym światem przedstawionym, a po lekturze
z realnym światem innych czytelników”. Eadem, Dydaktyka regresywna, czyli czego trzeba się
oduczyć, żeby uczyć lektury, [w:] „Polonistyka” 2014, nr 8, s. 4.
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cone nauce języka może zaskakiwać, ale wydaje się trafna6. Nowa matura nie
pozostawia wątpliwości co do zakresu wymagań wobec ucznia. Na egzaminie
ustnym będzie musiał odpowiadać, gdy wylosuje takie pytanie, na tematy typowo językowe; ma na to 30% szans. Analiza wymagań dotyczących testu na
rozumienie czytanego tekstu wskazuje, że liczba zapisanych tam umiejętności
językowych jest znaczna i obejmuje nie tylko doskonalone na IV poziomie
edukacji. Dodatkowo dotyczy często trudnych zagadnień wynikających nie tyle
z przyswojenia teorii, ile z odbycia wielorakich praktycznych ćwiczeń redakcyjnych, które budują rzeczywiste kompetencje7. Wszystko to sprawia, że nasze myślenie o nauczanym przedmiocie ulegać zacznie gruntownym przeobrażeniom,
bo wymagać tego będzie i zdrowy rozsądek, i zakres oczekiwań dydaktycznych
zawartych w dokładnie analizowanej podstawie programowej. 		

Informator o egzaminie maturalnym wskazuje, iż „Zadania testowe sprawdzające rozumienie czytanego tekstu (na poziomie złożonym) mogą dotyczyć:
1. na poziomie rozumienia znaczeń:
a. wyszukiwania informacji złożonych,
b. dostrzegania powiązań między informacjami,
c. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami,
d. odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych,
e. wnioskowania na podstawie przesłanek zawartych w tekście […],
6

7
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Braki dotyczące kompetencji językowych ujawniają się „w nieumiejętności sprawnego
posługiwania się językiem polskim (gramatyką, ortografią, a nawet, co najbardziej
zdumiewające, słownictwem)”. L. Wiśniewska, Polonistyka w obliczu mitów kulturowych
i kodów edukacyjnych, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, K. Biedrzycki,
W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Kraków 2014, s. 68. Por. także: E. Nowak,
Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej, Kraków 2014.
Autorka podkreśla: „istotnym wyróżnikiem kompetencji tekstotwórczej będzie świadome
kształtowanie relacji między warstwą języka, znaczenia i pragmatyki wypowiedzi, bowiem
zaburzenia w obrębie jednej z płaszczyzn powodują zaburzenia następnej” (s. 125). Z kolei
prof. Jadwiga Kowalikowa notuje: „Zabrakło zwłaszcza zaliczenia do punktów ciężkości
kształcenia językowego problematyki składniowej. Niedostatek ów zaskakuje wobec oficjalnie
deklarowanego tekstocentryzmu”. J. Kowalikowa, W poszukiwaniu koncepcji kształcenia
językowego – czyli co trzeba zmienić w szkolnym kształceniu językowym, by stało się ono skuteczne,
[w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz,
R. Przybylska (red.), Kraków 2014, s. 31.
Ich zakres jest naprawdę duży. Por.: Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od
roku szkolnego 2014/15, Warszawa 2013, s. 15-16.

8
9

Prawo do wolności pisania oznacza w tym wypadku prawo wyrażania samego siebie, prezentowania własnych, niewymuszanych opinii, poglądów, przemyśleń. To także poczucie
bezpieczeństwa rodzące się z pewności, że wypowiedź nie będzie oceniana za prezentowane
Ibidem, s. 15-16.
Ibidem, s. 16. W tym samym miejscu znajdziemy szczegóły dotyczące sprawdzania
świadomości językowej abiturienta.
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2. na poziomie struktury:
a. rozumienia funkcji środków językowych w tekście, w tym epitetu,
porównania, przenośni,
b. badania struktury tekstu,
c. określania tezy tekstu i wskazywania argumentów,
d. objaśniania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości,
e. wyodrębniania części składowych utworu, określania powiązań między
nimi;
3. na poziomie komunikacji:
a. rozpoznawania informacji i opinii,
b. wyrażania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne)”8.
Z kolei sprawdzanie umiejętności wykonywania działań na tekście może
dotyczyć:
a. wyszukiwania słów (pojęć) kluczowych,
b. transformacji tekstu, czyli różnych przekształceń jego struktury, opartych na zasadzie równoważności, służących m.in. dostosowaniu formy
tekstu do zadanego celu (np. zmiana konwencji stylistycznej i pytanie
o efekt takiego zabiegu czy przekształcenia składniowe podporządkowane różnym intencjom komunikacyjnym),
c. formułowania pytań, na które odpowiedzią są kolejne zdania lub
fragmenty tekstu,
d. streszczenia,
e. tworzenia planu tekstu9.
Zacytowany fragment w znacznym stopniu wykracza poza formalistyczne
wymagania dotyczące rozumienia czytanego tekstu. Ma charakter bardziej
uniwersalny; sugeruje, w jakim kierunku winna wędrować uczniowska świadomość: praca z tekstem (tzw. tekstocentryzm) powinna mieć charakter wieloraki i sfunkcjonalizowany. Ma to być praca z tekstem własnym i z tekstem
cudzym. Budować kompetencje wiążące umiejętność selekcji informacji, analizy
i interpretacji, wartościowania oraz – równolegle – tworzenia różnego rodzaju
wypowiedzi autorskich. Wypowiedzi łączących wolność ze znajomością reguł,
kanonów i poetyk. Wspomniana wyżej Ewa Nowak zaznacza:

83

Język polski – w obszarze idei dydaktycznych

Mariusz Kalandyk

84

Wszystko to sprawia, że język polski na powrót stanie się obszarem rzeczywistego i pogłębionego treningu humanistyczno-kulturowego. Piszący zdaje
sobie sprawę z tego, że koszty tak zaprojektowanych zmian – społeczne i psychiczne – mogą być duże. Skutki społeczne już dają się we znaki obniżonymi
kompetencjami kulturowymi setek tysięcy młodych ludzi, którzy przeszli przez
obecny system kształcenia polonistycznego oraz egzamin maturalny.
Reformowanie systemu poprzez zmianę reguł egzaminowania wydaje się
być metodą prostą i skuteczną. Może system zepsuć – jesteśmy świadkami tego
zjawiska – albo li też poprawić. Autorzy Paktu dla szkoły otwarcie piszą o klęskach lub wynaturzeniach reform oświatowych, w tym również ostatniej11. Powody są prozaiczne i może dlatego tak dotkliwie odczuwane. Przypomnijmy je:
• „prowizorka” – zmiany niepoparte rzetelnymi studiami przypadków;
• centralne zarządzanie systemem, połączone z partyjnym koniunkturalizmem i biurokratyzmem;
• wiara w edukacyjną moc gadżetów i sztuczek edukacyjnych;
• schematyczny i dyrektywny charakter podstawy programowej; zakorzeniona jest w behawioralnej „kulturze” tresury i drylu;
• budowanie dokumentów prawnych w oparciu o przestarzałą wiedzę
o naturze uczenia się;
• rozchodzenie się deklaracji o podmiotowości nauczycieli i szkół oraz
faktycznego stanu prawnego12.
O niszczących skutkach wykorzystywania testów jako dominującej formy
treningu również napisano wiele13. Mogą być szkodliwe zwłaszcza wówczas, gdy
są nadużywane. Forma zadań testowych przyjęła się w szkole na wszystkich etapach nauczania. Wykorzystywana bywa przez nauczycieli uczących wszystkich
przedmiotów. Nadmiar sprawia, że uczniowskie mózgi zaczynają funkcjonować
10

11
12
13

E. Nowak, Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej,
Kraków 2014, s. 161.
Z. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, op. cit. (Pakt dla szkoły), s. 53.
Por.: ibidem, s. 12-17.
Por.: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010; M.
Groenwald, Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Gdańsk 2011, M. Spitzer, Jak uczy się mózg,
Warszawa 2007; M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi,
Toruń 2013.

w zawężonym zbiorze algorytmów. Ćwiczą się w rozwiązywaniu problemów
jednowymiarowych, zazwyczaj odtwórczych (wymagających podania gotowej
porcji wiedzy), nietworzących spójnego, sproblematyzowanego horyzontu
poznawczego. W dodatku zaśmiecają uczniowską świadomość ogromną ilością
informacji fałszywych, wchodzących w skład pytań jednokrotnego wyboru. Nie
budują zindywidualizowanych sieci przetwarzania wiedzy. Organizacja pracy na
lekcjach języka polskiego też nie jest wolna od wskazanych wyżej niedomogów.
W obecnym modelu matury wiele obaw dotyczy również obszaru, który ma
połączyć tradycyjną szkolną polonistykę z innymi tekstami kultury. Wyrażenie
„inne teksty kultury” dotyczy, jak wiemy, istniejących wytworów, które stanowią
spójny, konsekwentny i całościowy zbiór rozwiązań formalnych i ideowych, charakterystycznych dla reprezentowanej przez siebie dziedziny szeroko rozumianej
sztuki. Uczący mówią o zbyt małej liczbie godzin „polskiego”, bardzo licznych
klasach oraz o coraz poważniejszych brakach w wiedzy i umiejętnościach dziedziczonych przez uczniów z wcześniejszych okresów nauki. Obawiają się, że
kształcenie tego zakresu kompetencji będzie marginalne, a więc i mało skuteczne.
Zwłaszcza w czasie przygotowań do pierwszego egzaminacyjnego otwarcia.

W kierunku efektywnej zmiany
W przypadku języka polskiego – in spe przedmiotu na powrót wiodącego w szkole – warto przemyśleć sposób planowania zajęć. Nauczanie języka
polskiego wymaga zmiany paradygmatu – obowiązujący do tej pory jest po
prostu nieefektywny. Polonista będzie musiał być o wiele bardziej elastyczny;
budować uczniowskie kompetencje na podstawie uzyskiwanej na bieżąco informacji zwrotnej, tworzyć – tak to nazwijmy – narracje równoległe. Obecnie
obowiązujący sposób organizacji lekcji może się okazać mało skuteczny. Jest
zanadto linearny, bywa schematyczny, nie buduje kompetencji według coraz
powszechniej aprobowanego wzorca konstruktywistycznego. W proponowanym poniżej ujęciu budowanie wiedzy i umiejętności odwołuje się do uczenia
wieloczynnikowego i wieloczynnościowego. Ma na celu takie projektowanie
lekcji, by uczeń był ich podmiotem oraz bardzo często – nie tylko aktywnym
wykonawcą projektu kształcenia, ale także współtwórcą jego modelu. Założeniem wiodącym jest przekonanie, że uczeń bierze odpowiedzialność za swoją
naukę, a to oznacza również udział w jej planowaniu i sprawdzaniu.
W opinii piszącego te słowa nie tylko ostatnie lata liceum dobrze się do tego
nadają. Budowanie kompetencji polonistycznych na tym właśnie etapie dotyczy
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w niej oceny, wnioski interpretacyjne uzasadnione odwołaniami do tekstu. […] Z kolei
przymus wiąże się z rzemiosłem pisarskim. By móc nawiązać poprzez tekst interakcję
z odbiorcą, by tekst był zrozumiały i zrozumiany, musi zachować związek z merytoryczną
warstwą, wyznaczaną tematem, uwzględniać ustalone normy kompozycyjne i językowe10.
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czynności złożonych. Warto się zastanowić, czy język polski jako przedmiot
dotyczący wielu specjalistycznych kompetencji mógłby być zaprojektowany
inaczej niż dotychczas? Stworzenie kilku bloków tematycznych wewnątrz
przedmiotu, traktowanych jak osnowa, mogłoby pomóc uczniom w tkaniu
bardziej zindywidualizowanej materii polonistycznych umiejętności. Jestem
przekonany, że ułatwiłoby pracę również nauczycielom. Wśród owych bloków
mogłyby się znaleźć: Warsztat interpretacyjny: konteksty literackie i kulturowe,
Warsztat retoryki i pisania, Warsztat oracji i recytacji, Literatura i sztuki, Wykład
monograficzny z historii literatury, Warsztat projektowo-badawczy.
Jednym z dwóch głównych elementów pomyślanej w ten sposób konstrukcji jest Warsztat interpretacyjny: konteksty literackie i kulturowe. Skupia się w nim
to wszystko, co stanowi główny cel dotychczasowych zajęć z języka polskiego:
doskonalenie w sztuce analizy, interpretacji oraz wartościowania poezji, prozy
oraz dramatu. Zajęcia mogłyby mieć układ problemowy, stanowiąc połączenie
wątków literackich, które dopełniane by były przez konteksty uniwersalizujące. Dobór różnych technik i metod dydaktycznych miałby na celu kulturowe
aktywizowanie uczniów oraz ich wychodzenie poza stricte przedmiotowy układ
odniesień14. Miałby budować rzeczywiste umiejętności, wynikające z ćwiczonej
systematycznie złożonej sztuki interpretacji.
Drugim filarem jest w tej koncepcji Warsztat retoryki i pisania. O ile na zajęciach dotyczących interpretacji czynności związane z tworzeniem różnych tekstów
miałyby charakter czysto użytkowy i „przygodny”, o tyle warsztat retoryki i pisania
dotyczyłby formalnych i praktycznych aspektów tworzenia wypowiedzi w określonych sytuacjach i granicach gatunkowych. Myślę, że mógłby poprzedzić warsztat
interpretacyjny po to, by przygotować ucznia do samodzielnej pracy redakcyjnej
dotyczącej pisania różnych form tekstów (notatek), a później stanowić naturalne
dopełnienie czynności interpretacyjnych – wyraźnie wyodrębnione organizacyjnie
i czasowo. Zwłaszcza gdy chodzi o kompetencje związane z tworzeniem tekstów
według określonych gatunkowo reguł.
14

Profesor Sławomir Jacek Żurek przestrzega: „Konstruując programy nauczania, należy wziąć
pod uwagę wszystkie te czynniki, żeby nie stwarzać w szkole fikcji dydaktyczno-programowej.
Przeładowany program, pełen wysokich treści i odwołujący się do nadmiernej liczby tekstów
kultury, choć być może sprawia intelektualną satysfakcję jego twórcom, jest niemożliwy do
realizacji, a przez to jest podwójnie szkodliwy. Po pierwsze, uniemożliwia on nauczycielowi
właściwe rozplanowanie materiału i prawidłowe poprowadzenie procesu dydaktycznego. Po
drugie, rodzi frustrację spowodowaną niemożnością jego zrealizowania i nieustanny wyścig
z czasem, skutkujący powierzchownym potraktowaniem przewidywanych treści nauczania”.
Idem, Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego, [w:] Podstawa programowa
z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 57.

