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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Już za rok matura? 

W Zespole Szkół w Trzyciążu, gdzie uczą techników mechaników i techników 
żywienia, do matury szła tylko jedna klasa. Dwanaście osób. Nie zdał nikt. 

Wiadomość ta powinna zainteresować Piotra Pacewicza, który kilka dni temu zaproponował by 
maturę… zlikwidować. "A gdyby tak przepędzić maturalne strachy? Wyeliminować próg, wykluczyć 
szekspirowskie "zdać albo nie zdać”? Bo właściwie czemu ono służy poza gnębieniem ("nie zdałeś 
matury idioto?!”).” 

Właściwie chłop ma rację. Matury rodzą stres i strach. 

"Dlaczego świetna polonistka ma tracić rok, bo się zdenerwowała na maturze z matmy, która była za 
trudna?” – pyta redaktor. A ja pytam, czy to samo nie dotyczy świetnego matematyka? Może nie 
powinien pocić się na języku polskim? Świetnych od biologii można byłoby zwolnić i z polskiego 
i z matematyki. Pytanie z czego zwolnić grupę najszerszą, czyli "średnio świetnych”. 

Cóż, egzamin na studia zlikwidowaliśmy i świat od tego się nie zawalił. Miała go zastąpić matura, ale – 
jak pisze Pacewicz – matura rodzi tylko ból i cierpienie. Ból rodzą też oceny. Nauczyciele przyznają je 
arbitralnie, bywają niesprawiedliwi, jeden drugiemu nierówny w wymaganiach, a mogą też być do 
ucznia uprzedzeni. Przecież każda z tych sytuacji się zdarza. I co? Zgodnie z czułym sercem Piotra 
Pacewicza trzeba zlikwidować również oceny. Żeby "ukoić ból”. 

Chyba śnię. Iluzja świata bezstresowego jest groźna. Obiecuje coś, czego nie dotrzyma. 

Patrzę na statystyki francuskie. Tam coraz więcej osób zdaje maturę. 30 lat temu zdało zaledwie 63 
proc., ale 10 lat temu świadectwo uzyskało już 78 proc. kandydatów. W tym roku oblało tylko 15 proc. 
uczniów. Bo szkoły coraz lepiej uczą? Niewykluczone. Ale jest i drugi powód: poziom obniża się ze 
względu na masowość edukacji na poziomie średnim. Coś za coś. Być może wcale na tym 
umiarkowanym spadku wymagań nie tracimy: gospodarka potrzebuje większej liczby ludzi jako tako 
wykształconych. A ci, którym "jako tako” nie wystarcza uczą się dalej. 

Problem w tym, by nie wylać dziecka z kąpielą. Bo dyplom, który nie znaczy wiele jest bezużyteczny. 

W większości państw Europy matematykę zdają wszyscy. Bo matematyka gimnastykuje mózg, uczy 
konsekwencji i logiki. Matematykę zdają wszyscy również we Francji. Nie ma zmiłuj. A wielu 
licealistów uważa ją za łatwiejszą od… gramatyki, której żelazną logiką męczy się dzieci w szkole 
podstawowej. Wszyscy też piszą wypracowanie z filozofii. O ile matematyka (i gramatyka) ma 
młodego człowieka nauczyć logicznego myślenia, o tyle filozofia jest sprawdzianem zdolności do 
myślenia samodzielnego. Panuje przekonanie, że kraj potrzebuje światłych obywateli. A światły 
obywatel powinien umieć myśleć. 

Nie jestem pewna, czy z francuskimi zadaniami poradziliby sobie polscy maturzyści. Oceńcie Państwo 
sami. Uczniowie klas matematycznych dowodzili "Czy można mieć rację wbrew faktom?”. Uczniowie 
klas ekonomicznych odpowiadali na pytanie "Czy wolność jest zagrożona przez równość?”. Humaniści 
dostali temat inspirowany przez "Radosną wiedzę” Nietzsche’go: "Czy człowiek jest skazany na 
tworzenie iluzji na temat siebie samego?”. 



Każdy z tych problemów można byłoby odnieść do naszych maturalnych dylematów. Zwłaszcza 
ostatni. Tworzymy iluzje na pęczki. Za nieszczęsnych młodych ludzi z Trzyciąża iluzję stworzył ktoś 
inny: obiecano im szansę tam, gdzie szansy nie mieli. Podobne rezultaty przyniosłaby rezygnacja 
z egzaminów. Wygrają nieliczni. Przegra większość. O "oświeconym obywatelu” można zapomnieć. 
Uczniowie – pasjonaci pod warunkiem, że trafią na nauczycieli – pasjonatów, będą pracować 
z entuzjazmem bez ocen i bez stresu. A reszta? Bezstresowa większość zasili rynek taniej siły 
roboczej. I dopiero wtedy stanie na serio pytanie: "jak ukoić ich ból?”. 

Portal „Dziennik Polski” wraz ze wszystkimi treściami będącymi jego elementami składowymi – 
w szczególności internetowe wydanie „Dziennika Polskiego” i treści będące jego elementami 
składowymi - podlegają ochronie prawnej na podstawie międzynarodowego i polskiego prawa 
autorskiego. Jakiekolwiek korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, przekraczające dozwolony 
użytek osobisty (uregulowany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wymaga wyraźnej 
zgody Wydawcy - Polski Dom Medialny Sp. z o.o., które z tytułu praw autorskich jest podmiotem 
uprawnionym do wydania takiej zgody. 

 


