DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Szanowni Czytelnicy!
Zachęcając do lektury kolejnego numeru naszego kwartalnika pragnę zwrócić uwagę na
artykuł Prof. Marka Wasilewskiego „Nowoczesne kształcenie w początkach XXI wieku”
uzasadniający potrzebę zajmowania się problematyką kształcenia oraz jego reform.
W sposób holistyczny krytycznie charakteryzuje pojęcie „tubylców cyfrowych”. Wskazuje przy tym, iż
niezależnie od szeregu kontrowersji, które są z tym
związane, dostrzeżenie pewnej odrębności młodego
pokolenia jest nieodzowne przy wyznaczeniu kierunków niezbędnych zmian, w których powinno zmierzać szeroko pojęte kształcenie.
Z tematem podjętym przez Profesora doskonale koreluje artykuł mgr Darii Gwiżdż „O potrzebie
kształcenia ucznia emocjonalnie kompetentnego”.
Autorka podkreśla, iż uczniowie tworzą grupę, która
jest żywym organizmem, podlegającym wielu procesom. Artykuł jest  prezentacją szczególnego sposobu
podejścia do procesu kształcenia, mającego źródło we
wspieraniu podmiotowego rozwoju ucznia.
Ważny głos w dyskusji nad pozycją konkurencyjną Śląska w obecnych realiach może stanowić
artykuł dr Aldony Urbanek o kontrowersyjnym tytule „Śląsk – centrum czy przedmieścia Europy?”.
Autorka stara się odpowiedzieć na tak przewrotnie
skonstruowane pytanie poddając analizie m.in. politykę regionalną oraz uwarunkowania pozycji konkurencyjnej regionu śląskiego.
Warte uwagi są także inne teksty zamieszczone w naszym kwartalniku dotyczące nauczania
matematyki, czy wykorzystania mediów w edukacji
wczesnoszkolnej oraz trzy artykuły poświęcone najnowszej historii Polski
Życzymy miłej lektury.
Roman Miruk-Mirski
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CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 4.
CNOTA SPRAWIEDLIWOŚCI – PRAWO A MIŁOSIERDZIE
Michał Kapias
Różnorodne procesy wychowawcze przybierają wielorakie formy, zadania i cele. Jednak pośród nich winna
przebijać się jedna zasadnicza myśl. Otóż jeśli wychowanie jest kształtowaniem ludzkiej osoby, to przede
wszystkim trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie jak
modelować ów podmiot, by stał się dobrym człowiekiem? Innymi słowy – jak uczynić go w pełni ludzkim? W tym kontekście nieodzownym jest sięgnięcie
do historycznego doświadczenia minionych pokoleń.
Przypatrując się antycznym Grekom można zauważyć u nich swoisty związek pomiędzy samym pojęciem dobra – pojmowanego jako należyte wykonywanie swych obowiązków, a pojęciem cnoty (gr. άρετή)
– związanej z wyrobieniem w sobie trwałej predyspozycji do realizacji danego dobra.1 Skoro więc istnieje proste przełożenie obu pojęć, istotnym wydaje się
zastosowanie teorii cnót w procesie wychowawczym.
Ucząc więc cnót, trzeba pamiętać, że są one różne.
Ich ilość jest podyktowana różnorodnością czynów
człowieka realizującego dobro moralne. Arystoteles
wskazując na rozumną i wolitywną zarazem naturę
człowieka wyróżnia dwie grupy cnót. Pierwsza z nich
– etyczna – obejmuje sprawności woli, a więc dotyczy
charakteru człowieka. Składa się ze sprawiedliwości,
umiarkowania i męstwa. Te trzy cnoty, wraz z roztropnością, przyjęły nazwę cnót kardynalnych (łac.
cardo – zawias). Zasadniczo więc większość innych
cnót będzie pochodzić od powyższych. Do drugiej
grupy – dianoetycznej (umysłowej, poznawczej, związanej z funkcją rozumu) – należą: mądrość, intuicja,
poznanie naukowe, roztropność i rozumne wytwarzanie (sztuka).
Cnoty te odgrywają niezmiernie istotną rolę
w życiu każdego człowieka. Oprócz normowania obu
władz człowieka (sfery rozumnej z wolitywną) regulują one także stosunki interpersonalne oraz społeczne. Z kolei w wychowaniu człowieka, ucząc się cnoty,
każdy może w pełni urzeczywistnić siebie samego,
skutecznie zmierzać do spełnienia siebie w pełnym
wymiarze osobowym na drodze do osiągnięcia i realizowania dobra godziwego, dobra na miarę swego
1  Szerzej na ten temat zob. A. MacIntyre, Krótka historia etyki,
Warszawa 1995, s. 34 – 45.
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bytu. A – co najważniejsze – nie jest ona przeznaczona dla wybranych czy uprzywilejowanych, lecz jej
moc jest powszechna.
Począwszy od tego artykułu, zostaną zaprezentowane poszczególne kategorie aretologiczne,
wraz z omówieniem ich poszczególnych cnót moralnych. Prezentowana  problematyka będzie miała swe
zastosowanie zarówno do działań wychowawczych
względem wychowanków, jak również względem
poprawy moralnych postaw kadry dydaktycznej. W
takim przypadku należy więc mówić o działaniach
autowychowawczych. W obu sytuacjach w głównej
mierze działania te centralizowane będą w szczególności na szlifowaniu i doskonaleniu swego charakteru, co w konsekwencji przekładać się będzie
na podnoszeniu etosu moralnego własnego życia.
Sposób realizacji tych zadań zasadniczo przynależny
działaniom pedagogicznym i jako taki należy do odrębnych rozważań. Poniższa analiza cnót zostanie z
kolei zaprezentowana stricte od strony moralnej, pokazując szerokie spektrum ich zastosowania. Dzięki
temu pojawia się pewna wydoskonalona, a zarazem
pożądana, wizja postaw człowieka.
CNOTA SPRAWIEDLIWOŚCI
Nie ma żadnej przesady ani zbytniej kokieterii w zdziwieniu, które okazywali już starożytni,
twierdząc, iż sprawiedliwość jest najbardziej niezwykłą rzeczą pod słońcem. Człowiek przecież ze swej
natury troszczy się o siebie – jest to zdrowy i racjonalny impuls w jego życiu. Jednak budzi zdumienie
fakt, gdy ten sam człowiek zaczyna zabiegać o realizację czyjegoś dobra – jawić się może taka postawa
jako przejaw łaski, ofiary a nawet jakiegoś heroizmu.
Dlatego też w kulturach prymitywniejszych wiązano
sprawiedliwość z karą i zemstą aniżeli z przejawem
realizacji jakiejś równości dobra. Zresztą jej legalistyczny wydźwięk pozostał do dnia dzisiejszego.
Sprawiedliwość (gr. δικαιοσύνη, łac. iustitia) jest z
pewnością jedyną, spośród czterech cnót kardynalnych, o której można orzec, iż jest sama w sobie dobra; pozostałe bowiem „jedynie” pozostają w służbie
dobra. Stąd w systemie platońskim prezentowana
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cnota stała na czele wszystkich innych, pozostałych
– jako ukoronowanie opanowania siebie, dzielności
oraz mądrości.2 Dlatego też normuje ona głównie
stosunek człowieka do rzeczy, używanie różnorakich
dóbr, oraz stosunek do innych ludzi ze względu na te
dobra, a nie ze względu na wewnętrzne usposobienie.
Nie łączono jej pierwotnie z miłością gdyż tę ostatnią
zaliczano raczej do wzruszeń a więc do sfery emocjonalnych odczuć człowieka. Dopiero wraz z rozwojem
chrześcijaństwa staje się ona nijako na usługach cnót
teologicznych a zwłaszcza miłości.3 Stąd to często w
kontekście tego problemu pojawiać się pocznie kategoria miłosierdzia, o którym Jan Paweł II powie, iż
jest ono „jakby doskonalszym źródłem sprawiedliwości (…) jest zarazem jakby doskonalszym ucieleśnieniem zrównania między ludźmi, a więc także i
doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości”4. Dzięki
temu można budować cywilizację miłości we współczesnym świecie.
Samo słowo sprawiedliwość wywodzono od
łacińskiego powiedzenia oznaczającego „stanie w
prawie” (łac. statio in iuris), ponieważ też zazwyczaj
ma ono dwa znaczenia. Jedno pojmowane jako zgodność z prawem, drugie jako równość czy proporcja.
Toteż Arystoteles powie, iż sprawiedliwym jest ten,
kto nie gwałci zarówno prawa jak i należytych interesów innej osoby, czyli szanuje prawo w ogóle oraz
prawo szczegółowe. Człowiek taki bierze tylko swoją
część dóbr, ale całość nieszczęść.5 Innymi słowy sprawiedliwość to połączenie poszanowania praworządności oraz równości. Jej przedmiotem jest to co się
należy innym ludziom od danej osoby, a także to, co
jej się należy od innych osób. To uprawnienie wynika
z mocy prawa lub statusu ontycznego (natury) osoby ludzkiej. Chcąc zatem w jakiś sposób zdefiniować
sprawiedliwość, w historii odwołano się do wypowiedzi Ulpiana zamieszczonej w Corpus iuris civilis
Justyniana, w której sformułowano ją jako „wolę do
oddania każdemu tego, co mu się od nas należy”. W
podobnych zresztą słowach wyraził ową myśl także

2  Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T. II., Lublin
1996, s. 291 – 300.
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św. Tomasz z Akwinu.6
Postawić można jednak w tym kontekście
pytanie o to, co i w jaki sposób się komuś należy?
Sytuacja taka może bowiem zaistnieć wyłącznie, gdy
uprzednio dany człowiek posiadał coś, a więc gdy
posiadał swą własność. Ponadto należy również zauważyć, iż „akt, przez który jakaś rzecz po raz pierwszy staje się czyjąś własnością, nie może być aktem
sprawiedliwości”.7 Nie zawsze bowiem człowiek musi
zdobywać coś przez akt swego działania. Są przecież takie „własności” ludzkie, których nie zdobyliby
poprzez pracę czy zakup, należy do nich m.in. jego
życie. Jeśli więc człowiek ma dać zadość sprawiedliwości czyni to na zasadzie występowania powinności
czy też słuszności (łac. suum); albowiem „słuszność
jest przedmiotem sprawiedliwości”.8 Owa należność
może mieć różną podstawę. Może wynikać z umowy,
obietnicy, postanowienia, traktatu itd. (fundamentem w tym wypadku jest jakieś prawo stanowione),
albo z natury rzeczy (czyli ex ipsa naturae). Warto
przy tym zauważyć, iż wola człowieka nie może uczynić żadnej rzeczy słuszną o ile sama stoi w sprzeczności z prawem naturalnym. Natura osoby ludzkiej
jest więc gwarantem nienaruszalności zobowiązania do oddania jej słuszności np. zaciągniętego długu. Ostatecznie więc godność każdej osoby staje się
fundamentem sprawiedliwości i zarazem warowną
obroną przed chęcią nadużyć praw względem niej np.
przez totalitarną władzę sądowniczą bądź polityczną.
Każdy więc człowiek jest posiadaczem swoich praw
(suum), a nadto on sam przyznaje innym jednostkom
ludzkim – jak i one jemu – specyficzne prawa umowne, stanowione.9
W szerokim znaczeniu sprawiedliwość należy utożsamiać ze zgodnością bądź posłuszeństwem  
wobec prawa. O ile prawo to jest słuszne, dba o dobro społeczne (wspólne) oraz o szczęście obywateli, to posłuszeństwo takiemu prawu jest cnotą doskonałą, gdyż zawiera w sobie wszystkie pozostałe.
Można więc powiedzieć, iż sprawiedliwość jest cnotą
społeczną, która pociąga za sobą pozostałe cnoty. W
węższym znaczeniu sprawiedliwość to specyficzne
postępowanie, związane z różnego rodzaju relacjami
między ludźmi, którego istotą jest realizacja (np. wy-

3  Zob. A. Rodziński, Sprawiedliwość chrześcijańska wobec
problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin
1960, s. 37 – 41.

6  Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 18, Londyn
1975 - 1986, II-II, 58.

4  Jan Paweł II, Encyklika: Dives in misericordia, „Znak” 332334:1982, nr 8.

7  Tegoż, Summa contra gentiles, Poznań 2003, s. 314 – 315.
8  Tegoż, Suma teologiczna, T. 18, op. cit., II-II, 57, 1.

5  Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, s.
164 – 169, 192 – 198.

9  Zob. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999,
s. 13 n.
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równanie) jakiegoś dobra. Chodzi tu więc nie tylko o
moje własne dobro, ale także o dobro drugiej osoby.
Ogólnie więc można przyjąć, że sprawiedliwość to
sposób postępowania człowieka prawego, mającego
na względzie nie tylko korzyści osobiste, ale także innych osób z którymi pozostają w kontakcie.10 Dlatego
też człowiek taki nie tylko daje drugiemu to, co obowiązkowe (co się słusznie należy), ale jest on skłonny
do świadczeń tam, gdzie nie ma ścisłego obowiązku.
O ile więc można mówić o pewnym obowiązku mówienia prawdy, o tyle raczej nie można nikomu narzucać postawę wyrażania podziękowania. A przecież
należy zwrócić uwagę na to, że wdzięczność nie stanowi przecież tej samej kategorii, co zapłata lub zwrot
długu. Stąd też św. Paweł ujmując ów problem w kontekście sprawowania rządów podkreślał: „Należy więc
jej [władzy] się poddać nie tylko ze względu na karę,
ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z
woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to,
co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło
– cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć”(
Rz. 13, 5-7). Ostatecznie więc należy zauważyć, iż nie
tyle sprawiedliwość czyni ludzi sprawiedliwymi, lecz
to właśnie sprawiedliwi czynią sprawiedliwość.
Istota sprawiedliwości w szczególności ujawnia się w relacjach pomiędzy poszczególnymi jednostkami ludzkimi, a także między jednostką a grupą (społecznością). Dlatego też klasyczny stał się już
podział na trzy typy sprawiedliwości w zależności od
tego czy weźmie się pod uwagę wzajemny stosunek
osób względem siebie, relację osoby do społeczności,
a także odniesienie tej ostatniej do jednostkowej osoby.11 Są to podstawowe sfery odniesień społecznych
człowieka, gdyż on sam jest przecież ze swej natury
istotą społeczną.12 Zależnościom tym odpowiadają
trzy rodzaje sprawiedliwości: zamienna (łac. iustitia
commutativa) zwana także wymienną lub kontraktową, rozdzielcza (łac. iustitia distributiva), oraz współdzielcza (łac. iustitia legalis) inaczej określana jako
legalna bądź sprawiedliwość dobra wspólnego.
A) Sprawiedliwość zamienna – jest cnotą uważaną
za sprawiedliwość w sensie ścisłym, która regu10  Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., s. 166 n.
11  Zob. E. W. Böckenförde, Wolność, państwo, Kościół,
Kraków 1994, s. 247 – 248.
12  Zob. na ten temat chociażby: S. Kowalczyk, Człowiek a
społeczność, Lublin. 1996; M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba,
Lublin 2005, s. 147 – 160.
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luje wzajemne relacje partnerów prawa. W klasycznej już formule można ją wyrazić słowami
„umowy należy zachowywać” (łac. pacta sunt
servanda). Chodzi w niej o dążenie do zapewnienia równości w oddawaniu innej osobie tego, co
jej się słusznie należy. Ważną więc rolę odgrywa
tu kryterium wzajemności, pojmowane jako złota zasada (czego nie chcesz, aby tobie uczyniono,
tego nie czyń drugiemu). Naruszenie tej zasady
jest właśnie złamaniem sprawiedliwości. Ta reguła stanowi przeto pewne minimum etycznego
działania we wzajemnych relacjach jednostek i
grup, ugruntowane na wzajemnym poszanowaniu i liczeniu się ze sobą.13 Realizacja sprawiedliwości w umowie międzyludzkiej jest więc formą
odszkodowania, zwrotu (łac. restitutio). „Oddać
– znaczy zwróci komuś jego własność, czyli posiadanie jakiejś rzeczy. Oznacza więc (…) zwrot
rzeczy za rzecz”.14 Wynika z tego, iż człowiek nie
może nie posiadać tego, co jest jego własnością.
Stąd restytucja jest przywróceniem, rekompensatą pierwotnego prawa. I nie chodzi w tym wypadku tylko o wynagrodzenie zła jakie zostało
wyrządzone np. w wypadku kradzieży, ale także
o wynagrodzenie jakie słusznie się należy drugiej
osobie z racji pożyczki, sprzedaży, czy należnego
jej szacunku. Ostatecznie więc należy przyjąć, iż
sprawiedliwość wymienna jest w szczególności
potrzebna tam gdzie istnieje sprzeczność interesów, walka o wpływy czy po prostu nierówność.
Cnota taka ma na celu zaprowadzenie porządku i
ładu, a więc pewnej równowagi tam gdzie została
ona zachwiana.
B) Sprawiedliwość rozdzielcza – w pierwszym rzędzie chodzi tu o kwestię rozdziału dóbr materialnych. Istnieje jednak bardziej pogłębione rozumienie tego zagadnienia. Pojmuje się je jako cnotę
skłaniającą tego, kto stoi u władzy, aby rozdzielał różnego rodzaju dobra wspólne (łac. bonum
commune) według zasług każdego tak, aby były
wynagrodzeniem oraz nakładał kary według
rozpoznanej winy, by były pomszczeniem zła.
Współcześnie sytuacja taka odnosi się najczęściej
do sprawiedliwości przełożonego (kierownika,
nauczyciela, wychowawcy) względem określonej
grupy podwładnych (pracowników, uczniów), a w
13  Zob. B. Sutor, Etyka polityczna,  Warszawa 1994, s. 133.
14  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T.18. op. cit., II-II,
62, 1.
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szerszym znaczeniu –  wspólnoty politycznej do
każdego obywatela.15 Wszelkie pretensje, roszczenia, czy prośby są w kontekście tej sprawiedliwości wysuwane do człowieka, który reprezentuje daną grupę, bądź społeczeństwo w całości.
Ten typ sprawiedliwości dzieli dobra proporcjonalnie, rozdzielając każdemu według zasług, lub
godności.16 Należy przy tym pamiętać, iż zarządca władzy publicznej w sytuacjach ekstremalnych
(zaraźliwe choroby, klęski żywiołowe, zdziałania
wojenne itp.) może nakazać odebranie własności
prywatnej danej jednostki, celem realizacji dobra
wspólnego.17 Jednakże w normalnych warunkach
dopuszczanie przymusu jest niedozwolone w ramach tej sprawiedliwości. Administrator dobra
wspólnego powinien być równocześnie orędownikiem ludzkich cnót. Wiąże się to z umożliwieniem wszystkim jednostkom tworzącym wspólnotę współuczestnictwa w przyczyniania się do
rozwoju i wzrostu bonum commune.

rodzaje sprawiedliwości, tak też można wskazać na
trzy postawy, będące jej zaprzeczeniem. Jeśli chodzi
o niesprawiedliwość legalną to może ona przybierać
formy pogardy dla prawa lub lekceważenia dobra
wspólnego. W przypadku okazywania takich postaw
przez podwładnych może objawiać się w postaci internacjonalizmu, nihilizmu, socjalizmu, a nawet wolnomularstwa. Niesprawiedliwość rozdzielcza wyraża
się stronniczością wobec różnych ludzi. Zazwyczaj
polega na powierzaniu stanowisk i dóbr bez zorganizowania konkursów lub rozpatrzenia innych propozycji, tak by można było wyznaczyć najdogodniejszą dla wybierającego osobę. Może też prowadzić do
obdarzenia zaszczytami i dobrami ludzi niegodnych,
co powoduje krzywdę dla społeczności. Błędną postawą byłoby także zaniedbanie słusznego ukarania
podwładnego przez kompetentnego przełożonego.
Takie zaniedbanie może powodować wzrost śmiałości w realizacji zła i pomnażać poczucie bezkarności
w społeczeństwie.19 Z kolei niesprawiedliwość wymienna, czyli nieprawość, jest naruszeniem ścisłego
C) Sprawiedliwość współdzielcza – to sprawiedli- prawa kogoś innego bez słusznej przyczyny, ponadto
wość legalna gdyż żąda ona liczenia się z wy- dokonuje się to przeciwko rozumnej woli krzywdzomogami prawa – zarówno naturalnego jak i nego.20 Sytuacja taka powstaje gdy następuje naruszestanowionego – rozumianego jako dążność do nie ścisłego prawa drugiej osoby, którym cieszy się w
realizacji dobra wspólnego. Objawia się więc w podwójnym zakresie: jus in re oraz jus ad rem, a pocnocie skłaniającej człowieka do posłuszeństwa nadto doznający krzywdy nie zgadza się dobrowolnie
władzy lub służeniu wspólnocie (najczęściej pań- na naruszenie swoich praw. Innymi słowy nieprawość
stwowej). Stąd też u wszystkich członków danej jest niechciana ze strony krzywdzonego, a chciana ze
społeczności cnota owa objawiać się powinna w strony krzywdzącego.21
trosce o praworządność – w szczególności o szaKolejną kwestią, którą trzeba podjąć w koncunek do praw normujących wspólne życie. W tekście omawianego problemu jest wskazanie na poprzypadku wspólnoty państwowej chodzi tu o dział i znaczenie poszczególnych cnót (jak też i wad)
obowiązek spełniania konkretnych, publicznych   pokrewnych cnocie sprawiedliwości. Te kwestie zoświadczeń przez obywatela. W pierwszym rzę- staną jednak zaprezentowane w następnym odcinku
dzie jest to płacenie podatków, a także obowiązek przedstawianego cyklu.
obrony i pracy ku pożytkowi wszystkich członków danej wspólnoty.18 Ten typ sprawiedliwości
polega więc na tym, iż wola powinna liczyć się z
wymogami realizacji wspólnego wszystkim do- 19  Zob. tamże, s. 272; S. Francia a Loiano, Istitutiones
moralis, T. 3, Auguste Taurinorum 1924 – 1942., s.
bra. Przejawem tej postawy winna więc być życz- theologiae
129.
liwość i troskliwość o inne osoby.
Podobnie jak wyróżniono powyższe trzy
15  Zob. B. Sutor, Etyka polityczna, op. cit., s. 136.
16  Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T.2. op. cit.,
I, 21, 1.
17  Zob. Cz. Strzeszewski, Własność, zagadnienie społeczno –
moralne, Warszawa 1981, s. 205 n.
18  Zob. tegoż, Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 397.

20  Zob. T. de Luca da Torre del Greco, Teologia morale.
Prontuario di morale Cattolica per sacerdotie e laiciadattato sl
Codice Civile italiano e aggornanto sulle ultime disposizioni
della Santa Sede, sulle Encicliche e sui discorsi di Pio XII, Alba
1954, s. 291; H. S Jone, Katholische Moraltheologie, Paderborn
1961, 256.

21  Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia, moralis universa,
T. 2., Parisia 1903 – 1904, s. 272; S. Francia a Loiano, Istitutiones
theologiae moralis, T. 2, op. cit., s. 272; A. N. Pittavino, Breve
compendio di teologia morale con copioso inserzione del nuovo
diritto canonico, Roma 1940, s. 209 – 210.
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Nowoczesne kształcenie w początkach XXI wieku
Marek Wasielewski
Wprowadzenie1
Po długim okresie nowoczesności społeczeństwa Zachodu w ostatnich dekadach XX wieku
i na początku wieku XXI przechodzą do nowej fazy
rozwoju, określanej przez jednych jako ponowoczesność lub postnowoczesność, a przez innych
uznawanej raczej za „późną nowoczesność”. Pomimo możliwości kontaktów ze światem, zmiany
te były stosunkowo mało odczuwalne w raczej autarkicznym systemie polityczno-ekonomicznym
Polski Ludowej. Zmiany ustroju polityczno-gospodarczego oraz warunków życia społecznego w naszym kraju, szerokie kontakty ze światem
– związane z otwarciem granic oraz procesami demokratyzacji i globalizacji spowodowały jednak
gwałtowne przyspieszenie procesów konwergencji.
Duże znaczenie w tym kontekście miały też postęp
naukowo-techniczny i rewolucja informatyczna, prowadzące do powstania „cywilizacji informacyjnej”
oraz kształtowania się „społeczeństwa informacyjnego”. Tendencje te zostały dodatkowo wzmocnione
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu
traktatu o jej funkcjonowaniu, w którym m.in. zapisano formalne kryteria konwergencji2.
Przejście od okresu nowoczesności do postnowoczesności spowodowało również pojawienie
się napięć pomiędzy dwoma odmiennymi wizjami
tak szkoły, jak i procesu kształcenia, określanymi
jako obiektywizm i subiektywizm. Podjęto również próby stworzenia nowego modelu myślenia
o edukacji, przeciwstawiającemu się dostosowaniu i
adaptacji na rzecz zmian i emancypacji, zwanego rekonstrukcjonizmem. Dla edukacji, jak pisze Agnieszka Nowak-Łojewska, „może to oznaczać odejście od
stosowanej zasady wieloparadygmatyczności czy
zastępowania jednych paradygmatów innymi” w
1  W artykule wykorzystano obszerne, choć zmienione i
znacznie skrócone fragmenty publikacji: M. Wasielewski, O
nowoczesny wymiar kształcenia w perspektywie XXI wieku, [w:]
Nowoczesne metody kształcenia. Nauczyciel w roli przewodnika
i doradcy ucznia, red. A. Urbanek, Łódź – Wodzisław Śląski
2010, s. 9-33 (patrz również literatura tamże).
2  Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, Dz. U. UE C 115/47, 9.5.2008 PL;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:PL:PDF (2010.11.10).

