
Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz�cia egzaminu. 

  

 

WPISUJE ZDAJ�CY  

KOD PESEL 

                

Miejsce 
na naklejk� 

z kodem 

  

 dysleksja 

U
k�

ad
 g

ra
fi

cz
ny

 ©
 C

K
E

 2
01

0 

 
  

EGZAMIN MATURALNY 
Z J�ZYKA POLSKIEGO 

 
dla nies�ysz�cych 

 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
 
 
Instrukcja dla zdaj�cego 
 

1. Sprawd�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14  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 wyra�nie przekre�l. 
5. Pami�taj, �e zapisy w brudnopisie nie b�d� oceniane. 
6. Mo�esz korzysta� ze s�ownika j�zyka polskiego, 

poprawnej polszczyzny i s�ownika wyrazów obcych. 
7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk� z kodem.  
8. Nie wpisuj �adnych znaków w cz��ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Cz��� I � rozumienie pisanego tekstu 
Przeczytaj uwa�nie tekst, a nast�pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj 
tylko na podstawie tekstu. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste� proszona/y. W zadaniach 
zamkni�tych wybierz tylko jedn� z zaproponowanych odpowiedzi. 

Czyj� matk� jest nadzieja? 
1. Ludzie pe�ni nadziei d�u�ej �yj� i rzadziej choruj�. Ci za�, którzy trac� nadziej�, 
ryzykuj� nawet �mier� � cho�by nie by�o do tego �adnych fizycznych przes�anek1. 
2. William Steward Halsted, s�ynny ameryka�ski chirurg2 �yj�cy na pocz�tku XX wieku, 
bez wzgl�du na honorarium,3 jakie móg� otrzyma�, kategorycznie4 odmawia� pomocy 
pacjentowi, który nie mia� nadziei na pozytywny wynik czekaj�cej go operacji. Chorzy, 
którzy nie s� w pe�ni nastawieni na wyzdrowienie, cz�sto umieraj� mimo najlepszej opieki 
i leczenia, cho� powinni zdrowie�. Bywa te� odwrotnie � stan chorego, który � wydawa�o si� 
� nie ma ju� �adnych szans, nagle w jaki� niewyt�umaczalny dla lekarza sposób zaczyna si� 
poprawia�, co mo�na przypisa� wy��cznie pozytywnemu nastawieniu pacjenta do leczenia 
i mo�liwo�ci wyzdrowienia. 
3. No prosz�, a mówi�, �e nadzieja jest matk� g�upich. Kto�, kto to wymy�li�, uwa�a� si� 
pewnie za m�drego, cho� z pewno�ci� nie by� zbyt szcz��liwy. Pocieszaj�ce jest jednak to, 
�e chyba nie m�czy� si� d�ugo ze swoim nieszcz��ciem, bo prawdopodobnie do�� szybko 
umar�. Jak bowiem wynika z licznych bada� psychologów i lekarzy, nadzieja jest g�ówn� 
przyczyn� naszego szcz��cia i zdrowia. Ludzie pe�ni nadziei rzadziej choruj�, szybciej 
zdrowiej�, d�u�ej �yj�. 
4. Czym jest nadzieja? � Najpro�ciej mówi�c, to przekonanie, �e to, co przydarzy mi si� 
w przysz�o�ci, b�dzie raczej czym� pozytywnym. �e po��dane przeze mnie rzeczy5, 
wydarzenia mog� otrzyma� lub mog�  mi si� zdarzy� mimo wydawa�oby si� niewielkich 
szans  ich osi�gni�cia � wyja�nia psycholog profesor Jerzy Trzebi�ski. Badacze � mo�e 
ze wzgl�du na to, �e s�owo �nadzieja� kojarzone jest cz�sto z religi� i u�ywane w znaczeniu 
potocznym � wol� zast�powa� je okre�leniami: optymizm, wiara w sukces lub we w�asn� 
skuteczno��. Wielu z nas zna pewnie osoby, o których z pe�nym przekonaniem mo�na 
powiedzie�, �e s� urodzonymi optymistami, i takie, które patrz� na �wiat pesymistycznie. 
Sk�d bior� si� te ró�nice? Czy nadziei mo�na si� nauczy�? Czy w naszym �yciu jest jaki� 
krytyczny6 okres, w którym mo�na zaszczepi�7 nam wiar� w przysz�o��, a po którym nic ju� 
si� nie da zrobi�, i gdy go przegapimy, �wiat zawsze ju� b�dziemy widzie� w czarnych 
barwach? Zasadniczo tak w�a�nie jest. Ogromne znaczenie dla tego, czy z nadziej� 
postrzegamy8 �wiat i reagujemy na przeciwie�stwa losu, ma nasze wczesne dzieci�stwo. 
5. Jeden z ameryka�skich psychologów uwa�a�, �e od otoczenia rodzinnego ma�ego 
dziecka, b�dzie zale�a�o, jak siln� nadziej� b�dzie ono mia�o jako doros�y. Poczuciu nadziei 
sprzyjaj� dobre, w�a�ciwe wi�zi z rodzicami, ich mi�o�� i opieku�cze zachowania, 
dostrzeganie dzieci�cych potrzeb. Wtedy rozwija si� w nas g��bokie, niekoniecznie 
�wiadome, poczucie porz�dku �wiata, przekonanie o jego sensowno�ci, �adzie. A w�a�nie 
z tego b�dzie wynika� w przysz�o�ci si�a nadziei, któr� mo�na nazwa�  podstawow�. To ona 
decyduje  o woli �ycia, daje si�� do przeciwstawiania si� trudnym zdarzeniom, zw�aszcza 
nieodwracalnym stratom, takim jak na przyk�ad �mier� bliskiej osoby.  
                                                 
