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Drodzy Czytelnicy!

Polecam uwadze Państwa kolej-
ny numer „Dialogu Edukacyjne-
go”, a w nim wiele ciekawych ar-
tykułów. Pragnę zwrócić uwagę 
na wypowiedź prof. Marii Szysz-
kowskiej „Niezbędność nowych 
wartości w  edukacji”. Autorka 

dzieli się refleksjami o konieczności wychowania mło-
dego pokolenia w duchu wartości. Jest to zadanie ko-
nieczne i pilne, ponieważ kulturę masową, wśród której 
wrasta młodzież, znamionuje bezideowość. Z tekstem 
tym koresponduje 9. część rozprawy doktora Michała 
Kopiasa z serii „Cnoty zapomniane”. Autor, który pisze 
od początku istnienia naszego pisma, kontynuuje roz-
ważania na temat filozoficznych podstaw wychowania. 
Tym razem zajmuje się cnotą męstwa.
 Skoro jesteśmy w  obszarze wychowania, po-
zwalam sobie na zarekomendowanie artykułu doktora 
Artura Kołakowskiego „Przyjazna terapia behawioral-
na, czyli jak można radzić sobie z trudnymi zachowa-
niami dzieci”. Autor, który jest specjalistą psychiatrii 
dziecięcej, wyjaśnia rodzicom i nauczycielom, na czym 
polega wyżej wymieniona terapia oraz prezentuje ko-
rzystne skutki jej zastosowania.
 Warto też zapoznać się z  artykułem doktora 
Macieja Fica o edukacji historycznej w szkole ponad-
gimnazjalnej. Obecnie toczy się w mediach i w środo-
wisku nauczycielskim ożywiona dyskusja na ten temat. 
Głos specjalisty jest w tej sytuacji nie do przecenienia.
 Ponadto w  naszym piśmie znajdą Państwo 
wiele innych wartościowych materiałów, a wśród nich 
opracowania naukowe oraz  metodyczne.
 
 Wierzę, że lektura prasy fachowej jest dla Pań-
stwa nie tylko źródłem wiedzy, ale także oddechem od 
codziennej pracy. W związku ze zbliżającymi się waka-
cjami życzę odpoczynku oraz entuzjazmu w powrocie 
do pracy we wrześniu.

Roman Miruk-Mirski

Cnota zapomniana cz. 9. Cnota Męstwa.
M. Kapias

Niezbędność nowych wartości w edukacji.
M. Szyszkowska

Masowość a poziom kształcenia. 
M. Stopa

Cóż po filozofii w czasie marnym?
B. Jasiński

„Stalinowska” Konstytucja PRL z 1952 roku.
M. Zagajewski

Etyka, polityka i jej demony.
J. Kurowicki

Wokół źródeł nazistowskiej przemocy.
E. Karolczuk

Bitwa o Górny Śląsk w 1939 r. – historia 
prawdziwa.
E. Januła

Edukacja historyczna w szkole ponadgim-
nazjalnej – koniec historii czy nowa jakość 
kształcenia?
M. Fic

Przyjazna terapia behawioralna, czyli jak 
można radzić sobie z trudnymi zachowa-
niami dzieci.
A. Kołakowski

Nauczyciel gry na instrumencie: Strażnik 
konstruktywizmu czy  Inspirator?
E. Skardowska

O autorytetach poszukiwanych, zdań kilka.
Z. H. Noskowski

Rola materiałów autentycznych w rozwi-
janiu umiejętności czytania ze zrozumie-
niem w języku obcym.
M. Stania

Prawo Archimedesa. Scenariusz lekcji fizy-
ki w I klasie gimnazjum.
M. Strzępek

Jak i kiedy wezwać Pogotowie Ratunkowe?
M. Makowski, K. Nawrot

Autorytet nauczyciela i jego znaczenie dla 
rozwoju osobistego i społecznego.
E. Gaura

...02

...05

...07

...10

...14

...19

...25

...28

...34

...39

...44

...48

...51

...53

...57

...58



str. 2

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (17)/ 2012

Można mniemać, iż ze wszystkich cnót męstwo jest 
chyba najbardziej podziwiane. A  co ciekawe, szacu-
nek jakim się cieszy nie zależy od historycznego cza-
su, ideologii, czy społeczeństwa, lecz jedynie od do-
konującej je jednostki. Zawsze bowiem pogardza się 
tchórzami, męstwo zaś przynależy bohaterom. 
 Jednak ta cnota nie ujęta w cugle może uczy-
nić z herosów największych zbrodniarzy. Stąd też na-
leży zauważyć, iż w przeciwieństwie do innych cnót, 
ta może służyć zarówno realizacji dobra jak i  zła, 
a  jednak mimo to będzie podziwiana. Przykładem 
może być łajdak – bardzo nawet inteligentny i  silny 
– a  jednak te przymioty nie wpłyną na ewentualne 
usprawiedliwienie hańby jego czynów. Inaczej jest 
z  męstwem. Nikczemnik może być okrutny i  podły 
(te określenia do siebie przystają). Gdy doda się do 
tego jeszcze męstwo, to mimo jego niegodziwości 
wzbudza pośród otoczenia pewną dozę podziwu. 
A jednak trzeba dobitnie stwierdzić, iż męstwo ego-
istyczne jest egoizmem, zaś bezinteresowne – boha-
terstwem. Innymi słowy męstwo jest godne szacunku 
gdy przestaje być samolubne, gdy  staje się altruistycz-
ne i bezinteresowne, gdy otwiera się na drugą osobę 
– niejednokrotnie kosztem jego autora. 
 Samo pojecie męstwa (gr. άνδρεία, łac. fortitu-
do) oznaczające to co silne, odważne, w swym źródło-
słowie odnosi się do tego co męskie (podobnie zresztą 
jak łac. virtus – męskość, siła, potęga, ze swym przed-
rostkiem -vir), a więc stawiane byłoby tu w opozycji 
do kobiety. Takie supozycje należy pojmować jednak 
wyłącznie historycznie, albowiem starożytni odnosili 
je do siły fizycznej i odwagi żołnierza – wojownika. 
W kontekście cnoty moralnej oczywistością staje się 
fakt, iż dotyczy ona także kobiet. Dlatego też nie na-
leży już dziś utożsamiać jej z fizjonomią, przeciwnie, 
raczej chodzi o swoisty hart ducha, moc w czynieniu 
dobra wobec przeciwności, niebezpieczeństw i  zła.1 
Zwłaszcza chodzi tu o podejmowanie właściwych po-
staw w obliczu niebezpieczeństwa śmierci odpowied-

1 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. 
109.

nio do czasu i  miejsca, a  także o  znoszenie trudów 
koniecznych do osiągnięcia dobra.2 
 Filozofia klasyczna podejmując namysł nad 
ową cnotą rozróżniła cztery następujące rodzaje mę-
stwa:

1. „Magnanimitas – skłania człowieka do wykony-
wania czynów wielkich i  bohaterskich, zawsze 
jednak wg zasad zdrowego rozumu.

2. Magnificentia – skłania do czynów wymagają-
cych środków zewnętrznych tj. materialnych, 
a  więc dotyczy przede wszystkim działań ze-
wnętrznych.

3. Patientia – skłania człowieka do znoszenia przy-
krości i cierpienia. Łączy się z nią longanimitas, 
czyli cierpliwość w oczekiwaniu na spodziewane 
dobro. 

4. Perseverantia – skłania człowieka do trwania 
w  dobru moralnym i  do popełnienia dobrych 
czynności, niezależnie od napotykanych trud-
ności i  przeciwieństw. Z  tą cnotą łączy się con-
stantia skłaniająca do tego, by w  każdych oko-
licznościach życia, tak radosnych jak i przykrych 
zachować równowagę i pogodę ducha”.3

 
 Cnota męstwa dotyka dwu jakże istotnych 
władz w człowieku – woli i uczuć. Stąd też bierze się 
cała trudność w jednoznacznym przyporządkowaniu 
męstwa danej postawie ludzkiej. Uczucia do których 
odnosi się dotyczą bowiem lęku przed zagrażającym 
złem albo pochopną euforią, ukazującą osiągnięcie 
konkretnego celu, np. stania się bohaterem bądź „zre-
alizowaniem siebie”. Człowiek mężny to taki, który 
potrafi opanować swe uczucia i tak je kształtować, by 
służyły rozumnemu osiągnięciu zamierzonego celu. 
Ku temu potrzebna jest także odpowiednio ukształ-
towana wola, przekraczająca piętrzące się przeszkody 
na drodze do osiągania wyznaczonego dobra. Istot-
ną rolę odgrywa tu także rozum ludzki odróżniający 
dobro od zła i wskazujący drogę oraz środki do osią-

2 Zob. J. M. Checchi a Monte Rotondo, Compendium theologie 
moralis. Taurinis, 1920, s. 113; T. a Puyloubier Pouzier, Theologia 
moralis universa, T. 2., Parisia 1903 – 1904, s. 587.
3 J. Keller, Etyka katolicka, Warszawa 1957, s, 283.
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gnięcia jak najlepszego celu. 
 Należy zatem przyjąć, iż przedmiotem 
materialnym dalszym cnoty męstwa są wiel-
kie niebezpieczeństwa i  wszelkiego rodzaju zło 
(zwłaszcza śmierć znoszona ze względu na do-
bro cnoty). Przedmiotem materialnym bliższym 
są poruszenia władzy gniewliwej w  człowieku  
w postaci strachu i odwagi. Strach nie może być aż tak 
wielki, że odciąga człowieka od czynienia dobra, na-
tomiast odwaga nie może prowadzić do lekkomyślne-
go narażania się na śmierć.4 Z kolei za przedmiot for-
malny można uznać godność, która winna cechować 
człowieka narażonego na cierpienia i próby. Oznacza 
to, że dla zachowania postawy męstwa nie wystarczy 
samo znoszenie cierpień. Winno ono bowiem ponad-
to charakteryzować się godnością i spokojem, które-
mu sprzeciwiają się paraliżujący strach i  okrucień-
stwa. Trzeba przy tym zauważyć, iż przetrzymanie 
cierpienia z niewłaściwego motywu pozbawia zasługi 
męstwa. Nie można zatem samemu chlubić się mę-
stwem, dopóki się ono nie sprawdzi w czynie. Dzięki 
tej cnocie człowiek staje się dobrym, gdyż skłania go 
do znajdowania słusznego środka w podsycaniu od-
wagi i unikaniu narażania swego życia.5

 Cnota męstwa wobec zła zachowuje się 
w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku chodzi 
o atak, którego człowiek dokonuje mniemając, iż za-
grażające zło może pokonać, w drugim zaś o wytrzy-
manie jego naporu zła będącego ponad siły. Stąd też 
św. Tomasz z  Akwinu stwierdził: „(…) męstwo wy-
raża się dwoma aktami: natarciem i znoszeniem. Do 
pierwszego z  nich, więc do aktu natarcia, potrzeba 
dwu warunków. Pierwszy to przygotowanie duchowe; 
otóż ktoś jest gotów do natarcia, gdy posiada ufność, 
dzięki której, jak wyraża się Cycero: <duch ludzki 
czuje się pewnym siebie i  pełen nadziei, że dokona 
rzeczy wielkich i  szlachetny>. Drugi zaś warunek 
odnosi się do wykonania przedsięwziętego dzieła, by 
mianowicie nie załamać się w tym, co się z ufnością 
zaczęło”.6 
 Warto przy tym zauważyć, iż forma oporu 
jest trudniejszą postawą niż atak albowiem: 

a) Nacierający wydaje się być w pozycji silniejszego; 
wytrzymujący natarcie jest zatem w pozycji słab-

4 Zob. T. a Puyloubier Pouzier, Theologia moralis universa, T. 2., 
op. cit., s. 587; S. Francia a Loiano, Istitutiones theologiae moralis, 
T. 2., Augustae Taurinorum 1924 – 1942, s. 5.
5 Zob. tamże odpowiednio s. 587 – 588; oraz s. 5.  
6 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, Londyn 1975 
– 1986, II-II, 128, 1.

szego opierającego się silniejszemu, co zawsze jest 
trudniejsze.

b) Dla wytrzymującego niebezpieczeństwo jest 
zagrożeniem odczuwanym bezpośrednio, na-
tomiast dla nacierającego wydaje się ono czymś 
dopiero możliwym. Trudniej zaś jest opierać się 
niebezpieczeństwu obecnemu niż możliwemu.

c) Wytrzymanie łączy się z długotrwałością, nato-
miast nacieranie przeciwnie, może być dokonane 
nagłym ruchem. Otóż więcej mozołu wymaga 
długo trwać bez zmian niż poruszać się ku cze-
muś trudnemu nagłymi posunięciami. Stąd to 
Filozof mówi: <niektórzy są pełni ochoty przed 
niebezpieczeństwem, gdy zaś staną wobec niego, 
cofają się; mężny postępuje odwrotnie>.7

 
 Męstwo rozumiane jako wytrzymanie na-
poru wymaga od człowieka osobistego wysiłku, ro-
zeznania we wzorcach zachowania się, znajomości 
kultury i  tradycji, a  także odpowiedniego wycho-
wania. Szczególnie istotne jest by opanować odruch 
ucieczki biorący się z  lęku przed złem i  trudnościa-
mi, a zwłaszcza z obawy o utratę życia. Wtedy dopie-
ro ukazuje się wielkość człowieka, gdy potrafi stawić 
czoła takim przeciwnościom – życie jest jedno, lecz 
i tak nieustannie zmierza do swego końca. To co czło-
wiek może ocalić, jest niejednokrotnie droższe od 
swego życia – chodzi tu o wierność prawdzie, a także 
dobru i sprawiedliwości. W końcu „nie chodzi o to by 
żyć, ale o to, by godnie żyć.”8 
 By w ten sposób postępować koniecznym jest 
posiadanie umiejętności opanowania swych uczuć, 
w szczególności strachu i obawy, ale także śmiałości 
i odwagi. Odpowiednie ich unormowanie oraz użycie 
odgrywa istotną rolę w moralnej ich ocenie. Dlatego 
też ujęcie ich w karby cnoty, przez rozum i wolę, po-
magają człowiekowi przyjąć należytą postawę wobec 
zagrożeń i  niebezpieczeństw czekających na niego 
w życiu. Męstwo zatem „jest pozycją złotego środka, 
powstałą w obliczu niebezpieczeństw śmierci. Z jed-
nej strony nie może być ono bez rozumu (praktycz-
nego), roztropności czy rozsądku, a zatem i rozsądnej 
kalkulacji, ważenia szans, ale też – z  drugiej strony 
– nie ma męstwa bez ryzyka i  niepewności, nawet 
wbrew wspomnianej kalkulacji.”9 Rozumna ocena 
sytuacji wraz z moralną koniecznością realizacji do-

7 Tamże II-II, 123, 6.
8 T. Styczeń, O etyce Karola Wojtyły – uczeń. Częstochowa 
1997, s. 37.
9 J. Kiełbasa, Szkice o męstwie. Wstępne uwagi o pozycji męstwa 
w świecie wartości. „Znak” 4:1995, s. 86. 
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bra (np. w imię obrony prawdy) stają się wytyczną w  
należytym kształtowaniu omawianej cnoty. 
 Człowiek mężny to przede wszystkim taki, 
który zna znaczenie prawdy i  dobra i  jest gotów 
w obronie tych wartości poświęcić życie, są one bo-
wiem nie do przecenienia. Dobitnie w tym kontekście 
brzmią słowa Jana Pawła II, gdy stwierdzał: „Pragnę 
złożyć hołd tym wszystkim nieznanym z  imienia 
ludziom mężnym! Ludziom mającym odwagę po-
wiedzieć <nie> – albo też powiedzieć <tak>, gdy to 
kosztuje. Ludziom, którzy dają szczególne świadec-
two godności człowieka i  człowieczeństwa. Właśnie 
dlatego (…) należy im się hołd, uznanie szczególne.”10 
Trzeba tu dodać jeszcze jedną myśl, związaną z odpo-
wiedzialnością za prawdę. Im człowiek jest bardziej 
wykształcony, tym więcej męstwa potrzebuje, by bro-
nić prawdy i nie zaprzedawać się złu za cenę wygod-
nego życia czy awansu. Nie ma nic bardziej godnego 
pogardy niż widok inteligentnego człowieka (czasem 
może on być nawet autorytetem dla jakichś środo-
wisk), który sprzeniewierzył się swym ideałom, swej 
misji, który za przysłowiowe trzydzieści srebrników 
sprzedał prawdę. 
 Prawda jest istotnym sensem życia każdego 
człowieka. Dążenie do niej leży w  ludzkiej naturze. 
Stąd w  każdym człowieku czymś naturalnym jest 
niechęć do kłamstwa. Ponadto prawda łączy się za-
wsze z miłością, a miłość wymaga ponoszenia pew-
nych kosztów. Prawda, która nic nie kosztuje, jest 
kłamstwem. Dlatego też cnota męstwa jest tak istot-
na w dążeniu do odkrycia i zdobycia prawdy. Na tej 
drodze czyha na człowieka wiele niepowodzeń. Tylko 
więc człowiek zahartowany, ten który wyrobił w so-
bie cnotę męstwa, jest w stanie poznać prawdę i o niej 
świadczyć. Bronić jej przed relatywizmem, dewiacją 
i  skrajnym zindywidualizowaniem. Bo raz poznaw-
szy prawdę nie można jej zachować dla siebie – musi 
ona wybuchnąć w  człowieku, musi dać o  niej świa-
dectwo. 
 Czy stać Cię na takie męstwo?
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Zaznacza się nieprzystawalność edukacji szkolnej 
i wyższej do epoki, którą tworzymy, określając ją mia-
nem globalizacji. Faktem staje się łączenie państw 
położonych na kontynencie europejskim, czemu nie 
towarzyszą równolegle procesy przezwyciężania roz-
maitych niechęci, w tym rasowych, narodowych i re-
ligijnych. Nadal funkcjonują uprzedzenia oraz zna-
mienny jest udział Europejczyków w  wojnach, które 
są zaprzeczeniem jednoczenia się ludzkości. Niestety, 
interesy koncernów i grup kapitałowych łączą ze sobą 
państwa. Stoicy, a  potem Kant oczekiwali, że ideały 
będą spoiwem ludzkości.
 Czynnikiem jednoczącym świat jest również 
kultura masowa, która powstała jako rezultat rozkwi-
tu techniki. Kultura radia, telewizji, Internetu, reklam, 
prasy kolorowej niesie ze sobą miałkie treści służące 
bardziej mąceniu świadomości aniżeli edukacji. Ocze-
kiwało się, że dojdzie do zjednoczenia ludzkości pod 
wpływem odpowiedniego ukształtowania świadomo-
ści jednostek. Jednakże procesy jednoczenia gospodar-
czego, prawnego i politycznego znacznie wyprzedzają 
świadomość człowieka XXI wieku przywiązanego do 
narodowej tradycji. Nadal aktualne jest przestrzega-
nie przed szowinizmem europejskim wyrażone przez 
Oswalda Spenglera w pierwszej połowie XX wieku.
 Edukacja nadal utrwala rozmaite uprzedze-
nia, a patriotyzm bywa wciąż przeniknięty niechęcią 
do dawnych wrogów ojczyzny. W naszym społeczeń-
stwie brakuje życzliwości dla tego, co odmienne, co 
odstaje od poglądów większości. I  nadal przekonuje 
się w sposób odległy od prawdy, że liczba wyznawców 
jakiegoś poglądu ma świadczyć o  jego prawdziwości. 
Przeobrażanie świadomości to proces długotrwa-
ły. System edukacji bywa oporny wobec postulatów 
wprowadzania zmian. Na tym tle rysuje się szczególne 
znaczenie mediów, które są zdolne szybko i skutecznie 
kształtować świadomość człowieka. Ale nie pełnią one 
misji edukacyjnej.
 Brak stosownych przemian w  świadomości 
i  towarzyszący temu rozkwit przemysłu zbrojeniowe-
go stanowią zagrożenie dla ludzkości i naszej planety. 
Troska o  kształt świadomości, za co odpowiedzialna 
jest szeroko pojęta edukacja, powinna być tym więk-
sza, że w zalecanych obecnie ustrojach demokratycz-
nych każdy – teoretycznie – może zostać wybrany 
i  w  konsekwencji wpływać na los państwa. Problem 

jest tym większy, że trafna okazała się ocena Czesława 
Znamierowskiego, który stwierdzał w swoich dziełach, 
że ludzkość nie doskonali się moralnie. Ponadto nowe 
kształtowanie świadomości jednostek na miarę XXI 
wieku staje się pilne również z powodu narastających 
procesów migracyjnych. Groźnym uprzedzeniom, ste-
reotypom i niechęciom może zapobiegać jedynie edu-
kacja, która będzie wyrabiać poczucie ludzkiej wspól-
noty; pogląd, że każdy z nas stanowi część składową 
całej ludzkości.
 Przypisując sobie wolność – niezbędna jest 
postawa głębokiej tolerancji oraz uznanie sensowności 
zakazu prowadzenia jakichkolwiek wojen. Warto tu 
dodać, że przed kilkudziesięcioma laty Julian Aleksan-
drowicz, profesor medycyny i filozof, krzewił swoimi 
dziełami ideę holizmu. Należy ubolewać, że wciąż nie 
jest ona obecna u nas w permanentnej edukacji. Ho-
lizm głosi jedność wszechrzeczy, a  więc ujmuje czło-
wieka jako cząstkę ludzkości oraz całego Kosmosu, 
sprzeciwiając się najostrzej wszelkim przejawom agre-
sji oraz niszczenia środowiska naturalnego. A trzeba tu 
przypomnieć, że określa się dziś człowieka nie tyle jako 
istotę rozumną lecz istotę śmiecącą, niszczącą środo-
wisko, w którym żyje, w przeciwieństwie do zwierząt. 
Ten wyznacznik człowieczeństwa może zostać prze-
zwyciężony w  drodze nowych wartości funkcjonują-
cych w procesach edukacji.
 Groźna jest bezideowość, która znamionuje 
kulturę masową, a więc nie tylko publiczną telewizję. 
Bezideowość w  sensie nie propagowania wyższych 
wartości, które przykładowo wyżej wymieniłam. Za-
miast nich szerzone są takie pseudowartości jak suk-
ces, kariera, bogactwo, spryt życiowy. W rezultacie do-
minuje u nas mentalność człowieka uznającego własne 
tradycje i obyczaje za lepsze od innych i zarazem przyj-
mującego bezkrytycznie to, co przychodzi z Zachodu 
oraz ze Stanów Zjednoczonych. Nieuświadomiona mi-
kromania narodowa sprawiła, że szybko zamerykani-
zowaliśmy się kulturowo. Ta mikromania narodowa, 
czyli poczucie, że jesteśmy rzekomo narodem gorszym 
od innych, szuka dla siebie szczególnego ujścia, wy-
twarzając postawę wyższości wobec niektórych naro-
dów i podtrzymując nadal, mimo Holocaustu, antyse-
mityzm.
 W  związku z  tym, że uczestniczymy w  pro-
cesie globalizacji, szczególnym łącznikiem obywateli 

NIeZbędNOść NOwyCh wArTOśCI w edukACjI

M. Szyszkowska



str. 6

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (17)/ 2012

staje się nasza tradycja narodowa, ale niestety, polska 
kultura i nawet jej najwybitniejsi przedstawiciele nie są 
znani własnemu narodowi. Ponadto szczególnym łącz-
nikiem staje się język polski, ale ochrona tego podsta-
wowego elementu dziedzictwa narodowego jest w Pol-
sce niedostateczna. Ustawa o  języku polskim nie jest 
przestrzegana.
 W telewizji publicznej, zgodnie z ustawą, obo-
wiązuje przestrzeganie wartości chrześcijańskich. Po-
jęcie to jest nieostre, bowiem nie wiadomo czy chodzi 
o podstawowe wartości zapisane w  judeochrześcijań-
skiej Biblii, czy o szczegółowe kodeksy moralne formu-
łowane przez poszczególne wyznania chrześcijańskie. 
Z  praktyki naszego życia publicznego wiadomo, że 
chodzi o  wartości propagowane przez Kościół rzym-
skokatolicki. Brak bowiem u nas należytego szacunku 
dla mniejszych liczebnie Kościołów i  Związków Wy-
znaniowych, wbrew istocie demokracji. Wywołuje to 
jako skutek trudną sytuację dzieci i młodzieży w szko-
łach o ile nie są wyznawcami religii większościowej.
 Do rozmaitych przejawów mącenia świado-
mości obywateli należy zaliczyć błędne utożsamianie 
wartości chrześcijańskich z  wartościami ogólnoludz-
kimi. Innym, niebezpiecznym w  skutkach sposobem 
manipulowania, świadomością jest na przykład za-
szczepiany w procesach edukacji pogląd o liberalizmie 
ekonomicznym jako rzekomo koniecznym i  najlep-
szym sposobie rozwiązania spraw gospodarczych. 
Z  liberalizmu ekonomicznego rzekomo ma wynikać 
automatycznie liberalizm światopoglądowy, liberalizm 
prawny oraz liberalizm obyczajowy. Mącenie świa-
domości umacnia polityka historyczna oraz szerzony 
pogląd: albo liberalizm ekonomiczny, albo powrót do 
PRL.
 O  modelu europejskiej edukacji wolnej od 
uprzedzeń i  nasyconej odniesieniem do ideałów pi-
sał Mikołaj Kozakiewicz w  swoich książkach. Wiąże 
się z tym niezbędność podniesienia w społeczeństwie 
prestiżu pedagogów. Należy budzić rozumienie tego, 
że życie społeczeństwa w  państwie demokratycznym 
zależy od stanu świadomości jednostek, które mają na 
nie wpływ. Wskazuje to jednoznacznie na znaczenie 
edukacji. Od obecnie żyjącego pokolenia i zarazem od 
stanu edukacji zależy teraźniejszość i  przyszłość. Pi-
sząc o edukacji trzeba brać pod uwagę jej szkolny wy-
miar oraz medialny zważywszy, że młodzież korzysta 
w dużym stopniu z telewizji, a zwłaszcza z Internetu.
 Należy utrwalać szacunek dla każdego czło-
wieka, by redukować przejawy nietolerancji. Globa-
lizacja nie jest tym samym, co uniformizacja. Należy 
uczyć aprobaty dla tego, co różnorodne. Wiąże się 

z  tym wyrabianie odwagi wyrażania własnych po-
glądów. Koniunkturalizm i konformizm są niegodne 
człowieka i ten pogląd powinien funkcjonować w edu-
kacji permanentnej.
 Tolerancja dla światopoglądów mniejszościo-
wych nakłada obowiązek kształtowania świadomości 
w duchu umiarkowanego agnostycyzmu. Świadomość 
ograniczonych możliwości poznawczych człowieka 
może stanowić zaporę niedozwalającą na kształtowa-
nie postaw nasyconych fanatyzmem. Agnostycyzm 
wyrabia życzliwość wobec poglądów odmiennych od 
tych, które dany człowiek uważa za słuszne i niepod-
ważalne. Wyrabia ciekawość, zamiast wrogości, wobec 
odmiennych zapatrywań. Jak trafnie wyjaśniał Tade-
usz Kotarbiński, jesteśmy tolerancyjni jeżeli pozwala-
my czynić komuś coś, co przeszkadza któremuś z na-
szych celów.
 Biorąc pod uwagę charakter naszej epoki po-
winno się wskazywać wartość rozwoju duchowego. Jest 
to pojęcie szersze od rozwoju intelektualnego, bierze 
bowiem pod uwagę także poziom rozwoju uczuć, wy-
obraźni oraz wrażliwości. Uczucia leżą u podstaw na-
wet tzw. czysto racjonalnych procesów myślowych. Ich 
wszechobecność wymaga zaszczepiania w  młodzieży 
tendencji, by podnosić je na wyższy poziom. Reagu-
jemy uczuciowo na wszelkie przejawy życia. Wysoka 
uczuciowość pozwala osiągnąć najwyższy poziom to-
lerancji, czyli empatię. Stanowi również przeciwwagę 
wobec stosowania przemocy w stosunku do drugiego 
człowieka.
 Pragnę przypomnieć, że po odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę w 1918 roku, do zawodu na-
uczyciela i wychowy garnęli się ci, którzy mieli poczu-
cie misji. Wzorem Siłaczki traktowali swoją pracę jako 
posłannictwo. Podkreślam sensowność powrotu do 
wybranych tradycji okresu dwudziestolecia między-
wojennego, mając na myśli na przykład odrodzenie 
w wychowaniu i w edukacji znaczenia wartości hono-
ru. Ma on wymiar uniwersalny w przeciwieństwie do 
zróżnicowanych poglądów moralnych. Edukacja i wy-
chowanie powinna brać pod uwagę, że ustrój demokra-
tyczny zespolony jest nierozdzielnie z wieloświatopo-
glądowością, a więc zarazem z pluralizmem poglądów 
moralnych. Zespolić społeczeństwo może odrodzone 
poczucie honoru; mamy je wypisane na sztandarach 
i pomnikach.

Maria Szyszkowska – prof. zw. dr hab., wykładowca 
na Uniwersytecie Warszawskim, były sędzia Trybunału 
Stanu, senator V kadencji, nominowana do pokojowej 
Nagrody Nobla w 2005 r.
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Problem umasowienia szkolnictwa wyższego w Pol-
sce stanowi przedmiot gorącej debaty publicznej. 
Ten tekst jest próbą włączenia się do tej dyskusji, 
ze szczególnym uwzględnieniem z  jednej strony 
perspektywy procesów społeczno-ekonomicznych, 
jakie zachodzą w Polsce od lat dziewięćdziesiątych, 
z  drugiej strony kolejnych reform całego systemu 
edukacji.
 
 Warto jednak rozpocząć w  tym przypadku 
od końca, czyli od konsekwencji. „Podczas wykładu 
w  innej uczelni wyższej zacząłem pytać o  znacze-
nie – ogólnie zdawałoby się znanych słów – których 
używałem w czasie wykładów. Oto odpowiedzi: „Co 
to jest ortodoksalny?” – Milczenie. „Co to jest orto-
doks?” – Jedna ręka podnosi się do góry – odpowiedź: 
„starozakonny”. (…) „Co to jest kwestionariusz?” 
(Słuchaczka, do której skierowałem pytanie): „Kart-
ka, której się używa w sklepie lub biurze”. „W jakim 
celu?” – „Do wpisywania nazwisk”. Trudno w  tych 
warunkach wykładać!”. Przytoczony fragment, prze-
cież żywcem wyjęty z realiów codziennej pracy każ-
dego niemal pracownika naukowo-dydaktycznego 
dowolnej uczelni w  Polsce, pochodzi z  tekstu „Ca-
mera obscura” prof. Adama Heydela z … 1939 roku. 
Gdyby ten tekst powstawał współcześnie, zapewne 
profesor Heydel, który zmarł w 1941 roku, pisałby je-
dynie o jeszcze szybszym procesie dewaluacji dyplo-
mów, począwszy od dyplomu z egzaminu maturalne-
go, a skończywszy na dyplomie doktorskim.
 Początek lat dziewięćdziesiątych w  polskim 
szkolnictwie wyższym oznaczał rosnącą liczbę stu-
dentów, zwłaszcza że po przemianach 1989 roku ab-
solwenci szkół wyższych byli szczególnie cenionymi 
i  poszukiwanymi pracownikami w  rodzącym się 
i rozwijającym się sektorze prywatnym. Zaczęły po-
jawiać się nieśmiało pierwsze uczelnie niepubliczne 
(w  tej kategorii mieściły się już wcześniej istniejące 
uczelnie kościelne). Oba te procesy nabrały szczegól-
nego rozmachu pod koniec lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy z  jednej strony w  wiek studencki (18-24 lata) 
zaczęły wkraczać roczniki wyżu demograficznego 
z  lat osiemdziesiątych. W  latach 2004-2005 ogółem 
studiowało w Polsce niemal 2 miliony ludzi (w 1990 
roku dla porównania było to niespełna 404 tysiące). 

Niepubliczne szkolnictwo wyższe okazało się ciekawą 
alternatywą na działalność gospodarczą – aczkolwiek 
uczelnie niepubliczne stanowiąc 72% wszystkich 
szkół wyższych w  Polsce, kształcą niewiele ponad 
33% wszystkich studiujących.
 Czynniki wpływające na główne cechy cha-
rakterystyczne polskiego szkolnictwa wyższego mia-
ły i  mają jednak nie tylko charakter wewnętrzny. 
W tym samym czasie Polska podjęła starania o akce-
sję do Wspólnot Europejskich, co wiązało się z przy-
stosowywaniem do nich także systemu kształcenia. 
Oznaczało to akceptację procesu bolońskiego i wpro-
wadzenia trzech stopni studiów: trzyletnich licencjac-
kich, dwuletnich magisterskich oraz czteroletnich 
doktorskich. W wielu przypadkach ten podział oka-
zał się szczególnie nieszczęśliwy, wprowadzając za-
mieszanie w ramach programowych, dublowanie się 
przedmiotów i rozdzielenie kształcenia praktycznego 
od tego o  charakterze nieco bardziej teoretycznym. 
W  przypadku dyscypliny szczególnie mi osobiście 
bliskiej – socjologii, doprowadziło to do wyrabiania 
pewnych mechanicznych umiejętności praktycznych 
w  zakresie metod badawczych u  studentów stopnia 
licencjackiego po to tylko, aby dopiero tym, którzy 
zdecydowali się na studia uzupełniające magisterskie 
tłumaczyć fundamenty metodologiczne wyuczonej 
wcześniej działalności praktycznej.
 Przełom XX i XXI wieku w polskim systemie 
kształcenia zapisał się pierwszymi próbami reform na 
niższych szczeblach. Przede wszystkim skrócony zo-
stał o dwa lata czas nauki w szkołach podstawowych 
i powołano do życia nowy byt – gimnazjum. Ta „ro-
szada” oznaczała w  praktyce konieczność skrócenia 
o  rok procesu kształcenia w  szkołach ponadgimna-
zjalnych. Jednocześnie zmieniały się zasady egzaminu 
maturalnego, co miało niebagatelny wpływ na system 
przyjmowania kandydatów do uczelni. Obowiązują-
ce dotychczas i  powszechnie stosowane egzaminy 
wstępne, weryfikujące kandydatów i  umożliwiające 
przynajmniej jakąś wstępną ich selekcję, zastąpione 
zostały wynikami z  matury. Część uczelni broniła 
się przed tym procesem, stosując dalej swoistą formę 
egzaminów w  postaci wszelkiego rodzaju rozmów 
z  kandydatami, ale i  w  tym przypadku demografia 
okazała się bezlitosna.