Rolę wspomnianej wyżej osnowy pełnił będzie na pewno Warsztat oracji
i recytacji. Umiejętności tego rodzaju – wiemy o tym dobrze – stają się znów
niezbędne; dotyczą przecież wielorakich kompetencji komunikacyjnych15. Odnoszą się również bezpośrednio do egzaminu maturalnego. Łączą się logicznie
z warsztatem retorycznym; mogą stanowić jego fragment.
Szczególną rolę w opisywanej koncepcji odgrywać może warsztat Literatura
i sztuki, będący miejscem rozmów o szczególnie istotnych z punktu widzenia
języka polskiego zjawiskach dotyczących sztuk plastycznych i mieszanych. Ów
warsztat może być częścią innej całości, gdy trzeba będzie go połączyć ze sztuką
oracji lub też użyć przy okazji omawiania kontekstów kulturowych. Wyodrębniam go dlatego, ponieważ winien stanowić merytorycznie przemyślany zestaw
przykładów i uniwersalnych intelektualnych narzędzi. Ma się przydać również
na egzaminie. Trochę wbrew nazwie warsztat ów czyniłby obszarem swoich zainteresowań wszystko to, co dotyczy analizy i interpretacji niewerbalnych dzieł
sztuki. Naturalnym kontekstem (często tylko pomyślanym) byłaby tu jednak
literatura, dopiero w następnej kolejności – artystyczne konteksty pozaliterackie.
W przypadku wyboru programu nauczania z dominacją problemowego
układu treści, chociaż nie tylko wtedy, naturalnym dopełnieniem całości wydaje
się być Wykład monograficzny dotyczący historii literatury (epok literackich).
Można się zastanawiać, kto miałby prowadzić ów wykład? Piszący te słowa
jest zdania, iż polonista mógłby być tylko częściowo wykonawcą owej części
zamierzeń programowych. Poszczególne tematy zaplanowanego wcześniej przez
uczniów i nauczyciela segmentu realizowaliby wszyscy uczniowie z wykorzystaniem metody projektu. Wykład zmierzałby jednak w stronę zajęć seminaryjnych.
W czasie ich trwania wszyscy uczniowie braliby udział w dyskusji odnoszącej
się do stanowiącego część pierwszą spotkania wystąpienia w postaci wykładu.
W opisywanej koncepcji pracy nauczyciela polonisty ważne są ramy,
w które wpisuje się cały projekt. Kalendarz szkolny posiada bowiem specyficzną
logikę i określone rytmy. Warto o tym pamiętać, ponieważ może to pomóc
lub – w przypadku złego planowania – zaszkodzić omawianej koncepcji polonistycznego kształcenia. Szkołą rządzą przecież różnorodne okresy zwiększonej lub
też mniej intensywnej aktywności poznawczej czy też organizacyjnej, związanej
chociażby z egzaminowaniem. Uczniowie w wielu przypadkach mogliby być
15

Stefan Chwin mówi: „To prawdziwy skarb na całe życie móc w dowolnej chwili przywołać
piękny literacki tekst i wypowiedzieć go własnym głosem, a my to zwykle lekceważymy”.
Por.: Kto nas czyta? O kształceniu dobrego czytelnika, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla
jutra, t. 2, K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Kraków 2014,
s. 418.
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gospodarzami realizowanego programu, budować jego kształt organizacyjny
i merytoryczny. Braliby zań odpowiedzialność.
Dopełnieniem pomyślanego w ten sposób zamysłu mógłby być Warsztat
projektowo-badawczy. Jego zamysł wiąże się z poziomem rozszerzonym. Dotyczyłby bowiem tej części prac polonistycznych, które przygotowują uczniów
do studiowania nauk humanistycznych. Obejmowałby w związku z tym treści
dotyczące filologicznych „nauk pomocniczych”, podstaw kwerendy naukowej,
pracy z tekstem naukowym czy też zasad redagowania artykułu naukowego.

Sławomir Wnęk

Na zakończenie

Wstęp

„Statystyczny polonista” jest czterdziestokilkuletnią kobietą z tytułem
nauczyciela dyplomowanego; ma wieloletnie doświadczenie zawodowe i ugruntowaną opinię o roli języka polskiego w rozwoju wychowanków. Owa opinia
– co oczywiste – nie jest zbyt pochlebna, wszak system egzaminowania znacząco
obniżył rangę przedmiotu oraz pozycję polonisty w szkole. Język polski stał się
„przedmiotem pomocniczym”, mimo że jest przedmiotem obowiązkowym.
Oznacza to groźbę załamania się dotychczas obowiązującego kodu kulturowego. W wielu uczniowskich środowiskach obowiązuje bowiem program „30%
z polskiego”: minimalistyczna postawa, która dotyczy progu zdawalności na
egzaminie maturalnym. Uczniowie nie czytają książek z kanonu, mają coraz
mniejsze kompetencje kulturowe, a czytanie literatury pięknej, zwłaszcza poezji,
uważają za stratę czasu. Mówią o tym nie tylko poloniści uczący w szkołach
technicznych.
Pragmatyzm uczniowski powinien być przez nas zagospodarowany i wykorzystany metodycznie. Piszący te słowa uważa, że czas najwyższy naprawdę
zmienić „polonistyczny paradygmat”, uczynić go strawniejszym dla ucznia,
bardziej przyjaznym i po prostu ciekawszym. Moja propozycja takie ma intencje.

Rozpowszechniona w XV‒XVI w. moda kolekcjonowania zabytków sztuki
(także starożytnych), książek rękopiśmiennych, inkunabułów, starodruków, drogich opraw, ekslibrisów i superekslibrisów, porcelany, szkła, rycin, map, medali,
numizmatów i kuriozów natury, nadała tym przedmiotom szczególną wartość.
Kolekcja np. dzieł sztuki, czy bogaty księgozbiór, potwierdzała tylko wysoką
pozycję społeczną właściciela, bowiem było oczywiste, że zebrano ją ogromnym
nakładem środków1. August Moszyński, podróżujący po zachodniej Europie
w latach 1784‒1786, pozostawił w dzienniku sporo uwag na temat francuskich,
włoskich kolekcji, kolekcjonerów i związanych z tą modną pasją zakupów dzieł
sztuki. A oto przykład z Prowansji: „Pewien zwariowany Anglik oferował za
[starożytną rzeźbę Brutusa ‒ przypis S.W] 15 tysięcy funtów, a właściciel, który
chciał się jej bezwzględnie pozbyć, był jeszcze większym szaleńcem, wierząc, że
otrzyma za nią 20 tysięcy funtów”2. Moszyński zwiedzał galerie i muzea sztuki,
a także prywatne kolekcje, opisując je szeroko.
Na przełomie XVIII/XIX w. kolekcjonerstwo przedmiotów wartościowych w Polsce było rozumiane nie tylko jako indywidualna pasja, ale przede
wszystkim obowiązek zachowania dziedzictwa narodowego, w czasie wyjątkowo
niesprzyjającym rozwojowi narodowej kultury.
Józef Maksymilian Ossoliński
4 VI 1817 r. cesarz Franciszek I podpisał w Wiedniu przywilej zatwierdzający Ustanowienie familijne Biblioteki Publicznej pod imieniem Ossolińskich we
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T. Chrzanowski, Uwagi o intelektualiście-kolekcjonerze w Polsce na przełomie renesansu i baroku,
[w:] Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca, E. Karwowska, A. Marczak-Krupa (red.),Warszawa 1984,
s.121-144; K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992, s.79.
A. Moszyński, Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego, architekta JKM
Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-1786, Kraków 1970, s. 109.
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Lwowie. Stało się to u schyłku życia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, fundatora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Przeznaczył na ten
cel odpowiednie środki, opracował regulamin biblioteki i szczegółowe przepisy.
Ossoliński był cenionym bibliofilem. Starannie rozbudowywał wiedeńską
bibliotekę, kierując się wartością dzieł i ich przydatnością w badaniach naukowych. W 1794 r. Ossoliński zatrudnił na stanowisku bibliotekarza Samuela
Bogumiła Linde, który przyczynił się do powiększenia zbiorów, penetrując
galicyjskie biblioteki dworskie, klasztorne i kościelne, uczestnicząc w aukcjach
antykwarycznych w Krakowie, Lwowie i Wiedniu. Barwnie na temat pasji
bibliofilskiej Ossolińskiego i sposobach powiększania zbiorów pisał we wspomnieniach Ambroży Grabowski, krakowski antykwariusz.
Myśl utworzenia biblioteki narodowej towarzyszyła Ossolińskiemu przez
wiele lat i temu celowi podporządkował środki i działania, które po 1800 r.
nabrały tempa. Ossoliński uważany jest za następcę braci Załuskich, których
bibliotekę, zawierającą imponujące zbiory, tj. 400 000 druków, 4000 sztychów i 20 000 rękopisów, wywieziono do Rosji po 1795 r. Podejmując myśl
utworzenia biblioteki narodowej, Ossoliński przyczynił się do ocalenia wielu
dokumentów rangi narodowej, licznych kolekcji, ratując je przed rozproszeniem. Intencją fundatora była powszechna dostępność zbiorów3. Po jego śmierci
w 1826 r. bibliotekę przekazano narodowi polskiemu. Skatalogowanie tej kolekcji powierzono Józefowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu. Kolekcja mieściła
się w 52 skrzyniach, które w 1827 r. przewieziono z Wiednia do Lwowa. Były
tam książki, blisko 20 000 woluminów, dalej kolekcja rękopisów (715 tomów),
mapy i ryciny oraz komplet polskich czasopism. Złożono je w klasztorze pokarmelitańskim, który Ossoliński kupił z myślą o fundacji. W 1829 r. obiekt
ten rozbudowano.
Ossolineum rozwijało się dzięki społecznemu mecenatowi galicyjskich
kolekcjonerów. W korespondencji Ossolińskiego często powraca temat spodziewanej ofiarności społeczeństwa na rzecz wspierania tej instytucji, mającej
przecież narodowy charakter. W gronie darczyńców Ossolineum w pierwszych
trzydziestu latach działalności tej instytucji znaleźli się galicyjscy ziemianie,
m.in.: Aleksander Batowski, Józef Baworowski, Mikołaj Cieński, Adam Kazimierz Dzieduszycki, Franciszek Jabłonowski, Henryk Lubomirski, Jerzy Roman
Lubomirski, Gwalbert Pawlikowski, Artur Potocki, Franciszek Ksawery Prek,
3

W. Jabłońska, Józef Maksymilian Ossoliński. Szkic biograficzny, Wrocław 1967, s. 68-69,7679, 97-119; W. Jabłońska, Ossoliński Jerzy Maksymilian (1748-1826), [w:] Polski słownik
biograficzny, (dalej PSB), t. 24,1979, s. 416-421.