1 przes�anka � podstawa, sposobno�� 
2 chirurg � lekarz specjalista wykonuj�cy operacje 
3 honorarium � wynagrodzenie, zap�ata 
4 kategorycznie � stanowczo, zdecydowanie 
5 po��dane (�) rzeczy � rzeczy, które chc� mie�, to, czego chc� 
6 krytyczny � prze�omowy, wiele znacz�cy, bardzo wa�ny w danym momencie 
7 zaszczepi� wiar� � zapocz�tkowa� wiar� 
8 postrzegamy � widzimy 
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6. Ale jest jeszcze jeden rodzaj nadziei, który wynika z wiary w siebie. Z przekonania, 
�e ja mog� wszystko, jestem silny, inteligentny, zaradny. Poradz� sobie w ka�dej sytuacji, 
mam kontrol� nad swoim �yciem. Je�li znajdziemy si� w odpowiednim  �rodowisku, staniemy 
si� pewnymi siebie lud�mi, z nadziej� patrz�cymi w przysz�o��. Je�li jednak braknie 
w naszym �yciu korzystnych warunków9 do rozwoju, nasze losy mog� si�  potoczy�  w ten 
sposób, �e nauczymy si� beznadziei i bezradno�ci. Je�li odkrywasz, �e wszelkie wysi�ki 
z twojej strony nie daj� �adnego efektu, gdy uwa�asz, �e nie masz wp�ywu na los, nie 
kontrolujesz swego �ycia � tracisz te� nadziej�. A to bardzo niebezpieczny stan. Nazywa si� 
go chorob� rezygnacji. Ten stan psychiczny czyni cz�owieka podatnym na wiele chorób. 
Prowadzi do apatii10 i bezczynno�ci, rezygnacji. Nawet do �mierci. 
7. Wiele bada� dowodzi, �e nadziei, zw�aszcza nadziei podstawowej, sprzyja wiara. 
Niekoniecznie musi to by� wiara religijna, mo�na j�  okre�li�  raczej jako swego rodzaju 
duchowo�� � poszukiwanie sensu �ycia poza  codziennymi staraniami i obowi�zkami, 
w naturze �wiata. Osoba, wierz�ca w taki �ad i postrzegaj�ca siebie jako jego wa�n� cz���, 
jest bardziej wytrwa�a, lepiej prze�ywa ekstremalne11 sytuacje, jest silniejsza psychicznie, 
bo ma jaki� cel, do którego d��y, i cho� napotyka przeszkody, pokonuje je. Wiara pomaga 
podj�� wyzwania, które pocz�tkowo wydaj� si� nieosi�galne.  
8. Wielki filozof Immanuel Kant napisa� kiedy�: �Dla przeciwwagi12 wielu uci��liwo�ci 
�ycia niebo ofiarowa�o cz�owiekowi trzy rzeczy: sen, �miech i nadziej��. Nie b�d�my g�upi. 
Skorzystajmy z tego.  

