
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

dysleksja 

 

 

 

 

 

 

 

MPO-R1_1P-072 
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Z J ZYKA POLSKIEGO 
 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 180 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 

 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15  stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 
nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 
3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 
4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy przekre l. 
5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 
6. Mo esz korzysta  ze s ownika poprawnej polszczyzny 

i s ownika ortograficznego. 
7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  
dla egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 
Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 
 
 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 
 

Za rozwi zanie 
wszystkich zada  
mo na otrzyma  

cznie  
50 punktów 

 

Cz  I – 10 pkt 

Cz  II – 40 pkt 

 

Wype nia zdaj cy 

przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 
     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Cz  I – rozumienie czytanego tekstu 

Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj 
tylko na podstawie tekstu i tylko w asnymi s owami – chyba e w zadaniu polecono inaczej. 
Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste  proszona/y. W zadaniu zamkni tym wybierz tylko jedn  
z zaproponowanych odpowiedzi. 
 

Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? (fragment) 
 

Dziennikarze pisz , poniewa  nie maj  nic do powiedzenia, 

i maj  co  do powiedzenia, poniewa  pisz . 

(Karl Kraus, 1986) 

 
1. Na pytanie zawarte w tytule poszukujemy odpowiedzi od dawna. W przesz o ci by a 
ona stosunkowo prosta: dziennikarstwo pojmowano jako wyzwanie, któremu by  w stanie 
sprosta  jedynie odwa ny, utalentowany i przebojowy cz owiek. Dzisiaj, u progu XXI wieku 
zauwa amy, jak gwa townie narasta zapotrzebowanie na profesjonalnie pojmowane 
specjalno ci medialne. Dotyczy to nie tylko specjalno ci czysto dziennikarskich, ale si ga 
szerzej – do nowo powsta ych „zawodów medialnych”1. Cyfrowe technologie napotykaj  
na rosn ce wymagania odbiorców, którzy chc  otrzyma  „coraz lepiej przykrojone 
informacje”, atwe w zrozumieniu i zastosowaniu.[…] 
2. Dziennikarstwo – co nale y podkre li  – sta o si  wa n  form  komunikacji 
publicznej we wspó czesnym spo ecze stwie. Mass media – w obr bie których 
dziennikarstwo stanowi jeden z istotnych sk adników systemu rozprowadzania informacji – 
staj  si  g ównymi instytucjami w sferze publicznej, czyli w tej „dziedzinie ycia 
spo ecznego, gdzie wymiana informacji i pogl dów na sprawy b d ce przedmiotem 
wspólnych zainteresowa  mo e prowadzi  do tworzenia opinii publicznej”2.  
3. Czy media masowe sta y si  agendami spo ecznej zmiany i dziennikarze bezpo rednio 
w czeni s  w ten proces? Zwolennicy takiego podej cia twierdz 3, e wspó cze nie 
dziennikarze s  propagatorami idei demokratycznych: doradzaj  ludziom, rz dom, 
businessowi, wskazuj c na kierunki dzia a . Wyznawcy odmiennego pogl du, uznaj cy 
media i dziennikarzy za agendy spo ecznego porz dku4, zwracaj  uwag  na fakt, e media 
masowe znacznie bardziej s u  stabilizowaniu systemu, w ramach którego funkcjonuj , 
wzmacniaj  istniej ce warto ci, spo eczny porz dek i ad ni  wprowadzaj  zmian . 
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim podej ciu zwraca si  uwag  na wspólny problem – 
a mianowicie na rosn ce znaczenie i wp yw dziennikarzy oraz mediów, z którymi s  oni 
zawodowo zwi zani. […] 
4. Mimo i  wymienione punkty widzenia na dziennikarstwo ró ni  si  zasadniczo 
mi dzy sob , to jednak obydwa zawieraj  pewne podobie stwa. Nie tylko jest im wspólne 
uznanie dziennikarstwa i mediów za wa ne instytucje spo eczne, lecz tak e zainteresowanie  
tym, jak dziennikarze „zdobywaj  w adz ” lub – mówi c nieco inaczej – osi gaj  wp yw 
na w adz . Jest to o tyle wa ne, e media aspiruj  dzi  do pozycji nie tyle „czwartej”, 
ile pierwszej w adzy. 