kierunku ukazywania raczej związków i możliwych
przejść między nimi3.
Przemiany te zbiegły się w Polsce z zapoczątkowaną pod koniec XX w. i wdrożoną w 1999 r.
reformą systemu edukacji, której kolejny etap rozpoczął się w 2009. Reforma ta była próbą odpowiedzi na
nowe wyzwania edukacyjne, stworzenia możliwości
i warunków dla lepszego przygotowania uczniów do
produktywnego życia w zglobalizowanym społeczeństwie cyfrowym XXI wieku. Miała ona również na
celu przystosowanie się do wymagań społeczeństwa
okresu późnej nowoczesności, a w późniejszym okresie – do wymogów Zjednoczonej Europy.
„Tubylcy cyfrowi” – co to oznacza dla szkoły?
W ostatnich latach świat uczniów i wyobrażenia nauczycieli o ich potrzebach szybko się rozchodzą, czego jednak wielu pedagogów nie dostrzega
lub nie akceptuje, a ich dobre intencje „chronienia”
dzieci dają przeciwny efekt. Tymczasem badania pokazują, że obecny absolwent amerykańskiego koledżu
poświęcił w swoim życiu dwukrotnie mniej czasu na
czytanie książek niż na gry wideo i czterokrotnie
mniej niż na oglądanie telewizji4. Wskutek tego dzisiejsi uczniowie wolą oglądać obrazy i wizualizacje
niż czytać teksty, preferują prace, które przypominają
gry komputerowe. Są zmienni i niecierpliwi, szybko
podejmują decyzje, realizują kilka zadań równocześnie, oczekując szybkich efektów i nagród (co jednak
może być też przyczyną niepowodzeń szkolnych). Aby
ich zmotywować trzeba wskazać interesującą ścieżkę edukacji i drogę indywidualnego, ułatwiającego
dalszą karierę rozwoju. Przywykli oni do nieustannego komunikowania i konsultowania się, szybkiej
i sprawnej wymiany informacji, do funkcjonowania
w sieci, do liczenia się z ich opinią (także przez nauczycieli). Bardzo cenią zajęcia interaktywne i moty3  A. Nowak-Łojewska, Uwagi o edukacji w perspektywie
obiektywizmu, konstruktywizmu i rekonstrukcjonizmu, [w:]
Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. KlusStańska i M. Łojko, „Impuls”, Kraków 2009, s. 149.
4  M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, Part I, „On
the Horizon” 2001, Vol. 9, No. 5, pp. 1. http://www.marcprensky.
com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20
Immigrants%20-%20Part1.pdf (2010.04.19).
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wujące poczucie bycia ważną częścią zespołu. Mniej
utożsamiają się ze szkołą – bardziej z uznawanymi
przez nich za autorytety nauczycielami, przy nieufności wobec autorytetu wynikającego z wieku, stanowiska czy posiadanych dyplomów5.
Wszystkie te różnice są głębsze i bardziej
znaczące niż większość pedagogów zdaje sobie
z tego sprawę. Dlatego nauczyciele powinni poważnie potraktować opinie socjologów o pojawieniu się w społeczeństwie – za sprawą upowszechnienia nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych – nowej generacji, różnej od poprzednich. Określono ją mianem „tubylców cyfrowych”, „generacji sieci” lub „pokolenia Web 2.0”6,
w odróżnieniu od „imigrantów cyfrowych”, którzy
nowych technologii musieli się dopiero uczyć, nie zawsze łatwo. „Tubylcy cyfrowi”, wzrastając przy swobodnym dostępie do technologii cyfrowych, uczą się,
bawią, pracują, robią zakupy, tworzą i myślą, budują
swoją tożsamość i komunikują w sposób odmienny
od swoich rodziców, a przez to trudny dla nich do
zrozumienia7. Rodzi to potrzebę przekształcenia lub
wymyślenia od nowa wielu instytucji, które służyły
nam od dawna – w tym instytucji edukacyjnych.
Wielu naukowców kontestuje jednak istnienie tej generacji, uznając wyróżniające ja kryteria za nieostre, a edukacyjne implikacje tego stanu
rzeczy – za dyskusyjne i niejasne. Założenia, służące wyodrębnieniu generacji sieci, rzadko są uzasadniane empirycznie8, brakuje pogłębionych studiów
w tym zakresie. E. Hargittai zwraca też uwagę na niezwykłe zróżnicowanie socjoekonomiczne grupy społecznej, określanej mianem tubylców cyfrowych. Powoduje to, że zdolności komunikacyjne, umiejętność
rozumienia i posługiwania się technikami komputerowymi i wykorzystania Internetu, a także aktywność
w sieci oraz jej rodzaj nie są rozłożone równo w całej
5  Z. Scherer, Pokolenie Y – nowe wyzwanie dla liderów
w edukacji, „Edukacja i Dialog” 2009, 3 (206); http://www.
eid.edu.pl/archiwum/2009,261/marzec,278/temat,291/
pokolenie_y_-_nowe_wyzwanie_dla_liderow_w_edukacji,2164.
html (2010.04.16)
6  The net generation, unplugged, from „The Economist”, Print
Edition „Technology Quarterly”, Mar 4th, 2010.
http://www.economist.com/printedition/displaystory.cfm?story_
id=15582279 (2010.04.25).
7  Por. D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci
zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2010.
8  Por. S. Bennett, K. Maton and L. Kervin, The ‘digital natives’
debate: A critical review of the evidence, „British Journal of
Educational Technology” 2008, 39(5), 775-786.
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populacji9. Ponadto rozróżnienie tubylców cyfrowych
i cyfrowych imigrantów staje się coraz to mniej istotne, powiększa się bowiem liczba osób, które dorastały
w epoce nowych technologii. Dlatego do opisu działań na rzecz wpływania na przyszłość M. Prensky postuluje obecnie termin „mądrość cyfrowa”10.
Określenie „tubylcy cyfrowi” należy więc
traktować umownie, jako konstrukt teoretyczny nie
mający dostatecznego uzasadnienia empirycznego.
Jednakże – zdaniem autora – nauczyciele, myśląc w
kategoriach przyszłych wyzwań pedagogicznych powinni postępować tak, jak gdyby istnienie generacji
sieci było rzeczą dowiedzioną. Jest to tym bardziej
uzasadnione, że grupa ta będzie wciąż się powiększać. Przyjęcie zaś takiego założenia stawia przed nauczycielami początku XXI wieku potężne wyzwania
edukacyjne. Są one dodatkowo zwiększane przez rozprzestrzenianie się otwartych zasobów edukacyjnych,
prowadzące do niespotykanego wcześniej ich bogactwa.
Ta niespotykana w dziejach oświaty łatwość i
szybkość dostępu do różnorodnych materiałów edukacyjnych, pojawienie się ogólnodostępnych bibliotek
cyfrowych zmniejsza znaczenie umiejętności reprodukowania zdobytej wiedzy na rzecz zdolności jej
wykorzystania. W przypadku „tubylców cyfrowych”
nie jest już wręcz możliwe nauczanie encyklopedyczne. Zamiast tego konieczne jest nowoczesne kształcenie aktywizujące. Trzeba skutecznie i w interesujący
sposób wspierać rozwój zainteresowań poznawczych
uczniów, uczyć strategii intensywnej pracy nad sobą
dla kształtowania samodzielności i odpowiedzialności.
Potrzeba kształcenia aktywizującego
Podstawowe wymogi, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w danym społeczeństwie, a zarazem decydujące o przetrwaniu społeczeństwa i jego rozwoju, określa się
terminem „alfabetyzacja”. Obecnie obejmuje ona nie
tylko czytanie i pisanie, umożliwiające przyswajanie
9  E. Hargittai, Digital Na(t)ives? Variation in Internet Skills
and Uses among Members of the „Net Generation”, „Sociological
Inquiry” 2010, Vol. 80, No. 1, pp. 108-111.
http://webuse.org/pdf/Hargittai-DigitalNativesSI2010.pdf
(2010.04.25).
10  M. Prensky, H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants
and Digital Natives to Digital Wisdom, „Innovate” 2009; http://
www.innovateonline.info/pdf/vol5_issue3/H._Sapiens_Digital-__
From_Digital_Immigrants_and_Digital_Natives_to_Digital_
Wisdom.pdf (2010.04.25).
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i przekazywanie wiedzy, ale także niezbędne do korzystania z osiągnięć techniki i nowych technologii
kompetencje matematyczne i naukowe. Alfabetyzacja
jest też coraz częściej rozumiana jako podstawa zrozumienia różnorodności artefaktów i tradycji kulturowych11.
National School Boards Association za najważniejsze kompetencje w społeczeństwie XXI wieku, uznaje: a) umiejętność rozwiązywania problemów, b) kreatywność, c) krytycyzm w myśleniu, d)
umiejętność komunikowania się (m.in. przy wykorzystaniu technologii cyfrowych), e) zdolność do pracy w zespole12. Wymagania te są zbieżne z postulatami zawartymi w Europejskich Ramach Kwalifikacji,
akcentującymi potrzebę zdobywania wiedzy, ale także umiejętności oraz kompetencji13.
W tym kontekście niepokoi obserwowany rozziew pomiędzy potrzebami artykułowanymi przez uczniów a ofertą współczesnej polskiej
szkoły, przy czym różnica ta pogłębia się w miarę upływu lat nauki szkolnej14. Wynika to w dużym stopniu z rozbieżności pomiędzy praktycznymi oczekiwaniami uczniów a kształceniem
teoretycznym. Przykładowo, w polskiej szkole większość czynności ucznia ma charakter indywidualny – przeciwnie niż w przyszłej pracy zawodowej,
gdzie działania pracowników noszą zwykle charakter
zespołowy. Istotne znaczenie ma także stosowanie
w szkole tradycyjnych, podających metod kształcenia, opartych na posłuszeństwie, punktualności
i
wykonywaniu
powtarzalnych
czynności.
Wielu dzisiejszych uczniów ich nie akceptuje. Oczekują oni aktywnego udziału w procesie
kształcenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczniowie postrzegają kształcenie dla przyszłości jako możliwość komunikowania się
i samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. przy
11  M. Prenzel, Challenges facing the educational system,
[in:] Vital Questions. The Contribution of European Social
Science, ESF Standing Committee for the Social Sciences (SCSS),
ESF, IREG, Strasbourg 2009; http://www.esf.org/fileadmin/
links/Social/Publications/SCSSpositionPaper_2009-11.pdf
(2010.04.21).
12  Por.: J. P. Sawiński, Kluczowe kompetencje epoki cyfrowej,
„Edunews” 2010, nr 5; WWW.edunews.pl; (2010.04.15).
13  E. Chmielecka, Europejskie ramy kwalifikacji, cz. I,
„Forum Akademickie” 2009, nr 1; http://www.forumakad.pl/
archiwum/2009/01/41_europejskie_ramy_kwalifikacji_czesc_i.
html (2010.04.15).
14  Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez
przemocy”, s. 81-82; http://www.szkolabezprzemocy.
pl/1101,diagnoza-szkolna-2009 (2010.04.12).
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wykorzystaniu w praktyce szkolnej telewizji, komunikatorów i Internetu – z jego czatami, blogami, portalami i sieciami społecznymi. Dzisiejsi
uczniowie w stopniu znacznie większym niż dawniej chcą być, uczestniczyć, coś znaczyć, natomiast znaczenie faktów, wyjaśnień i uzasadnień
jest pochodną ich własnych, osobistych celów15.
W przypadku przedmiotów przyrodniczych wciąż
za mało jest eksperymentowania (niezależnie od faktycznego braku środków), możliwości samodzielnego
interpretowania otrzymanych wyników, wyciągania
wniosków i ich praktycznego wykorzystania. Prowadzi to do powstania przekonania uczniów o „trudności” przedmiotów ścisłych, niszczącego pozytywną
motywację do nauki16.
Dzisiejsi uczniowie potrzebują umiejętności wyszukiwania, interpretacji i rozumienia rozlicznych strumieni informacji, pochodzącej z różnych źródeł. Konieczne staje się wprowadzenie
zdalnego nauczania, nauczania mieszanego (hybrydowego) i edukacji mobilnej. Ułatwi to osiągnięcie egalitarnych celów kształcenia: zwiększenia
dostępności do edukacji i wyrównywania szans już
od najmłodszych lat. Równocześnie jednak umożliwi kształcenie elit poprzez wyrabianie kreatywności
i innowacyjności, rozwój talentów, przygotowuje do
konieczności uczenia się przez całe życie.
Jednym z ważniejszych wyzwań dla edukacji początku XXI wieku jest więc uczynienie szkoły
bardziej atrakcyjną i przyjazną dla uczniów. „Zorientowanie na ucznia” może przybierać formy
np. częstszej pracy w małych grupkach, zlecania
niebanalnych projektów, samodzielnej oceny własnej pracy. Duże znaczenie ma aktywność ucznia
– intelektualna, emocjonalna i praktyczna, asymilacyjna lub twórcza. Jest ona jego naturalną potrzebą biologiczną, a zarazem narzędziem przekształcania tak samego siebie, jak i otaczającego świata.
Aktywność to ważny czynnik rozwoju ucznia,
a równocześnie objaw tego rozwoju, stąd jej istotnym
elementem regulującym jest wychowanie. Uzasadnia
to stosowanie w pracy nauczycieli metod aktywizujących. Wykorzystuje się je jednak wciąż w zbyt małym
15  M. Prensky, Changing Paradigms. From „being taught” to
„learning on your own with guidance”, „Educational Technology”
2007, 47; http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyChangingParadigms-01-EdTech.pdf (2010.04.24).
16  Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących
w nauczaniu – wnioski z badań, Centrum Nauki „Kopernik”,
Warszawa 2009; http://www.kopernik.org.pl/materialy_prasowe.
php?item_id=23 (2010.04.21).
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stopniu, częściej na zajęciach dla zainteresowanych
przedmiotem uczniów.
Zaangażowanie osobiste uczniów w proces
kształcenia pozwala przygotować aktywnych, kreatywnych, etycznych i wyposażonych w niezbędną
wiedzę członków globalnego społeczeństwa sieciowego. Zwiększa też poczucie integracji społecznej,
umożliwia silniejsze identyfikowanie się uczniów ze
szkołą i motywowanie do większego zaangażowania
w jej działalność.
Procesy kształcenia powinny praktycznie
wykorzystywać nowoczesne narzędzia i technologie cyfrowe, które motywują, inspirują i angażują
uczniów do zindywidualizowanego osiągania celów kształcenia – niezależnie od ich dotychczasowej
wiedzy, indywidualnych zdolności, tempa i sposobu
uczenia się. W związku z rozwojem wizualnych sposobów przekazywania wiedzy coraz większego znaczenia nabiera umiejętność rozumienia i przetwarzania nie tylko słów, ale i obrazów. Już dziś musi do tego
przygotowywać szkoła, ćwicząc zdolność efektywnego łączenia werbalnych i wizualnych sposobów dzielenia się wiedzą, korzystania z przekazu medialnego
i jego rozumienia. Dlatego zgodnie z nową podstawą
programową „każdy nauczyciel powinien poświęcić
dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu
uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”17.
Edukacja konektywna
Dzięki możliwości pracy w sieci nauka już obecnie
nie musi odbywać się w konkretnym miejscu, bowiem do sieci można zalogować się niemal z każdego
miejsca na świecie i z dowolnego komputera. Poszerza to liczbę oraz zakres kontaktów i współpracy między uczącymi się, a także zaciera podział na nauczycieli i uczniów. Wskutek tego istotą wszelkich reform
systemów edukacji staje się zwiększenie możliwości
wzajemnego uczenia się od siebie. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia i zdolności wyszukiwania
i przetwarzania informacji, komunikowania się, pracy w grupie.
Nauczyciel nie może być postrzegany jako relikt przeszłości. Dlatego część pedagogów uważa, że
konieczne jest stopniowe przestawienie się na nowy
17  Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej
kształcenia ogólnego, [w:] Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, t. 4, s. 17; http://www.
reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/men_tom_4/4a.
pdf (2010.04.15).
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model kształcenia, nazwany „edukacją konektywną”, który obejmowałby nie tylko zajęcia szkolne, ale
i czas spędzany przez ucznia poza szkołą. Konektywizm jest próbą przezwyciężenia statycznych procesu kształcenia poprzez wykorzystanie teorii chaosu,
sieci i systemów samoorganizujących się. Uczenie się
jest tu pojmowane jako proces tworzenia sieci, poprzez tworzenie i zanikanie połączeń miedzy węzłami, którymi są ludzie lub dowolne źródła informacji
18
.
W nowym modelu kształcenia nie będzie miejsca dla nauczyciela „przemawiającego” do
uczniów – mają się oni uczyć sami, uczyć od siebie nawzajem, choć pod kierunkiem nauczyciela. Będą przy
tym nabywali zdolność ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny, za własną edukację, co ma duży
wpływ na poprawę ich osiągnięć dydaktycznych, a
dziś jest raczej słabo wykształcone. Jednak zmiana
roli w procesie kształcenia wymaga od nauczyciela
pewnej odwagi. Ma on stać się facylitatorem, „pokornym liderem” – potrafiącym się przyznać do własnej
niewiedzy, ale przy tym motywującym uczniów do
ujawniania swych własnych możliwości i doskonalenia się, czego warunkiem jest dostępność nauczyciela
i partnerstwo w relacjach wzajemnych.
Idea ta nie jest wcale nowa, ale całkowitą
nowością jest możliwość wykorzystania w tym zorientowanym na ucznia procesie kształcenia technologii XXI wieku. Dzięki nim nauczyciel – dotychczas samodzielnie prowadzący klasę – zastępowany
jest przez zespół współpracujących ze sobą w sieci i
tworzących sieć edukatorów pracujących z uczniami.
Zmierzają oni wspólnie do kształtowania aktywności zespołowej, umiejętności współpracy w grupie,
krytycznego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, także przy wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Powinno to przyczynić się do poprawy jakości
kształcenia poprzez lepsze wykorzystanie potencjału
edukacyjnego pedagogów, także tych starszych, dzięki tworzeniu międzygeneracyjnych zespołów. Grupowałyby one nauczycieli o różnym stażu pracy pedagogicznej, przy czym najstarsi pełniliby rolę mentorów,
przekazujących swą wiedzę i osobiste doświadczenia
młodszym kolegom, co pozwoliłoby uzyskiwać wyniki lepsze, niż byłoby to możliwe indywidualnie19.
18  G. Siemens, Connectivism: A Learning Theory for the
Digital Age, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.
htm (2010.11.16).
19  Learning Teams: Creating What’s Next, Prepared
by the National Commission on Teaching and America’s
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Zakończenie
Przemiany społeczno-ekonomiczne i postęp naukowo-techniczny powodują, że programy szkolne stają się często przestarzałe już w momencie ich
wprowadzania. Zmusza to do odejścia od modelu szkoły tradycyjnej. Szkoła współczesna musi
przysposabiać uczniów do życia w świecie, który dopiero się staje. Edukacja nie może polegać
tylko na przekazywaniu wiedzy, ale wiązać się
z wychowaniem, z kształtowaniem aktywności, samodzielności i zdolności uczenia się przez całe życie.
Dlatego nowoczesna szkoła wymaga nie tylko zmiany metod kształcenia na bardziej aktywizujące, ale
przede wszystkim zmiany paradygmatu edukacyjnego, przewartościowania sposobu myślenia o procesach nauczania – uczenia się, o roli nauczyciela oraz o
relacjach nauczyciel – uczeń.
Próbą przezwyciężenia statycznego pojmowania procesu kształcenia jest konektywizm – nowa
koncepcja uczenia się, przez wielu naukowców jednak
kontestowana20. Jej założenia w pewnym stopniu wpisują się w teorię konstruktywistyczną, dominującą
w edukacji w ostatnich dekadach. Szereg jej założeń
stanowi też integralną składową internetowych sieci społecznych, dlatego konstruktywizm może być
podstawą pedagogii wykorzystywanej w środowisku
kształcenia nie tylko aktywizującego, ale również interaktywnego, wykorzystującego technologie cyfrowe.
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RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Web 2.0 jako narzędzie pracy z uczniami.
• Second Life w edukacji.
• Język angielski w klasach 1 – 3 z wykorzystaniem technologii informacyjnych cz. 1 i 2.
• Multimedia w nauczaniu języków obcych.
• Komputer w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1 i 2.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Konkurencyjność regionów.
Śląsk – centrum czy przedmieścia Europy?
Aldona Urbanek
Konkurencyjność regionów – pojęcie oraz czynniki
Zarówno w nauce, jak i polityce można zaobserwować stałe rozprzestrzenianie się zakresu
zastosowań pojęcia konkurencyjności. Jeszcze do
niedawna, niemalże wyłącznie, należało ono do sfery mikroekonomii. Obecnie funkcjonuje w ujęciu
mezzo i makroekonomicznym1. Pojęcie konkurencyjności nie dotyczy tylko konkurencyjności przedsiębiorstw i ich produktów, ale, co istotniejsze, obejmuje konkurencyjność gospodarek narodowych
krajów, regionów, coraz częściej mówimy również
o konkurencyjności miast. Pełne prawo zastosowania
uzyskał tu termin „konkurencyjność regionów”. O ile
konkurencyjność przedsiębiorstw to w pełni rozumiana zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji
gospodarczej, to pod pojęciem konkurencyjności regionów należy rozumieć ich umiejętność do przystosowywania się do zmieniających się warunków oraz
wzmocnienia swojej pozycji we współzawodnictwie
z innymi regionami. Rywalizacją bezpośrednią określić można działania na rzecz rozszerzenia dostępu
do korzyści zewnętrznych, w tym na przyciąganiu
pożądanych inwestorów. Współzawodnictwo pośrednie natomiast w dążeniach władz regionalnych
do poprawy warunków funkcjonowania rodzimych
przedsiębiorstw oraz wpływania w ten sposób na ich
wyniki finansowe2.
Punktem wyjścia dla konkurencyjności regionu jest jego potencjał ekonomiczny, na który
składają się następujące elementy: zróżnicowanie
struktur ekonomicznych, zaplecze badawcze, dobre
zagospodarowanie ogólne, w tym przede wszystkim
infrastruktura komunikacyjna. Równie ważny jest
odpowiedni klimat intelektualny zapewniony przez
ośrodki akademickie oraz otoczenie okołobiznesowe,
obejmujące instytucje bankowe, ubezpieczeniowe i
konsultingowe. Model społeczeństwa obywatelskiego
również sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Regio-

ny różnią się zatem skalą oferowanych inwestorom
korzyści zewnętrznych3. Pojęcie konkurencyjności
regionów jest skorelowane z adaptacyjnością. Ta, natomiast wpływa na utrzymanie lub poprawę pozycji
regionu w skali międzynarodowej. Adaptacyjność
jest jednak pojęciem węższym, gdyż oznacza tylko
zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków, pojęcie konkurencyjności determinuje tym
czasem względność tego przystosowania się. Zatem
czym dla danej gospodarki jest jej konkurencyjność?
Oznacza, że dana gospodarka regionalna nie tylko
jest w stanie przystosować się do zmieniających się
warunków, ale że robi to lepiej niż pozostałe4.
Poddając analizie koncepcję adaptacji przestrzennej, T. Stryjakiewicz podkreśla fakt zróżnicowania podatności jednostek na zmiany oraz zdolność
ich przystosowywania się do tych zmian. Nie pozostawia bez znaczenia także mechanizmów tego przystosowywania. Analiza ta pozwala wyodrębnić dwa
typy regionów: pierwsze to te, które – wykorzystując
posiadane informacje potrafią identyfikować nowe
wyzwania oraz podejmować odpowiednie działania
na rzecz przetrwania i rozwoju, drugie to takie, które
– posiadając niepełny zasób informacji oraz niewielką zdolność ich przetwarzania, są adaptowane przez
zmieniające się otoczenie. Są to z reguły regiony,
które ubiegają się o subsydia zewnętrzne z powodów
społecznych, a po ich otrzymaniu konsumują je bez
dokonywania niezbędnych przekształceń wewnętrznych.
Idąc tropem G. Myrdala5, który opierając się
na wynikach badań rozwoju regionalnego w Europie
Zachodniej, podkreślał iż nierówności między regionami są znacznie większe w krajach biednych niż
w krajach bogatych, można dostrzec, że prawidłowość
ta nie jest sprawą przypadku, lecz rezultatem tego, że
niemal wszystkie bogate kraje Europy Zachodniej, re-

1  M. Klamut, Konkurencyjność regionów, Wrocław 1999, s.9.

3  W. Gaczek, Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność,
[w:] S. Ciok, Przekształcenia regionalnych struktur
funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław 2000, s.114.

2  T. Markowski, Konkurencyjność i współpraca
międzyregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju
regionalnego, [w:] Z. Mikołajkiewicz, Podstawowe problemy
polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, Opole 1997,
s. 53.

5  M. Klamut, Konkurencyjność regionów, op.cit., s.15.

4  T. Stryjakiewicz, Koncepcja adaptacji przestrzennej,[w:] R.
Domański, Nowe problemy rozwoju wielkich miast
i regionów. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, Biuletyn 192,  2000.
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alizując doktrynalne założenia „państwa dobrobytu”,
korygowały prowadzoną przez siebie aktywną politykę regionalną. Tymczasem regiony o dużej sile konkurencyjnej określane mianem „lokomotyw postępu”
dynamizują rozwój gospodarczy całego kraju. Czy do
tego typu regionów należy Śląsk? Postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.
U podstaw koncepcji koncentrowania polityki na wspieranie regionów silnych leżą ważne
przesłanki, przyznające przewagę czynnikom ekonomicznym. Za takim podejściem opowiadają się
zwykle silne lobby, wypływające ze środowiska biznesu oddziałujące na środki masowego przekazu i za
ich pośrednictwem na opinię publiczną. Koncepcja,
a być może bardziej mentalność wspierania silnych,
znajduje swe oparcie także w powszechnie znanych
określeniach typu: „sukces rodzi sukces”, „bogatemu
to i diabeł dzieci kołysze” itp. i nie wymaga uruchamiania znacznych środków polityki regionalnej, bo
w silnych regionach i tak występują  pokaźne zasoby
wewnętrznych czynników rozwoju6.
Traktując termin „konkurencyjność” w
sposób ogólny należy wziąć pod uwagę, że w sferze
gospodarki regionalnej uczestnikami tej gry są wielopłaszczyznowe strukturalnie zespoły społecznogospodarcze, zintegrowane przez fakt sąsiedztwa terytorialnego. Obecnie rywalizacja między regionami
polega przede wszystkim na pozyskaniu jak największych środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz
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innych organizacji międzynarodowych. Przed wyborami samorządowymi w listopadzie 2010 roku niemal
najważniejszą kartą przetargową kandydatów stały się
pozyskane środki z UE podczas ubiegłej kadencji, które próbowano zestawiać i dokonywać porównań między miastami. Ważne staje się również pozyskiwanie
inwestycji prywatnych, subwencji i innych form dotacji z budżetu centralnego. W tak pojmowanym współzawodnictwie między regionami istotne znaczenie
przypada na skuteczność działań promocyjnych
organów reprezentujących interesy regionów na zewnątrz. Formalne i nieformalne powiązania ze strukturami władzy w państwie i w międzynarodowych
organizacjach, umiejętność tworzenia różnego typu
proregionalnych lobbies to kolejna, nie mniej ważna
kwestia7. Jeśli wizerunek regionu, rozpowszechniony
w szerokiej opinii publicznej, przedstawia się dla niego niekorzystnie, to niezbędnym warunkiem podniesienia poziomu jego konkurencyjności jest dokonanie
pełnej reorganizacji.
Należy zwrócić uwagę na czynniki związane
z układem realnie występujących warunków. Porównanie niektórych z ich elementów, zawarte w poniższych wykresach wskażą na zarys sytuacji, w jakiej
znajduje się obecnie województwo śląskie. Do podstawowych determinantów konkurencyjności regionów,
których wybrane elementy zestawiłam, należy w tej
grupie zaliczyć:

1. Rozwiniętą i zróżnicowaną strukturę gospodarki, obejmującą gałęzi i przedsiębiorstwa zdolne do
uczestnictwa w międzyregionalnym i międzynarodowym podziale pracy i do odnoszenia sukcesów
w ekonomicznym współzawodnictwie; stopę bezrobocia.
Wykres 1. Porównanie stopy bezrobocia poszczególnych województw Polski, a średnią w Krajach UE na przestrzeni 2000-2009
roku

6  B. Winiarski, Polityka regionalna – kierunki i
instrumentacja, Wrocław 1994, s. 180.
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7  Klamut M., Konkurencyjność regionów, op.cit., s.50.
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2. Dobre ogólne zagospodarowanie, obejmujące pełne wyposażenie w urządzenia infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej, zapewniające dogodna dostępność komunikacyjność regionu, jego powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu, zasilanie w energię, wodę, gaz, sprawny i
rozwinięty system edukacji, ochrony zdrowia i świadczeń socjalnych; mieszkalnictwo.
Wykres 2. Porównanie liczby oddanych do użytkowania mieszkań w poszczególnych województwach Polski, a średnią
w Krajach UE na przestrzeni 1995-2008 roku.