Na podstawie: Olga Wo�niak, Czyj� matk� jest nadzieja?, �Przekrój� nr 15, 2006 

 
 
 
 
Zadanie 1. (2 pkt) 
Na podstawie akapitu 2. wyja�nij, dlaczego ameryka�ski chirurg odmawia� pomocy 
niektórym pacjentom.  

�������������������������������������... 

�������������������������������������...

�������������������������������������... 

Zadanie 2. (1 pkt)  

Z akapitu 3. zacytuj popularne przys�owie, do którego odwo�uje si� tytu� artyku�u.  

�������������������������������������... 

�������������������������������������... 

                                                 
9 korzystne warunki � dobre, pozytywne warunki 
10 apatia � stan ca�kowitej oboj�tno�ci, niewra�liwo�ci na jakiekolwiek czynniki i wydarzenia  
11 ekstremalne � wyj�tkowo trudne, niebezpieczne 
12 przeciwwaga � przeciwdzia�anie czemu�, zrównowa�enie czego� 
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Zadanie 3. (2 pkt)  
Na podstawie akapitów 1., 2., 3. wpisz zamieszczone poni�ej zwroty do odpowiedniego 
miejsca w tabeli: 
�yj� d�u�ej, umieraj� mimo dobrej opieki, s� szcz��liwi, cz��ciej choruj�, ryzykuj� �mier�, 
s� zdrowi 

Ludzie pe�ni nadziei Ludzie, którzy trac� nadziej� 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

Zadanie 4. (1 pkt)  
Z akapitu 4. wypisz, jak prof. Jerzy Trzebi�ski definiuje poj�cie nadziei. 

������������������������������������� 

������������������������������������� 

Zadanie 5. (1 pkt)  
Na podstawie akapitu 4. napisz, jak inaczej naukowcy nazywaj� nadziej�.  

1. �����������������������. 

2. �����������������������. 

Zadanie 6. (1 pkt ) 
Na podstawie akapitu 4. wybierz w�a�ciwe zako�czenie zdania: Na ukszta�towanie si� 
optymistycznego lub pesymistycznego nastawienia do �ycia najwi�kszy wp�yw ma  

A. ca�e �ycie. 
B. okres nauki w szkole. 
C. czas d�ugotrwa�ej choroby. 
D. wczesne dzieci�stwo. 

Zaznacz poprawn� odpowied�. 

Zadanie 7. (2 pkt ) 
Wypisz z tekstu nazwy dwóch zawodów, których wykonawcy powinni zwraca� uwag� 
na kszta�towanie w ludziach optymistycznej postawy wobec �ycia. (akapity 1� 4.) 

1. �����������������������.. 

2. �����������������������.. 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Autorka, pisz�c o profesorze Jerzym Trzebi�skim, nazywa go psychologiem. Psycholog 
to jego  

A. zawód. 
B. nazwisko. 
C. pseudonim. 
D. narodowo��. 

Zaznacz poprawn� odpowied�. 
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Zadanie 9. (2 pkt ) 
Na podstawie akapitu 5. napisz, o co powinni zadba� rodzice, aby przygotowa� dziecko 
do doros�ego �ycia.  
 