                                                 
1 A. Hart (red.), Teaching the Media. International Perspective, New York 1998, zw . rozdz. Media Education 

in the Global Village 
2 P. Dahlgren, Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media, London 1995 
3 D. L. Protess i in., The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agendabuilding in America, 
New York 1991 
4 G. Gerbner i in., Growing up with Television: The Cultivation Perspective, w: J. Bryant i D. Zillmann (red.), 
Media Effects: Advanses in Theory and Research, New York 1994 
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5. Studia nad histori  dziennikarstwa pozwalaj  wyja ni , jak dosz o do tego, e zawód 
dziennikarza uzyska  tak znacz c  pozycj  i legitymacj  spo eczn . Dziennikarze postrzegali 
samych siebie jako tych, którzy wp ywaj , a czasem wr cz kreuj  procesy spo ecznej zmiany, 
b d  jako tych, którzy wzmacniaj  procesy spo ecznej kontroli. Wymienione przejawy 
aktywno ci w obr bie dziennikarstwa wyst powa y od pocz tku tworzenia si  tej grupy 
zawodowej, aczkolwiek w pocz tkach prasy dziennikarze postrzegani byli jako ludzie jedynie 
opisuj cy dzia ania rz dów, wp ywowych grup, struktur spo ecznych, nie za  jako ci, którzy 
kwestionuj  istniej cy porz dek. Bardziej zatem utrzymywali ad spo eczny ni  zmierzali 
ku temu, by go zmienia . 
6. Wraz z nawarstwianiem si  procesów spo ecznej zmiany i równolegle z rozwojem 
mediów znaczenie dziennikarstwa w zakresie wp ywu publicznego wzrasta o i w dalszym 
ci gu wykazuje podobne tendencje. Badania nad wyborem i presti em ró nych profesji 
wskazuj  na wzrost rangi zawodu dziennikarskiego oraz – co dostrzegamy w ostatnich latach 
– wyra ny wzrost atrakcyjno ci nowych specjalno ci w zawodach medialnych: public 
relations

5, zarz dzania mediami, rzecznictwa prasowego, reklamy itp. Dziennikarze 
postrzegani s  wspó cze nie jako odr bna grupa zawodowa, posiadaj ca okre lon  (co nie 
znaczy stabiln ) legitymacj  spo eczn , która jest przedmiotem nieustaj cego testu 
spo ecznego. Zabiegi o pozyskiwanie legitymacji spo ecznej dla zawodów dziennikarskich 
wi  si  historycznie z rozwojem dziennikarstwa politycznego. Dziennikarze bowiem 
pierwsi zacz li przedstawia  polityczne interpretacje, analizy oraz punkty widzenia na wa ne 
sprawy spo eczne, polityczne czy ekonomiczne; spod ich piór wychodzi y komentarze 
wyja niaj ce rozgrywaj ce si  wydarzenia, fakty i procesy. W ten oto sposób zacz li 
systematycznie legitymizowa  swoj  dzia alno . 
7. U progu XXI wieku dostrzegamy, e taka legitymizacja spo eczna –  i to 
w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy zawodowej – nie jest warto ci  sta . Nieustannie 
przedstawiciele ró nych zawodów zabiegaj  o utrzymanie b d  wzmocnienie posiadanej 
legitymacji, inne grupy natomiast legitymacj  t  trac . Dziennikarze znajduj  si  w centrum 
tego procesu. Raz trac  presti  i uznanie, gdy staj  si  stronniczy (np. w sporach i konfliktach 
politycznych), innym razem zyskuj  – jak w przypadku wojny w Jugos awii, zamykaj cej 
burzliwy wiek XX. Obywatele przede wszystkim zwracaj  si  ku mediom i ufaj  
dziennikarskim informacjom oraz komentarzom w radiu, telewizji czy gazetach, 
a nie polegaj  na potocznie przekazywanych opiniach.[…] 
8. A zatem – czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powo aniem, misj  
czy rzemios em? […] 
Charakter pracy dziennikarza czy osoby zawodowo powi zanej z mediami (np. rzecznika 
prasowego, specjalisty w zakresie public relations, marketingu, reklamy, kszta towania 
wizerunku polityka) wi e si  ze zdobywaniem i przetwarzaniem informacji; chodzi tu 
nie tylko o umiej tno ci wy cznie techniczne, lecz tak e o intelektualne przygotowanie 
u atwiaj ce ocen , wybór i sposób przedstawienia zebranych danych. I pod tym k tem 
analizujemy wspó cze nie narastaj c  profesjonalizacj  zawodów medialnych, w tym tak e 
zawodu dziennikarza. Profesjonalizacja dziennikarstwa oznacza dzisiaj, e wykonywanie tego 
zawodu wymaga stosownego przygotowania. Nie wystarczy ju  – jak cz sto wspominaj  
dziennikarze starszej generacji w Polsce – „urodzi  si  dziennikarzem”. Trzeba jeszcze 
zdoby  okre lone quantum