3. Obecność instytucji i zakładów naukowo-badawczych tworzących oparcie dla procesów innowacyjnych, a
także określony klimat intelektualny
Wykres 3. Porównanie nakładów na działalność badawczą w poszczególnych województwach Polski, a średnią w Krajach UE na
przestrzeni 2000-2008 roku.

str. 15

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Nr 1 (12)/ 2011

4. Istnienie w regionie jednostek szkolnictwa wyższego
Wykres 4. Porównanie liczby studentów Szkół Wyższych w poszczególnych województwach Polski, a średnią w Krajach UE na
przestrzeni 1996-2008 roku.

5. Dobre warunki i stan środowiska naturalnego8.
Wykres 5. Porównanie liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w poszczególnych województwach Polski,
a średnią w Krajach UE na przestrzeni 2000-2008 roku.

Wagi przypisywane poszczególnym czynnikom konkurencyjności regionów zmieniają się w czasie, niemniej
jednak należy zaznaczyć pewną zależność pomiędzy nimi. Żaden z czynników nie osiągnie szczytu bez odpowiedniej korelacji z pozostałymi. Trzeba jednak liczyć się na Śląsku z daleko idącymi zmianami w tych strukturach. Wzrost znaczenia osiągną czynniki: dostępności komunikacyjnej, bazy naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz warunków środowiskowych. Coraz istotniejsze stają się również czynniki wpływające na poziom
8  B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut, Konkurencyjność regionów, Wrocław 1999,
s. 51.
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zadowolenia mieszkańców poszczególnych miast,
które ujawniły się w branych pod uwagę rankingach miast, jak: wysokość zarobków, dostępność do
przedszkoli, żłobków, ścieżki rowerowe, Internet, czas
oczekiwania na ginekologa, opieka długoterminowa
itp. Dużego znaczenia będą też nabierać w poszczególnych regionach sukcesy innowacyjnych inwestycji,
czy technologii przedsiębiorstw zagranicznych, tworzących w tych regionach klimat sukcesu. Z drugiej
strony powstanie na tym tle ogólniejszych lokalizacyjnych preferencji musi wpływać w tych regionach
na szybki wzrost ceny ziemi i renty gruntowej, które
i tak skokowo poszły już w górę po wejściu Polski do
UE i stopniowo zaczynają dorównywać cenom w UE.
Polityka regionalna, a kwestia wzmacniania konkurencyjności regionów
Posługiwanie się terminem „konkurencyjność” czy
też „konkurencyjny”   w powiązaniu z danym regionem wymaga odniesienia do pewnych stanów w
przeszłości bądź wzięcie pod uwagę wyników ekonomicznych i gospodarczych innych regionów. Należy
zauważyć, że na poziom konkurencyjności regionów, wynikający z zmian natury ekonomicznej, mają
wpływ również przeobrażania odnoszące się do sfery
„niematerialnej” – systemowej. One bowiem znacząco ograniczają bądź stymulują rozwój zdolności regionów do konkurowania9.
Modernizacja struktur gospodarczych regionów, uwzględniająca postęp techniczny i technologiczny w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i komunalnej, przemysłu, dokonanie
przebudowy strukturalnej rolnictwa – to tylko niektóre z palących problemów, których rozwiązanie powinno być jak najszybsze10. Funkcjonowanie Polski w
UE z całą ostrością ukazało, że regiony, które nie oferują odpowiednich korzyści zewnętrznych dla przedsiębiorstw są narażone na ucieczkę działalności gospodarczej do tych regionów i subregionów, które oferują
możliwość akumulacji wartości dodanej. Na proces
ten wskazują także badania przestrzennej koncentracji ludności oraz działalności gospodarczej w UE.
Na wadze wciąż zyskują duże aglomeracje miejskie,
będące olbrzymimi rynkami, jak i obszarami oferującymi wielorakie możliwości pracy. Natomiast globa9  E. Passela, M. Klamut, Podnoszenie poziomu
konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut, Konkurencyjność
regionów, Wrocław 1999, s.60.
10  M. Klamut, Szanse transformacji strukturalnej regionów,
„Gospodarka Narodowa” nr 2 z 1993 r.
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lizacja procesów gospodarczych wzmaga rywalizację
między regionami i miastami, dając większe szanse
tym regionom, które potrafią się szybciej i efektywniej dostosować do reguł panujących na całym świecie. Z doświadczeń rozwoju regionalnego w Europie
wynika, że są to regiony, które mają duże możliwości
eksportowe, posiadają na swoim terenie instytucje
naukowo-badawcze oraz stanowią miejsce wymiany
towarów i usług11. Nie oznacza to jednak, że nawet dobrze prosperujące obszary UE nie będą musiały wziąć
udział w procesie międzynarodowego konkurowania.
Wiele z tych regionów napotyka na nowe problemy
związane ze zmniejszaniem się liczby miejsc pracy
w przemyśle12.
Konkurencyjność polskich regionów w Unii
Europejskiej, obok ilości i jakości infrastruktury
technicznej, jest determinowana kilkoma istotnymi
czynnikami, jak: strukturą działalności gospodarczej, poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw
działających na ich terenie, jakością siły roboczej oraz
poziomem mobilności zawodowej mieszkańców. Do
podstawowych cech polskich regionów podaje się
zróżnicowanie obszarowe w zakresie przystosowania
przedsiębiorstw do sprostania presji konkurencyjnej
oraz przygotowania społeczeństwa do warunków
panujących na rynku pracy w UE. Największe możliwości sprostania wyzwaniom rynku mają regiony o
najwyższym poziomie PKB na mieszkańca, bowiem
one dysponują lepszym dostępem do pomocy doradczej i szkoleniowej w zakresie funkcjonowania i
reguł panujących na rynkach UE. Natomiast dzięki
lepszej znajomości rynku, eksportu  mogą z większą
pewnością wejść na rynki zagraniczne. Biorąc pod
uwagę uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego, najbardziej pożądane są regiony o wysokiej,
bezwzględnej wartości eksportu oraz proeksportowym charakterze gospodarki. Ważne są ponadto:
struktura branżowa eksportu oraz korzystna struktura geograficzna eksportu. Kolejnym wyznacznikiem konkurencyjności okazuje się być koncentracja
eksporterów jako lokomotyw wymiany gospodarczej
z zagranicą na danym terenie.  Pozytywnym rezultatem takiej koncentracji jest m.in. promocja regionu, a
tym samym innych mniejszych eksporterów z danej
części kraju13. Jednocześnie jednak należy zaznaczyć,
11  M. Klamut, Ewolucja struktury gospodarczej w krajach
wysoko rozwiniętych, Wrocław 1996, s. 147.
12 L. Ciamaga, Polityka przemysłowa i badawczo-rozwojowa,
[w:] Unia Europejska, red. L.Ciamaga, Warszawa 1997, s. 169.
13  T. Komornicki, Poziom i struktura eksportu jako warunek,
a jednocześnie pochodna konkurencyjności regionów, [w:]
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że w przypadku dużej aktywności w regionie jedynie
małych i średnich przedsiębiorstw region może być
konkurencyjny a wielkość i struktura jego eksportu
korzystna.
Innym, nie mniej ważnym czynnikiem
wpływającym na możliwości rozwojowe regionów
jest łatwiejszy, jednakże nie nazbyt łatwy dostęp do
źródeł finansowania działalności, w tym pożyczek
i kredytów. Z punktu widzenia konkurencyjności regionów istotna jest regionalna sieć banków, obecność
instytucji Venture capital, złożoność i czasochłonność
procedur przyznawania kredytów, różnorodność
produktów finansowych, umiejętności analizowania
i oceniania przez banki projektów inwestycyjnych
małych i średnich przedsiębiorstw. Regionalne zróżnicowania w tej dziedzinie mogą pociągnąć za sobą
także pewne różnice w kształtowaniu się stóp procentowych według regionów.
Niebanalne znaczenie dla konkurencyjności
gospodarki danego kraju odgrywa edukacja. Wyzwaniem dla systemu kształcenia w Polsce jest przygotowanie się do większej spójności z rozwiązaniami
sprawdzonymi w UE. Tymczasem kształcenie w warunkach konkurencyjności ma do spełnienia następujące funkcje: społeczno-wychowawczą, efektywnościową, kulturową, dochodową, zatrudnieniową
oraz kreacyjną. Wysoki stopień konkurencyjności w
skali międzynarodowej w obrębie nauki wynika w
największym stopniu z kreatywności i poziomu innowacyjności społeczeństw. Dlatego też w pełni uzasadniona jest konstatacja, iż podstawową wartością
decydującą o bogactwie narodów jest kapitał ludzki, a
szczególnie edukacja. Wydaje się być oczywiste, choć
jak się okazuje nie dla każdego, iż Polski nie stać na
oszczędzanie na wydatkach budżetowych przeznaczonych na kształcenie. Groziłoby to w dłuższym
okresie utrwaleniem się lub pogłębieniem dystansu do bogatszej części Europy14. Każdy etap procesu
dydaktycznego ma wpływ na poziom konkurencyjności regionów. Nie do końca rozważnie uwagę koncentruje się wyłącznie na wyższym poziomie edukacji, zapominając, że średni poziom wykształcenia
stanowi podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw.
Także wśród przedsiębiorców przeważają osoby
ze średnim wykształceniem, które w sposób decydujący wpływają na poziom rozwoju lokalnego. Jak wy-

kazano, również szkoły podstawowe i przedszkola w
pewnym stopniu kształtują poziom przedsiębiorczości, bowiem poprzez stan swojego rozwoju mogą wpływać na decyzje w sprawie zmiany miejsca zamieszkania. Zatem wpływ edukacji na konkurencyjność
regionów nie ogranicza się jedynie do nabywanych
kwalifikacji. Niezależnie od roli szkolnictwa średniego, wykształceniu wyższemu należy nadać najwyższą
rangę wpływu edukacji na konkurencyjność. Uzasadnienie jest proste, otóż szkolnictwo wyższe rozwija się
w dużych miastach, a co za tym idzie skupia najwięcej
specjalistów z danych dziedzin, bliskość wielu uczelni zachęca do podejmowania studiów. W wielkich
aglomeracjach są ponadto wyższe wymagania związane z kwalifikacjami na wielu stanowiskach pracy.
Poza tym znaczna część studentów pochodzących
spoza miasta zamierza po ukończeniu studiów osiedlić się w miejscu studiowania. Jest to szczególnie
istotne, gdyż nie tylko urzędnicy Wspólnot Europejskich, ekonomiści, naukowcy i publicyści dotykający
problematyki europejskiej, ale także wszystkie rządy
krajów UE upatrują w konkurencyjności przedmiot
swoistej krucjaty.
Jak już wcześniej wspomniałam, wszystkie elementy
podnoszenia konkurencyjności są ze sobą ściśle powiązane, jednakże do jednych z istotniejszych należy
z pewnością infrastruktura społeczna. Przedstawione zróżnicowanie w stopniu wyposażenia regionów
Polski na tle regionów UE w wybrane elementy infrastruktury społecznej dają obraz dysproporcji w
poziomie ich rozwoju15. Przykładem może być spadek
dynamiki budownictwa mieszkaniowego na Śląsku,
który spowodował utrwalenie się różnic międzyregionalnych w zakresie przestronności zamieszkiwania. Skalę problemu, tj. nieprzystawania warunków
mieszkaniowych w Polsce do warunków mieszkaniowych w krajach UE, ilustruje dodatkowo fakt, że w
latach 1992-2008, kiedy dochodziło do pogłębienia
różnic w jakości zamieszkiwania, dynamika wzrostu
liczby mieszkań, była niższa niż dynamika wzrostu
liczby ludności16. Infrastruktura społeczna poprzez
fakt mierzalności ma walory czynnika, na którym
można budować wzrost konkurencyjności regionu.
Jej struktura, a także dostępność stanowią podstawę
rozwoju sieci usług, bowiem region nie może budować swej konkurencyjności w warunkach globali-

S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur
funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław 2000, s. 185.

15  J. Gogolewska, Infrastruktura społeczna jako czynnik
podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski
i niektórych państw UE, [w:] M. Klamut, Konkurencyjność
regionów, Wrocław 1999, s.203.

14  L. Cybulski, Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] M.
Klamut, Konkurencyjność regionów, Wrocław 1999,
s. 143.
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16  „Rocznik Statystyczny GUS”. Warszawa 1997, s. 49 i 222.
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zacji opierając się wyłącznie na zasobach, ale także,
a może przede wszystkim opierając się na produktach
i usługach. Te natomiast wymagają rozwoju infrastruktury społecznej. W przypadku mieszkalnictwa
ważny jest nie tylko jego aspekt społeczny, ale także
ekonomiczny. Rozwój mieszkalnictwa wpływa na
wzmaganie mobilności siły roboczej, a tym samym
uaktywnienia istotnego czynnika przezwyciężenia
bezrobocia. Wymaga to długofalowego zapewnienia
niezbędnych środków do realizacji polityki skutecznych przeobrażeń strukturalnych i powinno się wiązać
z wypracowaniem programów strategicznych rozwoju strukturalnego tych regionów, wprowadzających
elementy ich strategii regionalnej do zadań narodowej polityki regionalnej.
Uwarunkowania pozycji konkurencyjnej regionu
śląskiego.
Śląsk, nie bez powodu jawi się jako region zmagający się z wieloma trudnymi problemami. Gruntownej
reorganizacji wymaga nie tylko przemysł ciężki. Zanieczyszczenie powietrza pyłami oraz szkodliwymi
gazami, zniszczenie lasów i degradacja wód, skażenie metalami ciężkimi gleb, to pokłosie nadmiernej koncentracji przemysłu, a także dużej gęstości
zaludnienia i wysokiego stopnia urbanizacji tych
terenów. Ostatecznie sprawia, że życie na tym terenie stało się bardziej niedogodne17. Degradacja środowiska jest także czynnikiem demobilizującym do
inwestowania w tym regionie. Zresztą tak samo, jak
występowanie obszarów stagnacji, w tym w centrach
miast Aglomeracji Górnośląskiej i w ośrodkach regionalnych. Widoczna jest również degradacja starych dzielnic przemysłowych przy niezadowalającej
ochronie zabytków kultury przemysłowej i poszerzaniu się powierzchni terenów porzuconych. Ponadto
dochodzi problem postępującej degradacji infrastruktury przemysłowej, dużej koncentracji terenów
i odpadów przemysłowych oraz odpadów szczególnie
niebezpiecznych. Twórcy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego dodatkowo zauważają:
•

•

Niską podatność na innowacje tradycyjnych sektorów gospodarki regionu, przestarzałą strukturę
gospodarczą oraz niski poziom nowoczesności
produktów wytwarzanych w regionie,
Niski poziom mobilności zawodowej,

17  A. Skowronek, Górny Śląsk na drodze do Europy, [w:] Jaki
region? Jaka Polska? Jaka Europa?,
red. M. Szczepański, Katowice, s.165

•
•

•
•
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Słabo rozwinięte funkcje metropolitalne w większych miastach regionu,
Słabo zaawansowany proces przekształceń własnościowych w państwowym sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw oraz komunalizacji
przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
Liczne braki w infrastrukturze edukacyjnej i naukowej obejmujące kampusy uniwersyteckie,
Ubożenie ludności regionu, poszerzenia się zjawisk przestępczości i patologii społecznych18.

Zwraca się uwagę także na brak rodzimych,
górnośląskich elit, liderów zdolnych w nowoczesny
sposób pokierować rozwojem regionu. Region śląski
niewątpliwie potrzebuje nowego wizerunku i ludzi
zdolnych ten wizerunek tworzyć19. Ponadto w regionie istnieje pilna potrzeba wzmocnienia innowacyjności gospodarki regionu poprzez rozwój nowych
działalności, nowych produktów i nowych przedsiębiorstw. Jest to wymóg wynikający z nieuchronności
procesów schyłkowych, które dotykają tradycyjnych
sektorów gospodarki. Do głównych sektorów dominujących nadal w strukturze gospodarczej regionu,
należy restrukturyzowany sektor węglowy, stalowy i
koksowniczy. Z drugiej strony region dysponuje wieloma atutami pozwalającymi na rozwój działalności
zaawansowanych technologicznie. Te atuty związane
są z kulturą przemysłową, wykwalifikowaną kadrą
oraz zapleczem edukacyjnym i naukowo-badawczym.
Jak wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i PAIiIZ z 2007 roku Górny i Dolny Śląsk
to najatrakcyjniejsze lokalizacje dla inwestorów. Oceny dokonano na podstawie wyników ankiet z Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w
najważniejszych państwach-inwestorach.
We współczesnej gospodarce niezwykle
istotnym czynnikiem determinującym przeobrażenia regionu jest rozwój w dziedzinie badań naukowych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii.
Intensyfikacja takich działań może wpłynąć na poprawę efektywności inwestycji oraz na wzrost konkurencyjności regionu. Tymczasem, jak przedstawiłam powyżej na wykresie 3. Śląsk jest tym regionem,
gdzie na działalność badawczą i rozwojową przeznacza się „symboliczne” kwoty. Tymczasem ważne
jest wspieranie procesów innowacyjnych szczególnie
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Fir18  Sejmik Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, Katowice 2000, s.71.
19  K. Kutz, Polska-Śląsk. „Gazeta Wyborcza” z 16 marca, s.16.
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my te są nośnikami nowoczesnych rozwiązań oraz
kreatorami kolejnych miejsc pracy. W regionie obserwuje się proces powstawania licznych małych
przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie.
Na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw organizowane są różnego
typu przedsięwzięcia, np. projekt „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem”. Za projekt
odpowiadają Akademia Ekonomiczna, Akademia
Sztuk Pięknych i Izba Rzemieślnicza oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości z Katowic. Inicjatywa jest
współfinansowana środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem nowego projektu
jest poprawa konkurencyjności firm działających na
Śląsku poprzez integrację środowiska biznesowego
z naukowym. Na szczęście coraz powszechniejsze
stają się rożnego typu programy rozwojowe współfinansowane ze środków UE, które dla wielu przedsiębiorstw informacje dotyczące zarządzania strategicznego, marketingu oraz umiejętności menedżerskich
zdobyte podczas programów otworzyły drogę do nowych kontaktów handlowych.
Potencjały wzrostu innowacyjności gospodarki regionu tkwią również w przetwórstwie węgla
kamiennego, energetyce, nowoczesnej, oferującej
wysoko przetworzone produkty, jak: metalurgii kolorowej, budownictwie, przemyśle materiałów budowlanych. W regionie wymagane jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury przedsiębiorczości, w tym
tworzenie centrów transferu technologii. O wzroście
konkurencyjności gospodarki decyduje także  atrakcyjność inwestycyjna regionu. Wpływa ona na sposób
postrzegania województwa zarówno przez potencjalnych jak i już funkcjonujących  w regionie inwestorów zagranicznych.
Konieczność wzrostu poziomu innowacyjności
zarówno w rolnictwie jak i sektorze rolno-spożywczym
jest podyktowana ich złożoną sytuacją. W regionie istnieje potencjał badawczo - wdrożeniowy, który może
przyczynić się do wzrostu konkurencyjności sektora
rolnego i zapewnienia odpowiednich standardów produktów w celu ich sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Dla wzmocnienia konkurencyjności tego sektora na Śląsku potrzebne jest: zorganizowanie systemu
rynków hurtowych, poprawa żyzności gruntów i jakości
wody, wprowadzenie instytucjonalnych form doradztwa
i szkoleń zawodowych dla ludności obszarów wiejskich20.
20  Sejmik Województwa Śląskiego, op.cit., Katowice 2000,
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Region dysponuje dużym potencjałem przyrodniczym, posiada bogate dziedzictwo kulturowe,
oferuje usługi turystyczne na wysokim poziomie. Sektor turystyczny może stać się tym czynnikiem, który
wpłynie na wzrost parametrów gospodarki regionu.
Wspomagać będzie restrukturyzację przemysłu oraz
przebudowę obszarów zurbanizowanych. Usunie to
lukę cywilizacyjną występującą na obszarach wiejskich
i pozwoli na awans ekonomiczny ludności wiejskiej.
Tworzenie ośrodków turystycznych oraz promowanie
produktów turystyczno-rekreacyjnych  regionu będzie
oparte na waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego.
W rankingu miast 2009 przeprowadzonym
przez redakcję Przekroju21 pod lupę wzięto 26 miast
– wszystkie, które mają powyżej 175 tysięcy mieszkańców, oraz te, w których znajdują się siedziby województw. Miasta śląskie najlepsze wyniki uzyskały
w kategoriach: liczba miejsc szpitalnych na 10 tyś
mieszkańców, ilość mieszkańców przypadających
na jedną salę kinową, czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej, liczba przestępstw na
jednego mieszkańca, liczba kilometrów dróg na jeden
kilometr kwadratowy powierzchni miasta. Na przeciwległym biegunie wyników pozostawały: opieka
długoterminowa, czystość powietrza, cena metra sześciennego wody, liczba mieszkańców przypadająca na
jeden basen, długość ścieżek rowerowych. W podsumowaniu rankingu Katowice znalazły się na siódmym
miejscu, jest to stosunkowo wysoka lokata, niemniej
jednak czynniki wskazujące na najniższe wartości
w konkurencji z pozostałymi miastami Polski nie pozwalają zaniechania działań modernizacyjnych.
Na podstawie przedstawionych danych widać wyraźnie, że Śląsk jest regionem zróżnicowanym,
o dużym potencjale, pod wieloma względami atrakcyjnym. Jest to obszar mający ustabilizowane, szerokie kontakty, którym pomaga tradycyjna otwartość
regionu, ale i problemy z którymi w najbliższym czasie będzie sobie musiał poradzić22.
dr Aldona Urbanek – główny specjalista do spraw
marketingu i informacji pedagogicznej w RODNiIP
„WOM” w Rybniku

s.112.
21  M. Cichoński, Ranking miast, Przekrój 24/2009, 18 czerwca
2009
22  Skowronek A., Górny Śląsk na drodze do Europy, w: Jaki
region? Jaka Polska? Jaka Europa, Katowice, s.166.
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„Poznanie „małej Ojczyzny” – drogą do wykształcenia postaw
patriotycznych młodego pokolenia Polaków”.
Joanna Grajewska-Wróbel
„Małe Ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach wielkich, w
wielkich ojczyznach ludzi”. (Ks. Janusz Pasierb)
„Kto nie umie być patriotą swojej wsi, swojego miasta,
ten nie jest zdolny do jakiegokolwiek patriotyzmu”. (St.
R. Dobrowolski)
Obowiązkiem szkoły, zgodnie z celami jej działania
jest wykształcenie u uczniów postaw patriotycznych,
umiłowania Ojczyzny. Zapisy o wychowaniu patriotycznym znajdujemy we wszystkich programach nauczania przedmiotów humanistycznych, na wszystkich etapach kształcenia od przedszkola do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Od 1999 roku obowiązuje w polskiej oświacie
przedmiot- ścieżka edukacyjna: „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.1 Szkoły realizują ten obowiązek w różny sposób, albo poprzez
dodatkowe godziny, albo poprzez zajęcia pozalekcyjne, kółka regionalne. Gdy w szkole istnieje dogodny
„klimat” dla edukacji regionalnej uczniowie odnoszą
widoczne sukcesy. Wygrywają konkursy, biorą czynny udział w „dniach śląskich”, w imprezach plenerowych itd. Od 2004 roku nauczyciele i wychowawcy
mają do dyspozycji bardzo dobry program, znajdujący się w spisie programów ministerialnych „Górny
Śląsk - edukacja regionalna na wszystkie etapy kształcenia”.  Cele edukacji regionalnej2, jakie sobie założyli
autorzy powyższego programu, nie tylko nie kolidują
z celami edukacji historycznej i innych przedmiotów,
ale czynią je bardziej przejrzystymi, czytelniejszymi a
1  Dz. Ustaw nr 14 z dnia 23 lutego 1999
2  Program, który dotarł już do większości placówek
oświatowych naszego województwa stawia sobie m.in.
następujące cele kształcenia i wychowania: rozwijanie postawy
poszanowania dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska przy
równoczesnej otwartości na wartość kultury innych regionów
Polski oraz narodów europejskich; przybliżanie wartości
dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, w powiązaniu z
szerszym tłem historycznym, geograficznym, kulturowym,
społecznym własnego narodu i narodów europejskich; wskazanie
na rolę wartości duchowych i znaczenie wartości religijnych
w życiu mieszkańców Górnego Śląska dawniej i współcześnie;
przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,
kulturalnym, naukowym i politycznym Górnego Śląska,
Polski i Europy; Kształcenie umiejętności krytycznej oceny
przeszłości, formułowanie własnych sądów i przeciwstawianie się
stereotypom.

przede wszystkim bogatszymi.
Na każdym etapie kształcenia realizujący program
mają do dyspozycji te same kręgi tematyczne tzn.:
•
•
•
•

Moja rodzina. Mój dom rodzinny.
Moja miejscowość, najbliższa okolica.
Mój region – Górny Śląsk. Uwarunkowania geograficzno- historyczne.
Mój region - Górny Śląsk. Społeczeństwo i kultura.3