1. ���������������������������������..���. 

2. ���������������������������������............... 

3. ���������������������������������.���.. 

Zadanie 10. (1 pkt ) 
Napisz, o czym decyduje nadzieja podstawowa? (akapit 5.)  

������������������������������������� 

������������������������������������� 

Zadanie 11. (1 pkt ) 
Optymizm i pesymizm to wyrazy  

A. pokrewne. 
B. jednoznaczne. 
C. bliskoznaczne. 
D. przeciwstawne. 

Zaznacz poprawn� odpowied�. 

Zadanie 12. (2 pkt ) 
Na podstawie akapitu 6. podaj trzy konsekwencje choroby rezygnacji. 
 

1. �����������������������������.����� 

2. �����������������������������.����� 

3. ����������������������������������. 

Zadanie 13. (2 pkt ) 
Podaj trzy czynniki, które decyduj� o tym, w jaki sposób wiara sprzyja nadziei. (akapit 7.)  

������������������������������������� 

������������������������������������� 

Zadanie 14. (1 pkt ) 
Na podstawie ca�ego artyku�u uzupe�nij poni�sze zdanie: 
Nadzieja jest matk� ludzi 

A. bogatych. 
B. szcz��liwych. 
C. zapracowanych. 
D. zrezygnowanych. 

Zaznacz poprawn� odpowied�. 
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Cz��� II � pisanie w�asnego tekstu w zwi�zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. 
Wybierz temat i napisz wypracowanie.  

Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza 
scharakteryzuj Kmicica-Babinicza. Zwró� uwag� na przemiany bohatera. 

Fragment 1. 
Kmicic, który dot�d by� jakby nieprzytomny, zerwa� si� nagle i zakrzykn��: � Na ko�!... 
Ruszy�o si�, co �y�o, ku drzwiom. Nie up�yn��o i pó� godziny, ju� stu przesz�o je�d�ców 
lecia�o na z�amanie karku13 po szerokiej, �nie�nej drodze, a na ich czele lecia� pan Andrzej, 
jakby go z�y duch op�ta�, bez czapki, z go�� szabl� w r�ku. W ciszy nocnej rozlega�y si� 
dzikie okrzyki: 
� Bij! morduj!... [�] 
Jedno morze ognia szala�o nad olbrzymim za�ciankiem Butrymów, a dziki �o�nierz 
Kmicicowy, w�ród dymu, po�ogi i skier buchaj�cych s�upami do góry, mordowa� w pie� 
przera�on� i o�lep�� z trwogi ludno��... Zerwali si� ze snu mieszka�cy pobliskich za�cianków.  
W Wodoktach ciche pukanie do drzwi zbudzi�o pann� Aleksandr�. 
� Ole�ko! wstawaj! � wo�a�a panna Franciszka Kulwiecówna. 
� Niech ciotuchna wejdzie! � Co tam si� dzieje? 
� Wo�montowicze si� pal�! 
� W imi� Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego! 
� Strza�y a� tu s�ycha�, tam bitwa! Bo�e, zmi�uj si� nad nami! 
Ole�ka krzykn��a strasznie, po czym wyskoczy�a z �ó�ka i pocz��a spiesznie szaty narzuca�. 
Cia�o jej dygota�o jak we febrze. Ona jedna domy�li�a si� od razu, co to za nieprzyjaciel 
napad� nieszcz�snych Butrymów. Zaledwie zdo�a�a postawi� �wiec� na stole, gdy przed 
oczyma niewiast ukaza� si� pan Kmicic, straszny, czarny od dymu, krwawy, zadyszany 
i z ob��kaniem w oczach. 
� Ko� mi pod lasem pad�! � krzykn��  � �cigaj� mnie!... 
Panna Aleksandra utkwi�a we� oczy:  
� Wa�� spali�e� Wo�montowicze? 
� Ja!... Ja!... 
Chcia� co� dalej mówi�, gdy wtem od strony drogi i lasu doszed� odg�os okrzyków i t�tent 
koni, który zbli�a� si� z nadzwyczajn� szybko�ci�. 
� Diabli po m� dusz�!... dobrze! � krzykn�� jakby w gor�czce Kmicic. 