6 wiedzy i nieustannie j  poszerza . 
9. Szybki rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych powoduje, 
e zapotrzebowanie na profesjonalne kadry medialne b dzie coraz bardziej wzrasta o. 

I przygotowanie profesjonalne do pe nienia tych ról zawodowych b dzie niezb dnym 

                                                 
5 public relations – osoby i grupy reprezentuj ce jak  instytucj  na zewn trz i dbaj ce o jej dobry wizerunek 
w yciu publicznym 
6 quantum – pewna ilo  
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warunkiem uczestnictwa ludzi zwi zanych z mediami w procesie tworzenia si  spo ecze stwa 
informacyjnego. 
10. Dziennikarze w swej pracy zawodowej wype niaj  spo eczne oczekiwania, 
s  ustawicznie zorientowani na potencjalnych odbiorców, którym pragn  przekaza  zdobyte 
informacje. A zatem zbieraj  dane, przetwarzaj  je i czasem nimi manipuluj . W przesz o ci 
zapotrzebowania przeci tnego obywatela zaspokaja o jego otoczenie. Dokonywa o si  to 
najcz ciej w postaci nieformalnych przekazów: „od ludzi do ludzi”. Ten tradycyjny przekaz 
zosta  wspó cze nie zast piony przez masowe, cz sto zdepersonalizowane formy 
przekazywania informacji. […] 
11. Historia zawodu dziennikarskiego pokazuje, e proces zdobywania i przetwarzania 
informacji uleg  wspó cze nie – w zwi zku z powstaniem i dynamicznym rozwojem 
technologii informacyjnych – zasadniczej zmianie. W pocz tkowym okresie rozwoju prasy 
dziennikarze równocze nie zdobywali informacje, redagowali je, a cz sto wr cz sami 
drukowali gazety. Z biegiem lat, w XIX stuleciu, praca techniczna i redakcyjna w gazecie 
uleg a rozdzieleniu. […] Nowoczesny dziennikarz potrafi najpierw zdoby , a nast pnie 
wy owi  istotne informacje z powodzi wiadomo ci nap ywaj cych nieustannie z globalnej 
wioski, umie nada  im atrakcyjn  opraw  wizualn , wie, jaki komentarz przyci gnie uwag   
potencjalnego odbiorcy. Dopiero tak „przyrz dzony” i opakowany produkt sprzedaje 
w a cicielowi stacji radiowej czy telewizyjnej b d  korporacyjnej gazecie. Tak dzieje si  
na ca ym wiecie. 

Teresa Sasi ska–Klas, Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? w:  
Z. Bauer, E. Chudzi ski (red.), Dziennikarstwo i wiat mediów, Kraków 2000 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Poprzedzaj ce tekst motto pe ni przede wszystkim funkcj  

A. wiadomie wprowadzonej wskazówki.  
B. podpowiedzi sugeruj cej sposób interpretacji tekstu.  
C. oryginalnego, paradoksalnego wst pu.  
D. prologu wprowadzaj cego podstawowe informacje. 