MAsOwOść A POZIOM ksZTAłCeNIA

M. Stopa
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 Krzyk, jaki się podniósł po zniesieniu egza-
minów wstępnych i narzuceniu uznawania wyników 
matury, do której zdania wystarczyło uzyskać 30% 
wymaganych punktów (sic!), szybko ucichł, gdy oka-
zało się, że zbliża się niż demograficzny. Nierówne 
zasady konkurencji na rynku szkolnictwa wyższego 
i  malejąca liczba potencjalnych studentów działały 
jak zimny prysznic. W tym miejscu warto jednak od-
wołać się do danych statystycznych, które wskazują 
na wyjątkowo niebezpieczne zjawisko petryfikacji 
istniejących już podziałów ekonomicznych polskiego 
społeczeństwa.
 Nierówne zasadny konkurencji na rynku 
szkolnictwa wyższego oznaczają w praktyce, że stu-
denci uczelni publicznych wybierają przede wszyst-
kim studia stacjonarne (65,4% studiujących na uczel-
niach publicznych), a uczelnie niepubliczne kształcą 
w  przeważającej mierze w  trybie niestacjonarnym 
– aż 82,6% studiujących na tych uczelniach wybrało 
tryb niestacjonarny. Raport Banku Światowego pod-
sumowuje to w  następujący sposób: „jak dotąd jed-
nak ani stopień licencjata, ani szkoły zawodowe nie 
zostały w pełni zaakceptowane jako równorzędne dla 
studiów akademickich przez polską społeczność aka-
demicką, pracodawców oraz ogół społeczeństwa. Za-
wodowe szkoły wyższe są postrzegane przez władze 
i personel tych uczelni, jak też przez studentów jako 
warunek kontynuacji kształcenia na drugim etapie 
uniwersyteckim — na studiach magisterskich. Wy-
nika to ze sposobu, w jaki uczelnie te promują swoje 
programy podkreślając fakt, że ich dyplom pozwala 
studentom na kontynuację nauki na studiach magi-
sterskich. Również badania pokazują, że większość 
studentów zapisanych na uczelnie zawodowe planu-
je kontynuację nauczania i uzyskanie stopnia magi-
stra. Każdy przegląd ogłoszeń o pracę publikowanych 
codziennie w  prasie krajowej potwierdza, że praco-
dawcy wybierają absolwentów z  tytułem magistra 
i  nie traktują stopnia licencjackiego jako pełnowar-
tościowego tytułu” (I. Goldberg, Polska a gospodarka 
oparta na wiedzy. W  kierunku zwiększania konku-
rencyjności Polski w  Unii Europejskiej, Bank Świa-
towy, Waszyngton 2004). Oczywiście, od momentu 
opublikowania cytowanego raportu upłynęło osiem 
lat, jednak w podejściu do studiów zawodowych nie 
zaszły, zdaje się, znaczące zmiany.
 Gdzie więc wspomniana wcześniej petryfika-
cja podziałów ekonomicznych? Biedniejszym i gorzej 
wykształconym na szczeblu maturalnym mieszkań-
com małych miast i wsi, w tym częściej kobietom, po-
zostają do wyboru raczej szkoły niepubliczne, oferu-

jące najczęściej tytuł licencjata w zakresie kierunków 
raczej humanistycznych. Najpełniej podsumowuje to 
zjawisko rządowy raport „Młodzi 2011”, gdzie prze-
czytać można, że „dziś wiemy, że system edukacji 
– jakkolwiek umożliwił młodym Polakom bezprece-
densowy dostęp do wykształcenia i  doprowadził do 
bardzo dużego nasycenia absolwentami szkół śred-
nich i wyższych, nie przełamał znacząco determini-
zmu środowiskowego. Młodzież o  korzystniejszych 
warunkach startowych wygrywała w  dostępie do 
lepszych szkół i  lepszych pozycji społecznych. Mło-
dzież o  mniej korzystnych charakterystykach spo-
łecznych miała mniejsze szanse na dobrą edukację” 
(K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa 2011). Nie oznacza to braku 
szans w ogóle, ale po prostu gorsze warunki starto-
we i w konsekwencji petryfikację różnic społecznych. 
Tragikomicznym jest wniosek praktyczny – biedniej-
si, gorzej wykształceni mieszkańcy małych miejsco-
wości podejmują spory wysiłek finansowy, aby uzu-
pełnić swoje wykształcenie na poziomie wyższym, 
dodatkowo finansując ze swoich podatków studia 
dzienne na uczelniach publicznych bogatszych, lepiej 
wykształconych mieszkańców dużych miast.
 Tym bardziej bulwersuje fakt powoływania 
się na Konstytucję i zasłanianie się dbałością o interes 
publiczny wszystkich obrońców istniejących obecnie 
zasad konkurencji wśród uczelni. Nieszczęsny zapis 
artykułu 70. Konstytucji III RP bez stosownych roz-
wiązań praktycznych stanowi wyłącznie pretekst do 
utrzymywania fikcji w  zakresie nieodpłatnych stu-
diów wyższych. To, że każdy ma prawo, nie oznacza, 
że każdy musi, a w praktyce często sprowadza się do 
konstatacji, że nie każdy po prostu może i  nie każ-
dego na to stać. Owszem, obecnie wśród osób w wie-
ku 18-24 studiuje ponad 50% ludzi, ale pojawiają się 
pierwsze symptomy kolejnej rewolucji w szkolnictwie 
wyższym.
 Powyższej opisane trendy w  szkolnictwie 
wyższym prowadzić muszą w  ostateczności do zja-
wisk takich jak „przeedukowanie” (ang. overeduca-
tion), niedostosowanie uzyskiwanych kwalifikacji 
do bieżących potrzeb rynku pracy (ang. mismatch), 
czy „underemployment” (czyli zatrudniania na czas 
określony, po najniższych stawkach, znacznie poniżej 
kwalifikacji, często na zasadach telepracy, w dziedzi-
nach zupełnie niezwiązanych z ukończonym kierun-
kiem studiów). Nie są to problemy wyłącznie polskie-
go szkolnictwa wyższego, ale charakterystyczne dla 
całej Unii Europejskiej. Mimo tego zainteresowanie 
„jakimikolwiek” studiami wyższymi wcale nie male-
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je, a Polska pod tym względem wyraźnie przewyższa 
średnią unijną, zwłaszcza odnoszącą się do krajów 
tzw. starej piętnastki. Z jednej strony ukończenie stu-
diów wyższych wciąż jednak postrzegane jest jako 
swoista gwarancja powodzenia w przyszłości, z dru-
giej jednak konsekwencje podejmowanych wyborów 
wskazują, że jest to raczej wiara niż racjonalny proces 
decyzyjny. Rytuał wyboru uczelni i  kierunku, a  ra-
czej najpierw kierunku a dopiero potem uczelni (na 
co wskazują badania), dokonywanego wbrew zdro-
worozsądkowemu oglądowi sytuacji, a  z  akcentem 
położonym na „łatwości” studiowania, finalizowany 
jest rokrocznie brutalnym zderzeniem się z realiami 
rynku pracy.
 Uczelnie muszą się więc zmienić. Maleją-
ca liczba maturzystów, a  tym samym potencjalnych 
kandydatów, oraz nasycenie rynku pracy absolwen-
tami sprawiają, że konkurencja zaostrza się coraz 
bardziej. Jednocześnie „jakość” kandydatów, którzy 
trafiają do polskich szkół wyższych nie jest najlep-
sza, co jest efektem pogłębiających się negatywnych 
skutków wszelkiego rodzaju prób „majstrowania” 
przy wszystkich szczeblach kształcenia. Jest to system 
samonapędzający się, o czym być może niewielu pa-
mięta. Wróćmy bowiem do przytoczonego na wstę-
pie cytatu z końca lat czterdziestych. Jeżeli kandydaci 

trafiają na uczelnie nieprzygotowani na wcześniej-
szym etapie, a przychodzą, bo przecież „jakieś studia 
trzeba mieć”, to i absolwenci są jacy są, zwłaszcza, że 
uczelnie także mają swoje własne problemy. Wśród 
kierunków cieszących się szczególnym wzięciem, 
mimo oczywistych trendów na rynku pracy są pe-
dagogika i  kierunki humanistyczne o  charakterze 
pedagogicznym (bo podobno łatwiejsze). Absolwen-
ci z  czasem (przynajmniej pewna ich część), znajdą 
zatrudnienie w szkolnictwie, „produkując” kolejnych 
potencjalnych kandydatów na studia wyższe, w tym 
na pedagogikę. Świadomie przejaskrawiam być może 
ten proces, ale można odnieść wrażenie, że każ-
da kolejna propozycja zmian jest „majstrowaniem” 
na wyabstrahowanym z  większej całości elemencie, 
bez świadomości, że będzie to miało doniosłe kon-
sekwencje dla wszystkich pozostałych elementów 
systemu nie tylko doraźne, ale rozciągnięte w czasie. 
Być może czas na reformę, ale pomyślaną systemowo 
(obejmującą wszystkie szczeble) i z przewidywalnymi 
scenariuszami na przynajmniej dwadzieścia lat.

Mateusz Stopa – socjolog, adiunkt w Katedrze Nauk 
Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w  Rzeszowie. Interesuje się problemem związku 
kierunku studiów z losami absolwentów.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Odżywianie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec 

ucznia z zespołem Aspeergera.
• Rozwój psychiczny dziecka do lat 3 i w okresie adolescencji a wy-

chowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Poniższy tekst powstał jako swoiste pendant  do kwe-
stii statusu teoretycznego samej filozofii dziś. A mia-
nowicie: czy czasami sama filozofia jako określony 
paradygmat myślenia nie zużyła się? Komu dziś jest 
potrzebna i po co?  Od dłuższego już czasu lansuję 
tezę o „wyczerpaniu się” filozofii, a dałem temu pełny 
wyraz w pracy „Tezy o ethosofii”, gdzie próbowałem 
wprowadzić nowy obszar refleksji nad problemami 
tradycyjnie przypisywanymi filozofii, a który nazwa-
łem ethosofią. Poniżej w przystępny sposób notuję 
kilka refleksji z tym związanych.

1. Jest filozofia i jest mądrość. W swym pier wotnym 
sensie - i zgodnie z etymologiczną rekonstrukcją zna-
czenia - filozofia to tyle, co „umiłowanie mądrości”. 
Jednak na drodze swego długiego rozwoju przekro-
czyła ona w pewnym momencie granicę mądrości i 
stała się wiedzą. To znaczy - zaczęła formułować pra-
wa ogólne, z których można było, na mocy wcześniej 
ustalonych reguł wnioskowania, dedukować prawa 
szczegółowe. Można też powiedzieć, że dialektyka 
wznoszenia się od szczegółu do ogółu niejako dopeł-
niła się - filozofia wraz z osiągnięciem poziomu wie-
dzy stworzyła nową drogę wnioskowania, tym razem 
od ogółu do szczegółu. W ten oto sposób w filozofii 
coraz mniej było mądrości, a coraz więcej wiedzy - ta 
ewolucja przebiega od sofia do logos.
 U Arystotelesa spotykamy podobne roz-
różnienia: wiedza (episteme) formułuje sądy prowa-
dzące w rozumowaniu od ogółu do szczegółu, mą-
drość natomiast (phronesis) sądy od szczegółu do 
ogółu. Po pewnym czasie „szczegół” ów, czyli inaczej 
sam przedmiot poznania filozofii, nie tylko zszedł na 
drugi plan dociekań, ale wręcz okazał się czymś kon-
struowalnym przez teorię, co dowodnie wykazy wały 
dzieje filozofii najnowszej. W ten oto sposób filozofia 
domknęła niejako swój obszar działań. O ile wiedza 
- zrekapitulujmy nasz wywód - usiłuje odnaleźć w 
życiu praktycznym to, co wcześniej założyła, o tyle 
mądrość poprzez doświadczenie praktyczne docho-
dzi do prawd ogólnych. Filozofia stworzyła, więc swą 
własną, autono miczną naturę, która rządzi się sobie 
właściwymi prawami i posiada sobie tylko właściwe 
jakości.

2. Jest prawda i jest fałsz - tę regułę logiki dwuwar-

tościowej cała niemal filozofia nowożytna zakładała 
jako oczywistą. Coś nie może być zarazem prawdziwe 
i fałszywe. Dalej: nie można czegoś definiować przez 
to samo - to także było i jest dla filozofii oczywiste. 
Jeśli P=P, to zarazem nie może być P≠R Tych oczywi-
stości nie sposób podawać w wątpliwość i filozofia je 
akceptowała. Ale zauważmy, jakie konsekwencje pły-
ną z tych prostych twierdzeń. Obawiam się, że nie tak 
całkiem oczywiste. Zgodnie z owymi wymogami lo-
giki dwuwartościowej, na której filozofia jest właśnie 
oparta, podstawą każdej tezy filo zoficznej powinna 
być teza dokładnie przeciwna, tzn. nie-filozoficzna. 
Nie można przecież definio wać tego samego przez 
to samo. W przeciwnym przypadku pierwotna teza 
filozoficzna nie będzie należycie uzasadniona. Chy-
ba tylko przez tau tologię, na zasadzie: białe jest białe, 
tak jest tak, a nie - filozofia jest filozofią. Inaczej: teza 
taka będzie czysto deklaratywna, (Jeśli A, to... A). I 
filo zofia współczesna rzeczywiście jest deklaratywna, 
albowiem w całości oparta jest na wskazanej przed 
chwilą tautologii. Innymi słowy: nie ma żadnego lo-
gicznego przejścia - a takiego prze cież sama filozofia 
żąda - od niewiedzy do wiedzy, od nie-filozofii do fi-
lozofii. Filozofia współczesna skazana jest, więc na to, 
że tłumaczyć się musi sama przez się. Czymże, więc 
jest? Jest przede wszystkim wyrazem osobowości sa-
mego filozofa. Dlatego pisząc o filozofii XX wieku 
zdecydowaliśmy się na jej wykład poprzez pokazanie 
najwybitniejszych sylwetek filozofów naszych czasów. 
Każdy tekst poświęcony będzie omówieniu twórczo-
ści innego filozofa. W ten oto sposób czytelnik otrzy-
ma zwięzły zarys dziejów najważniejszych tendencji 
w rozwoju współczes nej myśli filozoficznej. Sądzę, że 
tak pomyślany materiał służyć może jako przewod-
nik po współczesnej filozofii - inicjatywa ta powinna, 
zatem trafić do różnych kręgów czytelników: zarów-
no do uczących się filozofii, jak i do naucza jących. 
Każdy poszczególny tekst omawiający sylwetkę da-
nego filozofa zawierać będzie następujące elementy: 
analizę źródeł powstania doktryny, jej najważniejsze 
twierdzenia, ich etapy kształtowania się, elementarne 
wiadomości z biografii intelektualnej danego filozofa, 
próbę komentarza i interpretacji oraz podstawowe, 
infor macje bibliograficzne. Mam nadzieję, że taka 
struktura każdego tekstu zapewni przejrzystość wy-
kładu oraz umożliwi najpełniejszą rekonstrukcję da-

Cóż PO fIlOZOfII w CZAsIe MArNyM?

B. Jasiński
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nej doktryny.
 Czymże jeszcze jest filozofia oprócz tego, że 
jest ekspresją osobowości filozofa? Otóż jest także - i 
przede wszystkim - swoistym światem pojęć, kate-
gorii i metod. Jest to świat bez wątpie nia urojony i 
pozorny, zakleszczony w słowach. Filozofia jest - po-
wtórzmy to raz jeszcze - opar ta na tautologii. I nie ma 
filozofii po wyelimi nowaniu tautologiczności myśle-
nia. Czy jest to zresztą możliwe?

3. Jest natura i jest kultura. W świecie naszym jest 
coraz więcej kultury, a coraz mniej natury. Żyjemy, 
bowiem w świecie zreprodukowanym - człowiek, co 
jest wynikiem jego pychy, stworzył wokół siebie natu-
rę zreprodukowaną, której materia, choć jakościowo 
inna od pierwotnej, utkana jest na równie „twardych” 
zasadach. Jest też na tyle gęsta i nieprzezroczysta, że 
uniemożliwia autentyczny dialog z naturą pier wotną.
Od Galileusza za synonim badań naukowych przy-
jęto uważać tylko badania tych procesów i zjawisk, 
które potrafimy zreprodukować. Dziś nauki przyrod-
nicze niemalże zaniechały repro dukcji przedmiotów 
badań (tj. procesów natury), lecz wręcz przedmioty 
takie same tworzą i traktu ją jako naturalne.
 Nasz świat w ten sposób staje się światem za-
mkniętym, a wszystkie reguły, jakie sami w nim usta-
nawiamy, są regułami przypadkowymi, albowiem są 
tylko kwestią umowy. Nie usiłujemy nawet odnaleźć 
owej zagubionej konieczności, która przewija się w 
istnieniu człowieka. Konieczność ta zarazem określa 
miejsce, które zajmujemy i w którym się zadomawia-
my. To jest ethos.
 Zreprodukowana natura rozwija się już we-
dług swoich prawidłowości. I tak człowiek, choć 
wy emancypował się z natury pierwotnej, popadł 
w niewolę natury zreprodukowanej, której - jak na 
ironię - sam jest całkowitym twórcą. Czy filozofia 
współczesna pokazać może kierunek drugiej eman-
cypacji człowieka, emancypacji od niego samego, 
a ściślej: od jego wytworów, które nim zawładnęły? 
Pewnym przejawem tych tendencji jest obecny w niej 
nurt demistyfikujący, którego wyrazem są badania 
zarówno współczesnych marksistów nad tzw. świa-
domością fałszywą (ideologią), jak i fenomenologów 
nad tzw. nastawie niem naturalnym (ogółem naszych 
mniemań o świecie), wreszcie egzystencjalistów nad 
życiem nieautentycznym oraz psychoanalityków nad 
strukturą naszych nieuświadamianych popędów (id). 
Filozofia współczesna odkryła, bowiem - i to jest jej 
najważniejsze odkrycie - samą siebie, tzn. to, że nie 
prowadzi dialogu z jakąś wyima ginowaną naturą, 

lecz monolog sama ze sobą. Tak oto odkryła ona 
swój własny obszar istnienia, swoją rzeczywistość. 
Wszystkie, zatem rewolucje, których dokonywała, nie 
przekraczały jej własnych granic, które zarazem są 
granicami jej myślenia pojęciowego. Jest to odkrycie 
ważne, albowiem umożliwia właśnie demistyfikujący 
opis rzeczywistości człowieka. A zatem: czy jest dziś 
możliwe porzucenie reguł myślenia pojęciowego i - co 
za tym idzie - logicznego wyrazu myśli, jakim była 
zazwyczaj Teoria? Jednym słowem, pytanie brzmi: 
czy jest możliwa mowa poza językiem? Oto drama-
tyczny problem, przed którym stanęła filozofia końca 
XX wieku. Czy zatem pozostaje nam tylko milczenie? 
A może rację miał ten, kto zalecał filozofom tylko ki-
wanie palcem w bucie?
 Hans Georg Gadamer stwierdził, że filozo-
fia to mówienie i rozmowa. Filozofia „pracuje”, więc 
całkowicie na poziomie natury zreprodukowanej, nie 
wykraczając poza niego. I chociaż odwołuje się do 
świata ludzkiego doświadczenia, to jednak - i dopiero 
filozofia XX wieku zaczęła zdawać sobie z tego spra-
wę - doświadczenie to jest w przeważającej części kre-
owane przez nią samą lub też przez naukę i technikę, 
w mniejszej zaś części tylko jest. Możemy tu powołać 
się na ostatnią, nie opublikowaną pracę Husserla, w 
której problem ten również staje w formie nie malże 
testamentu filozofa, a także na rozważania Heideg-
gera o technice. W wersji nowoczesnej występują one 
również w pracach Jacquesa Lacana, dla którego wra-
stanie człowieka w społeczeństwo jest równoznacz-
ne z partycypacją w symbolicznym języku kultury, 
tak, że z czasem struktury owego języka zaczynają 
kształtować osobowość i psychikę jednostki. Istotę 
człowieka można, zatem zapisać alfabetem języka 
kultury. Ale przecież „język” ów zawsze zniekształca 
samą wypowiedź i margines tego zniekształcenia ba-
dać winna właśnie filozofia, odsłaniając jednocześnie 
sferę podświadomości. Lacan krytykuje także racjo-
nalizm filozoficzny i kartezjanizm, nazywając te kie-
runki cenzorami ludzkiej świadomości, albowiem nie 
dopuszczały one spontanicznej i niekontrolowanej 
regułami rozumu ekspresji. Czymże, zatem jest dla 
Lacana historia współczes nego człowieka? Jest ona - 
odpowiada - historią poszukiwania siebie w gąszczu 
cywilizacji.
 Jak widać, przynajmniej niektórzy filozo-
fowie współcześni przekonani są o tym, że opisana 
przez nas wyżej skrótowo natura zreprodukowana - ta 
przyrodzona człowiekowi przestrzeń spełniania jego 
życia - nie jest bynaj mniej ani racjonalna, choć stwo-
rzona przez człowieka w imię rozumu, ani też bez-
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pieczna, choć stworzona także w imię zapewnienia 
bez pieczeństwa. Rządzi nią przypadek, który nazwa-
no Losem. I choć utkana jest z sensów, które człowiek 
nadał naturze pierwotnej, to jed nak sama zachowuje 
się tak, jakby była pozba wiona jakiegokolwiek sensu. 
Dalej: choć stwo rzona jest z pewnego układu warto-
ści, sama wartości depcze i obraca w antywartości. 
Choć jest tworem świadomości, nie da się już ogarnąć 
świadomością. Choć powstała jako środek do stero-
wania pewnymi procesami zachodzącymi między 
człowiekiem a naturą pierwotną, sama nie da się już 
sterować żadnymi dyrektywami ani modlitwą o lep-
sze jutro, ani też decyzjami skraj nie racjonalnymi.
 Filozofia jest produktem natury zreprodu-
kowanej; produktem czasu ironii - człowiek stworzył 
system tłumaczący i racjonalizujący naturę, system, 
który sam stał się naturą zreprodukowaną. Proces ten 
jest wielkim etapem w rozwoju gatunku ludzkiego, w 
jego ewolucji, i filozofia końca XX wieku musi go opi-
sać.

4. Jest dobro i jest zło. Powtórzmy raz jeszcze: żyje-
my pogrążeni całkowicie w naturze zreprodukowa-
nej. Nie ma żadnej innej możliwości - to jedyny nasz 
świat, nie wiadomo tylko, czy najlep szy z możliwych, 
jak chciał Leibniz.
 Innym - obok wyżej wspomnianych - aspek-
tem natury zreprodukowanej jest to, że mamy w niej, 
w jej granicach, zawsze do czynienia z sensem sensu, 
wartością wartości i znaczeniem znaczenia. Nasze 
myślenie i wszelka działalność teoretyczna taką wła-
śnie mają strukturę - struk turę podwójnego widze-
nia. O ile człowiek we wcześniejszych stadiach rozwo-
ju pytał się natury pierwotnej zazwyczaj tylko o sens, 
tylko o wartość i tylko o znaczenie tego lub innego 
zjawiska, tamtego lub owego przedmiotu, faktu czy 
osoby, o tyle teraz pyta się o sens tamtego sensu, war-
tość tamtej wartości i znaczenie tamtego znaczenia. 
Tak, jak żyjemy w epoce panowania natury zreprodu-
kowanej, tak też i żyjemy w epoce panowania wiedzy 
o wiedzy. Wspominaliśmy już o tym mimochodem 
przy okazji określania prawdziwego obszaru istnienia 
filozofii współczesnej.
 I wartości, według których żyjemy, w co-
raz większym stopniu stają się odbiciem odbicia - 
sztuczne inną sztucznością. Mówiąc o sensie życia 
sztucznym posługujemy się sztucznie - bez żadnego 
związku z istnieniem samym, albowiem zakryte ono 
zostało skutecznie naturą zreprodukowaną, jej swo-
istą materią, równie gęstą i bezwzględną jak pierwot-
na. I coraz mniej patrzymy na samo istnienie, jego 

ethos, który pogrzebaliśmy głęboko pod kolejnymi 
nawarst wieniami natury zreprodukowanej, a coraz 
więcej na tradycyjne, myślowe ujęcia samego istnie-
nia. To one właśnie stały się dla nas rzeczywistością 
podstawową. I coraz mniej jest samej rzeczywis tości, 
a w coraz większym stopniu obcujemy z jej zapośred-
niczeniami, jej myślowymi ujęciami - to stało się i jest 
miarą postępu. Postęp dziś to wzrastające zapośred-
niczanie natury.
 Człowiek współczesny stał się, więc obcy na-
turze i obcy sobie - stał się w głębokim i pod stawowym 
sensie tego słowa istnieniem nieauten tycznym. Ist-
nienie to zerwało całkowicie relacje z całym bytem. 
Człowiek przestał, więc rozmawiać z otaczającym go 
światem, a zaczął prowadzić coraz bardziej abstrak-
cyjny, niekończący się monolog z samym sobą. Cały 
świat zewnętrzny zaczął być pojmowany wyłącznie 
funkcjonalnie -jako instrumentarium zdobywania 
panowania nad wszechświatem. Tak rósł mit pionie-
ra i zdobywcy natury - człowieka ufnego we własne 
moce. Cały świat przekształcony został w imperium 
środków, którymi człowiek współczesny owinął się 
niczym w kokonie. Wprost proporcjonalnie do tego 
top niało wyidealizowane przez filozofów imperium 
celów (Kant) - nikogo (nawet Boga) i niczego nie je-
steśmy dziś w stanie pojąć jako cel sam w sobie, lecz 
wyłącznie jako środek ku czemuś. Świat wybrał tę 
drogę i kroczy po niej. Podobnie człowiek stał się dla 
drugiego człowieka tylko środkiem, a nie celem. Ma 
to określone konsek wencje praktyczne, bynajmniej 
nie tylko teoretyczno-filozoficzne. Doszliśmy do tego, 
że wszelkich wartości jedynie uczymy się (przy chodzą 
one do nas z, zewnątrz), lecz ich nie doświadczamy, 
(bo nie ma już żadnego wnętrza) - nie żyjemy tymi 
wartościami i nie odnajdujemy ich w samym istnie-
niu.

5. Jest miłość i jest gwałt. O pierwszej coraz trudniej 
i coraz wstydliwiej jest mówić. Drugi zaś jest aż nad-
to oczywisty i występuje pod różnymi formami oraz 
różnymi pojęciami: zaczynając od rodziny i szkoły, a 
kończąc na państwie i polityce światowej.
 Równolegle z procesem reprodukowania 
natury pierwotnej i kurczeniem się imperium celów 
na rzecz imperium środków, mamy do czynienia ze 
znacznym rozwojem techniki zniewalania i rządze-
nia, które stwarzają nowoczesne formy państwowo-
ści. To także swoisty wynalazek XX wieku i filozofia 
nie może przejść obok niego. Ludzie zaczęli panować 
nad ludźmi tak, jak wcześniej zapanowali nad rze-
czami. Stosunki międzyludzkie zastąpiono relacjami 
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rzeczowymi i instytucjonalnymi - bo tak jest łatwiej 
ludźmi sterować. Max Weber stwierdza wprost - pań-
stwo ma monopol na siłę.
 I coraz mniej możemy zadawać pytań, bo 
człowiek naszego wieku - ogłuszony ilością infor-
macji i brakiem jednoznacznych kryteriów wyboru 
między nimi, pytania przestał zadawać. Ma naturę 
monologową. Potakującą.

6. Jest mądrość i jest filozofia, jest prawda i jest fałsz, 
jest natura i jest kultura, jest dobro i jest zło - wy-
bierajmy: białe albo czarne, życie albo śmierć, światło 

albo ciemność. Wybierajmy, póki jeszcze wybierać 
można, bo może ktoś inny za nas wybrać. A wybie-
rając - trzeba myśleć. Myślmy, więc i obserwujmy, jak 
myślą i jak myśleli inni.

Bogusław Jasiński – autor kilkunastu książek z za-
kresu filozofii, estetyki, sztuki. Pisze także teksty pro-
zatorskie, uprawia dramat i poezję. Wykładowca na 
uczelniach w kraju i za granicą.  Jest autorem m. in. ce-
nionego podręcznika do kursu historii filozofii współ-
czesnej pt. „Leksykon filozofów współczesnych”.

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, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce 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. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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W licznych ostatnio wypowiedziach o naszej konsty-
tucji, mających dowodzić konieczności jej noweliza-
cji czy wręcz nowej redakcji, często przypomina się 
„stalinowską” konstytucję z 22 lipca 1952 roku. To 
określenie odnosi się nie tylko do czasu jej powstania, 
który za sprawą ówczesnego wodza państw „bloku 
radzieckiego” krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
określony został nie bezdyskusyjnie jako „stalinizm”1, 
jeśli zważyć, że na przykład słowo „stalińszczyzna” 
(jak pańszczyzna) zdaje się brzmieć lepiej, gdyż koja-
rzy się gorzej niż proponowany u schyłku imperium 
przez radzieckich uczonych termin „stalinowszczy-
zna”.
 W istocie Józef Stalin był faktycznym współ-
autorem konstytucji z 1952 roku, ponieważ osobiście 
ingerował w przedłożony mu do akceptacji tekst jej 
projektu, jak to miał w zwyczaju w odniesieniu do 
wszelkich kluczowych, nie tylko polskich, dokumen-
tów politycznych. W tej sprawie zachowała się bardzo 
dobra dokumentacja w VI Oddziale Archiwum Akt 
Nowych w postaci maszynopisu „przetłumaczonego 
na rosyjski tekstu projektu Konstytucji PRL z doko-
nanymi ołówkiem, odręcznymi poprawkami Stali-
na”2, które zostały przez ówczesnego „bezpartyjnego” 
prezydenta RP Bolesława Bieruta przetłumaczone i 
naniesione osobiście w odrębnym maszynopisie za-
wierającym tekst projektu konstytucji w oryginalnej 
polskiej wersji językowej.
 Prawdopodobnie wczesną jesienią 1951 roku, 
ale na pewno przed 13 listopada, Bierut przedstawił 
Stalinowi do konsultacji i ostatecznej akceptacji za-
awansowany projekt nowej konstytucji, który wpro-
wadził do niej ponad pięćdziesiąt poprawek. „Prze-
tłumaczono je z troską o maksymalną dokładność, 
dlatego znalazło się w konstytucji kilka rusycyzmów 
oraz niespotykanych w polskiej tradycji określeń”3.
 Następnie Bolesław Bierut sejmowej Komisji 
Konstytucyjnej, której sam przewodniczył, zareko-
mendował do bezdyskusyjnej akceptacji poprawki 
Stalina jako własne. Następnie po wprowadzeniu w 
źródłowym tekście polskiej wersji językowej koniecz-

1 Por. B. Łagowski, Ciężar synonimu, „Przegląd Tygodniowy” 
1989, nr 4. 
2 A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 187. 
3 A. Werblan, Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009, s. 61. 

nych zmian gramatycznych i stosownych poprawek 
redakcyjnych, w rezultacie wielokrotnych uzgodnień 
w bezpośrednich rozmowach Bieruta ze Stalinem, 
ostatecznie Konstytucja Lipcowa z 1952 roku uzyskała 
kremlowskie imprimatur, ale z polskim copyrightem.
Prace nad projektem konstytucji zainaugurowano 
kilka miesięcy po Kongresie Zjednoczeniowym PPR 
i PPS (15-21 grudnia 1948) powołaniem uchwałą Se-
kretariatu KC PZPR z początku czerwca 1949 roku 
roboczej Komisji A w celu wykonania głównie prac 
przygotowawczych i studyjnych oraz Komisji B o 
ideologicznym charakterze. W nader prominentnym 
składzie komisji znaleźli się z niedawnej PPR Ostap 
Dłuski, Franciszek Fiedler, Józef Gutt, Zenon Kliszko, 
Jerzy Morawski i prof. prof. Czesław Nowiński, Stefan 
Rozmaryn, a z byłej PPS Adolf Dąb, Stanisław Gross, 
Marian Rybicki i prof. prof. Konstanty Grzybowski, 
Oskar Lange, Henryk Świątkowski.
 Komisje robocza i ideologiczna obradowa-
ły na trzydziestu trzech wspólnych posiedzeniach 
od 21 czerwca 1949 do 12 marca 1951 najpierw pod 
przewodnictwem prof. H. Świątkowskiego, ówcze-
snego członka Biura Politycznego PZPR i ministra 
sprawiedliwości, ale po tym jak jego pozycja w maju 
1950 roku uległa zasadniczemu osłabieniu, „pierwsze 
skrzypce” znalazły się w rękach prof. St. Rozmaryna, 
a od prac odsunięci zostali ówczesny minister oświaty 
H. Kliszko i prof. K. Grzybowski.
 Sejm Ustawodawczy powołał 26 maja 1951 
roku w składzie stu trzech osób, w tym sześćdziesięciu 
i jednego posła, Komisję Konstytucyjną z Bierutem 
jako przewodniczącym, która wybrała Podkomisję 
Redakcyjną i Zagadnień Ogólnych. Jej trzon stanowił 
wyłoniony 19 września 1951 roku siedmioosobowy 
zespół sprawdzonych działaczy: Bolesław Bierut – 
bezpartyjny; Jakub Berman, Franciszek Fiedler, Zyg-
munt Modzelewski, Stefan Rozmaryn – PZPR; Leon 
Chajn – SD i Józef Niećko – ZSL. Na forum tej pod-
komisji 13 listopada 1951 roku Bierut jako przewod-
niczący przedstawił poprawki Stalina, doprowadzając 
do uchwalenia „projektu wstępnego projektu” kon-
stytucji. Wkrótce 18 stycznia 1952 roku Podkomisja 
Redakcyjna i Zagadnień Ogólnych na swoim przed-
ostatnim posiedzeniu uchwaliła „wstępny projekt” 
nowej konstytucji opublikowany przez Komisję Kon-
stytucyjną w prasie codziennej 27 stycznia z apelem o 

„sTAlINOwskA” kONsTyTuCjA Prl Z 1952 rOku

M. Zagajewski
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przeprowadzenie ogólnonarodowej dyskusji.
 Komisja Konstytucyjna 30 kwietnia 1952 roku 
przekazała do sejmu, już bez określenia „wstępny”, 
projekt konstytucji PRL, który po 26 maja stał się pod-
stawą dalszej debaty zakończonej 15 lipca. Konstytu-
cja PRL została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 
22 lipca 1952 roku po czterodniowych obradach ple-
narnych zamykając okres funkcjonowania Rzeczypo-
spolitej Polskiej pod rządami Małej Konstytucji z 1947 
roku, opartej na Konstytucji Marcowej (1921).
 Zaskakuje trwałość stalinowskiej konstytu-
cji, która przez kolejne dziesięciolecia podlegała mało 
znaczącym zmianom. Dopiero 10 lutego 1976 roku 
wprowadzono do niej ważkie zapisy o PZPR jako 
przewodniej sile politycznej społeczeństwa w budowie 
socjalizmu, zresztą notorycznie mylonej z nieobecną 
w konstytucji formułą „kierowniczej roli partii w pań-
stwie”, oraz o przyjaźni i współpracy z ZSRR i inny-
mi państwami socjalistycznymi. Warto zaznaczyć, że 
ogłoszenie przez gierkowską ekipę we wrześniu 1975 
roku planowanych zmian spowodowało protesty spo-
łeczne opozycji i Episkopatu Polski. W latach osiem-
dziesiątych, zwłaszcza po czerwcowych wyborach 
1989 roku, doszło do istotnych nowelizacji Konstytu-
cji Lipcowej o charakterze ustrojowym zwieńczonych 
uchwaleniem w 1997 roku nowej Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
 Obecnie liczący dwadzieścia sześć stron ma-
szynopis „Projektu Konstytucji PRL w języku rosyj-
skim z odręcznymi poprawkami Stalina”, wraz z pol-
ską wersją Bieruta, umieszczono na Portalu Archiwów 
Polskich, gdzie w Katalogu Skarbów Dziedzictwa Na-
rodowego można go odnaleźć w pliku „Konstytucja 
PRL 1952”. Ten maszynopis został 18 września 1970 
roku przekazany z Kancelarii Sekretariatu KC PZPR 
do Składnicy Akt KC PZPR, by po trzech dniach trafić 
do Centralnego Archiwum KC PZPR i pancernej sza-
fy Zakładu Historii Partii skąd był udostępniany „za-
ufanym” historykom, a w latach dziewięćdziesiątych 
także szerszej publiczności.
 Intencją Stalina i polskich towarzyszy było 
ukrycie jego roli w pracach nad Konstytucją PRL, cze-
mu służyły rozliczne komisje i podkomisje, partyjne i 
państwowe, w których w rezultacie zabiegów Bieruta 
w zaufanych gronach przyjmowano moskiewskie dy-
rektywy i odpowiednio zmodyfikowane zapisy Kon-
stytucji ZSRR, by je ze szczególną dbałością prezento-
wać publicznie jako rodzime rozwiązania autorskie.
Stalin wprowadził do otrzymanego maszynopisu 
Projektu Konstytucji PRL szereg poprawek o charak-
terze ustrojowym mimo, że był on opracowywany z 

użyciem takich formuł, które należały do ówczesnej 
retoryki politycznej. Dla autorów projektu, pisanego 
niewątpliwie „pod Stalina”, punktem odniesienia mu-
siały być także jego poglądy zawarte w „Referacie na 
Nadzwyczajnym VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe 
Rad” z 25 listopada 1936 roku O projekcie Konstytu-
cji Związku SRR, gdy przekonywał, że konstytucja nie 
może i nie powinna wybiegać naprzód wyprzedzając 
toczące się procesy historycznych przemian społecz-
nych. Według Stalina „konstytucji nie należy utożsa-
miać z programem. Oznacza to, że między progra-
mem a konstytucją zachodzi istotna różnica. Podczas 
gdy program mówi o tym, czego jeszcze nie ma i co 
musi być dopiero osiągnięte i zdobyte w przyszłości – 
konstytucja, wręcz przeciwnie, powinna mówić o tym, 
co już jest, co już zostało osiągnięte i zdobyte obecnie, 
w teraźniejszości. Program dotyczy przede wszystkim 
przyszłości, konstytucja – teraźniejszości”4. Paradok-
salnie na ten pogląd Stalina bezowocnie powoływał 
się Stefan Prymas Wyszyński, gdy wraz z członkami 
Komisji Mieszanej biskupami Zygmuntem Choro-
mańskim, Tadeuszem Zakrzewskim i Michałem Kle-
paczem w imieniu Episkopatu Polski, zgodnie z ape-
lem Bieruta o udział w powszechnej debacie, złożył na 
jego ręce, nigdzie niepublikowane, stosowne „postula-
ty konstytucyjne”5.
 Skrótowe z konieczności przedstawienie tego, 
co Polska zawdzięcza Stalinowi w kwestii konstytucji z 
1952 roku należy zacząć od zwrócenia uwagi, że kon-
stytucja w całości, a nie tylko jego poprawki końcowe, 
mają „kremlowskie korzenie”. Ważkie znaczenie ma 
oczywiście poczyniona przez Stalina ostateczna redak-
cja zapisów założeń ustrojowych PRL, tym bardziej, że 
zanim projekt konstytucji został przedłożony do jego 
akceptacji musiał przejść „cierniowy szlak” niezliczo-
nych wewnętrznych zapytań, studiów, konsultacji czy 
uzgodnień i zabiegów o uzyskanie cennych wskazó-
wek od moskiewskich towarzyszy. Słowem przedłożo-
ny Stalinowi maszynopis w najmniejszym stopniu nie 
miał charakteru dziewiczego.
 Uchwalenie nowej konstytucji naszego pań-
stwa było równoznaczne ze zmianą jego nazwy i 
dlatego dostarczony Stalinowi maszynopis projektu, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, został zatytu-
łowany „Konstitucija Pol’skoj Narodnoj Respubliki”, 