Fragment 2. 
Wtem Stankiewicz w uniesieniu rozpaczy wyci�gn�� pu�kownikowsk� bu�aw� zza pasa 
i cisn�� j� z trzaskiem do nóg ksi�cia. Drugi cisn�� Mirski, trzeci Józefowicz, czwarty 
Hoszczyc, pi�ty, blady jak trup pan Wo�odyjowski, szósty Oskierko � i toczy�y si� 
po pod�odze bu�awy, a jednocze�nie w tej lwiej jaskini, lwu do oczu, coraz wi�cej ust 
powtarza�o straszliwy wyraz: 
� Zdrajca!... zdrajca!.. [�] 
Kmicic od pierwszej chwili, w której ksi��� wzniós� toast na cze�� Karola Gustawa, zerwa� 
si� wraz ze wszystkimi z miejsca, oczy postawi� w s�up i sta� jak skamienia�y, powtarzaj�c 
zblad�ymi wargami: 
� Bo�e!... Bo�e!... Bo�e!... com ja uczyni�?... 
Wtem g�os cichy, ale dla jego ucha wyra�ny, zaszepta� blisko: 
� Panie Andrzeju!... 
On chwyci� si� nagle r�koma za w�osy: 
� Przekl�tym na wieki!... Bogdaj mnie ziemia po�ar�a!... 
Na twarz Billewiczówny wyst�pi�y p�omienie, a oczy jak gwiazdy jasne utkwi�a w Kmicicu: 