Adam Rościszewski, Leon Rzewuski, Ludwik Skrzyński, Wincenty Skrzyński,
Jan Stadnicki, Florian Straszewski, Jan Szeptycki, Ksawery Wiesiołowski, Walenty Wolski i wielu innych4. Ziemiaństwo galicyjskie zapisało chlubną kartę
w zakresie gromadzenia i strzeżenia narodowych dóbr kultury5.
Adam Junosza Rościszewski
Miarą determinacji kolekcjonerów gromadzących pamiątki kultury narodowej w dobie niewoli politycznej są dramatyczne losy Adama Rościszewskiego,
którego kolekcjonerstwo doprowadziło do ruiny i obłędu. Zanim stracił dwór
i popadł w nędzę, cenne rękopisy i książki podarował Bibliotece Jagiellońskiej,
Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Lwowie, Bibliotece Raczyńskich
w Poznaniu oraz bibliotece Muzeum Czeskiego w Pradze, gdzie znajduje się
interesujący zbiór poloników.
Adam Rościszewski urodził się w Żurawiczkach Długich koło Przeworska
w rodzinie ziemiańskiej w 1774 r. W 1794 r. ukończył Kolegium Pijarskie w Rzeszowie6. Po maturze rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim,
których nie ukończył, wrócił więc do Żurawiczek. W żurawickim dworze, otoczonym ogrodem i parkiem, przez około czterdzieści lat (do 1836 r.) zajmował
się pracą literacką. Rozwijał zainteresowania naukowe, w największym stopniu
koncentrując się na kwestiach związanych z historią i literaturą polską, w późniejszym czasie doszła fascynacja kulturą czeską, której pozostał wierny do końca życia.
W szkole średniej nauczył się łaciny i niemieckiego, francuski był językiem ziemiaństwa wykorzystywanym w korespondencji i w kontaktach towarzyskich. Poznał więc i ten język, zapewne od guwernera zatrudnionego we
dworze. Już jako dojrzały mężczyzna nauczył się biegle czeskiego od Czechów
mieszkających we Lwowie, chociaż nigdy w Czechach nie był. Inaczej niż jego
przyjaciele, którzy wiele podróżowali, Rościszewski żył między Żurawiczkami
a Lwowem. W jego biografii najbardziej zdumiewająca jest rozległa, licząca
wiele tysięcy pozycji korespondencja. Przebrnęła przez nią, jak się wydaje, jako
jedyna, Irena Lewandowska-Jaraczewska. Korespondował ze wspomnianym już
4

5

6

J. A. Kosiński, M. Turalska, Ofiarodawcy biblioteki Ossolineum 1817-1848, Wrocław 1968,
s. 143-297; J. Dybiec, Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918, Wrocław 1981,
s. 172-176.
M. Kocójowa, „Przetrwać jako polski naród”. Rola fundacji ziemiańskich w XIX wieku [w:]
Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, T. Chrzanowski (red.), Kraków
1995, s. 240-255; K. Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie
tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004, s. 71-133.
J. Świeboda, Kolegium, Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie w ujęciu encyklopedycznym 16582008, [w:] Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie, J. Świeboda, (red.), Rzeszów
2008, s. 108, 151.
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Józefem Maksymilianem Ossolińskim i z kolejnymi dyrektorami Ossolineum:
księdzem Franciszkiem Siarczyńskim, Adamem Kłodzińskim, Konstantym
Słotwińskim. Tą drogą wymieniał uwagi z zakresu etnografii z Żegotą Paulim,
etnografem i zbieraczem pieśni ludowych. Na tematy związane z bibliofilstwem
i bibliografią porozumiewał się z Jerzym Samuelem Bandtkiem, bibliotekarzem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Józefem Łukaszewiczem z biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Rozległa jest korespondencja prowadzona w języku czeskim,
częściowo wydana. Listy Rościszewskiego docierały do Bratysławy, Budapesztu, Jarosławia, Krakowa, Krzemieńca, Łańcuta, Poznania, Pragi, Przemyśla,
Sambora, Tarnowa, Wiednia, Wilna i Wrocławia. Rościszewski miał rozległe
zainteresowania od językoznawstwa, poprzez kwestie archeologiczne, literackie,
ludoznawcze, aż po ekonomię. Był członkiem wielu towarzystw naukowych:
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego
we Wrocławiu, Narodowego Muzeum Czeskiego w Pradze.
W 1836 r. Rościszewski opuścił dwór, który sprzedano celem pokrycia długów.
Przyjechał do Lwowa i zamieszkał w hotelu Pod Tygrysem, żyjąc na pańską stopę, co
w szybkim czasie wyczerpało jego skromne zapasy gotówki. Sytuacja materialna
Rościszewskiego stawała się coraz trudniejsza, a niebawem dramatyczna, także
z tego powodu, że odmawiał przyjęcia pomocy przyjaciół. W ostatnim roku życia
pozostał bez dachu nad głową. Odmawiał pomocy lekarskiej, lecząc się głodem.
Wyczerpany chorobą, umieszczony został przez A. Kłodzińskiego w lwowskim
szpitalu i tam zmarł 11 XII 1844 r. Pochowany jest na cmentarzu Łyczakowskim7.
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Ambicją wielu ziemian było tworzenie w pałacach i dworach ośrodków
kultury promieniujących na okolicę, nawet jeżeli ich położenie było peryferyjne,
jak w przypadku Żurawiczek Długich czy Tarnowca.
Kolekcja Andrzeja Ewarysta Kuropatnickiego z Tarnowca
Andrzej Ewaryst Kuropatnicki przez dwadzieścia lat prowadził w Tarnowcu
przykładne życie ziemianina – erudyty. Rozbudowywał księgozbiór będący zaple7

I. Lewandowska-Jaraczewska, Adam Junosza-Rościszewski (1774-1844). Zarys życia
działalności. Część 1, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 7, 1972,
s. 87–117; I. Lewandowska-Jaraczewska, Adam Junosza-Rościszewski(1774-1844). Zarys życia
działalności. Część 2, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 8, 1973, s. 59–92;
J. Bujak, Rościszewski Junosza Adam (1774-1844), PSB, t. 32, 1989, s. 274-275; A. Biernacki,
O polskim mecenacie ziemiańskim. Trochę przypomnień, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich
udział w życiu narodu, T. Chrzanowski (red), Kraków 1995, s. 235.

Kolekcja Pawlikowskich z Medyki
W I połowie XIX w. Medyka stała się ważnym ośrodkiem kultury w Galicji za
sprawą Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, znanego kolekcjonera, mecenasa sztuki
8

9

S.Wnęk, Andrzej Ewaryst Kuropatnicki (1734-1788). Erudyta doby stanisławowskiej,
„Kwartalnik Edukacyjny” 2014, nr 2, s. 78-87.
A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998, s. 29-73.
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czem do badań z zakresu heraldyki, historii i geografii. Biblioteka była zasobna
w druki sporej wartości, stale powiększana drogą zakupów i wymian bibliofilskich. Około 1770 r. kupił od krośnieńskich jezuitów część biblioteki klasztornej,
a w 1776 r. otrzymał zezwolenie papieskie na gromadzenie książek zakazanych przez
Kościół. Zgromadził 148 kodeksów rękopiśmiennych, w tym tak cenne pozycje jak
np. pochodząca z XIV w. Kronika Dzierzwy oraz rękopis Historia Polonica Wincentego Kadłubka. Posiadał 3050 dzieł drukowanych w 3750 woluminach. Biblioteka
była kompletowana z wyraźnym zacięciem kolekcjonerskim. Gromadził więc niemałym nakładem środków dokumenty życia literackiego, kulturalnego, politycznego
i społecznego swojej epoki, w tym druki ulotne, kolekcję autografów oraz liczne
odpisy. Kolekcjonował gazety pisane w latach 1759‒1782, które obecnie stanowią
wartościowy zbiór dokumentów do dziejów konfederacji radomskiej i barskiej.
Wiele jego rękopiśmiennych zbiorów wzbogaciło zbiory Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, pomnożone ponadto zbiorami syna Józefa, weszły w skład zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie8.
Kolekcja sieniawska
Z galicyjskich posiadłości Czartoryskich największe znaczenie miała Sieniawa. Ranga tej rezydencji znacznie wzrosła, gdy w 1813 r. zamieszkał tam
Adam Kazimierz Czartoryski, który z powodów politycznych w Sieniawie,
a nie w Puławach, spędził ostatnią dekadę życia. Towarzyszyła mu żona Izabela
z Flemingów Czartoryska, której zasługi dla polskiej kultury są ogromne, choćby
jako twórczyni panteonu tradycji narodowych w ulubionych Puławach. Rozpropagowana przez nią idea kolekcjonerstwa patriotycznego znalazła w Galicji
wielu naśladowców. W związku z obecnością rodziny książęcej, pałac sieniawski stał się kluczowym ośrodkiem życia politycznego i towarzyskiego Galicji.
W Sieniawie znajdowała się kolekcja obrazów, cenne meble, np. dwie szafy
gdańskie, bogato rzeźbiona szafa z czarnego dębu, skrzynie polskie, krzesła,
6 foteli pokrytych kurdybanem, rzeźbione łóżko z herbem książęcym, lustra
w bogato złoconych ramach, stare szafkowe zegary ze złoconymi figurkami,
lichtarze, kandelabry i biblioteka9.
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i czołowego botanika galicyjskiego. Przedmiotem jego kolekcji były dyplomy, ekslibrysy, książki, materiały etnograficzne, monety, obrazy, pieczęcie, polskie stroje
ludowe, ryciny i rysunki nawiązujące treścią do kultury i historii Polski. Pawlikowski
przeniósł zbiory z Wiednia do Medyki, a stamtąd do Lwowa (1848) w obawie przed
grabieżą. Uporządkowanie rozległego zbioru polecił Henrykowi Szmittowi, historykowi i publicyście. Wnuk Pawlikowskiego ‒ Jan Gwalbert w 1921 r. przekazał
Ossolineum uporządkowaną kolekcję z przesłaniem darczyńcy, by dawać korzyść
polskim pracownikom naukowym. Zniszczony w 1914 r. dwór odbudował ostatni
właściciel Medyki Michał Pawlikowski. W 1922 r. zakończył budowę nowego
dworu, gromadząc tam ocalałą z pożogi wojennej kolekcję, która szybko się rozrosła.
Pawlikowski posiadał obrazy czołowych polskich malarzy: Wojciecha Kossaka, Jacka
Malczewskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Wyczółkowskiego. Posiadał rękopisy Juliusza Słowackiego (Beniowskiego i Króla Ducha), Jana Kasprowicza,
Stefana Żeromskiego i innych. Gromadził pamiątki po Kornelu Ujejskim, który
znalazł schronienie w Medyce w latach 1857‒1858. Posiadał duży zbiór pamiątek
po Arturze Grottgerze i innych artystach polskich i obcych10.
Kolekcja łańcucka
Łańcucka kolekcja dzieł sztuki gromadzona od połowy XVII w. została
wywieziona z kraju latem 1944 r. w obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Alfred Potocki zabrał z biblioteki 2500 woluminów, w tym wiele znacznej
wartości starodruków, które on i jego spadkobiercy sprzedawali na aukcjach
antykwarycznych w zachodniej Europie jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych. Pozostałą w Łańcucie bibliotekę Potockich rozdysponowano pomiędzy
najważniejsze instytucje kultury. W 1950 r. Archiwum Główne Akt Dawnych
w Warszawie przejęło bogaty zbiór archiwum gospodarczego Potockich o znacznej wartości, świetnie uporządkowany. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego w 1952 r. przejął w depozyt cenny zbiór kartografii, planów
i rysunków architektonicznych. W 1953 r. część księgozbioru łańcuckiego
zasiliło zbiory Biblioteki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu11.
10

11
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Katalog rękopisów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. M. Gębarowicz (oprac.), Wrocław
1949, s. 10; Zbiory Pawlikowskich. M. Grońska, M. Ochońska (oprac.), Wrocław 1960, s. 5-11;
M. Krajewski, Genealogia Pawlikowskich [w:] Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej,
S. Kostrzewska-Kratochwilowa (red.), Przemyśl 1973, s. 369-372; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 8: Województwo ruskie, Ziemia Przemyska i Sanocka,
Wrocław 1996, s. 159-175; D.M. Markocka, Kolekcjonerstwo Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
(1793-1852), „Rocznik Przemyski” 2010, nr 4: Historia, s. 273-282.
M. Niklewicz, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencji, Łańcut 1986, s. 113,149,153.

Kolekcja dzikowska
Gromadzenie zbiorów sztuki i rozbudowywanie biblioteki Tarnowskich
z Dzikowa nastąpiło na początku XIX w. przez Jana Feliksa Tarnowskiego
i jego żonę Walerię ze Strojnowskich Tarnowską. Znaczny udział w rozwoju
tego przedsięwzięcia miał biskup wileński Hieronim Strojnowski, wuj żony
Tarnowskiego, który podarował powstającej kolekcji 2500 woluminów i kilkadziesiąt obrazów. Największy wkład w rozwój tego przedsięwzięcia mieli jednak
Tarnowscy. W latach 1803‒1804 zorganizowali pierwszą podróż do Włoch.
Droga wiodła przez Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę, Bolonię, Loretto, do
Rzymu. Odwiedzili także Neapol. Podróż włoską wykorzystali do wzbogacenia
zbiorów dzieł sztuki i zakupu książek. W późniejszych latach Tarnowscy jeszcze
wielokrotnie wyjeżdżali za zachód Europy, m.in. do Belgii, Francji i Holandii,
także w celach kolekcjonerskich. Do opracowania i skatalogowania najcenniejszych dzikowskich zbiorów zatrudniono specjalistów z Krakowa. Edward
Chwalewik, piszący o dzikowskich zbiorach na początku lat dwudziestych
XX w., zastał je w doskonałym stanie. Znajdowała się tam m.in. kolekcja
chińskiej porcelany, zbiór rzeźb, pieczęci, stylowych mebli, bogate w eksponaty
muzeum myśliwskie, cenna kolekcja zachodnioeuropejskich obrazów malarzy
wzbogacona rodzinnymi portretami. Archiwum rodzinne Tarnowskich zawierało 80 dyplomów pergaminowych, 140 dokumentów papierowych, bogatą
korespondencję rodzinną od XVI w. Znaczą wartość przedstawiała biblioteka
licząca 30 000 woluminów12.
Kolekcja przeworska
Pod rządami Henryka Lubomirskiego Przeworsk był czołowym ośrodkiem
życia kulturalnego i towarzyskiego Galicji I połowy XIX w. Właściciel Przeworska był znanym kolekcjonerem dzieł sztuki i ich znawcą. Gromadził je w czasie
zagranicznych podróży z myślą o założeniu fundacji. W kolekcji obrazów
znajdowały się płótna malarzy reprezentujących szkoły: bolońską, flamandzką, holenderską i wiedeńską. Dużą wartość przedstawiała kolekcja wyrobów
metalowych, a także meble: np. szafa biblioteczna empirowa ze złoceniami
figuralnymi o treści mitologicznej. Lubomirski zgromadził również cenne zbiory
12