Zdanie 2. (1 pkt) 
Nazwij styl, którym napisano tekst. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Podaj trzy cechy stylu, uzasadniaj ce odpowied . 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 3. (1 pkt) 
W zdaniu ko cz cym akapit 10. pojawia si  okre lenie: „zdepersonalizowane formy 
przekazywania informacji”. Podkre lony wyraz zast p synonimem. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 4. (1 pkt) 
W zako czeniu akapitu 3. autorka mówi o dwóch podej ciach do dziennikarstwa. Sformu uj 
ró nic  mi dzy nimi. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. (1 pkt) 
„A zatem czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powo aniem, misj  
czy rzemios em?” Odpowied  na pytanie uzasadnij dwoma wskazanymi w tek cie 
argumentami. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Na podstawie akapitów 10. i 11. wymie  cechy spo ecze stwa informacyjnego. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Wyja nij, dlaczego presti  zawodu dziennikarza nie jest warto ci  sta . 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Jak  funkcj  w tek cie pe ni  pojawiaj ce si  w nim pytania? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. (1 pkt) 
W akapicie 1. pojawia si  wzmianka o „coraz lepiej przykrojonych informacjach”. Wska  
akapit, w którym proces „przykrawania informacji” zosta  zilustrowany. 
 
Akapit nr …………………… 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Wymie  dwie wskazane przez autork  tekstu ró nice mi dzy dziennikarstwem dawnym 
a wspó czesnym. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________ 
 

Cz  II – pisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.  

Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni  dwie strony (oko o 250 s ów). 

 
Temat 1. Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach 

Pani Bovary Gustawa Flauberta i Republiki marze  Brunona Schulza. 

 
 

Gustaw Flaubert Pani Bovary 

 
 Yonville-Opactwo to spore osiedle nazwane tak od starego opactwa kapucynów, 
po którym zagin  nawet lad ruin. Le y ono o osiem mil od Rouen, mi dzy drog  
do Abbeville a drog  do Beauvais. 
 Jeste my tu na pograniczu Normandii, Pikardii i Île-de-France, w kraju pozbawionym 
w asnego oblicza, gdzie j zyk nie ma adnego akcentu, a pejza  jest bez charakteru. 
 Do 1835 roku nie by o adnej zno nej drogi do Yonville. Ale w tym okresie 
przeprowadzono drog  komunaln , która po czy a go ci ce wiod ce do Abbeville 
i do Amiens. Korzystaj  z niej czasem dyli anse jad ce z Rouen do Flandrii. Ale mimo tych 
nowych mo liwo ci Yonville pozosta o osiedlem martwym. Zamiast podnie  upraw  roli, 
mieszka cy jego upieraj  si  przy pastwiskach, mimo e s  one zupe nie bezwarto ciowe, 
i leniwe miasteczko odsuwaj c si  od pól ci y ku rzece.  
 U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana m od  osiczyn  prowadzi wprost 
do pierwszych domków miasteczka. Domki te, ogrodzone ywop otem, otaczaj  rozmaitego 
rodzaju zabudowania gospodarskie, t oczarnie, wozownie, destylarnie. Na otynkowanych 
cianach, po których przebiegaj  uko nie sczernia e belki, rozpi ta bywa czasem mizerna 

grusza, a drzwi wej ciowe maj  u do u ma  obrotow  furteczk  dla ochrony przed 
kurcz tami, które przychodz  na próg dzioba  okruszyny czarnego chleba. Podwórza staj  si  
jednak coraz w sze, domy zbli aj  si  do siebie, znikaj  ywop oty. Mija si  ku ni , a potem 
domek ko odzieja. 