4 J. Stalin, O projekcie Konstytucji Związku SRR, w: idem, 
Zagadnienia leninizmu, Warszawa 1954, s. 708. 
5 Postulaty konstytucyjne Episkopatu Polski dla Prezydenta 
B. Bieruta z 11 lutego 1952, Warszawa, w: P. Raina, Kościół w 
PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-
1989, t. 1, lata 1945-59, Poznań 1994, s. 330. 
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Конституция Польской Народной Республики 
czyli „Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej”, jak nakazywały obowiązujące w „bloku wschod-
nim” rosyjskojęzyczne standardy państwowego na-
zewnictwa. Ponieważ Konstytucję PRL wprowadzo-
no jako jedną z ostatnich ustaw zasadniczych po II 
wojnie światowej w Europie Środkowo-Wschodniej 
była utrwalona praktyka umieszczania w nazwie pań-
stwa w stosownej odmianie przymiotnika „narodnyj”, 
народный czyli „narodowy”. Obok podstawowego 
znaczenia, jak w wyrażeniu „narodnoje chozjajstwo”, 
народное хозйайство, co oznacza „gospodarkę na-
rodową” „narodnyj” posiada także odmienne donio-
słe znaczenie „ludowy” jak w nazwie „narodnyje mas-
sy”, народныe массы, gdzie wyraźnie chodzi o „masy 
ludowe”.
 W postaci rzeczownikowej słowo „narod”, 
народ oznacza zarówno „naród” jak i „lud”, chociaż 
język rosyjski posiada także rzeczownik „naciona-
l’nost’”, нациoнальность, co oznacza „naród, nację” 
i przymiotnik „nacional’nyj”, национальный czyli 
„narodowy’, którym Stalin ze szczególnym upodoba-
niem wielokrotnie uzupełniał projekt konstytucji. Na 
przykład, do fragmentu projektu preambuły, gdzie za-
pisano „odrodzenie Polski w nowych, sprawiedliwych 
granicach” Stalin dodał na początku wyraz „narodo-
wy”, w oryginale национальный zapewne po to, aby 
uzyskać pożądane wzmocnienie ideologicznej wy-
mowy przedstawionej formuły, która w ostatecznym 
kształcie w konstytucji miała podkreślać historyczne 
„warunki >narodowego< odrodzenie Polski w no-
wych, sprawiedliwych granicach”.
 Wracając do kwestii terminologii stosowanej 
w nazewnictwie państw „bloku radzieckiego” należy 
zauważyć, że zgodnie z ówczesną retoryką obok sło-
wa „narodnyj”, народный konieczne było używanie 
wyrazu „respublika”, республика poczynając od na-
zwy „Sojuz Sowietskich Socialisticzeskich Respublik”, 
Союз Советских Социалистических Республик, co 
w polskiej wersji językowej tłumaczy się jako Zwią-
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jak wy-
nika ze zbiorczego charakteru nazwy w skład tego 
związku wchodziły liczne republiki jak na przykład 
„Ukrainskaja Sowietskaja Socialisticzeskaja Respu-
blika”, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, w oficjalnym przekładzie Ukraińska So-
cjalistyczna Republika Radziecka, także członek zało-
życiel ONZ.
 Z punktu widzenia Moskwy centrum życia 
politycznego stanowiła oczywiście Rosyjska Federa-
cyjna Socjalistyczna Republika Radziecka skupiona z 

piętnastoma narodowymi socjalistycznymi republika-
mi, które były otoczone „zagranicznymi” ludowymi 
republikami o ujednoliconych poza nielicznymi wy-
jątkami nazwach rosyjskojęzycznych od Europy po 
Azję z Chinami, Mongolią i Koreą włącznie, ale już 
bez przymiotnika „socjalistyczne”. Wolno uważać, że 
wkrótce po II wojnie światowej oraz planowanej przez 
Wielką Brytanię III wojnie światowej, wyrosło zorga-
nizowane wokół Związku Radzieckiego, traktowanego 
od Jałty (luty 1945) jako światowe mocarstwo swoiste 
Imperium Radzieckie, obok reformującego się w sta-
nie upadłości Imperium Brytyjskiego i potężniejących 
pod szyldem rodzącego się NATO Stanów Zjednoczo-
nych. Równocześnie tocząca się drugi rok w Korei „go-
rąca wojna” w połączeniu z globalną „zimną wojną” 
musiała wpłynąć na podkreślenie w projekcie konsty-
tucji wspólnego dążenia do „uniemożliwienia agresji 
i utrwalenia pokoju światowego” w sojuszu łączącym 
naród polski z „miłującymi pokój narodami świata”, – 
co wprowadził Stalin, – zastępując w ten sposób zwrot 
„obóz pokoju”, a wyrażenie „przewodnictwo ZSRR” w 
pokojowym dziele z projektu całkowicie wykreślił.
 Odwołanie do Związku Radzieckiego znala-
zło i tak swoje miejsce w projekcie preambuły, gdzie 
była mowa o „historycznych doświadczeniach zwy-
cięskiego budownictwa socjalistycznego w Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich” oraz jako 
wprowadzone przez Stalina uzupełnienie do zapisu o 
„historycznym zwycięstwie >ZSRR< nad faszyzmem”.
 Pierwsze zdanie projektu konstytucji z 
poprawką Stalina brzmi: Польская Народная 
Республикa является – i tu nastąpił dopisek Stalina 
– Республикой трудящихся, co w polskojęzycznej 
wersji Bieruta tłumaczy się, że „Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa jest Republiką ludu pracującego”. Dla 
przypomnienia „trudjaszczijsia”, трудящийся znaczy 
„pracujący” lub „człowiek pracy”, ale w tak doniosłym 
dokumencie wysoki styl narzucił stosowne wyrażenie 
w postaci sztandarowego hasła: „lud pracujący”. Z ko-
lei łacińskie res publica, dosłownie „rzecz publiczna”, 
a także „rzeczpospolita” jako określenie demokra-
tycznej formy ustroju państwowego łączą się z tymi 
klasami i grupami społecznymi, które stanowią jej 
społeczną podstawę. Innymi słowy, „rzeczpospolita” 
zawsze była „ludowa”, chociaż w konkretnych warun-
kach historycznych różne klasy czy grupy społeczne 
bywały owym podmiotowym „ludem”. Na przykład 
„Rzeczpospolita szlachecka”, zgodnie ze swoją nazwą 
była oparta na władzy ludu szlacheckiego, który sta-
nowił wówczas dziesięć do piętnastu procent ludności 
zamieszkującej ziemie państwa polskiego, wyklucza-
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jąc z życia politycznego mieszczaństwo i chłopstwo.
 W tym kontekście określenie przez Stalina 
PRL dosłownie jako „republiki ludzi pracy” oznacza 
eliminację z życia politycznego kapitalistów i obszar-
ników jako klas społecznych, a nie ludzi, chociaż byli 
oni w owym czasie częstokroć ofiarami mordów czy 
surowych represji i prześladowań. Równocześnie, na 
przykład pochodzący z książęcego rodu Krzysztof 
Michał Radziwiłł, ojciec Anny Radziwiłł znanej jako 
wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowiec-
kiego, zrobił wielką karierę przy Bierucie jako szef 
protokołu dyplomatycznego, czyli właśnie „człowiek 
pracy” i nie była to sytuacja wyjątkowa w środowi-
skach arystokratycznych.
 Warto zauważyć, że wedle Stalina w projekcie 
konstytucji PRL czy w ówczesnej Konstytucji ZSRR 
słowo „komunizm” nie mogło znaleźć swojego miej-
sca, ale już „socjalizm” był na pewno terminem klu-
czowym. Jednak w kontekście wyeksponowania w 
preambule konstytucji walki „o całkowite zniesienie 
wyzysku człowieka przez człowieka, o urzeczywistnie-
nie wielkich idei socjalizmu” niezależnie od szlachet-
nych intencji autorów tekstu sens problemu ustrojo-
wego został ulokowany w retoryce XIX-wiecznego 
utopizmu.
 Otóż słowo „socjalizm” występuje w projek-
cie kilkakrotnie jako przymiotnik w zapisach o roz-
budowie „państwowego przemysłu socjalistycznego” 
oraz „uspołecznionych środkach produkcji, wymia-
ny, komunikacji i kredytu”. W konstytucji znalazła się 
także kanoniczna formuła o gloryfikacji pracy, która 
wedle tekstu „podnosi dobrobyt narodu i przyspiesza 
całkowite urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego” 
oraz zobowiązanie obywatela PRL do przestrzegania 
„socjalistycznej dyscypliny pracy” nie bez związku 
ze wskazaniem, że sądy z Prokuratorem General-
nym PRL „strzegą praworządności ludowej”. Ponadto 
Stalin do jednego z artykułów wniósł także niejasną 
poprawkę podkreślającą specyfikę związanego z rol-
nictwem rozwoju „obszczestwienno-koopieratiwnogo 
stroja w dieriewnie”, общественно-кооперативного 
строя в деревне, wedle bierutowego przekładu tego 
językowego dziwolągu, „ustroju społeczno-spółdziel-
czego na wsi” czyli ustroju socjalistycznego.
 Podobnie Stalin nie widział potrzeby wpisa-
nia do projektu konstytucji tak zdawałoby się oczywi-
stych formuł jak „partia robotnicza”, „dyktatura prole-
tariatu” czy przynajmniej „proletariat” zadawalając się 
pokreśleniem, że w sojuszu klasy robotniczej z chłop-
stwem pracującym klasa robotnicza sprawuje kierow-
niczą rolę, wedle jego uzupełnienia „jako najbardziej 

rewolucyjna klasa społeczeństwa polskiego”. W pro-
cesie rewolucyjnych przemian, wedle tekstu projektu, 
PRL „ogranicza, wypiera i likwiduje stosunki społecz-
ne oparte na wyzysku”, co Stalin zapewne uznał za 
zbyt ogólnikowe sformułowanie, które zradykalizo-
wał wprowadzając zapis, że PRL „ogranicza, wypiera 
i likwiduje społeczne klasy społeczne żyjące z wyzy-
sku robotników i chłopów”. To stanowisko wynika z 
zasadniczego przesłania ideologicznego konstytucji, 
którym była walka „z zaciekłym oporem rozbitków 
starego ustroju kapitalistyczno-obszarniczego” i z ge-
neralnego dążenia do likwidacji prywatnej własności, 
co potwierdza dwukrotne wykreślenie przez Stalina z 
tekstu projektu tej prawnej kategorii.
 Równocześnie autorzy konstytucji od klas 
wyzyskiwaczy – kapitalistów i obszarników jako wiel-
kich prywatnych właścicieli wyraźnie odróżnili chło-
pów, rzemieślników i chałupników jako pracujących 
na swoje utrzymanie, bez zatrudniania siły roboczej, 
drobnych posiadaczy. W kilku artykułach opisano 
stosunki własności między innymi zapewniając, że 
„indywidualne gospodarstwa rolne pracujących chło-
pów” mają konstytucyjną ochronę „przed wyzyskiem 
kapitalistycznym”. Dlatego Stalin uznał za konieczne 
zastąpienie „prywatnej własności i prawa dziedzicze-
nia” przez „indywidualną własność i prawo dziedzi-
czenia ziemi, budynków i innych środków produkcji 
należących do chłopów, rzemieślników i chałupni-
ków”, a zamieniając słowo „prywatny” na „indywidu-
alny” stworzył niejako „parasol ochronny”, podobnie 
jak w ZSRR, nad drobną prywatną własnością w no-
wych warunkach ustrojowych opartych na państwo-
wej i spółdzielczej własności.
 Podobna taktykę zastosował Stalin wobec 
Kościoła i innych zrzeszeń religijnych wzmacniając 
ich pozycje przez dodanie zapisów o tym, że mogą 
one „swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne” 
oraz doprecyzowaniem formuły, aby nie „zmuszać 
obywateli do niebrania udziału” w praktykach religij-
nych. Natomiast postulowane przez Episkopat Polski 
usunięcie zapisu dotyczącego oddzielenia Kościoła 
od państwa w intencji nadania mu chrześcijańskiego 
charakteru nie zostało uwzględnione.
 Na zakończenie tej wstępnej analizy popra-
wek do projektu Konstytucji PRL warto sięgnąć do 
opinii prof. Andrzeja Werblana, członka KC PZPR 
od 1948 roku i wieloletniego ideologa partyjnego w 
późniejszym okresie, wedle którego Stalin nie był za-
interesowany „zaostrzaniem” jej tekstu w „kierunku 
radykalno-lewicowym, raczej hamował tego rodzaju 
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skłonności”6. W istocie chodziło Stalinowi o uwzględ-
nienie „specyfiki historycznej i narodowej” danego 
kraju czy regionu w ramach całego imperium, co w 
przypadku Polski miało szczególne znaczenie. Rów-
nocześnie z tych samych imperialnych powodów 
Stalin jako przywódca globalnego mocarstwa pilno-
wał swoistej „uniformizacji”, wedle wypracowanego 
z Gomułką wyrażenia J. Morawskiego na III Zjeździe 
PZPR (marzec 1959), państwa „bloku wschodniego. 
Jak wiadomo moskiewskie kręgi przywódcze miały od 
zawsze poważny problem z utrzymaniem spoistości 
Imperium Radzieckiego i uwzględnieniem różnorod-
ności jego części składowych, co stanowi dolegliwość 
wszystkich tego rodzaju globalnych struktur państwo-
wych.
 Wiedza o stalinowskim „udziale” w opraco-
waniu Konstytucji PRL mimo jej utajnienia w kręgach 

6 A. Werblan, Stalinizm w Polsce, op. cit., s. 62.

elit rządzących była „tajemnicą poliszynela”. Wśród 
dobrze poinformowanych znajdowali się także uczest-
nicy salonowej opozycji o elitarnej proweniencji, za-
równo ze względu na bezpośredni udział we władzy w 
poprzednim wcieleniu ideowym czy na rodzinne lub 
towarzyskie powiązania z rozmaitymi środowiskami 
ekip rządzących. Zwraca uwagę, że w tych kręgach nie 
podnoszono kwestii „stalinowskich” korzeni Konsty-
tucji PRL i mimo upływu kilkunastu lat funkcjonowa-
nia IPN nie opublikował stosownego opracowania, a 
w wystąpieniach na ten temat jego pracowników spo-
tyka się notorycznie błędne i nieprecyzyjne informa-
cje.

Marek Zagajewski – doktor filozofii. Interesuje się 
filozofią społeczną, globalizacją. Współpracownik 
„Zdania”.
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1. Wartości i odczarowani bogowie

 Do zgodnego z  moralnymi wartościami 
uczestnictwa w  polityce, wedle jednych, wystarczy 
Dekalog i  ewangeliczne kazanie na górze; według 
innych - uczciwość, odpowiedzialność za wspólnotę 
i kierowanie się wskazaniami sumienia. W obu tych 
przypadkach wymaga się zaangażowania i wiary w ak-
sjologiczny sens podejmowanych działań. Etyka i/lub 
kierunek serca znajduje się tu przed poznaniem. To 
bowiem, co poznawczo dla obecności w polityce po-
trzebne lub stanowi o  trudnościach w  realizacji jej 
wartości, zdaje się bezpośrednio ujawniać w praktyce. 
A wyraża się w konkretnych doświadczeniach i prze-
życiach. 
 W  „Polityce jako zawodzie i  powołaniu” M. 
Weber wykazał wszakże, że we współczesnej praktyce 
politycznej wartości i  zasady Dekalogu, jak i obecne 
w owym kazaniu, nie dają się zoperacjonalizować1. Po-
zostają jeno w sferze wzniosłych deklaracji. W innym 
zaś miejscu dodaje, że gdy po średniowieczu świat po-
zbawiony został otuliny religijnego sacrum, na czło-
wieczym firmamencie nie zajaśniały nowe wartości, 
za którymi w polityce można by podążać. Stało się coś 
innego. Nastał pochmurny dzień powszedni, czas pro-
zaiczności2. W  nim natomiast: „Odczarowani dawni 
bogowie przybierają postać bezosobowych mocy, po-
wstają z grobów, dążą do zapanowania nad naszym ży-
ciem i ponownie zaczynają ze sobą odwieczną walkę. 
Sprostanie takiej powszedniośc i stało się jednak bar-
dzo trudne dla człowieka współczesnego (...). Wszelka 
pogoń za „przeżyciem” pochodzi z tej słabości. Słabo-
ścią jest bowiem, jeśli ktoś nie może spojrzeć w naj-
surowsze oblicze przeznaczenia epoki, w jakiej żyje”3. 
Nie wystarcza więc czucie i  wiara, etyczne rodzynki 
w postawie polityka. Bez chłodu rzetelnego poznania, 
może i sycą go one duchowo; nie zabezpieczają jednak 
przed powstałymi z grobu demonami. A te ucieleśnia-
ją się w polityce i wszystko gmatwają. 
 Co więc czynić należy? Oto parę dobrych 

1 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, 
s. 100-101, esej tytułowy.
2 Szerzej na ten temat: J. Kurowicki – Prozaiczność jako 
kategoria polityki, [w:] „Metafory polityki”, t. 2, pod red. B. 
Kaczmarka, Warszawa, 2003.
3 M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie, (w:) j.w. s. 132.

dziesiątków lat temu L. Kołakowski ogłosił esej “Etyka 
bez kodeksu”. Wykazywał w nim, że wszelkie kodeksy 
moralne, także w zastosowaniu do polityki, nie mają 
sensu. Stanowią bowiem sita, z  których zbyt szybko 
i  obficie wycieka woda zbiorowego i  jednostkowego 
życia. Życie to bowiem składa się z sytuacji moralnie 
konfliktowych. Nie da się więc rygorystycznie roz-
strzygać jego dylematów wedle żądań kodeksowych 
norm. Z kolei każdy kodeks zbyt łatwo może stać się 
przysłoną hipokryzji i  faryzejstwa. Nie ma bowiem 
działania ludzkiego, którego nie dałoby się uzasadnić 
jakimś szczytnym ideałem czy moralną zasadą. Postu-
lował tedy etykę bez kodeksu, czyli postawą, w obrę-
bie której decyzje aksjologiczne podejmowane są na 
podstawie człowieczej intuicji moralnej, przy świado-
mości jej ryzyka i w ciągłym poczuciu niepewności4. 
Wbrew Weberowi więc podtrzymywał wiarę w rangę 
przeżyć i ujawniających się w nich wartości. Nie bał 
się demonów.
 Kołakowski swój esej pisał w  Polsce jeszcze 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Miał wtedy 
głównie na uwadze dwa kodeksy: etyki socjalistycznej, 
czyniącej miarą polityki i  ludzkiej aktywności ideały 
braterstwa, równości i sprawiedliwości, które na jego 
oczach wyradzały się w  swe zaprzeczenia. Miał też 
wszakże na uwadze właśnie Dekalog, zbyt łatwo, jego 
zdaniem, stający się w  historii usprawiedliwieniem 
i  sztandarem sprzecznych interesów i  fanatyzmów. 
Autor chciał, by wybory moralne zarówno w  życiu 
jednostkowym, jak i  w  polityce, były samoistnymi 
aktami ludzkiej wolności. Pragnął też, aby każdemu 
towarzyszyło brzemię odpowiedzialności i  nieustan-
na troska, wynikająca z  ryzyka decyzji. Obu kodek-
som tedy mówił “nie”, chcąc widzieć postawy otwarte 
i  krytyczne. Stąd też w  innym swym eseju: “Kapłan 
i błazen”5 przeciwstawiał - zasklepione w sobie - dok-
trynerstwo ideologiczne i  religijne postaw kapłań-
skich, roszczących pretensje do nieomylności, praw-
dy i  słuszności, zawsze w  imię aktualnie panującego 
układu - postawom przybierającym właśnie błazeńską 
postać: wszystko kwestionującym, lecz nie w imię od-
mowy odpowiedzialności, lecz z buntu przeciw  zaśle-

4 L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, [w:] Kultura i fetysze, 
Warszawa, 1967.
5 L. Kołakowski, Kapłan i błazen, [w:] Pochwała 
niekonsekwencji, t. 2. Warszawa 1989.

eTykA, POlITykA I jej deMONy

J. Kurowicki
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pieniu czy karnej bezmyślności.
 Zarówno “Etyka bez kodeksu”, jak i “Kapłan 
i błazen” stanowiły istotny zaczyn myślowy zwłaszcza 
dla pokolenia, które w dorosłość wkroczyło pod ko-
niec lat sześćdziesiątych. Oba te eseje, choć, jak widzę 
to obecnie, nie dorastały do głębi ujęć Webera, zda-
wały się zawierać zwięzłą kwintesencję i  ocenę tego, 
co działo się w świecie XX wieku, zwłaszcza w Polsce 
podczas i  po II Wojnie Światowej i  stanowiły odpo-
wiedź na narosłe dylematy. Byłem esejami tymi zafa-
scynowany, bo właśnie do tego pokolenia należę. 
Rodziły jednak one kolejne pytania i  wątpliwości. 
Przede wszystkim: czy odpowiedzialność, która się 
wspiera tylko na intuicji moralnej nie prowadzi albo 
do  trwania w  beztroskim błaznowaniu albo do za-
sklepienia w  rozterkach bez wyjścia? Jedno i  drugie 
bowiem jest w pełni uprawnione w literaturze i sztu-
ce, w życiu natomiast sprawy się komplikują. Cóż więc 
z  tym życiem zrobić? Można oczywiście błaznować 
lub pogrążyć w rozmyślaniach, gdy się jest intelektu-
alistą, co jednak mają czynić zwykli ludzie?
 Do dziś nie mam odpowiedzi na te pytania, 
choć przekonał mnie Kołakowski do bezsensowności 
wszelkich kodeksów i  zaszczepił odrazę do ich ka-
płanów. Wiem wprawdzie, że bez odpowiedzi na nie 
- świat się nie zawali, że obok nich wyrastają jeszcze 
inne pytania, jak niedawno jeszcze krzyże na Krakow-
skim Przedmieściu pod Pałacem Prezydenckim, ale 
nie wystarczy żadna moralna policja w polityce i życiu 
prywatnym, aby przestały mnie gryźć wątpliwości. 
Uciekam dlatego w przestronny świat fikcji.

2. Żądanie zadośćuczynienia

 Oto w  ostatni marcowy poniedziałek 2011 
r. powtórzono w TVP 1 świetny spektakl W. Krzyst-
ka według sztuki F. Duerenmatta pt. „Wizyta starszej 
pani”. Tak wszakże został on skonstruowany, że zale-
ca się nie tylko estetycznie, ale stanowić może godny 
teoretycznej uwagi, artystyczny obraz współczesnych 
relacji między etyką i polityką. I to mimo tego, że bez-
pośrednio jej nie dotyczy. Jego bowiem tematem jest 
zemsta nadszarpniętej przez ząb czasu milionerki na 
mieszkańcach pewnego miasteczka za krzywdy, jakich 
od nich onegdaj doznała. 
 Żyła oto w  nim ona za młodu i  tam pozba-
wiono ją godności za sprawa wiarołomnego kochan-
ka. Wyparł się on bowiem sprawstwa życia poczętego 
na jej ciele. Oskarżył o nierząd i (pośrednio) wepchnął 
w  prostytucję. Wprawdzie wyciągnął ją z  tego fachu 
i  poślubił obrzydliwie bogaty (ormiański) miliarder, 

który zresztą szczęśliwie dla niej rychło umarł i mają-
tek jej zostawił, jednak kolec krzywdy nie pozwolił jej 
tym się cieszyć. Użyła więc najpierw swego bogactwa, 
by miasteczko stało się ubogą, pozbawioną perspek-
tyw dziurą. A kiedy to nastąpiło – zjawiła się po trzy-
dziestu latach z jednym zamiarem: by moralnie miesz-
kańców upokorzyć, a kochanka – ich rękoma – zabić. 
 Temat ten jest na miarę powieści dla kucha-
rek czy telewizyjnej telenoweli. Pod piórem autora 
jednak i dzięki artystycznemu wyczuciu reżysera, stał 
się on wszakże jedynie osnową spektaklu. W środku 
zaś migocą właśnie relacje między etyką i  polityką, 
przybierając kształt społeczny, psychologiczny i egzy-
stencjalny. Oczywiście pojawiają się tu nieuchronnie 
wątki tragiczne i tragikomiczne, lecz, w świetle ironii, 
przenikającej całość, nie wyciskają one tylko łez ani 
też nie śmieszą zbyt często. Służą utrzymaniu napięcia 
i nadają wyrazistość przedstawieniu.
 Tak zatem na dworzec do zapyziałej miejsco-
wości przybywa pociągiem pośpiesznym bohaterka. 
Zatrzymuje go bezprawnie, pociągając za hamulec 
bezpieczeństwa. Tu czekają już na nią (bo zapowie-
działa swe przybycie) co znaczniejsi obywatele mia-
steczka z burmistrzem i dawnym kochasiem. Ona zaś 
tak sowicie opłaca awanturującego się o wymuszenie 
postoju konduktora, że wprawia ich w  zdumienie, 
ale budzi nadzieję na to, co może uczynić dla miej-
sca swej młodości. Kiedy więc po rozgoszczeniu się 
w  hotelu przybywa na spotkanie z  nimi w  urzędzie 
miasta, spływają na nią komplementy. A gdy deklaru-
je, że zamierza na potrzeby tej dziury przeznaczyć pół 
miliarda dolarów, a drugie tyle dać jego mieszkańcom 
do podziału, wzbudza entuzjazm. Nie trwa on jednak 
długo, bo zaraz też stawia warunek: za niegdyś dozna-
ne krzywdy chce, by uśmiercono jej dawnego kochan-
ka.
 Na początku warunek ten zostaje odrzuco-
ny. Przyznano, że dopuścił się on niegodziwości. Sąd 
uwierzył wtedy fałszywemu świadectwu. Niesłusznie 
spotkało ją potępienie. Wyrażono ubolewanie z powo-
du śmierci jej dziecka i upadku w prostytucję. Aliści, 
jak powiedziano, upłynęło już kilka dziesiątków lat. 
Wszystko to się prawnie przedawniło; moralnie zaś 
zatarło. Życie poszło swoją drogą i czas pokazał, że ani 
działania mieszkańców ani bezpośredniego jej krzyw-
dziciela nie biegły tylko drogą zła. On zresztą stał się 
szacownym obywatelem. Może niebawem obejmie 
urząd burmistrza. Niedopuszczalne jest więc żądanie 
kary niewspółmiernej do czynu. Wskazana jest raczej 
wielkoduszność. A samo jej życzenie, by wyrok wyda-
ło i wykonało miasto, jest nie tyle zadośćuczynieniem, 
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co haniebnym upokarzaniem jego obywateli. Wszyscy 
więc mogą współczuć starszej, bogatej pani za to, co 
spotkało ją jako młodziutką Klarę, ale nic więcej. 
 Ona wszakże uznała, że to zbyt mało, bo co 
dla innych stało się może przedawnione, dla niej wciąż 
trwa w kształcie jej losu, którego już nic nie może od-
wrócić. Żąda więc sprawiedliwości i oświadcza, że bę-
dzie do skutku na nią czekała. Wraz z (oczywiście) po-
łową miliarda dla miasta i drugą połową do podziału. 
 Na początku wszyscy stają po stronie jej 
krzywdziciela. Ale czas płynie i sytuacja się zmienia. 
Stopniowo, najpierw ukradkiem, potem otwarcie, 
zaczynają się zapożyczać i  żyć na kredyt, jakby mie-
li pewność, że ktoś ich długi pokryje. Kupują buty, 
ubrania, lepsze papierosy i  alkohol. Proboszcz spra-
wia nowy dzwon do kościoła. Burmistrz planuje nowy 
ratusz. Nawet żona sprawcy nieszczęść Klary kupuje 
drogie futro, ich bezrobotny syn – samochód, a córka 
nie tylko elegancko się stroi, ale i  zapisuje na lekcje 
angielskiego i francuskiego. I wszyscy zapewniają go, 
że tu wcale nie chodzi o jego głowę, za którą zapłacić 
ma starsza pani. Biorą zaś na kredyt różne atrakcje, 
bo potrzebują tego, co na skinienie dostają. Z drugiej 
strony burmistrz nie widziałby niczego dziwnego, 
gdyby się śmiertelnie postrzelił np. podczas czyszcze-
nia myśliwskiej strzelby, którą właśnie przyniósł mu 
w prezencie. 
 Bohater sztuki czuje się tedy osaczony i  za-
szczuty. Początkowo miota się. Szuka wyjścia, sojusz-
ników. Z czasem jednak sytuacja staje się dlań tak nie-
znośna, że z rezygnacją oczekuje śmierci. Nawet zdaje 
się rozumieć intencje współmieszkańców. W między-
czasie pojawiają się w miasteczku radiowi i telewizyj-
ni dziennikarze. Zwietrzyli tu bowiem oni dla siebie 
sensację, która nadaje się na niejednego newsa. 
 Istotniejsze jednak znaczenie dla sensu spek-
taklu ma wymiana zdań między miliarderką a dyrek-
torem miejscowej szkoły - humanistą. Kiedy słyszy, że 
ma wiekopomną możliwość, aby bezinteresownie wy-
dźwignąć miasto ze stanu wegetacji, mówi, że to ona 
właśnie świadomie im go zafundowała, kupując je już 
dawno wraz z zapleczem produkcyjnym, które unie-
ruchomiła. Zmieni to, powiada, gdy zostanie spełnio-
ne jej życzenie. A gdy oburzony humanista rzecze, że 
to niesprawiedliwe, mówi, że sprawiedliwość ustala 
się dzisiaj na giełdzie. Ona rozgrywa i wygrywa. Płaci 
i wymaga.
 I  niepostrzeżenie, wraz z  nabywanymi do-
brami i  otwierającymi się możliwościami, jej racje 
stają się dla wszystkich oczywiste. W  finale spekta-
klu odbywa się zebranie mieszkańców. O  nikczem-

nych zbrodniach dawnego kochanka Klary, świętych 
wartościach, o  konieczności sprawiedliwego zadość-
uczynienia i karze mówi w patetycznym przemówie-
niu humanista. Zebrani przyjmują je z entuzjazmem. 
Burmistrz natomiast zarządza głosowanie za wyro-
kiem śmierci. Opowiada się za nim nawet oskarżony. 
Wyrok zostaje wykonany zbiorowo, przy zgaszonych 
światłach, w  miarę po cichu. Pod nieobecność pań 
i dziennikarzy, którzy udają się na poczęstunek. Tru-
pa zabiera starsza pani, a zbiorowość, w imię prawdy 
i  niepodważalnych wartości podąża ku świetlanym 
perspektywom.

3. Starsza pani jako polityk

 Jak w kropli rosy odbija się w pomniejszeniu 
świat widzialny, tak w tym spektaklu ukazuje się obraz 
współcześnie dziejącej się polityki oraz stosunki mię-
dzy nią i  wartościami etycznymi. Oczywiście obraz 
ten jest (bo być musi) uproszczony. Zarówno bowiem 
wizerunek świata, jak i wizja polityki w dramacie nie 
ogarnia całości zjawisk. Jest tego wszakże dostatecznie 
wiele, by zasługiwało na filozoficzną refleksję. 
 Tak więc w przedstawieniu bohaterka jawi się 
nie jako zwykła, skrzywdzona kobieta, lecz jako po-
lityk, realizujący misję, w  której sensowność wierzy. 
Dysponuje nie tylko racjami moralnymi, lecz presti-
żem i  bogactwem, pozwalającym jej uruchamiać ta-
jemne demony: bezosobowe i mroczne siły w człowie-
ku i stosunkach między ludźmi, aby nad nimi pano-
wać. Jej zaś działalność rozgrywa się na kilku planach 
jednocześnie.
 Pierwszy realizuje jeszcze przed wizytą. Sta-
nowi go ciąg finansowych decyzji, za których sprawą 
rujnuje miasto i jego mieszkańców. Kiedy więc zjawia 
się na dworcu, uosabia dla nich nadzieję pomyślności 
i wartości godziwego życia, które mogą zaistnieć dzię-
ki niej. To też dochodzi do głosu na pierwszym spo-
tkaniu w urzędzie miasta z władzami. Znajduje wyraz 
w czołobitności i komplementach. Potem – w rozmo-
wie z humanistą. 
 Sytuacja, do której doprowadziła, otwiera dla 
niej plan drugi: działań prowadzących do samoupo-
korzenia się mieszkańców i  pozbawienia życia ich 
rękoma dawnego jej kochanka. Kiedy więc oferuje 
miastu miliard dolarów, ale i formułuje warunek da-
rowizny, wie doskonale, jak zareagują. I  że wszystko 
musi się potoczyć tak, jak chce ona.
 Nie dziwi się jednak, iż w minionych zdarze-
niach nie widzą oni zła. Myślą, że jeśli kogokolwiek 
wtedy skrzywdzili, to lekkomyślną erotycznie dziewu-
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chę, a nie arcybogatą starszą panią, którą łączy z nią 
tylko to, że pochodzi „z  tej ziemi”, z  ich miasteczka. 
Jest jednak teraz jego perłą w koronie. Przeszłość sta-
nowi drobny, nieznaczący epizod. Powinna więc, jak 
oni, przejść nad nim do porządku. Gdyby wtedy zaj-
mowała pozycję tę samą, co teraz, do żadnej tragedii 
by nie doszło, bo przecie nie chodziłoby o jakąkolwiek 
Klarysię, ale o posażną, godną poważania Klarę. Wte-
dy seksualne figle z kochankiem byłyby wstępem do 
chwały ich małżeństwa. Ale rozumie się, że wolał on 
wówczas pannę, która wniesie mu sklep we wianie, niż 
gołe dziewczę. Fałszywie ją oskarżył, to prawda, lecz 
to wiano pozwoliło mu wyjść „na ludzi”. Kierować się 
niezłomnie etycznością zacnych obywateli. Są więc 
oburzeni i zaskoczeni jej żądaniem. 
 Dla nich bowiem jest tak, jakby dawno temu 
krzywdy doznał pewien damski lump, jakaś biedna 
kobieca wywłoka, a zraniona czuje się obecna tu kró-
lowa. To tylko podczas nabożeństw w kościele ludzie 
są sobie równi, lecz życie się do nich nie sprowadza! 
W tym prawdziwym są równi i równiejsi. Oburzają się 
więc na dictum starszej pani i na początku moralnie 
solidaryzują się z oskarżonym. Głośno wyrzekają się 
oferowanego miliarda. A choć o tym w spektaklu bez-
pośrednio się nie mówi, bronią w  ten sposób statu-
su swej dotychczasowej normalności i „naturalnego” 
w niej, hierarchicznego zróżnicowania ludzi.
 Starsza pani doskonale to rozumie. Wie też, 
że się na nic tu nie zda dalsze pogrążanie ich w nędzy. 
Zdaje jednak sobie sprawę, że w świecie współczesnym 
rzeczywiste stosunki panowania można też realizować 
i w inny sposób: przez wyzwolenie przemocy. Należy 
tylko posłużyć się odpowiednimi środkami i spokoj-
nie czekać na zamierzony skutek. W tym konkretnym 
przypadku wystarczyło nie wycofać się z hojnego pre-
zentu dla miasta i jego mieszkańców, mimo że odrzu-
cili warunek jego otrzymania, lecz podtrzymać ofertę, 
by sami zadali gwałt własnej normalności i jej aksjo-
logicznym sankcjom. I to właśnie, niby nic nie robiąc, 
uczyniła, otwierając kolejny plan. A czasu jej nie bra-
kowało.
 Postawiła ich oto w  takiej sytuacji, w  której 
cokolwiek by uczynili, byłoby złe. Odmawiając bo-
wiem przyjęcia pieniędzy, skazywaliby siebie na dal-
szą wegetację i brak perspektyw. Biorąc je i spełniając 
żądanie, zabiliby człowieka, którego wina zdawała się 
im niewspółmierna do kary. Sami zaś by się splamili 
współudziałem w zbrodni. Stanęli więc przed nierzad-
kim w  polityce paradoksem: jak usmażyć jajecznicę 
i nie roztłuc jajka? 
 Gdy jednak minęły pierwsze emocje, coś 

w nich zaczęło się zmieniać. A źródło zmian stanowił 
pewien społeczno - egzystencjalny schemat, o którym 
w spektaklu nawet się nie wspomina, choć to za jego 
sprawą doszło do spełnienia życzenia starszej pani. 
Warto więc mu się bliżej przyjrzeć. 
 Oto ludzie, gdy rozpatruje się ich społeczne 
funkcjonowanie, są istotami, których aktywność ży-
ciowa kieruje się zarazem do wewnątrz i na zewnątrz. 
Do wewnątrz – w  kierunku osobistej niszy prywat-
ności; na zewnątrz – w  stronę wspólnoty. Spoiwem 
owej niszy jest horyzont troski; wspólnoty – horyzont 
jej problemów. Pierwszy stanowi takie układy na-
pięć emocjonalnych, myśli i  działań, które towarzy-
szą niepokojom o  prywatne interesy i  stosunki oraz 
o  bezpośrednie warunki jednostkowego trwania. To 
zaś, co znajduje się poza nim, nie należy już do spraw 
pierwszorzędnych. Drugi - ogarnia świat wewnętrz-
nych i  zewnętrznych relacji społecznych wspólnoty, 
tworzących możliwości powstawania i trwania każdej 
niszy prywatności. Horyzont problemów bowiem do-
tyczy głownie czegoś, co zawsze wykracza poza wszel-
kie nisze prywatności. Istnienie człowiecze tedy jest 
usytuowane niejako między horyzontami troski i pro-
blemów. Troska zamyka ludzi w niszach prywatności. 
Wspólnota zaś określa to, co w  konkretnym czasie 
i miejscu ekonomicznie, kulturowo i społecznie dzieje 
się w tych niszach. Zakresy troski i problemów nie po-
krywają się jednak ze sobą, choć się przecinają i mogą 
pozostawać ze sobą w sprzeczności6.
 Gdy więc starsza pani oddawała się wielko-
pańskim breweriom, niekoniecznie godnym jej statu-
su i wieku, czekała spokojnie, aż do mieszkańców mia-
steczka jej młodości z  wolna przyjdzie świadomość, 
która zniewoli ich swą oczywistością. To w  końcu 
nastąpiło. Ukazała im ona inną, przedtem nieobecną, 
hierarchię etyczną. Na jej szczycie znalazło się dobro 
wspólne: warunki stworzenia pomyślności obywateli, 
wyzwolenia ich inicjatyw, przedsiębiorczości, ducho-
wego rozwoju itp. Oferowane miasteczku pół miliar-
da dolarów było na to sumą aż nadmierną. Odmowa 
jej przyjęcia byłaby nieodpowiedzialnością nie tylko 
wobec żyjących teraz, ale - powiedzmy w duchu etyki 
zrównoważonego rozwoju – także przyszłych poko-
leń. Czemu więc mieli nie ulec życzeniu tej arcyboga-
tej damy?
 A  z  drugiej strony: horyzonty troski miesz-
kańców wpisywały się idealnie w  to dobro wspólne. 
To, co oferowała miastu, wiązało się przecież z zabez-

6 Dokładniej o tym w: J. Kurowicki, Estetyczność środowiska 
naturalnego, Warszawa 2010, s. 240-244.



str. 23

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (17)/ 2012

pieczeniem ich prywatności, oznaczało nowe per-
spektywy życiowe. Na dodatek starsza pani obiecała 
pół miliarda dla wszystkich do podziału, co pozwa-
lało wyjść im z biedy natychmiast. Cóż jest więc złe-
go w błogości dostatku? Jeżeli już jakieś zło tu istnie-
je to – myśleli w skrytości ducha -  uosabia je wciąż 
żywy, jak wyrzut sumienia, dawny jej kochanek. Jego 
trwanie okazuje się oto sprzeczne zarówno z dobrem 
wspólnym wszystkich, jak i żywotnym interesem i do-
brem każdej niszy prywatności. W nowej etycznej hie-
rarchii jego dawne zachowanie okazało się złe. 
 Ich niedawna etyczność, w świetle której jego 
czyn był tylko niegodnym występkiem i  każdemu 
mógł się przydarzyć, przestaje teraz obowiązywać. 
Jakby jej nigdy nie było. Istnieją tylko wieczne warto-
ści, dobro i zło oraz bezwarunkowe zakazy i nakazy. 
A jeżeli tak, to zbiorowość z czystym sumieniem może 
nie tylko skazać, lecz i  wspólnie zabić winowajcę. 
I o to właśnie bohaterce chodziło. Nie musiała sama 
uciekać się dalszej przemocy ekonomicznej. Obywate-
le dojrzeli do przemocy. Nie tylko zresztą oni. Także – 
jej ofiara, która zgodziła się biernie na wyrok i przyjęła 
śmierć z ich rąk. 
 Postawić można jednak pytanie: co było dalej 
w tym miasteczku, już po wyjeździe starszej pani; czy 
nie zdarzały się potem podobne lub tej samej miary 
występki, które spotykała identyczna sankcja? Spek-
takl wprawdzie nie odpowiada na nie, ale jego logika 
pozwala nam sformułować odpowiedź.  
 Brzmi ona tak: nic podobnego! A niby dlacze-
go owa sankcja musiała by się powtórzyć? Komu by to 
było potrzebne, jeśli nie ma już bezpośredniego moty-
wu. Wszystko więc wróciło zapewne do normy, czyli 
dawnej małomiasteczkowej normalności. Zwykłe ży-
cie wymaga zwykłości mieszczańskich stosunków. Im 
zaś jak najbardziej odpowiada ta dawna normalność 
i  nieostrość właściwych jej zasad moralnych. Gdyby 
natomiast ktoś z władz i obywateli zapytał, czy postą-
pili wtedy słusznie, zadając jednemu z  nich śmierć, 
pewnie odpowiedzieliby twierdząco. I  przywołaliby 
najświętsze wartości, zwłaszcza dobro wspólne i po-
myślność każdego jednostkowego horyzontu troski. 
Jednakże – jednym tchem – dodaliby, że kiedy te-
raz ktoś postąpi jak niegdyś on, nic mu się nie stanie 
szczególnego, bo to tym wartościom i dobru nie za-
graża w aktualnej powszedniości ich stosunków. Nie 
zauważą tu żadnej sprzeczności. I będzie tak dopóty, 
dopóki pewnego dnia nie zapowie wizyty... kolejna 
starsza pani. Wtedy zaś wiadomo, co musi się zdarzyć. 