W niektórych systemach oświaty w Europie np. w Niemczech uczniowie rozpoczynają naukę historii od poznania historii najbliższej, regionalnej. Wydaje się to być bardzo logiczne i zasadne
z różnych punktów widzenia. Miłości w sensie personalnym, uczymy się najpierw dzięki najbliższym i dla
najbliższych: mamy, taty, rodzeństwa, babci, dziadka.
Z własnego, ponad trzydziestoletniego doświadczenia nauczyciela historii w szkole ponadgimnazjalnej,
mogę stwierdzić, że uczniowie, którzy na niższym
szczeblu edukacji uczestniczyli w zajęciach z edukacji
regionalnej osiągają lepsze wyniki z historii.
Na przełomie lutego i marca 2007 roku
przeprowadziłam wśród uczniów sondaż. Ankieta dotyczyła uczniów klas II i III I LO w Piekarach Śląskich, uczniów klas I Zespołu Szkół nr 1
w Piekarach Śląskich i uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich.
Poprosiłam ich, aby dokończyli zdanie:, „Kiedy
myślę Ojczyzna …”. Odpowiedzi miały być anonimowe. Niektórzy pytani odpowiadali hasłowo, niektórzy stosowali narrację bardzo literacką.
W badaniu wzięło udział 238 młodych ludzi w przedziale wiekowym od 17 do 19 lat. Uczniowie mieli odpowiadać szczerze, bez dłuższego zastanawiania się,
ponieważ musieli się zmieścić w pięciu minutach.
Wyniki tego sondażu zaskoczyły mnie
pozytywnie. Zdecydowana większość, bo aż 172
uczniów z pojęciem ojczyzny wiąże bardzo pozytywne skojarzenia. Stanowi to 72,3% ogółu.
Grupa 29 uczniów ma negatywne skojarzenia
związane ze słowem Ojczyzna, co stanowi 12,2 % ogó3  Górny Śląsk, Program edukacji regionalnej dla wszystkich
etapów kształcenia, Katowice- Opole- Cieszyn 2005
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łu. Pozostałych 15,5 % ma niejednoznaczne skojarzenia. Z odpowiedzi uczniów można wywnioskować, że
sprawy kraju są jej bardzo bliskie, ale niepokoją się,
że nie jest w Polsce tak dobrze, jak by tego oczekiwali od rządzących, przewija się nuta zatroskania o
przyszłość obywateli. Najbardziej charakterystyczne
odpowiedzi w grupie zaniepokojonych o losy kraju to:
„Kiedy myślę Ojczyzna…to myślę o ludziach, tradycji, która nas łączy. Krytykuję politykę państwa, która
burzy spokój ludzi”.
„Kiedy myślę Ojczyzna…to myślę o nieładzie, bałaganie politycznym. Z drugiej strony wspominam dzieciństwo, dom”.
„Kiedy myślę Ojczyzna…mam dwuznaczne skojarzenia, ponieważ trudno być patriotą w kraju,
w którym rządzą niedouczeni posłowie”.
Dokładniejsza analiza odpowiedzi na zadane pytanie
wskazuje, że młodzi ludzie: orientują się w sytuacji politycznej i społecznej kraju; nie bagatelizują trudności
oraz problemów społecznych, politycznych; boją się o
swoją przyszłość i swoich najbliższych. Odpowiedzi,
w których uczniowie ze słowem Ojczyzna mają zdecydowanie negatywne skojarzenia (29 odpowiedzi),
dotyczą przede wszystkim takich zjawisk jak: korupcja; afery polityczne; kłótnie polityczne; nieudolność
rządu; bieda; chaos; bezrobocie; łamanie prawa; brak
perspektyw na przyszłość.
Tylko 6 osób, w związku z zastaną sytuacją w kraju,
chce go opuścić i zmienić miejsce zamieszkania. Dużym optymizmem napawają te odpowiedzi uczniów,
które można zaliczyć do skojarzeń i postaw patriotycznych. Stanowią one ponad 72 %. Prawie wszystkie, w sposób większy lub mniejszy, kojarzą Ojczyznę
z domem rodzinnym, miejscem zamieszkania, Śląskiem i Piekarami. Oto niektóre, najbardziej,charakterystyczne dla tej grupy respondentów odpowiedzi:
„Kiedy myślę Ojczyzna…
…wiem, że kiedy wyjeżdżam z Piekar, to tęsknię za
Piekarami, gdy wyjeżdżam ze Śląska to za Śląskiem, a
gdy wyjeżdżam z Polski, to za Polską”.
…od razu nasuwa mi się obraz Polski, mojego regionu. Mam przed oczyma i morze i góry i ten mały
(względem całego świata) Śląsk. Myślę głównie o całym kraju, o jego historii i mojej przynależności do
społeczeństwa. I powtarzając za Ojcem Świętym ww.
słowa, mogłabym dokończyć - jest mi tu dobrze”.
…myślę o Polakach, tych, którzy pozostali w Polsce
i tych, którzy wyruszyli za granicę. Myślę o Śląsku o
tradycjach, pomimo wielu różnych złych wydarzeń
mających miejsce w naszej Ojczyźnie, jestem patriot-
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ką – nadal jestem patriotką”.
…nasuwa mi się obraz pięknego kraju, który posiada
wspaniałe krajobrazy i cudowne miejsca”.
…przywołuję na myśl lata, w których wraz z rodzicami zwiedzaliśmy różne części Polski; morze, góry,
Warszawę. Właśnie te widoki, które zapamiętałam
z owych wyjazdów najbardziej kojarzą mi się ze słowem Ojczyzna”.
… kojarzę to z wszystkimi historycznymi postaciami, które oddały za nią życie. Na myśl nasuwa mi
się refleksja - jak wiele może człowiek oddać za kraj.
Zastanawia mnie również, dlaczego dzieje się tak, że
jedni są w stanie tyle poświecić, a dla drugich nie ma
to najmniejszego znaczenia”.
Zamiast podsumowania rozmyślań młodych
piekarzan na temat Ojczyzny zacytuję odpowiedź,
która wydaje się być najbardziej interesującą:
„Kiedy myślę Ojczyzna… widzę mój kraj: góry, morze,
jeziora, ale również, a może przede wszystkim brudne
ulice, dymiące kominy, piętrzące się kopalnie. W końcu jestem ze Śląska i takie obrazy widzę, na co dzień.
Widzę ludzi miłych, uczynnych, wyrozumiałych, ale
też takich, którzy znaczenia słowa tolerancja chyba nie
znają, a ich życie płynie od jednego do drugiego wina
marki „Wino”. Moja Ojczyzna jest różnorodna, lecz
taką ją lubię”.
I jak tu dać wiarę niektórym mediom, które informują nas, że patriotyzm jest domeną odchodzącego pokolenia Polaków pamiętających
czasy wojny i okupacji? Ale należy pamiętać, że miłość do ojczyzny, podobnie jak każda inna miłość
musi być pielęgnowana, wzbogacana, utrwalana
i trzeba dla niej tworzyć dogodny i sprzyjający klimat. Trzeba ciągłe dawać świadectwo swojej miłości również tej do własnego miejsca urodzenia,
miasta, regionu i kraju. W sposób naturalny młody
człowiek dojrzewa do miłości w rodzinie i rosnąc
dla rodziny. Szkoła jest w stanie wyposażyć młodego człowieka w wiedzę o ojczyźnie, w wiedzę,
która jest nieodzowna w dorosłym pojmowaniu
i realizowaniu postaw patriotycznych. Szkoła i nauczyciele posiadają narzędzia i sposoby na budowanie
u młodego pokolenia świadomości swojej polskości.
A jaki wpływ ma edukacja regionalna do kształtowanie postaw patriotycznych? Odpowiedź jest bardzo
prosta. Edukacja regionalna w sposób naturalny
pomaga kształtować postawy patriotyczne. W cza-
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sopiśmie „TU i TERAZ” z 1984 roku Z. Czarnuch
w artykule: „Stawiam na regionalizm”, pisał: „Niech
szkoła będzie świątynią tego, co cenne w danym środowisku, co je odróżnia od innych. Niech nauczyciele
staną się strażnikami lokalnych tradycji, piewcami
odrębności. Niech szkoła zaprzestanie dokładać cegiełek do gmachu powszechnej unifikacji, do zaniku
gwary, regionalnych pieśni”.
Młodemu pokoleniu staram się pokazać Śląsk w
czterech odsłonach:
I Historia – dzieje miejsca pogranicza
Za każdym razem, kiedy przedstawiam na lekcjach burzliwe dzieje Śląska młodzież
z zainteresowaniem śledzi chronologię wydarzeń
politycznych. Często jest zaskoczona, że nasz region
przynależał ponad sześćset lat kolejno do Czech,
Austrii, Niemiec. Nie muszę już dalej udowadniać,
że zachowanie tożsamości narodowej mieszkańców Śląska jest szczytem umiłowania kraju – Polski.
Odkryłam, że lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie wzbogacone treściami regionalnymi szybciej
i skuteczniej pomagają mi osiągnąć cel ogólny tj. szacunek do wszystkiego, co polskie, nasze, narodowe.
Po każdej lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie dokonuję autoewaluacji. Pytam sama siebie:
Ile miejsca przeznaczyłam w czasie trwania lekcji tematyce rodzinnej ziemi? Jakie treści związane
z historią Śląska, jego mieszkańcami i ich dorobkiem
przekazałam uczniom? Czy byłam w tym, co mówię
autentyczna? Czy zanadto nie ulegałam zbędnym
emocjom? Czy zachowałam odpowiednie proporcje
między właściwym tematem lekcji a czasem poświęconym tematyce regionalnej?
II Ludzie - niezwykli od początku jego istnienia
Śląsk jest skarbnicą wartości uniwersalnych, w tym patriotycznych. Przeszłość i teraźniejszość Śląska, z jego mieszkańcami, dawniej i dziś, z jego dorobkiem materialnym
i duchowym wydaje się być niewyczerpana. Jestem o tym głęboko przekonana i doświadczam
szmaragdowości Śląska na każdym kroku. Nie muszę szukać piękna naszej śląskiej ziemi, ono jest
wszędzie: w krajobrazie, w najbliższym otoczeniu, w naszej śląskiej pobożności, pracowitości,
w naszych twarzach, spracowanych rękach górników, w ich niedomytych od węgla oczach,
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w porośniętych chaszczami hałdach, walących się zabudowaniach poprzemysłowych, w kapliczkach przydrożnych, w śląskich nekropoliach, w nowoczesnych
wieżowcach, blokowiskach, w miejscach historycznych, w zabytkach kultury.
„Ponad hukiem miejskich placów szpaki wirują jak
dym.
W betonowych wąwozach pustułki wychowują swoje
młode.
Nieużytki płoną kwitnącym zielem. Piękno jest wszędzie” 4
Odkrywanie piękna Śląska w procesie edukacyjnym okazuje się być doświadczeniem pedagogiczno – wychowawczym naznaczonym tajemnicą.
Dlaczego? Bo, na pierwszy rzut oka doświadczamy,
razem z uczniami, tego Śląska, którego już nie ma.
Oglądamy Śląsk jako krainę magiczną, promieniującą szczególnym klimatem, aurą, której na próżno szukać w jakimkolwiek zakątku świata. „To niezwykła
tajemnica tej ziemi, której brzydota potrafi być fascynująca.” 5. Pokazując na lekcjach Śląsk, którego młodzi ludzie nie znają, bądź w zagonionym XXI wieku
nie dostrzegają, zauważam większe zainteresowanie
tematem i zwiększoną aktywność klasy. Czasem na
przerwie, kiedy któryś z uczniów zostaje i dopytuje
o szczegóły z historii regionu. W okolicach rocznic
związanych z historią Polski czy Śląska, przy ważnych
wydarzeniach regionalnych scenariusz moich lekcji
ulega modyfikacji. Dlaczego? Ponieważ zdobywanie
wiedzy i umiejętności nie jest jedynym celem nauczania w szkole. O wiele trudniejsze wydaje się być
wychowanie, właściwe kształtowanie człowieka, jego
systemu wartości, właściwych postaw niezbędnych
w życiu. „Bóg nie zapyta, czego ich nauczyłeś, ale jak
żyją”6. Wychowanie jest procesem, który potrzebuje
woli i czasu. Wymaga wielu sprzymierzeńców, dobrej
atmosfery, właściwych metod i przede wszystkim wychowawców, którzy potrafią z rodzicami, kościołem
i całym środowiskiem lokalnym sprostać wymaganiom na miarę współczesności.
Jednym ze sposobów kształtowania postaw
4  Sentencje pochodzą z tomiku „Życie jest piękne”, Edycja
Świętego Pawła, Częstochowa 1999
5  „Śląsk kamień drogocenny” Jacek Kurek, Krzysztof
Maliszewski, Chorzów 2006, s.7
6  Hasło „I archidiecezjalnej Pielgrzymki Nauczycieli,
Wychowawców i Pracowników Oświaty” do Sanktuarium Matki
Boskiej Piekarskiej 16.10.2004.
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patriotycznych młodego pokolenia jest przybliżenie
sylwetek wybitnych Górnoślązaków „poprzez poznawanie ludzi i owoców ich pracy”. Śląsk był poza bezpośrednim zasięgiem państwa i kultury polskiej od
połowy XIV wieku w sposób nieprzerwany. Fenomenem i prawie „cudem” jego dziejów jest utrzymanie
polskości, wiara w powrót do Macierzy bez względu na
politykę tych, którzy nim zarządzali. Prawdą jest, że
tzw. „pracę u podstaw”, wykonały śląskie matki, babcie, kobiety. „O tym, jakie będą społeczeństwa nie decydują politycy, tylko kolana matek 7”. Ta przenośnia,
została powiedziana dla wzmocnienia wizerunku
i osobowości kobiet; matek, żon, sióstr, babć z kręgu wybitnych Ślązaków, takich jak, np.: Wawrzyniec
Hajda, Wojciech Korfanty, Józef Lompa, Konstanty
Wolny, Józef Rymer, ksiądz Józef Czempiel, prymas
August Hlond, ksiądz Alojzy Fietzek, ksiądz Norbert
Bończyk, ksiądz Józef Szafranek, ksiądz Konstanty Damrot, ksiądz Emil Szramek, ksiądz Franciszek
Blachnicki.
Umiłowanie śląskiej ziemi, świętość i trwałość
rodziny, przypominanie o piastowskiej przynależności Śląska do Polski, etos pracy, pobożność, szacunek
wobec starszych, otwartość, gościnność, ukochanie
mowy ojczystej, głębokie przywiązanie do tradycji
przodków, pielęgnowanie zwyczajów i obyczajów śląskich to zadania, jakie realizowały w sposób skuteczny
śląskie matki, żony, siostry i babcie, szczególnie intensywnie w czasach przełomów historycznych, „wiosny
ludów”, powstań śląskich, plebiscytu, wojen, czasu komunizmu i „Solidarności”. Wytrwałość w działaniu
i wiara w sprawiedliwość społeczną dla Śląska nie
byłaby możliwa bez miłości do Boga i ludzi. Wiemy
o tym z zapisanych wierszy, listów, wspomnień, wywiadów wymienionych przeze mnie postaci znanych
i uznanych na Śląsku.
Z bogatej przeszłości budowania panteonu
wybitnych ludzi Śląska, nie sposób zapomnieć tych,
którzy urodzili się na naszej ziemi, byli Niemcami i
potrafili dostrzec i skorzystać z wartości, jakie tworzyli Ślązacy, czerpali inspiracje z piękna dorobku ich
kultury materialnej i duchowej. Listę otwierają laureaci nagrody Nobla, poeci, pisarze, przedsiębiorcy,
sportowcy, aktorzy, lekarze, księża, zakonnice, naukowcy, artyści, wydawcy, tłumacze, badacze gwary śląskiej8. Każda z tych postaci wpisała się w cało7  Zdanie pochodzi z programu „Edukacja regionalna…”, op.
cit.s.60
8  Oto niektórzy z nich: Angeles Silesius (1624 - 1677) - poeta,
Arnold Zweig (1887 - 1969) - prozaik, Josef von Eichendorff
(1788 - 1857) - poeta, Horst Bieniek (1930 - 1990) – pisarz,
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kształt kultury Górnego Śląska, wnosząc swój wkład
w jego rozwój. Wielu z nich wyrosło wśród kopalń i
hut, obcując ze swoimi polskimi sąsiadami, znajomymi i krewnymi. Większość z nich część swojego życia
spędziła w różnych miejscach Europy i świata, gdzie
na pewno zostawiła cząstkę swej śląskości, a na Śląsku
cząstkę swej europejskości.
Jakaż bogata i szlachetna musiała być ta nasza ziemia, która wydała wielu znanych i uznanych.
Wszyscy wybitni zawsze przyznawali się do swojego
miejsca urodzenia i byli z niego dumni, ponieważ ich
inspirowało do działania i tworzenia.
Aby u uczniów rozbudzić uczucia patriotyczne przywołuję sylwetki ludzi przybyłych na Śląsk,
którzy zakochali się w tej ziemi i jego mieszkańcach,
zachwycili się tym, co zobaczyli. Inni wzbogacali go
swoją pracą, doświadczeniem, kapitałem i nie chcieli
go już opuszczać. Są  to m.in. takie postacie jak: John
Baildon, Juliusz Roger, Friedrich Wilhelm von Reden, Święta Jadwiga śląska, Johann Wolfgang Goethe,
Wojciech Kilar, Antoni Oskar Klausmann.
Johann Wolfgang Goethe, postać znana
uczniom z historii literatury, mniej z historii Śląska,
może zainteresować młodzież. Przybył na wschodnie
rubieże państwa pruskiego, aby zobaczyć funkcjonowanie maszyny parowej w kopalni „Fryderyk” w
pobliżu Tarnowskich Gór. W 1790 roku tak napisał
do tarnogórskich górników: „Z dala od wykształconych ludzi, na krańcu Rzeszy, któż pomaga wam znajdować skarby i szczęśliwie wydobywać je na światło
dnia? Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym, to
one dzierżą klucz do wszelkich skarbów, które skrywa ziemia”9. List urzędnika królewskiego i wielkiego
poety romantyka jest chyba najlepszą oceną śląskiej
pracowitości i mądrości naszych przodków.
III Wytwory cywilizacji na Śląsku - jako efekt przenikania różnych kultur
Całokształt bogatego dorobku cywilizacyjnego Śląska jest najlepszym dowodem na to, że
Friedrich Wilhelm Grundmann (1804 - 1887) – przedsiębiorca,
założyciel Katowic, Kurt Alder (1902 - 1958) – chemik, noblista,
Maria Goppert- Mayer (1906 - 1972) – fizyk, noblistka, Otto
Stern (1888 - 1969) – fizyk, noblista, Joseph Xaver Elsner (1769 1854) - kompozytor, Gustaw Freytag (1816 - 1895) - pisarz, Hans
Niekrawietz (1896 - 1983) - liryk, Georg Thomalla (1915 - 1999)
- aktor, Karol Kossok (1907 - 1946) - piłkarz, Ernest Willimowski
(1916 - 1997) - piłkarz. „Niemcy Górnośląscy: leksykon
biograficzny”, Opole-Gliwice 2004
9  „Czarne diamenty. Górnictwo w sztuce Górnego Śląska”
Jerzy Gorzelik, patrz „Śląsk kamień drogocenny”, op. cit. s.74.
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jego twórcy byli ludźmi głęboko wierzącymi i bardzo pobożnymi. Wiara przekazywana z pokolenia
na pokolenie stanowiła o ich wielkości i niezłomności wobec obcych zarządców. Budowali kościoły
i miejsca kultu po szychcie w kopalni, hucie, pracy na roli. Nie czekali na pomoc władz, często mobilizowali duchownych, aby wykazywali większą
aktywność i odwagę w kwestii budowania kościołów. Tak działo się w wieku XIX, ale także w czasach komunizmu. Piekarzanie swoją Bazylikę
pod kierunkiem proboszcza Alojzego Fietzka wybudowali w latach 1844 - 1849, w czasie jednego
z największych kryzysów gospodarczych własnym
wysiłkiem fizycznym i materialnym. W latach 1882
do 1895 podjęli się budowy kalwarii na wzgórzu cerekwickim całkowicie społecznie, całymi rodzinami.
Władze pruskie nie tylko nie popierały budowy, ale
wręcz hamowały te społeczne przedsięwzięcia. Podobne przykłady znajdujemy w innych śląskich parafiach, także w czasach PRL. W III Rzeczypospolitej pobożność Ślązaków wyraża się w zawiązywaniu
społecznych komitetów budowy kościołów i wykonywanie wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych na chwałę Bogu, bez wynagrodzenia.
Stałym elementem śląskiej pobożności i przywiązania do wiary był i jest aktywny ruch pielgrzymkowy. Tradycyjnie do Matki Boskiej Królowej Polski
do Częstochowy, ale także do śląskich sanktuariów:
na Górę Świętej Anny, do Turzy Śląskiej, Pszowa, Bogucic. Oddzielną kartę ruchu pielgrzymkowego stanowią Piekary Śląskie z cudownym obrazem Matki
Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Żadna
władza, nawet najbardziej przemyślanymi sposobami, nie była w stanie zahamować, ani nawet ograniczyć ruchu pielgrzymkowego w Piekarach. 10
Cały Górny Śląsk jest obficie nasycony symbolicznymi krzyżami i kapliczkami przydrożnymi.
Są one znakami nie tylko silnej wiary, ale i pamięci
przeszłości, pełniły funkcję integrującą lokalną społeczność. Kapliczki i krzyże przydrożne zawsze symbolizują coś ważnego: wydarzenie historyczne, miłość, wdzięczność, nieszczęścia, nadzieję. Pozostały
częścią śląskiego krajobrazu. 11
Śląsk jest bardzo często postrzegany jako
ziemia, która skrywa w swoich głębiach drogocenne
10  Więcej o ruchu pielgrzymkowym można znaleźć w
publikacjach księdza Jana Góreckiego „Pielgrzymki na Górnym
Śląsku w latach 1869-1914”, Katowice 1994 i „Pielgrzymi szlak na
Górę Świętej Anny”, Katowice 2004
11 „Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim”, Ksiądz Jan
Górecki, Katowice 1999
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kruszce – od złota, srebra poczynając, aż po rozmaite
rudy i ostatecznie węgiel, największy skarb naszej ziemi, niby diament. Bogactwo tej ziemi powodowało, że
władcy Europy chcieli być w jej posiadaniu.
Metaforycznie węgiel, jako symbol stanowi, fundament śląskiego życia – życia w poszanowaniu dla trudu i dla pracy rąk, życia zwyczajnego, bez rozgłosu i wielkich słów, życia, które
może trochę przeraża, ale, które po cichu się podziwia i którego do końca się nie rozumie, jeśli nie
jest się synem tej ziemi. Praca górników i hutników w niebezpiecznych warunkach budzi podziw
i respekt. W chwilach wielkich tragedii w kopalniach
wzbudza także zainteresowanie wszystkich Polaków
połączone z niekłamanym współczuciem.
Górnoślązacy potrafią nie tylko ciężko pracować w kopalniach, hutach i na roli nie czyniąc
z pracy żadnego przymusu, ani „dopustu Bożego”, ale także świętować. Cały rok kalendarzowy
i liturgiczny wypełniony jest obrzędami i zwyczajami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie,
nieco innymi w poszczególnych częściach regionu12. Wolny czas spędzali z rodziną i sąsiadami na
odpustach, kiermaszach, uroczystościach rodzinnych. Przedstawiciele wielkich rodów na Górnym
Śląsku: m.in. Donnersmarckowie, Ballestremowie,
Wincklerowie budując pałace urządzali wokół nich
parki z obiektami rekreacyjnymi, oczkami wodnymi, rezerwatami, bogatą florą i fauną. Projektowane przez najlepszych architektów były dostępne dla
mieszkańców Śląska. Mogli oni w nich przebywać
i odpoczywać.
IV Lux ex Silesia - światło ze Śląska
Tak mówiono w Krakowie o dwóch dominikanach pochodzących z Kamienia Śląskiego świętym
Jacku Odrowążu i błogosławionym Czesławie Odrowążu. Domyślamy się, że ich działalność w Krakowie
i Lwowie była tak znacząca w średniowieczu, że podkreślając miejsce pochodzenia chciano także scharakteryzować w tym określeniu ich mądrość i oddanie zakonowi.
Dobrym przykładem emanowania „Lux ex
Silesia” światła ze Śląska są inni święci i błogosławieni: błogosławiona Bronisława (ok. 1200 - 1259),
święty Jan Sarkander (1576 - 1620), błogosławiony
12  Profesor Teresa Smolińska w 2004 roku opracowała i
wydała pozycje poświęconą tradycyjnym zwyczajom i obrzędom
Śląskim. Do tego wydania dołączyła obszerne wypisy zawierające
teksty i materiały źródłowe.
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Melchior Grodziecki (1582 lub 1584 - 1619), błogosławiony ksiądz Józef Czempiel (1883 - 1942).
W 1994 roku metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń ufundował nagrodę Lux
ex Silesia nawiązując do określenia średniowiecznego. Nagroda jest przeznaczona dla tych, którzy
w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i swoim dorobkiem tworzonym na Śląsku, emanują, „ świecą”, nie tylko na
Śląsk, ale na całą Polskę i Europę. Dotychczasowymi
laureatami tej nagrody zostali: 1994 – Irena Bajerowa – językoznawca; 1995 – Wojciech Kilar – wybitny kompozytor; 1996 – abp Alfons Nossol – teolog,
ekumenista; 1997 – Jerzy Zieliński – lekarz, urolog;
1998 – August Chelkowski – fizyk, Marszałek Sejmu
RP; 1999 – ks. Stanisław Tkocz –wieloletni redaktor
„Gościa Niedzielnego”; 2000 – Kornel Gibiński – wybitny lekarz; 2001 – Franciszek Kokot – lekarz nefrolog, endokrynolog i patofizjolog; 2002 – Tadeusz Sławek – anglista, poeta, historyk i teoretyk literatury;
2003 – Henryk Mikołaj Górecki – wielki współczesny
kompozytor; 2004 – Julian Gembalski – organista,
konstruktor organów; 2005 – ks. Remigiusz Sobański – prawnik, kanonista; 2006 – Anna Sekudewicz
– dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Śledząc
coroczne uroczystości wręczania nagrody Lux ex Silesia cieszę się, że jest ona zainicjowana i wręczana
przez Ślązaka arcybiskupa Damiana Zimonia. Docenienie naszych „wielkich” przez kapitułę składającą
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się z naszych „wielkich” jest chyba największym wyróżnieniem.
Zamiast podsumowania
Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”
daje nam dokładną odpowiedź, co dla niego znaczy
słowo Ojczyzna – to dzieciństwo i dom rodzinny.13
Bardzo ważnym jest, więc przygotowanie młodych
ludzi do poszanowania wartości rodziny, rodziców,
rodzeństwa, dziadków i innych członków rodziny.
Drugim czynnikiem wiążącym człowieka z Ojczyzną jest miejsce urodzenia, społeczność lokalna, mała
Ojczyzna odgrywająca określoną rolę w budowaniu
Ojczyzny Polski. Brak miłości do niej osłabia więzy
z Polską, często staje się powodem opuszczenia kraju bez większej refleksji. Najważniejszym warunkiem
ukochania Ojczyzny lokalnej jest wiedza o niej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest edukacja regionalna.
Organizowana i nauczana przez dobrze przygotowanych nauczycieli, nie tylko ułatwi realizację patriotycznego wychowania w szkole, ale uczyni coś więcej, edukacja regionalna będzie miała fundamentalne
znaczenie dla kształcenia postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
mgr Joanna Grajewska-Wróbel – doradca metodyczny historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji regionalnej

13  „Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II, Kraków 2005, s. 66
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Wykorzystanie mediów w edukacji wczesnoszkolnej.
Od Komeńskiego do multimedialnych gier dydaktycznych
i platform edukacyjnych.
Maria Kopsztejn
Dynamiczny rozwój procesów teleinformacyjnych
oraz technik multimedialnych spowodował znaczne
zmiany w funkcjonowaniu współczesnego człowieka,
nie omijając również sfery nauczania i wychowania.
Komputer i Internet stały się nieodzownym elementem życia społecznego, a ich zakres oddziaływania
na „(...) sferę doznań intelektualnych i emocjonalnych dotyczy zarówno sfery zawodowej, jak i osobistej (...)”1 przyczyniając się do znacznego rozwoju w
zakresie procesu zdobywania wiedzy i umiejętności
oraz kształtowania postaw. W literaturze z zakresu
pedagogiki, socjologii oraz psychologii coraz częściej można się spotkać z określeniem społeczeństwa
wiedzy. Charakteryzuje się ono otwartością i odwagą
intelektualną, oraz przekonaniem o swoich dużych
możliwościach, które w innowacyjny sposób wykorzystuje2, realizując swe ambicje w idei uczenia się
przez całe życie. Można zatem stwierdzić, że współczesna cywilizacja istnieje i rozwija się w dużym stopniu dzięki edukacji, która poprzez kształcenie i wychowanie jest wyznacznikiem postępu3.
W sytuacji tej niezbędne stało się podjęcie działań z zakresu edukacji medialnej, która „(...)
ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających posługiwać się mediami (w tym także
multimediami) oraz wykorzystywać je jako czynnik
rozwoju w ciągu całego życia”4. Na szczególną uwagę zasługuje tu wykorzystanie zasady poglądowości,
stanowiącej podstawę wykorzystania mediów w edukacji, zgodnie koncepcją zaproponowaną przez Jana
Amosa Komeńskiego (1592-1670) „(...) który docenił
1 Siemieniecki B., Pedagogika medialna. Podręcznik
akademicki. Tom I., PWN, Warszawa 2008, s. 52.
2 Pawłowski K., W stronę społeczeństwa wiedzy [w:] „Forum
akademickie” nr 12/2004.
3 Lewowicki T., Pedagogika i reformy oświatowe – wyzwania,
inspiracje, rozczarowania i nadzieje,
[w:] Miłkowska-Olejniczak G., Uździcki K. (red.), Pedagogika
wobec przemian i reform oświatowych, Wyd. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2000, s. 63.
4 Berezowski O., Rozwój mediów – od technicznych środków
dydaktycznych do zintegrowanej edukacji medialnej [w:]
„Komputer w edukacji”, 15 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe,
www.up.krakow.pl. (11.10.2010).

znaczenie wizualizacji w procesie edukacji”5.
Zasada poglądowości nazywana również zasadą bezpośredniości, stanowi jedną z najwcześniej sformułowanych i najpowszechniej uznawanych prawd stosowanych w dydaktyce. „Wskazuje ona na konieczność
zdobywania wiedzy o rzeczywistości przez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarzeń i procesów lub przez zetknięcie z pomocami naukowymi,
takimi jak: obrazy, modele, słowa, wykresy, tabele”6,
nakazując, aby w procesie nauczania umiejętnie łączyć słowo i pokaz przez zaangażowanie zmysłów.
Zdaniem Komeńskiego efektywność nauczania uzależniona jest od wykorzystania w nim zasady
poglądowości „dla wiedzy zmysł jest punktem wyjścia, stąd przez wyobrażenie wiedzie droga poznania
do pamięci, następnie kształtuje się pojmowanie rzeczy ogólnych, w końcu zaś na podstawie dostatecznego zrozumienia rzeczy – powstaje sąd ustalający
pewność poznania”7. Zwracając przy tym uwagę na
fakt, że dziecko znaczną ilość wrażeń odbiera przez
zmysły. „Zmysły szukają wciąż nowych przedmiotów, a nie znajdując ich, tępieją i rozpraszają swą siłę.
Natomiast gdy mają właściwy dla siebie przedmiot,
wzmacniają się, stają się żywe i chętnie zatrzymują się
na nim, dopóki go dokładnie nie rozpoznają”8. Zatem
prawidłowy proces nauczania powinien obejmować
działania dydaktyczne z wykorzystaniem obrazów i
dźwięków, zmierzających do zdobywania wiedzy najpierw poprzez rozumienie zmysłowe, a dopiero później rozumowe.
Proces edukacji wczesnoszkolnej, wykorzystujący odpowiednio dobrany przekaz słowny w
połączeniu z obrazem, stanowił również obszar za5

Siemieniecki B., op. cit., s. 127.