Same hale, to znaczy szopa, pokryta dachówk  i wsparta na dwudziestu s upach, 
zajmuj  prawie po ow  g ównego placu Yonville. Merostwo w stylu greckiej wi tyni, 
zbudowane wed ug rysunku architekta z Pary a, tworzy naro nik s siaduj cy z domem 
aptekarza. [...] 
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 Poza tym nie ma ju  w Yonville nic do zobaczenia. Ulica (jedyna zreszt ), d uga 
na odleg o  wystrza u, przy której stoi kilka sklepików, urywa si  nagle na zakr cie. [...] 
 Od czasu wydarze , o których tu opowiemy, nic si  w istocie nie zmieni o w Yonville. 
Na szczycie dzwonnicy obraca si  blaszana, trójkolorowa chor giewka, a nad sklepem 
galanteryjnym powiewaj  dwie perkalowe wst gi. Embriony aptekarza, podobne do bia ej 
hubki, psuj  si  coraz bardziej w zm tnia ym spirytusie, a nad wielk  bram  wjazdow  ober y 
wyp owia y od deszczu, stary z oty lew ukazuje przechodniom fryzowan  jak u pudla grzyw . 
1857    (Gustaw Flaubert, Pani Bovary, prze . Aniela Mici ska, Warszawa 1976)  

 
Bruno Schulz Republika marze  

 
 Tam gdzie mapa kraju staje si  ju  bardzo po udniowa, p owa od s o ca, pociemnia a 
i spalona od pogód lata, jak gruszka dojrza a – tam le y ona, jak kot w s o cu – ta wybrana 
kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na wiecie. Daremnie mówi  o tym 
profanom! Daremnie t umaczy , e tym d ugim falistym j zykiem ziemi, którym dyszy ten 
kraj w skwarze lata, tym kanikularnym7 przyl dkiem ku Po udniowi, t  odnog  wsuni t  
samotnie mi dzy smag e w gierskie winnice – oddziela si  ten partykularz8 od zespo u krainy 
i idzie samopas, w pojedynk , nie wypróbowan  drog , próbuje na w asn  r k  by  wiatem. 
Miasto to i kraina zamkn y si  w samowystarczalny mikrokosmos, zainstalowa y si  
na w asne ryzyko na samym brzegu wieczno ci.  
 Ogródki przedmiejskie stoj  jakby na kraw dzi wiata i patrz  poprzez parkany 
w niesko czono  anonimowej równiny. Tu  za rogatkami mapa kraju staje si  bezimienna 
i kosmiczna, jak Kanaan9. Nad tym skrawkiem ziemi w skim i straconym otworzy o si  raz 
jeszcze niebo g bsze i rozleglejsze ni  gdzie indziej, niebo ogromne jak kopu a, 
wielopi trowe i ch on ce, pe ne niedoko czonych fresków i improwizacyj, lec cych draperyj 
i gwa townych wniebowst pie . 
 Jak to wyrazi ? Gdy inne miasta rozwin y si  w ekonomik , wyros y w cyfry 
statystyczne, w liczebno  – miasto nasze zst pi o w esencjonalno . Tu nie dzieje si  nic 
na darmo, nic nie zdarza si  bez g bokiego sensu i bez premedytacji. Tu zdarzenia nie s  
efemerycznym fantomem na powierzchni, tu maj  one korzenie w g b rzeczy i si gaj  istoty. 
[...] 

Teraz na przyk ad podwórza ton  w pokrzywach i chwastach, szopy i komórki krzywe 
i omszone zapadaj  po pachy w ogromne opuchy spi trzone a  po okapy gontowych dachów. 
Miasto stoi pod znakiem zielska, dzikiej, arliwej, fanatycznej wegetacji, wystrzelaj cej tani  
i lich  zielenin , truj c , zjadliw  i paso ytnicz . To zielsko pali si  za egni te s o cem, 
tchawki li ci dysz  p on cym chlorofilem – armie pokrzyw, wybuja e i ar oczne, po eraj  
kultury kwiatowe, wdzieraj  si  do ogrodów, zarastaj  przez noc tylne nie dozorowane ciany 
domów i stodó , pleni  si  w rowach przydro nych. [...] 
 W te dni có  robi , dok d uciec od aru, od ci kiego snu, który wali si  zmor  
na piersi w gor cej godzinie po udnia? W te dni, bywa o, matka wynajmowa a powóz 
i wyje d ali my wszyscy st oczeni w jego czarnym pudle za miasto [...]. 
 W tych dniach dalekich powzi li my po raz pierwszy z kolegami ow  my l 
niemo liw  i absurdaln , a eby pow drowa  jeszcze dalej poza zdrojowisko, w kraj ju  
niczyj i bo y, w pogranicze sporne i neutralne, gdzie gubi y si  rubie e pa stw, a ró a 
wiatrów wirowa a b dnie pod niebem wysokim i spi trzonym. Tam chcieli my si  
osza cowa , uniezale ni  od doros ych, wyj  poza obr b ich sfery, proklamowa  republik  