4. Nasze demony 

Powiada cytowany tu na początku M. Weber, że dla 
człowieka współczesnego sprostanie takiej powsze-
dniości stało się jednak bardzo trudne. „Odczarowani 
dawni bogowie – rzecze - przybierają postać bezoso-
bowych mocy, powstają z grobów, dążą do zapanowa-
nia nad naszym życiem i ponownie zaczynają ze sobą 
odwieczną walkę”. Natomiast pogoń za „przeżyciem”, 
czyli emocjonalno-etyczna postawa i  oparta na niej 
działalność polityczna jest ślepa. Stanowi jeno prze-
jaw słabości wobec tych mocy. „Słabością jest bowiem 
– jak czytamy - jeśli ktoś nie może spojrzeć w najsu-
rowsze oblicze przeznaczenia epoki, w jakiej żyje”. Nie 
wystarcza więc czucie, wiara i etyczne rodzynki w po-
stawie oraz w działalności polityka. Może i sycą go one 
duchowo, inspirują, nie zabezpieczają wszakże przed 
powstałymi z grobu demonami. 
 W  fikcyjnym świecie „Wizyty starszej pani” 
ujawniły się niektóre z nich, jako rynek, giełda, wła-
dza, przemoc, bogactwo, pozycja społeczna, prestiż 
itp. Nie w  formie bezosobowej, lecz ucieleśnione 
w skonkretyzowane osoby, siły, czyny, stosunki i po-
wiązania. Zależnie od sposobu ich przejawiania się 
i relacji pomiędzy nimi, następują te czy inne zdarze-
nia i manifestują moralne zasady i wartości. Raz jako 
absolutne, innym razem jako relatywne. Ich migota-
nie autor i reżyser spektaklu ujęli w nawias ironii. My 
zaś, widzowie, mamy o  czym myśleć, bo takie same 
demony trzymają i  nas na uwięzi - mimo że realny 
świat społeczny nie daje się sprowadzić do wymiaru 
małego miasteczka, a  to, co się w  nim wydarza, jest 
układem złożonych, bezosobowych procesów poli-
tycznych i ekonomicznych.
 Swoistą wszak wizytę starszej pani mieliśmy 
okazję przeżyć po 1989 r. w latach transformacji ustro-
jowej. Zadłużona, niestabilna gospodarczo i politycz-
nie Polska, była jak to miasteczko ze spektaklu. Tym 
razem jednak nie ona się pojawiła, lecz jej przedstawi-
ciel: J. Sachs, który za dobicie socjalizmu i neoliberal-
ne reformy ekonomiczne, obiecał pomoc finansową, 
korzystne warunki spłaty zadłużenia i  normalność 
taką, jak w Niemczech czy we Francji7.
 Sprostanie temu uznano za środek realiza-
cji dobra wspólnego. Indywidualne horyzonty troski 
nasyciła nadzieja. Socjalizm został moralnie zabity, 
a jego trupa, inaczej niż w sztuce, nikt nigdzie nie wy-
wiózł. Wbito go w ziemię. I codziennie od dwudzie-

7 Szerzej o tym w: N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2008, 
s. 211-215.
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stu lat, na każdym kroku straszy się nim nawet dzieci 
w  przedszkolu. Wolny rynek zaś ogłoszono narodo-
wą, niemal etyczną świętością. Dziką prywatyzację – 
środkiem do powszechnej szczęśliwości Choć sprawy 
nie zakończyły się, jak u Durrenmatta, artystycznym 
happy endem: powstały i utrwaliły się nowe podziały 
klasowe, zakwitło bezrobocie, całe regiony kraju zna-
lazły się w gospodarczym i kulturalnym upośledzeniu. 
Nadzieja z rzadka już gości w wielu niszach prywatno-
ści. Jakby może powiedział Weber: po śmierci bogów 
żyjemy w kraju złowieszczych czarów bezosobowych 
demonów.    
 Ale „Wizyta starszej pani” nie tylko Polsce się 
przytrafiła. Ot, choćby wojna w Afganistanie: czyż nie 
jest swoistą odmianą zbliżonego spektaklu? Wszak 
jakiś czas temu wizytę w  tym kraju też złożyła pew-
na starsza pani – USA – by w  imię sprawiedliwości 
domagać się uśmiercenia Bin Ladena, Alkaidy i ruchu 
talibów, co niecnie ją przed laty skrzywdzili. Wysłali 
bowiem w świat terrorystów, nękających jej ambasady 
i obywateli, a w 2001 r. rozbili samolotami dwa pre-
stiżowe wieżowce w  Nowym Jorku, zabijając tysiące 
ludzi. A przecież byli oni jej (zbiorowym) ulubieńcem 
którego współfinansowała, zbroiła i  szkoliła, gdy on 
się zmagał z inwazyjną armią ZSRR. I gdyby nadal stał 
na straży jej interesów, mordował wrogów, mógłby się 
spokojnie bawić w  budowanie islamskiego raju. Na-
wet w najbardziej okrutnej wersji. Ale nic podobnego. 
W  imię swych ideałów i  wartości zagraża ustalone-
mu ładowi politycznemu w świecie zachodnim, i jest 
sprzeczny z regułami neoliberalnej gospodarki.
 Kiedy więc arcybogata i zbrojna starsza pani 
do Afganistanu przybyła, wzbudziła nadzieję na spo-
kój, pomyślność i rozwój u sporej części Afgańczyków. 
Całe jednak społeczeństwo było (i jest) podzielone nie 
tylko na polityczne, ale też na archaiczne wspólnoty 
plemienne i na zbiorowości o sprzecznych interesach 
ekonomicznych. Nie pali się więc do spełnienia jej ży-
czeń. Tym bardziej, że inaczej niż Klara ze spektaklu 
Krzystka, pani ta nie oddawała się rozrywkom, cze-
kając, aż mieszkańcy dojrzeją do pożądanych przez 
nią zachowań, lecz walcząc z niegdysiejszym kochan-
kiem, zamiast do ładu doprowadziła do chaosu. Strze-
lając zaś do niego z precyzją walca drogowego posła-
ła do raju Mahometa sporo cywilów, dlatego wielu 
z  żyjących współpracuje się z  jej wrogami. Ale ona 
nie ustępuje. Trwa przy swoim. Być może jednak kie-
dyś wyjedzie, wygra, wymusi wzajemną przemoc na 
Afgańczykach.
 Wszak w  utworze Durrenmatta starsza pani 
stwierdza, że sprawiedliwość ustala się na giełdzie. Ta 

amerykańska mogłaby dodać, że i w sztabie jej potęż-
nej armii. Tymczasem widoki na to, że się wszystko 
zakończy jak w powyższym spektaklu, są raczej mier-
ne. Sposób myślenia Afgańczyków jest nacechowany 
niepewnością i nieufnością. Natomiast osobom spra-
wującym władzę nie przyświeca - jak w  spektaklu - 
dobro wspólne. 
 Nie każdy, podobnie jak starsza pani z drama-
tu Durrenmatta, może sobie pozwolić na propagowa-
nie własnych wartości. Kiedy bowiem czytam, że np. 
w Afryce i Ameryce Łacińskiej pojawiają się ideologie, 
w których, w imię sprawiedliwości żąda się material-
nego zadośćuczynienia za wielowiekową eksploatację 
kolonialną8, nie dziwię się, że zbywa się je wzrusze-
niem ramion. Potraktowano by je serio, gdyby stawia-
jący je byli równi Klarze z analizowanego tu spektaklu. 
Jeżeli bowiem sprawiedliwość ustala się na giełdzie, to 
nic tu nie ma do powiedzenia żaden z prezentujących 
tę ideologię polityków, zbrojnych w uczciwość, odpo-
wiedzialność za wspólnotę i umiejętność odróżnienia 
dobra od zła.
 Czy w tych (i wielu podobnych) kontekstach 
może rozstrzygnąć cokolwiek postawa ze wspomnia-
nej na początku tych rozważań „Etyki bez kodeksu”? 
Raczej nie. Czy można tu zająć postawę kapłana lub 
błazna? Nie, bo obie zdają się nie na miejscu, choć ka-
płani różnych religii i błazny są żywotnie zaangażowa-
ni w przedstawione tu sprawy. W świecie, w którym 
nam żyć wypadło, wartości z pozoru bezwiednie usa-
modzielniają się, kostnieją lub rozpływają w  relatyw-
nej, mieszczańskiej powszedniości.  
 Jak bowiem prawie przed stuleciem pisał H. 
Broch w “Lunatykach”: “człowiek, niegdyś obraz i po-
dobieństwo Boga, zwierciadło wartości świata, któ-
rego był nosicielem, już nim nie jest; choćby zacho-
wał jeszcze jakieś poczucie dawnego bezpieczeństwa, 
choćby zadawał sobie pytanie, jaka to nadrzędna logi-
ka przekręciła mu sens, człowiek wypchnięty w prze-
rażającą nieskończoność, choćby dreszcz go przecho-
dził, choćby pełny był romantyzmu i sentymentu i tę-
sknił za ostoją w wierze, będzie bezradny w  trybach 
usamodzielnionych wartości i nie pozostanie mu nic 
innego, jak poddać się pojedynczej wartości, która 
stała się jego zawodem, nie pozostaje mu nic innego 
jak stać się funkcją tej wartości - zawodowiec, pożarty 
przez radykalną logiczność wartości, w której pazury 
się dostał”9.

8 Dokładniej o tym w: J. Kurowicki, Estetyczność środowiska 
naturalnego, Warszawa 2010, s. 240-244.
9 H. Broch, Lunatycy, Wrocław 1997, s. 580-581.
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 Tyle Broch, przerażony tym, że np. logika 
wojska, jeśli wymagać będzie sytuacja, doprowadzić 
może do eksterminacji narodów, ostrzeliwania cywi-
lów, katedr i szpitali; logika menadżera może wieść do 
wyniszczenia konkurencji; logika malarza - do two-
rzenia dzieł zrozumiałych tylko dla twórcy; logika 
kombinatorów postępujących w imię hasła “bogaćcie 
się!” może prowadzić do utrwalania obszarów nędzy 
i wykluczenia; logika polityków – do dyktatury w imię 
osiągnięcia swoich celów.
 To wszystko stanowi rezultat bezradności 
w  trybach usamodzielnionych wartości, które ujaw-
niły się z przeraźliwą jasnością już w drugiej połowie 

dziewiętnastego wieku. Wówczas to, skutkiem złożo-
nych procesów ekonomicznych i  kulturowych, czło-
wiek stał się jednowymiarowy. Okazał się tworem cze-
goś wobec niego zewnętrznego: stosunków społecz-
nych, anonimowych instytucji, ślepej gry rynkowej. 
Dlatego wszędzie możliwe są wizyty jakiejś starszej 
pani. 

Jan Kurowicki – profesor filozofii. Kierownik Katedry 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Ostatnio opublikował książkę “Este-
tyczność środowiska naturalnego” (2011).

wOkół źródeł NAZIsTOwskIej PrZeMOCy

E. Karolczuk

Tytuł książki1 wydaje się dość prowokacyjny, gdyż wy-
stępuje przeciwko pewnemu stereotypowi czyniące-
mu nazizm niemiecką „specjalnością”. Enzo Traverso 
powraca do dyskutowanych już problemów, ale jak 
gdyby od nieco innej strony.
 George Steiner w powieści The Portage to San 
Cristóbal of A. H., stworzył literacką postać Hitlera, 
który przeżył wojnę i uciekł do Ameryki Południo-
wej. Tam w dżungli został pojmany przez izraelskich 
łowców nazistów, którzy wobec nadciągającej śmierci 
zapomnieli o oratorskich zdolnościach Hitlera oraz 
postanowili sądzić go w dżungli i dać mu prawo do 
obrony. Fikcyjny Hitler wskazuje m.in., że obozy kon-
centracyjne są kopią angielskich obozów z czasów 
wojen burskich w Afryce, a idea wybranego narodu 
niemieckiego, jest kopią idei Narodu Wybranego w ju-
daizmie, że Żydzi są w jakimś stopniu odpowiedzialni 
za żydobójstwo, a III Rzesza poczęła Izrael, gdyż bez 
Shoah nie byłoby tego państwa, że zbrodnie Hitlera 
są porównywalne ze zbrodniami popełnionymi przez 
innych.
 W dyskusjach o przyczynach żydobójstwa 
źródłem jego byłyby oratorskie zdolności Hitlera, a 
odpowiedzialność za holocaust przerzucona byłaby 
na inne narody. Książka Steinera, stała się jak gdyby 
uzasadnieniem nazistowskiego plakatu z portretem 
Hitlera, na którym widniał stanowiący aluzję do Bi-
blii podpis: „Najpierw było słowo”. Na podstawie po-

1 Enzo Traverso: Europejskie korzenie nazistowskiej 
przemocy, Książka i Prasa, Warszawa 2011.

wieści Steinera przygotowano sztukę teatralną. Oracja 
Hitlera w teatrze londyńskim spotkały się z aplauzem 
widowni. Steiner chciał w nim widzieć uznanie dla 
swojej sztuki, a nie dla argumentów Hitlera. Niektórzy 
uważali, że powieść Steinera czyni Żydów współodpo-
wiedzialnymi za żydobójstwo, a Hitlera mesjaszem, 
który sprawił, że ziścił się sen o żydowskiej ojczyźnie 
i powrocie do Izraela. Zarzucono powieści Steinera, 
że zdejmuje odpowiedzialność z Hitlera i Niemców, 
że czyni Hitlera jedynie produktem mrocznej strony 
kultury europejskiej. Wydawało się, że książka Danie-
la Jonaha Goldhagena Gorliwi Kaci Hitlera, czyniąc 
wszystkich Niemców, opanowanych eliminacyjnym 
antysemityzmem, odpowiedzialnymi za holocaust 
wyrównywała pewne proporcje… Ówczesne dyskusje 
w kompetentny sposób ukazała i podsumowała książ-
ka Rona Rosenbauma Wyjaśnienie Hitlera. W poszu-
kiwaniu źródeł zła (Warszawa 2001). Warto do niej 
sięgać i dzisiaj.
 Ale po tych dyskusja ukazuje się na polskim 
rynku książka Enzo Traverso pt. Europejskie korze-
nie przemocy nazistowskiej. Tytuł książki właściwie 
oddaje treść i intencje autora. W odróżnieniu jednak 
do poprzednich dyskusji autor chce się przeciwstawić 
tendencji do traktowania nazizmu jako czegoś „bez-
precedensowego” i „absolutnie wyjątkowego”, gdyż w 
jego przekonaniu to „może przeobrazić się w blokadę 
wszelkich prób ujmowania go i rozumienia w obrębie 
historii Europy. […] Każda próba zrozumienia żydo-
bójstwa nosi bowiem uwzględniać zarówno nieredu-
kowalną wyjątkowość tego wydarzenia, jak i kontekst 
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historycznego »długiego czasu«, w który się wpisuje” 
(s. 11). Wydaje się, że w dobie globalizacji gospodarki, 
myśli i polityki intencje takie mają swoje uzasadnie-
nie, gdyż pozwalają głębiej niknąć w źródła nazizmu.

Imperializm

 Nazizm jawi się organiczną częścią euro-
pejskiego imperializmu. XIX-wieczna Europa żyła 
w przekonaniu, że w Azji i Afryce ma do spełnienia 
cywilizacyjną misję. Europejski imperializm okazał 
się niezbędnym etapem w genezie nazizmu. Przemoc 
kolonialna stała się jedną z przesłanek zbrodni popeł-
nianych na Europejczykach, których organiczną czę-
ścią stały się zbrodnie na Żydach. Pojęcie „przestrzeni 
życiowej” nie zostało wymyślone przez nazistów. To 
zwolennicy maltuzjanizmu w Anglii uważali, że klę-
ski głodu w Indiach są „zbawienną kuracją na prze-
ludnienie”. Wyrażenie Lebensraum ukuł w 1901 r., w 
okresie rozkwitu cesarstwa wilhelmińskiego, a więc na 
długo przed narodzinami nazizmu, niemiecki geograf 
Friedrich Ratzel. Symptomy „misji cywilizacyjnej” 
Niemców Europie Wschodniej można dostrzec u Tre-
itschego, a nawet u młodego Maxa Webera. Na po-
czątku lat 20-tych ukazała się powieść Hansa Grimma 
pod tytułem Volk ohne Raum (Lud bez przestrzeni).
Rasizm i darwinizm społeczny były na tyle popular-
ne, że wygłaszane były przez naukowców na posie-
dzeniach towarzystw naukowych, z ambon kościołów 
czy politycznych trybun. Rasistowskie poglądy można 
znaleźć u Darwina, Ludwika Gumplowicza, Roosevel-
ta i wielu innych. Wyniszczenie Indian czy Aboryge-
nów traktowano jako wyraz wyższości rasy białej. 
 Wojny kolonialne, ponieważ nie były zdolne 
do wstrząśnięcia strukturami społecznymi państw eu-
ropejskich nazywano wśród wojskowych small wars. 
Ale ze względu na liczbę ofiar i sposób ich prowadze-
nia możemy w nich dostrzec zasady wojny totalnej, w 
której wrogiem były już nie rządy czy regularne armie, 
ale ludy. To w Afryce wypróbowano bojową skutecz-
ność broni maszynowej i chemicznej. Kryzys demo-
graficzny jaki wystąpił w wielu koloniach wynikał z 
europejskiego ludobójstwa. Populacja Sri Lanki liczyła 
przed kolonizacją od 4 do 10 milionów mieszkańców, 
a w 1920 r. już tylko około miliona.  W Kongu, gdzie 
w kopalniach miedzi należących do Leopolda II usku-
teczniano dziki wyzysk, możemy dostrzec formę eks-
terminacji przez pracę. W latach 1880-1920 populacja 
Konga zmniejszyła się z 20 do 10 milionów ludności. 
W Sudanie od 1882 do 1903 r. populacja zmniejszyła 
się z 8-9 milionów do 2-3. Na Tahiti i w Nowej Ka-

ledonii spadek liczby miejscowej ludności sięgał 90 
%. Według szacunków liczba ofiar w Afryce i Azji w 
II połowie XIX w. osiągnęła 50-60 milionów ludzi, 
przy czym połowę stanowiła ofiary głodu w Indiach 
(s. 92), spowodowanego kolonialną polityką gospo-
darczą Anglii. Danych tych próżno by szukać w pod-
ręcznikach szkolnych do gimnazjum, a nawet liceum. 
Dla porównania przypomnijmy, że w czasie pierwszej 
wojny światowej straty ludzkie szacuje się na 9,5 mi-
liona, a w czasie II wojny światowej na 55 milionów 
ludzi. Zdaniem Traverso już wojny prowadzone na 
mniejszą skalę przez Niemców w Afryce zdradzają 
wszystkie cechy wojny eksterminacyjnej, prowadzo-
nej w ZSRR od 1941 r. W Afryce w 1904 r. generał von 
Troth wydał słynny „rozkaz unicestwienia” przeciwko 
zbuntowanym Hererom, których nazwy również nie 
ma sensu szukać w podręcznikach szkolnych. Zda-
niem Traverso debaty w parlamencie niemieckim w 
okresie wilhelmińskiego cesarstwa dowodzą, że akie 
pojęcia jak „wojna rasowa”, „eksterminacja”, „podlu-
dzie” znajdowały się w codziennym obiegu. (W ogóle 
bardzo krytycznym wobec polskich wydawców jest to, 
że prawie wszystkie prace, na które powołuje się Tra-
veso, nie są dostępne w języku polskim.)
 Włosi, dokonując inwazji przeciwko Etiopii, 
użyli broni chemicznej. W latach 1935-1939 zabili 250 
tysięcy „tubylców”. „Wielu historyków uznało ową fa-
szystowską wojnę kolonialną za ludobójczą, a zdjęcia 
na których włoscy żołnierze prezentują odcięte gło-
wy etiopskich partyzantów zdradzają porównywalne 
okrucieństwo do bardziej dziś znanych obrazów uka-
zujących zbrodnie Wehrmachtu w Polsce i Związku 
Radzieckim” (s. 95).  Również Hitler często porówny-
wał wojnę na wschodzie do wojen kolonialnych. Te-
reny Słowian miały zostać skolonizowane metodami 
zastosowanymi wobec Indian i hindusów, by w kon-
sekwencji przeobrazić je w coś w rodzaju „germań-
skich Indii”. „Niewolnicze podporządkowanie ludów 
słowiańskich czy eksterminację Cyganów, a zwłaszcza 
Żydów postrzegano jako inne oblicze tego samego 
procesu, którego wyrazem były europejskie podboje 
kolonialne w Afryce i Azji czy wojny z Indianami na 
zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wydarzenia te kre-
śliły historyczną linię, w ramach której polityka nazi-
stowska jako późny wyraz imperializmu, znajdowała 
naturalne miejsce i uzasadnienie” (s. 98-99). W 1940 r. 
w hitlerowskich elitach rozważano możliwość rozwią-
zania kwestii żydowskiej poprzez wysłanie Żydów na 
Madagaskar. W 1942 r. Hitler porównał represje wobec 
partyzantów z represjami wobec Indian w USA, cho-
ciaż sam rozczytywał się w powieściach Karola Maya. 
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I wojna światowa

 Doświadczenia zdobyte w czasie I wojny 
światowej zaowocowały w czasach nazizmu, była ona 
swoistym laboratorium totalitarnej przemocy, niczym 
nie ograniczonym polem do stosowania rasistowskich 
stereotypów wypracowanych przez darwinizm spo-
łeczny, miejscem oswojenia się ze śmiercią głównych 
architektów „ostatecznego rozwiązania”. „W okopach 
Wielkiej Wojny hartowała się nowa etyka i nowa men-
talność, bez których masakry II wojny światowej były-
by nie do pomyślenia. Podczas pierwszego światowe-
go konfliktu nie doszło do zbrodni porównywalnych z 
tym, czego w latach 1941-1943 dokonywały w Polsce 
Einsatzgruppen złożone ze »zwykłych ludzi«, wcze-
śniej członków niemieckich batalionów policyjnych, 
ale to wówczas pojawił się antynomiczny splot nor-
malności i zniszczenia, ogłady i zabijania – przesłanka 
tylu późniejszych zbrodni” (s. 117). Bitwa nad Somą, 
według Traverso, przypominała Treblinkę. Anglicy 1 
lipca 1916 r. w ciągu kilku godzin stracili 60 tysięcy 
żołnierzy, z czego zmarło 21 tysięcy. A pod koniec 
ofensywy - 18 listopada siły angielko-francuskie miały 
na swoim koncie 600 tysięcy ofiar śmiertelnych (po-
dobne były również straty niemieckie). „Wojna prze-
obraziła armie w fabryki produkcji śmierci” (s. 116).

Obozy koncentracyjne

 W latach 1914-1918 przeniknęło do słow-
nika wyrażenie „obozy koncentracyjne”. Istniały one 
nie tylko w Europie, ale również w Indiach, Japonii, 
Australii, Kanadzie i wielu krajach afrykańskich. Nie 
miały one tych celów czy kryteriów selekcji osadzo-
nych, co nazistowskie obozy zagłady, ale miały już 
właściwą formę – drewniane baraki otoczone drutem 
kolczastym pod napięciem. W tych obozach osadza-
no internowaną ludność cywilną i jeńców wojennych. 
Na 600 tysięcy włoskich jeńców schwytanych przez 
państwa Centralne w obozach tych zmarło około 100 
tysięcy, a wśród żyjących jeńców występowało zjawi-
sko znane z obozu w Oświęcimiu – muzułmaństwo 
obozowe, czyli pozbawienie świadomości i reakcji 
na bodźce zewnętrzne w wyniki stresu i głodu. Bez I 
wojny światowej faszystowska synteza nie doszłaby do 
skutku, ona zadecydowała o wykształceniu się faszy-
zmu. „Wojna totalna stanowiła z kolei laboratorium 
nowych form propagandy z czego nie omieszkały wy-
ciągnąć nauki reżimy faszystowskie – skierowanej nie 
tylko na odczłowieczenie, ale i, bardzo często, na ura-

sowienie wroga” (s. 136).
 Organizacja mordu w obozach koncentracyj-
nych przypominała organizację uboju bydła w prze-
niesionych na przedmieścia rzeźniach Chicago, w 
których zwierzęta zabijano taśmowo według określo-
nych procedur: najpierw spęd do specjalnych zagród, 
potem ubój, patroszenie, eliminowanie odpadów. 
Odbywało się to zgodnie z taylorowskimi zasadami 
naukowego zarządzania systemem uśmiercania, któ-
ry podzielono na kilka etapów: koncentracja, depor-
tacja, grabież mienia ofiar, pozyskiwanie niektórych 
części ich ciał, gazowanie, spopielanie zwłok. W myśl 
naukowych zasad organizacji Tylora następowało to-
talne podporządkowanie pracowników kierownictwu, 
rygorystyczne  oddzielenie procesu myślenia od wy-
konywania zadań, dyskwalifikacja i hierarchizacja siły 
roboczej, podział produkcji na serię operacji, nad któ-
rym panuje dyrekcja, pozbawienie robotnika kontroli 
nad procesem produkcji (s. 52-57).
 Jednym z najbardziej znazyfikowanych śro-
dowisk w Niemczech byli lekarze. Wielu znanych 
lekarzy, psychiatrów, antropologów, etnologów i 
biologów placówek naukowych w Europie i Stanach 
Zjednoczonych promowało związki pomiędzy na-
ukowo-technologicznymi masakrami nazizmu a eu-
geniczną kulturą z rasistowskimi konotacjami. Enzo 
Traverso konsekwentnie udowadnia, że „Eugenika i 
»higiena rasowa« jako istotne fundamenty nazistow-
skiego światopoglądu były częścią zachodniej kultury, 
miały solidne zakotwiczenie wśród szerokich warstw 
uczonych i intelektualistów (nacjonalistów, liberałów, 
konserwatystów, a nawet socjalistów). Z tej właśnie 
tradycji naziści czerpali »naukowy« język, w którym 
formułowali antysemickie przesłanie: Żydów utożsa-
miano z wywołującym »choroby« »wirusem«, a ich 
eksterminację ze środkiem »oczyszczania«, zabiegiem 
»profilaktycznym«” (s. 174-175).
 Francuski matematyk Pierre Louis Mauper-
tuis (1698-1759) i piemoncki  ekonomista Giambatti-
sta Vasco (1733-1793) zaproponowali, by osadzonych 
w więzieniach wykorzystać w eksperymentach me-
dycznych. Inni proponowali pracę pozbawioną pro-
dukcyjnej celowości jako metodę tortury. Robert Pe-
arson zaproponował dla odstraszenia mas ludowych 
od przestępczości ograniczenie snu, monotonne życie, 
spanie na twardych łóżkach, minimalne wyżywienie z 
czarnego chleba i wody, siermiężne ubranie więzienne 
(s. 44-46).
 Hitler rzeczywiście nie był wynalazcą wie-
lu teorii. Jednogłośne potępienie nazizmu po 1945 r. 
sprawiło, że wszyscy „inni” i „podobni” przycichli ze 
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Wojna obronna Polski w 1939 roku doczekała się już 
wielu opracowań. Znamiennym jest natomiast to, że 
niektórzy historycy i  politolodzy, próbują różnych 
sposobów żeby kampanię lub jej poszczególne epizo-
dy na swój sposób upiększyć. W tym celu nawet pró-
buje się podsunąć czytelnikom oczywistą nieprawdę 
w rodzaju tej o rzekomej bohaterskiej obronie wieży 
spadochronowej w  Katowicach. Szczególnie smut-
ne jest to, że włożono w tę legendę konkretne osoby 
i nazwiska. Tłumaczenie, że zrobiono to w epoce PRL, 
kiedy gwałtownie szukano bohaterów (a jak nie było 
rzeczywistych, to tworzono fikcyjnych), jest  bardzo 
prymitywnym.
 Przygotowania wojenne Polski nie rozpoczę-
ły się dopiero słynną mobilizacją kartkową w marcu 
1939 roku. Bo w ramach tej mobilizacji powołano rzu-
ty osłonowe, które miały dopiero osłonić powszechną 
mobilizację. Niemcy natomiast przeprowadzili swo-
ją mobilizację znacznie sprytniej. Po prostu kolejno 
przeprowadzono cztery etapy mobilizacji kartkowej, 
a na przeprowadzenie „żniw” zmobilizowano Organi-
zacje Todta, starsze roczniki Hitlerjugend i dodatko-
wych rezerwistów1.
 Ale najważniejsze były przygotowania mate-
riałowe, organizacyjne itd. Strona polska (i  tu znów 
trzeba napisać, niestety) postępowała w sposób, non-
szalancki, tak jakby krajowi nic nie groziło. A oto eg-
zemplifikacja. Polska na dzień 1 września 1939 roku 
dysponowała m.in. 116 samolotami bombowymi 
„Łoś”. Te samoloty były nowocześniejsze, dysponowa-
ły lepszymi parametrami niż niemieckie odpowied-
niki typu „Heinkel” 111. Było polskich bombowców 
znacznie mniej niż niemieckich, ale odpowiednio 
użyte np. w  nalotach na Berlin lub Wrocław mogły 

1 W. Kozaczuk, Wehrmacht 1933-1939, MON, Warszawa 
1971, s. 340-349.

spowodować znaczne zniszczenia... Ale w  linii tych 
doskonałych samolotów było tylko 36. Bo reszta była 
w  eskadrach szkolnych albo też były to maszyny do 
dyspozycyji dygnitarzy. Polski myśliwiec P-24 nie 
był lepszy, ale też nie gorszy od współczesnych sobie 
mutacji, powszechnego wtedy niemieckich Me-109. 
Ustępował Messerschmittowi nieco prędkością, ale 
był za to znacznie bardziej zwrotny2. Tyle ze w kampa-
nii 1939 roku po stronie polskiej nie wystąpiła żadna 
maszyna tego typu. Za to sprzedano ok. 150 sztuk do 
Jugosławii i  Grecji. Kupowano od nas, bo był dobry 
i względnie tani.
 Polska obok słynnych „tankietek”, czyli bar-
dzo lekkich czołgów klas TK i TKS, produkowała też 
od 1936 roku niezły czołg PT-7. Był to pojazd równo-
rzędny do niemieckich Panzer 1 i 2, czyli tych czoł-
gów, z którymi Niemcy wybrali się na wojnę z Polską.  
Oczywiście  posiadali też cięższe Panzer 3 i 4, ale było 
ich w  tym czasie bardzo niewiele. Produkcję PT-7 
przerwano w  1938 roku na osobisty rozkaz Rydza-
Śmigłego, po wyprodukowaniu ok. 180 sztuk. Polacy 
mieli też swoją tajną broń. Był to karabin przeciw-
pancerny zwany „szczeniakiem”3. Wyprodukowano 
ponad tysiąc pięćset sztuk tej  doskonalej broni, ale 
była ona otoczona tak wielką tajemnicą, że do walki 
wprowadzono tylko ok. 300. Pozostałe przejechały 
w  skrzyniach, granicę rumuńską i  węgierską. Polska 
posiadała ok. 700 czołgów, ale najwyższa jednost-
ka, w  jakiej działały te pojazdy, to batalion. Niemcy 
uderzali około 2700 czołgami, ale nawet te 700 odpo-
wiednio użyte mogły dać znacznie lepsze rezultaty, niż 
tylko do rozpoznania plutonami. Polska dywizja pie-
choty, była pod względem ilości żołnierzy równorzęd-
na niemieckiej. Również nie było wielkiej przewagi 

2 Ibidem, s. 30-33.
3 Ibidem, s. 32-33.

bITwA O GórNy śląsk w 1939 r. – hIsTOrIA PrAwdZIwA

E. Januła

wstydu. „W świecie anglosaskim nie istniał odpowied-
nik doktora Mengele, ale trzeba zdawać sobie sprawę, 
że jego praktyki były skrajną konsekwencją ideologii 
zakorzenionej w zachodniej kulturze” (s. 176). Czy-
tając książkę Enzo Traverso warto uświadomić sobie 
powiązania nazizmu z kulturą europejską i zastanowić 
się nad problemem czy współczesna biopolityka nie 

jest spadkobiercą i kontynuatorką pewnych elemen-
tów nazizmu.