E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t.1,Warszawa 1926, s. 76-78; M. Marczak, Biblioteka
Tarnowskich w Dzikowie, Kraków 1921, s. 8-23; K. Grottowa, Zbiory sztuki Jana Feliksa
i Walerii Tarnowskich w Dzikowie (1803-1849), Wrocław 1957, s. 12-25, 111-143;
M. Śledzianowska, Zainteresowania kolekcjonerskie Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej,
Walerii ze Strojnowskich Tarnowskiej i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, „Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki” 2012, nr 3-4, s. 181-192.
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porcelany, w tym talerze, wazony z motywami roślinnymi pochodzące z Chin
i Japonii. W 1818 r. bogatą kolekcję wraz z biblioteką przeniósł z Wiednia do
pałacu przeworskiego. W 1823 r. zawarł umowę z Józefem Maksymilianem
Ossolińskim, na mocy której zbiory przeworskie miały zostać włączone jako
oddzielna całość do Ossolineum. Na rzecz Ossolineum przeznaczył ponadto
cały majątek ruchomy i nieruchomy w przypadku wygaśnięcia rodziny13.
Kolekcja krasiczyńska
Zamek w Krasiczynie, należący do Sapiehów, był bogato wyposażony.
Znajdowała się tam kolekcja obrazów, rzeźb, ponadto meble, kobierce, srebrne zastawy stołowe. Wartość historyczną miało zgromadzone w Krasiczynie
archiwum sapieżyńskie, które w 1908 r. oddano w depozyt do Ossolineum
we Lwowie i tam znajduje się do tej pory. We wrześniu 1939 r. w obawie
przed nadciągająca Armią Czerwoną, bibliotekę liczącą 20 000 woluminów
przeniesiono z Krasiczyna do folwarku w Hołubli, gdzie przetrwała wojnę.
W 1944 r. została przewieziona do Krakowa i umieszczona w pałacu biskupim
Adama Sapiehy, następnie do zamku w Pieskowej Skale, zajmując dwa stylowo
urządzone pokoje i magazyn14.
Kolekcja wiśniowska
Ważnym ośrodkiem kultury była Wiśniowa koło Strzyżowa należąca w latach 1867‒1944 do Mycielskich, znanej i wpływowej w sferach gospodarczych
i artystycznych rodziny ziemiańskiej. Szczególnie silne więzy rodzinne łączyły
Mycielskich z Tarnowskimi z Chorzelowa za sprawą małżeństwa Franciszka Mycielskiego z Walerią Tarnowską, którzy potrafili nadać temu miejscu szczególny
charakter. W 1915 r. Kozacy zniszczyli dwór Mycielskich i jego wyposażenie.
Dzięki połączeniu kolejowemu Rzeszowa z Jasłem (1890) Mycielskich odwiedzali architekci, artyści, politycy, przedstawiciele wolnych zawodów, uczeni
związani ze środowiskiem krakowskim. Ten zwyczaj był kontynuowany do
wybuchu wojny. W Wiśniowej często przebywał Jerzy Mycielski, historyk sztuki,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie i Wiśniowej zgromadził
kolekcję obrazów, którą przekazał Muzeum Narodowemu w Krakowie, Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładowi Historii Sztuki UJ15.

16
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15
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Ogród botaniczny w Zarzeczu
W niewielkiej odległości od Medyki, w Zarzeczu koło Jarosławia, Magdalena z Dzieduszyckich Morska wspólnie z mężem Ignacym Morskim zbudowali
w latach 1807‒1810 pałac według projektu Chrystiana Piotra Aignera. Po
rozwodzie Morskich w 1815 r. Zarzecze pozostało w rękach Dzieduszyckich
do r. 194416. Tam właśnie Magdalena Dzieduszycka założyła ogród pałacowy,
uznawany za jeden z najcenniejszych założeń pałacowo-ogrodowych w Galicji17. Zakładania ogrodów Dzieduszycka poświęciła wiele czasu i pieniędzy,
gromadząc literaturę (wydawnictwa, sztychy, albumy i rysunki ogrodów) oraz
podróżując po Europie. Opublikowała w Wiedniu dwa albumy poświęcone
pałacowi i ogrodowi w Zarzeczu. Pierwszy z miedziorytami Janosa Johanna
Blaschke wydano po francusku w 1833 r., drugi, po polsku, w 1836 z rycinami
autorstwa Józefa Benedykta Tabaczyńskiego, a rytowaniami Antoniego Tepplara,
przedstawiającymi m.in. wnętrze pałacu i elewację ogrodową18.
Kolekcja Czartoryskich i Czapskich
Biblioteka Czartoryskich, zaliczana do największych zbiorów ziemiańskich
w Galicji, została udostępniona publiczności w 1876 r. Podstawę księgozbioru
stanowiły zbiory gromadzone przez Czartoryskich w Sieniawie i Kórniku oraz
dokumenty przywiezione z Paryża. 7 X 1879 utworzono w Krakowie Muzeum Narodowe. Hojnością wobec kultury narodowej wykazali się Czapscy.
W 1894 r. Emeryk Hutten Czapski kupił pałac w centrum Krakowa. Polecił
dobudować pawilon według projektu Tadeusza Stryjeńskiego, w którym
zgromadził bibliotekę, bogate zbiory numizmatyczne i kartograficzne, grafikę,
ryciny, porcelanę i szkło artystyczne. W 1903 r. rodzina przekazała te zbiory
na cele publiczne, tworząc Muzeum imienia Emeryka Hutten Czapskiego,
które w następnym roku weszło w skład Muzeum Narodowego w Krakowie19.
Rozproszenie kolekcji w 1914 r.
Stacjonowanie obcych wojsk (austriackich, węgierskich i rosyjskich) w czasie ofensywy rosyjskiej w Galicji jesienią 1914 r., a następnie odwrót w 1915 r.,

M. Gaługa, Sprawa wcielenia księgozbioru przeworskiego Lubomirskich do Ossolineum w latach
1823-1876, „ Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, t. 7, 1972, s. 69-86;
M. Tyrowicz, Lubomirski Henryk ( 1777-1850), PSB, t. 18,1973, s. 9-11; R. Aftanazy, Dzieje
rezydencji., op. cit., s. 190-209.
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, op. cit., s. 63-109.
E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. 2, s. 506-507; A. Harędzińska, Działalność kulturalna rodziny

17
18

19

Mycielskich w latach 1867-1939, [w:] Barbizon wiśniowski. Mecenat artystyczny Mycielskich
w Wiśniowej 1867-1939, T. Szetela-Zauchowa (red.), Rzeszów 1997, s. 9-61.
K. Kieferling, Zarzecze Dzieduszyckich. Przewodnik po Muzeum i pałacu, Przemyśl 2012,
s. 5-46.
W. Dzieduszycki, Zarzecze Małgorzaty z Dzieduszyckich Morskiej, Przemyśl 2002, s. 14-37.
J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego, Rzeszów 1989, s. 158-160;
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, op. cit., s. 269-292.
M. Kocójowa, Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej. Muzeum Emeryka Hutten
Czapskiego (Stańków-Kraków), Kraków 1978, s. 306-339.
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przyniosły ogrom zniszczeń obiektom kultury rezydencjonalnej i sakralnej.
W wielu przypadkach bezpowrotnie przepadło cenne wyposażenie pałaców,
dworów i świątyń. Zimą 1914 r. stacjonujący w pałacu rymanowskim rosyjscy
żołnierze wyrzucali przez okna szafy zawierające pamiątki i rodzinne archiwa,
które spalono celem ogrzania się. Przepadły portrety i sztychy Działyńskich
i Potockich, stare ubiory, wysoko cenione pasy słuckie i kolekcja dawnej broni. W pałacu Skrzyńskich w Nozdrzcu węgierscy żołnierze szablami potłukli
lustra, świeczniki, obrabowali jego wnętrze, następnie urządzili w nim szpital
epidemiologiczny. 15 XI 1915 r. Rosjanie spalili pałac w Nozdrzcu, obawiając
się wybuchu epidemii. W Przecławiu należącym do Rejów węgierscy żołnierze
zrabowali kolekcję dawnej broni: polskiej i tureckiej, łuki tatarskie, kolczugi,
a także bogato inkrustowane koncerze. Następujący po nich Rosjanie zabrali
kolekcję złożoną z kilkudziesięciu obrazów, stary gobelin przedstawiający pasowanie na rycerza i stary zegar. Ocalały pamiątki po Mikołaju Reju z Nagłowic.
W październiku 1914 r. dawny pałac Mniszchów i Stadnickich w Miżyńcu, należący na początku XX w. do Lubomirskich, spłonął w trakcie działań
wojennych wraz z wyposażeniem. Ruinę pałacu rozebrano w okresie międzywojennym. W 1915 r. żołnierze rosyjscy podpalili pałac w Bachórzu należący
do Skrzyńskich. W tym czasie żołnierze rosyjscy zniszczyli dwór w Bachórzcu,
własność Krasickich, ponadto bibliotekę i kolekcję obrazów. 4 V 1915 w Lesku
spłonął w czasie stacjonowania wojsk rosyjskich zamek należący do Krasickich.
Krasickim udało się wywieźć najcenniejsze przedmioty, które wróciły do Leska
po zakończeniu wojny. Nie przetrwały jednak 1944 r., kiedy to zaginęła lub
uległa rozproszeniu kolekcja obrazów, medali złotych i srebrnych oraz bogate
archiwum rodzinne od XVI w.
Pod rządami Michałowskichz w Dobrzechowie zgromadzono archiwum
rodzinne. Znajdowały się tam cenne rękopisy i korespondencja polskich pisarzy
m.in.: Hieronima Morsztyna, Kajetana Koźmiana i Zygmunta Krasińskiego,
ponadto szkice Piotra Michałowskiego, duża kolekcja obrazów oraz licząca
10 000 woluminów biblioteka. Większość z tych zbiorów spłonęła w pożarze
dworu w grudniu 1914 r. w czasie inwazji rosyjskiej.
Znaczne straty odnotowano w pałacu Lubomirskich w Rozwadowie obrabowanym przez Rosjan w 1914 r. Zaginęła wówczas galeria obrazów reprezentujących dawne szkoły malarskie, portrety rodzinne, kilkanaście rzadkich
kolorowych angielskich sztychów, liczne miniatury i rysunki Jana Matejki. Sporą
wartość przedstawiały meble i inne wyposażenie rezydencji, przeniesione do
Rozwadowa z Rzeszowa, np. stare zegary, świeczniki, lustra, duży zbiór saskiej

porcelany, w tym serwis darowany Lubomirskim przez Augusta II, ponadto
kryształowe puchary, kielichy. Wiele pamiątek rodzinnych miało również charakter dóbr narodowych, jak buława polna hetmana Hieronima Lubomirskiego
spod Wiednia, czy też chorągwie Stanisława Lubomirskiego spod Chocimia.
Rozproszeniu uległa biblioteka rodowa, zawierająca zbiór starodruków. Dotkliwą stratą jest utrata bogatej korespondencji Lubomirskich z polskim dworem
i dworami zagranicznymi, ponadto przepadły dokumenty rodzinne: dyplomy,
godności, przywileje i tytuły nadawane tej rodzinie20.

Podsumowanie
Dzieje kolekcji galicyjskich można potraktować jako odrębny komentarz
do historii zaboru austriackiego. Rozległa korespondencja kolekcjonerów dostarcza informacji na temat stanu kolekcji i zamiarów kolekcjonerskich. Innym
rodzajem źródeł są testamenty, spisy dzieł sztuki, inwentarze biblioteczne.
Wiele do tego zagadnienia dorzucają wspomnienia kolekcjonerów21. Tadeusz
Szydłowski, krakowski historyk sztuki i konserwator zabytków w okresie galicyjskim i międzywojennym, uważał, że największe zagrożenie dla zabytków
(także kolekcji), stanowi kwaterujące w pałacu lub we dworze wojsko. Z perspektywy czasu możemy dodać, że bywają nimi również spadkobiercy kolekcji,
którzy powodowani chęcią szybkiego zarobku, wyprzedali całe kolekcje lub jej
istotne fragmenty22.
Sławomir Wnęk jest regionalistą zajmującym się dziejami Podkarpacia
i wydawcą. Współpracuje z rocznikiem „Prace Historyczno-Archiwalne”
wydawanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie, „Acta Collegii
Suprasliensis” i „Rocznikiem Kolbuszowskim”.

20

21

22

T. Szydłowski, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków
sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kraków 1919, s. 171-174.
J. Powidzki, Pamiętniki jako źródło do badań nad rozwojem kolekcjonerstwa, „Muzealnictwo”
1957, nr 6, s. 6-7.
T. Grzybkowska, Współcześni kolekcjonerzy dawnych obrazów, [w:] Mecenas. Kolekcjoner.
Odbiorca, op. cit.
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i „leczący–uczący” je mają? A może
wreszcie ze wszystkich „fiołków”
ujawniających się w uczniowsko-nauczycielskich interakcjach powstanie
bukiet różnorodny i piękny?
Oto kilka obszarów, w których
znaleźliśmy z uczniami pole do udanego dialogu.