                                                 
7 kaniku a ( ac.) – u staro ytnych Rzymian pora roku, w której S o ce znajduje si  w gwiazdozbiorze Psa (od 22 
czerwca do 23 sierpnia); okres najwi kszych upa ów 
8 partykularz ( ac.) – miejscowo  lub kraina odci ta od wiata, zapad y k t 
9 Kanaan – biblijna kraina, w której mieszka  Jakub i jego ród 
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m odych. [...] Mia o to by  ycie pod znakiem poezji i przygody, nieustannych ol nie  
i zadziwie . [...] 
 Mia a to by  forteca opanowuj ca okolic  – na wpó  twierdza, na wpó  teatr, na wpó  
laboratorium wizyjne. Ca a natura mia a by  wprz gni ta w jego orbit . Jak u Szekspira, teatr 
ten wybiega  w natur , niczym nie odgraniczony, wrastaj cy w rzeczywisto , bior cy 
w siebie impulsy i natchnienie z wszystkich ywio ów, faluj cy z wielkimi przyp ywami 
i odp ywami naturalnych obiegów. Tu mia  by  punkt w z owy wszystkich procesów 
przebiegaj cych wielkie cia o natury, tu mia y wchodzi  i wychodzi  wszystkie w tki 
i fabu y, jakie majaczy y si  w jej wielkiej i mglistej duszy. Chcieli my, jak Don Kichot, 
wpu ci  w nasze ycie koryto wszystkich historyj i romansów, otworzy  jego granice 
dla wszystkich intryg, zawik a  i perypetyj, jakie zawi zuj  si  w wielkiej atmosferze 
przelicytowuj cej si  w fantastyczno ciach [...] – jeste my wszak wszyscy z natury 
marzycielami, bra mi spod znaku kielni, jeste my z natury budowniczymi... 
1936 

(Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, BN 1998) 

 
Temat 2. Obraz ma ej ojczyzny w pocz tkowym fragmencie poematu Tomasza 

Ró yckiego
10

 Dwana cie stacji. Jak  rol  odgrywaj  w tym tek cie nawi zania 

do Pana Tadeusza? 

 
Tomasz Ró ycki Dwana cie stacji  

 
By  marzec, bardzo ciemny i bardzo szalony, taki, jakie bywaj  

cz sto w tej cz ci Europy nad Odr , w przedwcze nie poszarza ym mie cie, 
które nazywa o si  Opole, po niemiecku Oppeln. 
To miasto, choroba moja! Pr tek czarnej ó ci, smutny tumor11 
Rozrastaj cy si  w duszy – jak e ci  nienawidz , miasto! 
Zostawi  ci , wyjecha , opu ci  na zawsze! Namolny 
koszmarze, potworze bez duszy, bez twarzy zarazku! 
Zgi , przepadnij, z y duchu, smogu marnych ycze , 
porzuconych planów, marze , przekle stwo ka dego ranka, 
przepadnij na wieki! Ach, miasto – to miasto, 
wszelkich mych uniesie  wiadek i mych zgryzot! 
Miasto-Bohater, odznaczone po trzykro  l skim Orderem B yskotliwo ci 
i dwakro  Medalem Miasta Stu Banków i Jednej Ksi garni! 
Miasto o Wapiennym Licu, po o one w Kotlinie 
Siedmiu Cementowni, gdzie  na granicy pomi dzy Durnym 
oraz Polnym l skiem, na l sku zwanym czasami Podolskim, 
z uwagi na du  liczb  ekspatriantów12, nad zaczarowan , 
g st  rzek  o barwie sinobrunatnej, z pi knym rt ciowym poblaskiem 
w te dni pogodne, nad spienion  rzek , po której p ywa y 
fantastyczne mazutowe figury, a detergentowe piany 
opatula y prz s a mostów i oblepia y id cych gór  na spacer przechodniów; 
nad niezg bion  rzek , zamieszkan  przez rzeczne potwory, 
wodniki, rybole i zmutowane karpie. 
Miasto rodzinne, otoczone przez doskonale urz dzone lasy 
z zasadzonymi równym szeregiem drzewami, salutuj cymi 