                                                 
13 na z�amanie karku � bardzo szybko 
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� Ha�ba tym, którzy przy hetmanie staj�!... Wybieraj!... Bo�e wszechmog�cy!... Co wa�pan 
czynisz?!... Wybieraj!... 
� Jezu! Jezu! � zakrzykn�� Kmicic. [�] 
Lecz ona cofn��a si� ze wstr�tem w twarzy i zgroz�. � Precz... zdrajco! � odpowiedzia�a 
dobitnie. 
Fragment 3. 
A przecie zaraz po przest�pieniu granicy �mudzkiej by�by pan Andrzej na cztery strony 
�wiata rozg�osi�, kim jest ów przes�awny Babinicz, i je�li tego nie uczyni�, to jeno dlatego, 
�e si� obawia�, i� na sam d�wi�k prawdziwego jego nazwiska wszyscy si� od niego odwróc�, 
wszyscy go b�d� podejrzewa�, odmówi� pomocy i ufno�ci. Przed dwoma ledwie laty by� 
praw� r�k� wielkiego zdrajcy! 
Lecz teraz zmieni�o si� wszystko! Teraz, po tylu zwyci�stwach, w takiej chwale, ma prawo 
przyj�� do dziewczyny i powiedzie� jej: �Jam Kmicic, ale twój zbawca!� Ma prawo krzykn�� 
ca�ej �mudzi: �Jam Kmicic, ale twój zbawca!�  
A zatem Wo�montowicze przecie niedaleko! [�] 
Pacholik podprowadzi� karego dzianeta14 i sam zeskoczy� strzemi� podawa�, lecz stan�wszy 
na ziemi rzek�:  
� Wasza mi�o��! obcy ludzie jacy� ku nam od Troupiów z panem Sorok� jad�. [�] 
Tymczasem obaj je�d�cy zbli�yli si� na kilkana�cie kroków, nast�pnie jeden z nich 
w towarzystwie Soroki wysun�� si� w skok naprzód, przybieg� i uchyliwszy rysiego ko�paka 
odkry� rud� jak ogie� czupryn�. 
� Widz�, �e przed panem Babiniczem stoj�! � rzek�. Jestem Wierszu��. Przybywam 
w rodzinne strony, by na now� wojn� zaci�gi czyni�, a oprócz tego przywioz�em list dla 
waszmo�ci od pana hetmana wielkiego Sapiehy.  
� Na now� wojn�? � spyta� Kmicic marszcz�c brwi. � Co wa�� prawisz?15 
Straszny gniew schwyci� pana Andrzeja za gard�o, oczy mu zab�ys�y, twarz zsinia�a i krzykn�� 
przera�liwym g�osem: 
� A ja st�d nie pójd�! Rozumiesz wa��?! [�] 
� Tu nagle sumienie porwa�o go za w�osy i zatrz�s�o nim, a� krzykn��, bo zarazem zda�o mu 
si�, �e s�yszy jaki� g�os nieznany, z ca�ego sklepienia niebios p�yn�cy, który mówi:  
� Zaniechali�cie prywat? A ty�, nieszcz��niku, co w tej chwili czynisz? Zas�ugi swoje 
podnosisz, a gdy przysz�a pierwsza chwila próby krzyczysz: �Nie pójd�!� Ginie matka16, 
nowe miecze pier� jej przeszywaj�, a ty nie chcesz jej wesprze� ramieniem, za w�asnym 
szcz��ciem gonisz i krzyczysz: �Nie pójd�!� Ona r�ce krwawe wyci�ga, ju�, ju� pada, ju� 
mdleje, ju� kona i ostatnim g�osem wo�a: �Dzieci! ratujcie!� A ty jej odpowiadasz: �Nie 
pójd�!� [�] 
Tu panu Kmicicowi strach podniós� w�osy na g�owie i ca�e jego cia�o dygota� pocz��o, jakby 
je paroksyzm febry17 chwyci�... I naraz rymn��18 twarz� do ziemi, i nie wo�a�, ale krzycze� j�� 
w przera�eniu:  
� Jezu, nie karz! Jezu, zmi�uj si�! B�d� wola Twoja! Ju� pójd�, pójd�! 
I poszed�. [�] 
A w rejestrze niebieskim, w którym zapisuj� z�e i dobre uczynki ludzkie, przemazano mu 
w tej chwili wszystkie winy, bo to by� cz�owiek zupe�nie poprawiony.  

Henryk Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1986 

                                                 
14 karego dzianeta � czarnego konia 
15 prawisz �  mówisz 
16 matka �  tu: ojczyzna 
17 paroksyzm febry � atak febry 
18 rymn�� � upad� 
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Temat 2. Jakimi warto�ciami kierowa� si� w �yciu Marek Edelman, bohater reporta�u 
Hanny Krall Zd��y� przed Panem Bogiem? W jaki sposób na pogl�dy doktora 
wp�yn��y jego prze�ycia z getta? Odpowiedz na pytania, analizuj�c za��czone 
fragmenty utworu. 

Fragment 1. 
� Widzia�em kiedy� na �elaznej zbiegowisko. Ludzie t�oczyli si� na ulicy dooko�a beczki 

� zwyczajnej drewnianej beczki, na której sta� �yd. By� stary, niski i mia� d�ug� brod�. 
Przy nim sta�o dwóch niemieckich oficerów. (Dwóch pi�knych, ros�ych m��czyzn przy 

ma�ym, zgarbionym �ydzie.) I ci Niemcy wielkimi krawieckimi no�ycami obcinali �ydowi 
po kawa�eczku jego d�ug� brod�, za�miewaj�c si� do rozpuku19. Nie by�o jeszcze getta, wi�c 
w tej scenie nie czu�o si� grozy. Z �ydem przecie� nic strasznego si� nie dzia�o: tyle �e 
mo�na go by�o bezkarnie na tej beczce postawi�, �e ludzie zaczynali ju� rozumie�, �e to jest 
bezkarne i �e budzi� �miech. 