Moc własnego zdania
Z nastaniem miłościwie nam panującej podstawy programowej stało
się jasne, że choć dyskusje lekcyjne
były, wciąż za mało uwagi poświęcamy
możliwości wyrażenia własnego zdania
i uczeniu dojrzałości w takich wypowiedziach. Podczas przygotowań do
pracy z nowymi formami maturalnymi wypracowaliśmy z uczniami kilka
ćwiczeń temu służących. Lekcje często
zaczynamy od „humanistycznej rozgrzewki” w formie kilkuminutowych
zabaw skojarzeniowych, odnoszących
się do formułowania własnego stanowiska i uzasadniania go. Dla wypisanego na tablicy hasła: problemu, pytania
do rozważenia, uczniowie w ciągu
kilku minut konstruują swoją opinię
popartą jednym przykładem tekstu
kultury. Potem następuje burza mó-

„Euro-Wokulski”, czyli o grach edukacyjnych
Nasze odczucia związane z czytanymi tekstami znajdują ujście także w zabawie. Pewnego razu z Lalką uporaliśmy się tak. Po kilku lekcjach dotyczących lektury urządziliśmy warsztaty plastyczne. Powstać miały gry edukacyjne
oparte na wybranym aspekcie interpretacji powieści i wymagające od graczy
jak najdokładniejszej orientacji w treści a potem graliśmy. I może – powie
ktoś – nie warto przeznaczać cennego czasu lekcyjnego na takie zabawy? Może.
Jednak, rozmawiając z uczniami podczas tej pracy, na własne oczy widziałam
i na własne uszy słyszałam, jak wiedza się precyzowała, jak w ramach rozmowy
koleżeńskiej z prostego zdania wyrażającego głęboką dezaprobatę dla „naiwności
i zaślepienia bohatera” wywiązywała się dyskusja, którą z chęcią usłyszałabym
podczas „zwykłej” lekcji.
Ogłaszam też gromką pochwałę śmiechu! Starą prawdą jest przecież, że
temat okraszony anegdotą, żartem pozostaje w pamięci. Tak oto jedna z gier
stanowiła piramidę z klocków „Lego”, na której szczycie stała Izabela. Czterech „Wokulskich” w trudzie wspinało się do niej, obierając różne scenariusze
postępowania. I nawet finał okazał się niespodziewanie znaczący. Figurka
zwycięzcy nie zmieściła się na szczycie z postacią Izabeli – nie ma dla bohaterów wspólnego scenariusza – nawet w grze. Obok planszy z torem wyścigów
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Jak rozmawiać z licealistami,
którzy non omnis moriar zastępują The
walking dead, Makbeta – Dexterem,
a pojedynki herosów grami komputerowymi? Jestem przeświadczona, że
każda zamknięta i skończona odpowiedź na to pytanie jest zła, a wskazówki przynosi przede wszystkim
praktyka szkolna. Dlatego chciałabym
podzielić się tym, co w mojej opinii
po prostu się lekcyjnie sprawdziło,
odnosząc się do konkretnych - tworzonych wspólnie z uczniami - pomysłów
i własnych nauczycielskich zaskoczeń
i radości.
Często, szukając nowych „sposobów na lekcje”, przypominam sobie
Leczenie głupoty Hieronima Boscha,
obraz znany też pod tytułem Wycięcie
kamienia głupoty. Wokół przywiązanego do krzesła pacjenta stoją ci, którzy
mają obdarzyć go mądrością: lekarz
z lejkiem na głowie, mnich trzymający
dzban i zakonnica z książką. Z rozciętej skalpelem głowy leczonego wyrasta… fiołek. I myślę sobie, odbiegając
od popularnych interpretacji tej sceny,
że musimy uważać, aby nasze szkolne
działania nie stawały się takimi operacjami „chirurgicznymi”. Może „fiołki”
w głowach są potrzebne? A może

zgów. Wariantem tego ćwiczenia jest formułowanie problemów lub pytań do
rozważenia na podstawie fragmentu tekstu, obrazu, kadru filmowego. W ten
sposób polecamy sobie również ciekawe książki i filmy.
Mam też ćwiczenia dla siebie – na elastyczność myślenia. Lekcje dotyczące
każdego dłuższego tekstu zaczynamy od zebrania pierwszych wrażeń czytelniczych. Przydatność tego zabiegu wymaga oswojenia uczniów z możliwością
dokonywania śmiałych ocen. Niekiedy okazuje się, że lektura jest „chaotyczna”
albo „bardzo daleka od rzeczywistości” lub „dziwaczna”, bohater „naiwny”
lub „niepraktyczny”. Zbieramy te wrażenia, bo byłyby czczym gadaniem bez
późniejszego wykorzystania podczas analizy. Moim zadaniem jest przypomnieć
początkowe zastrzeżenia i uwagi w odpowiednich momentach kolejnych lekcji.
I powoli kroczymy wspólnie od pierwszego wrażenia tekstu „chaotycznego” do
motywu labiryntu, od „naiwnego bohatera” do idealisty, od „dziwaczności” do
groteski. Obserwuję wtedy, że nawet humaniści są wyczuleni na logikę, podoba
nam się (i uczniom, i mnie), gdy treści się syntetyzują i gdy w obręb misternej
konstrukcji interpretacji da się włączyć nasze własne wrażenia czytelnicze.
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konnych i kartonowym spacerem po Parku Łazienkowskim pojawił się też
hit - „Euro-Wokulski” i… problem z walutą, bo (hola, hola!) – dolary i euro
nie pasują! To proste spostrzeżenie poprowadziło do przypomnienia kontekstu
historycznego i przysporzyło dodatkowego pretekstu do wertowania lektury. Na
koniec uśmiech – napis na jednym z najgroźniejszych pól gry (z wizerunkiem
pierścionka) głosi: „Zaręczasz się z Izabelą. Pożegnaj się z połową majątku”.
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Śmiech i lekkość ujęcia problemu prowadzą nas o krok dalej w stronę
„niebezpiecznych” rejonów kultury masowej. Miewamy polonistyczny pociąg
do traktowania jej jako tematycznego marginesu podczas lekcji, z jak najdalej
idącym dystansem. Jednak jej wszechobecność sprawia, że coraz częściej pojawiają się w nauczycielskich działaniach akceptacja i twórcze wykorzystanie
nowych możliwości. Czym owocuje nadanie kulturze masowej większej rangi
przez uczynienie z niej narzędzia?
Przede wszystkim o wiele łatwiej nawiązać rozmowę z uczniami w oparciu
o tekst kultury masowej. Aktualna podstawa programowa i formy maturalne
sprowokowały jednak prawdziwy boom na tego typu odwołania w wypowiedziach lekcyjnych. I tak, Piła V staje się głosem w dyskusji o siłach rządzących
życiem człowieka, Szybcy i wściekli dowodzą ważnej roli ryzyka w kształtowaniu
osobowości, a Dr House (stawiany obok Judyma i Rieux) pozwala rozpatrywać rolę samotności w życiu człowieka. Arcydzieło malarskie zachwyci lub
nie, ale w zestawieniu z nawiązującym do niego memem internetowym – na
pewno wzbudzi emocje i zainteresuje. Zmiana tej tendencji nie wydaje się być
możliwa (a może i konieczna?). Dopuszczenie przekazu kultury masowej do
głosu podczas lekcji może zaowocować ciekawymi efektami. Z radością obserwowałam lekcyjne odkrycia, że oto bohater lektury ma podobny problem, jak
ten z popularnego filmu, a w tekście rockowej piosenki znalazła się (o zgrozo!)
metonimia! Zazwyczaj w takich sytuacjach myślę: świetnie! Choć entuzjazm
dla aktywności i logiki skojarzeń tematycznych podszyty jest lękiem, że kultura
popularna zdominuje w myśleniu uczniów tę wysoką.
Czy możliwy jest kompromis? Czy przekaz kultury masowej może być
punktem wyjścia dla interpretacji tekstu z kanonu? Prawdopodobnie rozważanie odpowiedzi na te pytania nie jest już zasadne. Chcąc nawiązywać lekcyjny
dialog z uczniami, musimy być przecież otwarci na ich doświadczenia kontaktu
z kulturą, choćby popularną. Istnieją przecież sposoby jej wykorzystania, a zasób

Z kamerą wśród lektur
Sprawdzają się też na lekcjach przekłady intersemiotyczne. „Żywe obrazy”,
dramy i psychodramy – to metody znane i stosowane. Warto je jednak odświeżać
w oparciu o multimedia. Światło projektora może sprawić, że znajdziemy się
w jaskini platońskiej, pieśń chóru z tragedii greckiej można nagrać i odtworzyć
w tle sceny dialogowej, a dziennikarska sonda dotycząca postępowania bohatera
pomoże go w pełniejszy sposób ocenić. Metody te – zarówno wprowadzane
w sposób zaplanowany, jak i będące spontaniczną reakcją na lekcyjną sytuację,
głos, pomysł ‒ zwiększają poczucie sprawstwa i udziału w lekcyjnych wydarzeniach.
Warto także nawiązać do form przekazu bliskich młodzieży. II akt Kordiana
analizowaliśmy kiedyś, rysując komiksy. Poza tym, że utrwalała się znajomość
treści lektury, uczniowie mogli graficznie wyeksponować relacje między bohaterami oraz ich emocje. Uproszczona forma umożliwiła wszystkim udział
w ćwiczeniu. Teksty w dymkach wskazały najistotniejsze myśli scen i słowa
kluczowe.
Coraz ważniejszy podczas lekcji jest też film. Kontakt z nim często funkcjonuje w świadomości uczniowskiej jako przymusowe oglądanie adaptacji
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Co począć z kulturą popularną?

takich pomysłów ma granice, których oko nie widziało. Jeśli na przykład tytuł
znanego obrazu wpiszemy do wyszukiwarki grafiki, mamy szansę znaleźć sporo
„profanujących” oryginał przeróbek, jednak poprzez nie możemy z większą
skutecznością zaprezentować uczniom dzieło właściwe.
Wśród wyrażanych podczas polonistycznych szkoleń niepokojów pojawiały
się często przykłady uczniowskich rozprawek, w których kultura masowa rozpanoszyła się na dobre: ideałem jednostki buntującej się wobec niesprawiedliwości społecznej był Spiderman, a Shrek przykładem indywidualisty. To jedno
z naszych najtrudniejszych aktualnych wyzwań, a recepty (przeróżne) musimy
nieustannie tworzyć. Oto jedno z ćwiczeń, które wypracowaliśmy z uczniami.
Robimy czasem zestawienie podobnych bohaterów, sytuacji, motywów, łącząc
przykłady z kultury wysokiej i masowej. Potem (w formie mapy myśli lub
dyskusji dwóch drużyn) gromadzimy jak najwięcej analiz i wniosków dotyczących obu przykładów. „Drzewko informacji” rozbudowane (oczywiście)
bardziej po stronie kultury wysokiej świadczy dobitniej o większej przydatności
takiego przykładu w uczniowskich wypowiedziach niż niejedno nauczycielskie
„kazanie”.
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lektury lub po prostu „kilka luźnych lekcji”. Warto wpuścić na zajęcia także
inne projekcje. Od kilku lat oglądam z maturzystami na parę miesięcy przed
egzaminem Lot nad kukułczym gniazdem. Jeszcze nigdy nie byłam zawiedziona
dyskusją – kierowaną przez uczniów. Odkryciem staje się, że „fajny film” jest
też klasykiem w historii kina. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się też Siódma
pieczęć Bergmana. Choć najpierw słychać gromkie: „uuu”, bo film szwedzki,
czarno-biały, a na domiar złego z napisami, okazuje się jednak interesujący i jest
wspaniałą pomocą w podsumowaniu lekcji o kulturze średniowiecza. Sprawdza
się w ramach zajęć analiza pojedynczych kadrów – odczytywanie ich sensów
uniwersalnych, stawianie pytań, a środkiem do tego może być na przykład
tworzenie na ich bazie memów czy elektronicznych pocztówek.
Wreszcie druga strona kamery - uczniowskie wariacje filmowe na temat
lektur. Młodzież wielką estymą darzy swoje telefony komórkowe – dlaczego
więc ich nie wykorzystać do nagrywania prostych filmów? Uwspółcześnienia
motywów, dobieranie najistotniejszych dialogów, szukanie scenerii – to działania, które wspaniale aktywizują. W oparciu o lekcje powstały między innymi
Wyznania zabójcy (rzecz o psychoterapii współczesnego Makbeta), Pani Twardowska, której twórcy zamienili w karczmę „Rzym” pobliskie zabudowania
gospodarcze oraz Rybka zrealizowana przy pomocy animacji lalkowej.

dynamizujące akcję, wreszcie – ukoronowanie analizy – trawestację! Autorowi,
mimo szczerego zdziwienia naszymi odkryciami, udało się z gracją uniknąć
pytań o kontekst biograficzny. To była naprawdę bardzo udana lekcja i często do niej wracam, bo stała się świetnym ćwiczeniem analizy tekstu. Warto
odwracać perspektywę i od czasu do czasu postawić ucznia w innym miejscu
procesu twórczego.