                                                 
10 Tomasz Ró ycki (ur. 1970) – wspó czesny poeta i t umacz; w 2004 r. otrzyma  Nagrod  Ko cielskich 
za Dwana cie stacji 
11 tumor – nowotwór, guz 
12 ekspatriant – cz owiek, który przymusowo lub dobrowolnie opu ci  ojczyzn  
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ju  z dala p dz cym tras  przelotow  autokarom; 
miasto okalane przez lasy papierkowe, naturalne ubikacje 
setek w drowców, miasto poros e wapiennym ko nierzem, 
zasypane popio em, z pi knymi archaicznie sp kanymi blokowiskami 
pi trz cymi horyzont, ze staropolsk  hurtowni  z falistej blachy, 
ze miej cym si  zgie kiem plansz, reklam, szyldów, s upów, kabli, 
ze swoim niewymuszonym b otem, ze swym krwiobiegiem autobusów, 
taksówek, ci arówek, przes oni te o owiow  mg , 
pod spalinow  t cz  co dzie  wstaj ce, ywe, ywe miasto. 
Ach, jak e chcia bym ci powiedzie : „ egnaj!”. 

W a nie w tym mie cie, we wschodniej dzielnicy, 
nieopodal torów kolejowych i trzech barów piwnych, 
po ród ka u  i wielkich b otnych zagonów, sta a kamienica, 
do której dost p by  od trzech ulic trzema bramami,  
a przy nich stró owa y gromady pijaków i miejscowych meneli. […] 

Tam to w a nie, klucz c po ród ka u , szed  nasz Bohater, 
nie tak ju  m ody jak niegdy , ale jeszcze chy y. 
Wszed  zatem przez otwarte na o cie  drzwi klatki schodowej 
i potem dalej, prosto do mieszkania na parterze. 
Najpierw zapuka , tak, zapuka  i odczeka  chwil , 
ale nie s ysz c adnej odpowiedzi, nacisn  klamk . 
[…] Nasz Bohater chodzi  po mieszkaniu z westchnieniem 
a osnym, wci  si  rozgl daj c po ró nych k tach i ró nych pokojach 