Wiesz co? 
Wtedy zrozumia�em, �e najwa�niejsze ze wszystkiego jest nie da� si� wepchn�� 

na beczk�. Nigdy, przez nikogo. Rozumiesz? 
By� pewien Adam. Bra� udzia� w kampanii wrze�niowej, w obronie Modlina. Wszyscy 

znali jego odwag�. Mia� tak� dziewczyn�, Ani�. Zabrali j� na Pawiak � pó�niej wydosta�a si� 
zreszt�, ale jak j� zabrali, on si� za�ama� zupe�nie. Przyszed� do nas, opar� si� r�kami o stó� 
i zacz�� mówi�, �e i tak jeste�my straceni i �e nas wyr�n�, �e jeste�my m�odzi i powinni�my 
ucieka� do lasu� 

Nikt mu nie przerwa�. 
Jak wyszed� � kto� powiedzia�: � �To dlatego, �e j� zabrali. Teraz nie ma ju� po co �y�. 

Teraz zginie.� � Ka�dy musia� wtedy mie� kogo�, wokó� kogo kr�ci�o si� jego �ycie, dla kogo 
móg� dzia�a�. Bierno�� oznacza�a pewn� �mier�. Dzia�anie by�o jedyn� szans� przetrwania. 
Trzeba by�o co� robi�, gdzie� i��. 

Ta krz�tanina20 nie mia�a �adnego znaczenia, bo i tak wszyscy gin�li, ale cz�owiek 
nie czeka� na swoj� kolej bezczynnie. 

Ja krz�ta�em si� wokó� Umschlagplatzu � mia�em dzi�ki naszym ludziom z policji 
wyprowadza� tych, którzy byli nam najbardziej potrzebni. Jednego dnia wyci�gn��em 
ch�opaka z dziewczyn� � on by� z drukarni, a ona by�a bardzo dobr� ��czniczk�. Zgin�li 
wkrótce oboje, on w powstaniu, ale zd��y� jeszcze wydrukowa� przedtem jedn� gazetk�, 
a ona na Umschlagplatzu, ale zd��y�a jeszcze przedtem j� rozkolportowa�21. 

Jaki to mia�o sens, chcesz zapyta�? 
�adnego. Nie sta�o si� dzi�ki temu na beczce. To wszystko. [�] 
� Wspomnia�e� o numerkach na �ycie. Kto je dzieli�? 
� By�o czterdzie�ci tysi�cy numerków � takie bia�e kartki z piecz�tk�. Niemcy dali je 

Gminie i powiedzieli: �Rozdzielcie sami. Ten, kto b�dzie mia� numerek, zostanie w getcie. 
Wszyscy inni pójd� na Umschlagplatz�. 

By�o to dwa dni przed ko�cem akcji likwidacyjnej, we wrze�niu. Lekarz naczelny 
naszego szpitala, Hellerowa, otrzyma�a kilkana�cie numerków i powiedzia�a: �Ja nie b�d� 
dzieli��.  

Móg� rozda� te numerki którykolwiek z lekarzy, ale wszyscy uwa�ali, �e ona da je tym, 
komu si� nale�� najbardziej.  

Pos�uchaj: �Komu si� nale���. Czy jest taka miara, wed�ug której mo�na rozstrzygn��, 
kto ma prawo �y�? Nie ma takiej miary. Ale do Hellerowej chodzi�y delegacje z pro�b�, �eby 
si� zgodzi�a, wi�c zacz��a dzieli� numerki. [�] 
                                                 
19 za�miewaj�c si� do rozpuku � bardzo si� �miej�c, �miej�c si� g�o�no 
20 krz�tanina � energiczne poruszanie si�, chodzenie przy wykonywaniu jakiej� pracy, jakim� dzia�aniu 
21 rozkolportowa� � rozprowadzi�, rozda� 
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Dosta�a taki numerek prze�o�ona piel�gniarek, Tenenbaumowa. Mia�a córk�, której 
dyrektorka nie da�a numerka. Tenenbaumowa da�a córce swój numerek. 