Lekcja słuchania
Oto garść metod, lekcyjnych sytuacji, sfer naszych wspólnych uczniowsko-nauczycielskich działań, u których podstaw leży zawsze słuchanie. Każde zajęcia
są potencjalnym polem do powstania nowego pomysłu; może on szybko zgasnąć
lub zostać wykorzystany i dać choć odrobinę satysfakcji, zarówno uczniom, jak
i nauczycielowi. Czujność słuchacza pozwala na nieustanne rozwijanie warsztatu, otwiera nasze umysły, uczy dialogu. Dzięki słuchaniu uczę się uczniów
każdego dnia i czerpię z tego mobilizującą do pracy satysfakcję.
Marta Kumorek jest polonistką w II LO w Łańcucie
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Zdarza się czasem, że na potrzeby konkursów literackich albo po prostu
z własnej inicjatywy uczniowie „tworzą” – przez duże lub mniejsze „T”. Nauczyciel, czytając, „budzi się w śmiechu i strachu” albo zachwyca. Moją pierwszą
lekturę opowiadania Tomcio Krecik i porwanie Ciastoludka można określić popularnym w Internecie (i wśród uczniów) hasłem: „Polonistka płakała, gdy czytała”.
A płakała ze szczerego śmiechu. Uczniowskie opowiadanie pisane dla rozrywki
postanowiłam za przyzwoleniem autora wykorzystać lekcyjnie. Okazało się, że
tekst pisany przez kolegę z klasy czyta się z większym zainteresowaniem niż –
z całym szacunkiem – Słowackich i Żeromskich. A że tak skupiona na tekście
uwaga nie mogła się zmarnować, poświęciliśmy lekcję na analizę. Zabawne
opowiadanie, którego akcja osadzona została w przedszkolu, pozwoliło odkryć
echo średniowiecznego etosu rycerskiego. W narracji zdiagnozowano patos, ale
także ironię względem bohaterów. Dyskutowano nad heroizacją i deheroizacją.
Dostrzeżono elementy groteski w sposobie kreacji bohaterów oraz konstrukcji
sytuacji. Zauważono udaną próbę odtworzenia języka sześciolatków, środki
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Chwała Tomciowi Krecikowi!
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Repetitio est mater studiorum (łac.) – powtarzanie jest matką uczenia się.
Zgodnie z tą rzymską maksymą na rynku wydawniczym ukazało się kolejne
repetytorium z języka polskiego autorstwa Beaty Kapeli-Bagińskiej i Tomasza
Zielińskiego adresowane do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Publikacja Wydawnictwa Stentor przygotowuje do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w zakresie podstawowym
i rozszerzonym.
Formuła zadań umieszczonych w zbiorze jest zgodna z Informatorem maturalnym CKE. Dzięki temu uczeń samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela
może ćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym, a jednocześnie powtarzać materiał rzeczowy w układzie chronologicznym i problemowym.
W tej pozycji znajdzie on ponad 30 zadań przygotowujących do egzaminu
ustnego w odniesieniu do tekstów literackich, ikonicznych oraz językowych,
ponad 40 zadań przygotowujących do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz testy sprawdzające rozumienie tekstu nieliterackiego.
Ideą nadrzędną, wynikającą z doświadczeń Autorów, było przygotowanie
uniwersalnej pozycji, niezależnej od realizowanego programu nauczania oraz
wybranego przez nauczyciela podręcznika; mogłaby ona być wykorzystywana
w bieżącej, trzy- lub czteroletniej pracy dydaktycznej.
Przyjęto więc układ chronologiczny, w którego obrębie można wyodrębnić
stałe elementy struktury: najważniejsze informacje o danej epoce (filozofia,
motywy), problematykę lektur „z gwiazdką” z III i IV etapu edukacyjnego oraz
propozycje zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym wraz
z ćwiczeniami cząstkowymi przygotowującymi do ich realizacji. Zaproponowane
przy poszczególnych zadaniach ćwiczenia cząstkowe są różnorodne i wynikają
z koncepcji Marii Kniagininowej.
Uczeń i nauczyciel znajdą wśród nich takie, które:
• przygotowują do rozumienia problemu poprzez sformułowanie, odkrywanie, ustalanie, wybieranie tezy lub hipotezy;
• uczą tworzenia koncepcji wypowiedzi argumentacyjnej, doboru, formułowania argumentów oraz przykładów, ułatwieniem ma być dołączenie do

ćwiczeń fragmentów innych tekstów kultury bądź sugerowanych tytułów;
kształcą umiejętność analizowania, interpretowania i porównywania
tekstów kultury za pomocą różnych metod badawczych: strukturalnej,
poststrukturalnej, hermeneutycznej czy słów-kluczy;
• doskonalą umiejętność komponowania, planowania wypowiedzi ustnej
i pisemnej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym;
• wyposażają w konteksty interpretacyjne z różnych dziedzin: literatury,
filmu, ikonografii, muzyki, filozofii oraz biografii twórców;
• doskonalą umiejętność wnioskowania, podsumowywania wypowiedzi
ustnej i pisemnej.
Proponując ćwiczenia, Autorzy celowo nie zamieścili gotowych rozwiązań (z wyjątkiem testów działań na tekście nieliterackim), aby umożliwić uczniowi swobodę tworzenia własnych odpowiedzi, a nauczycielowi swobodne wykorzystywanie wybranych
ćwiczeń do pracy na lekcji lub w domu. Zgodnie z tym zamysłem nauczyciel i uczeń
doskonalą swoje kreatywne podejście do egzaminu maturalnego w nowej formule.
Warto też podkreślić, że Autorzy publikacji to nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym.
•

dr Beata Kapela-Bagińska jest adiunktem w Katedrze Polonistyki
Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi zajęcia z dydaktyki
i metodyki języka polskiego, psycholingwistyki oraz ewaluacji i pomiaru
dydaktycznego, a także w zakresie prawa oświatowego. Zajmuje
się badaniami edukacyjnymi w projekcie dotyczącym dydaktyki
języka polskiego w gimnazjum koordynowanym przez Instytut
Badań Edukacyjnych. Uczy języka polskiego i retoryki w I Liceum
Ogólnokształcącym w Sopocie. Od 2010 r. pracuje w Zespole Ekspertów
w projekcie „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego od
2015 roku”, jest współautorem zadań egzaminacyjnych.
mgr Tomasz Zieliński jest nauczycielem języka polskiego, etyki
i filozofii w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, egzaminatorem
i weryfikatorem egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Brał udział w kodowaniu Diagnozy
Przedmaturalnej oraz standaryzacji zadań maturalnych organizowanych
przez CKE i IBE. Jest doktorantem w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z literatury staropolskiej.
Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor
02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11, tel. 22 544 59 00, faks 22 544 59 03, e-mail: stentor@stentor.com.pl,
www.stentor.pl
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B. Kapela-Bagińska, T. Zieliński,
Przed maturą. Język polski. Repetytorium z zadaniami maturalnymi

107

108

Czytając książkę o Papuszy pióra
Angeliki Kuźniak, od początku do
końca tej zbeletryzowanej biografii
takie właśnie miałam wrażenie… Od
„cichej łzy” za Dyźkiem zaczynają
się wspomnienia Papuszy i „cichą
łzą” za nią samą żegna się książka
z czytelnikiem. Czytelnikiem, czyli
mną w tym przypadku - „gadzio”,
który przeżył ciekawe spotkanie
z cygańskim światem, cygańskimi
tajemnicami o zwyczajach, przesądach i cygańskich symbolach,
zaklęciach… A przede wszystkim
spotkanie ze zwykłą Bronisławą Wajs
i niezwykłą Papuszą…Lalką…
Rzecz o Papuszy ułożyła autorka w ciekawy i niebanalny sposób:
„Zdjęłam z głowy czarne, bo to już
rok, jak umarł. W domu umirał, pod
pierzyną, na dużej poduszce” – tak
zaczynają się wspomnienia samej
Wajs. Proste, zwyczajne, czasem ostre, wręcz brutalne, dotykające całej fizjologii
życia. Pomiędzy znajdzie się korespondencja Papuszy z „Braciszkiem Sownakuno” Jerzym Ficowskim czy „Wielce Szanownym Panem”, jakim był dla niej
Julian Tuwim. Tę rzetelną, choć samą w sobie poetycką biografię, przetykają
dokumenty państwowe w sprawie politycznej sytuacji kwestii romskiej. No
i wreszcie są te wiersze… gila z głowy leśnej dziewczyny… Gila, które już od
kołyski zdeterminowały życie dziewczyny urodzonej gdzieś… „w mazurskich
górach w Polsce”, urodzonej kiedyś… „o lata pytać nie warto”…
Nie wiedziała Bronisława, co to jest poezja… Nie przypuszczała i do końca
życia przypuszczać nie będzie, że to ona mogła być poetką… Wyszła dwa razy

za mąż, żyła bardziej lub mniej szczęśliwie w cygańskim taborze. Chodziła do
wsi naiwnym gadźom powróżyć i w razie sposobności ukryć kurkę, „stworzenie
boże”, w złodziejskich kieszeniach przemyślnej spódnicy Cyganichy. Przeżyła
takie dni, że prosiła: „Boże, zmień moje życie z psem”, bo to jej się widziało
więcej warte. Gehenna wojny… Przysposobiła chłopca, który był całym jej
światem…Do końca życia… Tarzaniu…
Nie myślała Papusza o poezji. Tylko jej w głowie same gila grały i śpiewały. Ona tylko głośno mówiła to, co dźwięczało w głowie ciemnej, przez las
wykołysanej dziewczyny. I dobrze było…
Aż zapragnęła ta głowa nauki. Nauki czytania… I zaczęło się szczęście,
i zaczął się dramat… Falorykta! I choroba, osamotnienie, ubóstwo, choć to
bolało najmniej…
I odejście najbliższych… Dyźka, Jerżego i to najboleśniejsze, Tarzania…
„Cicha łza” zawieszona w oknie, przez które do końca życia wypatrywała jego
widoku.
Takie było życie tej, która „w lesie jak złoty krzak wyrosła, w namiocie cygańskim, co miał prawdziwka postać”, tej, co nas zachwycała. „Oj, jak pięknie
w niebo patrzeć wciąż od nowa i bławaty jego różne w sercu chować”…
Książka Angeliki Kuźniak uderza w takie struny, że chce się w gila romane Papuszakre szerestyr uthody jeszcze bardziej wniknąć, zanurzyć i przeżywać
prosty świat widziany oczami dziewczyny, która w liściach dębu złote kolczyki
widziała. Do końca życia…
Alicja Drapała
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„Moja piosenka to jest cicha
łza…”
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Nowości wydawnicze
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca
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B. Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki
oświatowej, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Blamert, Edukacja jako siła, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.
W. Żłobicki (red.), Transgresje w edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2014.
R. Nowakowska-Siuta (red.), Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu
kształcenia, O.W. Impuls, Kraków 2014.
T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej,
W.N. PWN, Warszawa 2015.
P.P. Grzybowski, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację
międzykulturową, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Lewartowicz, Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Wyd. UMCS,
Lublin 2015.
A. Rzymełka-Frąckiewicz (red.), Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, W.E. Akapit, Toruń 2014.
A. Piasecka (red.), Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach, Wyd.
UMCS, Lublin 2014.
G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji
zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013 – 2104, Wyd. UJ, Kraków 2014.
J. Kordziński, Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w
pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
M. Celuch, Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok + płyta CD, Wyd.
Oświata, Warszawa 2015.

Dydaktyka i metodyka
M. Gudro-Homicka, Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama

w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
E.J. Lichota, Terapia logopedyczna, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
T. Stegemann, M. Hitzeler, M. Blotevogel, Arteterapie dla dzieci i młodzieży, Wyd.
Harmonia, Gdańsk 2015.
W. Karolak, Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice
U. Gruca-Miąsik, Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty,
Wyd. UR, Rzeszów 2015.
A. Gaweł, Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły,
Wyd. UJ, Kraków 2014.
M. Krzemiński, Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze,
W.E. Akapit, Toruń 2015.
B. Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń
adaptacyjnych młodzieży, Wyd. UJ, Kraków 2014.
A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Wyd. Difin,
Warszawa 2014.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, O.W. Impuls, Kraków 2014.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Minczanowska, Edukacja małego dziecka. Tom
8. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, O.W. Impuls, Kraków 2015.
Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczot, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, W.P. ZNP, Kielce 2015.
R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier
planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa 2014.
K. Szłapa, I. Tomasik, S. Wrzesiński, Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka.
Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów, Wyd.
Harmonia, Gdańsk 2014.
S.G. Blythe, Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?, W.N. PWN, Warszawa 2015.
A. Tanajewska, C. Mach, L. Styn, D. Bigott, Metodyka nauczania gramatyki z
elementami wiedzy o języku. Zestaw ćwiczeń gramatycznych dla uczniów klas 1–3,
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
M. Barańska, Odpocznijmy Ty i Ja. Słuchanki dla przedszkolaków i i najmłodszych
uczniów wspomagające relaks, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
Tomasz Klaman, Gra w kolory. Zabawy z muzyką dla dzieci + CD, Wyd. Harmonia,
Gdańsk 2014.
Opracowała:
Dorota Szumna
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G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów jak pomóc dziecku z dysleksją, Wyd.
Harmonia, Gdańsk 2015.
A. Kozdroń, Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów
kultury i rodziców, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
T. Michałowska, Zagadki logiczne do utraty tchu. 9–11 lat, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2015.
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sprawozdania
Konferencja podsumowująca projekt

„Od edukacji globalnej
do odpowiedzialności za świat”

Prezentacja działań grupy podkarpackiej w składzie: Wiesław Śnieżek moderator, Marzena Pelczar koordynator lokalny, Urszula
Szymańska-Kujawa koordynator wojewódzki
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współpracujących resortów: Pani
Magdalena Budkus, Radca Ministra
z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, oraz Pani
Janina Moryc, Naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej, Edukacji
Globalnej i Wolontariatu z Departamentu Współpracy Rozwojowej
MSZ. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się wystąpienie Pani dr Katarzyny Jasikowskiej z Uniwersytetu
Jagiellońskiego na temat poradnika
metodycznego z edukacji globalnej
przygotowywanego dla nauczycieli
II, III i IV etapu edukacyjnego oraz