6 Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. A. Marszałek.
Toruń 1999, s. 108.
7 Komeński J. A., Wielka dydaktyka. Ossolineum, Wrocław
1956, s. 145.
8 Przedmowa do Orbis Pictus Jana Amosa Komeńskiego, cyt.
za: Quick R. H., Reformatorzy wychowania. Zasady wychowania
nowoczesnego., Wyd. Przeglądu Pedagogicznego, Warszawa
1895, s. 126 (w przytaczanym tekście dokonano zmian w pisowni
archaizmów).
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interesowania Johna Locke’a (1632-1704) i Henryka
Pestalozziego (1746-1827). Zdaniem Lockae’a umysł
dziecka można porównać do czystej kartki papieru,
na której dzięki zmysłom, można zapisać zdobytą wiedzę i doświadczenia. Nauczanie nie powinno
zatem polegać wyłącznie na przekazie werbalnym,
lecz winno być uzupełnione przez obrazy. Zasada ta
w znacznym stopniu jest stosowana we współczesnej
szkole, w której przekazy wizualne i audiowizualne
z wykorzystaniem mediów, stanowią coraz częściej
wykorzystywane techniczne środki dydaktyczne, dostarczające uczniom „(...) określonych bodźców sensorycznych oddziałujących na ich wzrok, słuch (...)
ułatwiając im bezpośrednie i pośrednie poznawanie
rzeczywistości”9. Podobną koncepcję wychowania,
opierającą się na zasadzie poglądowości, obejmującej
wiedzę z zakresu psychologii dziecka przedstawił Pestalozzi. Jego zdaniem nauczanie opiera się na poznaniu zmysłowym, stanowiącym fundament wszelkiej
wiedzy „(...) prowadząc od dokładnych spostrzeżeń
zmysłowych do jasnych wyobrażeń, od jasnych wyobrażeń do jasnych pojęć. Elementami poznania są
forma, liczba i mowa (...) Nauka mowy i nauka spostrzegania winny poprzedzać naukę książkową. Dopiero zaprawione w spostrzeganiu i mowie dziecko
może przystąpić do właściwego nauczania elementarnego tj. nauki książkowej”10.
Współcześnie zasada poglądowości wiąże się
z edukacją medialną i multimedialną oraz z wykorzystaniem mediów w pracy dydaktycznej z dzieckiem
wczesnej edukacji. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ współczesne dzieci, dorastające w globalnym
społeczeństwie informacyjnym, dla których komputer i Internet począwszy od wieku przedszkolnego,
jest stałym elementem ich dnia codziennego, bardzo
często uważają pracę z komputerem za zabawę, a nie
naukę. Praca nauczyciela ma pomóc uczniom poznać
możliwości, jakie niosą ze sobą media oraz wskazać
kierunek poszukiwań w odkrywaniu wiedzy. Jest
to niezwykle ważne, ponieważ dzieci nie potrafią w
gąszczu informacji odnaleźć i wykorzystać właściwej,
wiarygodnej i aktualnej informacji11, co może prowa9 Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa
1998, s. 290.
10 Osterloff W., Prorok pedagogiki nowoczesnej - Henryk
Pestalozzi, Wyd. im. Staszica, Warszawa 1910, s. 95. (w
przytaczanym tekście dokonano zmian w pisowni archaizmów).
11 Torlinska B., Analfabetyzm społeczeństwa wiedzy a
kompetencje informacyjne [w:] Strykowski W., Skrzydlewski W.
(red.), Media a edukacja. Kompetencje medialne społeczeństwa
wiedzy, eMPi 2, Poznań 2004, s. 68.
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dzić do trudności z odróżnieniem dobra od zła, a tym
samym do identyfikowania się z negatywnymi wzorcami zachowań.
Nowoczesne media w edukacji stwarzają
znaczne możliwości w kształtowaniu poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, co wynika z faktu, że informacje przez nie przekazywane, są znacznie łatwiej
przyswajalne. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
proces zapamiętywania nowych treści, jest uzależniony od form ich przekazu. Przy czym „informacja
wzrokowa (docierająca z ekranu monitora) wymaga
o 50% mniej czasu na jej przyswojenie, jak również
około 60% dłużej pozostaje w pamięci niż informacja werbalna. Informacje obrazowe mają bezpośredni dostęp do zmagazynowanej pamięci, przepływają
szybciej, co ułatwia ich przetwarzanie i pozwala na
ich dokładniejszą analizę. Informacje dźwiękowe
sprzyjają formowaniu pamięci, umożliwiają funkcjonowanie systemów neuronowych, ich wzajemne oddziaływanie oraz kształtowanie wyobraźni”12. Można
zatem przyjąć, że najbardziej efektywnym sposobem
zdobywania wiedzy jest nauka prowadzona z wykorzystaniem komputera i Internetu, czego przykładem
mogą być platformy edukacyjne lub też z wykorzystaniem interaktywnych gier dydaktycznych.
Platformy edukacyjne stanowią profesjonalne narzędzie dydaktyczne (e-learning), których
celem jest wspomaganie procesu nauczania, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych  
oraz zagadnień z zakresu psychologii i pedagogiki
medialnej. Są to systemy komputerowe pozwalające
organizować i wspomagać nauczanie przez Internet,
określane skrótem LMS (ang. Learning Management System), do zadań których należy gromadzenie
materiałów dydaktycznych oraz ich organizowanie
i udostępnianie odbiorcom (dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom i uczniom) przez Internet.
Przykładowy schemat strategii platformy edukacyjnej przedstawiono na rysunku 1.
Serwisy edukacyjne stwarzające szerokie
możliwości wymiany informacji pomiędzy nadawcą
komunikatu, a jego odbiorcami, z wykorzystaniem
„(...) materiałów dydaktycznych (tekstów, grafiki, prezentacji multimedialnych, wykładów multimedialnych, stron internetowych)”13. Usystematyzowane są
zwykle w cykle ćwiczeń obejmujących dany przedmiot nauczania, stanowiące kompleksową pomoc
dydaktyczną dla uczniów, chcących zdobywać nową
12

http://www.platforma.librus.pl. (12.10.2010).

13

Siemieniecki B. (red.), op. cit., Tom II., s. 112.
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Zwiększenie wydajności,
zmniejszenie kosztów, monitoring,
zarządzanie dostępem

Zarządzanie zawartością
kształcenia
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Prezentacja, media, slajdy,
grupy dyskusyjne, Virtual
Classroom

E-Learning

Zarządzanie procesem kształcenia
i rozwoju

Dystrybucja

Autoryzacja, zarządzanie
dostępem bezpieczeństwa

Rys. 1. Strategia platformy edukacyjnej
Źródło: Woźniak D. i inni E- learning w nauczaniu jako technologia postępu edukacyjnego. Wyd. Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
wiedzę lub sprawdzić, czy też pogłębić nabyte wcześniej umiejętności.
Przykładem platformy edukacyjnej jest Szkolna Platforma Edukacyjna (SPE) Librus, uruchomiona
po raz pierwszy we wrześniu 2009 roku. Zawiera ona
szereg materiałów edukacyjnych, przygotowanych w
formie lekcji, testów, ćwiczeń, sprawdzianów, zadań
oraz dyktand, o zróżnicowanym poziomie trudności
i typie, obejmujących swym zakresem przedmioty
obowiązujące w szkole pierwszego stopnia.
Z platformy można korzystać zarówno
podczas zajęć szkolnych, używając jej jako środka
dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia
interaktywnych zajęć, lub też pogłębiać wiedzę w
dowolnym miejscu i czasie. Jest to niezwykle ważne
rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dzieci niepełnosprawnych lub chorych, które przez dłuższy okres
czasu nie mogą uczęszczać do szkoły. W sytuacji tej
„(...) uczeń będzie miał bieżący podgląd w realizowane właśnie w szkole tematy lekcji, które zostaną mu
przesłane przez elektroniczny dziennik. Dzięki temu,
na ekranie komputera w domu, platforma edukacyjna
wyświetli mu te same ćwiczenia oraz lekcje, które dokładnie w tej samej chwili wyświetlił za pomocą rzutnika nauczyciel w klasie. Po południu, po odrobieniu
przez ucznia zadania domowego, platforma dokona
jego oceny (wedle wcześniej ustalonych przez nauczyciela kryteriów), a ocena z niego zostanie przekazana
przez oprogramowanie prosto do szkolnego dziennika elektronicznego”14.

Nieograniczona dostępność w czasie jest też
bardzo dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy
mogą w każdym terminie zamieszczać niezbędne
materiały oraz sprawdzać postępy swoich uczniów.
Materiały zamieszczone na platformie połączone są
z dziennikiem elektronicznym, który jest narzędziem
kontroli frekwencji i postępów w nauce (SKF). Dzięki temu rozwiązaniu rodzice mają łatwy dostęp do
informacji o obecności ich dzieci na lekcjach oraz o
otrzymywanych przez nie ocenach.
W przypadku zajęć przeznaczonych dla dzieci z klas I-III, ćwiczenia i zadania najczęściej przyjmują postać: wyboru odpowiedniego obrazka, przyporządkowania danego przedmiotu do odpowiedniej
kategorii, zaznaczenia na schemacie lub rysunku
poprawnego rozwiązania. Przykładowe materiały dostępne na SPE, które mogą być wykorzystane
w kształceniu wczesnoszkolnym, przedstawiono na
Platformy Edukacyjnej, na stronie internetowej http://www.
platforma.librus.pl/index_aktualnosci, (12.10.2010).

14 Wypowiedź została zamieszczona w aktualnościach  z dnia
11.01.2010 r. pt. W całej Polsce ruszyły wdrożenia Szkolnej
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Poznajemy literki - znajdź w zoo zwierzę ...”
(lokalizacje/mapa)
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Bezpieczeństwo na drodze - kategorie znaków drogowych”
(kategorie)

Rys. 2. Przykładowe materiały edukacyjne. Źródło: http://www.platforma.librus.pl, (12.10.2010).
rys.2.

Podobną funkcję jak platformy edukacyjne,
pełnią gry dydaktyczne, które w procesie kształcenia,
dzięki oddziaływaniu na zmysły (wzroku i słuchu)
oraz rozwijaniu refleksu, opanowania i koordynacji
wzrokowo-ruchowej (w przypadku gier sensomotorycznych), stymulują procesy umysłowe, umożliwiając intelektualny rozwój dzieci oraz znacznie skracając czas nauki, a dzięki atrakcyjnej formie sprawiają,
że uczniowie często z nich korzystają.
Gra dydaktyczna to „(...) jedna z nowoczesnych problemowych metod kształcenia. Zakłada rozbudzanie aktywności ucznia i samodzielne rozwiązywanie przez niego postawionego problemu w sytuacji
wystąpienia lub braku niezbędnej wiedzy”15. Jest ona
podporządkowana jakiemuś celowi dydaktycznemu,
stając się narzędziem kształcenia. Jej wartość edukacyjna uzależniona jest od zadań którym służy, w
jaki sposób zadania odbijają się w samym działaniu
zabawowym, jakie zasady regulują  to działanie oraz
od wyniku gry. Przede wszystkim jednak zależy od
tego, czy jest to gra o sumie zerowej, czy niezerowej16.
Ich głównym celem jest nauka przestrzegania reguł,
umiejętnego przeżywania radości z wygranej oraz
umiejętności akceptowania przegranej.
Według J. Bednarka, gry komputerowe, które wykorzystywane są w dydaktyce można podzielić

na17: problemowe – strategiczne i symulatory, roleplaying games (RPG), przygodowe, sportowe, zręcznościowe, logiczne i tekstowe.
Poszczególne rodzaje gier komputerowych
kształtują u ucznia różne cechy, przy czym wszystkie
z nich zmuszają do wysiłku umysłowego, połączonego z dedukcją logiczną (w przypadku gier logicznych),
obliczania i przewidywania (gry strategiczne), nauką
krytycznego poszukiwania, konstruowania znaczeń
(gry problemowe).
Jak podaje J. Laszkowska, coraz więcej gier o
charakterze edukacyjnym nie ogranicza się wyłącznie do aspektu zdobywania wiedzy, ale również mobilizuje do rozwiązywania sytuacji problemowych.
„Często grający musi wykorzystać swoje zdolności i
umiejętności, aby rozwiązać problem, osiągnąć cel.
Wyzwanie takie jest nie tylko stymulatorem myślenia
twórczego, ale także wytwarza u grającego poczucie
wartości. Poza tym gra komputerowa (...) zaciekawia,
wyzwala energię twórczą, bardzo często dostarcza
wiadomości, których nie przekazuje np. szkoła”18.
Przykładem gier dydaktycznych, skierowanych do dzieci w wieku 7 i 8 lat są interaktywne gry:
Królik Bystrzak dla Pierwszaka (rys. 3) oraz Królik
Bystrzak dla Drugoklasisty.

15 Cyt za: Górczyńska M., Komputerowa gra dydaktyczna
w procesie nauczania [w:] „Komputer w edukacji”, 17
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, www.up.krakow.pl.
(11.10.2010).

17 Bednarek J., Multimedia w kształceniu. PWN, Warszawa
2006, s.113-148.

16 Okoń W. (red.), Nowy słownik pedagogiczny. Żak,
Warszawa 2007, s. 124.

18 Laszkowska J., Oddziaływanie gier komputerowych na
młodzież [w:] „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” nr 7/2000.

str. 30

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

Rys. 3. Przykładowe gry dydaktyczne
Źródło: http://www.interklasa.pl, (12.10.2010).
Pierwsza z nich, wykorzystując animację, rysunek oraz muzykę, pozwala doskonalić umiejętności
dzieci w zakresie czytania, matematyki i przyrody. Na
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grę składają się zadania: otwarte, pozwalające rozwijać własną ekspresję, doskonalące umiejętność rozumowania, kształtujące umiejętności wykorzystywane w codziennym życiu, rozwijające koordynację
wzrokowo-słuchowo-ruchową, przy jednoczesnym
zapewnieniu dziecku rozrywki. Druga to interaktywna gra przygodowa, łącząca w sobie naukę i zabawę,
która utrwala i poszerza zdobytą wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczą oraz doskonali szereg
umiejętności z zakresu II klasy szkoły podstawowej.
W obu grach każde z zadań funkcjonuje na trzech
poziomach trudności, dzięki czemu gracz może przechodzić od prostych do bardziej złożonych umiejętności w tempie dostosowanym do jego możliwości19
Podsumowując należy stwierdzić, że wykorzystanie mediów i multimediów elektronicznych
w edukacji XXI w. staje się niezbędnym elementem
na wszystkich jej poziomach. Obecność gier i programów dydaktycznych, tablic interaktywnych oraz
portali edukacyjnych, na których można skorzystać
z oferowanych coraz szerszemu gronu platform edukacyjnych, stało się kontynuacją myśli reformatorów
pedagogiki, począwszy od J.A. Komeńskiego. Jego
zasada poglądowości stała się bowiem kanwą, na
której dzięki dynamicznemu rozwojowi technik teleinformacyjnych zbudowano nowoczesny system dydaktyki, wspomagającej proces nauczania młodych
członków społeczeństwa informacyjnego opartego na
wiedzy.
dr Maria Kopsztejn – dr filologii polskiej, nauczyciel
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

19 Informacje na temat gier dydaktycznych, zamieszczone na
stronie umieszczone w bibliotece multimedialnej http://www.
interklasa.pl/bmi/view.php?id=162 (12.10.2010).
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O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA UCZNIA EMOCJONALNIE KOMPETENTNEGO.
Daria Gwiżdż
We współczesnej szkole, mimo, że stale reformowanej,
ciągle zbyt mało czasu poświęca się na rozwój społeczno-emocjonalny uczniów. Lekcje przyjmują zazwyczaj
tradycyjny schemat, a uczniowie prezentują tradycyjną postawę: „zakuć, zdać , zapomnieć”. Konsekwencje
tego zjawiska możemy obserwować już na korytarzu
szkolnym, gdzie młodzi ludzie mają problemy z komunikacją, wyrażaniem emocji, radzeniem sobie ze
złością, w przyszłości w nawiązywaniu bliższych relacji partnerskich, czy też w codziennych sytuacjach
w pracy. Wszystko są to efekty zaniedbania rozwoju
życia emocjonalnego uczniów, które jest jednym z
ważniejszych czynników sprawnego funkcjonowania
człowieka w życiu.
Na inteligencję emocjonalną składa się pięć
dziedzin, czyli pięć obszarów nad którymi powinno
się już od najmłodszych lat pracować:
•

•

•

•

Znajomość własnych emocji, czyli rozpoznanie
uczucia w chwili, kiedy nas ogarnia. Osoby, które orientują się w swoich uczuciach, lepiej kierują
swoim życiem, wiedzą, co naprawdę czują, kiedy
podejmują różne decyzje, od tego, kogo poślubić
poczynając, a na tym jaką wybrać pracę kończąc.
Kierowanie emocjami to zdolność opierająca się
na samoświadomości. Osoby, u których zdolność
ta jest słabo rozwinięta, muszą stale walczyć z niemiłymi uczuciami, natomiast, te, które posiadają
ją w dużym stopniu, potrafią o wiele szybciej dojść
do równowagi po porażkach i niepowodzeniach.
Zdolność motywowania się – podporządkowanie
emocji obranym celom ma zasadnicze znaczenie
dla koncentracji uwagi, samomotywacji i opanowania oraz twórczej pracy.
Rozpoznawanie emocji u innych – osoby posiadające zdolność empatii są bardziej wyczulone
na subtelne sygnały społeczne wskazujące, czego
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•

chcą inni lub czego im potrzeba.
Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi – są to zdolności, które zapewniają popularność, pełnienie ról przywódczych i skuteczność w
stosunkach interpersonalnych.1

Praca w tych obszarach pozwala na stymulowanie rozwoju człowieka – emocjonalnie kompetentnego – który zna, rozumie i kontroluje własne emocje, rozpoznaje je również u innych i potrafi na nie w
odpowiedni sposób reagować, człowieka, który radzi
sobie w domu, w grupie rówieśniczej, w szkole, w pracy itp. Poza tym młodzi ludzie emocjonalnie kompetentni „lepiej znoszą frustrację, rzadziej popadają w
konflikty oraz wykazują mniej zachowań destrukcyjnych wobec siebie. Są zdrowsi, mniej samotni, mniej
impulsywni i lepiej się koncentrują. Ich relacje międzyludzkie lepiej się rozwijają i obserwuje się postęp
osiągnięć szkolnych”.2
Biorąc pod uwagę fakt, że w szkole bardzo
często brakuje czasu na codzienne czynności, a klasy
są bardzo liczne pojawia się tu pytanie, w jaki sposób
połączyć realizację materiału dydaktycznego z kształtowaniem u młodych ludzi kompetencji emocjonalnych. Z pewnością nie jest to zadanie łatwe i wymaga
dużego zaangażowania i wiedzy psychologicznej nauczyciela. Oczywiście najwięcej możliwości działania
w tym obszarze mają nauczyciele pełniący funkcję
wychowawcy, którzy oprócz zajęć podczas godziny
wychowawczej, spędzają wolny czas z uczniami podczas wycieczek szkolnych i innych imprez poza murami szkoły.
Jedną z form pracy, która pozwala na rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów, a równocześnie
1

Goleman D, Inteligencja emocjonalna, Poznań, s.88.

2 Schilling D., Jak wykształcić inteligencję emocjonalną,
Warszawa 2009, s. 16.
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sprawia wiele przyjemności jest pedagogika zabawy.
Pedagogika zabawy jest zbiorem metod pomagających
nauczycielowi w budowaniu pozytywnych i dobrych
relacji między członkami grupy, z którymi prowadzone są działania3. Bardzo często spotykam się z twierdzeniem, że zabawa przeznaczona jest dla przedszkolaków – nic bardziej mylnego! To właśnie działania
wykorzystujące zabawę pomagają budować atmosferę
rozluźnienia, swobody, budzą ukrytą ciekawość, angażują, zapraszają do wchodzenia w kontakt z innymi,
samym sobą i otaczającą rzeczywistością4. Ogólnie,
zabawa ma ogromne znaczenie w pracy z różnymi
grupami, jej walory to m.in.:
•
•
•

•
•
•
•

zaspokajanie  szeregu potrzeb psychicznych,
wyzwalanie wiary we własne siły,
umożliwienie wyrażania uczuć i emocji oraz komunikowania tych stanów otoczeniu (poprzez
formy werbalne i czynnościowe),
wyzwalanie w wychowanku możliwości twórczych,
pomoc w wyzbyciu się kompleksów, nieśmiałości,
lęku,
przyzwyczajanie do wytrwałości,
zapewnienie odprężenia i dobrego   samopoczucia5.

To, co młodzież odpycha, to wymagania harmonii, słowo pisane, uzasadnienia, argumentacja,
kategoryczny ton, logiczne uporządkowanie, utarte
zwyczaje, czekanie, nuda, przymus. To, co młodzież
przyciąga, to uznanie ich JA, siła, przerysowanie, głośna muzyka, nieład, chaos, dowcip, humor, paradoksy,
coś, co zakłóca dający się przewidzieć porządek, ciągłe zmiany, granie różnych ról, protesty, silne emocje,
3 Domań R, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym, Lublin 2003, s. 9.
4 U. Bissinger -Ćwierz, Muzyczna pedagogika zabawy w pracy
z grupą, Lublin 2007, s.15.
5 L. Adamowska, Animacyjna rola zabawy [w:] Wprowadzenie
do pedagogiki zabawy, red. E. Kędzior- Niczyporuk, Lublin 2003,
s.13.
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jaskrawe obrazy, kolory, fizyczne podniety, napięcie,
dramatyka, podkreślenie własnego ciała, inna płeć,
przygoda, raj, bycie „tu i teraz”6
Praktycznie wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy jest możliwe na każdej lekcji, możemy
przeznaczyć na nią 5 minut jak i cały blok lekcyjny.
Podobnie z tematyką zabaw możemy je wykorzystać
w celach: integracyjnych, relaksacyjnych, aktywizującym, w celu twórczego opracowania tematu lekcji itp.
Każda forma aktywności uczniów podczas zabawy jest
okazją do rozwijania wielu umiejętności społecznych
(poznawanie siebie, kontrola emocji, rozwiązywanie
konfliktów autoprezentacja itp.). Jednak, aby gry i zabawy podczas lekcji spełniały swoje zadanie: rozwijały umiejętności „miękkie” uczniów, ich kompetencje
emocjonalne, odprężały, podnosiły poziom energii,
inspirowały i motywowały do dalszej pracy niezbędne
jest spełnienie kilku warunków, takich jak:
•

•

•
•

•

świadomość nauczyciela tego, co dzieje się w grupach, z którymi pracuje (wiedza teoretyczna i
praktyczna na temat procesu grupowego i ról grupowych, metod pracowania z grupami),
troska o emocjonalne i fizyczne bezpieczeństwo
członków grupy (uwzględnianie potrzeb członków grupy, wyznaczanie jasnych celów działania,
zawiązywanie kontraktu grupowego),
akceptacja filozofii życiowej oraz potrzeb członków grupy,
dbanie o dobre stosunki międzyludzkie (empatia,
szacunek, okazywanie uwagi, szczerość, otwartość, wielopoziomowa komunikacja),
obserwacja poziomu energii w grupie7.

Poprzez wykorzystanie zabaw na lekcjach nauczyciel ma okazję zobaczyć swoich uczniów w nowej
sytuacji – jak sobie radzą, jakie są relacje pomiędzy
6 M. Thanhoffer, Tak działamy animacyjnie! [w:]
Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, red. E. KędziorNiczyporuk, Lublin 2003, s.27..
7 Schneider Corey, Grupy, metody grupowej pomocy
psychologicznej, Warszawa 1997, s. 290.
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uczniami, kto spełnia rolę lidera w grupie, a kto kozła
ofiarnego, może również obserwować dynamikę procesu grupowego, zdiagnozować na jakim etapie znajduje się grupa i jak można ją wesprzeć. Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod pracy na lekcji (zaskakiwanie uczniów) z pewnością wzbudzi sympatię
naszych podopiecznych, pozwoli na wyjście z rutyny,
zmotywuje do dalszego działania. Jednak, aby móc
rozpocząć pracę ze swoimi uczniami, najpierw należałoby popracować nad samorozwojem i motywacją do
działania, więc na koniec przytoczę za K.J Szmidtem
kilka rad na twórczą drogę nauczyciela:
•

•

bądź otwarty (nie traktuj świata jako już zupełnie
poznanego i mającego stałą, dobrze znaną strukturę),
wykorzystuj grę wyobraźni (baw się w fantazjowanie, łącz odległe i nietypowe skojarzenia i patrz
co z tego wychodzi),

•

•

•

•
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twórz kombinacje (nie obawiaj się dziwnych połączeń, łącz małe z dużym, racjonalne z intuicyjnym, czarne z białym...),
bądź spontaniczny i dowcipny ( nie obawiaj się
posądzenia o śmieszność i dziecinne zachowanie;
dostrzegaj radosną, wesołą, śmieszną stronę życia
i twórz zabawne zwroty lub powiedzonka),
przeciwstawiaj się modzie i rutynie (twórz niezwykłe, rzadko spotykane i zaskakujące plany i
rozwiązania. Nie podążaj ślepo za obowiązującymi trendami i manierami),
bądź ekspresyjny (wyrażaj swoje myśli i uczucia w
języku sztuki)8.

mgr Daria Gwiżdż – trener Centrum Kreatywności i
Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śl.