dr Edward Karolczuk – nauczyciel historii wiedzy o 
społeczeństwie, konsultant RODN i IP „WOM” w Ryb-
niku.
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w broni strzeleckiej. Broni maszynowej Niemcy mie-
li na szczeblu dywizji ok. 1,8 razy więcej, ale nie ona 
stanowiła o  przewadze. Niemiecka dywizja piechoty 
posiadała około trzykrotną przewagę w artylerii ognia 
pośredniego. Niemiecka dywizja pancerna nie miała 
swojego odpowiednika po stronie polskiej. Za tego 
typu związki równoważne, ale już tylko w  stosunku 
do niemieckiej dywizji lekkiej, można sposób uznać 
polskie brygady, tj. 10 Brygadę Kawalerii Pancernej 
pułkownika Stanisława Maczka oraz Warszawską Bry-
gadę Pancerno-Motorową pułkownika Stefana Grota-
Roweckiego. Ale były to tylko dwa związki taktyczne, 
które można uznać za nowoczesne, w tym Warszaw-
ska Brygada znajdowała się w stadium organizacji.
 Polska posiadała natomiast aż 16 brygad ka-
walerii. Tu można powiedzieć, nie kryjąc ironii, po-
siadaliśmy absolutną przewagę nad stroną niemiecką. 
Bo przeciwnik użył tylko jednej. Brygada kawalerii 
miała być jednostką ruchową. Jej zdolności do pełne-
go przemieszczania się wyliczano  na 80 km na dobę, 
wobec 30 km, wyliczonego dla dywizji piechoty. Był to 
oczywiście jakiś atut. Ale pomijając koszty utrzyma-
nia, brygady kawalerii były to związki bardzo słabe. 
Siła ognia brygady kawaleryjskiej, mogła być porów-
nywalna z pułkiem piechoty.
 Przygotowując się do wojny Śmigły zlecił 
jednemu z najlepszych dowódców i sztabowców WP, 
gen. dyw. Tadeuszowi Kutrzebie, opracowanie planu 
wojny z Niemcami. W założeniu strony polskiej woj-
na miała polegać na obronie całego terytorium kra-
ju. Ale to zlecenie było mocno spóźnione. Kutrzeba 
miał na opracowanie około 7 miesięcy. W efekcie plan 
obrony powstał tylko w zarysie. Ale przygotowania do 
wojny trwały po jednej i drugiej stronie już od poło-
wy 1937 roku. Obie strony zdawały sobie sprawę ze 
znaczenia Górnego Śląska jako ośrodka przemysło-
wego, ludnościowego itd. Od końca 1936 roku w tym 
regionie, po stronie polskiej  zaczęto budować, beto-
nowe schrony bojowe. Tyle tylko, że z uwagi na sta-
le trudną ekonomicznie sytuację państwa polskiego, 
budowano w wolnym tempie. Solidne polskie schrony 
bojowe miały być przystosowane do zamontowania 
wież pancernych i artylerii. Tu wystąpiły jednak kło-
poty. Przemysł w bardzo wolnym tempie produkował 
wieże pancerne z przeznaczeniem dla schronów. Jesz-
cze większe kłopoty sprawiał dobór artylerii dla tych 
wież. Armaty mogły być dostarczone dopiero wiosną 
1940 roku. Zainstalowano zatem w kilku wypadkach 
armaty starszego modelu, kalibru 75 mmm tyle, że 
o krótszej lufie, czyli mniejszej sile przebicia. Nie cho-
dzi nawet o konieczność przeróbek, ale o to, że armat 

w  ogóle było mało. Dlatego w  większości schronów, 
zainstalowano po prostu tylko karabiny maszynowe.
 Śląskie umocnienia budowano na otwartych 
terenach, poza przestrzeniami zurbanizowanymi. 
Miały one powstrzymywać ataki w  taki sposób, żeby 
przeciwnik nie mógł obejść miast i oskrzydlić  wojsk 
strony broniącej się. Należy dodać że  schrony były do-
brze wkomponowane w teren, budowano je w węzło-
wych punktach, ale linie schronów, były w poszczegól-
nych rejonach niewystarczające, bardziej imponująco 
wyglądały na mapach sztabowych niż w rzeczywisto-
ści. Główne rejony umocnień biegły od Tarnowskich 
Gór kilka kilometrów na północ. Linie schronów 
wybudowano również w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, 
Piekarach, Dąbrówce Wielkiej i jeszcze w kilku innych 
miejscach.  Linie fortyfikacji były dalekie od ukończe-
nia.
 Problemem który dosłownie spędzał sen z po-
wiek polskim dowódcom i  sztabowcom był  aspekt 
obrony granicy południowej. Z  chwilą upadku pań-
stwa czechosłowackiego, do którego to niechlubnego 
dzieła, Polska też przyłożyła rękę, dość nagle powstał 
problem. Bo  granica z Protektoratem Czech i Moraw 
oraz znacznie dłuższa, z wasalną wobec Hitlera Sło-
wacją, nagle stała się  problemem. Podjęto, co prawda 
rozsądne, ale okazało się, zbyt małe kroki do zaryglo-
wania granicy od tej strony. Główną linię obrony od 
południa umieszczono w  rejonie Węgierskiej Gorki. 
Tu schodziły się górskie drogi z  kilku przełęczy be-
skidzkich. Planowano budowę szesnastu wielkich 
schronów bojowych. Jednak mimo że budowano 
szybko jak na polskie możliwości, do wybuchu wojny 
zdołano wybudować tylko pięć z  planowanych szes-
nastu (i oczywiście bez kopuł bojowych z artylerią4). 
Planowano także wybudowanie pozycji na północ od 
Żywca, ale skończyło się na wybudowaniu w rejonie 
Łodygowic- Pietrzykowic kilku małych betonowych 
bunkrów.
 Całość polskiego planu obrony opierała się na 
uporczywej obronie obszaru warownego Śląsk. Tu na 
Górnym Śląsku polskie wojsko miało się bronić po to, 
żeby inne armie mogły wycofać się za Wisłę, jeżeliby 
zaszła taka potrzeba. Należy zatem zadać pytanie, czy 
„armia Kraków” (bo to ona broniła Śląska), dowodzo-
na przez znakomitego dowódcę gen. F. Szylinga, miała 
szanse wykonać plan Śmigłego? Była to zdecydowanie 
najsilniejsza armia polska pierwszego rzutu obron-
nego. Składała się z pięciu dywizji piechoty, brygady 

4 W. Stebnik, Zarys działań wojennych armii Kraków 
w kampanii wrześniowej 1939 roku, Polski Instytut Historyczny 
im. W. Sikorskiego, Londyn 1939, s. 23.
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kawalerii, brygady górskiej i  jednej z  dwóch brygad 
kawalerii pancernej5. Trzeba uzupełnić podane wy-
żej informacje. Jedna z  dywizji piechoty obsadzała 
fortyfikacje górnośląskie. Była to typowa dywizja for-
teczna wyposażona  do walki w obronie fortyfikacji. 
Natomiast pozostałe dywizje były to typowe polskie 
dywizje piechoty. Śląska Cieszyńskiego broniła dwu-
dywizyjna grupa operacyjna „Bielsko” pod dowódz-
twem; generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza. 
Jego oddziały miały zamknąć drogę na wschód w re-
jonie Bielsko-Czechowice-Dziedzice-Pszczyna6. Dalej 
na południe, już w Beskidach poszczególne przełęcze 
obsadzała brygada górska.
 Plan ataku niemieckiego nie był skompli-
kowany. Niemcy zamierzali po prostu przebić dywi-
zjami pancernymi na kilku odcinkach szerokie od-
cinki polskiej obrony i bardzo szybko iść do przodu, 
nie zajmując się pozostawionymi w  tyle wojskami 
obrońcy. To zadanie, czyli dalszą eliminację siły ży-
wej  przeciwnika, pozostawiano korpusom piechoty. 
Jeżeli chodzi o  rejon Śląska, strona niemiecka znała 
dobrze rozmieszczenie polskich schronów bojowych. 
Budowy umocnień nie sposób było ukryć, a  wśród 
licznej w regionie mniejszości niemieckiej wielu ludzi 
współpracowało ze stroną niemiecką. W kategoriach 
natomiast samej walki, Wehrmacht nie miał zamiaru 
atakować frontalnie polskich umocnień. Plan był zu-
pełnie inny. Górny Śląsk znajdował się na osi natarcia 
podstawowego niemieckiego frontu, czyli Grupy Ar-
mii Południe. To te wojska dowodzone przez generała 
pułkownika Gerda von Rundstedta działały w dwóch 
ugrupowaniach. Na Górny Śląsk nacierała 10 Armia, 
dowodzona przez  generała Walthera von Reichenau7. 
To na osi natarcia tej najsilniejszej armii niemieckiej, 
znajdował się obszar od Pszczyny na południu aż 
po rejon na północ od Częstochowy. Armia Reiche-
naua miała w  drugiej fazie wojny skręcić na północ 
w kierunku ogólnym na Warszawę. Na południowym 
skrzydle GA Południe, działała 14 Armia gen. Wilhel-
ma von Lista. To zgrupowanie działało z terenu wasal-
nej Słowacji8.
 Dzień pierwszego września był dla wielu 
mieszkańców Polski dużym zaskoczeniem. Społe-
czeństwo wierzyło, że mimo wszystko wojny nie bę-

5 Ibidem, s. 46-52.
6 T. Jurga…s. 34 i nast.
7 Szerzej o kwalifikacjach polskich i niemieckich generałów 
patrz: E. Januła, Twórcy sukcesów i klęski, [w:] www.Silesia-
Schlesien.com.
8 T. Jurga…., s. 40 i nast.

dzie. Stąd wycie silników samolotowych, a  później 
wybuchy bomb, były szokiem. Ale na Śląsku psy-
choza wojny trwała już od lata. Bojówki niemieckich 
Freikorpsów usiłowały już w  połowie sierpnia do-
konywać lokalnych aktów dywersji w  obiektach go-
spodarczych. Z drugiej strony Niemcom zależało na 
przejęciu śląskich instalacji przemysłowych w  stanie 
niezniszczonym, wiec te same bojówki podjęły już 
w nocy z 31 sierpnia na 1 września akcje, które miały 
na celu opanowanie i utrzymanie niektórych obiektów 
przemysłowych do czasu podejścia własnych wojsk.
 Kilka godzin wcześniej rozegrała się słynna 
prowokacja gliwicka. Hitler chciał mieć pretekst do 
wojny. Jako taki  miał zostać wykorzystany rzekomy 
napad powstańców śląskich na radiostację w  Gliwi-
cach. O godzinie 20-tej z minutami 31 sierpnia, kie-
dy właśnie radio Wrocław retransmitowało program 
z  Gliwic, słuchacze usłyszeli nagle strzały, a  chwilę 
później głos w  języku polskim oznajmiający, że po-
wstańcy śląscy właśnie zdobyli radiostację i ruszają na 
Wrocław w celu uwolnienia prastarych polskich ziem. 
Dopiero po wojnie na jednym z procesów norymber-
skich ujawniono prawdę. Akcja była przygotowana 
przez SD. Sturbanfuchrer, Helmuth Naujocks z  pię-
cioma ludźmi z SS, oczywiście wszyscy w ubraniach 
cywilnych opanowali przed godz. 20 budynek radio-
stacji, w  którym było tylko czterech ludzi, a  potem 
nadali przywoływany wcześniej komunikat…
 Z kolei dywersantom z Freikorpsu w noc po-
przedzającą wybuch wojny udało się opanować na kil-
ka godzin kopalnie Karol i Jurand oraz kopalnię i hutę 
cynku „Orzeł Biały”. Jednak pododdziały dywizji for-
tecznej przy pomocy powstańców śląskich odbiły te 
wszystkie obiekty. Podobnie nie udał się bojówkom 
atak na Brzeziny Śląskie. Wydawało się, że dywersan-
tom uda się opanować kopalnię Max. Bojówka SA 
pod dowództwem Pisarskiego wdarła się w  nocy na 
teren kopalni i do południa 1 września udało się SA-
manom utrzymać kopalnię. Tu, podobnie jak w  po-
przednich sytuacjach, przybycie regularnego oddziału 
WP rozstrzygnęło sprawę. Praktycznie do wieczora 1 
września, zlikwidowano wszystkie próby opanowa-
nia obiektów czy miejscowości, przez  bojówki strony 
niemieckiej. Trzeba dodać, że już w tej wstępnej fazie 
walk strony ponosiły spore straty w ludziach. Bojów-
karze niemieccy nie mieli żadnych praw kombatanc-
kich, więc siłą rzeczy byli na ogół eliminowani. Oni 
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sami też raczej jeńców nie brali.
 „Nieprzyjaciel kontynuował w  dniu dzisiej-
szym natarcie skupiając swój główny wysiłek na pół-
noc od Częstochowy oraz na kierunku Pszczyny i Jor-
danowa”. Tak brzmiał lakoniczny komunikat informa-
cyjny nr 2 Sztabu Naczelnego Wodza9. Prawda była 
jednak znacznie dla strony polskiej gorsza. Meldunek 
z  rozpoznania lotniczego, który dotarł ok. południa 
1 września do Sztabu Naczelnego Wodza brzmiał: 
„Wielka pancerna jednostka nieprzyjacielska prze-
rwała się w rejonie na północ od Częstochowy”10. Na 
pozycje polskie pod Częstochową spadło najsilniejsze 
z uderzeń 10 Armii niemieckiej. Pancerny korpus gen. 
Ericha Hoepnera uderzał na północ od miasta. Na 
samą Częstochowę nacierały dwie dywizje piechoty, 
a na południe od miasta dalsze dwie dywizje lekkie, 
które kierowały się przez Tarnowskie Góry i Koszęcin 
również w  kierunku Warszawy. Widać wyraźnie ze 
punkt ciężkości głównego niemieckiego natarcia kon-
centrował się w pierwszym etapie na rejonie Często-
chowy.  Charakterystycznym jest to, że w walce każda 
strona atakująca starała się znaleźć miejsca styków ar-
mii i  frontów strony broniącej. Niestety, w kampanii 
wrześniowej styki poszczególnych polskich armii były 
bardzo słabo zabezpieczone. W rejonie Częstochowy 
broniła się najbardziej na północ wysunięta, wielka 
jednostka /dalej WJ/ armii „Kraków” - 7 Dywizja Pie-
choty. Miała ona bronić bardzo rozległego obszaru. 
Jej front obrony rozciągał się aż na około 40 km. Do-
wodził tą dywizją będący w głębokiej niełasce u Śmi-
głego, gen. bryg. Janusz Gąsiorowski, długoletni  szef 
Sztabu Generalnego w  epoce bezpośrednich rządów 
Józefa Piłsudskiego. Postać tego generała jest oceniana 
bardzo kontrowersyjnie i w sposób zróżnicowany. Po 
objęciu funkcji szefa GISZ-u  przez Śmigłego, został 
przesunięty na funkcje trzeciorzędne11. Nie można 
zapominać również o tym, że w 1939 roku gen. Gąsio-
rowski był poważnie chory i nie powinien absolutnie 
przebywać w służbie. Niemcy przełamali obronę 7 DP, 
i  poszli szybko naprzód. Również pod Wożnikami, 
niemiecka 2 Dywizja Lekka, przełamała obronę Kra-
kowskiej Brygady Kawalerii, która musiała w efekcie 
wycofać się w okolice Zawiercia. W ten sposób 7 DP 
została okrążona. Większość żołnierzy wraz z  gen. 
Gąsiorowskim dostała się do niewoli. Na południu 
geopolityczne ukształtowanie granicy było wyjątko-

9 Wojna Obronna Polski. Wybór Dokumentów, MON, 
Warszawa 1972, dok. Nr 157, .s. 144.
10 Polskie Siły Zbrojne, Londyn1948, t. II, cz. 2, s. 265.
11 E. Januła, Twórcy….

wo korzystne dla napastnika. Natomiast górski teren, 
zdecydowanie sprzyjał obronie. 8 Korpus niemieckiej 
14 Armii atakował z rejonu Gliwic trzema dywizjami 
w kierunku Mikołowa i Pszczyny. Z kolei 17 Korpus 
z  rejonu Ostrawy i  Frydka-Mistka, atakował rejon 
Bielska-Białej oraz jedną dywizją z Czadcy na Żywiec. 
Dodać trzeba, że wyprowadzono też od razu, uderze-
nie na tyły armii „Kraków”. Wykonawcą tego zada-
nia był 18 Korpus, który atakował trzema dywizjami 
w kierunku  na Chabówkę. Po trzech dniach wojny do 
ataku na Polskę ruszyła także całością sił /3 DP/ armia 
słowacka księdza Tiso12.
 Gen. Jagmin-Sadowski dowódca grupy ope-
racyjnej „Śląsk” już w godzinach przedpołudniowych 
1 września był  zorientowany, że w jego pasie obrony 
uderzenie kieruje się na Mikołów, omijając od połu-
dnia pas śląskich fortyfikacji. Oczywiście dowódca 
niemieckiego korpusu, gen. Ernst Busch zamierzał już 
pierwszego dnia wojny przełamać polskie linie obro-
ny. Ta była jednak mocna. Zarówno w rejonie Łaziska-
Mikołów, jak i Kobiór-Pszczyna, opór był skuteczny13. 
Obok wojska, po stronie polskiej wystąpiły też oddzia-
ły powstańców śląskich14. Natomiast na styku grup 
operacyjnych „Śląsk” i „Bielsko” zaczął się kształtować 
kryzys. Niemiecka 5 Dywizja Pancerna, przełamała 
wysunięte pozycje obrony pod Rybnikiem i  Żora-
mi i skierowała się w rejon Wisły Wielkiej i Brzezin. 
Tu obrona polskiej 6 DP była słaba. Drugiego wrze-
śnia o świcie w rejonie Goczałkowic na południe od 
Pszczyny, niemiecka 5  Dywizja Pancerna przełamała 
główną linię obrony polskiej 6 DP. Trzeba dodać, że 
w odróżnieniu od innych polskich wielkich jednostek, 
ta dywizja była dowodzona  nieudolnie. Dowódca tej 
dywizji gen. Mond, który na rautach wykrzykiwał, że 
jego dywizja pobije trzy germańskie, nie miał pojęcia 
o zasadach obrony przeciwpancernej. Kierował swo-
ją piechotę na otwarte przestrzenie, gdzie dosłownie 
była wgniatana gąsienicami czołgów.
 Nastąpiło więc, mówiąc językiem wojsko-
wym, przełamanie już w drugim dniu wojny, na  sty-
kach armii „Kraków”. Generał Szyling nie mógł więc 
absolutnie trwać resztką wojsk w obronie.  Wieczorem 
2 września musiał dać rozkaz odwrotu ze Śląska. Tu 
trzeba dodać, że o ile pod Częstochową, praktycznie 
napastnik zwinął całą 7 DP, to reszta wielkich jed-

12 Szerzej o agresji słowackiej; E .Januła, Agresorów było 
trzech, [w:] „Przegląd” nr 14/2011.
13 J. Sadowski, Działania GO Śląsk 1-3 września 1939 r., .[w:] 
Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1/1960, s. 229-245.
14 H. Batowski, Zdrada monachijska, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1973, s. 206-207.



str. 32

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (17)/ 2012

nostek, nawet pobita pod Pszczyną 6 DP, zdołały się 
w tej fazie wojny wycofać na wschód. Klęska na Śląsku 
mogła być znacznie poważniejsza, gdyby niemiecka 7 
Monachijska Dywizja Piechoty, była lepiej i sprawniej 
dowodzona. W Węgierskiej Górce niemiecka dywizja 
już 2 września w  południe podeszła pod niedokoń-
czoną jeszcze linię polskich schronów bojowych. Roz-
poczęły się walki. Wbrew wszelkiej logice, polski nie-
pełny batalion kpt. Semika, broniący tych umocnień, 
trzymał niemiecką dywizje górską, przez półtora dnia 
w miejscu. Tu należy podkreślić bohaterstwo obroń-
ców, ale również kiepskie dowodzenie po stronie nie-
mieckiej. Niewykończone umocnienia polskie można 
było po prostu obejść bez własnych strat. Tymczasem 
niemieccy strzelcy górscy atakowali frontalnie i nie-
zdecydowanie. Prawda była taka, że na kilka dni przed 
wybuchem wojny dowództwo tej właśnie dywizji ob-
jął gen. Otto, na co dzień inspektor piechoty niemiec-
kiej15. Okazał się bardzo miernym dowódcą.
 Bielsko wraz z Białą stanowiły w okresie mię-
dzywojennym duży ośrodek zamieszkiwany, przez 
znaczącą mniejszość niemiecką. Trzeba też zauważyć, 
że część bielskich Niemców sympatyzowała z ruchem 
hitlerowskim. W tym mieście silna była Partia Mło-
do-Niemiecka /JDP/. Bojówki tej partii wystąpiły 
zbrojnie. Już od godzin wieczornych 1 września część 
bielskich Niemców zaczęła atakować polskie wojsko. 
Budynek, w którym mieściło się dowództwo 21 DPG, 
był systematycznie ostrzeliwany z  pobliskiej fabryki 
włókienniczej „Jankowski”. Jednak reakcja była na-
tychmiastowa. Rano 2 września kilka kompani WP, 
skutecznie oczyściło teren z  dywersantów, których 
większość uciekła w  kierunku Kamienicy i  Wapien-
nicy. Szereg dywersantów zginęło też w  walce16. Po 
stronie polskiej w  rejonie Bielska wystąpili też star-
si harcerze, którzy pełnili rolę łączników i  kurierów. 
Po wycofaniu się 21 DPG z  Bielska w  kilka godzin 
później do miasta wkroczył Wehrmacht. Dywersan-
ci uaktywniali się także w  innych miejscowościach. 
W  Pszczynie zaatakowali opuszczający miasto 2 Ba-
talion 20 Pułku Piechoty. Wystąpili również w Rybni-
ku i Żorach. Inaczej  potoczyły się natomiast wypadki 
w  centrum Okręgu Przemysłowego. Tam silne były 
miejscowe zbiorowości powstańców śląskich. Po wy-
cofaniu się z terenu umocnień i garnizonów oddzia-
łów polskich,  powstała na okres ok. 1,5 dnia, pustka 
operacyjna. Strona niemiecka dysponowała w  tym 

15 E. Halder, Dziennik wojenny, t. I, MON, Warszawa 1971, 
s.47-55.
16 Wojna obronna…..dok. nr 558, s. 1022.

rejonie tylko słabymi oddziałami straży granicznej 
i trzeciorzutowej 239 Dywizji Piechoty. Po wycofaniu 
wojsk polskich, oddziały niemieckie zaczęły począw-
szy od wieczora 2 września, ostrożnie wchodzić do 
obszaru zurbanizowanego. Miejscowi Niemcy jednak 
nie czekali na wejście swoich wojsk. Upojeni zwy-
cięstwem wywieszali hitlerowskie flagi i  świętowali 
zwycięstwo. W Chorzowie od 3 września rano wisiała 
na ratuszu, hitlerowska flaga. Ale od strony Katowic 
przyjechało kilka samochodów ciężarowych z uzbro-
jonymi powstańcami i ochotnikami. Szybko zdobyto 
rynek i centrum miasta, a na ratuszu wywieszono po-
nownie polską flagę. 4 września do miasta wkroczyło 
wojsko niemieckie, które po całodziennych zaciętych, 
aczkolwiek toczonych małymi siłami walkach opano-
wało miasto.
 Długotrwałe walki toczyły się w Katowicach. 
Od wieczora 2 września węzłowe punkty miasta za-
częli obsadzać powstańcy. Zajęli stanowiska ogniowe 
w takich obiektach centrum miasta jak Dyrekcja Po-
licji, Dyrekcja Kolei, Teatr. Również w  południowej 
dzielnicy miasta, obsadzili drapacz chmur i górująca 
nad miastem Górkę Mikołowską. Komendę obrony 
miasta zorganizował były powstaniec śląski17. Prak-
tycznie Niemcy, znów działając nielicznymi oddzia-
łami, od 3 września zdobywali kolejno poszczególne 
obiekty. 4 września część obrońców centrum wycofała 
się w kierunku Sosnowca, większość cofała się na po-
łudnie w kierunku Górki Mikołowskiej. Podejścia do 
tej pozycji bronili harcerze, zajmujący pozycje w dra-
paczu chmur. 4 września pozycje obrońców ograni-
czały się już tylko do Górki Mikołowskiej i  słabszej 
pozycji w  Parku Kościuszki. Drapacz chmur został 
bowiem zdobyty.
 Górka Mikołowska była to świetna pozy-
cja taktyczna. Jest to miejsce, gdzie dzisiaj znajdują 
się obiekty katowickiej AWF. Oczywiście w  miejscu, 
gdzie przebiega dziś trasa A-4, były zagajniki, które 
umożliwiały kontakt z  Parkiem Kościuszki. Górka 
była też o ok. 25 m wyższa niż dzisiaj, co pozwoliło na 
panowanie nad okolicą. Bardzo trudno ocenić dzisiaj, 
ilu zebrało się obrońców tej pozycji18. Mogła to być 
duża liczba, nawet 60-80 osób. Wiele danych wska-
zuje, że powstańcy i  towarzyszący im harcerze mieli 
zamiar przejść przez Park Kościuszki i następnie przez 
Brynów i  Piotrowice do rejonu Bierunia, gdzie spo-

17 Czy była obrona Katowic – rozmowa z dr. G. Bębnikiem 
z IPN, [w:] ”Dziennik Zachodni” z 25.10.2006.
18 B. T. Wieliński. Dyskusje o obronie Katowic zdarzały 
się już przed laty./w/ Gazeta Wyborcza 21.11.2003, Dostęp 
14.03.2012.
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dziewano się zastać jeszcze polskie jednostki. Zatem 
należy postawić tezę, że obrona Górki Mikołowskiej 
była to typowa obrona wymuszona. Z przeważającym 
prawdopodobieństwem ta grupa została po prostu za-
blokowana i broniła się przez kilkanaście godzin, wy-
korzystując walory taktyczne pozycji. W nocy z 4 na 
5 września nastąpiła próba przebicia się na południe, 
o  czym świadczyła ostra wymiana strzałów w  połu-
dniowej części Parku Kościuszki. Również stamtąd 
przywieziono do Katowic, kilkunastu zabitych. Za-
pewne części udało się przebić przez  blokadę, ale 
niektórzy prawdopodobnie wrócili do Katowic. Oczy-
wiście  uciekający musieli się obawiać represji, które 
(aczkolwiek nie w  stosunku do wszystkich) nastąpi-
ły. Tu trzeba zatrzymać się nad piękną, ale niezgodną 
z prawdą, legendą o obronie wieży spadochronowej. 
Ten obiekt był po prostu nie do obrony Pomijając fakt, 
że na wieże należałoby wnieść ok.80 worków z  pia-
skiem, to trzeba przecież zauważyć, że to nie wieża, 
wyższa o  15 metrów niż obecnie, ale właśnie Górka 
Mikołowska i wieże szybowe, pobliskiej kopalni Wu-
jek, były najwyższymi punktami terenowymi. Z tych 
punktów, snajperzy wystrzelaliby obrońców wieży 
w niecałe pół godziny. Ponadto, broniąc wieży, trze-
ba było też obsadzić i to równowartością kompani jej 
okolice. W  przeciwnym wypadku saperzy napastni-

ka w ciemnościach zapewne przytwierdziliby ładun-
ki wybuchowe do słupów  wieży. W rezultacie wieża 
przewróciłaby się wraz z  obrońcami… Ponadto, na-
pisana legenda głosi, że bezpośrednie trafienia artyle-
rii niemieckiej, zakończyły obronę wieży, zabijając jej 
obrońców19. Hmmm…. Jeżeliby pociski trafiły w wie-
żę to konstrukcja musiałaby być w rezultacie poskrę-
cana wybuchami. Tymczasem wieża ta sama, mimo 
że niższa, jest nieuszkodzona… Należy sadzić, że 
rzeczywistą obronę Górki Mikołowskiej, przesunięto 
w hagiografii ok. 150 metrów na południe, czyli tam 
gdzie jest wieża. Faktem jest, że grupki powstańców 
z  Gostynia, Łazisk czy Mikołowa uciekły do lasów 
pszczyńskich. Mimo kilkukrotnych obław, niektórzy 
przetrwali, korzystając z pomocy rodzin i znajomych 
aż do wiosny 1940 roku. Walki o Górny Śląsk w kam-
panii wrześniowej 1939 roku stanowią najbardziej 
istotną jej część. Tu właśnie cała koncepcja polskiej 
obrony legła dosłownie w gruzach. 

Eugeniusz Januła – doktor, pułkownik rezerwy, na-
uczyciel akademicki, publicysta. Poseł na Sejm RP II 
kadencji.

19 Por. WWW.Obrona wieży spadochronowej-fakty 
i kontrowersje, Dostęp.16.03.2012

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Projektowanie lekcji języka polskiego przygotowujących do egza-
minu maturalnego.

• Prawo oświatowe.
• Pomiar dydaktyczny z podstaw przedsiębiorczości.
• Sztuka prezentacji. 
• Uczenie się międzykulturowe.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Kolejny przełom w polskim systemie edukacji rozpoczął się przed ponad dwu laty, wraz z podpisaniem 23 
grudnia 2008 roku kolejnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, na mocy które-
go ponownie w relatywnie krótkim wymiarze czasowym zmieniono podstawy programowe kształcenia na 
poszczególnych szczeblach szkolnictwa. Zmiana dotknęła niemal samego „jadra”, dokument ten (podstawa 
programowa kształcenia z  danego przedmiotu) jest bowiem z  perspektywy realizacji procesu kształcenia 
szczególnie ważny, bo pozostaje jedną z dwóch części „stałych” dla całego procesu kształcenia na kolejnych 
etapach edukacyjnych (drugim z elementów są standardy wymagań egzaminacyjnych, ale ich ważność wraz 
z  pełnym wdrożeniem opisywanej reformy programowej przestanie obowiązywać). Podstawa programowa 
jako ogłaszany w formie aktu prawnego, jednolity i obowiązkowy w skali całego kraju dokument, stanowi 
„wspólną część”, która musi zostać uwzględniona w szeregu innych dokumentów czy środków dydaktycznych. 
W ramach „rzeczywistości szkolnej” wpływa ona na stosowane w szkole programy nauczania oraz obowią-
zujące podręczniki. W  ramach „rzeczywistości między (poza)szkolnej” w  oparciu o  nią powstaje egzamin 
zewnętrzny (gimnazjalny w części humanistycznej, w pełni „autonomiczny” po szkole ponadgimnazjalnej). 
Przyjęte na przełomie lat 2008/2009 (oficjalnie konsultowane od 8 kwietnia 2008 roku w ramach programu 
pt. Szkoła przyjaźnie wymagająca, zatwierdzone przywołanym już rozporządzeniem) podstawy programowe 
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rzeczywiście wprowadziły znaczne zmiany w obrębie edukacji 
historycznej i obywatelskiej.
 Wprowadzone zmiany w stopniu znacznym odbiegają od regulacji obowiązujących dotychczas i za-
kładają kilka istotnych zmian. Pierwszą, podstawową, przynosi sam układ. O ile struktura poprzedniej pod-
stawy programowej przedmiotu ogólnokształcącego lub ścieżki edukacyjnej (od 2002 roku) obejmowała cztery 
obszary: cele edukacyjne, zadania szkoły, treści oraz osiągnięcia (którymi charakteryzować winien się uczeń 
i absolwent danego etapu edukacji), nowe rozwiązania obejmują jedynie cele kształcenia – rozumiane jako wy-
magania ogólne oraz treści nauczania – interpretowane jako wymagania szczegółowe. Rozwiązania wprowa-
dzane w 2002 roku w odniesieniu do interesujących nas obszarów edukacji zakładały, że każde z omawianych 
pól (cele, zadania, treści oraz osiągnięcia) opisywane było przy pomocy od kilku do kilkunastu, stosunkowo 
ogólnych i lakonicznych, stwierdzeń. Powodowało to często w konsekwencji dużą swobodę w przygotowywa-
niu programów nauczania oraz podręczników (zbyt dużą różnorodność przy jednocześnie zbyt małej ilości 
elementów wspólnych, jednoznacznie określonych w podstawie). Sytuacja ta bardzo niekorzystnie odbierana 
była przez uczniów, przystępujących do egzaminu maturalnego oraz część środowiska nauczycielskiego (brak 
jasno i precyzyjnie określonego „kanonu” wiedzy i umiejętności utrudniał uczniom właściwe przygotowa-
nie się, a nauczycielom odpowiednią pomoc zdającym). Tego typu argumentami uzasadniali potrzebę zmian 
sami reformatorzy, proponując zmniejszenie liczby obszarów oraz uszczegółowienie ich zapisu. Zawarte w no-
wej podstawie cele edukacyjne stanowią jednoznaczną informację nt. kilku pożądanych umiejętności, treści 
zaś opracowane zostały w sposób szczegółowy – zarówno pod względem „ilościowym”, jak i „jakościowym”. 
W podstawie umieszczono znacznie większą niż uprzednio liczbę szczegółowych zagadnień, które winny zna-
leźć się w programie i podręczniku, każde z nich opracowane zostało z uwzględnieniem operacyjnie zestawio-
nych celów (w wypadku historii jest ich w podstawie gimnazjalnej 39, dla IV etapu w zakresie podstawowym 
12, w rozszerzonym 42, w przypadku wiedzy o społeczeństwie, odpowiednio – 31 na III etapie, 6 dla IV etapu 
– poziomu podstawowego i 45 dla tego samego etapu i poziomu rozszerzonego).  
 Kolejna wprowadzona zmiana dotyczy „sztandarowego” założenia władz – rezygnacji z formuły po-
wtarzania materiału na poszczególnych etapach edukacji. W zamian twórcy reformy proponują formułę okre-
śloną przez nich jako „połączenie programowe cyklu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”. Rozwiązanie to 
w praktyce wprowadziło w zakresie edukacji historycznej zupełnie nowy rozkład treści, które mają realizować 

edukACjA hIsTOryCZNA w sZkOle PONAdGIMNAZjAlNej – 
kONIeC hIsTOrII CZy NOwA jAkOść ksZTAłCeNIA?

M. Fic
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gimnazjaliści (którzy de facto w tym roku kończą już pierwszy cykl „nowego” kształcenia) i uczniowie szko-
ły ponadgimnazjalnej. Zgodnie z wdrażaną reformą uczniowie gimnazjów poznają historię od czasów naj-
dawniejszych po zakończenie I wojny światowej (czyli rok 1918). Pełen cykl wiedzy historycznej uzupełniają 
w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej, omawiając tematykę od 1918 roku aż po przełom XX/XXI wieku, dzięki 
czemu istnieje ogromna szansa na to, by wszyscy uczący się na tym etapie młodzi obywatele Polski uczyli się 
wreszcie o najnowszej historii naszego kraju1. Ale kolejny raz sięgają do historii ułożonej „po bożemu” (czyli 
w porządku chronologicznym) wyłącznie uczniowie klas sprofilowanych (z rozszerzonym kursem edukacji 
historycznej, np. profili humanistycznych czy prawniczych). Pozostali uczniowie „niesprofilowani” humani-
stycznie (bardziej zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, czyli najprawdopodobniej większość 
uczniów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych) obowiązkowo uczestniczyć będą w zajęciach z za-
kresu przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” (w drugiej i trzeciej klasie szkoły). 
 Nowy przedmiot, stanowiący „poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społe-
czeństwie i wiedzy o kulturze”, wyrósł z bardzo istotnych i wzniosłych pobudek. Nadrzędnym celem edukacji 
ma być pomoc w zrozumieniu owej grupie młodzieży, „jak ważna jest historyczna ciągłość, i jak wiele zjawisk 
współczesnych jest zakorzenionych w doświadczeniach poprzednich pokoleń” oraz „że wiedza humanistyczna 
może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji w świecie”. Formal-
nie podstawa została podpisana przez kierującą resortem edukacji w 2008 roku minister Katarzynę Hall, ale 
w skład zespołu przygotowującego projekt edukacji historycznej wchodzili zarówno nauczyciele-praktycy, jak 
i pracownicy akademiccy (w składzie zespołu znaleźli się: Dorota Babińska, Jerzy Bracisiewicz, Jolanta Cho-
ińska-Mika, Grażyna Okła oraz Aleksander Pawlicki). Główna pomysłodawczyni propozycji i kierująca ze-
społem twórców, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. J. Choińska-Mika, wskazywała, że przedmiot 
pojawił się jako narzędzie indywidualizacji ścieżek edukacyjnych („…aby uczniowie mieli więcej czasu na 
przedmioty, w których są mocni, a […] żeby o pozostałych nie zapominali”). Współuczestniczący w pracach 
nad projektem reformy A. Pawlicki dopowiadał obrazowo: „Odwołam się do ewangelicznej mądrości, która 
powiada, że »nie należy lać młodego wina do starych bukłaków, bo i bukłaki pękną i wino się zmarnuje«. I do-
kładnie tak samo jest ze zmieniającą się młodzieżą. Nie można tej młodzieży napełniać historią uczoną tak jak 
uczono naszych pradziadków, dziadków i wreszcie nas samych”. Dziennikarze prasowi dodali, że nadrzędnym 
zadaniem nowej formuły staje się „nie nudzić faktografią, ale uczyć młodych ludzi myśleć.  Bo dzisiaj uczeń 
w ciągu kilku sekund znajduje w Internecie więcej wiadomości, niż otrzymałby w ciągu nawet godzinnego 
wykładu”. 
 Propozycje reformatorów, wstępnie zaakceptowane przez adresatów, wraz z upływem czasu napotka-
ły na opór szeregu środowisk, niewahających się odwoływać do najbardziej radykalnych instrumentów (ze 
strajkiem głodowym włącznie) oraz haseł. Początek 2012 roku przyniósł falę krytyki pod adresem projektu, 
a  w  konsekwencji dość wyraźnie spolaryzował środowiska na zwolenników i  przeciwników zmian. Tema-
tyka stała się także elementem retoryki politycznej, a wśród najbardziej radykalnych głosów krytyki warto 
wskazać opinię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zdaniem którego w polskich szkołach ma miejsce proces 
„wycofywania nauczania historii”, stanowiący „zabieg postkolonialny, który ma uczynić z Polaków zasób siły 
roboczej dla Zachodu”. Wśród przeciwników pojawiały się także inne zarzuty. Na łamach prasy dziennikarze 
wskazywali na „destrukcję, a na pewno infantylizację historii jako zintegrowanego, wspólnego przedmiotu”. 
Strajkująca w marcu 2012 roku w Krakowie grupa byłych opozycjonistów okresu PRL-przeciwników refor-
my jako powód wskazywała: że „jako rodzice i dziadkowie boją się, że ich dzieci i wnuki będą chodzić do 
szkoły, która »odhumanizuje człowieka«”. Co godne odnotowania, wiele głosów sprzeciwu pojawiło się także 
w środowisku samych historyków-pracowników uczelni wyższych. Profesor dr hab. Jan Żaryn z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazywał na spowodowane reformą „wyhamowanie przenoszonych z po-
kolenia na pokolenie wartości, związanych z tożsamością narodową”, które w jego ocenie jej twórcy uznają 
„za barierę w rozwoju świata opartego jedynie na prawach gospodarki rynkowej”. Profesor dr hab. Andrzej 
Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazywał z kolei na „opowiadanie o historii obrazkami”, mogące 
wypaczyć znajomość dziejów u uczniów. Kierujący Instytutem Historii UJ prof. dr hab. Stanisław A. Sroka 

1 Nie można bowiem zapominać, że obowiązek edukacyjny ograniczony jest wiekiem (18 lat) i może się zdarzyć, że pełnoletni 
uczniowie zakończą swoją naukę na gimnazjum.
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oceniał, że zmiana spowoduje „namiastkowość przedmiotu” w  edukacji na poziomie szkoły ponadgimna-
zjalnej, a prof. dr hab. Antoni Dudek (pracujący w UJ oraz Instytucie Pamięci Narodowej) tłumaczył nowe 
rozwiązania „oczekiwaniami ze strony Unii Europejskiej”. 
 Jak zatem wygląda obiektywna prawda? Na ile „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” stanie 
się właściwą odpowiedzią na potrzeby edukacji historycznej współczesnej młodzieży a na ile zagrożeniem dla 
kształtowania ich tożsamości? Spróbujmy pokrótce zastanowić się nad wadami i  zaletami proponowanego 
rozwiązania na szczeblu szkoły ponadgimnazjalnej. Przyjęta do realizacji formuła kształcenia „niehistory-
ków” w II i III klasie szkoły wydaje się rozwiązaniem ciekawym i z pewnością jest nowatorska. Zakłada reali-
zację przez nich tzw. czterech wątków, wybranych spośród przedstawionych w tabeli nr 12.