Kilka słów o EDUKACJI GLOBALNEJ i samym projekcie
„Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych.
Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji
uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami
a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić
do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się
w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Definicja edukacji globalnej wypracowana została
w ramach procesu międzysektorowego (serii pięciu spotkań przedstawicieli
NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach
2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce. Edukacja globalna to część
kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez
uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głów-

sprawozdania

12 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Edukacja
globalna w szkolnych programach
nauczania”. Tegoroczna, czwarta już
edycja projektu, nosiła tytuł „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności
za świat”. Konferencję otworzyła Pani
Marlena Fałkowska, Wicedyrektor
ORE, wraz z koordynatorką projektu
Panią Grażyną Kurowską, Kierownikiem Wydziału Rozwoju Kompetencji
Społecznych i Obywatelskich ORE.
Głos zabrały przedstawicielki dwóch

raport z badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na temat Edukacja globalna w szkolnej podstawie programowej.
Najważniejszym jednak punktem programu były wystąpienia koordynatorów
i moderatorów z wszystkich województw (przedstawili działania w regionach)
oraz przedstawicieli nagrodzonych szkół: dyrektorów, nauczycieli i uczniów.
Województwo podkarpackie od początku jest reprezentowane w projekcie
przez nauczycieli konsultantów z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Co roku dołączają nowe szkoły i nauczyciele, a edukacja
globalna jest lepiej rozumiana i lubiana ze względu na ciekawe formy pracy
oraz aktualną tematykę. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, nasze
województwo sięgnęło po nagrody, które co roku przyznawane są szkołom
(certyfikat szkoły globalnej) oraz nauczycielom (za najlepszy projekt edukacyjny). Tegoroczni zwycięzcy to:
• Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – wyróżnienie w konkursie na szkołę
globalną,
• Pani Katarzyna Rygiel-Hałucha z Zespołu Szkół Miejskich z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie – 3. miejsce za projekt edukacyjny „Historia
zielonego listka, czyli skąd trafiła do nas herbata?”
Gratulujemy serdecznie i liczymy na więcej w przyszłym roku. Rok 2015
został ogłoszony Rokiem Rozwoju, co wpisuje się w problematykę edukacji
globalnej, dlatego działania projektowe w przyszłym roku będą z pewnością
poświęcone tej tematyce.
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nym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom
dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne
powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych
wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
• poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
• ochronę praw człowieka,
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy
krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.
Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
• rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
• kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych
procesów na jednostkę”1.
Edukacja globalna jest obecna w szkole od dawna, pomimo że nie wszyscy
jeszcze kojarzą pewne treści w podstawach programowych z nazwą wypracowaną
w 2011 r. Edukacja globalna obejmuje taką tematykę jak: rozwój międzynarodowy, handel międzynarodowy, zmiany klimatu, stosunki międzynarodowe,
zanieczyszczenie środowiska, migracje, ubóstwo, konsumpcja, zasoby naturalne,
konflikty, prawa człowieka. Hołduje wartościom: godność, sprawiedliwość,
solidarność, równość, pokój, wolność oraz kształtuje określone postawy:
odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, osobistego zaangażowania, gotowości do ustawicznego uczenia się. Porównajmy kształtowane
postawy z tymi zawartymi we wstępie do podstawy programowej do szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: „W procesie kształcenia
ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej
wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność,
przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym
bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszano1
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wania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania
dla innych kultur i tradycji”2. Kształtowane u uczniów postawy pokrywają
się z tymi, które kształtuje edukacja globalna, dlatego warto w swojej pracy
dydaktycznej i wychowawczej odwoływać się do edukacji globalnej, a także
korzystać z ciekawych form pracy, licznych materiałów i pomocy, a także gier
dydaktycznych i ćwiczeń opracowanych na użytek edukacji globalnej.
Mówiąc o edukacji globalnej, trzeba również wspomnieć o Milenijnych
Celach Rozwoju, do których realizacji w 2000 r. zobowiązała się również Polska. Wyznaczono 8 celów, powinny one zostac osiągnięte do 2015 r. Jakie to
cele? Przypomnijmy je.
CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie
o połowę liczby ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie.
CEL 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
poprzez zapewnienie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.
CEL 3: Promocja równości płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie nierównego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wyższych szczeblach do 2015 roku.
CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3
wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat.
CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie
o ¾ wskaźnika umieralności matek.
CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych
chorób poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie
nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych
chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań.
CEL 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami
naturalnymi poprzez uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie metod hamujących zubożenie
środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych
stałego dostępu do czystej wody pitnej. Do 2020 roku osiągnięcie znacznej
poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów.
CEL 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju
poprzez wypracowanie dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach,
przewidywalnego i nikogo niedyskryminującego systemu handlowo-finansowego,
zobowiązanie uczestników systemu do podejmowania działalności promującej do2
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bre praktyki rządzenia i rozwój, ograniczanie ubóstwa, uwzględnienie szczególnych
potrzeb państw najsłabiej rozwiniętych, wyspiarskich i śródlądowych (zwłaszcza
zwiększenie dostępu do rynków krajów rozwiniętych, redukcję długów, zwiększenie pomocy rozwojowej), wypracowanie strategii na rzecz zapewnienia pracy
młodemu pokoleniu, zwiększenie dostępu do leków dla krajów rozwijających
się oraz umożliwienie im korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej technologii.
Czy wywiązaliśmy się z postawionego zadania? Myślimy, że raporty i dane
na ten temat ukażą się w przyszłym roku. Dużo działań w tym kierunku było
podjętych. Zgodnie z zasadą edukacji globalnej MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ
LOKALNIE na problem celów milenijnych należy spojrzeć przez pryzmat swojej
szkoły, miejscowości, lokalnych działań, własnych działań, które wydają się małe,
ale gdy je zsumować, dają zupełnie inny obraz, a przede wszystkim zapobiegają
bezczynności, przyglądaniu się, staniu z boku i powszechnej opinii „mnie to nie
dotyczy”. Edukacja globalna w szkołach ma wymiar edukacyjny, ma zaszczepić
świadomość, że można i trzeba się angażować, działać. Tryumfy odnosi wolontariat, który odradza się wśród młodych ludzi, uczniów już ze szkół podstawowych.
Dlatego też ważne jest, aby edukacja globalna była świadomie obecna w szkołach.
Argumenty przemawiające za tą obecnością dobrze przedstawiła Agata Świdzińska
w artykule Globalne klimaty w polskiej szkole. Jakie to argumenty?
• „Właściwie nie wprowadza ona nowych treści, ale rozwija koncepcję pedagogiczną, wzbogacając wartość merytoryczną i dydaktyczno-wychowawczą
wszystkich przedmiotów i zajęć szkolnych.
• Nie nakłada nowych obowiązków. Wpisana w nową podstawę programową
kształcenia ogólnego stała się obowiązkowym zadaniem każdego nauczyciela
i wychowawcy.
• Jest pewnego rodzaju ścieżką edukacyjną czy wątkiem edukacyjnym, które
warto, a wręcz trzeba, wpleść w tematykę poszczególnych przedmiotów
szkolnych oraz działania edukacyjne czy inicjatywy szkolne.
• Pozwala spojrzeć na omawiane treści edukacyjne z innej perspektywy, odmiennie naświetlić informacje, ułatwiając zrozumienie otaczającego świata,
uwrażliwić na różne punkty widzenia przy zastosowaniu różnorodnych form,
metod pracy i narzędzi dydaktycznych, pozwala na uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego, rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom do funkcjonowania we współczesnym, różnorodnym społeczeństwie”3.
Projekt ORE przy współpracy MSZ „Edukacja globalna w szkolnych
programach nauczania”, którego tegoroczna IV już edycja zatytułowana „Od
3
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edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” właśnie się zakończyła, jest
bardzo atrakcyjną formą, zarówno dla szkół, jak też nauczycieli i uczniów.
Dyrektorzy mogą się poszczycić tytułem szkoły globalnej i nagrodami rzeczowymi, nauczyciele nagrodami w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny,
zaś uczniowie uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Ponadto w każdej edycji do
nauczycieli adresowany jest kurs blended learning na specjalnie przygotowanej
platformie, która zawiera mnóstwo ciekawych materiałów merytorycznych,
scenariuszy zajęć, propozycji projektów edukacyjnych, linków do ciekawych
stron, bogatej bibliografii i – co najcenniejsze – kontakt z innymi nauczycielami z Polski na forum dyskusyjnym platformy. Odbywają się też szkolenia
i warsztaty stacjonarne w wielu miastach naszego województwa, gdzie można
się spotkać, porozmawiać i zaplanować wspólne działania. W ramach projektu
dużym zainteresowaniem w każdej edycji cieszą się spotkania z wolontariuszem, finansowane przez MSZ. Do szkół przyjeżdżają wolontariusze pracujący
w różnych zakątkach ziemi i opowiadają młodzieży o swoich doświadczeniach.
Rokrocznie w trzecim tygodniu listopada w szkołach organizowany jest
Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku hasło TEG brzmiało: Bezpieczeństwo
żywnościowe. Można go rozumieć bardzo szeroko, patrząc na zasoby całego
świata, uprawy, produkcję, ceny, handel, modyfikowanie roślin, problemy z wodą
itp., ale można spojrzeć na problem lokalnie, jakie produkty jem, czy są zdrowe,
bezpieczne, czy ich nie braknie. Corocznie w tym czasie odbywają się w szkołach
liczne imprezy. Coraz częściej szkoły współpracują ze sobą, organizując razem
pewne działania. Przykładem może być Publiczne Gimnazjum w Przybówce,
które wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie przygotowało zajęcia kulinarne, gdzie starsi uczniowie prezentowali gimnazjalistom
swe zdolności kulinarne. W ramach TEG odbyło się wiele ciekawych inicjatyw,
m.in. dyskusje, happeningi, pokazy mody z surowców wtórnych, salony mody,
gdzie można wymienić ubrania, przepisy kulinarne itp. Wszystkie te działania
wymyślali uczniowie i świetnie się bawili, włączając w to dorosłych.

Działania projektowe
Projekt daje tylko pewne podstawy, dostarcza rzetelnej wiedzy, materiałów
edukacyjnych i pomysłów, realizację pozostawiając nauczycielom i uczniom. To
oni, działając w określonym środowisku, wybierają to, co dla nich najbardziej
przydatne, ciekawe. Projekt tylko inspiruje, licząc na podjęcie inicjatywy przez
szkoły. Z trzyletniego doświadczenia wiemy, że tych inicjatyw jest coraz więcej.
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Zapraszamy do współpracy! W przyszłym roku ruszy kolejna, piąta już
edycja projektu. Szczegóły na stronie www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl.
Opracowanie:
Urszula Szymańska-Kujawa
Wiesław Śnieżek

W praktyce nauczycielskiej rzadko mamy okazję zaprezentować umiejętności wychowanków szerszej, pozaszkolnej publiczności. Zdecydowaną większość
uroczystości stanowią imprezy szkolne. Także obchody świąt państwowych, które
na ogół przybierają formę tradycyjnych akademii, montaży słowno-muzycznych,
adresowane są przede wszystkim do uczniów oraz nauczycieli i nie mogą stanowić
ważnych wydarzeń w życiu społeczności lokalnej. Tymczasem jednym z podstawowych obszarów funkcjonowania każdej nowoczesnej szkoły jest jej zewnętrzna
promocja – kreowanie pozytywnego wizerunku, współpraca z lokalnymi instytucjami, popularyzowanie osiągnięć i talentów uczniów. Wszystkie te zadania
z powodzeniem realizować można poprzez wieczornice patriotyczne.
Wieczornice to przedstawienia artystyczne z udziałem szerszej publiczności: uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, organizowane głównie z okazji
rocznic narodowych (np. Święta Konstytucji 3 maja, Święta Odzyskania Niepodległości, wybuchu II wojny światowej) lub doniosłych wydarzeń w historii
regionu. W programach takich wieczornych spotkań znajdują się występy
taneczne uczniów, recytacje, czytanie fragmentów literatury pięknej, wspomnie-
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nia świadków dawnych wydarzeń lub inscenizacje, które często łączą w sobie
wcześniej wymienione formy.
W Zespole Szkół nr 5 w Rzeszowie wieczornicę z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości przez Polskę zainicjował w 2007 r., pełniący funkcję dyrektora
szkoły, mgr Piotr Kłęk. Szybko stała się ona przedsięwzięciem cyklicznym
i jednym z ważniejszych w kalendarzu szkolnych imprez.
14 listopada 2014 r. wieczornica odbyła się już po raz ósmy. W ciągu
tego czasu byli za nią odpowiedzialni nauczyciele języka polskiego i historii:
mgr Iwona Dąbrowska, mgr Marzena Grzebyk, mgr Agnieszka Pittner oraz
dr Radosław Sztaba. Istotny wkład w organizację wieczoru mają także wychowawczynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5, Przedszkola Publicznego
nr 1, które zawsze na rozpoczęcie wieczornicy przygotowują najstarszą grupę
przedszkolaków do zaprezentowania jednego z polskich tańców narodowych.
Za scenografię od samego początku listopadowego przedsięwzięcia odpowiada mgr Romuald Różański, który kilkakrotnie podczas jej przygotowywania
sprawował również opiekę nad uczniami Gimnazjum nr 13, realizującymi
projekt edukacyjny Obraz, światło i dźwięk w scenografii teatralnej. Pozwoliło
to również na zaangażowanie w omawiane wydarzenie osób, które nie czuły
się pewnie w występach przed szerszą publicznością. Uczniowie byli wówczas
odpowiedzialni, wraz z nauczycielem sprawującym opiekę nad projektem, za
dekoracje, odpowiednie oświetlenie sceny oraz efekty dźwiękowe, których dobór
oraz wykorzystanie wpływały na lepszy efekt końcowy.
Przez kilka lat swojego istnienia początkowo uroczysta, szkolna akademia
zmieniła diametralnie swój charakter i zaczęła opierać się nie tylko na autorskim scenariuszu, ale i na współpracy z różnymi instytucjami kultury (m.in.
Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie) i organizacjami młodzieżowymi
(5. Drużyną Starszoharcerską im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Rzeszowie), dzięki którym możliwe jest skompletowanie odpowiednich rekwizytów
i kostiumów. Również współpraca z Klubem Absolwenta Gimnazjum nr 13
w Rzeszowie okazała się owocna. Umożliwiła ona zapewnienie obsługi technicznej podczas samej wieczornicy oraz przygotowanie scenografii.
Scenariusz każdorazowo powstaje z myślą o potencjale i możliwościach
szkoły oraz uczniów, co pozwala na jego ogromną różnorodność. W roku 2011
na scenie pojawił się tajemniczy duch, w 2012 opowieść o sobie snuła sama
Polska, w 2013 głównym bohaterem był tytułowy latarnik z noweli Sienkiewicza, a podczas tegorocznej wieczornicy uczniowie przenieśli widzów w czasy II
wojny światowej, kiedy to chroniąca się przed niemieckim bombardowaniem