8 K.J. Schmidt, Pedagogika twórczości idee- aplikacje- rady na
twórczą drogę, Kraków 2005, s.144.
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Co robić na lekcjach matematyki po egzaminie gimnazjalnym?
Edyta Stolorz
Kiedy uczniowie klas trzecich gimnazjum napiszą
już swoje egzaminy pozostaje jeszcze dużo czasu do
końca roku szkolnego. TREŚCI ZAWARTE w podstawie programowej dla gimnazjum mamy już wówczas zrealizowane. Stawiamy sobie pytanie co robić
z pozostałym czasem, jak go wykorzystać, tak aby
uczniowie nadal chętnie uczestniczyli w lekcjach.
Przedstawiam kilka propozycji tematów, które możemy wówczas zrealizować. Jedne z nich opierają się na
treściach z zakresu gimnazjum i są adresowane dla
wszystkich gimnazjalistów. Drugie z kolei ze względu
na treści wykraczające poza podstawę programową
gimnazjum są odpowiedniejsze dla klas nie mających
trudności z matematyką.
Autorzy podręczników często pod koniec
klasy trzeciej proponują powtórki materiału realizowanego w gimnazjum. Warto więc wykorzystać
znane treści do ich atrakcyjniejszego przypomnienia.
Wielokrotnie proponowałam te tematy uczniom w
formie realizacji projektu co również wpływało na
możliwość uatrakcyjnienia lekcji i zdobycia lepszych
ocen.
Jaki wybrać bank?
Proponujemy uczniom wykonanie prostej symulacji ulokowania naszych oszczędności. Dzielimy
ich na grupy, podajemy jaką kwotą dysponują, na jaki
czas mogą ulokować pieniążki i zlecamy wykonanie
zadań według następującego schematu:
•

•

•

•
•

analiza ofert banków i wybór jednego z nich i
proponowanej formy ulokowania pieniędzy – na
te zajęcia możemy zaprosić uczniów do pracowni
komputerowej,
obliczanie zysków jakie uzyskamy po upływie
wybranej lokaty – uczniowie powinni wykorzystać arkusz kalkulacyjny do wykonania potrzebnych obliczeń,
przygotowanie prezentacji multimedialnej, w
której będzie przedstawiona oferta wybranego
banku, wybrana lokata i jej efekty – możemy wykorzystać do tej prezentacji tablice multimedialną,
prezentacja poszczególnych grup,
podsumowanie pracy uczniów i wspólny wybór

najlepszej formy ulokowania pieniędzy spośród
zaprezentowanych.
Możemy wzbogacić również tę pracę o wyszukanie informacji na temat różnych pułapek, które
przygotowują banki aby zachęcić klientów do inwestycji u siebie.
Jak policzyć podatek dochodowy?
Jest to propozycja mająca na celu zapoznanie
uczniów z tym jak dokonuje się rozliczenia rocznego PIT. Do takich lekcji musimy się najpierw dobrze
przygotować. Ustalamy ile grup będzie pracowało a
następnie musimy przygotować odpowiednią ilość
profili rodziny. Ustalamy ilu jest członków rodziny,
czy oboje rodzice są pracujący, musimy przygotować
dla każdego rodziców przykładowy PIT – 11. Możemy wzbogacić problem o np. przychody z umowy o
dzieło, zasiłków czy też pracy zarobkowej za granicą.
Określamy ile dzieci jest w rodzinie, kiedy się urodziły, tak aby uczniowie mogli w swojej symulacji wykorzystać ulgę prorodzinną. Praca uczniów musi przebiegać w dwóch etapach – uczniowie zapoznają się z
dokumentami i formularzami oraz profilem swojej
rodziny, następnie wypełniają zeznanie podatkowe.
Możemy zaproponować wypełnienie formy papierowej, gdzie uczniowie samodzielnie muszą odczytywać informacje z poszczególnych okienek zaznania i
dokonywać przeliczeń albo wykorzystać jeden z programów komputerowych oferowanych przez prasę.
Uczniowie naprawdę są zaangażowani na takich lekcjach, uczą się jak mogą wykorzystać swoje matematyczne umiejętności w życiu codziennym.
Budujemy bryły przestrzenne.
Jest to temat lubiany zwłaszcza przez słabszych uczniów, gdyż nie opiera się na trudnych obliczeniach matematycznych a jedynie na wyobraźni i
zdolnościach manualnych. Na początek możemy zaproponować uczniom lekcję wstępu, na której przypomnimy podstawowe bryły, nazewnictwo i przykłady
innych brył. Możemy wykorzystać różne programy
komputerowe do ich prezentacji lub tablice trójwymiarowe – takie propozycje ma np. Gdańskie Wy-
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dawnictwo Oświatowe w programie nauczania „Matematyka z plusem”. Następnie uczniowie wybierają,
którą bryłę chcieliby wykonać. Poszukują informacji
jak ją zbudować, jak narysować jej siatkę a następnie
wykonują model.
Wielokrotnie przekonałam się, że uczniowie
nieraz wyszukują bardzo atrakcyjnie wyglądające  
bryły, wykorzystują kolory a nawet starają się przedstawić jakiś konkretny obraz przestrzenny za pomocą
różnorodnych brył.
Pytania Fermiego
Jest to propozycja tematu na którym uczniowie mogą wykorzystać własna pomysłowość. Pierwszy etap pracy to przygotowanie informacji na temat Fermiego, jego osiągnięć i zagadnienia zwanego
„pytaniami Fermiego”. Kolejne zajęcia możemy poświęcić na rozwiązywanie znanych zadań. Następnie proponujemy uczniom na przygotowanie kilku
pytań Fermiego oraz na ich rozwiązanie w grupach
i prezentację wyników. Uczniowie chętnie wymyślają takie zadania, korzystają z Internetu aby wyszukać  
informacje do rozwiązania danego problemu. Najbardziej podobają im się te, które przynoszą zaskakujące odpowiedzi.
Powyższe propozycje możemy zrealizować
we wszystkich klasach. Dla tych ambitniejszych możemy sięgnąć po tematy wykraczające poza podstawę
programową gimnazjum, a które niewątpliwie pomogą uczniom na lekcjach w szkole ponadgimnazjalnej.
Wyrażenia algebraiczne.
Ponieważ z podstawy programowej gimnazjum zniknęły tematy związane ze wzorami skróconego mnożenia możemy poświęcić kilka lekcji na
przedstawienie uczniom tych wzorów oraz ćwiczenia
związane z ich zastosowaniem. W szkole średniej często pojawiają się one w różnych obliczeniach dotyczących funkcji czy równań i uczniowie przeważnie zapominają jak należy wykonywać potęgowanie sumy
czy różnicy.
Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną.
Uczniowie znają już pojecie funkcji liniowej
i układu współrzędnych. Możemy więc zaproponować im rozwiązywanie układów równań za pomocą
rysunku. Jest to dobra powtórka z rysowania wykre-
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sów funkcji liniowej, odczytywania punktów z układu współrzędnych a także świetne przygotowanie do
trudnych dla uczniów tematów dotyczących geometrii analitycznej czy rozwiązywania układów równań
z krzywymi drugiego stopnia.
Kąty wpisane i środkowe.
Zaproponujmy uczniom poszerzenie wiadomości o twierdzenia związane z kątami środkowymi
okręgu i kątami wpisanymi w okrąg. Lekcję można
poprowadzić tak aby uczniowie sami odkryli pewne
własności mierząc i kreśląc odpowiednie kąty.
Funkcja kwadratowa
Jest to propozycja zapoznania uczniów przede
wszystkim ze wzorem i wykresem funkcji kwadratowej. Odkrywaniem pewnych własności współczynnika kierunkowego i wyróżnika trójmianu kwadratowego.
Przeprowadzanie prostych rozumowań i dowodów.
Już na nowym egzaminie gimnazjalnym pojawią się zadania matematyczne wykorzystujące proste rozumowanie matematyczne i dowodzenie pewnych własności. Takie zadania pojawiają się również
na nowej maturze z matematyki. Istnieje więc potrzeba zwrócenia szczególnej uwago na tego typu problemy, zwłaszcza, że właśnie te zadania charakteryzują
się bardzo dużą liczbą opuszczeń. Uczniowie są onieśmieleni poleceniami typu „udowodnij”, „uzasadnij”,
„wykaż że” i nawet nie podejmują prób rozwiązania
takich problemów. Niejednokrotnie uczniowie po
prostu nie wiedzą jak opisać w języku matematyki
to, co widzą na rysunku lub co zmierzą za pomocą
przyrządów. Warto rozpocząć od prezentacji formy
twierdzenia co nazywamy założeniem, co tezą, co
wolno nam wykorzystać przeprowadzając dowód.
Uczniowie często popełniają błąd polegający na wykorzystaniu tezy aby ją potem udowodnić. Zacznijmy
od prostych przykładów tak aby zachęcić ich do podejmowania takich zadań i nauczyć ich poprawnego
wnioskowania. Wystarczy np. udowodnić z uczniami
twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych w
trójkącie czy czworokącie, lub twierdzenia dotyczące własności kątów w równoległobokach i trapezach.
Możemy później wykorzystywać własności kątów do
uzasadniania innych przykładów. Te proste i znane
uczniom własności starajmy się wykazywać stosując
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język matematyki, zwracajmy uwagę na wykorzystanie symboli.

rzystujemy matematykę na co dzień i chce ich lepiej
przygotować do pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

Zachęcam wszystkich nauczycieli do realizacji powyższych propozycji. Moi uczniowie chętnie je
podejmowali i cieszyli się, że Pani pokazuje jak wyko-

Edyta Stolorz – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i
matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii
oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
• Owoce wykonane z bibułki techniką „plastra miodu”.
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Co z tą matematyką?
Edyta Stolorz
Od najmłodszych moich lat matematyka jest moją
wielką miłością. Na swojej drodze miałam okazję
spotkać wspaniałych nauczycieli, którzy kształtowali u mnie właściwe nawyki i aktywności, którzy byli
wymagający i dzięki którym matematyka zawsze była
dla mnie jasna, prosta i zrozumiała. Dorastałam, kiedy na rynku edukacyjnym nie było jeszcze ofert licznych konkursów matematycznych, ciekawych książek rozwijających zainteresowania matematyczne,
a nauczyciele nie mieli czasu na prowadzenie kółek.
Dziecko mogło rozwijać umiejętności tylko poprzez
swoją ciężką pracę, samodzielnie „studiowanie” kolejnych tematów z podręcznika swojej lub następnej
klasy. Rodzice nie często mieli możliwości wsparcia
swojego dziecka zapewniając mu jakieś płatne, dodatkowe zajęcia.
Kiedy obserwuję moich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, licealistów czy też licznych w
rodzinie studentów wyższych uczelni mam wrażenie,
że każdy z nich jest przerażony perspektywą samodzielnego zdobywania wiedzy i nie są tego uczeni na
poszczególnych etapach kształcenia.  Używanie podręcznika, czytanie go w celu odnalezienia konkretnych informacji, jakiegoś wzoru, rozwiązania zadania
stanowi przeszkodę nie do pokonania. Kiedy czasami
ze względów organizacyjnych proszę uczniów gimnazjum o pracę z tekstem matematycznym, zauważam,
że nie potrafią oni wyselekcjonować najważniejszych
treści, zamieszczane w podręcznikach przykłady
rozwiązań są dla nich kompletnie niezrozumiałe i
niejednokrotnie uczniowie nie potrafią nawet odwzorować rozwiązania takiego samego przykładu ze
zmienionymi danymi liczbowymi. Boją się takiego
wyzwania, bo nie wiedzą jak sobie z tym poradzić, są
zniechęceni samą perspektywą samodzielnej pracy i
brak im wytrwałości,. Po pierwszym niepowodzeniu
odkładają książki i możemy usłyszeć magiczne słowa
„ja nie umiem”.
Opanowanie pewnych aktywności typowych
dla matematyki (opisywała je Pani Zofia Krygowska) są nie tylko gwarantem dobrych wyników z tego
przedmiotu. Te wszystkie umiejętności kształtowane
na matematyce rzutują bezpośrednio na ich wykorzystanie w innych dziedzinach, a w szczególności w
nauce samodzielnego uczenia się. Możemy jednak zauważyć, że w obecnych czasach wiele przyczyn wpły-
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nęło na to, że zapomnieliśmy o tych niezbędnych
podstawach dobrego zrozumienia matematyki. Nauczyciele matematyki dwoją się i troją aby jak najbardziej zachęcić uczniów do matematyki, przeprowadzają maksymalnie aktywizujące lekcje, pozwalające
im odkrywać matematykę aby ją potem zrozumieć.
Ale czy to wystarcza aby się jej dobrze nauczyć?
Myślę, że jesteśmy wszyscy świadomi, że to właśnie
na matematyce jednym z elementów osiągnięcia dobrych efektów jest porządkowanie wiedzy, właściwa
analiza i synteza tekstu matematycznego, prawidłowe
definiowanie i interpretowanie, dostrzeganie i wykorzystywanie analogii, kodowanie i stosowanie języka
symboli, schematyzowanie – w tym także umiejętność wykonywania prawidłowych rysunków ułatwiających rozwiązywanie problemów matematycznych.
Nie bez znaczenia są również wytrwałość i systematyczność działania.
Jako nauczyciel nie tylko matematyki, ale
również edukacji wczesnoszkolnej dostrzegam, że
specyfika pierwszego etapu edukacyjnego nie ułatwia nauki matematyki w dalszym kształceniu. Nasi
mali uczniowie od początku spotykają na swej drodze
kolorowe książki z licznymi pięknymi ilustracjami,
wspaniałe zeszyty ćwiczeń polegające tylko na wpisywaniu pojedynczych cyfr, wyrazów itp. Dla pierwszaków jest to zapewne dobre, ale dla trzecioklasistów
chyba mniej. Przeglądając takie podręczniki zauważyłam, że zadania matematyczne zawsze są ilustrowane. Uczeń nie musi analizować tekstu, bo wystarczy, że dobrze obejrzy obrazek, nie musi zapisywać
toku swojego rozumowania, bo wystarczy, że otoczy
kółeczkiem, przyklei nalepkę lub co najwyżej połączy kreseczkami. Spotykam później tych uczniów w
klasie czwartej i okazuje się, że nie potrafią oni zapisać w zeszycie prawidłowo lekcji, nie widzą potrzeby
zapisu tematu, są niedbali, wiadomości i przykłady z
tablicy zapisują w sposób nieuporządkowany, niedbałym pismem. Geometria stanowi przerażenie, bo nie
potrafią właściwie posługiwać się ekierką czy linijką,
nie dostrzegają istoty i charakterystycznych cech tych
przyrządów i w efekcie ich rysunki są niewłaściwe i
nieestetyczne. Rozwiązywanie zadań z podręcznika
jest największą karą, bo tekst trzeba przeczytać ze
zrozumieniem, wybrać istotne dla rozwiązania wiadomości, nie ma luk  i rysunków, a rozwiązanie za-
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dania należy w jakimś porządku zapisać w zeszycie.
Wspomnieć należy jeszcze o zadaniach domowych,
które są też traumatycznym przeżyciem, bo oto nagle
nauczyciel wymaga rozwiązania w zeszycie 10 przykładów na następny dzień.
W klasie czwartej trudno jest zmieniać nawyki wypracowane przez pierwsze lata edukacji, niejednokrotnie uczniowie czują się obciążeni nowymi
wymaganiami, zmianami, a zrażeni pierwszymi niepowodzeniami nabierają niechęci do wyrabiania właściwych nawyków i do samego przedmiotu. Często
są również zniechęcani przez rodziców, dla których
nowe wymagania i większa ilość zadań z matematyki niż z innych przedmiotów jest odbierana jako
nadmiernie przeciążenie ich pociech. Nauczyciele,
którzy spotykają się z oporem rodziców, pretensjami
i sytuacjami konfliktowymi mają wrażenie „walki z
wiatrakami”, „odpuszczają sobie” skupiając się tylko
na tym, aby uczniowie realizowali podstawę programową. Nie chcą być zawsze postrzegani jako ci „nielubiani”.
W efekcie tych wszystkich opisanych przeze
mnie sytuacji, uczeń który nie nabył podstawowych
nawyków systematycznej i uporządkowanej pracy w
szkole podstawowej ma trudności z   przedmiotami
ścisłymi w gimnazjum, szkole średniej i na studiach.
Nie jest przygotowany do samodzielnego analizowa-

Nr 1 (12)/ 2011

nia treści, ma trudności z selekcją informacji, nie potrafi w sposób uporządkowany zapisywać wiadomości. Od kilu lat to właśnie matematyka i przedmioty
ścisłe  postrzegane są jako najtrudniejsze przedmioty
szkolne. Wszyscy obawiają się obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki oraz nowej formy
egzaminu gimnazjalnego traktującego matematykę w
sposób szczególny. Szkoły wyższe są zmuszone organizować liczne zajęcia wyrównujące przygotowujące
do realizacji programu studiów.
Nie bójmy się zatem stawiać na matematyce od początku twardych wymagań, nie bójmy się
kształtować nawyków systematycznej pracy, bądźmy konsekwentni wobec uczniów, dbajmy o rozwój
tych wszystkich umiejętności, które dają możliwość
odniesienia sukcesu na matematyce ale również w innych dziedzinach.
Na zakończenie pragnę przytoczyć pewne
zdanie powtarzane przez moich wspaniałych profesorów na studiach matematycznych, a które stało się
moim mottem: „Uczcie się matematyki, bo kto umie
matematykę, ten jest się w stanie nauczyć wszystkiego”. Niech stanie się ono również zachętą do nauki
matematyki dla szeregów naszych uczniów.
Edyta Stolorz – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i
matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Papierowe plecionki- kolorowe liście z różnymi motywami graficznymi.
• Choinka nie tylko tradycyjna…
• Świat konstrukcji z papieru – papierowe budowle i nie tylko…
• Kwiaty z bibułki.
• Słomą malowane.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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BITWA WARSZAWSKA – CUDU NIE BYŁO
Eugeniusz Januła
Wojna polsko-bolszewicka zajmuje szczególne miejsce w naszej historiografii, myśli oraz tradycji politycznej. Jest symbolem tego, że bardzo młode, dopiero
tworzące się odrodzone państwo polskie praktycznie
o własnych siłach zdołało nie tylko odeprzeć agresję
ze strony znacznie większego państwa, ale i odnieść
duże militarne i polityczne zwycięstwo. Bitwę pod
Warszawą zaliczono jako 18-stą z kolei bitwę, która
zdecydowała o losach świata. Bo rzeczywiście, gdyby
wojska Tuchaczewskiego przeszły przez terytorium
Polski i dotarły do zrewoltowanych wtedy Niemiec,
historia świata mogła potoczyć się inaczej.
Roman Dmowski i Józef Piłsudski, obaj
wielcy politycy epoki I wojny światowej i początków
okresu międzywojennego, reprezentowali zupełnie
przeciwstawne koncepcje rozwiązań sytuacyjnych
nowego państwa polskiego w aspekcie wschodnim.
Bo jeżeli chodzi o zachód, to Dmowski wspólnie
zresztą z Ignacym Paderewskim wywalczyli sporo.
Nie możemy zapomnieć, że nie kto inny jak Zjednoczone Królestwo chciało nas pozbawić całości Górnego Śląska, a nawet znacznej części Wielkopolski1.
Wschód natomiast pozostawał w koncepcji obu wielkich polityków sprawą otwartą, ale na tym zgodność
poglądów się kończyła. Dmowski postulował natychmiastowy marsz, oczywiście militarny na wschód i
inkorporowanie możliwie wielu terenów. Jego koncepcja nawiązywała poniekąd do czasów monarchii
piastowskiej, mocno scentralizowanej i jednoznacznie polskiej, jeżeli chodzi o aspekt narodowościowy.
Nie Dmowski jednak, a Piłsudski miał więcej do powiedzenia w samym kraju.
On też chciał maszerować na wschód, ale...
zdawał sobie sprawę z tego, że Polska jest za słaba,
żeby opanować Smoleńsk, Wilno, Dynenburg i Kijów. Zakładał, że wszystko to może być rozwiązane
w ramach federacji wschodnioeuropejskiej, w której
główną rolę obok Polski oczywiście odgrywać będzie
Ukraina. Taka federacja mogłaby w miarę skutecznie przeciwstawić się imperialnym tendencjom Rosji.
Sytuacja przy końcu wojny światowej na wschodzie
przedstawiała olbrzymi chaos. Formalnie Niemcy
wygrali na tym teatrze wojnę zawierając z Rosją bardzo niekorzystny dla tej ostatniej pokój brzeski, ale

ogólny wynik wojny był dla państw centralnych totalną klęską. Rosja po kapitulacji państw centralnych
pokój brzeski wypowiedziała. Tym niemniej trwała
tam wojna domowa. Dopiero po kilku miesiącach
ukształtowała się sytuacja, w której to właśnie bolszewicy z Leninem na czele zaczęli brać górę, ale w
dalszym ciągu w poszczególnych częściach tego wielkiego kraju siły białogwardyjskie były bardzo silne.
Po unieważnieniu przez Rosję pokoju brzeskiego wojska rosyjskie podjęły operację o kryptonimie Wisła i rozpoczęły marsz na zachód. W grudniu
1918 roku czerwoni Rosjanie zajęli Mińsk, a w styczniu 1919 roku Wilno i Kowno. 27 marca proklamowano powstanie Republiki Litewsko-Białoruskiej,
oczywiście socjalistycznej2. W początkowym etapie
marszu Rosjan na zachód przeciwstawiać się mogły
wojskom bolszewickim tylko polskie samorzutnie
tworzone oddziały samoobrony. Ale to był tylko początek. 5 lutego 1919 roku Polska zawarła umowę z
wycofującą się z terenów wschodnich armią niemiecką, żeby ta przepuściła przez kontrolowane przez siebie terytorium wojska polskie, które maszerowały już
z kolei na wschód. W lutym 1919 roku Polacy obsadzili linie Kobryń-Prużany. Było oczywistym, że muszą
wejść w kontakt bojowy z Rosjanami. To rzeczywiście
stało się po kilku dniach i w ten sposób „casus beli”
zaistniał bez żadnego formalnego wypowiedzenia.
W tym okresie wojny obaj przeciwnicy dysponowali
bardzo słabymi siłami, bo armia polska dopiero się
tworzyła, natomiast Rosjanie przede wszystkim zajęci
byli wojną domową. W takiej sytuacji decydują śmiałość i inicjatywa, i tu bezwzględnie lepsi byli Polacy.
W marcu polskie natarcie ruszyło naprzód i wkrótce
wojska polskie osiągnęły linie Nowogródek-Baranowicze-Wilno. Toczyły się równoległe rozmowy pokojowe w Białowieży, ale były one od razu skazane na
niepowodzenie.
Kolejna polska ofensywa w sierpniu 1919 roku
wyprowadziła polskie wojska na linię rzeki Zbrucz, a
na środkowym odcinku frontu Polacy zdobyli Mińsk.
To był następny etap wojny, która została znowu
przerwana, bo Piłsudski ze względów politycznych
wygasił działania wojenne. Chodziło o to, że musiał
pozwolić bolszewikom na rozbicie białogwardyjskich

1 S. Zabiełło, O rząd i granice, Warszawa 1969, wyd PAX, s.1417.

2 Por. E. Januła, „Nie cud a chłodna kalkulacja”,
Trybuna nr 64/2003.
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wojsk generała Denikina. Ten bowiem chciał przywrócić państwo carów, które wchłonęłoby Polskę.
Kolejne natomiast tury rozmów pokojowych między
Polską a Rosją Radziecką, toczone tym razem w Moskwie i Mikaszewiczach na Polesiu, też nie przyniosły żadnych rezultatów. Armia Czerwona tymczasem
rozbiła siły Denikina i Petlury, natomiast wojska polskie wyszły nad Berezynę, sławną z okresu wojen napoleońskich. W styczniu 1920 roku generał Edward
Rydz-Śmigły na prośbę rządu łotewskiego zdobył
Dynenburg3. To był wstęp do decydującej fazy wojny. Wprawdzie zima, ze zrozumiałych względów była
kolejną pauzą operacyjną, ale obie strony gromadziły
siły. Pierwsza uderzyła Polska. Na południowym odcinku frontu Polacy 7 maja zdobyli Kijów, który tak
naprawdę nie był silnie broniony. Podpisano konwencje z rządem atamana Petlury i koncepcja Piłsudskiego
zaczęła nabierać realnych kształtów. Rosjanie czekali
tymczasem aż I Armia Konna nadejdzie z Kaukazu,
gdzie dotąd była zaangażowana w walkach. Była to
na owe czasy potężna siła. Liczyła 21 tysięcy nieźle
wyszkolonych kawalerzystów podzielonych na cztery
dywizje. Pierwszą konną Dowodził Siemion Budionny, samorodny talent wojskowy. Jego komisarzem politycznym natomiast był Kliment Woroszyłow. Jedną
z dywizji dowodził Siemion Timoszenko, późniejszy
ludowy komisarz obrony4. 5 czerwca gwałtowne uderzenie pierwszej konnej przełamało front polski pod
miejscowością Samohorodek. Zagrożeni okrążeniem
Polacy musieli ewakuować się z Kijowa, zwłaszcza, że
sojusznik - ataman Siemion Petlura - nie reprezentował żadnej liczącej się siły politycznej, a jego oddziały
wyspecjalizowały się w grabieżach i pacyfikacjach. W
ślad za pierwszą konną ruszył cały front kierowany
przez komandarma Jegorowa. Prócz pierwszej konnej
dysponował on dwoma armiami złożonymi głównie
z piechoty. Komisarzem politycznym u Jegorowa był
Józef Stalin - równocześnie ludowy komisarz d/s
narodowości. Trzeba od razu powiedzieć, że Stalin prawdziwe nazwisko Dżuguszwili – wprowadzał chaos i intrygował. W praktyce to on, a nie Jegorow, dowodził frontem.
Główną operację przeprowadzał jednak
nie Jegorow, a Michaił Tuchaczewski, dowódca frontu
zachodniego. To jego wojska miały jak burza przejść
przez Polskę, zdobyć Warszawę i podtrzymać rewolucję w Niemczech. Tuchaczewski dysponował czterema armiami, każda po około 40 tysięcy ludzi. Była to
3

Tamże.