TABELA 1. Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Tematyka wątków oraz podział na epoki

EPOKA
TEMATy zAJęć STAROŻyTNOść śREDNIOWIECzE NOWOzyTNOść XIX W. XX W.

Europa i świat A1 B1 C1 D1 E1

Język, komunikacja 
i media A2 B2 C2 D2 E2

Kobieta i mężczyzna, 
rodzina A3 B3 C3 D3 E3

Nauka A4 B4 C4 D4 E4

Swojskość i obcość A5 B5 C5 D5 E5

Gospodarka A6 B6 C6 D6 E6

Rządzący i rządzeni A7 B7 C7 D7 E7

Wojna i wojskowość A8 B8 C8 D8 E8

Ojczysty Panteon 
i ojczyste spory A9 B9 C9 D9 E9

Odautorski wątek 
nauczyciela A10 B10 C10 D10 E10

 Przedstawiony zestaw jest w  miarę jasny, poszczególne litery i  cyfry wyróżniają opisane później 
szczegółowo konkretne obszary treści (poza wątkiem odautorskim). Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy 
będziemy analizować szczegóły. Ponieważ twórcy reformy założyli, że w  trakcie dwuletniej edukacji nale-
ży zrealizować co najmniej cztery wątki (według klucza: tematyczny przez wszystkie epoki historyczne lub 
wszystkie tematy przez jedną epokę historyczną), pierwsze z pytań brzmi: kto będzie decydował o wyborze 
wątków, które będą realizowane przez dwa lata edukacji? Uczący tego przedmiotu (jeden lub kilku), ucznio-
wie, dyrektor, rodzice, Rada Szkoły? W jaki sposób ustalić konsensus w tej kwestii? Co prawda w wydanym 
przez MEN komentarzu do podstawy programowej znalazł się zapis, mówiący o potrzebie przedyskutowania 
wyboru przez nauczyciela wątków „z zainteresowanymi uczniami oraz z przedstawicielami rodziców, tak, aby 
dokonany wybór był zakorzeniony w rzeczywistych problemach danej grupy uczniów i lokalnej społeczności” 
oraz sugerujący, by w wyborze wątków uwzględnić tematykę działu „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, ale 
trzeba zauważyć, że posiada on jedynie walor informacyjny, nie będąc częścią aktu prawnego nie ma bowiem 
mocy prawnie obowiązującej. Na ile więc prezentowane w komentarzu do podstawy programowej sugestie 
muszą (i będą) wcielane w życie? Trudno wyrokować. Jeżeli uda się tę sprawę rozwikłać może się okazać, że 
w niektórych wypadkach pozwoli ona na „powrót do przeszłości”. Może być przecież i tak, że w ramach „wąt-
ku nauczycielskiego” ktoś zechce realizować „regularny” cykl historyczny, tak jak czyniono to do roku 2012, 

2 Informacje przekazane przez autora tekstu ukazują stan z początku kwietnia 2012 roku. Z informacji przez niego posiadanych 
wynika, że władze resortu w obliczu silnej kampanii medialnej wciąż rozważają wprowadzenie jakichś zmian do istniejącego 
projektu.
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taka możliwość formalnie istnieje już we wskazanych wyżej ramach.
 Najważniejszym jednak w niniejszych rozważaniach zagadnieniem powinna pozostawać kwestia od-
powiedniego przygotowania nauczycieli. Przywoływana już prof. J. Choińska-Mika wskazywała: „Chcieliśmy 
zasugerować nauczycielom: nie nudźcie z tą faktografią. Uczcie młodych ludzi myślenia”. Media donoszą, iż 
„w  wizji twórców reformy nauczyciel powinien być zatem intelektualnym przewodnikiem, uczyć, jak kry-
tycznie interpretować informacje, selekcjonować je i oceniać ich wiarygodność”. Szczególną rolę nauczycie-
la wskazała nawet grupa przywołanych już głodujących byłych opozycjonistów, jeden z nich, Grzegorz Sur-
dy, stwierdził bowiem: „Na pewno wiele zależy od nauczycieli, ale ich należy wspomóc. Po pierwsze, muszą 
mieć możliwość przekazywania swojej wiedzy uczniom w sposób interesujący. Multimedia, Internet, rzutnik 
- wszystkie te dobrodziejstwa cywilizacji XXI wieku powinny być dostępne historykom. To obudzi uczniów - 
jak coś zostanie przedstawione w sposób interesujący, to będą się tego chętniej uczyć”.
 Doświadczenia akademickich kontaktów z nauczycielami wskazują jednak na ogromne zróżnicowanie 
w kwestii nauczycielskich kompetencji. Szukając obrazowego porównania można przywołać tzw. „syndrom 
seansu kinowego”. Najprościej mówiąc, gdy uczestnikami „standardowego” seansu w kinie (filmu angloję-
zycznego z polskimi napisami) będą dwie osoby: posiadająca lepsze i gorsze kompetencje, najprawdopodobniej 
okaże się, że to, co pozornie miało służyć ich ujednolicaniu, w praktyce jeszcze bardziej ich zróżnicowało. 
Uczestnik „lepszy”, w  odróżnieniu od swego współuczestnika, potrafił bowiem po pierwsze szybko czytać 
zmieniające się napisy towarzyszące obrazom, po drugie zaś znał język oryginału, dzięki czemu był w sta-
nie pełniej odebrać przekaz filmowy. Obejrzawszy film, miał szansę doskonalić własne umiejętności. Można 
wyrazić obawę, że podobnie może wyglądać (i niestety wygląda) sytuacja z nauczycielami – dla „lepszych” 
proponowane przez reformatorów rozwiązanie okazuje się fantastyczną szansą na samorealizację, „gorszych” 
pogrąży w sztampie, utrudniając i tak z trudem wypełnianą przez siebie rolę.
 Dodatkowo, niejednoznaczne pozostaje kryterium doboru osób, realizujących przedmiot. Choć au-
torzy komentarza ponownie sugerują uprzywilejowaną pozycję nauczyciela historii, pozostawiają możliwość 
„wykorzystania” uczących innych przedmiotów: filozofii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, języka 
polskiego etc. Takie rozwiązanie z pewnością może sprawdzać się w Warszawie i metropoliach, gdzie duża 
liczba uczniów powoduje utrzymanie stanu kadrowego uczących i pozwala na dokonywanie wyborów w opar-
ciu o kryterium merytorycznego przygotowania. Niestety, takie rozstrzygnięcie niesie z sobą ryzyko delego-
wania przez dyrektora do uczenia „Historii i  Społeczeństwa. Dziedzictwa epok” bardzo różnych osób, dla 
których godziny nauczania tego przedmiotu będą np. uzupełnieniem brakujących kilku godzin do pełnego 
wymiaru etatu. Wszak z uczonej przez nich grupy nikt nie będzie zdawał z historii matury…
 Podsumowując rozważania należy wskazać na jeszcze jeden ważny element – przewidziany czas na 
naukę historii. Porównanie dotychczasowego i nowego wymiaru godzin edukacji historycznej przedstawiono 
w tabeli nr 2. 

TABELA 2. Wymiar godzin przewidzianych na realizację edukacji historycznej w dotychczasowym i no-
wym ramowym planie nauczania

Do roku 2012 Od roku 2012

Sprofilowane Brak profilu 
humanistycznego Sprofilowane Brak profilu humanistycznego

Klasa
I Nie mniej niż 2 (historia) 2 (historia) 2 (historia) 2 (historia)

Klasa
II Nie mniej niż 2 (historia) 2 (historia) 4 (historia) 2 (historia i społeczeństwo)

Klasa III Nie mniej niż 2 (historia) 1 (historia) 4 (historia) 2 (historia i społeczeństwo)

 Przywołane porównanie wskazuje, że czasu na realizację treści historycznych nie ubywa (inaczej niż 
np. wiedzy o  społeczeństwie, a  zwłaszcza przedmiotów przyrodniczych), a poprzez wprowadzenie „sztyw-
nych” wytycznych dla zespołów sprofilowanych może się nawet zdarzyć, że uczniowie będą mogli dłużej uczyć 
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się historii (choć i do tej pory często przewidywano w klasach profilowanych porównywalną liczbę godzin). 
 Podsumowując rozważania, warto odnieść się do tytułu artykułu. Próbując zachować obiektywizm, 
można skonkludować, że wieszczenie końca historii jest przedwczesne, ale należy bacznie obserwować i mo-
nitorować wprowadzane zmiany. Trudno zresztą odwołać tego typu zmiany w połowie ich wdrażania, bez 
szkody dla dotychczas realizowanej części. Największą niewiadomą pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, 
czy uczący „staną na wysokości zadania”, wspomagając proces kształcenia historycznego na miarę XXI wieku, 
ale w nawiązaniu do tradycji i dorobku narodowego i cywilizacyjno-kulturowego Polski?

dr Maciej Fic – pracownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Śląskiego, rzeczoznawca podręcznikowy MEN, współpracownik OKE w Jaworznie. Jego zainteresowania 
badawcze obejmują historię Górnego Śląska w XX wieku oraz kwestie współczesnej edukacji historycznej i oby-
watelskiej.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Nauczyciel jako menedżer – zarządzanie klasą.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Awans zawodowy, rozwój zawodowy, autorytet nauczyciela w pol-

skiej oświacie.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

nie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w pla-
cówce oświatowej.

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Praca metodą projektów w turystyce szkolnej.
• Jak pisać artykuły metodyczne.
• Jak efektywnie wykorzystać czas na lekcji chemii? 
• Niekonwencjonalne metody nauczania historii. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Gdy pracujemy z  rodzicami, psychologami czy nauczycielami nad tajnikami terapii behawioralnej często zda-
rza się nam słyszeć: „a ja myślałam, że terapia behawioralna to jak tresura psów, a jest zupełne inaczej…” 
Miło jest rozwiewać mit i pokazać „białą stronę mocy” jednego z najważniejszych nurtów terapii dwudziestego 
wieku. Tym bardziej, że od wielu lat jest to terapia, która przede wszystkim stara się wzmacniać pozytywne i 
prospołeczne zachowania, nie zapominając jednocześnie o konieczności wygaszania zachowań niepożądanych. 
Pamiętamy jednak, że skupienie się jedynie na konsekwencjach powoduje zjawisko „pułapki kar”. Rodzice lub 
nauczyciele są skupieni na karaniu dziecka za każde przewinienie, zabierają mu wszystkie przywileje, wytykają 
każdy najmniejszy błąd. Dziecko nie widzi szansy na poprawę swojej sytuacji, skupione jest na negatywnych 
emocjach pomiędzy nim, a rodzicami. Często dochodzi do wniosku, że nie ma powodu, by zaczęło się starać 
zmieniać swoje zachowanie. Stąd też pierwszym zadaniem w planie zmiany zachowania dziecka jest dostrze-
ganie każdego przejawu pozytywnego zachowania i chwalenie dziecka za to, co zrobi lepiej niż zazwyczaj. O 
chwaleniu, akceptowaniu i nagradzaniu więcej w dalszej części tego artykułu. 
 Terapia behawioralna jest skuteczna, bo regułom uczenia się nowych zachowań podlegamy wszyscy. 
Pewnie większość z nas słyszała o psach Pawłowa, ale nie kojarzy swojego rozczulenia na dźwięk piosenki 
słyszanej kiedyś na romantycznej randce z odkrytymi przez niego prawami  - Wykres 1. Albo rady kolegów 
czy koleżanek nastolatków z którymi pracujemy – Natasza rzuciła Cię – zobacz Zuza chce się z Tobą umówić 
– przenosi nas słynnego prawa reakcji współzawodniczących – by nasze emocje się zmieniły musimy przeżyć 
nowe doświadczenia. Jak pisał Joseph Wolpe – będziesz myślał o byłej dziewczynie tak długo, jak nie pójdziesz 
na udaną randkę.

Wykres 1. Przykład warunkowania klasycznego 

Źródło: własne

 Terapia behawioralna trudnych zachowań oparta jest między innymi na prawie efektu Thorndike’a 
(„nagradzane zachowanie będzie powtarzało się częściej”) oraz warunkowaniu instrumentalnym Skinnera – 
„zachowanie, które się wzmacnia, będzie miało tendencję do powtarzania”. Burrhus Frederic Skinner, który 
zauważył, że ludzie mają wiele zachowań – dobrych lub złych, natomiast ich utrwalanie się zależy od reakcji 
otoczenia. Na przykład jeśli mąż lub syn przez przypadek wyrzucą śmieci (czyli pojawiło się przypadkowe za-
chowanie) możemy jako środowisko (żona, matka) zareagować na trzy sposoby: 

• Po pierwsze nie zauważyć – to „samobój”. Zachowanie ignorowane na pewno nie będzie się pojawiać się 
częściej. 

• Zwrócić z lekkim przekąsem, że butelek to już nie zabrali – behawioralnie to kara. Nadal będziemy sami 
wynosić śmieci. 

• I wreszcie – jako domowi profesjonaliści chwalimy (wyniosłeś śmieci, pomagasz mi) licząc, że ten proces 

PrZyjAZNA TerAPIA behAwIOrAlNA, CZylI jAk MOżNA rAdZIć  
sObIe Z TrudNyMI ZAChOwANIAMI dZIeCI

A. Kołakowski
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doprowadzi w końcu do tego, że nasi mężczyźni pokochają wynoszenie śmieci. 
 Wracając jednak do wychowania. Wierson i Forehand (1994) twierdzą, że nieposłuszeństwo jest za-
chowaniem wyuczonym i wzmacnianym w interakcjach z innymi osobami w otoczeniu. Dzieje się tak na kilka 
sposobów: 

1. Dajemy dziecku uwagę za negatywne zachowania. To jedna z ważnych „tajemnic” terapii behawioralnej – 
uwaga zawsze wzmacnia zachowania. 

2. Jesteśmy niekonsekwentni – to bardzo silny sposób by dzieci próbowały sprawdzać czy i tym razem dorosły 
jest w stanie ustąpić. 

3. Gdy dziecko zaczyna protestować – ustępujemy. Dajemy więc też komunikat, że warto próbować buntować 
się przeciwko naszym poleceniom. 

 W książce „Przyjazna terapia behawioralna” staramy się pokazać Państwu, w jaki sposób patrzeć na 
zachowania dzieci. Kolejnym tajemniczym sekretem terapii behawioralnej jest zwracanie uwagi na to, co dzieje 
się przed i po trudnym zachowaniu. W II części książki znajdziecie Państwo wiele przykładów jak nauczyciele 
czy rodzice analizowali wraz z terapeutą, dlaczego dzieci prezentują trudne zachowania w domu czy w szkole. 
Mamy nadzieję, że te przykłady pomogą Państwu znaleźć przyczyny lub następstwa trudnych lub niepożąda-
nych zachowań waszych dzieci.

Tabela 1. Przypadkowe i niezamierzone wzmacnianie trudnego zachowania przez rodzica

A (przed trudnym zachowaniem) B (trudne zachowanie) C (następstwa zachowania)

Mama prosi o wyrzucenie śmieci, dziecko 
mówi zaraz i przez cztery godziny nie wy-
rzuca

Matka przypomina, krzyczy, sama wynosi 
śmieci

Mama wyrzuca śmieci, wycofuje po-
lecenie
Chłopiec nie wyrzucił śmieci, zrobił 
coś fajnego

Źródło: Kołakowski, Pisula: Przyjazna terapia behawioralna
 
 Oczywiście samo znalezienie przyczyny trudnych czy niepożądanych zachowań nie wystarcza, by na-
stąpiła zmiana. Zazwyczaj konieczne jest wprowadzenie zmian w naszym postępowaniu. Wtedy jako terapeuci 
zmieniamy zachowania naszych dzieci. W książce opisujemy szereg metod behawioralnych, które z powodze-
niem stosują od lat pracujący z nami rodzice, nauczyciele, psycholodzy. To co wydaje się nam ważne, powta-
rzając za Skinerem – „kara nie działa tak silnie jak nagroda”. Dlatego też dużo więcej uwagi staramy się zwrócić 
na wzmacnianie pozytywnych zachowań – chwalenie, stosowanie systemów żetonowych, nagradzanie. Oczy-
wiście czasami konieczne jest wyciągnięcie konsekwencji, ale nie jest to podstawowa i najważniejsza technika 
„przyjaznej terapii behawioralnej”.
 Warto też zwrócić uwagę, że z metod behwioralnej modyfikacji zachowań można korzystać na wiele 
sposobów. W zależności od rodzaju problemów (wykres 2): czytając poradniki i próbując zastosować opisane 
tam metody w realnym życiu, poznawać i wdrażać techniki behawioralne w czasie indywidualnych konsultacji 
z terapeutą czy biorąc udział w warsztatach umiejętności rodzicielskiej. Czasami tylko terapeuta pracuje razem 
z dzieckiem. W tej terapii najważniejsze jest przeniesienie nowych umiejętności z gabinetu terapeuty w realne 
życie i najbardziej sprawdzonym sposobem jest właśnie praca rodzica (czy nauczyciela bezpośredni z dziec-
kiem).
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Wykres 2. Terapia trudnych zachowań. 

Źródło: Kołakowski „Zaburzenia zachowania” GWP w druku

 Terapeuci behawioralni nie wiedzą najlepiej, jak trzeba wychowywać dzieci. Sami miewają z tym licz-
ne wątpliwości i pragnienia. Dlatego wyraźnie warto podkreślić, że nie istnieje coś takiego jak jeden właściwy 
sposób wychowywania i postępowania z dziećmi.  Najlepszymi ekspertami od wychowania swojego dziecka są 
przede wszystkim rodzice. Terapeuci wiedzą, jakimi technikami można zmodyfikować zachowania dziecka i to 
mogą podpowiadać rodzicom. Opisywane przez nas (wraz z dr Agnieszką Pisulą) metody przez wiele lat stoso-
waliśmy w pracy z rodzicami i nauczycielami i wiemy, że bywają skuteczne. Jednak nie można powiedzieć, że 
każda z metod będzie skuteczna w przypadku każdego dziecka. Nawet w czasie jednych warsztatów dla rodzi-
ców mieliśmy różne efekty stosowania tej samej metody. Zawsze namawiamy pracujących z nami dorosłych do 
eksperymentowania i obserwowania swoich dzieci. Podejście badacza, obserwatora i eksperymentatora, to ko-
lejny ważny element stosowania metod behawioralnych.  Stosowanie metod behawioralnych jest jak pieczenie 
szarlotki. Musimy się trzymać przepisu, by wyszło właśnie takie ciasto, ale ilość cukru czy cynamonu, dokładny 
czas pieczenia wymaga już eksperymentowania. 
 Opisane w tej książce metody są pewnego rodzaju kompromisem – działają na większość dzieci – 
jednak w bardzo trudnych przypadkach mogą okazać się zawodne. W takich sytuacjach namawiamy na jak 
najszybsze poszukanie pomocy profesjonalisty. Z drugiej strony, jeśli nasze dziecko jest grzeczna i „łatwe w 
wychowywaniu” – same siada do lekcji też chyba nie warto wprowadzać mu zasad uczenia się. Ono tego nie 
potrzebuje. Mówiąc inaczej – jeśli twoje dziecko płacze, że do sklepu nie wchodzi się wyjściem, tylko wej-
ściem, czas nauczyć go trochę łamania zasad.
 Drugim ważnym założeniem opisywanych w tej książce metod jest ich uniwersalność – czyli mogą 
być stosowane w różnych sytuacjach – czasami jako stałe domowe umowy, czasami jako działania awaryj-
ne z powodu pojawienia się trudnego zachowania. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować pewnego rodzaju 
„skrzynkę z narzędziami”, którą można używać w wielu sytuacjach, przy różnych trudnych zachowaniach. 
Po trzecie są to metody dające realne efekty, ale nie dające cudów. Większość  z osób wykorzystujących te me-
tody trzyma się kilku ważnych założeń: 

1. Trzeba stosować daną metodę około dwóch tygodni, by mogły zajść zmiany.
2. Jeśli stworzona interwencja nie dała żadnej zmiany w ciągu dwóch tygodni, to raczej już nie pomoże i trze-

ba ją modyfikować. 
3. Sukces to zmiana o 20 procent! (Czyli przykładowo dane trudne zachowanie trwa krócej i jest trochę mniej 
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intensywne). 
4. Są to techniki, które warto wdrożyć na dłużej – jeśli po początkowym okresie entuzjazmu i sukcesów znów 

ciągle się złościsz i krzyczysz na dziecko, to może być to sygnał, że wracasz do starych, nieskutecznych 
metod. 

Wzmacnianie zachowań pożądanych

 Wracając do obiecanego wcześniej wzmacniania zachowań pożądanych. Niestety, w Polsce (zresztą po-
dobnie bywa w wielu krajach północnej Europy) nie za mocno wierzymy w siłę chwalenia. Zazwyczaj słyszymy, 
że dziecko można przechwalić, zepsuć. Właściwie powinniśmy pochwalić tylko sytuację wyjątkowe, ale wska-
zując też to, co nie poszło idealnie. Nic bardziej błędnego – człowiek uczy się nowych zachowań i podejmuje 
nowe wyzwania wtedy, gdy otrzymuje zdecydowanie więcej zachowań komunikatów pozytywnych (głasków) 
niż negatywnych (kopnięć). W innym wypadku – jeśli tylko krytykujemy dziecko za nieidealność odkurzania 
zamiast chwalić działanie, nie możemy się dziwić, że samo z siebie już od dawna nam nie pomaga. Z dorosłymi 
jest podobnie – jeśli próbuję pomóc żonie włożyć zakupy do siatki i słyszę, że nie tak pakuję, już tego więcej nie 
robię. Nie ma sensu wyrywać się, by otrzymać karę za wzięcie na sobie dodatkowego obowiązku.
 Dlatego jedną z podstawowych technik terapeutycznych jest nauczenie się zwracania uwagi i podkre-
ślania pozytywnych wydarzeń oraz zachowań. Technika ta pomaga dorosłym nauczyć się świadomie kierować 
swoją uwagę na nawet najmniejsze pozytywne zachowania i mówić o tym dzieciom. Dzieci dowiadują się zaś, 
jakie ich zachowania podobają się rodzicom czy nauczycielom i które z tych zachowań warto powtarzać, aby 
znowu zdobyć uwagę dorosłych. Wynika to z podstawowej behawioralnej zasady wzmacniania zachowań (a 
więc ich zauważania i podkreślania), która doprowadza do częstszego pojawiania się tych zachowań. Nie jest 
to łatwe. Zacznijmy od zauważania tego u siebie. Proszę czytelniku, byś wypisał dziesięć rzeczy, za które można 
Cię dzisiaj pochwalić… Jeśli jest Ci to trudno zrobić, wpadłeś w jedną z poznawczych pułapek w myśleniu – 
odrzucanie pozytywów. Ten błąd w myśleniu polega na odrzuceniu jakichkolwiek pozytywnych aspektów jako 
nieistotnych lub podważeniu ich w jakikolwiek inny sposób. Odrzucamy czy nie bierzemy pod uwagę pozy-
tywnych doświadczeń i usilnie podtrzymujesz negatywne przekonanie, które nie jest oparte na codziennych 
obecnych doświadczeniach. Przykładowo słysząc komplement – śliczny sweter, podkreśla kolor twoich oczu 
- odpowiadamy - to stary sweter, mam go od lat, znoszony. Podobnie tłumaczymy sobie, że Zosia umówiła się z 
nami tylko dlatego, że nikt inny nie chciał się spotkać, albo ta piątka to nic, bo było łatwo. W podobny sposób 
możemy nie dostrzegać tego, co było lepiej, przeszło mniej kłopotliwie – drobnych sukcesów naszych dzieci, 
które trzeba zacząć zauważać i wzmacniać.
 Pozytywne zauważone rzeczy trzeba chwalić. Chwalenie jest metodą terapeutyczną, ponieważ 
wzmacnia konkretne zachowania. Jednak by móc zastosować pochwałę, dane zachowanie musi pojawiać się 
spontanicznie, przynajmniej raz na jakiś czas. Osoba chcąca zastosować tę technikę obserwuje dyskretnie 
dziecko (męża, żonę, szefa…) i czeka na pojawienie się pożądanego zachowania (np. wstawienie przez syna 
talerza do zmywarki). Gdy dorosły zauważy takie zachowanie, natychmiast je chwali! Na tym etapie, zgod-
nie z zasadą uczenia, wzmacniane zachowanie chwalę za każdym razem, gdy się pojawi. Dopiero gdy mogę 
przypuszczać, że chwalone zachowanie pojawia się często i dość spontaniczne mogę zmniejszać częstotliwość 
chwalenia, czyli chwalić co któreś zachowanie – na przykład nie zawsze po tym, jak dziecko wstawi talerz do 
zmywarki słyszy ode mnie pochwałę, ale co 5 – 8 raz. Sygnałem, że za rzadko chwalę dane zachowanie, będzie 
jego coraz rzadsze pojawianie się (dziecko coraz częściej zostawia talerz po sobie na stole).
 Stosując pochwałę behawioralną korzystamy z wielu wzorów – jednak podstawowy to pochwała opi-
sowa, którą konstruujemy według następujących reguł: 

1. Jaki jest cel pochwały – jakie zachowanie dzięki niej wzmacniam1.
2. Opis tego co widzę pozytywnego – gdybym zrobił zdjęcie, to co pozytywnego na nim by było. 
3. Jak to cecha, którą chciałbym wzmocnić u dziecka? 

 I mamy już wzór na pochwałę: Pochwała = Opis tego co widzę + nazwa cechy + emocje
Odkurzyłeś dywan, dbasz o porządek, super 

1 Na przykład jeśli powiem do dziecka – „świetnie chodzisz po drzewach” to wzmacniam chodzenie po drzewach; analogicznie 
„ładne chomiki na marginesie zeszytu” – rysowanie na marginesach w czasie lekcji.
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Kupiłeś bułki na śniadanie, dbasz o mnie, dziękuję
Umyłeś samochód, jesteś pomocny, brawo. 

 Chwalenie jest techniką, która powinna być stosowana często, codziennie, wręcz kilka razy dziennie. 
Najlepsze efekty daje stosowana wiele razy dzienne przez przynajmniej kilka tygodni. Jeżeli jest stosowana za 
rzadko, możemy mieć do czynienia z pewnym z pozoru dziwnym zjawiskiem paradoksu pochwały – czasami 
słyszymy od dorosłych: „ja nie mogę go chwalić, bo po tym jak powiedziałam, że jestem z niego zadowolona, 
to przestał się w ogóle starać.” Oznacza to jednak tylko to, że pochwała stała się długo wyczekiwaną nagrodą, 
po otrzymaniu której czas na odpoczynek od starania się i dobrego zachowania. Niestety w takim przypadku 
jedynym rozwiązaniem jest chwalić bardziej i częściej. I za drobne zmiany na lepsze.

Podsumowanie

 Oczywiście w krótkim artykule trudno opisać wszystkie techniki i niuanse pracy behawioralnej z 
dzieckiem, nastolatkiem i - jak mówi wiele mam na Warsztatach dla dobrych Rodziców – mężem czy szefem. 
Mam nadzieję, że podobnie jak wielu pracujących z nami dorosłych – zarówno psychologów, jak i rodziców 
czy nauczycieli – czytając książkę, odkryjecie Państwo wiele sekretów i tajemnych miejsc terapii behawioralnej. 
Może uda nam się:

• systematycznym chwaleniem doprowadzić do tego, że narzeczony nie tylko zaczął gotować, ale uważa, że 
jest to jego ulubione zajęcie przy którym się odpręża;

• wydając skuteczne polecenia szefowi, doprowadzić do tego, że wprawdzie trochę się dziwnie patrzy, ale 
wszelkie dokumenty z delegacji rozlicza o czasie; 

• w końcu zorientujecie się, że dopóki sami nie zmienicie swojego zachowania, to dzieci nie będą miały po-
trzeby zmienić swojego (one są świetnymi behawiorystami).

Artur Kołakowski – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, pra-
cuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ośrodku „Poza Schematami” (www.poza-schematami.pl). Autor dwóch 
książek na temat ADHD oraz jednej o zastosowaniu terapii behawioralnej.
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W latach dziewięćdziesiątych kształciłam się na mi-
strzowskich kursach pianistycznych w  Weimarze, 
w  klasie fortepianu Jacoba Lateinera, ze słynnej Ju-
iliard School of Music. Mój profesor – intelektualista 
i  bezwzględny autorytet, po wyczerpującym kursie, 
wielu lekcjach otwartych i koncertach zadał wszyst-
kim pytanie: „Po co właściwie jest nauczyciel? Jaką 
odgrywa rolę?” Padały różne odpowiedzi, ale żadna 
nie okazała się trafną. W końcu wyjaśnił: „Nauczyciel 
jest po to, by uczniowie jak najszybciej mogli się od 
niego uwolnić...”
 Rola nauczyciela gry na instrumencie jest 
nieoceniona na wczesnych etapach edukacji, których 
uczeń nie może pokonać sam, bez przewodnika. Na-
uczyciel instrumentu jest jak architekt, który kon-
struuje rusztowanie, a  następnie stopniowo usuwa 
je, w  miarę jak uczący się nabiera samodzielności1, 
pomagający uczniowi przejść wszelkie etapy poko-
nywania zadań, związanych z  grą na instrumencie 
i prowadzący go przez kolejne szczeble edukacji. Na 
wczesnym etapie kształcenia nauczyciel sam kieruje 
pracą ucznia, na późnym jego rola, choć pod wzglę-
dem nadzoru bardziej ograniczona,  komplikuje się. 
Mimo rosnącej dojrzałości ucznia/studenta „ingeren-
cja” nauczyciela, zamiast być bardziej marginalna, 
staje się bardziej złożona. Podczas studiów wyższych 
i  podyplomowych nauczyciel wydaje się być już nie 
tylko Strażnikiem konstruktywizmu dbającym o co-
raz doskonalszą realizację zadań merytorycznych, ale 
Wielkim Inspiratorem, który odgrywa ogromną rolę 
w kształtowaniu postaw artystycznych swych studen-
tów.. 
 Pozwolę sobie na parafrazę myśli Gabrieli 
Kurylewicz: nauczyciel wpływa na to, jak student po-
strzega swą czynność bycia muzykiem. A  jego uwa-
ga, jako artysty może być podzielona: na to, co we-
wnętrzne i  to, co pozostaje w  kontakcie ze światem 
zewnętrznym. Ukierunkowuje się więc albo w stronę 
„pozornej mądrości pomysłów i forteli”2 albo w stro-

1 Por. S. Hallam: Jak nauczać, by uczenie muzyki było 
skuteczne. „Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka-
wykonawcy”. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Warszawa 2009, s. 20.
2 Por. Platon: Prawa (przekł. M. Maykowskiej). BKN, 

nę głębszych refleksji i filozofii. I w którą stronę się 
skłania, w tą zmierza3. 
 Nauczyciel, już na etapie wczesnoszkolnym, 
ma do dyspozycji potężny arsenał środków oddzia-
ływania. Może ucznia aktywizować, pogłębiając jego 
zainteresowanie muzyką wywołując chęć zaangażo-
wania się w „narzucone przez nią” zadanie (nauczenie 
się utworu muzycznego)4; wskazywać na te aspekty 
zadania, które są możliwe do wykonania (nauczenie 
się utworu w  tempie) i  pomagać w  utrzymaniu kie-
runku realizacji zadania, kontrolując go aż osiągnie 
satysfakcjonujący poziom. Może też wyodrębnić 
szczegóły, ukierunkowując na nie uwagę ucznia (par-
tia lewej ręki!); wygaszać frustrację i lęk, gdy uczniowi 
coś nie wychodzi; pokazywać, jak mogłoby być wyko-
nane zadanie (demonstrowanie); zachęcać do dalszej 
pracy. 
 Które z  tych metod statystycznie stosowa-
ne są najczęściej? Otóż, według J.S. Brunnera więk-
szość nauczycieli uznaje za najistotniejsze wskazanie 
istotnych cech zadania poprzez wypowiedzi słowne, 
polecenia, pytania, gesty niewerbalne i oznajmienia. 
Nauczyciele odwołują się najczęściej do aktywizacji 
ucznia poprzez zaprezentowanie całościowego mo-
delu wykonania zadania (zagranie utworu). W  ko-
lejności: upraszczają zadanie, dostosowując je do 
możliwości ucznia5, wyznaczają mu stosowne granice 
swobody i – najrzadziej - wskazują na najistotniejsze 
cechy realizowanego zadania…
 Podczas lekcji indywidualnych nauczyciel 
kieruje pracą, co oznacza, że zazwyczaj decyduje 
o  wyborze repertuaru i  sposobie jego zagrania, tak 
pod względem muzycznym, jak technicznym6. Pod-

PWN, Warszawa, 1960.
3 G.Kurylewicz: Dzieło sztuki i jego brak. Krytyka ironii 
jako zasady w sztuce. Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 
1996, s. 20.
4 D.J. Wood, J.S. Brunner, G. Ross: The role of tutoring in 
problem solving. “Journal of Child Psychology and Psychiatry” 
17, 1976, s. 89-100.
5 M. Brunner: Acual minds: possible worlds. Cambrige, MA, 
Harward University Press, 1986.
6 L.E. Hepler: The measurement of teacher/student interaction 
in private music lessons and its relation to teacher field 
dependence/independence. “Dissertation Abstracts International” 
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czas zajęć większość czasu przeznacza na grę ucznia; 
resztę stanowią jego własne wypowiedzi (30-50% cza-
su). Cóż, interakcja słowna odbywa się oczywiście za-
zwyczaj w kierunku: nauczyciel, uczeń (wypowiedzi 
ucznia stanowią rzadkość)…
 Psycholog, W.F. Thompson dowodzi, że pod-
czas lekcji instrumentu głównym obszarem zadań re-
alizowanych przez nauczyciela jest praca nad różnymi 
aspektami techniki, która przesłania sprawy muzycz-
ne7. Zadawanie pytań czy rozstrzyganie wątpliwości, 
jakie ma uczeń, zajmuje, niestety, ledwie chwilkę…
 W  trakcie pracy nad rozwojem gry na in-
strumencie nieoceniona jest modelowa reprezenta-
cja tego, czego uczeń/student powinien się nauczyć8. 
Z  badań psychologów wynika jednak, że pomimo 
nadzwyczajnej skuteczności tej metody nauczyciele 
poświęcają jej niewiele czasu9! Bardzo rzadko poka-
zują jak ćwiczyć, jak dostrzec trudności w  utworze 
muzycznym, jak uporać się z problemami i  jak roz-
łożyć proces uczenia się utworu, czy czas ćwiczenia. 
A wszystkie te strategie przyczyniają się do wyższej 
jakości wykonania!
 W 1990 roku Mackworth-Young przeprowa-
dziła interesujący eksperyment: nauczycielka forte-
pianu zastosowała trzy odmienne strategie prowadze-
nia lekcji w ciągu trzech tygodni. Jej lekcje z uczniami 
były ukierunkowane kolejno: 1. na nauczyciela (na-
uczyciel decydował jak prowadzi lekcję), 2. na ucznia 
(to uczeń decydował, co chce zagrać i nad czym pra-
cować) lub 3. skupione na uczniu (w centrum uwagi 
znalazły się emocje i zainteresowania ucznia). Okaza-
ło się, że dopiero w trzecim tygodniu reakcje uczniów 
były na wskroś pozytywne: wzrosła ich przyjemność 
gry, zainteresowanie muzyką, motywacja, chęć do 
ćwiczenia. Słowem, uczniowie ci zaczęli robić szybsze 
postępy.
 Czy istnieje jednak jedyna najlepsza metoda 
nauczania muzyki? Do wieku XIX w. najpowszech-
niejszym, ale i  też jedynym dostępnym modelem 
kształcenia muzycznego było „terminowanie u  mi-

47, 1986, 2939-A (University Microfilms nr 86-27848).
7 W.F. Thompson: The use of rules for expression in the 
performance of melodie. “Psychology of Music” 17 (1), 1984, s. 
63-82.
8 S. Hallam: The development of expertise in young musicians: 
Strategy use, knowledge acquisition and individual diversity. 
“Music Education Research” 3 (1), s.7-23,  2001.
9 R.C. Sang: A study of the relationship between instrumental 
teachers’ modeling skills and pupils’ performance behaviours. 
“Bulletin of the Council for Research in Music Education”, 91, 
s. 155-159, 1987

strza”. Adepci muzyki rozwijali swe umiejętności, 
ucząc się u  jego boku, czerpiąc inspirację z  jego po-
stawy i  wiedzy, przejmując jego sposób bycia, my-
ślenia, podejście do muzyki i świata. W tym modelu 
edukacyjnym uczący się byli jednak marginalnymi 
uczestnikami procesu nauczania; „terminując u mi-
strza” stopniowo uczyli się, nabywali umiejętności, 
rozwijali sprawność i wciąż mieli w perspektywie da-
leki i nieosiągalny cel, polegający na zbliżeniu się do 
mistrzostwa  mistrza…
 Piszę o tym również dlatego, że lekcje instru-
mentu prowadzone obecnie w szkołach i uczelniach 
muzycznych wykazują podobieństwa do modelu „ter-
minowania u mistrza”, szczególnie na wyższym eta-
pie szkolnictwa, jakim są studia. Okazuje się, że stu-
dentom, czyli osobom dorosłym i  ukształtowanym 
nie wystarcza li-tylko rzeczowy i merytorycznie uza-
sadniony konstruktywizm profesora. Skądinąd po-
żądane (i warunkujące postęp!) uwagi merytoryczne 
są niezbędne, ale niewystarczające (podobnie jak nie-
ocenione dla instrumentalistów czy śpiewaków gesty 
modelowe odwołujące się do praktyki wykonawczej). 
Studenci pragną czegoś więcej. Poszukując rzeczo-
wych drogowskazów i  sugestii, potrzebują również 
mentalnego punktu odniesienia do swej działalności 
jako muzyków, a więc Inspiracji, nienamacalnej siły, 
która na nich wpłynie, poruszy i być może każe podą-
żyć w jakimś, choćby tylko ledwo zasygnalizowanym 
kierunku. 
 Rolą profesora instrumentu jest więc nie tyl-
ko ukierunkowywać studenta merytorycznie, ale też 
pobudzać jego intelekt i wyobraźnię poprzez dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb bodźce. Profesor 
powinien wpływać na osobowość artystyczną stu-
dentów. Wykonywanie muzyki jest związane przecież 
nie tylko z  perfekcyjnym odtwórstwem zapisanych 
nut, czy środków ekspresji zasygnalizowanych przez 
znaki artykulacyjne, dynamikę, frazowanie, tempo. 
Musi zawierać w sobie pierwiastek twórczej indywi-
dualności, charyzmatycznego przekazu, łączności 
z  głębszym ego osoby grającej i, przede wszystkim, 
jej emocjonalność. Wszystkie te elementy wykonania 
może pobudzić (a może wskrzesić?) u studenta wni-
kliwy nauczyciel.
 Stosunek studenta do nauczyciela, jako mi-
strza oparty na podporządkowaniu się autorytetowi 
ma przełożenie na późniejszą egzystencję zawodową. 
Muzycy muszą podporządkować się obowiązującym 
w  miejscu pracy normom. Pracując w  orkiestrze - 
włączyć się w nurt pracy zespołowej, pracując w cha-
rakterze pianistów w klasie instrumentalnej - spełnić 
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oczekiwania profesora, a jako korepetytorzy wokali-
stów w operze - ukierunkować śpiewaków na prefe-
rowane przez dyrygentów i reżyserów tory wykonaw-
cze.
 Mistrz kształci i  kształtuje ucznia/studen-
ta. Ale nawet jeśli pozwala mu na swobodę wyrazu 
muzycznego i  wzmacnia jego zdolność twórczego 
myślenia i  działania, ma na celu kształtowanie jego 
umiejętności technicznych, intelektualnych i  emo-
cjonalnych podług siebie10. Tym samym, w mniej lub 
bardziej czytelnej formie mistrz wymaga podporząd-
kowania się własnym strukturom myślowym i  po-
glądom. W efekcie uczeń/student uczący się u szcze-
gólnie charyzmatycznego profesora (mistrza) może 
odczuwać „zagniecenie emocjonalnie”, czyli zbyt in-
tensywne, blokujące go oddziaływanie… 
 Ale koncepcja dydaktyczna mistrza jest czę-
sto tak spójna i konstruktywna, że często gwarantuje 
sukces dydaktyczny. Nie pozostawia zwykle miejsca 
na ustosunkowanie się do różnic między poszczegól-
nymi uczniami/studentami, sprowadzając wszyst-
kich do jednakowego wzorca. Bezwzględne przeko-
nanie mistrza o  słuszności danej metody nauczania 
skutkuje niemożnością przekształcania jej i transfor-
mowania w  przypadkach, gdy student odznacza się 
szczególnie rozwiniętą wrażliwością (lub nadwrażli-
wością), czy też sprawia problemy techniczno-warsz-
tatowe (zła koordynacja rąk). Studenci nie mieszczący 
się w kanonie realizowanych przez profesora metod 
opóźniają proces dydaktyczny i go komplikują. Stają 
się więc mniej pożądanymi aspirantami kształcenia 
muzycznego…
 Sądzę, że na płaszczyźnie indywidualnej 
relacji między studentem i  nauczycielem powinien 
istnieć zdrowy obszar odrębności, przekładającej się 
na odpowiedzialność własną studenta za swą naukę, 
poziom artystyczny i plany zawodowe, mentalnie wy-
zwalający studenta spod skrzydeł mistrza. W naucza-
niu gry na instrumencie zachodzi więc sprzeczność 
między interakcją nauczyciela z uczniem/studentem, 
wyzwalającą indywidualnie ukierunkowaną nań 
uwagę nauczyciela i niesprzyjającym jej wpływem na 
profesjonalną odpowiedzialność studenta, na którą 
składa się budowanie niezależnej wizji artystycznej11. 