rodzina, razem ze swoją sąsiadką Stefanią Baczyńską, z rozrzewnieniem wspominała rok 1918 i szereg wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Ważnym elementem wykorzystanym w wieczornicy są również prezentacje multimedialne, które nawet podczas trwania fragmentów muzycznych
nie pozwalają widzowi się rozproszyć, odwrócić uwagi od tematu wiodącego.
Zawierają one reprodukcje obrazów, zdjęcia odpowiadające tematyce przedstawień, motta czy też są teledyskami do odtwarzanych lub śpiewanych utworów
muzycznych.
Dla nauczycieli koordynujących całe przedsięwzięcie wieczornica jest sprawdzianem zarówno umiejętności organizacyjnych, znajomości potencjału uczniów,
jak i dbałości o każdy element powstającego scenariusza. Duży nacisk położony
jest także na to, by utwory muzyczne komponowały się z treścią scenariusza. Często bywa wykorzystywana twórczość współczesnych polskich zespołów, którym
bliska jest tematyka patriotyczna. Podczas tegorocznej wieczornicy sporo miejsca
zajęły fragmenty utworów zespołu Forteca (m.in. Pomnik z prawdy, Kto dziś
upomni się o pamięć?), Teatru Muzycznego Od Czapy (Dziś idę walczyć, mamo),
Jacka Kaczmarskiego (Zesłanie studentów), w latach ubiegłych przedstawieniom
towarzyszyli: Marek Grechuta (Ojczyzna), Jacek Wójcicki (Modlitwa o wschodzie
słońca, Miejcie nadzieję), grupa Happysad (Ojczyzna), czy Janusz Radek (Tango
na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos). W miarę możliwości wybrane piosenki śpiewa szkolny chór, nad którym pieczę sprawuje mgr Dominik Maziarz (w latach
poprzednich funkcję opiekuna chóru pełnił dyr. Piotr Kłęk).
O sukcesie i popularności przedsięwzięcia, jakim jest wieczornica, świadczy
wzrastająca każdego roku liczba widzów oraz wyrażane przez nich pozytywne
komentarze i opinie. Publiczność tworzą nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale
także przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
mieszkańcy osiedla oraz absolwenci szkoły. Wartość wieczornicy dostrzegły
lokalne media, informacje na jej temat kilkakrotnie ukazywały się w prasie
oraz internetowych serwisach informacyjnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony dyrektora szkoły,
mgr. Piotra Kłęka, który pomagał w pokonywaniu różnego rodzaju przeszkód:
organizacyjnych, technicznych i finansowych.
Przykład Zespołu Szkół nr 5 w Rzeszowie dowodzi, że organizacja wieczornicy
daje łatwo zauważalne pozytywne efekty. Dla widzów jest to pouczające spotkanie
z historią, rozpalające ciekawość poznawczą i atrakcyjne w odbiorze. Wszystko to,
co stanowi wizualną stronę inscenizacji, a więc scenografia, dekoracje, rekwizyty,
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kostiumy, prezentacja multimedialna, służy pobudzeniu wyobraźni i ułatwia
przyswojenie wiedzy przekazywanej przez młodych aktorów. Całość dopełnia
muzyka, efekty dźwiękowe i świetlne tworzące odpowiedni nastrój widowiska
i wzmacniające przekaz treści dydaktycznych. Dla uczniów udział w inscenizacji
jest świetną okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich, zaprezentowania licznej
widowni a także własnym rodzicom, swoich aktorskich, wokalnych i recytatorskich umiejętności. Nowe, cenne doświadczenia, które młodzi artyści nabywają
podczas całego procesu tworzenia wieczornicy, z pewnością będą procentować
w przyszłości.
Organizacja uroczystości przynosi znakomite rezultaty edukacyjne i wychowawcze, ponieważ, silnie oddziałując na emocje widzów, wywołuje refleksję nad
przeszłością i współczesnością. Powoduje umocnienie więzi grupowej podczas
wspólnych przygotowań, wzbudza w młodych aktorach większą wrażliwość
kulturową, prowadzi do wzrostu wiary we własne możliwości. Wieczornica
sprzyja kształtowaniu postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich
uczniów, przez co wpisuje się w realizowane na terenie szkoły programy i plany
wychowawcze. Uczy samodyscypliny, kreatywności, odpowiedzialności, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, rozwija zainteresowania dziejami
Polski, prezentuje sylwetki bohaterów narodowych, prowadzi do pogłębiania
wiedzy historycznej. Ta edukacja w nowym wymiarze, łącząca zabawę w teatr
z nauką, nie może być oczywiście alternatywą dla klasycznej lekcji, jest jednak
jej doskonałym uzupełnieniem.
Nie ulega wątpliwości, że istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na
imprezy środowiskowe. Dzięki wieczornicy w okazji Święta Odzyskania Niepodległości korzyści odnoszą zarówno uczniowie, jak i szkoła, która mocno
akcentuje swoją obecność w życiu lokalnej społeczności oraz zyskuje element
wyróżniający ją z szeregu innych placówek. Idąc w ślady Zespołu Szkół nr 5
w Rzeszowie, warto pokusić się o to, by typową, szkolną akademię przekształcić
w takie wieczorne spotkanie, a tym samym nadać jej większą rangę i uczynić
mocnym punktem w działaniach promujących szkołę.
Marzena Grzebyk,
Radosław Sztaba
Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

To lubię!
Mariusz Kalandyk

Neuro
W kosmosie zdarzeń różnych codziennych w przestrzeni naszej uwagi pojawiają
się obiekty niezwykłe. Stajemy zdumieni,
bo mimo rutyny i zapiekłych przyzwyczajeń
ciągle jeszcze potrafimy się dziwić. Wszystko
już było, ale do czasu, gdy pomiędzy „było”,
a „jest” odkrywamy na nowo „prześwit”,
miejsce na zachwyt, wzruszenie i radość.
Zobaczyć taką radość w oczach dziecka, gdy ma się już swoje lata, jest rzeczą
bezcenną. Widzieć zdziwienie, zaaferowanie, pasję – to daje pochop i świadomość sensu tego, co się robi…
Czy zdarza się często?
Nie wiem…
…
Ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, prawda?
Jednakowoż każde działanie, które
czyni szkołę odrobinę milszą, bardziej
przyjazną, troszeczkę ciekawszą dla
smoczkoustych, warte jest zachodu.
Wschodu też…
…
W kosmosie zdarzeń różnych codziennych w przestrzeni naszej uwagi
pojawiają się również niezwyczajne osoby. Przypominają trochę istoty z innego
wymiaru. Są odrobinę zakręcone, nieco
nawiedzone, lekko zdystansowane do
tego, co widzą i na pewno zdeterminowane. Są jak rzadkie ptaki w obszarze
szkolnej jurysprudencji, gdzie urzędni-

czy rygor, często tępa norma i procedura
są ważniejsze od poczucia misji, belferskiej wizji i ogólnego poczucia szczęścia
(lub przynajmniej dobrostanu).
Są nimi nasi uczniowie w liczbie odpowiedniej i licznej, bo wszyscy oni są
na swój indywidualny sposób zdolni. Tak
sugeruje m.in. Gerald Hüther.
I wtedy zaczynamy odczuwać dojmującą potrzebę odmiany. Szukamy
nowej myślowej przestrzeni, prześwitu
dydaktycznego. Daje on nadzieję, że
w miejsce gęste od starych drzew, gałęzi
i chaszczy wpadnie odrobinę słońca
i rozświetli gnuśną dziedzinę rutyny, zrobi
przestrzeń dla myślenia bardziej twórczego, nowości potrząśnie kwiatem i oblecze
w skuteczności mądre malowidła.
Bo tam pod ciemieniem i oponami
różnymi znajduje się mózg. Kilogram
z hakiem niezłego mięska z odpowiednią
ilością tłuszczu. Komórek nerwowych
wypełniających kiepełe za bardzo policzyć się nie da, ale fachowcy szacują
ich ilość na grube dziesiątki miliardów.
Mogą one wytworzyć tyle połączeń, że
z kolei ich liczenie zajęłoby wieczność.
To wszystko zapakowane jest w dwie
zgrabne półkule połączone jakimiś spoidłami wielkimi, przednimi i tylnymi,
z hipokampem w części skroniowej
oraz móżdżkiem poniżej. Co ciekawe –
w móżdżku jest ich najwięcej!
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Felieton
Gdy włączyć neuroobrazowanie, okaże
się, że możemy obserwować aktywność
tego czegoś na kształt plam na słońcu.
Wiemy już trochę, gdzie, co i kiedy można
pobudzić i jakie efekty wywołać. Wiemy,
które części za co są odpowiedzialne, oraz
że myślenie ma związek z uczeniem się
i zasadniczo dobrze robi obu procesom,
gdy je połączyć.
Uczenie bezmyślne również występuje.
Niektórzy uważają, że występuje częściej.
Zwłaszcza w szkole. Świadomość owa niektórym spać nie daje i każe szukać rozwiązań nowych, które by szkołę w bardziej
adekwatnym miejscu wspomnianego
wyżej prześwitu postawiły i horyzonty
szersze pokazały.
Mózg lubi się uczyć, ale nie w szkole; nie
w każdej szkole. Więcej: w wielu szkołach
uczyć się nie chce, bo szkoła przeszkadza
w uczeniu się mózgu. Bo przymus mózg
poniewiera i paraliżuje poznawczo, a nuda
(czytaj: przewidywalność i powtarzalność)
wyłącza motywację i naturalną ciekawość
świata, siebie i innych.
Mózg nic innego właściwie nie robi,
tylko się uczy – nawet w szkole. Dobrze
by było, gdyby tam uczył się bardziej
niż mniej. Istnieją bowiem ku temu
sprzyjające okoliczności! Wielu uważa, że
można je wytworzyć skutecznie i w miarę szybko, gdy weźmiemy pod uwagę to
wszystko, co o ludzkim mózgu zdążyła
się dowiedzieć neurologia zaprzęgnięta
w służbę dydaktyki.
Co już wiemy? Wbrew pozorom sporo.
Uczenie się jest także powtarzaniem, ale
monotonia powtarzania mocno obniża
efektywność przyswajania. Dobrze jest
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włączać na okoliczność uczenia się układ
nagrody i tak zorganizować rzecz całą, by
w cały proces uwikłać kontekst społeczny.
Po prostu efektywniej uczymy się w kupie,
tzn. w grupie, nawet gdy stanowi parę.
Z kolei para nie idzie w gwizdołek
w on czas, który nas zaskakuje, wykoleja
nasze mentalne gotowce i czyni zadość
poczuciu humoru. Uczenie się jest bowiem zajęciem zbyt poważnym na to, by
się nie śmiać. Niektórzy z kolei, wśród
nich Manfred Spitzer, utrzymują, że więcej umiemy niż wiemy. By umieć, trzeba
jednak coś wiedzieć, aliści potem jest tak,
że umiemy, ale dalipan – skąd(?), dlaczego(?), jak(?) w ząb nie wiemy. Przerasta
to moją zdolność pojmowania, ale co
mi tam. Powtarzam za neurobiologiem
w końcu.
I tu pojawia się intryga, czyli przeszkoda zasadnicza, która sprawia, że
dorośli bądź co bądź ludzie chętnie
z części swojej dorosłości rezygnują,
w spór ognisty wchodząc, innych od
czci, wiary i dobrych intencji odsądzając.
Neuro przestaje być szansą, a staje się
obiektem znoszeń przeróżnych, kompleksy kompetencyjne ujawniających
bardziej niż troskę o rozwój systemu
a w nim jednostek (najlepiej wszystkich).
Piszę o tym ze smutkiem, ale i nadzieją,
że debata merytorycznie ważka zacznie
mieć miejsce, a skutkować będzie podnoszeniem na wysoki poziom intelektualny
i moralny jestestw różnych właśnie dojrzewających do życia refleksyjnego i pełnego
pasji (poznawczych).

Mariusz Kalandyk