4

S. Budionnyj, Pamiatniki, Moskwa 1974, s. 149-156.
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na owe czasy potężna siła. Taranem ofensywnym natomiast był 3 korpus kawaleryjski dowodzony przez
Gaję-Gaja, zwanego też czasem Gaj-Chanem5. Ten
dwunastotysięczny korpus posuwał się na północnym skrzydle frontu Tuchaczewskiego. Michaił Tuchaczewski też był samorodnym talentem, chociaż w
armii carskiej ukończył szkołę junkrów. Natomiast
strategiczny plan marszu przez Polskę opracował
były carski pułkownik - późniejszy marszałek ZSRR
- Borys Szaposznikow. Czerwoni Rosjanie przejęli z
byłej armii carskiej szereg liczących się wojskowych
z generałem Brusiłowem na czele. U Tuchaczewskiego wszystkimi czterema armiami dowodzili też byli
carscy pułkownicy. Był też, oczywiście komisarz polityczny, niejaki Smilga. Ale przy trudnym charakterze Tuchaczewskiewgo, który potęgowała postępująca
choroba Basedowa, komisarz nie miał nic do gadania.
Z dowodzeniem po stronie rosyjskiej nie było najlepiej. Formalnie naczelnym dowódcą był Kamieniew,
który nie miał ani autorytetu, ani też realnej władzy.
Starał się raczej dbać o zaopatrzenie frontów. Do bezpośredniego dowodzenia wtrącał się permanentnie
ludowy komisarz do spraw obrony Lew /Bornstein/
Trocki. Z kolei Tuchaczewski i Jegorow nie znosili się
nawzajem i komunikowali się rzadko zarówno z wodzem naczelnym Kamieniewem, jak i miedzy sobą.
Łączność była zła. Istnieje prawdopodobieństwo, że
polscy szyfranci czytali szyfry radzieckie. Później
zresztą zdobyczną radiostację Polacy użyli do zagłuszania jedynej pracującej radiostacji Tuchaczewskiego.
Tuchaczewski szedł na zachód. Pierwsza linia
polskiej obrony na rzece Niemen szybko załamała się.
Usiłowano utworzyć nową na Bugu i Narwi, ale ta też
została w pierwszych dniach sierpnia przełamana.
Wojska polskie cofały się również na południu, gdzie
raz po raz kolejne linie obrony musiały być zwijane.
W miarę postępu na zachód, między wojskami frontów Tuchaczewskiego a Jegorowa rozwijała
się coraz większa luka operacyjna. Częściowo tworzyły ją błota poleskie, a częściowo brak współpracy
między obu frontami. Naczelny dowódca Kamieniew rozkazał Jegorowowi wysłać armię Budionnego
nad rzekę Wieprz. Była to naturalna decyzja, która
miała w konsekwencji osłaniać działania rosyjskie,
których punkt ciężkości koncentrował się na północ
od Warszawy. Tuchaczewski działał w przeświadczeniu, że jego wojska od strony południowej są osłonięte przez pierwszą konną. Tymczasem Jegorow, a
5

Gaja-Gaj, Maje żyzni, Moskwa 1957, s. 24-28.
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właściwie Stalin, skierował tą armię na Lwów. Marzyły mu się bowiem laury zdobywcy tego wielkiego
miasta6. Strona polska jednocześnie prowadziła mobilizację ludzi i zasobów oraz prowadziła walkę. Misję
doradczą przysłała też Francja z gen. Maximem Weygandem na czele. 1 lipca premier Stanisław Grabski
przekazał władzę Radzie Obrony Państwa. Wkrótce
potem jego gabinet podał się do dymisji, a funkcję
premiera przejął Wincenty Witos. 6 lipca Piłsudski
wydał kolejny, chyba przedwczesny, rozkaz o dalszym
odwrocie na przedpola Warszawy. 13 sierpnia rozpoczęły się ciężkie walki o Radzymin, który przechodził
kilkakrotnie z rąk do rąk. Strategia Tuchaczewskiego zmierzała do związania wojsk polskich walkami
pod Warszawą, główną operację planował na Północ
od polskiej stolicy w okolicach Włocławka. Tam też
operowała jego najsilniejsza armia wsparta korpusem
kawalerii Gai-Gaja.
Stronie polska dostrzegła /gen. Rozwadowski/ rozszerzającą się lukę między frontami Tuchaczewskiego i Jegorowa. Postanowiono zaryzykować. Z
północy ściągnięto silną piątą armię gen. Władysława
Sikorskiego, która 14 sierpnia uderzyła na 4 i 15 armię
bolszewicką. To zatrzymało Rosjan na przedpolach
Warszawy, ale na północy Gaja-Gaj zaczął w rejonie
Włocławka przeprawiać swój kawaleryjski korpus
przez Wisłę. Nad Wieprzem, gdzie dzięki rosyjskim
błędom nie było pierwszej konnej Budionnego skoncentrowano sześć słabych dywizji polskich. W czasie
kiedy Tuchaczewski starał się zahamować wojska Sikorskiego i ogałacając z żołnierzy swoje południowe
skrzydło, z południa wyszło głębokie uderzenie znad
Wieprza. Ponieważ trafiło ono w zupełnie odsłonięte tyły wojsk Tuchaczewskiego, ten nie miał innego
wyjścia jak tylko dać rozkaz do odwrotu. Rosjanie
począwszy od 16 sierpnia zaczęli się wycofywać, a odwrót, jak to często bywa, zamienił się w warunkach
chaosu w totalną ucieczkę7. Straty Rosjan były duże.
Zginęło około 22 tysiące żołnierzy, a około 65 tysięcy
dostało się do niewoli.
Oczywiście dalsze działania były już tylko
epilogiem poprzednich. Wojska polskie znowu po serii mniejszych potyczek poszły na wschód w ślad za
uciekającymi Rosjanami, u których nastąpiło zupełne
rozprzężenie. Bo nie tylko Tuchaczewski, ale również
Jegorow musiał się szybko wycofać, a pierwszy w odwrocie był Józef Stalin.
Zwycięstwo ma zwykle wielu ojców, do klę6

E. Januła, op, cit.

7

Tamże.
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ski nie chce się przyznać nikt. Piłsudski, niezupełnie
zgodnie z prawdą, sobie przypisał całkowite zwycięstwo w tej bitwie. Tymczasem wszystkie dokumenty
operacyjne są podpisane przez szefa sztabu gen. Rozwadowskiego, który nie tracił zimnej krwi. Miał ponadto znacznie większą wiedzę wojskową Piłsudski.
Wpływ na planowanie operacji miał też niewątpliwie
gen. Weygand. Po stronie rosyjskiej natomiast Tuchaczewski i szereg wojskowych jednoznacznie obciążyli za spowodowanie klęski Stalina. Dziwnym trafem
wszyscy oni zginęli w wielkich stalinowskich czystkach przeprowadzonych wśród wojskowych w latach
1937-1940. Trocki, który też obciążał Stalina za nieudaną wyprawę na zachód w nieodległym czasie musiał opuścić ZSRR.
Wielka bitwa warszawska, jak każda operacja,
jest sumą błędów każdej ze stron. Strona rosyjska, bez
wątpienia znacząco silniejsza popełniła tych błędów
więcej, a Polacy umieli znakomicie te błędy wykorzystać. Nie można zapomnieć przy tym o postawie gen.
Władysława Sikorskiego, który wziął w decydującym
momencie ciężar odpowiedzialności na swoje barki.
To ocaliło Polskę i dało podstawy do egzystencji państwa. Zwycięstwo było raczej wynikiem chłodnej kalkulacji, bo ona decyduje na wojnach, a nie żaden cud.
Tyle że nie można nikomu zabronić głoszenia cudu.
Bo część społeczeństwa wierzyła, i niestety wierzy nadal, że normalnością jest, iż aniołowie z nieba zrobią
za nas wszystko i będzie dobrze. Złośliwi, ale mądrzy
dopowiadają natomiast, że cudem będzie jeżeli zrobią
to sami Polacy.
Eugeniusz Januła - płk. dypl. rezerwy, dr nauk humanistycznych, przedstawiciel strony polskiej w CIORNATO, Nauczyciel akademicki.
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Polityka antykomunistyczna a wolność
Marek Zagajewski
Kiedy w 1941 roku pojawił się na ekranach kin w
Stanach Zjednoczonych sławny film Johna Hustona
„Sokół maltański”, którego bohaterem był legendarny
detektyw Sam Spade (wybitna rola Humphreya Bogarta), niewielu widzów wiedziało, że Dashiell Hammett, autor ekranizowanej pod tym samym tytułem
powieści, nie tylko sympatyzował z komunizmem a
być może nawet wstąpił do Komunistycznej Partii
USA. Nic dziwnego, że ten prekursor czarnego kryminału wkrótce sam popadł w poważne tarapaty, gdy
najpierw odmówił złożenia zeznań przed Komisją ds.
Badania Działalności Antyamerykańskiej, zwanej
komisją McCarthy’ego, a następnie w ogóle odmówił udzielania odpowiedzi na pytania nowojorskiego
sądu.
Cała sprawa miała swój początek w 1947 roku,
gdy dziesięciu filmowców z Hollywood z powodu odmowy złożenia zeznań przed faktycznie zajmującą
się ściganiem komunistów komisją McCarthy’ego
zostało oskarżonych o obrazę władzy. Udzielając im
wsparcia, Hammett wpłacił pieniądze na stosowny
fundusz poręczycielski w związku z czym nowojorski
sąd w 1950 roku zażądał od niego ujawnienia nazwisk
innych płatników. Za odmowę odpowiedzi autor kryminałów został zapewne sprawiedliwie skazany na
sześć miesięcy, które odsiedział czyszcząc więzienne
toalety w stanie Kentucky.
Komentując swoje zachowanie przed sądem
Hammett później stwierdził, że nie pozwoli, aby „gliniarze i sędziowie” mówili mu, „czym jest demokracja”. Zakończeniem tej historii niech będzie ciekawa
wymiana zdań, kiedy po wyjściu na wolność senator
McCarthy na swoje pytanie: „Czy sądzi pan, że komunizm, taki, jaki jest praktykowany teraz w Rosji,
to lepsza od naszej formy rządów?” usłyszał od Hammetta: „Nie sądzę, aby komunizm rosyjski był lepszy
dla Stanów Zjednoczonych, ale nie sądzę też, by lepsza
była dla nich jakaś forma imperializmu”. (J. Szczerba,
Pięść i ironia, „Gazeta Wyborcza’, 25. 01. 2011).
Zaskakująca postawa Hammetta zadziwia
pryncypialnością, która w istocie sprowadza się do
fundamentalnego przekonania, że nie pozwoli, aby
ktokolwiek mówił mu,  czym jest demokracja, a zatem
i wolność. Nie ustąpił nawet za cenę utraty wolności i
odbycia kary więzienia i nie dopuścił, aby, jak mówił
„gliniarze i sędziowie”, czyli przedstawiciele wymiaru

sprawiedliwości określali demokratyczne standardy.
Należy się domyślać, że ta uwaga musi w równej mierze odnosić się do polityków i historyków, profesorów
i kapłanów, nauczycieli i prawników, bowiem, jak
pokazał rozwój wydarzeń dla ich bohatera, jedynym
uprawnionym do oceny praktykowanej demokracji
jest on sam – obywatel Dashiell Hammett. Zapewne
poprawna i akceptowalna, wedle niego, charakterystyka demokracji musi opierać się na założeniu pełni
praw obywatelskich, poczynając od swobody ustalania w demokratycznym trybie przez uczestników
życia politycznego jego demokratycznych reguł. Zastosowanie podobnego rozumowania do stosunków
miedzy państwami w globalnym wymiarze oznacza
traktowanie narzucania przez jakiekolwiek państwa
innym krajom własnych rozwiązań ustrojowych za
niedopuszczalne naruszenie demokracji.
W sferach akademickich , politycznych i
medialnych polityka komunistyczna, zarówno wewnętrzna jak i międzynarodowa, uznawana jest jako
z istoty niedemokratyczna. Zgoła przeciwnie, przyjęto wręcz jako dogmat, że antykomunistyczna polityka jest niejako z definicji demokratyczna. Tymczasem
przykład losów Hammetta zdaje się pokazywać, podobnie jak zresztą cały maccartyzm, niedemokratyczny charakter wewnętrznej polityki antykomunistycznej, prowadzonej ze względu na zimnowojenne
uwarunkowania, w praktyce wedle zasad swoiście
pojmowanego „stanu wyjątkowego”1.
W takim klimacie politycznym Georgio
Agamben napisał Stan wyjątkowy, aby ukazać, że we
współczesnych państwach demokratycznych, zwłaszcza w USA, polityka prowadzona jest głównie w ramach stanu wyjątkowego, który wbrew nazwie przestał być nadzwyczajnym środkiem, „wyjątkiem od
reguły”, stanem przejściowym i czasowym, stając się
regułą, stanem permanentnym i normalnym2. Eric
Foner, były prezydent Stowarzyszenia Historyków
Amerykańskich i jeden z najbardziej wpływowych
intelektualistów USA, w wywiadzie udzielonym polskiemu dziennikarzowi powiedział, że jego rodzice
byli ofiarami maccartyzmu, ponieważ trafili na czar1 Por. G. Agamben, Stan wyjątkowy. Homo sacer II,1, przeł. M.
Surma-Gawłowska, posłowie, G. Jankowicz, P. Mościcki, Kraków
2008.
2

Por., ibidem, s. 16-17.
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ną listę i mieli zakaz nauczania. Jego ojciec i wuj wykładali historię w City College w Nowym Yorku i w
gronie 60 wykładowców stracili pracę, ponieważ ktoś
„wskazał ich jako komunistów”. Ta swoista „lustracja”
po kilku latach doprowadziła także jego matkę do
utraty pracy w szkolnictwie. Przyjaciel Fonera, który
spędził młodość w komunistycznych Węgrzech, powiedział mu kiedyś: – „Dorastałem w kraju, w którym każdy rozumiał, że większość z tego, co mówi
rząd, jest nieprawdą. To zabawne – ja na to. – Dorastaliśmy chyba w tym samym kraju. Wojny, i te gorące, i te zimne, zawsze rodziły w Ameryce pokusy
ograniczania wolności tych, których podejrzewano o
to, że są po drugiej stronie – nie inaczej jest dzisiaj”3.
Poważne ograniczanie praw w czasie II wojny światowej obejmowało obywateli USA japońskiego pochodzenia włącznie z internowaniem całymi
rodzinami w specjalnych obozach. W okresie wojny
koreańskiej była ścigana sądownie i karana nie tylko
odmowa składania zeznań przed Komisją McCarthy’ego, ale także członkostwo w partii komunistycznej, bądź odmowa odpowiedzi na pytanie o przynależność do partii komunistycznej, a także odmowa
wskazania będących w niej krewnych, znajomych czy
przyjaciół. Tropieni byli także Amerykanie, którzy w
czasach zimnej wojny czy wojny z terroryzmem mieli
poglądy uważane za „nieamerykańskie”. Wedle Fonera, ludzie znajdujący się w takim położeniu „tracili
prawo do wolności, nie mogli znaleźć pracy, niekiedy
trafiali do więzienia. W czasach zimnej wojny idea
wolności w Ameryce została zredukowana do antykomunizmu”4. Okazało się, że w Ameryce w czasach
maccartyzmu miejscem pobytu niektórych komunistów było więzienie, ale nie należy zapominać, że podobny los spotkał wielu autentycznych komunistów
w okresie stalinizmu w Związku Radzieckim i całym
bloku wschodnim. Bez żadnej przesady można przypisać Stalinowi i jego poplecznikom sprawstwo prawdziwej hekatomby komunistów wraz z ich rodzinami.
Prezydent Harry Truman, liberalny demokrata, nakazał podpisywanie „lojalek” w formie deklaracji o przynależności do organizacji, które jeśli
okazywały się „wywrotowe” powodowały utratę
pracy. FBI sprawdzała, jakie osoby chodzą na „nieprawomyślne” koncerty na przykład Paula Robsona,
sympatyka partii komunistycznej, co automatycznie
powodowało umieszczenie delikwenta na czarnej li3 Ameryka nie jest niewinna (Eric Foner), w: A. Domosławski,
Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych
stronach imperium wolności, Warszawa 2007, s. 48.
4

Ibidem.
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ście. W tym samym celu FBI poszukiwała w bibliotekach komunistycznych publikacji, aby ustalić dane
osobowe wypożyczających je czytelników5.
Opuszczając obszar wiodącej w światowej
skali amerykańskiej demokracji, nie trzeba   zapominać, że także w prowadzeniu polityki „stanu wyjątkowego” należy przyznać władzom USA palmę
pierwszeństwa, zarówno ze względu na jej światowy
rozmach jak i bogactwo stosowanych w szerokim zakresie metod i środków działania. Na tym tle dorobek III Rzeczypospolitej w dziedzinie kształtowania
prawnych instrumentów antykomunistycznej polityki „stanu wyjątkowego” przedstawia się stosunkowo
skromnie i chociaż ze względu na zbytnią pospieszność nieco razi partactwem wykonania, to jednak ze
wszech miar zasługuje na stosowną prezentację.
Omówienie tej kwestii należy rozpocząć od
sięgnięcia do ustawy zasadniczej, z której miałby
wynikać zakaz prowadzenia działalności politycznej
przez partie oraz inne organizacje o komunistycznym
charakterze. Użycie trybu warunkowego, jak wynika
z tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997
roku, ma swoje rzeczowe podstawy, ale aby się o tym
przekonać należy starannie z nią się zapoznać. Ponieważ konstytucje nigdzie na świecie nie są ulubioną
lekturą masową, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem przytoczenie w całości poświęconego tej kwestii
niezbyt obszernego art. 13: „Zakazane jest istnienie
partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i
praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub
wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. Na tej podstawie
sformułowano art. 256 kodeksu karnego, który na
osobnika prowadzącego inkryminowaną działalność
nakłada karę grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Przekonanie, że sformułowania art. 13 Konstytucji RP oznaczają wprowadzenia zakazu komunizmu w Polsce, wydaje się być niedostatecznie
uzasadnione, ponieważ literalnie zapisano w nim
jedynie zakaz istnienia partii politycznych i innych
organizacji odwołujących się w swoich programach
do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu”, a nie nazizmu, faszyzmu czy
5 Por. Buntowniczy duch Ameryki (Howard Zinn), w: A.
Domosławski, Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o
ciemnych stronach imperium wolności, op. cit., s. 280.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

komunizmu jako takich. W rozważanej kwestii, gdy
mowa jest o „totalitarnych metodach i praktykach
działania” określonych formacji ideologicznych poza
skrajnymi przypadkami, jak obozy pracy czy obozy
śmierci brak jednoznacznego określenia ich totalitarnego charakteru.
W tej sytuacji najprostszym rozwiązaniem
byłoby przyjęcie, że nazizm, faszyzm i komunizm z
natury rzeczy realizują się poprzez stosowanie „totalitarnych” rozwiązań ustrojowych i dlatego w oczywisty sposób są zakazane, jako szkodliwe i zbrodnicze systemy polityczne, co użycie przymiotnika
„totalitarny” jedynie podkreśla i uwypukla. Innymi
słowy, wymienione enumeratywnie ideologie, właśnie za sprawą ich „totalitarnego” charakteru, zostały
zakazane. Jednak bez ścisłej w sensie formalno-prawnym zapisanej ustawowo formuły „totalitaryzmu” w
dwóch płaszczyznach, zarówno ogólnej jak i konkretno-ustrojowej, przytoczona za konstytucją artykulacja przez swoją wieloznaczność uniemożliwia zbudowanie odpowiedniej normy prawnej jako podstawy
do wszczynania stosownych postępowań wymiaru
sprawiedliwości.
Ograniczenie pola dyskusji do problemu komunizmu prowadzi do naturalnej intuicji, że właściwe
tej formacji ustrojowej totalitarne metody i praktyki
działania miały miejsce w czasach stalinizmu, który
w radzieckiej wersji ustanowił niejako obowiązujący
dla innych krajów wzorcowy model politycznej doktryny wraz ze sposobami jej realizacji i mieszczący się
w określonych ramach czasowych okres historyczny.
Ten sposób rozumowania wiąże się z przekonaniem,
że stalinizm był komunizmem i stanowiąc jego historyczne urzeczywistnienie wprost zeń wynika.
Tymczasem funkcjonuje pogląd przeciwny, wedle którego wszelkie przejawy i praktyki rozmaicie pojmowanego stalinizmu stanowiły rażące
naruszenie podstawowych kanonów Marksowskiej
koncepcji wspólnoty komunistycznej, a nawet wręcz
ich radykalne zaprzeczenie. Składane przez gospodarza Kremla wraz z gronem popleczników bezustanne
deklaracje o wierności „idei komunizmu”, przywiązaniu do kanonów Marksa i Lenina, czy ogłaszanie
kolejnych sukcesów w budowie komunizmu w Związku Radzieckim i na świecie nie mogą w tej dyskusji
stanowić żadnego rzeczowego argumentu. Tym bardziej, że wbrew pozorom w Krótkim kursie WKP(b)6
6 Por. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(Bolszewików). Krótki kurs. Red. Komisja KC WKP(b).
Publikacja zaaprobowana przez KC WKP(b) 1938 r. Warszawa
1949.
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terminem kluczowym jest Socjalizm wraz z naczelną tezą Stalina o jego zwycięstwie w jednym kraju.
Punkt widzenia Stalina był całkowicie sprzeczny z
Marksa krytyką lokalnego komunizmu i jego przekonaniem o światowym wymiarze komunizmu, co
kremlowski pomysłodawca starannie przemilczał.
Natomiast słowo „komunizm” pojawia się tam sporadycznie w trakcie prezentacji poglądów Marksa,
Engelsa i Lenina i w skrótowym opisie „komunizmu
wojennego” w okresie porewolucyjnym. Ostatecznie,
przy całej niezręczności sformułowań, destalinizacja polegała jednak na zamknięciu „okresu błędów i
wypaczeń”, w krajach byłego Związku Radzieckiego i
tzw. demokracji ludowej, połączonym z odrzuceniem
„kultu jednostki” Stalina.
W efekcie ukazane interpretacje relacji między stalinizmem a komunizmem mieszczą się w
przedziale od utożsamienia stalinizmu z jakkolwiek
pojętym komunizmem do ich radykalnego przeciwstawienia, nie wykluczając oczywistych wariantów
pośrednich,  odnoszących się do częściowego pokrywania się ich znaczeniowych obszarów. Taka rozpiętość semantyczna dwóch kluczowych kategorii od
tożsamości do przeciwieństwa   wymaga dodatkowych wyjaśnień i rozległych dyskusji merytorycznych, prowadzących do konkluzji pozwalających na
wypracowanie stosownych prawnych kwalifikacji
społecznych zachowań.
Wolno zatem sądzić, że w art. 13. Konstytucji
RP zapisano w niestaranny i nader powierzchowny
sposób zakaz funkcjonowania partii totalitarnych
bez ich ogólnej charakterystyki, przy lekceważeniu
wymogów prawniczej retoryki, ratując się zawężającą egzemplifikacją trzech konkretnych odniesień do
nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Brak poprawnej
pod względem formalno-prawnym definicji „partii
totalitarnej” zapewne nie jest przypadkowy, bowiem
wyraża swoistą bezradność związaną z wieloznacznością podstawowej kategorii „totalitaryzmu”, która
w praktyce uniemożliwia jej zastosowanie do zbudowania klarownego rozwiązania prawnego. Dodatkowo trudno uwolnić się od uporczywej intuicji, że końcowy rezultat ewentualnie wykonanej pracy mógłby
przynieść zaskakujący wynik w tym sensie, że wygenerowana definicja „partii totalitarnej” okazałaby
się zbiorem pustym, bowiem nie uda się empirycznie
zidentyfikować takiej społecznej struktury, która, zachowując charakter partii jako ruchu społecznego,
byłaby w stanie w zadowalającym stopniu spełnić warunek „bycia totalitarną”. Obszerna literatura poświęcona problemowi totalitaryzmu wydaje się potwier-
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dzać tego rodzaju wątpliwości.
Z czasem dotarło do społeczeństwa, że wprowadzenie art. 13. do projektu Konstytucji odbyło się
w wielkim pośpiechu w toku szybkich negocjacji w
styczniu 1997 roku, krótko przed uchwaleniem ostatecznej wersji projektu dokumentu, tzw. konstytucyjnej „wielkiej czwórki” złożonej z reprezentantów
SLD, PSL, UW i UP z udziałem przedstawicieli NSZZ
„Solidarność” prezentujących Obywatelski Projekt
Konstytucji RP. Brak było zatem stosownej dyskusji
w tej sprawie, nie mówiąc już o publicznej debacie. W
rezultacie art. 13 mimo intencji wprowadzenia generalnego zakazu działalności partii komunistycznej, co
najwyżej zagroził zakazem istnienia partii komunistycznej o charakterze totalitarnym, ale, nie określając „totalitarnych metod i praktyk” działania partii,
uczynił ten zakaz iluzorycznym. Jedynym istotnym
rezultatem tego zapisu, który należy odnotować, było
uniemożliwienie funkcjonowania systemu monopartyjnego, jako oczywiście sprzecznego z ustawa zasadniczą7. Roman Graczyk zapis art. 13. poddał szerszej
dyskusji w kontekście prawnego umocowania partii
politycznych wedle art. 11 Konstytucji RP. Jego zdaniem, zawarta w art. 11. „definicja partii politycznej
– zrzeszenie obywateli na zasadach dobrowolności i
równości oraz wpływanie na politykę państwa metodami demokratycznymi – przesądza o niekonstytucyjności takich partii, jakie wylicza artykuł 13. Wydaje się, że dla osiągnięcia efektu propagandowego
polegającego na pustej manifestacji antykomunizmu,
poświęcono tu prawniczą przejrzystość konstytucji”8.
Graczyk trafnie wywodzi, że autorom art. 13. chodziło wyłącznie o zakazanie działalności partii komunistycznych, a zrównanie ich z partiami nazistowskimi
czy faszystowskimi miało dodatkowo deprecjonować
komunizm. Art. 13 jest zatem ideologicznie podwójnie stronniczy, ponieważ rzekomo zakazuje działalności partii nazistowskich i faszystowskich, kamuflując zarazem jego głównie antykomunistyczną treść
poprzez fałszywą sugestię, że ten zapis jest w równej
mierze antynazistowski, antyfaszystowski i antykomunistyczny, chociaż okazało się, że dla naszych elit
politycznych zagrożenie ze strony nazizmu czy faszyzmu ma, wobec niebezpieczeństwa komunizmu,
nieistotne i drugorzędne znaczenie. W tym kontekście na osobną analizę zasługuje przypadek delegalizacji Niemieckiej Partii Komunistycznej przed
7 Por. M. Kallas, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. II,
Warszawa 1999, s. 35.
8 R. Graczyk, Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia,
spory, Warszawa 1997, s. 166.
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Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe w latach
1955-1956. W tym postępowaniu sądowym znaczący udział miał wybitny sowietolog, dominikanin Józef Maria Bocheński, twórca i wieloletni kierownik
Osteuropa-Institut in Freiburg, redaktor czasopisma
„Studies in Soviet Thought” i serii wydawniczej „Sovietica”, ale przede wszystkim zwolennik radykalnej
dekomunizacji.
Pechowy art. 13 odsłania rzeczywistą treść
antykomunistycznej polityki naszego państwa w jej
konstytucyjnym wymiarze, która nader przejrzyście
wykłada się w historycznej opowieści. Po kolejnym
rozbiorze na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow
Polska znalazła się pod niemiecko-radziecką (nazistowsko-komunistyczną) okupacją do czasu najazdu wojsk Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Związek
Radziecki i przejęcia przez Niemcy okupacji całości
polskich ziem. Po kilku latach wyzwolenie naszego
kraju przez Związek Radziecki doprowadziło tym razem do rozpoczętej w 1939 roku radzieckiej aneksji
przedwojennych ziem polskich na Wschodzie, czyli kolejnego rozbioru Polski, który nigdy nie został
uznany przez Kościół i szereg sił politycznych. Jako
rekompensatę za utracone ziemie na Wschodzie państwo polskie otrzymało pod zarząd administracyjny
część ziem byłej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej (tzw.
ziemie zachodnie i północne) pod warunkiem przyjęcia władzy komunistycznego reżimu pod okupacją
radziecką. Tym samym wszystkie polskie władze, od
rządu lubelskiego poczynając, usytuowały się w roli
agentury radzieckich wojsk okupacyjnych, pełniąc
faktycznie funkcje administracyjnego zarządzania
podobnie jak na byłym niemieckim terytorium.
Ten zgrubny zarys dyskursu o antykomunistycznej polityce naszych elit rządzących po odzyskaniu niepodległości w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ma liczne rozdziały,
podrozdziały, paragrafy i aneksy, ale do jednego z
nich poświęconego kwestii niemieckiej należy od
razu się odwołać. Kolejne władze, poczynając od
Rzeczypospolitej Drugiej i Pół z wielką starannością
układały na nowo stosunki z Niemcami, bez względu
na zmieniające się konfiguracje polityczne obu stron.
Zgodnie, rezultat tych wysiłków oceniany jest pozytywnie, a stosunki polsko-niemieckie traktuje się
jako wzorzec dla kształtowania współczesnej polityki
polskiej wobec Rosji. Niestety, nie wróży to niczego
dobrego dla naszej przyszłości, ale znakomicie tłumaczy rozwijanie kampanii politycznej wobec zagrożenia rosyjskiego (komunistycznego) i odłożenia na
plan dalszy niebezpieczeństw dotyczących rosnących
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wpływów faszyzmu.
Dobrą ilustracją takiego stanowiska jest w
istocie prawne zrównanie w Ustawie z 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
zbrodni nazistowskich ze zbrodniami komunistycznymi, którymi są „czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od
17 września 1939 r. do 31 lipca 1990r., polegające na
stosowaniu represji lub innych form naruszania praw
człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w
związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa
według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia”. W dalszej części ustawy przytoczone podstawy prawne, w tym także przedwojenne,
odnoszą się do takich kategorii przestępstw, które i
przed jej uchwaleniem mogły być ścigane jako czyny
popełnione w czasie obowiązującej wówczas polskiej
ustawy karnej. W tej sytuacji ewentualne zbrodnie
nie mogłyby jednak nosić przymiotnika „komunistyczne”.
Zwraca uwagę traktowanie w ustawie ścigania zbrodni komunistycznych częściowo wedle wzorca ścigania zbrodni nazistowskich z wprowadzeniem
stosownej charakterystyki „funkcjonariuszy państwa
komunistycznego” jako pracowników partii komunistycznej i szeregu organów bezpieczeństwa państwowego wedle nader obszernego ich wykazu. Tym
samym ujawniony został poważny brak w ustawie
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prawnej definicji „państwa komunistycznego”, której
konstrukcja jest nader skomplikowana również dlatego, że tego rodzaju nazewnictwo nie funkcjonowało
w czasach PRL.
Należy zaznaczyć, że wedle Marksa, wszak
niezłego specjalisty od spraw komunizmu jako bezklasowego społeczeństwa wspólnotowego, pojawienie
się komunizmu jako bytu empirycznego w trudnej
do przewidzenia przyszłości oznacza koniec istnienia
państwa. I odwrotnie, jeśli w jakimś społeczeństwie
istnieje państwo jako polityczna władza publiczna,  
to oznacza występowanie prywatnej własności i brak
komunizmu. Dla w miarę oczytanego polskiego inteligenta wyrażenie „państwo komunistyczne” jest wewnętrznie sprzeczne i urąga zasadom elementarnej
logiki. Tym bardziej, że charakterystyka państwa czy
społeczeństwa z masowym użyciem takich terminów,
jak „komunizm”, „państwo komunistyczne”, „zbrodnia komunistyczna” czy „komunistyczny terror”, bez
ich zrozumienia, zamazuje realne problemy ideologiczne i polityczne oraz blokuje poszukiwanie ich
realnej treści i prowadzenie merytorycznej dyskusji.
W tym sensie antykomunistyczna polityka krępuje
także antykomunistyczną krytykę i swobodę prowadzonych przez nią badań historycznych.
Marek Zagajewski – doktor filiofii, adiunkt na Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Papierowe plecionki- kolorowe liście z różnymi motywami graficznymi.
• Choinka nie tylko tradycyjna…
• Świat konstrukcji z papieru – papierowe budowle i nie tylko…
• Kwiaty z bibułki.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Kilka uwag na marginesie transformacji i integracji oraz
restrukturyzacji gospodarki województwa śląskiego.
Jerzy Siemianowicz
Zrozumienie wielkich wyzwań przełomu wieków
oraz procesów, w jakich uczestniczymy, ma trudne
do przecenienia znaczenie. Może bowiem mieć określony wpływ na ich wynik, na nasze samopoczucie i
możliwość świadomego i aktywnego uczestnictwa w
tych przemianach. Jeśli nawet – z uwagi na naszą wagę
na mapie tych przemian – nie możemy mieć istotnego
wpływu na ich przebieg, to z całą pewnością istotnie
możemy kształtować koszty naszego uczestnictwa w
tej historycznej grze. Ranga i skala tych procesów jest
olbrzymia. Ma ona bowiem charakter globalny.
Jeśli przyjmiemy założenie, że transformacja
jakiegokolwiek badanego podmiotu (państwa) – nie
jest wymuszona przez siły (w stosunku do niego) zewnętrzne, powinna z istoty rzeczy przyśpieszać rozwój danego podmiotu, korzystnie zmieniając jego
struktury i położenie w stosunku do otoczenia. Założenie logiczne, jednak abstrakcyjne, szczególnie dziś
w dobie narastającego ogólnego kryzysu gospodarki
światowej i walki tak wielu i tak zróżnicowanych sił,
o nowy (dla siebie korzystniejszy) układ międzynarodowego podziału pracy i wymiany.
Pamiętajmy, że wiek XX skończył się równie
nagle jak się zaczął, bez działającego porządku międzynarodowego, z niekontrolowanymi wybuchami
krwawych konfliktów z powodu fanatyzmu państwowego, plemiennego czy religijnego, z wielkimi narodami, które oburzają się, kiedy jest im to potrzebne,
a milczą kiedy im tak wygodniej1. Minione stulecie
przemocy skończyło się przemocą globalną, a grozi
nam, że najgorsze jeszcze przed nami2. Kreowanie
kryzysów na scenie światowej, a także zarządzanie
nimi i manipulowanie urosło do rangi sztuki przemyślanej redystrybucji bogactwa od krajów biednych
do zamożnych, (...) Owe kryzysy zadłużeniowe były
reżyserowane, a następnie opanowywane i sterowane
w sposób pozwalający zrealizować system, a równocześnie prowadzić redystrybucję majątku. Obliczono,
że od roku 1980 ludy peryferiów systemu, przesłały
swym wierzycielom w jego centrum przeszło 50-krot-