za pani  domu. Ach, jak e wiele si  czy o wspomnie  z tymi cianami, 
tego nie uniesie pióro adnego literata ni jego komputer tego nie zrozumie! 
Oto s ynny prastary fotel wielogarbny, na którym usi  
by o niewidzian  sztuk  i który zrzuca  zaraz niebacznych intruzów 
niby nieokie znany wielb d – tak spr yny w nim pracowa y […]. 
Oto i szuflada, w której chowane by y najró niejsze sprz ty, 
papiery, klucze, m otek i obc ki, drewniane linijki, 
gumki od s oików, zakr tki, o ówki oraz niepoj te w istocie,  
przeznaczeniu oraz pochodzeniu cz ci czego  wi kszego. 
[…] Oto na pó kach postawione 
Ci kie ksi gi, które zawiera y wszelkie tajemnice istnienia i ycia, 
w ciemnych, zdobionych bogato oprawach, zapisane szyfrem, 
sekretnym pismem zwanym te  gotykiem. […] 
W drugim tomie ksi gi retuszowane zdj cia,  
opatrzone w dole kabalistycznym pismem, prezentowa y niezwykle 
okaza ych przedstawicieli rasy bia ej, aryjskiej, 
w najczystszym swym nordyckim wydaniu, o w osach w kolorze 
s omy, oczach niebieskich albo bez koloru, z p ci  sw  przys oni t  listkiem 
figowym jakby od niechcenia, pr cych si  w pozycjach  
greckich herosów z pierwszej olimpiady. Kobiety przy tym wyst powa y 
jako boginie z ods oni tym biustem. Gimnastyczne pozycje, 
przybrane z powag , podkre lan  niezwykle dramatycznym wyrazem twarzy 
i gro nym spojrzeniem, zdawa y si  wi c by  ca kiem niemo liwe 
do przyj cia przez zwyk ych miertelnych. By  tam gro ny rozkrok, 
by  bieg dostojny, powa ny;  
by o bohaterskie napinanie uku oraz rzut oszczepem, 
dyskiem, pchni cie kul ; by o sze  rodzajów morderczych przykl ków; 
by  w ko cu mniej przystojny karko omny przysiad, 
któremu tragizmu jednak przydawa a straszna mina herosa wyznaj ca groz . 
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Z tej e ksi gi, pozostawionej w mieszkaniu przez wcze niejszych  
jego lokatorów, pa stwa Petersów, przedstawicieli narodu germa skiego 
Rzeszy Niemieckiej w wersji Tysi cletniej, nasz skromny Bohater 
uczy  si  ycia i szacunku dla jego objawów. 
St d te  w nim si  wzi a pó niej wyjawiona trwoga 
wobec gwa townych wysi ków cielesnych, które wymaga y 
przynajmniej boskiej postaci i nieludzkiej odwagi, jak uczy a ksi ga, 
wobec czego wola  wybra  karier  intelektualn , nad wszystkie wysi ki 
przedk adaj c poruszanie ga kami w momencie czytania […]. 
Wreszcie wszed  do pokoju szczególniej znanego i przez to 
te  jakby cich  mg  owianego wspomnieniami z dzieci stwa. 
Tam, ci ko sapi c, stan  tu  przy oknie, które wychodzi o 
na ma y ogródek, spoczynek dla oka. Zanim jednak zd y  obejrze  
jab onk , zobaczy  na parapecie znajom  wystaw : 
w pude kach z tworzyw sztucznych, plastikowych miskach 
i w wype nionych ziemi  g bokich doniczkach ros y ma e trawki, 
nad wyraz ostro nie kieruj c si  ku wiat u. 
I tak w pojemniku po margarynie wy mienitej do smarowania ros y 
niepowstrzymanie olbrzymie pomidory, ju  prawie gotowe do zmiany 
miejsca zamieszkania, w kubku po jogurcie selery, pory i dalej bo winka 
w pude ku po ledziu i s onych rolmopsach, potem kwiatki: tulipan, 
który si  rozwin  i inne, ma o znane, ale ju  dojrza e, 
oczekuj ce na przesadzenie w inne okolice. Ta wiosna, 
ten widok na ro linny mikrokosmos nagle napotkany we wn trzu pokoju 
zupe nie ju  z naszego w drowca zdj  zm czenie 
i przywróci  przyrodzon  mu weso o  oraz optymizm, 
co si  objawia y szczerymi wybuchami wilgotnego miechu. 
Tak te  i teraz pewnie by si  mog o zdarzy , gdyby nasz Bohater 
nagle nie zobaczy  wreszcie pani domu, Babci, która w a nie z ganku 
wraca a do kuchni, nios c pust  rynk  – tak tu nazywano 
garnki oraz rondle – z której zrzuci a na schody resztki 
pozosta e z obiadu, kartofle i stary gulasz dla kotów przybieg ych 
na znajomy odg os ze wszystkich okolicznych piwnic. 
Nast pi o witanie, niezwykle radosne […]. 

 
Tomasz Ró ycki, Dwana cie stacji,  Kraków 2004 
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