� Wi�c co si� sta�o z córk� Tenenbaumowej? 
� Nic. Te� zgin��a. Ale mia�a przedtem par� dobrych miesi�cy: kocha�a si� z pewnym 

ch�opakiem, przy nim by�a zawsze pogodna, u�miechni�ta. Mia�a kilka naprawd� dobrych 
miesi�cy. 

Fragment 2. 
Od tej pory zaj��em si� medycyn�, a dalej ju� mo�e by� to, od czego chcia�a� zacz��, a co 

zrozumia�em znacznie, znacznie pó�niej: �e jako lekarz mog� nadal odpowiada� za �ycie 
ludzkie. 

� Dlaczego w�a�ciwie musisz odpowiada� za �ycie ludzkie? 
� Pewnie dlatego, �e wszystko inne wydaje mi si� mniej wa�ne. 
� Mo�e chodzi o to, �e mia�e� wtedy dwadzie�cia lat? Jak si� prze�ywa najwa�niejsze 

chwile �ycia w wieku lat dwudziestu, to pó�niej do�� trudno o równie sensowne zaj�cie� 
� Wiesz, w klinice, w której potem pracowa�em, by�a taka wielka palma. Stawa�em 

czasem pod ni� � i widzia�em sale, na których le�eli moi pacjenci. To by�y dawne czasy, 
kiedy nie mieli�my dzisiejszych lekarstw, ani zabiegów, ani aparatów, i wi�kszo�� ludzi 
w tych moich salach skazana by�a na �mier�. Moje zadanie polega�o na tym, �eby mo�liwie 
najwi�cej spo�ród nich ocali� � i uprzytomni�em sobie kiedy� pod palm�, �e w�a�ciwie to jest 
to samo zadanie, co tam. Na Umschlagplatzu. Wtedy te� sta�em przy bramie i wyci�ga�em 
jednostki z t�umu skazanych. 

� I tak stoisz przy tej bramie przez ca�e �ycie? 
� W�a�ciwie tak. A kiedy nic ju� nie mog� zrobi� � to pozostaje mi jedno: zapewni� im 

komfortow� �mier�. �eby nie wiedzieli, nie cierpieli, nie bali si�. �eby si� nie poni�ali. [�] 
� Mówiono mi, �e kiedy leczysz przypadki banalne i niegro�ne � robisz to niejako 

z obowi�zku, o�ywiasz si� prawdziwie dopiero, kiedy zaczyna si� gra. Kiedy zaczyna si� 
wy�cig ze �mierci�. 

� Na tym polega przecie� moja rola. 
Pan Bóg ju� chce zgasi� �wieczk�, a ja musz� szybko os�oni� p�omie�, wykorzystuj�c 

Jego chwilow� nieuwag�. Niech si� pali cho� troch� d�u�ej, ni� On by sobie �yczy�. [�] 
Oczywi�cie, ka�de �ycie ko�czy si� i tak tym samym, ale chodzi o odroczenie wyroku, 

o osiem, dziesi��, pi�tna�cie lat. To wcale nie jest ma�o. Kiedy córka Tenenbaumowej 
prze�y�a dzi�ki numerkowi trzy miesi�ce � uwa�a�em, �e to du�o, bo przez te trzy miesi�ce 
zd��y�a si� dowiedzie�, czym jest mi�o��. A dziewczynki, które leczyli�my na stenozy22 
i zastawki23, zd��y�y dorosn�� i kocha� si�, urodzi� dzieci, wi�c o ile� wi�cej zd��y�y 
ni� córka Tenenbaumowej. 

Hanna Krall, Zd��y� przed Panem Bogiem, Warszawa 1992 

                                                 
22 stenoza � zw��enie, np. t�tnicy 
23 zastawka � ruchomy fa�d w sercu, otwieraj�cy i zamykaj�cy przep�yw krwi 
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