ność Planu Marshalla (ponad 4,6 biliona dolarów
USA)3. Żyjemy w czasach permanentnego kryzysu,
który przejawia się dosłownie we wszystkich dziedzinach tak zbiorowego jaki indywidualnego życia i
że te różnorodne kryzysy wzajemnie się warunkują i
pogłębiają. Pojedynczy ludzie, całe środowiska, a nawet społeczeństwa przeżywają w naszym kręgu kulturowym kryzys duchowy i moralny, gubią wartości i
cele oraz sens życia. Kryzys dotyka również tych, którzy wydają się być wierni swoim wartościom, swojej
wierze, dotyka (również) samego Kościoła. Mamy do
czynienie z kryzysem kultury jako takiej, codziennej
i osobistej oraz z kryzysem w poszczególnych dziedzinach kultury. Kryzys pojawia się w architekturze,
sztukach pięknych, muzyce, poezji, dramacie, beletrystyce, filmie. Mamy do czynienie również z kryzysem rodziny i kryzysem w rodzinie, kryzysem życia
mniejszych i większych wspólnot społecznych. Jest
to kryzys intelektualny, kryzys dotykający wszelkich
dziedzin wiedzy humanistycznej, kryzys mądrości
i rozumienia, kryzys wykształcenia i wychowania,
kryzys wszelkiego stopnia, w tym również (jeśli nie
przede wszystkim) uniwersytetów4.
Kryzys współczesnej cywilizacji charakteryzuje m.in. wielkie przeludnienie i ruchy migracyjne,
ogromne i to narastające dysproporcje w poziomie
cywilizacyjnym, a w konsekwencji w sprawności ekonomicznej i warunkach życia ludności, degradacji
środowiska naturalnego człowieka i groźbie zmian
klimatycznych, deprawacji społeczno – moralnej i
zatraceniu sensu życia, jak i narastającemu zagrożeniu zabezpieczenia zasobów energetycznych niezbędnych, by móc realizować wzrost i rozwój.
Zjawiska te zachodzą przy wykształtowywaniu się wyraźnych trendów cywilizacyjnych w postaci instalowania rynkowego systemu ekonomicznego,
wraz z właściwymi mu instytucjami pieniężno-ekonomicznymi oraz instalowaniem demokratycznego
porządku polityczno-instytucjonalnego.
Tendencje te kształtują się spontanicznie,

1

3 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, IWKiP,
Warszawa, 2008

Marco Politi, Wiek XX, La Republica 13.IX. 1999

2 William Rees-Mogg, Krwawiąca granica, The Times, 20. IX.
1999
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St. Krajewski, Masoneria i kryzys, Warszawa 2010
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uzyskują pragmatyczne potwierdzenie swej sprawności, są względnie trwałe, co uzasadnia ich kontynuację, która jednak nie wyklucza dalszej zmienności
ich ewolucji. Mają one silną tendencję do rozprzestrzeniania się w skali globalnej, dążąc do objęcia całej ludzkiej cywilizacji.
Świadomość tych tendencji – upowszechnienia się systemu rynkowego i porządku demokratycznego niezależnie od tego, czy ewolucyjnie dojrzeliśmy
do niego i sami go wprowadzamy, czy też jest nam
narzucony przez cywilizację dominującą – powinna
mieć zasadnicze znaczenie w transformacji naszej gospodarki.
Świadomość tego, że te dominujące trendy
współczesnej cywilizacji – system rynkowy i demokracja - w skali globalnej są wspierane przez dominującą dziś cywilizację, czyni z nich podstawową linię
naszej systemowej transformacji, w tym i integracji
z Unią Europejską.
Wydaje się, że uznanie tych prawd, ba, konieczności, powinno pozwolić ukształtować – takiemu krajowi jak Polska - bardziej elastyczny i efektywny system gospodarczy.
Tymczasem, w polskiej transformacji, jako podstawową koncepcję jej przeprowadzenia, przyjęto koncepcję restauracji kapitalizmu.
Czy aby nie z niej – tzn. z koncepcji restauracji kapitalizmu – a nie z konieczności kształtowania
współczesnego, wysoce efektywnego organizmu społeczno-gospodarczego, wynika olbrzymia skłonność
do nowej dogmatyzacji.
Z przyjęcia koncepcji „polskiej” transformacji poprzez restaurację kapitalizmu, wynika również
możliwość rezygnacji z konieczności wskazania społeczeństwu orientacji co do kierunku jego rozwoju na
dalszą przyszłość, jak i wyłączenia z dyskusji i z realizacji, opcji trzeciej drogi.
Nie da się ukryć i tego, że koncepcja transformacji poprzez restaurację kapitalizmu, stawia na
marginesie konieczność wprowadzania demokracji.
Przeprowadzanie procesu transformacji w
okolicznościach, w których brak możliwości odniesienia do wcześniejszych dokonań innych, czyli
braku możliwości porównań do uznanych wzorców
racjonalnych globalnych rozwiązań, uzasadnia rozumowanie, że tylko doświadczenie empiryczne może
dać prawdziwe przesłanki do wyboru najwłaściwszej
– najracjonalniejszej - drogi systemowej transformacji gospodarki Uleganie naciskowi centrum współczesnej cywilizacji, formułującemu warunki przyjmowania do rodziny cywilizowanych narodów, ma
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swoje plusy i minusy.
W stadium początkowym - w polskim przypadku - dominują (jak sądzę na razie) następstwa negatywne.
Z roku na rok rośnie np. dysproporcja w warunkach życia rodzin. Jeśli w roku 1990 20 % polskich  
rodzin żyło poniżej minimum socjalnego, to w roku
1991 było ich już 25 %; w roku 1992 - 39 %; w roku
1998 - 60 %, a w roku 2005 - 69 %.
Do niewątpliwych plusów procesu transformacji należy zaliczyć miedzy innymi: rozwinięcie
dynamizmu przedsiębiorczości, przyjęcie bardziej
racjonalnych przesłanek wymiany, powstanie silniejszego strumienia innowacji czy też mechanizmu przymusu ekonomicznego.
Rodzi się jednak pytanie, dlaczego czynniki pozytywne nie zdołały przezwyciężyć tendencji
negatywnych? Nie bada się przyczyn głębokiego załamania gospodarki, jakie miało miejsce w drugiej
połowie 1990 roku. Unika się szerszej dyskusji nad
przyczynami szokowej terapii Balcerowicza, nie opracowano koncepcji reformatorskich rozwiązań, czy też
koncepcji dalszych rozwiązań w ogóle. Nie dyskutuje
się nad strategiczną koncepcją naszego miejsca w UE,
czy też nad niezwykle poważnym problemem, jak
racjonalnie funkcjonować i rozwijać się, w tej „złej
dzielnicy” Europy?
Co można zauważyć w zarysowywujących
się tendencjach w gospodarce województwa w trakcie postępującej transformacji i integracji ze strukturami świata zachodniego. Rodzące się tendencje
wyprowadzam z obserwacji pełnego zbioru przedsiębiorstw eksporterów województwa śląskiego. Przyjmuję, że właśnie te podmioty z racji swych rynkowych kontaktów ze światem zachodnim, posiadają
zarówno wiedzę jak i doświadczenie gry rynkowej,
nieporównanie większe w porównaniu z pozostałymi
podmiotami, które w tej grze nie uczestniczą. Z istotnych zmiennych ekonomicznych badałem zmiany w
wielkościach i strukturach: zatrudnienia, majątku
trwałym, produkcji, eksporcie oraz stopień ścisłości
związku tych zmiennych (korelację).
W województwie śląskim funkcjonuje aktualnie około 450 tysięcy podmiotów . Z tego zbioru w
poszczególnych latach naszego członkowstwa w UE w
eksporcie dóbr i usług z województwa, uczestniczyło:
od 9.070 podmiotów w roku 2004 (najwięcej) do 4198
w maju 2010 r. (najmniej w okresie trwania procesu
integracji). Liczba podmiotów gospodarki śląskiej, jakie podjęły współpracę międzynarodową i uczestniczyły w eksporcie śląskim, stanowiła znikomy, na do-
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datek malejący odsetek wszystkich funkcjonujących
na rynku przedsiębiorstw. Najwięcej ich uczestniczyło w eksporcie w roku 2004 - 2,1 % wszystkich zarejestrowanych w województwie. W kolejnych latach odsetek przedsiębiorstw eksportujących wynosił: 1,5 %
w roku  2005; 1,5 % w roku 2006; 1,6 % w roku 2007;
1,5 % w roku 2008; 1,4 % w roku 2009 i 0,9 % w roku
2010. Liczba eksporterów spadała we wszystkich gałęziach i rodzajach produkcji województwa. Najwyższe
spadki liczby uczestnictwa zanotowano wśród eksporterów w przemyśle włókienniczym (do 38,39 %
stanu najwyższego z roku 2004 ). W kolejności znalazły się: przedsiębiorstwa: pozostałe gałęzie przemysłu
(zmniejszenie liczby eksporterów do 39,89 % stanu
maksymalnego z roku 2004), eksporterzy przemysłu
maszynowego (spadek do 40,95 %), hutnictwa żelaza
i stali (do 44,95 %), przemysłu węgla kamiennego (do
44,94 %),  przemysłu elektrycznego i elektronicznego
(do 46,03 %). W dalszej kolejności zmniejszania się
liczby eksporterów znaleźli się eksporterzy przemysłów: chemicznego, metalowego, metali kolorowych,
środków transportu oraz  spożywczego. Zmiany liczb
eksporterów dokonywały się w tempie, które nie zdołało wprowadzić prawie żadnych zmian w gałęziowej
strukturze liczby eksporterów województwa.
Przyjmując sumę eksporterów województwa
za 100, daje się zauważyć powstawanie w niej jeszcze
mniejszej grupy (w różnych gałęziach od 9 do 19 %
tego zbioru) świetnie zorganizowanych, wysoce efektywnych przedsiębiorstw – eksporterów, zdolnych
do generowania wysokiej akumulacji, wykorzystania
najnowszej techniki, funkcjonujących w różnych grupach międzynarodowego kapitału, i reszta podmiotów, skazana na dopełnienie na rynku do tych na naszym rynku wielkich.
Obserwując ten sam zbiór eksporterów śląskich przez pryzmat zmian w ich zatrudnieniu, generalnie zauważa się w latach 2000 – 2009 spadek
zatrudnienia o 12 punktów procentowych. (W latach
2004 – 2009, tylko o 1 punkt %). Największe spadki zatrudnienia miały miejsce w przedsiębiorstwach
przemysłu włókienniczego (o 39,1 punktu %) przemysłu węgla kamiennego (o 34 punktu %), przedsiębiorstwach hutnictwa żelaza i stali (o 18,3 punkty
%). Wyraźny wzrost zatrudnienia miał miejsce tylko
u eksporterów przemysłu środków transportu (o +
62 punkty %) oraz u eksporterów przemysłu elektrotechnicznego-elektronicznego (o + 33 punkty %).
U pozostałych eksporterów, zmiany w rozmiarach
zatrudnienia mieściły się w granicach plus minus 2
punkty %.
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Zmiany strukturalne mierzone zatrudnieniem ukazują już istotne przekształcenia. Na znaczeniu tracą eksporterzy przemysłu węgla kamiennego
(- 8 p. %), przemysłu maszynowego (- 1,1 p. %), hutnictwa żelaza i stali (- 0,7 p.%), przemysłu włókienniczego (- 0,7 p. %). W strukturze zatrudnienia najwięcej
zyskali eksporterzy przemysłu środków transportu (o
+ 3,6 p. %), następnie eksporterzy przemysłu spożywczego (o + 1,1 p. %). Pozostałe zmiany mieściły się w
ułamkach punktu %. Dominujące zmiany to: ustępowanie węgla kamiennego i powstawanie względnie b.
silnego eksportera przemysłu środków transportu.
Jeszcze bardziej wyrazisty obraz ukazuje się,
gdy za zmienną wyznaczająca struktury, przyjmiemy majątek trwały netto. W latach 2000-2009 suma
majątku trwałego netto eksporterów województwa
wzrosła do 236 %. Przy czym, tylko u eksporterów
przemysłu węgla kamiennego i eksporterów przemysłu włókienniczego, zmniejszono swój potencjał
techniczno-produkcyjny mierzony majątkiem trwałym netto. Eksporterzy węgla kamiennego w roku
2009 osiągnęli 82,7 % stanu majątku trwałego netto z
roku 2000, a eksporterzy z przemysłu włókienniczego, zmniejszyli swój potencjał mierzony majątkiem
trwałym netto aż do 23,5 % stanu z roku 2000. Wśród
zbliżonych przyrostów majątku trwałego netto u pozostałych eksporterów, zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się przemysł środków transportu. Majątek trwały netto jego eksporterów w badanych latach
(2000 – 2009 ) wzrósł do 676,6 % stanu z roku 2000.
Istotne zmiany w gałęziowej strukturze eksporterów wyznaczonej majątkiem trwałym netto,
sprowadzają się do: względnego spadku udziału eksporterów węgla kamiennego aż o 12 p. % (z 18 p. % w
roku 2000, do 6,2 p. % w roku 2009 i przesunięcie się o
jedno miejsce niżej, z trzeciego na czwarte), i względny wzrost udziału eksporterów z przemysłu środków
transportu aż o 26,5 p. %. (z 15 % w roku 2000, do
41,5 % w roku 2009 i przemieszczenie o trzy pozycje
w górę, z czwartej na pierwszą). Na względnym znaczeniu stracili również eksporterzy przemysłu spożywczego (o5 p. %) oraz przedsiębiorcy eksporterzy
z pozostałych gałęzi przemysłu o 11 p. %. Pozostali
eksporterzy zachowali poprzednie miejsca w gałęziowej strukturze eksporterów. Należy pamiętać jednak
i o tym, że ten dynamicznym rozwój eksportu przedsiębiorstw przemysłu środków transportu z obszaru
województwa realizuje politykę central znajdujących
się poza Polską 5.
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Obraz zmian podobny do tego, jaki wynikał ze zmian w majątku trwałym, dają nam zmiany
w produkcji eksporterów województwa śląskiego. W
latach 2000 – 2009, produkcja razem u wszystkich
eksporterów województwa wzrosła do 177 % stanu
z roku 2000. W stosunku do roku 2004 (rok wejścia
do U.E) wzrosła do 102 %. Porównując przyrosty
produkcji do roku 2000, najwyższe miały miejsce
u eksporterów przemysłu hutniczego, następnie u
eksporterów przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego, spożywczego oraz środków transportu.
Najwyższe spadki produkcji w tym okresie miały
miejsce u najdrobniejszych eksporterów z pozostałych gałęzi produkcji (do 27,3 % stanu z r. 2000), u
eksporterów przemysłu chemicznego (do 47,3 %),
przemysłu metalowego (do 72,7 %) oraz przemysłu
włókienniczego (do 73,6 %). Tak zróżnicowana dynamika zmian rozmiarów produkcji dała zbliżone
do poprzednich zmiany w gałęziowej strukturze eksporterów wyznaczonej tym razem przez zmiany rozmiarów ich produkcji. Względnie wysokie zmiany w
strukturze uzyskali eksporterzy z przemysłu środków
transportu (z 10,9 % i czwartego miejsca w roku 2000
do 37,3 % i zdecydowanie pozycji lidera w roku 2009)
oraz niewielkie u eksporterów produktów chemicznych. U wszystkich pozostałych zanotowano względne spadki. Najwyższe u eksporterów przemysłu węgla
kamiennego (z 22,2 % w roku 2000, do 8,1 % w roku
2009). 0 ponad 7 % zmniejszyła się produkcja wielu
drobnych eksporterów z grupy pozostałe gałęzie. W
strukturze wyznaczonej rozmiarami produkcji eksporterów – poza istotnym wzrostem udziału eksporterów środków transportu – pozostałe zmiany nie
przekroczyły zmian jednej pozycji w górę lub w dół.
I wreszcie eksport śląskich przedsiębiorstw.
W dekadzie lat 2009 – 2000 ogólnie wzrósł do 441,2
% stanu z roku 2000. W okresie naszego uczestnictwa w U.E. wzrósł do 319,9 %. Najszybciej rósł eksport
przedsiębiorstw przemysłu chemicznego. Następnie
maszynowego, elektrotechnicznego i elektronicznego,
oraz spożywczego. Drastycznie spadł eksport przedsiębiorstw przemysły metalowego (do 25,3 % stanu
z roku 2003) , oraz wielu drobnych przedsiębiorstw
z grupy pozostałe przedsiębiorstwa (spadek do 49,2
%). W gałęziowej strukturze śląskich eksporterów
który zmienia asortyment produkcji wbrew oczywistym
interesom polskiego producenta, są powszechnie znane. A to te
rozwiązania, z serii powszechnie widocznych dla wszystkich. O
wyrafinowanych formach transferów zysków wiedzą specjaliści,
ale to wpisane jest przecież w tak realizowaną politykę
gospodarczą.
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poczyna tworzyć się nowy obraz, istotnie różny od
tego z początków naszej transformacji. Dziś na czoło wysuwa się zdecydowanie grupa przedsiębiorstw
z przemysłu transportu z udziałem w całym eksporcie województwa 43,4 %. Drugie miejsce w eksporcie
wciąż zajmują wyroby przemysłu hutnictwa żelaza i
stali – 11,3 %. Kolejni eksporterze w strukturze gałęziowej eksportu to: przedsiębiorstwa przemysłu
maszynowego – 11,2 %; węglowego – 7,5 %; b. różne
drobne przedsiębiorstwa z grupy pozostałe, następnie
eksporterzy przemysłu chemicznego – 5,9 %; elektrotechnicznego-elektronicznego – 5,8 %;   spożywczego – 3,1 % i dopełnienie eksporterów z przemysłów:
metali kolorowych – 2,4 %; włókienniczego – 1,2 % i
metalowego – 0,7 %.
Badanie wszystkich jakościowych zmiennych
u śląskich eksporterów, wskazuje na rodzenie się nielicznej grupy podmiotów najczęściej powiązanych
z różnymi grupami kapitału międzynarodowego,
świetnie zorganizowanych, zdolnych do konkurencji,
wysokiej akumulacji i dalszego rozwoju6.
Okres transformacji i integracji ze strukturami Świata Zachodniego śląskiej gospodarki i taka
a nie inna polityka polskiej transformacji, poczyna
kształtować nowe struktury. Sądzę, że najlepiej je widać właśnie na styku z rynkiem unijnym. Zaczyna się
bowiem kształtować nieduża grupa przedsiębiorstw
(najczęściej w gestii obcego kapitału) dziś zdolna do
uczestniczenia w nowo kształtującym się międzynarodowym podziale pracy i wymiany7.
Powinny one umacniać i upowszechniać
dotychczasowe pozytywy transformacji, tzn. dalszy
wzrost przedsiębiorczości, powszechniejszego wykorzystania innowacyjności w gospodarce, szersze występowanie racjonalnych przesłanek wszelkich decyzji oraz nieodzowny przymus ekonomiczny.
Zrozumienie konieczności tych procesów,
jak i szansy postępu cywilizacyjnego jakie one niosą,
trudno przecenić.
Sądzę, że czynnikiem przesądzającym o losach śląskiej gospodarki będzie to, w którym kierunku rozwinie się dzisiejsza Unia Europejska. Realizacja
strategii lizbońskiej, daje młodemu pokoleniu trudne
do przecenienia szanse odrobienia cywilizacyjnych
zapóźnień. Rezygnacja z tej strategii, tworzy sytuację
zupełnie nową, w której bylibyśmy wyłącznie dodat6 Obraz zupełnie różny od tego jaki śląskiej gospodarce
oferowali twórcy polityki NFI.
7 Jeśli będzie się to mieścić w strategii rozwoju firmy nowych
właścicieli.
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kiem do gospodarek zachodnich8.
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