10 Por. R.S. Persson: Control before shape-on mastering 
the clarinet. A case study on commonsense teaching. “British 
Journal of Music Education” 11, 2s. 223-238, 1994
11 H. Gaunt: Student and teacher perceptions of one-
to-one instrumental and vocal tution in a conservatoire. 
Niepublikowana rozprawa doktorska, University of London,  
2006.

Spójrzmy na sytuację polskiego szkolnictwa muzycz-
nego, gdzie najczęściej stosowaną metodą kształce-
nia jest konstruktywna krytyka sposobu gry ucznia/
studenta, wskazywanie popełnionych błędów i  sto-
sowanie przekazów mających uzmysłowić uczniom/
studentom niedostatki wykonania, i  niepoprawność 
… zachowania. Polscy pedagodzy bardzo rzadko 
uciekają się to wzmocnień pozytywnych, dających 
szansę mentalnego umiejscowienia się uczniów/stu-
dentów w  muzycznym środowisku, określenia doj-
rzałości artystycznej i objęcia umysłem drogi, którą 
jeszcze trzeba pokonać. Dlaczego nauczyciele boją się 
chwalić? Psycholodzy wciąż dowodzą, że stosowanie 
pochwał skutecznie oddziałuje na wzrost motywacji 
uczniów i przyczynia się do poprawy ich osiągnięć12. 
Pozytywne wsparcie nauczyciela instrumentu jest też 
nieodzowne dla procesu narastającej samoświado-
mości uczniów/studentów. Pozbawieni go uczniowie/
studenci tracą poczucie odniesienia i możliwość po-
równania się z innymi, przez co narażeni są na popeł-
nianie błędów szkodliwych dla muzycznej profesji. 
 Nauczyciel jest jak przewodnik, który zara-
ża podopiecznych pasją do muzyki (która jest nie-
odzowna, gdy chce się wykonywać zawód artystycz-
ny) i wskazuje na strategie pokonywania problemów, 
które się pojawiają. Powinien pomagać uczniom/stu-
dentom wychodzić z impasów tak skomplikowanych, 
jak lęk estradowy, obniżona samoocena, czy komu-
nikacja paradoksalna, która występuje u tych, którzy 
nie są w stanie grać tak, jak chcieliby i przekazują da-
leką od swej woli interpretację, wynikającą z blokad  
emocjonalnych (np. otoczenia się obwarowaniami 
zasad i reguł, którym nie są w stanie sprostać). Sytu-
acja występu publicznego jest lekcją, z którą młodzi 
muzycy stopniowo się oswajają. Dzięki nauczycielowi 
wykrywają trudności, które muszą przezwyciężyć, 
by uczynić prezentację publiczną bardziej udaną. 
Występ jest okazją do refleksji, retrospekcji, analizy 
i zdefiniowania zadań towarzyszących dalszej pracy. 
 Nauczyciel instrumentu powinien posiadać 
cechy predysponujące go do przekazywania wiedzy 
studentom: szerokie zainteresowania i wiedzę o świe-
cie, pewność siebie i zdecydowanie; trzeźwość oglądu 
sytuacji, sumienność i  odpowiedzialność, zdolność 
twórczego myślenia i  bogatą wyobraźnię; stałość 
emocjonalną, energię i entuzjazm dla muzyki, a tak-
że optymizm, niezależność, samowystarczalność, 
powściągliwość, zdolność samodyscypliny i samo-

12 H.E. Price: An effective way to teach and rehearse: 
Research  supports using sequential patterns. ”Update” 8, s. 
42-46, 1989.
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kontroli. A  z  cech zewnętrznych, a  więc mających 
związek ze stosunkiem nauczyciela do świata: empa-
tię w stosunku do uczniów, zdolność wspierania ich, 
ekstrawertyczność, przyjazny stosunek do świata, uf-
ność, wrażliwość emocjonalną, poczucie humoru13 … 
 Rolą nauczyciela jest wpłynąć na sposób 
ćwiczenia studenta. W  zależności od rodzaju szko-
ły, stosowane w tym względzie metody są różne. Np. 
w Norwegii, ponad 40 % respondentów podało, że ich 
nauczyciele włożyli bardzo niewielki wysiłek w  na-
uczenie ich jak ćwiczyć14; za to w  uczelniach ame-
rykańskich wskazówki dotyczące ćwiczenia padają 
niemal na każdej lekcji15. Rozbieżności te wydają się 
dziwne, bo uczniowie niewątpliwie są w stanie sko-
rzystać z doświadczeń swoich profesorów, w zakresie 
stosowanych przez nich podczas ćwiczenia strategii. 
Gdy otrzymują jasne wskazówki ‘jak pracować’ wy-
rażają pozytywniejsze postawy dotyczące ćwiczenia, 
są skłonni bardziej się w nie angażować, jaśniej okre-
ślać problemy do rozwiązania, lepiej się organizować 
i  bardziej wymiernie precyzować cele złożone po-
znawczo16. 
 Rola ćwiczenia w nauczeniu się gry na instru-
mencie jest bezdyskusyjna. Jak pisze Adina Mornell: 
„Do mistrzowskiego opanowania gry na instrumen-
cie potrzebne jest coś więcej niż dobry materiał gene-
tyczny, wsparcie otoczenia i dostęp do instrumentu, 
albo pomieszczenia, w którym można zajmować się 
muzyką. Potrzebna jest ciężka i celowa praca skutecz-
nie włożona w ćwiczenie, co z kolei wymaga motywa-
cji, ale i też ją kształtuje17” . 
 Istotną rolę w  procesie nauki gry odgrywa 
czynnik czasu, wieloaspektowy i  wielowymiarowy, 
gdyż dochodzenie do profesjonalnego poziomu wy-
konawczego trwa całe lata. W  procesie tym, nawet 

13 R. Pembrook, C. Craig: Teaching as a profession, w : R. 
Colwell (red.) Handbook of research on music teaching and 
learning. Music Education National Conference. New York, 
Schirmer, s.786-817, 2002
14 H. Jørgensen: Student learning in higher instrumental 
education: Who is responsible? “British Journal for Music 
Education” 17, s. 66-77, 2000.
15 N.H. Barry, V. McArthur: Teaching practice strategies in 
music studio: A survey of applied music teachers. “Psychology 
of Music” 22, s. 44-55, 1994.
16 W.E. Kenny: The effect of metacognitive strategy of 
beginning band students. Rozprawa doktorska, University of 
Illinois, Urbana-Champaign, DA 9305576, 1992.
17 A. Mornell: Ćwiczenie celowe i trzy stadia biegłości. 
„Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka-wykonawcy”. 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2009, s. 
216.

najbardziej uzdolnionemu artyście towarzyszą au-
torytety, które komentują jego sposób gry, stosując 
konstruktywną krytykę; doradzają, wskazują na naj-
istotniejsze do przepracowania punkty interpretacji, 
i wspierają artystę poprzez swe emocjonalne reakcje. 
 Na etapie szkolnictwa wyższego studenci do-
magają się czegoś więcej niż tylko sympatii ze stro-
ny nauczyciela. Nie wystarcza im też podziw dla jego 
cech, czy zdolności. Potrzebują przede wszystkim 
konstruktywnej krytyki, wskazówek dotyczących 
rozwiązywania problemów oraz szczegółowej pracy 
nad interpretacją. O ile ich relacja z profesorem ogra-
nicza się do płaszczyzny metodycznej umyka jednak 
coś, co w nauczaniu muzyki jest najistotniejsze: dba-
łość o tę sferę gry na instrumencie, której przyświeca 
nie rzemiosło, lecz duchowość. Nauczyciel studentów 
musi być więc nie tyle Przewodnikiem, co Inspira-
torem, który poprzez własną postawę, stosunek do 
muzyki i  wiedzy przekazuje studentowi szczególnie 
ważne przesłanie.. 
 W  dzisiejszych czasach zwiększa się pro-
cent wykształconych muzyków, dla których muzyka 
stanowi zajęcie w czasie wolnym (zarabiają na życie 
w innym zawodzie). Tym samym zmniejsza się liczba 
tych, którym udaje się pozostać w muzycznej profe-
sji. Bez względu na to rolą nauczyciela instrumentu  
jest dbać o możliwie najwyższy poziom profesjonal-
ny uczniów/studentów. W  aspekcie zmotywowania 
uczniów/studentów do uprawiania muzyki rola na-
uczyciela jest nieoceniona. Jeśli nauczyciel jest oso-
bą pełną zapału i  twórczej kreatywności uda mu się 
wpłynąć na artystyczne postawy uczniów/studentów 
i przeciwdziałać ujemnym wpływom społecznym18.
 W procesie edukacji muzycznej należy w spo-
sób szczególny odnotować wpływ pierwszych nauczy-
cieli instrumentu, który często determinuje dalszą 
przyszłość uczniów i ich stosunek do gry. Szczególnie 
pozytywny wydaje się wpływ nauczycieli, którzy byli 
spostrzegani jako ciepli i rozumiejący19. Okazuje się, 
że na najwcześniejszym etapie kształcenia nawet lek-
ko bezkrytyczna zachęta ze strony nauczyciela sprzy-
ja rozwojowi pozytywnej tożsamości ucznia jako mu-
zyka20.

18 E. Szubertowska: Education and the music culture of Polish 
adolescence. “Psychology of Music 33 (3), s. 317-330,  2005.
19 J. A. Sloboda, M.J.A. Howe: Young musicians’ accounts 
of significant influences signs in their early lives. 1. “British 
Journal of Music Education” 8, 2.39-52, 1991.
20 S. Hallam: Motywacja do uczenia się. „Ćwiczenie 
w rozwoju i działalności muzyka-wykonawcy”. Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2009, s. 175.
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 Zainteresowania nauczyciela, jego kwali-
fikacje i  umiejętność emocjonalnego porozumie-
nia się z  podopiecznymi wpływają na ich postawy, 
a w konsekwencji osiągnięcia. Gdy nauczyciel moty-
wuje uczniów/studentów do zajmowania się muzyką 
współ-kształtuje zbiorowe postawy odnoszące się do 
muzyki w danej szkole/uczelni, ale też wpływa bez-
pośrednio na formowanie się ich tożsamości jako 
artystów-muzyków21. A  jaźń u  artystów doświad-

21 A. Lamont: Musical identities and the school environment, 
w : R.A.R. MacDonald, D.J. Hargreaves, D. Miell (red). Musical 
identities. Oxford. Oxford University Press, s. 41-59, 2002.

czana jest jako misja, czy też powinność duchowa, 
by zmierzyć się z  powszechnie uznanym kanonem 
kulturowym. Artysta nie musi dążyć do adaptacji ze 
zbiorowością. Stała zależność od własnej jaźni broni 
go przed pokusami zbiorowego „ja”22…

Ewa Skardowska – koncertująca pianistka, doktor 
Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Zaj-
muje się także publicystyką muzyczną.

22 E. Neumann: Kunst und Zeit, [w:] “Kunst Und 
Schopferisches Unbewusstes Rascher”. 1954, s. 39.

My Polacy hasło autorytet kojarzymy w  różny spo-
sób. Historia, systemy polityczne, uwarunkowania 
wewnętrzne i  zewnętrzne powodowały, że do spraw 
przeszłości i  teraźniejszości podchodzono w  sposób 
zróżnicowany, często diametralnie odmienną meto-
dą. Szukanie  autorytetów nie było rzeczą łatwą i - co 
więcej - jest wyraźnie obciążone skazą  czasów. Dlate-
go też istotnym wydaje się fakt wpływu przemian de-
mokratycznych na kształtowanie młodego pokolenia 
poprzez pokazywanie autorytetów czasów minionych 
i współczesnych. Nauczyciel historii, języka polskiego 
i innych przedmiotów ma tu wielkie pole do popisu.
 Pod koniec XX wieku „Polityka” publiko-
wała wyniki plebiscytu kształtującego „Panteon Po-
laków XX wieku”. Przygotowując materiał redakcja 
postanowiła przedstawić czytelnikom propozycję stu 
nazwisk, wokół których nie było większych nieporo-
zumień. Ten zestaw stanowił podstawę merytoryczną 
do „plebiscytu”. Olbrzymim, poznawczym plusem 
opracowania wyników było przedstawienie przez re-
dakcję także skróconej informacji o podobnych bada-
niach z lat 1987 i 19941.
 W  pierwszym z  cytowanych badań czołową 
dziesiątkę stanowili: 1. Józef Piłsudski; 2. Karol Woj-
tyła; 3. Władysław Sikorski; 4. Karol Świerczewski; 5. 
Maria Skłodowska-Curie; 6. Władysław Gomułka; 7. 
Henryk Sienkiewicz; 8. Wojciech Jaruzelski; 9. Win-
centy Witos; 10-11. Ignacy Jan Paderewski, Bolesław 
Bierut.

1 Marian Turski, „Stu Polaków stulecia”, „Polityka”, 15(2136), 
11.04.1998 r.

Wyniki podobnych badań z roku 1994 dały już wy-
niki następujące: 1. Józef Piłsudski; 2. Karol Wojtyła; 
3. Władysław Sikorski; 4. Maria Skłodowska-Curie; 
5. Lech Wałęsa; 6-7. Ignacy Jan Paderewski, Henryk 
Sienkiewicz; 8. Stefan Wyszyński, 9. Wojciech Jaru-
zelski; 10. Władysław Anders.
 Te dwa zestawy stanowiły wstęp informa-
cyjny dla właściwego przedstawienia wyników ple-
biscytu, który miał olbrzymie, wymowne znaczenie, 
gdyż miał pokazać czytelnikom podsumowanie wie-
ku. Wymagało to od uczestniczących w  plebiscycie 
także większej wnikliwości. Nie wdając się w głębsze 
dywagacje informuję, że w zasadniczym zestawieniu 
„wieku” czytelnicy wskazali następującą dziesiątkę: 
1.Karol Wojtyła; 2. Maria Skłodowska-Curie; 3. Józef 
Piłsudski; 4. Ignacy Jan Paderewski; 5. Henryk Sien-
kiewicz; 6. Lech Wałęsa; 7. Stefan Wyszyński; 8. Jerzy 
Giedroyć; 9.Wojciech Jaruzelski; 10. Wisława Szym-
borska.
 Podobne w  gatunku, acz różnie nazywa-
ne „plebiscyty”, pojawiły się w  tygodniku „Wprost”, 
gdzie typowano 25 najbardziej wpływowych Pola-
ków2 oraz ponownie w „Polityce”, gdzie szukano już 
– sondażowo – autorytetów 2008 r.3

 Powyższe zestawienia stały się podstawą 
merytoryczną poszukiwań współczesnych autory-
tetów wśród ludzi młodych, konkretnie dwóch grup 

2 Eryk Misiewicz, 25 najbardziej wpływowych Polaków, 
„Wprost” 28.12.1997 r.
3 Jacek Żakowski, Autorytety 2008, „Polityka” , 48(2682), 
29.11.2008r.

O AuTOryTeTACh POsZukIwANyCh, ZdAń kIlkA

Z. H. Noskowski
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młodzieży związanych edukacyjnie z liceum ogólno-
kształcącym (młodzieżowym i dla dorosłych) w ma-
łej śląskiej miejscowości – Pszczynie. Pisząc o dwóch 
grupach mam na myśli 98 uczniów w  wieku 18/19 
lat oraz 111 słuchaczy w  wieku 20-30 lat. Ponieważ 
dane mi było pracować z tą młodzieżą, w charakterze 
nauczyciela historii, mogłem sobie pozwolić na przy-
gotowanie naszego wewnętrznego badania poprzez 
przedstawienie wstępu (jak wyżej) oraz - co niebywa-
le istotne - rozłożenie badań w czasie. Skutkowało to 
przemyśleniami tej młodzieży jak i próbami „doszu-
kania” informacji w środowisku rodzinnym (rodzice 
40-50 letni, dziadkowie 60-80 letni).
 Podstawowym celem jednak była próba zna-
lezienia odpowiedzi na pytanie: co i w jakim stopniu 
kształtuje obraz autorytetu współczesnego młodego 
Polaka?
 Gwoli ścisłości jestem jeszcze winien infor-
mację, że badanie to zostało zakończone pod koniec 
marca 2010 roku. Ponieważ parę tygodni później 
przechodziliśmy narodową traumę, postanowiłem 
wrócić do badanej młodzieży z zapytaniem, czy wo-
bec tragedii i  silnych oddziaływań – także medial-
nych – zmieniliby coś w  swoich stanowiskach. Na 
grupę ponad 200 badanych jedynie 2 osoby myślały 
o uwzględnieniu pewnych korekt4. 
 Wobec zestawów pomocniczych (przed-
stawionych we wstępie niniejszego tekstu), a  także 
w  ówczesnych badaniach młodzież była zmuszona 
do poszukiwań i analiz. Znalazło to odzwierciedlenie 
w  przedstawionych propozycjach. Badani dostrzegli 
116 postaci godnych umiejscowienia w tym środowi-
skowo i pokoleniowo postrzeganym panteonie.
 Przyjmując za podstawę klasyfikacji: 10 pkt 
za pierwsze miejsce 1 pkt za 10. po podliczeniu i zsu-
mowaniu wyników okazało się, że w grupie młodzie-
żowej wyniki były następujące:

1. Jan Paweł II   - 776 
2. Lech Wałęsa  - 676
3. Józef Piłsudski  - 552
4. Jurek Owsiak  - 452
5. Ryszard Kapuściński - 420
6. Maria Skłodowska-Curie - 416
7. Marek Kotański  - 396
8. Adam Mickiewicz  - 280

4 Ta refleksja jest w moim mniemaniu istotna bowiem 
zdarzyło się, że przed laty podobne „ zabawy” około historyczne 
w szkole ówcześnie podstawowej (6-8 klasa), wobec tragicznego 
wydarzenia w Paryżu, idolką i autorytetem – z dnia na dzień – 
stała się księżna Walii Diana.

9. Mikołaj Kopernik  - 276
10. Fryderyk Chopin  - 224

 Dla pełnego porządku dostrzec należy, że 
poniżej tej dziesiątki znaleźli się: Leszek Balcerowicz, 
Jerzy Popiełuszko, Mieszko I, Władysław Bartoszew-
ski, Henryk Sienkiewicz, Władysław Anders, Jan III 
Sobieski, Czesław Niemen, Władysław Jagiełło, Wła-
dysław Grabski.
 W grupie młodzieży „ dojrzalszej”, pracującej 
efekt był następujący:

1. Jan Paweł II   - 1026
2. Maria Skłodowska – Curie - 594
3. Lech Wałęsa  - 525
4. Mikołaj Kopernik  - 453
5. Adam Mickiewicz  - 441
6. Józef Piłsudski  - 273
7. Tadeusz Kościuszko  - 219
8. Jerzy Popiełuszko  - 198
9. Mieszko I   - 197
10. Fryderyk Chopin  - 186
 
 Wśród dostrzeżonych przez tę grupę znaleźli 
się m.in.: Stefan Wyszyński, Kazimierz Wielki, Wła-
dysław Jagiełło, Wisława Szymborska, Władysław 
Sikorski, Wojciech Jaruzelski, Bolesław Chrobry, Ju-
liusz Słowacki, Jan Kochanowski, Władysław Łokietek.
 Komentując powyższe badania wypada 
uwzględnić dwie istotne uwagi. Pierwsza, to wska-
zanie młodzieży – na samym początku badania 
– zastrzeżenia co do określania postaci Karol Woj-
tyła = Jan Paweł II (mimo tego zastrzeżenia ponad 
80% wskazujących wpisywało Jana Pawła II). Dru-
ga z  uwag dotyczy uwarunkowań środowiskowych, 
w  których dość powszechnie rozbudowana jest idea 
wolontariatu. To niewątpliwie wyjaśnia wysoką po-
zycję Jurka Owsiaka i Marka Kotańskiego.
 Powyższe badanie wskazuje jednoznacznie 
na źródła postaw i  postrzegania przez ludzi mło-
dych współczesnego wymiaru i  obrazu autorytetu. 
W szkole kumulują się efekty pracy polonistów, histo-
ryków, specjalistów różnych dziedzin szczegółowych 
a nade wszystko wychowawców, którzy obok rodziny 
mają zasadniczy wpływ na kształtowanie odbiorcy.
 Pozostają wątpliwości merytoryczne – szcze-
gólnie wśród nauczycieli historii – dotyczące braku 
na listach „lokalnych śląskich bohaterów”5 mimo 

5 Adam Bartoszek, „Czy szkolne nauczanie gwary jest 
potrzebne?.....”, Dialog  Edukacyjny, 2(13) 2011r
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prowadzonej szeroko i  na wielu płaszczyznach edu-
kacji regionalnej. Z własnych doświadczeń wiem, że 
w powiatach pszczyńskim, rybnickim, mikołowskim, 
a  także w  Tychach, taka edukacja jest prowadzona 
na wszystkich poziomach edukacyjnych i  jest wzbo-
gacanych przez działalność np. powiatowych ognisk 
pracy pozaszkolnej. Dość powiedzieć, że ważna po-
stać związana z historią tej ziemi Wojciech Korfanty 
– często pojawiający się na lekcji historii – w plebiscy-
cie znalazł się na 57 miejscu. Bohaterowie tej ziemi: 
Karol Miarka, Jan Kupiec, czy np. nobliści śląscy, nie 
pojawili się w ogóle.
 Optymistyczna refleksja – związana z zespo-
łowością wpływów na świadomość ludzi młodych – 
pozostaje jednak z  pewnym niedomówieniem. Wy-
nika ono z  doświadczeń czasu obecnego, w  którym 
wpływ globalizacji, multimediów i wszelkiego rodzaju 
tabloidyzacja mogą w niedalekiej przyszłości zmienić 
obraz sytuacji. Proszę bowiem dostrzec okoliczności 
przemian cywilizacyjnych, których wyznacznikiem 
są także aktualne protesty związane z ACTA. Jeśli do 

tego dołożyć mało optymistyczne zmiany w systemie 
edukacji – zastępowanie wiedzy umiejętnościami – 
to obawiam się, że w niedługim czasie po zerwanych 
więziach nauki, wychowania, szkoły i  rodziny mło-
dzież będzie szukała już zgoła innych Autorytetów, 
a znajdzie je tylko na łamach tabloidów.
 Z kronikarskiego obowiązku nadmienię jesz-
cze, że kompleksowe wyniki tego badania dla obu 
grup przedstawiają się następująco:

1. Jan Paweł II   - 1802
2. Lech Wałęsa  - 1201
3. Maria Skłodowska – Curie - 1010
4. Józef Piłsudski  - 825
5. Mikołaj Kopernik  - 729

Zbigniew H. Noskowski - historyk, menager oświaty, 
ekspert w  dziedzinie systemu oświaty i  rozwoju wy-
kształcenia nauczyciel historii, b. dyrektor I  LO im. 
Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Odżywianie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec 

ucznia z zespołem Aspeergera.
• Rozwój psychiczny dziecka do lat 3 i w okresie adolescencji a wy-

chowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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 Współczesny czytelnik zagłębiający się w  li-
teraturę poświęconą nauczaniu języków obcych, 
a w szczególności rozwijaniu zarówno receptywnych 
jak i  produktywnych zdolności językowych, zauwa-
żyć może wiele odniesień do tzw. materiałów auten-
tycznych. Autorzy licznych książek i artykułów stara-
ją się nie tylko zdefiniować materiały autentyczne, ale 
także wskazać ich główne źródła i podziały oraz wady 
i zalety w ich stosowaniu. W odróżnieniu od materia-
łów określanych jako zmodyfikowane, sztuczne bądź 
też uproszczone, które preparowane są dla celów pe-
dagogicznych, materiały autentyczne zarówno w for-
mie pisemnej, jak i  ustnej pochodzą bezpośrednio 
z języka obcego i są stosowane przez jego rodowitych 
użytkowników w  ich życiu codziennym. Oznacza 
to, że ani ich forma, ani treść nie są w żaden sposób 
upraszczane, mimo iż zmiany takie (polegające m.in. 
na uproszczeniu słownictwa, wprowadzeniu mniej 
skomplikowanych struktur gramatycznych, czy też 
dodatkowych informacji) w  znaczny sposób ułatwi-
łoby odbiór danego tekstu, czyniąc go bardziej od-
powiednim do wieku oraz poziomu zaawansowania 
czytelnika/słuchacza1. 
 Liczba dostępnych współcześnie materiałów 
autentycznych jest tak duża, iż nie sposób stworzyć 
ich pełnej listy. Niemniej jednak, wielu autorów, sku-
piając się na cechach charakterystycznych przynaj-
mniej tych najczęściej występujących bądź też stoso-
wanych materiałów, podjęło próbę podzielenia ich na 
kilka głównych kategorii. Poniżej prezentuję jedną 
z  takich klasyfikacji zaproponowaną przez Marzenę 
Cichoń2. Wśród materiałów autentycznych wyróżnia 
ona:

• Teksty literackie: książki, wiersze, kroniki, dialo-
gi sytuacyjne.

• Media: reklamy, ogłoszenia, programy telewizyj-
ne, audycje radiowe, wideoklipy, gazety, magazy-
ny, internet, filmy.

• Teksty pisane: wywiady, dowcipy, horoskopy, 

1 Zob. J. Aebersold and M.Field, From Reader to Reading 
Teacher, New York 1997, s. 48
2 Zob. M.Cichoń, Using Authentic Materials in Teaching to 
Intermediate Students, Tychy 2000, s. 13

prognozy pogody, reklamy wydawnicze, przepisy 
kulinarne.

• Materiały muzyczne: piosenki, taśmy.
• Elementy życia codziennego: karty dań, mapy, bi-

lety, paragony, etykiety, pieniądze, ulotki, broszu-
ry, instrukcje obsługi, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 
biuletyny, listy zakupów.

 Podkreślić należy jednak fakt, iż tylko nie-
które z  wymienionych materiałów mogą okazać się 
pomocne w rozwijaniu umiejętności czytania ze zro-
zumieniem. Pozostałe przydają się w słuchaniu.

 Ze względu na wspomniany już wcześniej 
fakt, iż materiały autentyczne w odróżnieniu od tek-
stów uproszczonych są zwykle postrzegane jako zbyt 
trudne pod względem językowym, wielu krytyków 
sugeruje, iż raczej nie powinno się ich stosować na 
lekcjach języka obcego. Swoją opinię uzasadniają oni 
stwierdzeniem, iż nie mogąc poradzić sobie z  zada-
niami przerastającymi możliwości uczniów, rezygnu-
ją oni z dalszego ich wykonywani, odczuwając poraż-
kę.3 Należy jednak pamiętać o  tym, iż mimo kilku 
wad, materiały autentyczne cechuje również wiele 
pozytywnych aspektów, których wkład w rozwój na-
szych umiejętności językowych jest ogromny. Przede 
wszystkim ukazują nam one żywy język obcy natu-
ralnym kontekście, co w  znaczny sposób wzbogaca 
zasób słownictwa, poszerza znajomość różnorakich 
struktur gramatycznych oraz pełnionych przez nie 
funkcji, a  także poprawia wymowę. Ponadto upora-
nie się, choćby częściowe, z zadaniami odnoszącymi 
się do materiałów autentycznych przeznaczonych dla 
rodowitych użytkowników danego języka, a  nie dla 
uczniów o  niższym poziomie zaawansowania daje 
nam poczucie spełnienia. Jako że sukces rodzi suk-
ces, możemy śmiało przypuszczać, iż nasi uczniowie 
poczują się zmotywowani do tego, by chętniej sięgać 
po kolejne materiały tego typu, co pozwoli im na po-
strzeżenie siebie samych jako osób kompetentnych, 

3 Zob. A. Kaczmarczyk, Using Authentic Materials to 
Introduce Culture to Secondary School Students, Tychy 2003, s. 
13

rOlA MATerIAłów AuTeNTyCZNyCh w rOZwIjANIu uMIejęTNOśCI 
CZyTANIA Ze ZrOZuMIeNIeM w jęZyku ObCyM

M. Stania
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rozwijających się i idących naprzód4. Co więcej, mate-
riały autentyczne są bezpośrednio związane z życiem 
codziennym osób należących do innych, ale jedno-
cześnie równie fascynujących kultur. Oznacza to, że 
stosowanie ich podczas lekcji języków obcych pomo-
że nam rozwijać kulturową oraz socjolingwistyczną 
kompetencję naszych uczniów. Pierwsza z nich przy-
biera formę wiedzy na temat różnic pomiędzy kul-
turami, a posiadanie jej umożliwia nam odróżnienie 
zachowań uważanych przez daną społeczność za nor-
malne i  właściwe od tych, które są przez nią nieak-
ceptowane, a nawet odrzucane. Tę drugą zaś można 
natomiast zdefiniować jako umiejętność dostosowa-
nia używanego przez nas języka do sytuacji, w której 
się znajdujemy, co zwykle wiąże się z wyborem for-
malnego bądź też nieformalnego stylu wypowiedzi 
w zależności od kontekstu. 
 Pamiętać należy także o tym, iż wprowadze-
nie materiałów autentycznych oznacza wprowadzenie 
swego rodzaju nowości, czegoś co jest inne i nierzad-
ko o  wiele bardziej interesujące od typowych pod-
ręcznikowych zadań, do których uczniowie są przy-
zwyczajeni. Dzięki temu wielu z nich zacznie chętniej, 
bardziej aktywnie i  z  większą radością uczestniczyć 
w  lekcjach, co pomoże w uniknięciu bądź też pora-
dzeniu sobie z przynajmniej niektórymi problemami 
z  dyscypliną. W  końcu wspomnieć należy również 
fakt, iż uczniowie różnią się od siebie pod względem 
stylów uczenia się, które reprezentują. Niektórzy 
z  nich najefektywniej pochłaniają wiedzę przedsta-
wioną w formie wizualnej, innym zaś potrzeba formy 
ustnej. Są też i tacy, którym najbardziej odpowiadają 
te materiały, których można dotknąć lub samodziel-
nie odkryć. Dlatego też wskazane jest użycie materia-
łów autentycznych, których rola nie ogranicza się do 
rozwijania jedynie jednego z tych stylów, ale każdego 
z nich w zależności od tego, na jakie konkretnie mate-
riały decydujemy się w danym memencie. Z kolei to-
warzyszące im zadania również nie kształtują jednej 
wybranej umiejętności językowej czy też podsystemu 
językowego, ale pozwalają skupić się na wszystkich. 
Stąd też każdy uczeń może znaleźć coś, w czym czuje 
się mocny i w czym odnosi najbardziej znaczące suk-
cesy5. 
 Na zakończenie chcąc potwierdzić przyto-
czone w niniejszym artykule argumenty, pragnę na-

4 Zob. Ł. Olszowski, Use of Films in Developing Listening 
Comrehension Skills in Teaching English to Intermediate 
Students, Tychy 2000, s. 9.
5 Zob. M.Cichoń, Using Authentic Materials in Teaching to 
Intermediate Students, Tychy 2000, s.13.

wiązać do badań, które przeprowadziłam w ubiegłym 
roku szkolnym (2010/2011) wśród uczniów liceum 
ogólnokształcącego. Uczniowie ci zostali podzieleni 
na dwie grupy, z których każda przystąpiła do testu 
sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumie-
niem. W wyniku tego testu okazało się, że osiągnię-
te przez obie grupy rezultaty były porównywalne, co 
oznacza, iż uczniowie reprezentowali podobny po-
ziom w  tym zakresie (poziom średnio zaawansowa-
ny). Następnie jedna z grup uczyła się tylko i wyłącz-
nie z użyciem stosowanego przez nich podręcznika, 
natomiast druga korzystała dodatkowo z  zebranych 
przeze mnie różnorakich materiałów autentycznych 
rozwiązując towarzyszące im zadania różnego typu 
(prawda/fałsz, odpowiedz na pytania, wybierz po-
prawną odpowiedz). Jak się okazało, niektóre z nich 
były dla uczniów stosunkowo proste, inne zaś przy-
sporzyły im nieco więcej trudności. Jednak nieza-
leżnie od tego wykorzystanie ich w  celu rozwijania 
umiejętności czytania ze zrozumieniem okazało się 
niezwykle trafnym posunięciem, gdyż jak sugerują 
wyniki uzyskane przez uczniów w teście końcowym 
zdolności te znacznie się polepszyły6.

Magdalena Stania – nauczycielka języka angielskiego 
w  Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego w Tychach. Jest też lektorką w Centrum Języków 
Obcych BEST.

6 Zob. M.Stania, The Role of Authentic Materials in 
Developing Reading Comprehension Skills among High School 
Students, Częstochowa 2011, s.60-82
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TEMAT: Prawo Archimedesa (1 godzina lekcyjna).

PODSTAWA PROGRAMOWA
3. Właściwości materii. Uczeń: 8) analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub 
gazie;
8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia 
rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny;
9. Wymagania doświadczalne. Uczeń 3) dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wyko-
nanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody);

CELE:

Uczeń
• wskazuje przykłady występowania siły wyporu w życiu codziennym,
• wykazuje doświadczalnie, od czego zależy siła wyporu,
• ilustruje graficznie siłę wyporu,
• wymienia cechy siły wyporu,
• dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z  jednorodnej substancji 

o gęstości większej od gęstości wody),
• formułuje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów.

MATERIAŁy

• statywy, 
• siłomierze, 
• plastelina, 
• ugotowane jajko, 
• sól, 
• zlewka, 
• woda,
• próbki o tej samej objętości wykonane z różnych materiałów.

METODy

• dyskusja,
• pokaz doświadczenia,
• prezentacje wyników doświadczalnych.

PRzEBIEG zAJęć

1. Wstęp:
a) przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji:

• Co to jest ciśnienie atmosferyczne i ile wynosi?
• Co to jest ciśnienie hydrostatyczne i od czego zależy?

PrAwO ArChIMedesA
sCeNArIusZ lekCjI fIZykI w I klAsIe GIMNAZjuM

M. Strzępek
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b) Zapisanie tematu lekcji.

2. Zasadnicza część lekcji:
a) podział klasy na cztery grupy (wybór liderów grup), przygotowanie czterech stanowisk do wykonania 

doświadczeń. Nauczyciel przekazuje uczniom karty pracy z instrukcją wykonania doświadczeń

KARTy PRACy DLA zESPOŁÓW

Doświadczenie 1.

MATERIAŁy
• statyw, 
• siłomierz, 
• zlewka z wodą, 
• próbki o tej samej objętości wykonane z różnych materiałów.

PRzEBIEG DOśWIADCzENIA

• montujemy zestaw na podstawie rysunku,

• wyznaczamy ciężar każdej z próbek  powietrzu (F1.), wynik zapisujemy w tabeli,
• zanurzając każdą próbkę w wodzie wyznaczamy wartość siły działającej na ciało w cieczy (F2), wynik 

zapisujemy w tabeli, 
• obliczamy różnice sił F1 - F2. 

PRÓBKA Ciężar w powietrzu
F1 [N]

Wskazanie siłomierza po 
zanurzeniu w wodzie F2 [N] F1 - F2[N]

1 

...

Tabela 1
Wnioski: Na ciała zanurzone w cieczy działa siła skierowana pionowo do góry - nazywamy ją siłą wyporu. 
Siła wyporu nie zależy od masy ciała
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Doświadczenie 2.

MATERIAŁy

• statyw, 
• siłomierz, 
• zlewka z wodą, 
• plastelina.

PRzEBIEG DOśWIADCzENIA

• montujemy zestaw na podstawie rysunku z poprzedniego doświadczenia (Rysunek 1),
• z plasteliny wykonujemy kulę i wyznaczamy jej ciężar w powietrzu F1, wynik zapisujemy w tabeli (Tabela 2)
• zanurzamy kulę z plasteliny w wodzie i odczytujemy wartość siły F2, wynik zapisujemy w tabeli 
• z tej samej plasteliny wykonujemy inną figurę i powtarzamy czynności 1 i 2. 
• dzielimy plastelinę na dwie równe części (formujemy kulkę) i wyznaczamy siły F1 i F2. 
• obliczamy siłę wyporu jako różnice siły F1 - F2 

Wnioski: Siła wyporu dla kuli i innego kształtu jest taka sama. Wartość siły wyporu maleje, gdy maleje obję-
tość ciała zanurzonego w cieczy. 

Doświadczenie 3.

MATERIAŁy

• statyw, 
• siłomierz, 
• zlewka z wodą, 
• worek foliowy.

PRzEBIEG DOśWIADCzENIA

• montujemy zestaw na podstawie rysunku 1,
• nalewamy do woreczka foliowego wodę, szczelnie go zamykamy i wyznaczamy jego ciężar w powietrzu
• zanurzamy worek w zlewce  z wodą i  wyznaczamy jego ciężar, 

Wnioski: Po zanurzeniu w wodzie siłomierz wskazuje wartość 0N. Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej 
cieczy

b) nauczyciel przeprowadza pokaz:

Doświadczenie 4.

MATERIAŁy

• zlewka z wodą, 
• ugotowane jajko, 
• sól
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PRzEBIEG DOśWIADCzENIA

• do zlewki nalewamy ciepłej wody,
• do zlewki wkładamy jajko, i obserwujemy jego zachowanie,
• do wody dosypujemy soli i obserwujemy zachowanie jajka,

na podstawie wyników, po dyskusji uczniowie wnioskują:

Wnioski Wartość siły wyporu rośnie wraz ze wzrostem gęstości cieczy

c) liderzy grup przedstawiają wyniki pomiarów i ustalają wnioski,
Wykonując  pierwsze doświadczenie uczniowie zauważają, że wartości F1 i F2 różnią się od siebie. Na tej pod-
stawie dochodzą do wniosku, że musi istnieć siła skierowana do góry i można obliczyć w następujący sposób 
F1 - F2. Nauczyciel nazywa tę siłę siłą wyporu. Łącząc wnioski z doświadczenia 1 i 3 uczniowie formułują treść 
prawa Archimedesa. Następnie zastanawiają się od czego zależy siła wyporu

3. Podsumowanie zajęć
b) powtórzenie najważniejszych wiadomości z lekcji
c) dyskusja na temat zastosowań prawa Archimedesa
- budowie łodzi podwodnych,
- obliczanie wyporności statków,
- unoszenie się balonów w powietrzu,
- badanie gęstości ciał ciekłych, stałych i gazowych
- kamizelki ratunkowe (zwiększają objętość prawie nie zmieniając ciężaru),
d) uczniowie zapisują notatkę:

1. Prawo Archimedesa
Na każde ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu skierowana pionowo do góry i równa co do 
wartości ciężarowi wypartej cieczy.
2. Wartość siły wyporu zależy od gęstości cieczy i objętości ciała.

Fw=Vr g

ρ- gęstość cieczy
V- objętość ciała
g – przyspieszenie ziemskie

e) zadanie pracy domowej

Marcin Strzępek – nauczyciel fizyki i matematyki w gimnazjum w Tychach.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie, przedstawiamy 
prawidłowe postępowanie, zawierające najważniej-
sze informacje dotyczące wzywania Pogotowia np. 
podczas wypadku. Miejmy świadomość, że dokładne 
przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora skraca czas 
oczekiwania na przybycie pomocy, a co za tym idzie, 
szybsze udzielenie pomocy ofiarom i większe praw-
dopodobieństwo ich przeżycia.
 Wyobraźmy sobie wypadek. Na miejscu do-
strzegamy ofiary, które potrzebują pomocy (może być 
również sytuacja, w której my sami będziemy zmu-
szeni do wezwania Pogotowia nie dla kogoś, a dla 
siebie). Podstawową informacją jest numer, na który 
należy zadzwonić. Dla przypomnienia: 999
Zaleca się wybranie powyższego numeru ze wzglę-
du na szybkość nawiązania połączenia. Dzięki temu 
numerowi bezpośrednio jesteśmy łączeni z dyspo-
zytorem Pogotowia Ratunkowego, gdzie od razu 
przekazujemy informacje na temat stanu zdrowia i 
konieczności udzielenia pomocy. Numer 112 kieruje 
nas na centralę, skąd jesteśmy kierowani do odpo-
wiednich służb: policja/pogotowie/straż pożarna, co 
zabiera dodatkowy cenny czas.
 Kiedy wybierzemy powyższy numer i po 
drugiej stronie usłyszymy głos dyspozytora, przeka-
zujemy informacje na temat zaistniałej sytuacji:

1. Informujemy, gdzie dokładnie się znajdujemy 
(adres, cechy charakterystyczne danego miejsca), 
a w przypadku gdy miejsce jest trudne do rozpo-
znania, najlepiej wysłać kogoś na drogę główną, 
skąd karetka będzie pokierowana na miejsce wy-
padku. Jest to priorytetowa informacja, ze wzglę-
du na to, że zawsze może coś nas rozłączyć np. 
wyładuje się bateria w telefonie, co uniemożliwi 
nam nawiązanie połączenia. Dyspozytor, wtedy 
będzie wiedział, w którym miejscu potrzebna jest 
pomoc.

2. Informujemy o liczbie osób poszkodowanych 
(dolegliwościach, objawach, stanie w jakim się 
znajdują). Udzielając odpowiedzi na pytanie co 
się dzieje, podajemy dokładny opis dolegliwo-
ści (stanu poszkodowanego). Umożliwia to już 
podczas wykonywania telefonu do dyspozytora, 
udzielenie podstawowej pomocy przedmedycznej 
np. zaopatrzenie tymczasowe złamanej nogi. Jest 

to cenny czas, w którym my sami możemy zacząć 
działać i usprawnić udzielenie pomocy.

3. Podajemy swoje imię i nazwisko. W razie potrze-
by podajemy numer telefonu, na który w każdym 
momencie, dyspozytor może oddzwonić.

 Staramy się nie podawać żadnych leków, a 
jeśli taki incydent miał miejsce, podczas rozmowy z 
dyspozytorem NALEŻY podać nazwę leku oraz daw-
kę, jaką przyjął poszkodowany.
 Po zebraniu wszystkich niezbędnych infor-
macji, dyspozytor zakończy rozmowę. NIGDY NIE 
ROZŁĄCZAMY SIĘ PIERWSI, ponieważ dyspozytor 
może mieć dodatkowe pytania. Pamiętajmy by spo-
kojnie prowadzić rozmowę i niechaotycznie. Spokoj-
ne nadanie komunikatu dyspozytorowi skróci czas 
przyjazdu karetki na miejsce zdarzenia.
 I pamiętajmy, zanim wezwiemy Pogotowie 
Ratunkowe, zastanówmy się, czy jest to konieczne. 
Może lepiej będzie zawieść pacjenta samemu do szpi-
tala. 
 Pamiętajmy Pogotowie Ratunkowe jest jed-
nostką ratującą życie!

Maciej Makowski – dyplomowany ratownik medycz-
ny, absolwent Wyższej Szkoły Planowania Strategicz-
nego w Dąbrowie Górniczej.
Katarzyna Nawrot – absolwentka pielęgniarstwa na 
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

jAk I kIedy weZwAć POGOTOwIe rATuNkOwe?

M. Makowski, K. Nawrot
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Autorytet jest jedną z postaci władzy. Może on mieć 
charakter formalny i wynikać z obowiązującego pra-
wa, ale może również być związany z  posiadaniem 
dużej wiedzy w danej dziedzinie i przez to pochodzić 
z władzy eksperckiej. Jest wiele rodzajów autorytetów. 
Na przykład autorytet formalny powstaje w wyniku 
uznania przez podwładnych legalności działań kie-
rowników mających wywołać na nich wpływ. Nie-
którzy myślą, że mają do wywierania na innych ludzi 
prawo. Jednak często zdarza się, że nadużywanie tej 
władzy ma niekorzystny na nich wpływ. Wielu zakła-
da, że władza ma swój początek na najwyższym po-
ziomie struktury organizacyjnej i potem przekazuje 
się ją w  dół na niższe szczeble. W  ich opinii, osoby 
obdarzone autorytetem formalnym są upoważnione 
do wydawania poleceń swoim podwładnym, a  oni 
mają obowiązek ich wykonywania. Inni zakładają, że 
źródłem autorytetu formalnego jest osoba, na którą 
wywierany jest wpływ, a nie osoba, która go wywiera. 
Czasami podwładny, otrzymując polecenia, może so-
bie wybrać, które z nich zrealizuje. W takiej sytuacji 
to osoba przyjmująca polecenie od przełożonego de-
cyduje, które polecenia wykona1.
 Tak to autorytet formalny wynika z  możli-
wości nagradzania podwładnych, stosowania wobec 
nich przymusu,  dostępu do potrzebnych informacji, 
wpływu na alokacje dostępnych w organizacji zaso-
bów, władzy posiadanej przez przełożonego wobec 
podwładnych i  jego kontroli nad podejmowanymi 
decyzjami.
 Istnieje również autorytet nieformalny, na-
zywany prestiżem osobistym. Pochodzi on z wiedzy 
lub charyzmy danej osoby, posiadanej przez nią pozy-
cji w społeczeństwie oraz  kwalifikacji zawodowych, 
kompetencji czy umiejętności komunikacyjnych2.
 Autorytetem jest osoba ciesząca się wśród 
ludzi poważaniem i  szacunkiem. Jest ona również 
postrzegana jako osoba przewodząca w  danej gru-
pie społecznej. Często ludzie ulegają jej wpływowi. 

1 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, JR, Kierowanie, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 342.
2 M. Kolczyński, J. Sztumski, Zarys socjologii organizacji, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 
Korfantego, Katowice 2003, s. 113.

W skrajnych przypadkach jej wpływ na innych ludzi 
prowadzi do bezrefleksyjnego wykonywania poleceń. 
Jednak największy wpływ autorytety mają w procesie 
wychowania, a ich brak w dzieciństwie ma negatyw-
ne konsekwencje3.
 W rodzinie autorytetem są najczęściej rodzi-
ce. Niektórzy z  nich podporządkowują sobie dzieci 
i w ten sposób stają się one od nich zależne. Przyczyną 
takiego postępowania rodziców jest najczęściej wygó-
rowana ambicja i żądza władzy. Ma to więc podłoże 
egoistyczne. Są też rodziny, w których rodzice usta-
lają cele ogólne, ponadosobowe oraz skupiają się na 
działaniach zmierzających do rozwiązywania proble-
mów rodziny. Chcą oni osiągnąć ideał wychowawczy 
i w tym celu wydobywają od członków rodziny mak-
symalną energię twórczą. Autorytet taki jest nazywa-
ny wyzwalającym. Rodzice - czując słuszność swoich 
działań - realizują zadania wychowawcze,  a  dzieci 
mają poczucie obowiązku i współodpowiedzialności. 
Autorytet wyzwalający jest silniejszy niż autorytet 
zbudowany na strachu przed karami. Najgorszym ro-
dzajem autorytetu jest autorytet ujarzmiający, który 
za pomocą kar wymusza posłuszeństwo i paraliżuje 
wolę dzieci4.
 Prawdziwymi autorytetami dla dzieci i mło-
dzieży.mogą się stać tylko mądrzy rodzice i nauczy-
ciele .Emocjonalne uwarunkowania autorytetu na-
uczyciela badała E. Badura (1981). Wyniki tych badań 
ukazały, że istnieje zależność między poziomem za-
spokojenia oczekiwań ucznia (takich jak na przykład: 
afiliacja, uznanie, bezpieczeństwo czy samorealiza-
cja), a  postrzeganymi cechami ustosunkowania się 
nauczyciela do ucznia. Na powstanie autorytetu mają 
wpływ standardy kompetencji (odpowiedni wysoki 
poziom inteligencji, ogrom twórczości lub osiągnięć) 
oraz standardy moralne (normy i wartości, istniejący 
porządek społeczny, prawo i religia), które to czasami 
mogą być ze sobą w sprzeczności5.

3 Red. J. Siuta, Słownik psychologii, Wydawnictwo Zielona 
Sowa, Kraków 2005, s. 39.
4 M. Kalinowski, Dlaczego rodzice tracą autorytet, Instytut 
Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982, s. 8.
5 B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje 
regulacyjne’’, Uniwersytet Śląski Katowice 1991, s. 46.

AuTOryTeT NAuCZyCIelA I jeGO ZNACZeNIe dlA rOZwOju  
OsObIsTeGO I sPOłeCZNeGO.

E. Gaura
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 W  zdobywaniu autorytetu nauczyciela naj-
częstsze trudności pochodzą z  przyczyn zewnętrz-
nych (nowe sytuacje w pracy nauczyciela, rozpoczy-
nanie pracy w tym zawodzie lub w innej szkole), a na 
trudności z  utrzymaniem autorytetu nauczyciela 
mają wpływ przyczyny wewnętrzne(na przykład po-
trzeba ciągłego doskonalenia swojej osoby)6.
 Autorytet w środowisku pracy wynika z ak-
ceptacji lub uznania dla wartości szczególnie pożąda-
nych i cenionych reprezentowanych przez określoną 
osobę. Daje on możliwość wywierania wpływu na 
działania innych osób będących w  danym środowi-
sku, a  utrzymywanie relacji autorytetu pomiędzy 
przełożonym i podwładnym zależy od dobrowolności 
stopnia poddania się tym wpływom obu stron. Pod-
miotem działania jest człowiek, który poprzez własne 
reakcje i zachowania, mające na celu realizację celów 
organizacji, może kształtować i zmieniać układy or-
ganizacyjne. Tak to w zasadzie każdy człowiek może 
być dla innych autorytetem w danej dziedzinie i śro-
dowisku pracy, w  zależności od jego potencjalnych 
i faktycznych warunków sytuacyjnych oraz możliwo-
ści umysłowych i fizycznych, które mogą doprowadzić 
go do osiągnięcia sukcesu i  rozwoju zawodowego7. 
Tak dzieje się między innymi z autorytetem nauko-
wym8, bo nie ma nauki bez autorytetów. Mistrzowie 
– nauczyciele codziennie dbają o to, by uczniowie na-
uczyli się potrzebnej im wiedzy i umiejętności9.
 Autorytetem może być osoba, jeśli środo-
wisko przypisuje jej w  danej dziedzinie szczegól-
nie wysokie kompetencje. Istnieje wiele płaszczyzn 
w kształtowaniu się autorytetów. Jedna z nich doty-
czy poszukiwania dorobku wyróżniających się au-
torytetów i  wiarygodności głoszonych teorii. Druga 
płaszczyzna wynika z  akceptacji głoszonych teorii 
wśród osób związanych z danymi ideami. Trzecia zaś 
określa uwarunkowania społeczne nauki, ustalenia 
racjonalnych kryteriów uznania takiego autorytetu 
(jednak wybór tych kryteriów utrudniają często emo-
cje i wewnętrzne przekonania osoby oceniającej dany 
autorytet). Czwarta płaszczyzna określa problem ak-
tualności autorytetów w naukach społecznych i przy-

6 B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje 
regulacyjne’’, Uniwersytet Śląski Katowice 1991, s. 134.
7 B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje 
regulacyjne’’, Uniwersytet Śląski Katowice 1991, s. 169.
8 J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 39-41.
9 J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 89.

rodniczych10.
 Autorytet nauczyciela to zagadnienie będą-
ce tematem wielu dyskusji i  rozważań. Ma on duże 
znaczenie dla pracy nauczyciela, jego doskonalenia 
i kształcenia zawodowego. Autorytet jest zjawiskiem 
powstającym podczas stosunków interpersonalnych 
pomiędzy ,,nosicielem autorytetu”, a  inną osobą lub 
osobami poszukującymi autorytetu. O tym, czy dana 
osoba jest autorytetem, decydują ci, których uzna-
niem ona się cieszy. Ważny jest dzisiaj jego epister-
niczny rodzaj (dawniej intelektualny) przyznawany 
osobie posiadającej rozległą wiedzę w  danej dzie-
dzinie filozofii, nauki, religii, itp. Jest to najczęściej 
osoba wiarygodna, chętna do dzielenia się posiadaną 
wiedzą z innymi ludźmi i mająca większą wiedzę od 
innych osób, również uznanych za autorytet. Auto-
rytet powstaje jako rezultat czyjegoś wpływu w wa-
runkach przyzwolenia i dobrowolności poddania się 
temu wpływowi, jako działania spowodowanego za-
ufaniem i  poczuciem wiarygodności osoby uznanej 
za autorytet. Jest on często źródłem wzorów działa-
nia możliwego do realizacji w określonej dziedzinie, 
przykładów i sposobów myślenia. Wpływ autorytetu 
na daną osobę powoduje w niej powstanie istotnych 
zmian jako efektu uznania przez tę osobę wartości 
reprezentowanych przez autorytet.
 Aby móc wpływać na uczniów, nauczyciel 
musi zyskać ich zaufanie, okazać się wiarygodnym 
w mowie i w tym, co robi. W ten sposób buduje się 
kanał przepływu pożądanych zachowań, sposobów 
myślenia, postaw i  wartości. Dzięki niemu możliwa 
staje się realizacja działań wychowawczych i realiza-
cja ustalonych celów. Od najmłodszych lat uczniowie 
bacznie obserwują swoich nauczycieli, oceniają ich 
ubiór, zachowanie i  sposób przekazywania wiedzy. 
Modelowanie (uczenie się dzięki obserwacji, naśla-
downictwu), pozwala osiągnąć pozytywne efekty 
wychowawcze. Stosowanie tej metody umożliwia 
budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów. 
Zgodnie z  tą metodą, nauczyciel powinien być dla 
nich wzorem godnym naśladowania. Można skutecz-
nie wzmacniać wpływ nauczyciela na ucznia dzięki 
ekspozycji swoich kompetencji i prestiżu w otoczeniu, 
dzięki poszerzaniu zakresu władzy poprzez udzie-
lanie uczniowi wsparcia duchowego (a  w  miarę po-
trzeby i materialnego), przez podkreślanie uzdolnień, 
umiejętności i  zainteresowań. Władza nauczyciela 
jest efektem jego umiejętności, kompetencji i postaw. 

10 Red. P. Rybicki, J. Goćowski, Autorytet w nauce, Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauki 1980, s. 19 i 151.
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W stosunku do ucznia powinna być zachowana rela-
cja równorzędności i partnerstwa budowana w spo-
sób ostrożny. Zbyt równościowe sytuacje nie sprzy-
jają budowaniu autorytetu. Nauczyciel powinien być 
w  dialogu z  uczniami i  ze sobą. Żeby zdobyć uzna-
nie w oczach uczniów należy wykorzystać posiadaną 
wiedzę praktyczno-moralną.
 Każdy nauczyciel powinien uważać, jak 
mówi, co mówi i dbać o to, żeby to, co mówi, zgadzało 
się z tym, co robi w swoim życiu. Najpierw nauczyciel 
musi wymagać od siebie dyscypliny, a potem może jej 
oczekiwać od swoich uczniów. Dlatego nie powinien 
krzyczeć na nich, musi unikać nieprzygotowania do 
zajęć, lekceważenia tego, co do niego i do uczniów mó-
wią inni. Nie powinien też kierować do nich oskarżeń 
i złośliwych uwag. Taki nauczyciel może oczekiwać ze 
strony uczniów podobnych zachowań wobec siebie.
 Autorytet nauczyciela tworzony jest przez 
całe jego życie osobiste, zawodowe i  społeczne. Jest 
wizerunkiem jego osobowości nauczyciela, czyli jego 
cech osobistych i  umiejętności jako wychowawcy. 
Nauczyciel powinien stosować obowiązujący nas sys-
tem wartości w stosunku do siebie i otoczenia, umieć 
okazywać uczucia, wykazywać się empatią, być mo-
delem dla wychowanka, interesować się sprawami 
społecznymi, kierować się zasadami etycznymi i mieć 
poczucie odpowiedzialności. Nie wolno mu nawet 
myśleć o manipulowaniu uczniami dla zaspokojenia 
własnych oczekiwań. Nauczyciel nie może ograniczać 
wolności i  odpowiedzialności ucznia. Powinien jed-
nak zachować wobec wychowanków pewien dystans 
i  poziom tolerancji. Nauczyciel najpierw powinien 
poznać siebie i stworzyć wyrazistą osobowość. Musi 
wiedzieć, jakich instrumentów użyć w  działaniach 
mających prowadzić do dobra swoich wychowanków. 
Nauczyciel musi czuć się dowartościowany, wtedy nie 
będzie bał się budowania autorytetu wśród innych lu-
dzi.
 Efektywny nauczyciel to ten, który robi wię-
cej niż od niego się wymaga, ciągle się rozwija, dąży 
do samodoskonalenia, podejmuje działania z zacho-
waniem autorytetu własnego, potrafi dokonywać 
konstruktywnej samooceny oraz utożsamiać własne 
cele z  celami dydaktyczno-wychowawczymi, potrafi 
działać wspólnie z przełożonymi i uczniami, jak rów-
nież poprawnie interpretować obowiązujące przepi-
sy prawne. Potrafi też podejmować słuszne decyzje, 
rozwiązywać konkretne problemy, zadbać o ład i po-
rządek w klasie oraz zainteresować tym, co im mówi. 
Wrogiem tworzenia autorytetu nauczyciela mogą 
okazać się nieudolność wychowawcza, bezradność 

czy brak odpowiednich kompetencji zawodowych.
 Prawdziwy autorytet nauczyciel buduje 
przez wiele lat swojej pracy zawodowej i  na począt-
ku największe trudności ma z  utrzymaniem dyscy-
pliny w klasie, akceptowaniem indywidualnych cech 
uczniów, ocenianiem efektów ich pracy, tworzeniem 
dobrych racji z  rodzicami, organizacją pracy, obcią-
żeniem programowym i  stosunkami z  innymi na-
uczycielami. Zawód nauczyciela zajmuje najbardziej 
prestiżowe miejsca w  badaniach opinii publicznej. 
Jednak dość niskie wynagrodzenie, stres, brak zado-
wolenia z wykonywanej pracy i niekorzystne warunki 
w miejscu pracy mogą prowadzić do powstania w nim 
wrogości wobec wychowanków. Nauczyciela musi 
być stać na jego rozwój kulturowy, osobowy i ducho-
wy, a dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne jest 
podstawą jego kondycji. Ma on wzmocnić swoją po-
zycję społeczną, żeby poczuć się docenianym. Dzia-
łania te mają wpływ na zwiększenie wydajności ich 
pracy11.
 Oczekiwania społeczne wobec autorytetu 
nauczycieli wynikają z  pojmowania przez nich roli 
i  funkcji w  społeczeństwie. Uważamy, że nauczyciel 
ma do spełnienia pewną misję, realizuje swoją pa-
sję i  powołanie, czyli postawy wysoko umieszczane 
w hierarchii wartości. Dzisiaj nauczyciel nie jest tylko 
profesjonalistą posiadającym wiedzę i  umiejętności 
potrzebne do wykonywania tego zawodu. Spośród in-
nych grup zawodowych wyróżniają nauczycieli cechy 
osobowości12.
 Nauczyciel to osoba ważna w życiu każdego 
człowieka: z  na tematykę i  zagadnienia danej dzie-
dziny nauki, potrafi organizować proces nauczania 
i  zaangażować uczniów w  ten proces, pomaga im 
w osiąganiu sukcesów, kształtuje ich pasje. Zdaniem 
młodzieży dobry nauczyciel powinien być wobec 
uczniów sprawiedliwy, powinien lubić pracę z dzieć-
mi i młodzieżą, kochać ludzi, być człowiekiem życzli-
wym, opiekuńczym, ciepłym, serdecznym, otwartym 
i  komunikatywnym oraz takim, który potrafić roz-
mawiać na tematy trapiące uczniów i zachęcać ich do 
nauki13.
 Pewne zmiany ucznia są dowodem jego roz-

11 M. Kamińska - Juckiewicz, Autorytet nauczyciela – 
możliwości i ograniczenia, Nowa Szkoła, 2008, nr 8,s. 43-42.
12 Red. B. Muchacka, M. Szymański, Nauczyciel w świecie 
współczesnym, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2008, s. 
27.
13 Red. B. Muchacka, M. Szymański, Nauczyciel w świecie 
współczesnym, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2008, s. 
113-115.
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woju. Nauczyciel, jako autorytet dla ucznia, może 
tym rozwojem z zewnątrz kierować. Musi jednak do-
strzegać nie tylko to, co uczeń już osiągnął, ale i to, do 
czego może dążyć i kim może się stać w sprzyjających 
warunkach. W tym celu nauczyciel powinien wyko-
rzystać swoją empatię i takt14.
 Według badań przeprowadzonych ostatnio 
przez pracownię badawczą SMG/KRC na próbie 1000 
respondentów w wieku 13 -24 lat, okazało się, że au-
torytetami są dla nich osoby znane z telewizji: Jerzy 
Owsiak, Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski i Woj-
ciech Cejrowski. Badani nie wskazali jako swojego au-
torytetu żadnego pisarza ani naukowca. W 2009 roku 
Centrum Opinii Badania Opinii Publicznej przepro-
wadziło sondaż pt: ,,Wzory i  autorytety Polaków”. 
Badania te udowodniły, że zapotrzebowanie na auto-
rytety jest nadal duże. Dla 74% respondentów wzor-
ce te były ważne (osoby z wyższym wykształceniem, 
zamieszkałe w  miastach i  mające wyższe dochody 
mają dużą potrzebę istnienia autorytetów. Najmniej 
w tej grupie było osób z zasadniczym wykształceniem 
zawodowym, gimnazjalnym albo podstawowym, za-
mieszkałych na wsiach, o  niższych dochodach). Dla 
52% badanych autorytetem byli rodzice, 17% wskazało 
na Jana Pawła II, 6% dziadków, 6% współmałżonków, 
a  tylko 5% nauczycieli, profesorów i wychowawców. 
Wyniki badań wskazały rodzinę jako ważne źródła 
autorytetów. W życiu publicznym 57% badanych nie 
znalazło żadnych autorytetów, a  jeśli je wskazywali, 
byli to politycy. Wielu internautów przyznaje, że dla 
nich autorytetem są osoby o wyjątkowej wiedzy (więc 
i nauczyciele). Wiele osób dopiero po pewnym czasie 
zaczyna doceniać rolę autorytetu nauczyciela w swo-
im życiu15.
 Nauczyciel jest dla dzieci i młodzieży wzor-
cem osobowym. Młodzi ludzie chcą, żeby nauczyciele 
byli dla nich ,,mistrzami”. Wiedzą też, że bycie auto-
rytetem jest trudne we współczesnych czasach. Chcą, 
żeby nauczyciel był człowiekiem prawym, posiada-
jącym tylko dobre cechy (aby móc naśladować jego 
postępowanie oraz zachowanie), umiejącym nie tylko 
przekazać potrzebną wiedzę, ale również nauczyć ich, 
jak żyć i postępować. Powinien też mieć nienaganną 
postawę moralną i kochać dzielenie się wiedzą. Ocze-
kuje się również od niego zdolności do nauczenia 
ich samodzielnego uczenia się i  znalezienia miejsca 
w  świecie. Badania dowodzą, że większość uczniów 

14 Z. Włodarski, Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 130.
15 MAG, O autorytetach, Czasopismo Remedium, Kwiecień 
2010, nr 4, s. 20.

ocenia pozytywnie obecnych nauczycieli, ich pracę, 
przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne. Są 
również świadomi tego, że młodzież z  czasem staje 
się coraz trudniejsza. Uczniowie często odwołują się 
do Jana Pawła II, który był i jest dla ludzi nauczycie-
lem z  ogromnym autorytetem moralnym, przewod-
nikiem i wzorem do naśladowania16.
 Autorytet funkcjonuje w  różnych sferach 
życia i dziedzinach. Są nimi ludzie o różnych poglą-
dach, posiadający cechy osobowości optymalne dla 
zajmowanej pozycji i pełnionej roli w społeczeństwie. 
Dlatego pod względem i posiadanej wiedzy oraz efek-
tów swej działalności na rzecz innych ludzi mamy 
często odmienne od siebie autorytety w sferze religii, 
nauki, polityki, wychowania, moralności i sztuki. To 
ludzie decydują, kto jest dla nich autorytetem. To au-
torytet buduje kodeks moralny i  normy zachowań. 
W  kryzysach społecznych najczęściej to on łagodzi 
zagrożenia i  wskazuje kierunek działań, mających 
na celu przetrwanie trudnych czasów. Pokazuje, jak 
tworzyć więzi międzyludzkie w  budowania poczu-
cia bezpieczeństwa i  tożsamości każdej osoby. Jest 
więc przewodnikiem dla innych ludzi, wskazuje im 
drogę życiową, daje oparcie w  trudnych chwilach, 
jest nadzieją dla nich i wzorem potrzebnych w spo-
łeczeństwie postaw oraz sposobów myślenia. Może 
on pełnić funkcję integracyjną, jeśli wartości przez 
siebie wyznawane są przyjmowane przez całe społe-
czeństwo. Jeśli autorytet wyznaje wartości akcepto-
wane tylko przez nieliczną grupę ludzi, to może spo-
wodować dezintegrację społeczeństwa. Taka sytuacja 
powstaje, gdy społeczeństwo uznaje dwa odmienne 
autorytety wyznające odmienne wartości. Niektó-
re autorytety pełnią funkcję selekcyjną, bo wyznają 
i stosują tylko wybrane wartości. Są nimi najczęściej 
grupy społeczne dbające o własne interesy, propagu-
jące konformizm czy nietolerancję. Jest wiele auto-
rytetów pełniących funkcję inspirującą innych ludzi 
do samodzielnego myślenia i  twórczego działania. 
Wyzwalają w nich kreatywność, pobudzają do samo-
dzielności i do działania. Jednak taka funkcja auto-
rytetu może niekiedy doprowadzić do bezkrytyczne-
go naśladowania. Niektóre autorytety mogą mieć na 
innych negatywny wpływ. Należą do nich autorytety 
o osobowości autorytarnej. Oczekują one od innych 
ludzi bezkrytycznego podporządkowania, prześladu-
ją tych, którzy uznają inne od nich normy, działają 
z pozycji siły i pragną zdobyć władzę.

16 Red. B. Muchacka, M. Szymański, Nauczyciel w świecie 
współczesnym, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, Kraków 2008, s. 
126-127.
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 Największą rolę autorytet pełni w  procesie 
wychowania i  socjalizacji młodych ludzi. Funkcja 
wychowawcza autorytetu widoczna jest dzięki pracy 
nauczyciela cieszącego się poważaniem wśród dzieci 
i młodzieży, a wartości przez niego przekazywane są 
dla nich wzorcem w kształceniu ich tożsamości i bu-
dowaniu sylwetki osobowej absolwenta określonego 
rodzaju szkoły. Autorytet porządkuje wartości, sta-
bilizuje sytuacje zagrożenia i niepewności. Autorytet 
integruje ludzi do realizacji ustalonych wspólnie ce-
lów, zwłaszcza do wprowadzania innowacji i zmian. 
Pełni on również funkcje racjonalizującą i  optyma-
lizującą, dzięki upowszechnianiu reguł i  zasad ładu 
społecznego17.
 Analizując czyjejś postępowanie albo próbu-
jąc sobie wyobrazić, jak ktoś z nami postąpi w okre-
ślonej sytuacji, możemy go opisać i ocenić. Mówimy, 
że ktoś jest tchórzem, zachował się nieodpowiednio, 
albo że można na nim polegać i oczekiwać pomocy, 
bo jest człowiekiem znanym z dobroci. Nasze oceny 
opieramy na obserwacji cech danego człowieka. Ta-
kich ocen dokonujemy wobec jednostek, grup zawo-
dowych, etycznych, klas społecznych, narodów i oby-
wateli poszczególnych państw18.
 Cechy charakteru i upodobania danej osoby 
nie są wrodzone. Z upływem czasu kształtują się pod 
wpływem doświadczenia. Uważamy często, że ludzie 
w  podobnych sytuacjach zachowują się podobnie. 
Myśląc, że ktoś jest zdyscyplinowany, wykorzystuje-
my wynik własnej lub cudzej obserwacji i oceny, jak 
dana osoba wywiązuje się z nałożonych na nią obo-
wiązków. Jest to tylko wnioskowanie z doświadczeń 
z powtarzających się obserwacji, ale nie wiemy, czemu 
ta osoba właśnie tak się zachowała. Nawet obserwując 
ją nieustannie, nie dowiadujemy się, dlaczego dany 
człowiek jest zdyscyplinowany19.
 Autorytet to również jeden ze sposobów 
wpływania społecznego opisanego w książce Roberta 
Cialdiniego pt. ,,Wywieranie wpływu na ludzi, teoria 
i praktyka”. Autor tej książki, na przykładzie ekspe-
rymentów amerykańskiego profesora psychologii 
Stanleya Milgrama, udowodnił istnienie siły nacisku 
autorytetu na innych ludzi. W eksperymentach tych 
wykorzystano doświadczenia ochotników, którzy 
zgodzili się pełnić rolę ucznia lub nauczyciela. Uczeń 

17 B. Tuziak, Autorytet jako zjawisko społeczne, wymiar 
lokalny, Studia Socjologiczne, 2010, nr 2,s. 73-76.
18 X. Gliszczyńska, Motywacja do pracy, Książka i Wiedza 
Warszawa, 1981, s. 15-17.
19 X. Gliszczyńska, Motywacja do pracy, Książka i Wiedza 
Warszawa, 1981, s. 70.

miał za zadanie odpowiadać na zadawane mu pyta-
nia, a nauczyciel zadawał pytania i w sytuacji udzie-
lenia błędnej odpowiedzi karał go rażeniem prądem 
elektrycznym o  natężeniu rosnącym wraz z  liczbą 
nieprawidłowo udzielonych przez ucznia odpowie-
dzi. Eksperymenty te udowodniły, że człowiek może 
zadać niewinnej ofierze wiele bólu, jeśli otrzyma od 
osoby uważanej za autorytet takie zadanie lub rozkaz. 
Ludzi cechuje od dzieciństwa zakorzeniony przymus 
ulegania autorytetom. Jak dowodzą te eksperymen-
ty, ludzie nie potrafią przeciwstawiać się żądaniom 
autorytetu, chociażby naprawdę osoba ta miała tyl-
ko eksponować pewne jego cechy zewnętrzne, jak na 
przykład biały kitel lekarza, czy pielęgniarki. Jeste-
śmy często skłonni do zrobienia niemalże wszystkie-
go w  celu wypełnienia polecenia autorytetu. Zależ-
ność tę wykorzystuje się dzisiaj w wielu dziedzinach, 
w  tym również w  edukacji i  marketingu. Pozwala 
ona na uzyskanie dużych zysków. Dzięki niej możli-
we stało się zbudowanie skomplikowanych systemów 
produkcji, obrony i rozdziału dóbr oraz kontroli nad 
każdym obywatelem kraju. To głównie autorytety, ta-
kie jak na przykład rodzice i nauczyciele, mają do dys-
pozycji nagrody i kary, za pomocą których wpływają 
na postępowanie podległych im osób20.
 Często ludzie są w stanie wybaczać autoryte-
tom ich błędy i przez palce patrzą na ich życie pry-
watne, jak to ma miejsce w  stosunku do aktorów, 
piosenkarzy i artystów. Jednak znaczenie autorytetu 
nauczyciela jest nadal duże, a pojawiający się trend do 
nauki przez całe życie sprawia, że kontakt z nauczy-
cielami pojawia się w  różnych okresach aktywności 
zawodowej, a nawet i później na tzw. ,,uniwersytetach 
trzeciego wieku’’.
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